บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
รายงาน และ งบการเงิน
31 ธันวาคม 2559

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) ซึ5งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที5 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการ
เปลี5ยนแปลงส่ วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ: นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที5สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี:แสดงฐานะการเงิน ณ วันที5 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ: นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที5ควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วนของ
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
บริ ษทั ฯตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที5กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในส่ วนที5เกี5ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ
อื5นๆตามที5ระบุในข้อกําหนดนั:นด้วย ข้าพเจ้าเชื5อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที5ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื5อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที$เน้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที5 2 และ 3.1 เกี5ยวกับการจัดประเภทรายการบัญชีตามรู ปแบบ
งบการเงินที5 ออกใหม่ที5กาํ หนดในประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย ลงวันที5
4 มีนาคม 2559 ที5มีผลบังคับใช้ต: งั แต่วนั ที5 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป และการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่ที5ออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี ทั:งนี: ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื5อนไขต่อ
กรณี น: ีแต่อย่างใด

เรื$องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื5 องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื5 องต่างๆที5มีนยั สําคัญที5สุดตามดุลยพินิจเยี5ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื5 องเหล่านี: มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั:งนี: ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ
เรื5 องเหล่านี:
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที5ได้กล่าวไว้ในส่ วนของความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ5 งได้รวมความรับผิดชอบที5เกี5ยวกับเรื5 องเหล่านี: ดว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้าได้
รวมวิธีการตรวจสอบที5ออกแบบมาเพื5อตอบสนองต่อการประเมินความเสี5 ยงจากการแสดงข้อมูลที5ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ5 งได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื5 องเหล่านี:
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื5 องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื5 องมีดงั ต่อไปนี:
การรั บรู้รายได้ ค่าเบียประกันภัยรับ
ในปี 2559 บริ ษทั ฯมีรายได้ค่าเบี:ยประกันภัยรับจํานวน 3,230 ล้านบาท ซึ5 งเป็ นการรับประกันภัยให้กบั ผูเ้ อา
ประกันภัยรายย่อยและมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นจํานวนมาก ซึ5 งค่าเบี:ยประกันภัยที5เรี ยกเก็บจากลูกค้ามีความ
หลากหลายและต้องอาศัยการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นหลัก ดังนั:น ข้าพเจ้าจึงให้
ความสําคัญกับการตรวจสอบรายได้ค่าเบี:ยประกันภัยว่าได้รับรู้ดว้ ยมูลค่าที5ควรจะเป็ นและในระยะเวลาที5เหมาะสม
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการควบคุม
ภายในของบริ ษทั ฯที5เกี5ยวข้องกับการขายเบี:ยประกันภัย การคํานวณเบี:ยประกันภัยรับและการรับรู ้รายได้คา่ เบี:ย
ประกันภัยรับ โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทําความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่ มทดสอบการปฎิบตั ิตามการ
ควบคุมภายในที5ออกแบบไว้ เพื5อตอบสนองเรื5 องมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู ้รายได้ในงบการเงิน ข้าพเจ้าได้
สุ่ มตัวอย่างกรมธรรม์และเอกสารประกอบรายการเพื5อตรวจสอบการรับรู้รายได้วา่ เป็ นไปตามเงื5อนไขที5ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยและสอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั ฯ และสอบทานกรมธรรม์และรายการสลักหลัง
กรมธรรม์ที5รับรู ้เป็ นรายได้ของบริ ษทั ฯในรอบระยะเวลาบัญชีในช่วงก่อนและหลังวันสิ: นงวด นอกจากนี: ข้าพเจ้า
ได้วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้เบี:ยประกันภัยรับที5รับรู ้ตลอดรอบระยะเวลาบัญชีและสุ่ มตรวจสอบ
รายการบันทึกบัญชี ที5เกี5ยวข้องกับรายได้ค่าเบี:ยประกันภัยรับที5ทาํ ผ่านใบสําคัญทัว5 ไป
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หนีสินจากสัญญาประกันภัย - สํารองค่ าสินไหมทดแทนและค่ าสินไหมทดแทนค้ างจ่ าย
หนี:สินจากสัญญาประกันภัย - สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายเป็ นบัญชีที5มีความสําคัญ
ในงบการเงิน โดย ณ วันที5 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีสาํ รองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
จํานวน 1,000 ล้านบาท (คิดเป็ นร้อยละ 27 ของหนี:สินรวม) บัญชีค่าสํารองสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทน
ค้างจ่ายจะรวมทั:งในส่วนของความเสี ยหายที5เกิดขึ:นและได้รับรายงานแล้วและความเสี ยหายที5เกิดขึ:นแล้วแต่ยงั
ไม่ได้รับรายงาน ซึ5 งการประมาณการดังกล่าวคํานวณขึ:นโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯตามวิธีการทางคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ข้อสมมติหลักที5ใช้ในการคํานวณอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารในการ
ประมาณการอย่างสู ง ดังนั:น ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของสํารองค่าสิ นไหม
ทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย นอกจากนี: สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
ดังกล่าวยังเกี5ยวเนื5 องโดยตรงกับสํารองสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างรับส่ วนที5เรี ยกคืนจากบริ ษทั
ประกันภัยต่อ ซึ5 งจํานวนดังกล่าวคํานวณขึ:นโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯตามวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
เช่นเดียวกัน ณ วันที5 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีสาํ รองสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างรับส่ วนที5เรี ยก
คืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อจํานวน 116 ล้านบาท
ข้าพเจ้าได้ศึกษาและประเมินระบบการควบคุมภายในเกี5ยวกับการรับเรื5 องค่าสิ นไหมทดแทน การจัดการ
ค่าสิ นไหมทดแทน การตั:งประมาณการสํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายและการรับ
ประกันภัยต่อ โดยการสอบถามผูบ้ ริ หารเกี5ยวกับเกณฑ์และข้อสมมติที5ใช้ในการประมาณการโดยนักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ข้าพเจ้าได้สุ่ มทดสอบข้อมูลที5นกั คณิ ตศาสตร์ ใช้ในการคํานวณ สุ่ มตัวอย่างแฟ้ มสิ นไหมรายใหญ่
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลความถี5ของการเกิดความเสี ยหายและขนาดของความเสี ยหายที5เกิดขึ:นต่อครั:ง
นอกจากนี: ข้าพเจ้าได้สอบทานรายงานประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนที5จดั ทําโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยว่า
สอดคล้องกับประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนที5ต: งั ไว้ในบัญชี ประเมินข้อสมมติ วิธีการที5ใช้ในการคํานวณและ
เปรี ยบเทียบกับข้อสมมติที5ใช้ในปี ก่อน นอกจากนี: ข้าพเจ้าได้สอบทานการตั:งประมาณการสํารองสิ นไหมทดแทน
และค่าสิ นไหมทดแทนค้างรับส่ วนที5เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อด้วย
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ค่ าเผื$อหนีสงสัยจะสู ญของเบียประกันภัยค้ างรั บ สํารองสินไหมทดแทนส่ วนที$เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่ อ
ลูกหนีจากสัญญาประกันภัยต่ อและค่ าสินไหมค้ างรั บจากคู่กรณี
ค่าเผื5อหนี: สงสัยจะสูญของเบี:ยประกันภัยค้างรับ สํารองสิ นไหมทดแทนส่วนที5เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ
ลูกหนี:จากสัญญาประกันภัยต่อและค่าสิ นไหมค้างรับจากคู่กรณี ประมาณการตามผลขาดทุนโดยประมาณที5อาจ
เกิดขึ:นจากการเก็บเงินจากลูกหนี:ไม่ได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน อายุหนี:คงค้างและสถานะปั จจุบนั
ของลูกหนี: คงค้าง ดังนั:น ผูบ้ ริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสู งในการพิจารณาและบันทึกประมาณการผล
ขาดทุนที5คาดว่าจะเกิดขึ:นเมื5อลูกหนี:มีปัญหาในการจ่ายชําระคืนหนี: นอกจากนี: การประมาณค่าเผื5อหนี:สงสัยจะสูญ
ดังกล่าวถือว่ามีนยั สําคัญ เนื5 องจาก ณ วันที5 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมียอดคงค้างของเบี:ยประกันภัยค้างรับ
สํารองสิ นไหมทดแทนส่ วนที5เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ ลูกหนี:จากสัญญาประกันภัยต่อและค่าสิ นไหม
ค้างรับจากคู่กรณี รวมเป็ นจํานวน 740 ล้านบาท (รวมคิดเป็ นร้อยละ 15 ของยอดสิ นทรัพย์รวม) และมีค่าเผื5อหนี:
สงสัยจะสูญจํานวน 30 ล้านบาท ดังนั:น ข้าพเจ้าจึ งให้ความสําคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื5อหนี:
สงสัยจะสูญ
ข้าพเจ้าได้ศึกษาและทําความเข้าใจระบบการควบคุมภายในที5เกี5ยวกับการติดตามหนี: การคํานวณค่าเผื5อหนี:สงสัย
จะสูญและการบันทึ กรายการบัญชี โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทําความเข้าใจและประเมินข้อมูลและวิธีการที5
บริ ษทั ฯใช้ในการคํานวณค่าเผื5อหนี:สงสัยจะสูญ นอกจากนี: ข้าพเจ้าได้สุ่ มทดสอบการคํานวณอายุหนี:คงค้างและ
การคํานวณค่าเผื5อหนี:สงสัยจะสู ญ
ข้ อมูลอืน$
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื5น ซึ5 งรวมถึงข้อมูลที5รวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที5แสดงอยูใ่ นรายงานนั:น) ซึ5 งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที5
ในรายงานของผูส้ อบบัญชี น: ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื5นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้
ความเชื5อมัน5 ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื5นนั:น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที5เกี5ยวเนื5องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื5นนั:นมี
ความขัดแย้งที5มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู้ที5ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อปรากฏ
ว่าข้อมูลอื5นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื5อข้าพเจ้าได้อา่ นรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯตามที5 กล่าวข้างต้น และหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที5ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื5 อสารเรื5 องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าที5ในการกํากับดูแลทราบเพื5อให้มีการ
ดําเนิ นการแก้ไขที5เหมาะสมต่อไป
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าที$ในการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที5รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี:โดยถูกต้องตามที5ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี5ยวกับการควบคุมภายในที5ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื5อให้สามารถจัดทํา
งบการเงินที5ปราศจากการแสดงข้อมูลที5ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษทั ฯในการดําเนินงานต่อเนื5 อง
การเปิ ดเผยเรื5 องที5เกี5ยวกับการดําเนินงานต่อเนื5 องในกรณี ที5มีเรื5 องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับ
กิจการที5ดาํ เนินงานต่อเนื5 องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั:งใจที5จะเลิกบริ ษทั ฯหรื อหยุดดําเนิ นงานหรื อไม่สามารถ
ดําเนิ นงานต่อเนื5 องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที5ในการกํากับดูแลมีหน้าที5ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื5อให้ได้ความเชื5อมัน5 อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที5ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ5 ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื5อมัน5 อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื5 อมัน5
ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข้อมูลที5ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที5มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที5 ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื5อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที5ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี:
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี5ยง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี: ดว้ ย
• ระบุและประเมินความเสี5 ยงที5อาจมีการแสดงข้อมูลที5ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื5อตอบสนองต่อความ
เสี5 ยงเหล่านั:น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที5เพียงพอและเหมาะสมเพื5อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสี5 ยงที5ไม่พบข้อมูลที5ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ5 งป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสูงกว่า
ความเสี5 ยงที5เกิดจากข้อผิดพลาด เนื5 องจากการทุจริ ตอาจเกี5ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั:งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที5ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
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• ทําความเข้าใจเกี5ยวกับระบบการควบคุมภายในที5เกี5ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื5อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื5อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการ
ควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที5ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลที5เกี5ยวข้องที5ผบู ้ ริ หารจัดทํา
• สรุ ปเกี5ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการที5ดาํ เนิ นงานต่อเนื5 องของผูบ้ ริ หาร และ
สรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที5ได้รับ ว่ามีความไม่แน่ นอนที5 มีสาระสําคัญที5เกี5ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ที5อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของบริ ษทั ฯในการดําเนินงาน
ต่อเนื5องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที5 มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที5เกี5ยวข้องในงบการเงิน หรื อหากเห็นว่าการเปิ ดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที5เปลี5ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ:นอยูก่ บั หลักฐานการ
สอบบัญชีที5ได้รับจนถึงวันที5 ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯต้องหยุดการดําเนิ นงานต่อเนื5องได้
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื: อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที5 เกี5ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที5เกิดขึ:นโดยถูกต้องตามที5ควรหรื อไม่
ข้าพเจ้าได้สื5อสารกับผูม้ ีหน้าที5ในการกํากับดูแลเกี5ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที5ได้วางแผน
ไว้ ประเด็นที5มีนยั สําคัญที5พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที5มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ5 ง
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที5ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที5เกี5ยวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื5อสารกับผูม้ ีหน้าที5ในการกํากับดูแลเกี5ยวกับความสัมพันธ์ท: งั หมดตลอดจนเรื5 องอื5นซึ5 ง
ข้าพเจ้าเชื5อว่ามีเหตุผลที5บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที5
ข้าพเจ้าใช้เพื5อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
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จากเรื5 องทั:งหลายที5สื5อสารกับผูม้ ีหน้าที5ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื5 องต่าง ๆ ที5มีนยั สําคัญที5สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนั และกําหนดเป็ นเรื5 องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื5 องเหล่านี: ไว้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื5 องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อใน
สถานการณ์ที5ยากที5จะเกิดขึ:น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื5 อสารเรื5 องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการ
กระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที5ผมู้ ีส่วน
ได้เสี ยสาธารณะจะได้จากการสื5 อสารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีที5รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี: คือ นางสาวสมใจ คุณปสุ ต

สมใจ คุณปสุ ต
ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต เลขทะเบียน 4499
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2560
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บริษทั ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 1 มกราคม 2558
(ปรับปรุ งใหม่)
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี*ยประกันภัยค้างรับ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี*จากสัญญาประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
ที6ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื6น
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ6งของงบการเงินนี*

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

228,894,842
373,438,176
6,811,253
514,900,410
19,112,519

326,834,483
426,054,185
7,840,025
418,191,706
65,857,349

143,697,595
339,406,695
19,954,062
405,314,068
38,076,641

2,701,321,914
7,380,528
288,055,820
7,381,302
80,927,799
625,462,585
4,853,687,148

2,506,557,325
7,996,179
277,547,361
8,772,340
73,276,287
471,017,076
4,589,944,316

2,455,130,182
10,970,820
241,402,337
9,181,275
47,695,847
619,018,248
4,329,847,770

บริษทั ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 1 มกราคม 2558
(ปรับปรุ งใหม่)
หนีส. ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส. ิ น
หนี*สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี*บริ ษทั ประกันภัยต่อ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี*สินอื6น
รวมหนีส. ิ น
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 303,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
(31 ธันวาคม 2558: หุน้ สามัญ 303,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท และ 1 มกราคม 2558:
หุน้ สามัญ 151,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท)
ทุนที6ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 303,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
(31 ธันวาคม 2558: หุน้ สามัญ 303,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท และ 1 มกราคม 2558:
หุน้ สามัญ 151,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื6นของส่ วนของเจ้าของ ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ6 ขาย
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส. ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ6งของงบการเงินนี*

กรรมการ

2,576,140,340
480,104,794
178,364
75,194,822
617,492,072
3,749,110,392

2,481,710,488
358,657,203
77,089,053
577,715,588
3,495,172,332

2,305,212,168
353,761,808
4,050,996
74,893,944
490,626,595
3,228,545,511

303,000,000

303,000,000

151,500,000

303,000,000
163,800,007

303,000,000
163,800,007

151,500,000
163,800,007

21

30,300,000
514,867,659

30,300,000
498,198,502

20,000,000
651,497,298

10.3

92,609,090
1,104,576,756
4,853,687,148
-

99,473,475
1,094,771,984
4,589,944,316
-

114,504,954
1,101,302,259
4,329,847,770
-

16
17
18
19

20

บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ)นสุ ดวันที* 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ
กําไรหรือขาดทุน:
รายได้
เบียประกันภัยรับ
หัก: เบียประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบียประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก (หัก): สํารองเบียประกันภัยที,ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ (เพิม, ) ลดจากปี ก่อน
เบียประกันภัยที,ถือเป็ นรายได้สุทธิ จากการประกันภัยต่อ
รายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จ
รายได้จากการลงทุน
กําไรจากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
รายได้อื,น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
หัก: ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื,น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
22
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
14
กําไรสํ าหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี

2559

(หน่วย: บาท)
2558
(ปรับปรุ งใหม่)

3,229,683,365
(843,531,608)
2,386,151,757
75,924,536
2,462,076,293
243,288,457
59,020,862
51,711,660
10,488,732
20,550,308
2,847,136,312

3,125,705,031
(701,753,327)
2,423,951,704
(116,478,457)
2,307,473,247
220,409,549
77,153,756
26,242,447
(17,951,385)
13,714,966
2,627,042,580

1,987,110,058
(327,605,666)
546,869,893
239,459,816
375,911,189
2,821,745,290
25,391,022
(293,972)
25,097,050

1,881,771,688
(366,617,605)
545,507,888
211,133,162
333,822,898
2,605,618,031
21,424,549
899,327
22,323,876

บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ)นสุ ดวันที* 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น:
รายการที,จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการเปลี,ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื,อขาย
บวก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที,จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิ จากภาษี (ขาดทุน)
รายการที,จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที,จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*นสํ าหรับปี - สุ ทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน)

14.2

14.2

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)
2558
(ปรับปรุ งใหม่)

2559

(8,580,481)
1,716,096

(18,789,349)
3,757,870

(6,864,385)

(15,031,479)

8,402,621
(1,680,524)

3,763,494
(752,699)

6,722,097
(142,288)

3,010,795
(12,020,684)

24,954,762

10,303,192

0.08

0.07

25

บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ)นสุ ดวันที* 31 ธันวาคม 2559

กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
เบียประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินจ่ายเกี,ยวกับการประกันภัยต่อ
ดอกเบียรับ
เงินปันผลรับ
รายได้จากการลงทุนอื,น
รายได้อื,น
ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื,น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ภาษีเงินได้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน
ซือที,ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขายอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม* ขึน) (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ)นปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ,งของงบการเงินนี

2559

(หน่วย: บาท)
2558
(ปรับปรุ งใหม่)

3,310,865,363
(148,386,420)
19,815,393
40,295,722
3,073,690
16,128,948
(1,710,347,426)
(29,621,573)
(561,194,217)
(145,081,874)
(609,349,485)
(7,288,650)
(381,434,145)
1,245,658
150,672,286
(50,606,730)

3,074,914,083
(184,681,247)
46,123,060
43,186,033
4,063,180
7,480,355
(1,602,361,124)
(27,841,120)
(532,429,845)
(117,012,414)
(481,575,024)
(25,784,603)
(705,663,333)
2,974,641
757,651,884
259,044,526

(32,258,425)
75,504
(32,182,921)

(59,937,551)
863,380
(59,074,171)

(15,149,990)
(15,149,990)
(97,939,641)
326,834,483
228,894,842

(16,833,467)
(16,833,467)
183,136,888
143,697,595
326,834,483

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับปี สิ0นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2558
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี (ขาดทุน)
โอนกําไรสะสมทียงั ไม่ได้จดั สรร
เป็ นสํารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2559
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี (ขาดทุน)
เงินปั นผลจ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี;

ทุนเรื อนหุน้ ทีออก
หมายเหตุ และชําระแล้ว
151,500,000
21
26

26

กําไรสะสม
ส่ วนเกิน
จัดสรรแล้ว มูลค่าหุน้ สามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
163,800,007
20,000,000
651,497,298
22,323,876
3,010,795
25,334,671

องค์ประกอบอืน
ของส่ วนของเจ้าของ ส่ วนเกินทุน
จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผือขาย
114,504,954
(15,031,479)
(15,031,479)

รวม
1,101,302,259
22,323,876
(12,020,684)
10,303,192

151,500,000
303,000,000

163,800,007

10,300,000
30,300,000

(10,300,000)
(168,333,467)
498,198,502

99,473,475

(16,833,467)
1,094,771,984

303,000,000
303,000,000
-

163,800,007
163,800,007
-

30,300,000
30,300,000
-

498,198,502
25,097,050
6,722,097
31,819,147
(15,149,990)
514,867,659
-

99,473,475
(6,864,385)
(6,864,385)
92,609,090
0

1,094,771,984
25,097,050
(142,288)
24,954,762
(15,149,990)
1,104,576,756
0

บริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559
1.

ข้ อมูลทัว# ไป
บริ ษทั ประกันภัยไทยวิวฒั น์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ# งจัดตั&งและมี ภูมิลาํ เนาใน
ประเทศไทย ธุ รกิ จหลักของบริ ษ ทั ฯคื อการรั บประกันวินาศภัย ที# อยู่ตามที# จดทะเบี ยนของบริ ษ ทั ฯอยู่ที#
เลขที# 71 อาคารประกันภัยไทยวิวฒั น์ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี& จดั ทําขึ&นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที#กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ.
2547 และจัดทําขึ& นตามวิธีการบัญชี เกี# ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ที#เกี# ยวข้องซึ# ง
กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (“คปภ.”) และเป็ นไป
ตามรู ปแบบงบการเงินที#กาํ หนดในประกาศ คปภ. เรื# อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื# อนไขและระยะเวลาในการ
จัดทําและยืน# งบการเงินและรายงานเกี#ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที#
4 มีนาคม 2559 ซึ# งเริ# มมีผลบังคับใช้ต& งั แต่วนั ที# 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป โดยรู ปแบบงบการเงินดังกล่าวมี
การเปลี#ยนแปลงจากเดิมทําให้ตอ้ งมีการจัดประเภทรายการบัญชี ของงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน
เบ็ด เสร็ จและงบกระแสเงิ นสดของปี ก่ อนที# แสดงเป็ นข้อมู ลเปรี ยบเที ยบใหม่ เพื#อให้ส อดคล้องกับการ
จัดประเภทรายการบัญชี ของปี ปั จจุ บนั และได้น ําเสนองบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที# 1 มกราคม 2558
เพื#อเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ
งบการเงิ นนี& ไ ด้จดั ทําขึ&นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื#นในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
งบการเงิ นฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับ ที# บ ริ ษ ัทฯใช้เ ป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น ฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี&
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3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ# ริ#มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี 2559 บริ ษทั ฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2558) และฉบับใหม่
รวมถึ งแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ที#ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ# งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที#เริ# มใน
หรื อหลังวันที# 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อ
จัดให้มีข& ึนเพื#อให้มีเนื&อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการ
ปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาถื อปฏิ บตั ิน& ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิ นของบริ ษทั ฯ
ทั&งนี& มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที#มีการเปลี#ยนแปลงหลักการสําคัญ ซึ# งเกี#ยวข้องโดยตรงกับบริ ษทั ฯ
มีดงั นี&
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที# 4 (ปรับปรุ ง 2558) เรื#อง สั ญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที# 4 มีวตั ถุประสงค์เพื#อกําหนดการรายงานทางการเงิ นสําหรับสัญญา
ประกันภัยที#ออกโดยกิจการใดๆ (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ) และสัญญาประกันภัยต่อที#กิจการถือไว้และเพื#อ
จํากัดการแก้ไขวิธีการบัญชี สําหรับสัญญาประกันภัยจนกว่าโครงการระยะที# สองของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินเกี#ยวกับสัญญาประกันภัยจะแล้วเสร็ จ ทั&งนี& มาตรฐานการรายงานทางการเงินนี& มีขอ้ กําหนดให้มีการ
เปิ ดเผยข้อมู ลโดยระบุ และอธิ บายถึ งจํานวนเงิ นที# เกี# ยวเนื# องกับสั ญญาประกันภัยในงบการเงิ นของผูร้ ั บ
ประกันภัยและไม่อนุ ญาตให้มีการบันทึกสํารองค่าสิ นไหมทดแทนที#ยงั มิได้เกิดขึ&น ณ วันสิ& นรอบระยะเวลา
รายงาน และกําหนดให้มีการทดสอบความเพียงพอของหนี&สินจากการประกันภัยที#รับรู ้แล้วและการทดสอบการ
ด้อยค่าของสิ นทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ และรวมถึงกําหนดให้ผรู ้ ับประกันภัยบันทึกหนี&สินจากสัญญา
ประกันภัยไว้ในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการจนกว่าภาระหนี& สินจากสัญญาประกันภัยนั&นจะหมดลง หรื อ
ยกเลิก หรื อสิ& นผลบังคับ และให้แสดงหนี& สินจากสัญญาประกันภัยโดยไม่มีการหักกลบกับสิ นทรัพย์จากการ
ประกันภัยต่อที#เกี# ยวข้อง ทั&งนี& มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวมีการยกเว้นเป็ นการชัว# คราวให้
ผูร้ ั บประกันภัยไม่ ต ้องปฏิ บ ัติ ตามข้อกําหนดบางประการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับอื# น
ซึ# งรวมถึงข้อกําหนดที#ให้ผรู ้ ับประกันภัยพิจารณากรอบในการเลือกนโยบายบัญชีสาํ หรับสัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี& นอกจากจะกําหนดวิธีปฏิ บตั ิสําหรับสัญญาประกันภัยแล้วยังรวมถึ ง
การพิจารณาลักษณะของสัญญาประกันภัย และการกําหนดให้เปิ ดเผยข้อมูลเพิ#มเติมในส่ วนของสัญญา
ประกันภัยที#เกี# ยวกับสิ นทรัพย์ หนี& สิ น รายได้และค่าใช้จ่ายที#รับรู ้ ในงบการเงิ น ลักษณะและขอบเขตของ
ความเสี# ยงที#เกิดจากสัญญาประกันภัย
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การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นมาถือปฏิบตั ิเป็ นครั&งแรกไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ เนื# องจากฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯได้ทบทวนการจัดประเภทของสัญญาประกันภัย
(รวมถึ งสัญญาประกันภัยต่อ) และสัญญาประกันภัยต่อที# บริ ษ ทั ฯถื อไว้และสรุ ปได้ว่าสัญญาทั&งหมดเป็ น
สัญญาที#เข้าเกณฑ์คาํ นิ ยามของสัญญาประกันภัยตามมาตรฐานฉบับนี& นอกจากนี& การบันทึกรายการสํารอง
ค่ า สิ น ไหมทดแทน การทดสอบความเพี ย งพอของหนี& สิ น จากสั ญ ญาประกัน ภัย การทดสอบการ
ด้อยค่าของสิ นทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อและการบันทึกหนี& สินจากสัญญาประกันภัยก็ไม่มีผลกระทบ
ต่องบการเงินเนื#องจากบริ ษทั ฯได้ถือปฏิบตั ิอยูแ่ ต่เดิมแล้ว
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ# ะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ฉบับใหม่จาํ นวนหลาย
ฉบับ ซึ# งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที#มีรอบระยะเวลาบัญชี ที#เริ# มในหรื อหลังวันที# 1 มกราคม 2560
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข& ึ นเพื#อให้มีเนื& อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การ
ตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ เชื#อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุ งและแนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับใหม่ จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื#อนํามา
ถือปฏิบตั ิ
4.

นโยบายการบัญชี ทสี# ํ าคัญ

4.1 การรับรู้ รายได้
(ก) เบี&ยประกันภัยรับ
เบี&ยประกันภัยรับประกอบด้วย เบี&ยประกันภัยรับโดยตรงจากผูเ้ อาประกันภัย และเบี&ยประกันภัยต่อรับหัก
ด้วยมูลค่าของกรมธรรม์ที#ยกเลิกและการส่ งคืนเบี&ยประกันภัย และปรับปรุ งด้วยสํารองเบี&ยประกันภัย
ที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
เบี& ยประกันภัย รั บโดยตรงจากผูเ้ อาประกันภัยถื อเป็ นรายได้ตามวันที#ที#มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์
ประกันภัย ในกรณี ที#กรมธรรม์มีอายุการคุม้ ครองเกิน 1 ปี จะบันทึกเป็ นรายการรับล่วงหน้า โดยทยอย
รับรู ้เป็ นรายได้ตามอายุการให้ความคุม้ ครองเป็ นรายปี
เบี& ยประกันภัยต่อรับถื อเป็ นรายได้เมื#อบริ ษทั ฯได้รับใบคําขอเอาประกันภัยต่อหรื อใบแจ้งการเอา
ประกันภัยต่อจากบริ ษทั ผูเ้ อาประกันภัยต่อ
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(ข) รายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จ
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู ้ เป็ นรายได้เมื#อได้โอนความเสี# ยงจากการ
ประกันภัยให้บริ ษทั รับประกันภัยต่อแล้ว
ในกรณี ที#เป็ นค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อที#มีอายุการคุม้ ครองเกิน 1 ปี จะบันทึก
เป็ นรายการรับล่วงหน้า โดยทยอยรับรู้เป็ นรายได้ตามอายุการให้ความคุม้ ครองเป็ นรายปี
(ค) รายได้จากการลงทุน
ดอกเบีย รั บและเงินปั นผลรั บจากเงินลงทุน
ดอกเบี&ย รั บถื อเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึ งถึ งอัตราผลตอบแทนที# แท้จริ ง เงิ นปั น ผลรั บ
ถือเป็ นรายได้เมื#อบริ ษทั ฯมีสิทธิ ในการรับเงินปั นผล
ดอกเบีย รั บจากเงินให้ ก้ ยู ืม
ดอกเบี&ยรับจากเงินให้กยู้ มื รับรู้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างจากยอดเงินต้นที#คา้ งชําระ
(ง) กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จา่ ย ณ วันที#ที#เกิดรายการ
4.2 การรับรู้ ค่าใช้ จ่าย
(ก) เบี&ยประกันภัยต่อจ่าย
เบี& ย ประกันภัย ต่อ จ่ า ยจากการเอาประกันภัย ต่อ รั บ รู ้ เ ป็ นค่ า ใช้จ่ า ยเมื# อ ได้โอนความเสี# ย งจากการ
ประกันภัยให้บริ ษทั รับประกันภัยต่อแล้ว
ในกรณี ที#เป็ นการเอาประกันต่อที#มีอายุการคุม้ ครองเกิ น 1 ปี จะบันทึกเป็ นรายการจ่ายล่วงหน้า โดย
ทยอยรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุม้ ครองเป็ นรายปี
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(ข) ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนประกอบด้วย ค่าสิ นไหมทดแทน
และค่ า ใช้จ่ า ยในการจัด การค่ า สิ น ไหมทดแทนจากการรั บ ประกัน ภัย โดยตรงและจากการรั บ
ประกันภัยต่อ และสําหรับทั&งความเสี ยหายที#ได้รับรายงานแล้วและที#ยงั ไม่ได้รับรายงาน ซึ# งแสดงตาม
มูลค่าของค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื# นที#เกี# ยวข้องและรายการปรั บปรุ งค่าสิ นไหมของงวด
ปั จจุบนั และงวดก่อนที#เกิดขึ&นในระหว่างปี หักด้วยมูลค่าซากและการรับคืนอื#น (ถ้ามี) และหักด้วยค่า
สิ นไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อที#เกี#ยวข้อง
ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อรับรู ้ เมื# อได้บนั ทึ กค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนตามเงื#อนไขในสัญญาประกันภัยต่อที#เกี#ยวข้อง
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงจะ
รับรู ้เมื#อได้รับแจ้งจากผูเ้ อาประกันภัยตามจํานวนที#ผเู ้ อาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของ
ฝ่ ายบริ หาร มูลค่าประมาณการสิ นไหมทดแทนสู งสุ ดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที#เกี#ยวข้อง
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อจะรับรู ้เมื#อ
ได้รับแจ้งจากบริ ษทั ประกันต่อตามจํานวนที#ได้รับแจ้ง
(ค) ค่าใช้จา่ ยค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จถือเป็ นค่าใช้จา่ ยทันทีในงวดบัญชีที#เกิดรายการ
ในกรณี ที#เป็ นค่าจ้างและค่าบําเหน็จจ่ายสําหรั บการรั บประกันภัยที# มีอายุการคุ ม้ ครองเกิ น 1 ปี จะ
บันทึกรายจ่ายเป็ นรายการจ่ายล่วงหน้า โดยทยอยรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุม้ ครองเป็ น
รายปี
(ง) ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอื#น
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอื#น คือค่าใช้จา่ ยอื#นที#เกิดจากการรับประกันภัย ทั&งค่าใช้จ่ายทางตรงและ
ทางอ้อม และให้รวมถึงเงินสมทบต่าง ๆ โดยรับรู ้เป็ นค่าใช้จา่ ยตามเกณฑ์คงค้าง
(จ) ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน คือค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานที# ไม่เกี# ยวกับการรั บประกันภัยและการ
จัดการค่าสิ นไหมทดแทน โดยรับรู ้เป็ นค่าใช้จา่ ยตามเกณฑ์คงค้าง
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4.3 การจัดประเภทสั ญญาประกันภัย
บริ ษ ทั ฯจัดประเภทของสัญญาประกันภัย และสั ญญาประกันภัยต่ อโดยการพิจารณาลักษณะของสั ญญา
ประกันภัย โดยสั ญญาประกันภัย คื อสั ญญาซึ# งผูร้ ั บประกัน ภัย รั บความเสี# ย งด้านการรั บประกันภัย ที# มี
นัย สํา คัญจากคู่ สั ญญาอี ก ฝ่ ายหนึ# ง (ผูเ้ อาประกันภัย ) โดยตกลงจะชดใช้ค่า สิ นไหมทดแทนให้ แ ก่ ผูเ้ อา
ประกันภัย หากเหตุ การณ์ ในอนาคตอัน ไม่ แน่ นอนที# ระบุ ไว้ (เหตุ การณ์ ที#เ อาประกันภัย ) เกิ ด ผลกระทบ
ในทางลบต่อผูเ้ อาประกันภัย ในการพิจารณาว่ามีการรับความเสี# ยงด้านการรับประกันภัยที# มีนัยสําคัญ
หรื อไม่น& นั จะพิจารณาจากจํานวนผลประโยชน์ที#จะต้องจ่ายกรณี ที#มีสถานการณ์ที#รับประกันภัยเกิดขึ&นกับ
ภาระผูกพันที# จะต้องจ่ า ยตามสั ญญาหากไม่ มี สถานการณ์ ที#รับประกัน ภัย เกิ ดขึ& น ซึ# งหากไม่เ ข้าเงื# อนไข
ดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯจะจัดประเภทสัญญาประกันภัยดังกล่าวเป็ นสัญญาการลงทุน ซึ# งสัญญาการลงทุนคือ
สัญญาที#มีรูปแบบทางกฎหมายเป็ นสัญญาประกันภัยและทําให้ผรู ้ ับประกันภัยมีความเสี# ยงทางการเงิ นแต่
ไม่ได้ทาํ ให้ผรู้ ับประกันภัยมีความเสี# ยงด้านการรับประกันภัยที#สําคัญ ความเสี# ยงทางการเงิน ได้แก่ ความ
เสี# ยงจากการเปลี#ยนแปลงของอัตราดอกเบี&ย อัตราแลกเปลี#ยน หรื อราคา
บริ ษทั ฯ จัดประเภทของสัญญาโดยประเมินความสําคัญของความเสี# ยงด้านการรับประกันภัยเป็ นรายสัญญา
ณ วันเริ# มต้นสัญญา หากสั ญญาใดจัดประเภทเป็ นสัญญาประกันภัย แล้ว จะยังคงเป็ นสัญญาประกันภัย
ตลอดไปจนกว่าสิ ทธิ และภาระผูกพันทั&งหมดถูกทําให้สิ&นสุ ดหรื อสิ& นผลบังคับ หากสัญญาใดเคยจัดประเภท
เป็ นสัญญาการลงทุน ณ วันเริ# มต้นสัญญา อาจจะถูกจัดประเภทเป็ นสัญญาประกันภัยในเวลาต่อมาได้หาก
พบว่าความเสี# ยงด้านการรับประกันภัยเพิม# ขึ&นอย่างมีนยั สําคัญ
4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงิ นฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั&นที#มีสภาพ
คล่องสู ง ซึ# งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที#ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
4.5 เบีย" ประกันภัยค้ างรับและค่ าเผือ# หนีส" งสั ยจะสู ญ
เบี&ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยโดยตรงแสดงด้วยมูลค่าสุ ทธิ ที#จะได้รับ บริ ษทั ฯบันทึกค่าเผื#อหนี&
สงสัยจะสู ญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที#อาจเกิดขึ&นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ# งพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงิน การวิเคราะห์อายุหนี& และตามสถานะปั จจุบนั ของเบี&ยประกันภัยค้างรับ ณ วันสิ& นรอบระยะเวลา
รายงาน
ค่าเผือ# หนี&สงสัยจะสู ญตั&งเพิม# (ลด) บันทึกบัญชีเป็ นค่าใช้จา่ ยในระหว่างปี
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4.6 สิ นทรัพย์ จากการประกันภัยต่ อ
สิ นทรั พ ย์จากการประกันภัย ต่อประกอบด้วยสํารองประกันภัย ส่ วนที#เ รี ยกคื นจากการประกันภัย ต่อซึ# ง
ประมาณขึ&นโดยอ้างอิงสัญญาประกันภัยต่อที#เกี#ยวข้องของสํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทน
ค้างจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยการคํานวณสํารองประกันภัย และสํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ที#
เกิดขึ&นจากการประกันภัยต่อ
บริ ษทั ฯ บันทึกค่าเผื#อหนี& สงสัยจะสู ญสําหรับสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อเมื#อมีขอ้ บ่งชี& ของการด้อยค่า
เกิดขึ&น โดยพิจารณาจากผลขาดทุนโดยประมาณที#อาจเกิ ดขึ&นจากการเก็บเงิ นไม่ได้ ประสบการณ์ การเก็บเงิน
อายุ ข องหนี& คงค้า งและตามสถานะปั จจุ บ ัน ของบริ ษ ทั ประกัน ภัย ต่ อ ณ วัน สิ& น รอบระยะเวลารายงาน
ค่าเผือ# หนี&สงสัยจะสู ญตั&งเพิม# (ลด) บันทึกบัญชีเป็ นค่าใช้จา่ ยในระหว่างปี
4.7 ลูกหนีจ" ากสั ญญาประกันภัยต่ อและเจ้ าหนีบ" ริษัทประกันภัยต่ อ
(ก) ลูกหนี&จากสัญญาประกันภัยต่อประกอบด้วยจํานวนเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ และเงินที#วางไว้
จากการรับประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อประกอบด้วยเบี&ยประกันภัยต่อค้างรับ ค่าจ้างและค่าบําเหน็จค้างรับ
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างรับ และรายการค้างรับอื#น ๆ จากบริ ษทั ประกันภัยต่อ หักค่าเผื#อหนี& สงสัยจะสู ญ
บริ ษทั ฯบันทึกค่าเผื#อหนี& ส งสัย จะสู ญสําหรับผลขาดทุ นโดยประมาณที# อาจเกิ ดขึ&นจากการเก็บเงิ น
ไม่ ไ ด้ ซึ# งพิ จารณาจากประสบการณ์ การเก็ บเงิ น และตามสถานะปั จจุ บนั ของเงิ นค้างรั บจากการ
ประกันภัยต่อ ณ วันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน
(ข) เจ้าหนี& บริ ษทั ประกันภัยต่อประกอบด้วยจํานวนเงิ นค้างจ่ายเกี#ยวกับการประกันภัยต่อ และเงินถือไว้
จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี# ยวกับการประกันภัยต่อประกอบด้วย เบี&ยประกันภัยต่อจ่าย และรายการค้างจ่ายอื#นๆ
ให้กบั บริ ษทั ประกันภัยต่อ ยกเว้นสํารองค่าสิ นไหมทดแทนจากสัญญาประกันภัยต่อ
บริ ษทั ฯ แสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุ ทธิ ของกิจการเดียวกัน (สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อหรื อ
เจ้าหนี&บริ ษทั ประกันภัยต่อ) เมื#อเข้าเงื#อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี&
(1) บริ ษทั ฯมีสิทธิ ตามกฎหมายในการนําจํานวนที#รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ
(2) บริ ษทั ฯตั&งใจที#จะรับหรื อจ่ายชําระจํานวนที#รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั&งใจที#
จะรับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ในเวลาเดียวกับที#จา่ ยชําระหนี&สิน
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4.8 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื#อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี#ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
บันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื#อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี#ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
ดังกล่าวบันทึ กในส่ วนของกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื# น และจะบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุ นเมื# อได้
จําหน่ายหลักทรัพย์น& นั ออกไป
เงินลงทุนในตราสารหนี& ที#จะครบกําหนดชําระในหนึ# งปี รวมทั&งที#จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุนตัดจําหน่าย บริ ษทั ฯตัดบัญชี ส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ#ากว่ามูลค่าตราสารหนี& ตามอัตราดอกเบี&ยที#แท้จริ ง
ซึ# งจํานวนที#ตดั จําหน่าย/รับรู ้น& ีจะแสดงเป็ นรายการปรับกับดอกเบี&ยรับ
เงินลงทุนในตราสารทุนที#ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว# ไป ซึ# งแสดงในราคาทุนสุ ทธิ
จากค่าเผือ# การด้อยค่า (ถ้ามี)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื& อหลังสุ ด ณ สิ& นวันทําการ
สุ ดท้ายของปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่ วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี&คาํ นวณโดยใช้อตั รา
ผลตอบแทนที#ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี& ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่า
สิ นทรัพย์สุทธิ ของหน่วยลงทุน
บริ ษทั ฯใช้วธิ ี ถวั เฉลี#ยถ่วงนํ&าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณี ที#มีการโอนเปลี#ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ#งไปเป็ นอีกประเภทหนึ#ง บริ ษทั ฯจะปรับมูลค่า
ของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่ โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที#โอนเปลี#ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่าง
ราคาตามบัญ ชี แ ละมู ล ค่ ายุ ติ ธ รรม ณ วันที# โ อนจะบัน ทึ ก ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุ นหรื อ แสดงเป็ น
องค์ประกอบอื#นของส่ วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที#มีการโอนเปลี#ยน
เมื#อมีการจําหน่ ายเงิ นลงทุน ผลต่างระหว่างสิ# งตอบแทนสุ ทธิ ที#ได้รับกับมูลค่าตามบัญชี ของเงิ นลงทุน จะถูก
บันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
4.9 เงินให้ ก้ยู มื และค่ าเผือ# หนีส" งสั ยจะสู ญ
เงิ นให้กูย้ ืมแสดงตามมูลค่าสุ ทธิ ที#จะได้รับ บริ ษ ทั ฯ ตั&งค่าเผื#อหนี& สงสัยจะสู ญของเงิ นให้กูย้ ืมสําหรั บผล
ขาดทุ น ที# ค าดว่ า จะเรี ยกเก็ บ จากลู ก หนี& ไม่ ไ ด้ โดยการวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ฐานะของลู ก หนี& จาก
ประสบการณ์ในการพิจารณาความเสี# ยงและมูลค่าหลักประกันประกอบ
ค่าเผือ# หนี&สงสัยจะสู ญตั&งเพิม# (ลด) บันทึกบัญชีเป็ นค่าใช้จา่ ยในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
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4.10 ทีด# นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื# อมราคา
ที#ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื# อมราคาสะสมและ
ค่าเผือ# การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื# อมราคาของอาคารและอุ ปกรณ์ คาํ นวณจากราคาทุ นของสิ นทรั พ ย์ โดยวิธี เส้ นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี&
อาคาร
เครื# องตกแต่ง อุปกรณ์สาํ นักงานและยานพาหนะ

-

20 ปี
3 และ 5 ปี

ค่าเสื# อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื# อมราคาสําหรับที#ดิน
บริ ษทั ฯตัดรายการที# ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื# อจําหน่ ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อขาดทุนจากการ
จําหน่ายสิ นทรัพย์ จะรับรู้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื#อบริ ษทั ฯตัดรายการสิ นทรัพย์น& นั ออกจากบัญชี
4.11 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนและค่ าตัดจําหน่ าย
สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนแสดงมู ล ค่ า ตามราคาทุ น หั ก ค่ า ตัด จํา หน่ า ยสะสมและค่ า เผื# อ การด้อ ยค่ า สะสม
(ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์น& นั
บริ ษ ทั ฯตัดจํา หน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ตวั ตนที# มี อายุ ก ารให้ป ระโยชน์ จ าํ กัด อย่า งมี ร ะบบตลอดอายุก ารให้
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จของสิ นทรัพย์น& นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื#อมีขอ้ บ่งชี& วา่
สิ นทรั พ ย์น& ันเกิ ด การด้อยค่า บริ ษ ทั ฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัด จํา หน่ า ยและวิธี ก ารตัด จําหน่ ายของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ& นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที#มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอายุการให้ประโยชน์ 10 ปี
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4.12 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะทําการประเมินการด้อยค่าของที#ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ หรื อ
สิ นทรั พ ย์ไ ม่มี ต วั ตน หากมี ข ้อบ่งชี& ว่าสิ นทรัพ ย์ดัง กล่ าวอาจด้อยค่า บริ ษทั ฯรับ รู ้ ข าดทุ นจากการด้อยค่า
เมื#อมูลค่าที#คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรั พย์มีมูลค่าตํ#ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น& นั ทั&งนี& มูลค่าที#
คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
บริ ษทั ฯจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
หากในการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ มีขอ้ บ่งชี&ที#แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ที#รับรู ้ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษทั ฯจะประมาณมูลค่าที#คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์น& นั และ
จะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที#รับรู ้ในงวดก่อนก็ต่อเมื#อมีการเปลี#ยนแปลงประมาณการที#ใช้กาํ หนด
มู ลค่ าที# คาดว่าจะได้รับคื นภายหลังจากการรั บรู้ ผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าครั& งล่ าสุ ด โดยมู ลค่ าตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์ที#เพิม# ขึ&นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ที#ควรจะเป็ น
หากกิ จการไม่เคยรับรู้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริ ษทั ฯจะบันทึ กกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไปในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนทันที
4.13 หนีส" ิ นจากสั ญญาประกันภัย
หนี&สินจากสัญญาประกันภัย ประกอบด้วยสํารองค่าสิ นไหมทดแทน ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายและสํารอง
เบี&ยประกันภัย
(ก) สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจํานวนที#จะจ่ายจริ ง ส่ วนสํารองค่าสิ นไหมทดแทนจะบันทึกเมื#อ
ได้รับการแจ้งคําเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากผูเ้ อาประกันภัยตามจํานวนที#ผเู ้ อาประกันภัยแจ้ง และโดยการ
ประมาณการของฝ่ ายบริ ห าร มู ล ค่ าประมาณการสิ นไหมทดแทนสู ง สุ ด จะไม่ เ กิ น ทุ นประกันของ
กรมธรรม์ที#เกี#ยวข้อง
ประมาณการสํารองสิ นไหมทดแทนคํานวณโดยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยคํานวณจาก
ประมาณการที#ดีที#สุดของค่าสิ นไหมทดแทนที#คาดว่าจะจ่ายให้แก่ ผเู ้ อาประกันภัย ในอนาคตสําหรับ
ความสู ญเสี ยที#เกิ ดขึ&นแล้วก่อนหรื อ ณ วันที#ในรอบระยะเวลารายงาน ทั&งจากรายการความสู ญเสี ยที#
บริ ษทั ฯ ได้รับรายงานแล้วและยัง ไม่ไ ด้รับ รายงาน และรวมถึ ง ค่า ใช้จ่า ยในการจัด การค่ าสิ นไหม
ทดแทน และหักมูลค่าซากและการรับคืนอื#น ผลต่างของประมาณการสํารองสิ นไหมทดแทนที#คาํ นวณ
ได้สู งกว่าค่าสิ นไหมทดแทนที#ไ ด้รับรู้ ไปแล้วในบัญชี จะรั บรู้ เป็ นความเสี ยหายที# เกิ ดขึ& นแล้วแต่ยงั
ไม่ได้มีการรายงานให้บริ ษทั ฯ ทราบ (Incurred but not reported claims: IBNR)
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(ข) สํารองเบี&ยประกันภัย
สํารองเบี&ยประกันภัยประกอบด้วย สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ และสํารองความเสี# ยงภัย
ที#ยงั ไม่สิ&นสุ ด
(1) สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้คาํ นวณจากเบี&ยประกันภัยรับก่อนการเอาประกันภัยต่อ
ด้วยวิธีการดังนี&
การประกันภัยขนส่ งเฉพาะเที#ยว การประกัน
อุบตั ิเหตุการเดินทางที#มีระยะเวลาคุม้ ครอง
ไม่เกิน 6 เดือน
การประกันภัยอื#น

- ร้อยละร้อยของเบี&ยประกันภัยรับ ตั&งแต่
วันที#กรมธรรม์ประกันภัยเริ# มมีผลคุม้ ครอง
- วิธีเฉลี#ยรายวัน (วิธีเศษหนึ# งส่ วนสามร้ อย
หกสิ บห้า)

(2) สํารองความเสี# ยงภัยที#ยงั ไม่สิ&นสุ ด
สํารองความเสี# ย งภัย ที# ย งั ไม่สิ& นสุ ด เป็ นจํา นวนเงิ นที# บริ ษ ทั ฯจัด สรรไว้เพื# อ ชดใช้ค่ าสิ นไหม
ทดแทนและค่าใช้จ่ายที#เกี#ยวข้องที#อาจเกิดขึ&นในอนาคตสําหรับการประกันภัยที#ยงั มีผลบังคับอยู่
ซึ# งคํานวณโดยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยบริ ษทั ฯใช้การประมาณการที#ดีที#สุดของค่า
สิ นไหมทดแทนที#คาดว่าจะเกิ ดขึ&นในระยะเวลาเอาประกันที#เหลื ออยู่ โดยอ้างอิ งจากข้อมูลใน
อดีต
ทุกวันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะเปรี ยบเทียบมูลค่าของสํารองความเสี# ยงภัยที#ยงั ไม่สิ&นสุ ด
กับสํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ หากมูลค่าของสํารองความเสี# ยงภัยที#ยงั ไม่สิ&นสุ ดสู งกว่า
สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ บริ ษทั ฯจะรับรู ้ส่วนต่างและแสดงรายการสํารองความเสี# ยง
ภัยที#ยงั ไม่สิ&นสุ ดในงบการเงิน
4.14 ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
(ก) ผลประโยชน์ระยะสั&นของพนักงาน
บริ ษ ัท ฯ รั บ รู ้ ค่ า ใช้จ่า ยเกี# ย วกับเงิ น เดื อ น ค่ า จ้า ง โบนัส และเงิ น สมทบกองทุ น ประกัน สั ง คมป็ น
ค่าใช้จา่ ยเมื#อเกิดรายการ
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(ข) ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั&งกองทุนสํารองเลี&ยงชีพ ซึ# งประกอบด้วยเงินที#พนักงานจ่ายสะสม
และเงิ นที# บริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรั พย์ของกองทุ นสํารองเลี& ยงชี พได้แยกออกจาก
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงิ นที#บริ ษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี& ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที#เกิ ด
รายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯมี ภาระสําหรับ เงิ นชดเชยที# ตอ้ งจ่ายให้แ ก่ พ นักงานเมื# อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ# งบริ ษทั ฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯคํานวณหนี& สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที#ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี#ยวชาญอิสระได้ทาํ การประเมิน
ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gain or loss) สําหรับ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#น
4.15 ประมาณการหนีส" ิ น
บริ ษทั ฯจะบันทึกประมาณการหนี&สินไว้ในบัญชีเมื#อภาระผูกพันซึ# งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ&น
แล้ว และมี ความเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ นอนว่าบริ ษ ทั ฯจะเสี ยทรั พยากรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพื# อปลดเปลื& อง
ภาระผูกพันนั&น และบริ ษทั ฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั&นได้อย่างน่าเชื#อถือ
4.16 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที#ความเสี# ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั
ผูเ้ ช่ า ถื อ เป็ นสั ญ ญาเช่ า การเงิ น สั ญญาเช่ าการเงิ น จะบันทึ ก เป็ นรายจ่า ยฝ่ ายทุ นด้ว ยมู ล ค่ า ยุติธ รรมของ
สิ นทรัพ ย์ที#เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงิ นที#ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ#ากว่า
ภาระผูกพันตามสั ญญาเช่ าหักค่า ใช้จ่ายทางการเงิ นจะบัน ทึ ก เป็ นหนี& สิ น ส่ วนดอกเบี& ยจ่ ายจะบันทึก ใน
งบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที#ได้มาตามสัญญาเช่ าการเงิ นจะคิดค่าเสื# อมราคาตลอด
อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที#เช่า
สัญญาเช่ าที#ความเสี# ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ า ถื อเป็ นสัญญาเช่ า
ดําเนินงาน ซึ# งจํานวนเงินที#จา่ ยตามสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู้เป็ นค่าใช้จา่ ยในงบกําไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุสัญญาเช่า
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4.17 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงินเป็ นสกุลเงินบาท ซึ# งเป็ นสกุลเงินที#ใช้ในการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
รายการที#เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี#ยน ณ วันที#เกิดรายการ สิ นทรัพย์
และหนี& สินที#เป็ นตัวเงินซึ# งอยูใ่ นสกุลเงิ นตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี# ยน
ณ วันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงในอัตราแลกเปลี#ยนได้รวมอยูใ่ นส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.18 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที#คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณ
จากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที#กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว# คราวระหว่างราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และ
หนี&สิน ณ วันสิ& นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี&สินที#เกี#ยวข้องนั&น โดยใช้อตั ราภาษี
ที#มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯรั บรู้ หนี& สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชั#วคราวที# ตอ้ งเสี ยภาษี ทุกรายการ แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว# คราวที#ใช้หกั ภาษีในจํานวนเท่าที#มีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ที#บริ ษทั ฯจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที#จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว# คราวที#ใช้หกั
ภาษีน& นั
บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทุกวันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ วา่ บริ ษทั ฯจะไม่มีกาํ ไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท& งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึกภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของหากภาษีที#เกิ ดขึ&นเกี# ยวข้องกับ
รายการที#ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของ
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4.19 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ# กีย# วข้ องกัน
บุ คคลหรื อกิ จการที# เกี# ย วข้องกัน กับบริ ษ ทั ฯ หมายถึ ง บุ คคลหรื อกิ จการที#มี อาํ นาจควบคุ มบริ ษทั ฯ หรื อ
ถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี& บุคคลหรื อกิจการที#เกี#ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลที#มีสิทธิ ออกเสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ซึ# งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ
ที#มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
4.20 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง ราคาที# คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรั พย์หรื อเป็ นราคาที# จะต้องจ่ายเพื#อโอน
หนี&สินให้ผอู ้ ื#นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที#เกิดขึ&นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ &ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด)
ณ วันที#วดั มูลค่า บริ ษทั ฯใช้ราคาเสนอซื& อขายในตลาดที#มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
และหนี& สิ น ยกเว้นในกรณี ที#ไม่มีตลาดที# มีสภาพคล่ องสําหรั บสิ นทรั พย์หรื อหนี& สิ นที#มีล ักษณะเดี ยวกัน
หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื& อขายในตลาดที#มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิ ค การประเมิ นมู ลค่ าที# เหมาะสมกับแต่ล ะสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูล ที# ส ามารถสังเกตได้ที#
เกี#ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี&สินที#จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั&นให้มากที#สุด
ลําดับชั&นของมูลค่ายุติธรรมที#ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี& สินในงบการเงิ น
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที#นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี&
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื&อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี&สินอย่างเดียวกันในตลาดที#มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

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

ระดับ 3

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

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

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทสี# ํ าคัญ
ในการจัด ทํา งบการเงิ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารจํา เป็ นต้องใช้ดุล ยพินิ จและ
การประมาณการในเรื# อ งที# มี ค วามไม่ แ น่ น อนเสมอ การใช้ดุ ล ยพิ นิ จ และการประมาณการดัง กล่ า วนี&
ส่ งผลกระทบต่อจํานวนเงิ นที# แสดงในงบการเงิ นและต่อข้อมูลที# แสดงในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น
ผลที#เกิดขึ&นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที#ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี
ที#สาํ คัญมีดงั นี&
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5.1 การรับรู้ และการตัดรายการสิ นทรัพย์และหนีส" ิ น
ในการพิจารณาการรับรู ้หรื อการตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี&สิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
ว่าบริ ษ ทั ฯได้โอนหรื อรั บโอนความเสี# ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรั พย์และหนี& สินดังกล่าวแล้วหรื อไม่
โดยใช้ดุลยพินิจบนพื&นฐานของข้อมูลที#ดีที#สุดที#รับรู ้ได้ในสภาวะปั จจุบนั
5.2 ค่ าเผื#อหนี"สงสั ยจะสู ญของลูกหนี"เงินให้ ก้ ูยืม เบี"ยประกันภัยค้ างรั บ เงินค้ างรั บจากการประกันภัยต่ อและ
สิ นไหมค้ างรับจากคู่กรณี
ในการประมาณค่า เผื#อหนี& ส งสัย จะสู ญของลู ก หนี& เ งิ นให้กูย้ ืม เบี& ย ประกันภัย ค้างรั บ เงิ นค้างรั บจากการ
ประภัน ภัย ต่ อ และสิ น ไหมค้า งรั บ จากคู่ ก รณี ฝ่ ายบริ ห ารจํา เป็ นต้อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการประมาณการ
ผลขาดทุนที#คาดว่าจะเกิดขึ&นจากลูกหนี&แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี&
ที#คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที#เป็ นอยูใ่ นขณะนั&น เป็ นต้น
5.3 ค่ าเผือ# การด้ อยค่ าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯจะตั&งค่าเผื#อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เมื#อฝ่ ายบริ หารพิจารณาว่าเงิ นลงทุนดังกล่าวมี
ข้อบ่งชี& ของการด้อยค่าเกิดขึ&น การที#จะสรุ ปว่าเงิ นลงทุนมีขอ้ บ่งชี& ของการด้อยค่าหรื อไม่น& นั จําเป็ นต้องใช้
ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
5.4 ทีด# ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื# อมราคา
ในการคํานวณค่ า เสื# อมราคาของอาคารและอุ ปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจํา เป็ นต้องทําการประมาณอายุก ารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื#อเลิ กใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี#ยนแปลงเกิดขึ&น
นอกจากนี& ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที#ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่ วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที#คาดว่าจะได้รับคืนตํ#ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น& นั
ในการนี& ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที#เกี#ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ# ง
เกี#ยวเนื#องกับสิ นทรัพย์น& นั
5.5 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนและค่ าตัดจําหน่ าย
ในการบันทึ ก และวัดมู ลค่ าของสิ นทรั พ ย์ไม่ มี ตวั ตน ณ วันที# ได้ม า ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่า ใน
ภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดที#คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์ รวมทั&ง
การเลือกอัตราคิดลดที#เหมาะสมในการคํานวณหามูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดนั&นๆ
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5.6 สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯจะรั บรู ้ สินทรั พ ย์ภาษี เงิ นได้รอการตัด บัญชี สําหรั บผลแตกต่ างชั#วคราวที# ใ ช้หักภาษี เมื# อมี ความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ วา่ บริ ษทั ฯจะมี กาํ ไรทางภาษี ใ นอนาคตเพียงพอที# จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชัว# คราวนั&น ในการนี& ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษ ทั ฯควรรับรู ้ จาํ นวนสิ นทรัพ ย์ภาษีเงิ นได้
รอการตัดบัญชี เป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึ งจํานวนกําไรทางภาษีที#คาดว่าจะเกิ ดในอนาคตในแต่ละ
ช่วงเวลา
5.7 สํ ารองค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ าสิ นไหมทดแทนค้ างจ่ าย
ทุกวันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯต้องประมาณการสํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทน
ค้างจ่ายโดยแยกพิจารณาสองส่ วน คือ ส่ วนของค่าสิ นไหมทดแทนที#เกิดขึ&นและบริ ษทั ฯได้รับรายงานความ
เสี ย หายแล้ว และส่ ว นของความเสี ย หายที# เ กิ ดขึ& นแล้วแต่ บริ ษ ัทฯยังไม่ ไ ด้รั บ รายงาน (Incurred but not
reported - IBNR) ซึ# งต้องใช้วิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที# เป็ นมาตรฐานสากลในการประมาณการ
โดยข้อ สมมติ ฐ านหลัก ที# ใ ช้ใ นวิ ธี ก ารทางคณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ดัง กล่ า วประกอบด้ว ยข้อ มู ล ในอดี ต
ซึ# งได้แก่ การเปลี# ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน การจ่ายชําระค่าสิ นไหมทดแทน ค่าสิ นไหม
ทดแทนเฉลี#ย จํานวนครั&งของค่าสิ นไหม เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม การประมาณการดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจ
ของฝ่ ายบริ หารซึ# งสะท้อนถึ งการประมาณการอย่างดี ที#สุดในขณะนั&น ซึ# งเป็ นการคาดการณ์ เหตุการณ์ ใน
อนาคต ผลลัพธ์ที#เกิดขึ&นจริ งจึงอาจแตกต่างกับที#ได้ประมาณการไว้
5.8 สํ ารองความเสี# ยงภัยทีไ# ม่ สิ"นสุ ด
สํารองประกันภัยสําหรับความเสี# ยงภัยที#ไม่สิ&นสุ ดคํานวณตามวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยใช้การ
ประมาณการที#ดีที#สุดของค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที#เกี#ยวข้องที#คาดว่าจะจ่ายชําระในระยะเวลาเอา
ประกันที#เหลืออยู่ ซึ# งการประมาณเงินสํารองดังกล่าวจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร ซึ# งอ้างอิงจาก
ข้อมูลในอดีตและประมาณการอย่างดีที#สุด ณ ขณะนั&น
5.9 ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี& สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งานประมาณขึ& น ตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย ซึ# งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั&น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ&นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี#ยนแปลงจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
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5.10 สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้
ดุ ลยพินิจในการประเมินเงื# อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื#อพิจารณาว่า บริ ษทั ฯได้โอนหรื อรั บโอน
ความเสี# ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที#เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
5.11 คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ฯมีหนี& สินที#อาจจะเกิ ดขึ&นจากการถูกฟ้ องร้ องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ# งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีที#ถูกฟ้ องร้องแล้วและเชื#อมัน# ว่าความเสี ยหายที#เกิดขึ&นจะไม่เกินกว่าจํานวนที#ได้ประมาณ
การไว้แล้ว ณ วันสิ& นรอบระยะเวลารายงาน
5.12 มูลค่ ายุติธรรมของเครื#องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื# องมือทางการเงินที#ไม่มีการซื& อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้
ในตลาดซื& อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื# องมือทางการเงิน
ดังกล่ าว โดยใช้เทคนิ คและแบบจําลองการประเมิน มู ล ค่า ซึ# งตัวแปรที# ใ ช้ใ นแบบจําลองได้มาจากการ
เทียบเคียงกับตัวแปรที#มีอยูใ่ นตลาด โดยคํานึงถึงความเสี# ยงด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์และ
การเปลี#ยนแปลงของมูลค่าของเครื# องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี#ยนแปลงของสมมติฐานที#เกี#ยวข้อง
กับตัวแปรที#ใช้ในการคํานวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยลําดับชั&นของมูลค่ายุติธรรม
6.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํ หนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากและบัตรเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื#อสิ& น
กําหนดระยะเวลา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2559
7,160,496
218,435,457

(หน่วย: บาท)
2558
2,414,209
136,604,369

3,298,889
228,894,842

187,815,905
326,834,483

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 เงิ นฝากออมทรั พย์และเงิ นฝากประจํามีอตั ราดอกเบี&ยร้ อยละ 0.25 ถึ ง 0.75 ต่อปี
(2558: ร้อยละ 0.75 ถึง 3.00 ต่อปี )
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7.

เบีย" ประกันภัยค้ างรับ
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ยอดคงเหลือของเบี&ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
จําแนกอายุตามเงินต้นที#คา้ งชําระนับตั&งแต่วนั ครบกําหนดชําระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี&ยประกันภัย
แสดงได้ดงั นี&

ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 30 - 60 วัน
ค้างรับ 60 - 90 วัน
ค้างรับเกินกว่า 90 วัน
รวมเบี&ยประกันภัยค้างรับ
หัก: ค่าเผือ# หนี&สงสัยจะสู ญ
เบี&ยประกันภัยค้างรับ – สุ ทธิ

2559
313,609,226
32,536,083
11,116,255
5,116,527
14,169,291
376,547,382
(3,109,206)
373,438,176

(หน่วย: บาท)
2558
359,635,226
36,430,893
13,515,151
5,651,687
15,115,263
430,348,220
(4,294,035)
426,054,185

สําหรับเบี&ยประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า บริ ษทั ฯได้กาํ หนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี& ให้เป็ นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี&ยประกันภัย โดยหนี& ที#เกิ นกว่ากําหนดรับชําระ บริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการตาม
กฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็ นกรณี ไป
8.

สิ นทรัพย์ จากการประกันภัยต่ อ

สํารองประกันภัยส่ วนที#เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ
สํารองสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างรับ
สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
9.

2559

(หน่วย: บาท)
2558

116,933,537
397,966,873
514,900,410

98,130,572
320,061,134
418,191,706

2559
19,112,519
19,112,519

(หน่วย: บาท)
2558
65,857,349
65,857,349

ลูกหนีจ" ากสั ญญาประกันภัยต่ อ

เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี&จากสัญญาประกันภัยต่อ
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ยอดคงเหลือของเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จําแนกอายุตามเงิน
ต้นที#คา้ งชําระแสดงได้ดงั นี&
(หน่วย: บาท)
2559
2558
ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ
10,246,384
51,683,565
ค้างรับไม่เกิน 1 ปี
8,526,171
14,077,882
339,964
95,902
ค้างรับเกินกว่า 1 - 2 ปี
19,112,519
65,857,349
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
10.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในหลักทรัพย์จาํ แนกตามประเภทเงินลงทุน
ได้ดงั นี&
(หน่วย: บาท)
2559
ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
จําหน่าย
เงินลงทุนเพือ# ค้ า
หุน้ ทุน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
รวม
หัก: ขาดทุนที#ยงั ไม่เกิดขึ&นจริ ง
เงินลงทุนเพือ# ค้ า - สุ ทธิ
เงินลงทุนเผือ# ขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี&ภาคเอกชน
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
รวม
บวก: กําไรที#ยงั ไม่เกิดขึ&นจริ ง
หัก: ค่าเผื#อการด้อยค่า
เงินลงทุนเผือ# ขาย - สุ ทธิ

2558

มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
จําหน่าย

มูลค่ายุติธรรม

271,693,053
271,693,053
(16,641,996)
255,051,057

254,070,659
980,398
255,051,057
255,051,057

285,052,833
285,052,833
(27,130,728)
257,922,105

256,709,565
1,212,540
257,922,105
257,922,105

10,000,000
280,141,486
40,056,668
1,521,399,310
1,851,597,464
115,761,362
(176,283)
1,967,182,543

10,394,582
284,315,549
112,529,198
1,560,119,497
1,967,358,826
(176,283)
1,967,182,543

10,000,000
150,093,940
51,242,927
1,511,731,205
1,723,068,072
124,341,843
(176,283)
1,847,233,632

10,340,441
155,960,001
150,995,574
1,530,113,899
1,847,409,915
(176,283)
1,847,233,632
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(หน่วย: บาท)
2558

2559
ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
จําหน่าย
เงินลงทุนที#จะถือจนครบกําหนด
289,905,071
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี&ภาคเอกชน
841,000
เงินฝากสถาบันการเงินที#ครบ
185,462,593
กําหนดเกินกว่า 3 เดือน
รวม
476,208,664
(841,000)
หัก: ค่าเผื#อการด้อยค่า
เงินลงทุนที#จะถือจนครบกําหนด 475,367,664
สุ ทธิ
เงินลงทุนทั#วไป
3,720,650
หุน้ ทุน
เงินลงทุนทั#วไป - สุ ทธิ
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
จําหน่าย

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

61,587,132
841,000
336,093,806
398,521,938
(841,000)
397,680,938
3,720,650

3,720,650
2,701,321,914

3,720,650
2,506,557,325

10.2 จําแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี"
เงินลงทุนในตราสารหนี& ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีระยะเวลาคงเหลือนับจากวันสิ& นปี ดังนี&
(หน่วย: บาท)
2559
ครบกําหนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี

เกินกําหนด
เงินลงทุนเผือ# ขาย
หลักทรัพย์ รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หุน้ กูร้ ัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีภ" าคเอกชน
หุน้ กู้
รวม
บวก: กําไรที#ยงั ไม่เกิดขึ&นจริ ง
รวมเงินลงทุนเผื#อขาย

เกิน 5 ปี

รวม

-

-

10,000,000

-

10,000,000

93,940
93,940
93,940

50,000,000
50,000,000
58,792
50,058,792

210,047,546
220,047,546
2,793,343
222,840,889

20,000,000
20,000,000
1,716,510
21,716,510

280,141,486
290,141,486
4,568,645
294,710,131
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(หน่วย: บาท)
2559
ครบกําหนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

-

160,346,227
160,346,227

94,558,844
20,000,000
114,558,844

15,000,000
15,000,000

269,905,071
20,000,000
289,905,071

841,000
(841,000)
-

-

-

-

841,000
(841,000)
-

-

185,462,593
185,462,593
345,808,820

114,558,844

15,000,000

185,462,593
185,462,593
475,367,664

เกินกําหนด
เงินลงทุนที#จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์ รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
สลากออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ
รวม
ตราสารหนีภ" าคเอกชน
หุน้ กู้
หัก: ค่าเผือ# การด้อยค่า
รวม
เงินฝากสถาบันการเงินที#ครบกําหนด
เกินกว่ า 3 เดือน
เงินฝากธนาคารพาณิ ชย์
รวม
รวมเงินลงทุนที#จะถือจนครบกําหนด

รวม

(หน่วย: บาท)
2558
ครบกําหนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี

เกินกําหนด
เงินลงทุนเผือ# ขาย
หลักทรัพย์ รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หุน้ กูร้ ัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีภ" าคเอกชน
หุน้ กู้
รวม
บวก: กําไรที#ยงั ไม่เกิดขึ&นจริ ง
รวมเงินลงทุนเผื#อขาย
เงินลงทุนที#จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์ รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
สลากออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ
รวม
ตราสารหนีภ" าคเอกชน
หุน้ กู้
หัก: ค่าเผือ# การด้อยค่า
รวม
เงินฝากสถาบันการเงินที#ครบกําหนด
เกินกว่ า 3 เดือน
เงินฝากธนาคารพาณิ ชย์
รวม
รวมเงินลงทุนที#จะถือจนครบกําหนด

เกิน 5 ปี

รวม

-

-

10,000,000

-

10,000,000

93,940
93,940
93,940

15,000,000
15,000,000
219,536
15,219,536

105,000,000
115,000,000
3,237,220
118,237,220

30,000,000
30,000,000
2,749,746
32,749,746

150,093,940
160,093,940
6,206,502
166,300,442

100,000
100,000

1,011,767
25,000,000
26,011,767

20,331,540
20,331,540

15,143,825
15,143,825

36,587,132
25,000,000
61,587,132

841,000
(841,000)
-

-

-

-

841,000
(841,000)
-

100,000

336,009,688
336,009,688
362,021,455

84,118
84,118
20,415,658

15,143,825

336,093,806
336,093,806
397,680,938
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10.3 องค์ ประกอบอื#นของส่ วนของเจ้ าของ - ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่ าเงินลงทุนเผือ# ขาย

ยอดคงเหลือต้นปี
เปลี#ยนแปลงระหว่างปี
กําไร (ขาดทุน) จากการตีมูลค่าเงินลงทุนระหว่างปี
กําไรจากการขายระหว่างปี ที#รับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ยอดคงเหลือปลายปี
หัก: ภาษีเงินได้
ยอดคงเหลือปลายปี - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ&นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม
2559
2558
99,473,475
143,131,192
53,864,900
(37,577,013)
115,761,362
(23,152,272)
92,609,090

(12,390,190)
(6,399,159)
124,341,843
(24,868,368)
99,473,475

10.4 เงินลงทุนทีต# ิดภาระผูกพัน
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯได้วางหลักทรัพย์บางส่ วนไว้เป็ นหลักประกัน ดังนี&

พันธบัตรวางเป็ นหลักทรัพย์ในการยืน# ประกันกรณี ที#
ผูเ้ อาประกันที#เป็ นผูข้ บั ขี#รถยนต์ตกเป็ นผูต้ อ้ งหา
เงินฝากธนาคารที#ใช้เป็ นหลักประกัน
เงินเบิกเกินบัญชี
หนังสื อคํ&าประกันซึ# งออกโดยธนาคาร
รวม

2559

(หน่วย: บาท)
2558

1,560,097

1,321,713

3,000,000
10,853,382
15,413,479

3,000,000
11,589,247
15,910,960

นอกจากนั&น บริ ษทั ฯได้วางหลักทรั พย์บางส่ วนไว้กบั นายทะเบี ยนตามที# กล่ าวไว้ในหมายเหตุ ประกอบ
งบการเงินข้อ 28
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11. เงินให้ ก้ ยู มื
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงิ นให้กูย้ ืมและดอกเบี&ยค้างรับทั&งจํานวนเป็ นเงิ นให้กูย้ ืมแก่พนักงาน
ตามโครงการสวัสดิการ สามารถแยกเงินต้นและดอกเบี&ยค้างรับตามอายุหนี& ได้ดงั นี&
(หน่วย: บาท)
2559

ระยะเวลาค้างชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกว่ากําหนดชําระ
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื#อหนี& สงสัย
จะสู ญ
เงินให้กยู้ มื สุ ทธิ

ทรัพย์สินจํานองเป็ นประกัน
ดอกเบี&ย
เงินต้น
ค้างรับ
4,796,596
-

อื#น ๆ
ดอกเบี&ย
ค้างรับ

เงินต้น
2,583,932

-

เงินต้น
7,380,528

รวม
ดอกเบี&ย
ค้างรับ
-

รวม
7,380,528

2,571,084
7,367,680

1,015,446
1,015,446

2,583,932

-

2,571,084
9,951,612

1,015,446
1,015,446

3,586,530
10,967,058

(2,571,084)
4,796,596

(1,015,446)
-

2,583,932

-

(2,571,084)
7,380,528

(1,015,446)
-

(3,586,530)
7,380,528
(หน่วย: บาท)

2558

ระยะเวลาค้างชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกว่ากําหนดชําระ
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื#อหนี& สงสัย
จะสู ญ
เงินให้กยู้ มื สุ ทธิ

ทรัพย์สินจํานองเป็ นประกัน
ดอกเบี&ย
เงินต้น
ค้างรับ
5,728,141
-

อื#น ๆ
เงินต้น
2,268,038

ดอกเบี&ย
ค้างรับ
-

เงินต้น
7,996,179

รวม
ดอกเบี&ย
ค้างรับ
-

รวม
7,996,179

3,201,091
8,929,232

1,137,894
1,137,894

2,268,038

-

3,201,091
11,197,270

1,137,894
1,137,894

4,338,985
12,335,164

(3,201,091)
5,728,141

(1,137,894)
-

2,268,038

-

(3,201,091)
7,996,179

(1,137,894)
-

(4,338,985)
7,996,179

ทรั พ ย์สิน ที# ใช้เป็ นหลักประกันเงิ นให้กู้ยืมนั&นส่ วนใหญ่ประกอบด้วยที# ดินและสิ# งปลู กสร้ าง มู ลค่า ตาม
สัญญาจํานองของทรัพย์สินได้นาํ มาใช้ในการพิจารณาค่าเผือ# หนี&สงสัยจะสู ญ
เงินให้กยู้ มื แก่พนักงานมีการกําหนดหลักเกณฑ์การขอกูย้ มื การจ่ายชําระและการคิดดอกเบี&ย โดยบริ ษทั ฯคิด
ดอกเบี&ยในอัตราร้อยละ 5.5 ต่อปี และหากกูต้ ่อเนื# องครั&งที# 1 คิดดอกเบี&ยในอัตราร้อยละ 8.5 ต่อปี กูต้ อ่ เนื#อง
ครั&งต่อไปเพิม# อีกร้อยละ 2.0 ต่อปี และมีการกําหนดวงเงินกูย้ มื ของแต่ละโครงการดังนี&
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โครงการ
เงินกูก้ รณี จาํ เป็ นทัว# ไป
เงินกูเ้ พื#อซื&อที#อยูอ่ าศัย

หลักประกัน
บุคคล
ที#ดินและ/หรื อ
สิ#งปลูกสร้าง

-

เงินกูซ้ ่อมแซมที#อยูอ่ าศัย

บุคคลและ/หรื อ
หลักทรัพย์

-

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

12. ทีด# ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: บาท)
ที#ดิน
ราคาทุน
ณ วันที# 1 มกราคม 2558
ซื& อเพิม#
จําหน่าย
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558
ซื& อเพิม#
จําหน่าย
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559
ค่ าเสื#อมราคาสะสม
ณ วันที# 1 มกราคม 2558
ค่าเสื# อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื# อมราคาสะสมสําหรับ
ส่ วนที#จาํ หน่าย
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื# อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื# อมราคาสะสมสําหรับ
ส่ วนที#จาํ หน่าย
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559
ค่ าเสื#อมราคาสําหรับปี
2558
2559

อาคาร

เครื# องตกแต่ง

อุปกรณ์สาํ นักงาน

ยานพาหนะ

รวม

162,665,780
22,712,000
185,377,780
6,265,500
191,643,280

181,207,786
16,318,000
197,525,786
4,534,500
202,060,286

100,048,270
1,982,543
(7,134,359)
94,896,454
7,102,230
(5,979,612)
96,019,072

102,786,517
7,917,905
(3,955,344)
106,749,078
5,641,195
(9,381,073)
103,009,200

84,577,555
11,007,103
(15,913,518)
79,671,140
8,715,000
(10,055,000)
78,331,140

631,285,908
59,937,551
(27,003,221)
664,220,238
32,258,425
(25,415,685)
671,062,978

-

145,130,074
3,126,486

90,558,615
3,280,812

90,435,708
7,568,617

63,759,174
8,953,231

389,883,571
22,929,146

-

148,256,560
3,429,666

(7,073,384)
86,766,043
2,998,322

(3,984,745)
94,019,580
6,445,688

(15,081,711)
57,630,694
8,800,786

(26,139,840)
386,672,877
21,674,462

-

151,686,226

(5,918,969)
83,845,396

(9,366,217)
91,099,051

(10,054,995)
56,376,485

(25,340,181)
383,007,158

185,377,780
191,643,280

49,269,226
50,374,060

8,130,411
12,173,676

12,729,498
11,910,149

22,040,446
21,954,655

277,547,361
288,055,820
22,929,146
21,674,462

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีอาคารและอุปกรณ์จาํ นวนหนึ#งซึ# งตัดค่าเสื# อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งาน
อยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื# อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงินประมาณ 290.2 ล้านบาท
(2558: 319.0 ล้านบาท)
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13. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(หน่วย: บาท)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที# 1 มกราคม 2558
ซื& อเพิ#ม
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558
ซื& อเพิ#ม
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที# 1 มกราคม 2558
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558

42,781,943
1,422,100
44,204,043
340,001
44,544,044
33,600,668
1,831,035
35,431,703
1,731,039
37,162,742
8,772,340
7,381,302

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559
ค่ าตัดจําหน่ ายสํ าหรับปี
2558

1,831,035

2559

1,731,039

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ# ึงตัดจําหน่ายหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตาม
บัญชีก่อนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงินประมาณ 27.3 ล้านบาท (2558: 27.3 ล้านบาท)
นอกจากนี& ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอายุการใช้งานคงเหลือเฉลี#ย 6 ปี
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14. สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี /ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
14.1 สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี& สินภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี&

31 ธันวาคม
2559
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื#อหนี&สงสัยจะสูญ
7,318,937
44,730,820
สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนที#อาจเกิดขึ&น
แต่ยงั ไม่ได้รายงานให้บริ ษทั ฯทราบและ
สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
33,691,739
ผลขาดทุนจากการเปลี#ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื#อค้า
3,328,400
15,038,964
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
104,108,860
รวม
หนีส" ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลกําไรจากการเปลี#ยนแปลงมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื#อขาย
23,152,272
ผลกําไรจากการเปลี#ยนแปลงอัตราแลกเปลี#ยน
28,789
23,181,061
รวม
80,927,799
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
รวมส่ วนเปลี#ยนแปลง

2558

(หน่วย: บาท)
ส่ วนเปลี#ยนแปลงในสิ นทรัพย์/หนี&สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที#รับรู ้เข้า
กําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี สิ& นสุด
31 ธันวาคม
2559
2558

10,701,640
56,891,732

(3,382,703)
(12,160,912)

(797,851)
12,646,560

9,707,327

23,984,412

5,944,563

5,426,146
15,417,810
98,144,655

(2,097,746)
1,301,677

3,590,277
1,191,720

24,868,368
24,868,368
73,276,287

(28,789)

7,615,939

22,575,269
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14.2 ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี&
(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุดวันที# 31 ธันวาคม
2559
2558
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที#คาํ นวณตามเกณฑ์
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว# คราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชัว# คราว
ค่ าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ที#แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

7,909,911
-

21,643,922
32,020

(7,615,939)
293,972

(22,575,269)
(899,327)

จํานวนภาษีเงินได้ที#เกี#ยวข้องกับองค์ประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื#นสําหรับปี สิ& นสุ ดวันที#
31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี&
(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม
2559
2558
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที#เกี#ยวข้องกับ:
ผลขาดทุนจากการเปลี#ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผื#อขาย
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

(1,716,096)
1,680,524

(3,757,870)
752,699
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รายการกระทบยอดจํานวนเงิ นระหว่างค่ าใช้จ่า ยภาษี เงิ นได้กบั ผลคู ณกํา ไรทางบัญชี กบั อัต ราภาษีที# ใ ช้
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สามารถแสดงได้ดงั นี&
(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31ธันวาคม
2559
2558
กําไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปี ก่อน
ผลกระทบทางภาษีสุทธิ ของรายได้หรื อค่าใช้จา่ ยที#ไม่ถือเป็ นรายได้
หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที#แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

25,391,022

21,424,549

20%
5,078,204
-

20%
4,284,910
32,020

(4,784,232)
293,972

(5,216,257)
(899,327)

15. สิ นทรัพย์ อนื#

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

2559
200,624,755
144,163,026
129,694,643
54,318,385
49,517,705
8,023,048
39,121,023
625,462,585

(หน่วย: บาท)
2558
205,149,839
121,269,686
46,980,202
49,038,326
248,651
8,064,121
40,266,251
471,017,076

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯได้นาํ เงิ นฝากสถาบันการเงิ นที#มีระยะเวลาครบกําหนดภายใน 3 เดื อน
จํา นวน 8.0 ล้า นบาท (2558: 8.1 ล้านบาท) ไปวางคํ&าประกัน วงเงิ น เบิ ก เกิ น บัญชี ธ นาคารและวางเป็ น
หลักทรัพย์ในการยืน# ประกันกรณี ที#ผเู ้ อาประกันที#เป็ นผูข้ บั ขี#รถยนต์ตกเป็ นผูต้ อ้ งหา
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16. หนีส" ิ นจากสั ญญาประกันภัย
(หน่วย: บาท)
หนี&สินตาม
สัญญา
ประกันภัย
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
- ค่าสิ นไหมทดแทนที#เกิดขึ&นที#ได้รับรายงานแล้ว
983,445,199
16,613,461
- ค่าสิ นไหมทดแทนที#เกิดขึ&นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
สํารองเบี&ยประกันภัย
1,576,081,680
- สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
2,576,140,340
รวม

2559
หนี&สิน
ส่วนที#เอา
ประกันภัยต่อ

สุทธิ

107,936,976
8,996,561

875,508,223
7,616,900

397,966,873
514,900,410

1,178,114,807
2,061,239,930
(หน่วย: บาท)

หนี&สินตาม
สัญญา
ประกันภัย
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
- ค่าสิ นไหมทดแทนที#เกิดขึ&นที#ได้รับรายงานแล้ว
882,508,472
- ค่าสิ นไหมทดแทนที#เกิดขึ&นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
25,101,539
สํารองเบี&ยประกันภัย
1,574,100,477
- สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
2,481,710,488
รวม

2558
หนี&สิน
ส่วนที#เอา
ประกันภัยต่อ

สุทธิ

83,516,113
14,614,459

798,992,359
10,487,080

320,061,134
418,191,706

1,254,039,343
2,063,518,782

ในระหว่างปี 2559 และ 2558 ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาประกันภัยต่อเพื#อเป็ นการบริ หารความ
เสี# ยงจากการรับประกันภัย ถึงแม้วา่ ฝ่ ายบริ หารจะบริ หารความเสี# ยงโดยการพิจารณาภาระความเสี ยหายสุ ทธิ
จากการรับประกัน ฝ่ ายบริ หารยังจําเป็ นต้องเปิ ดเผยภาระหนี& สินตามสัญญาประกันทั&งในส่ วนของความ
เสี ยหายรวมและความเสี ยหายสุ ทธิ
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16.1 สํ ารองค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ าสิ นไหมทดแทนค้ างจ่ าย

ยอดคงเหลือต้นปี
ค่ า สิ นไหมทดแทนและค่ า ใช้จ่ า ยในการจัด การสิ น ไหม
ทดแทนที#เกิดขึ&นระหว่างปี
การเปลี# ย นแปลงประมาณการค่ าสิ นไหมทดแทนที# เกิ ด ขึ& น
ในปี ก่อน
การเปลี#ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน
และข้อสมมติในการคํานวณสํารองค่าสิ นไหมทดแทน
ค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ า ใช้จ่า ยในการจัด การค่ าสิ นไหม
ทดแทนจ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม
2559
2558
907,610,011
842,491,575
1,998,972,004

1,822,288,488

(17,698,990)

16,638,820

29,482,462

18,201,310

(1,918,306,827)
1,000,058,660

(1,792,010,182)
907,610,011

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีสํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายที#เกิดจากสัญญา
รับประกันภัยต่อจํานวน 0.6 ล้านบาท (2558: 0.8 ล้านบาท)
16.2 สํ ารองเบีย" ประกันภัยทีย# งั ไม่ ถือเป็ นรายได้

ยอดคงเหลือต้นปี
เบี&ยประกันภัยรับสําหรับปี
เบี&ยประกันภัยที#ถือเป็ นรายได้ในปี นี&
ยอดคงเหลือปลายปี

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม
2559
2558
1,574,100,477
1,462,720,593
3,229,683,365
3,125,705,031
(3,227,702,162)
(3,014,325,147)
1,576,081,680
1,574,100,477
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16.3 ตารางพัฒนาการค่ าสิ นไหมทดแทน
(ก) ตารางค่าสิ นไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ
ปี อุบตั ิเหตุ / ปี ที#รายงาน
2554
2555
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน :
- ณ สิ& นปี อุบตั ิเหตุ
1,341
1,309
- หนึ#งปี ถัดไป
1,420
1,172
- สองปี ถัดไป
992
1,150
- สามปี ถัดไป
980
1,154
- สี# ปีถัดไป
984
1,173
1,017
- ห้าปี ถัดไป
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนสัมบูรณ์
1,017
1,173
978
1,155
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม
39
18
สุ ทธิ
รายการปรับปรุ งค่าสิ นไหมทดแทนที#เกิดขึ&นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
ค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนที#ไม่สามารถจัดสรรได้

2556

2557

2558

(หน่วย: ล้านบาท)
2559
รวม

1,662
1,484
1,556
1,531

1,773
1,653
1,599

1,684
1,645

1,820

1,531
1,509
22

1,599
1,584
15

1,645
1,587
58

1,820
1,217
603

รวมสํารองค่าสิ นไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ

8,785
8,030
755
207
38
1,000

(ข) ตารางค่าสิ นไหมทดแทนสุ ทธิ
ปี อุบตั ิเหตุ / ปี ที#รายงาน
2554
2555
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน :
- ณ สิ& นปี อุบตั ิเหตุ
1,017
1,080
- หนึ#งปี ถัดไป
1,036
993
- สองปี ถัดไป
937
967
- สามปี ถัดไป
925
972
- สี# ปีถัดไป
930
991
963
- ห้าปี ถัดไป
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนสัมบูรณ์
963
991
926
974
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม
37
17
สุ ทธิ
รายการปรับปรุ งค่าสิ นไหมทดแทนที#เกิดขึ&นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
ค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนที#ไม่สามารถจัดสรรได้
รวมสํารองค่าสิ นไหมทดแทนหลังการประกันภัยต่อ

2556

2557

2558

(หน่วย: ล้านบาท)
2559
รวม

1,317
1,173
1,239
1,213

1,403
1,321
1,287

1,346
1,314

1,494

1,213
1,193
20

1,287
1,277
10

1,314
1,280
34

1,494
983
511

7,262
6,633
629
216
38
883
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16.4 หลักเกณฑ์ และข้ อสมมติ
วิธีการและข้อสมมติ ที#บริ ษทั ฯใช้สําหรั บการประเมินหนี& สิน จากสัญญาประกันภัยทั&งก่ อนและหลังการ
ประกันภัยต่อ เป็ นดังนี&
1) วิธีการประมาณค่าประมาณการที#ดีที#สุดของหนี&สินค่าสิ นไหมทดแทน
ธุรกิจรับตรง
ในการประเมินค่าประมาณการที#ดีที#สุดของหนี& สิ นค่าสิ นไหมทดแทนของบริ ษทั ฯ จะใช้ปัจจัยการ
พัฒนาการสิ นไหมทดแทน โดยในการประเมินบริ ษทั ฯได้ใช้วธิ ี การทางคณิ ตศาสตร์ 3 วิธีดงั นี&
(i) วิธีบนั ไดลูกโซ่ (Chain Ladder method, CL) สําหรับข้อมูลสิ นไหมทดแทนจ่ายและสิ นไหม
ทดแทนที#เกิดขึ&น
(ii) วิธีเบอร์ นฮุตเตอร์ เฟอร์ กูสัน (Bornhuetter-Ferguson method, BF) สําหรับข้อมูลสิ นไหมทดแทน
จ่ายและสิ นไหมทดแทนที#เกิดขึ&น
(iii) วิธีคา่ คาดหวังอัตราส่ วนค่าสิ นไหมทดแทน (Expected Loss Ratio, ELR)
ในการประเมินค่าประมาณการที#ดีที#สุดของค่าสิ นไหมทดแทน บริ ษทั ฯเลื อกใช้วิธีบนั ไดลู กโซ่ ของ
ค่าสิ นไหมทดแทนที#เกิดขึ&นเป็ นหลัก สําหรับวิธี BF และ ELR จะเลือกใช้ในกรณี ที#มีความเหมาะสม
ตามข้อมูล
ข้อมูลเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนได้แสดงสุ ทธิ จากค่าซาก ค่าสวมสิ ทธิu การประกันภัยต่อแบบสัดส่ วน
แต่รวมการประกันภัยต่อแบบไม่เป็ นสัดส่ วน ดังนั&น ในการประมาณค่าที#ดีที#สุด บริ ษทั ฯได้หกั หนี& สิน
ค้างจ่ายค่าสิ นไหมเรี ยกคืนของ XOL ที#ได้รับจากค่าประมาณการสิ นไหมสุ ทธิสมบูรณ์ของบริ ษทั ฯ
ธุรกิจการรับประกันภัยต่อตามสัญญา
บริ ษทั ฯได้ใช้วิธีก ารพื&นฐานในการประเมิ นเงิ นสํารอง IBNR สําหรั บธุ รกิ จการรั บประกันภัยต่ อ
ตามสัญญา วิธีการนี& มีสมมติฐานว่าสัดส่ วนของเงินสํารอง IBNR สําหรับธุ รกิจการรับประกันภัยตาม
สัญญามี ลกั ษณะคล้ายกัน (ร้ อยละของเงิ นสํารองค้างจ่าย) กับธุ รกิ จการรั บประกันภัยโดยตรงและ
การประกันภัยต่อเฉพาะราย
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2) ข้อสมมติในเรื# องค่าใช้จา่ ยที#เกี#ยวข้อง
ในการประเมินหนี&สินของการประกันภัยนั&น ได้มีการตั&งสมมติฐานสําหรับค่าใช้จา่ ยสี# ประเภท ดังนี&
2.1 ค่าใช้จา่ ยในการจัดการสิ นไหมที#จดั สรรได้ (Allocated Loss Adjustment Expenses - ALAE)
เนื# องจากค่าใช้จ่า ยในการจัดการสิ นไหมทดแทนที# จดั สรรได้ไม่ ถูกรวมอยู่ในตารางสิ นไหม
ทดแทนรู ปสามเหลี# ยม ดังนั&น บริ ษทั ฯจึงแยกประเมินค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทน
ด้วยวิธีสัดส่ วนระหว่างค่าใช้จา่ ยในการจัดการสิ นไหมทดแทน และสิ นไหมทดแทนรวมจ่ายเพื#อ
จําลองตารางรู ปสามเหลี#ยมของค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนและคํานวณค่าสัมบูรณ์
ของค่าใช้จา่ ยในการจัดการสิ นไหมทดแทน
2.2 ค่าใช้จา่ ยในการจัดการสิ นไหมทดแทนที#ไม่สามารถจัดสรรได้ (Unallocated Loss Adjustment
Expenses - ULAE)
ในการกําหนดค่าสําหรั บ ULAE ในอนาคต (หรื อมี ค่าเท่ากับค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหม
ทดแทน - Claim Handling Expense - CHE) บริ ษทั ฯใช้สมมติฐานจากการประมาณโดยใช้วิธี
Kittel ซึ# ง ULAE Ratio ที#บริ ษทั ฯเลือกใช้จะถูกแยกพิจารณาระหว่างการประกันภัยรถยนต์และ
การประกันภัยที#ไม่ใช่รถยนต์
ในการประเมินค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนที#ไม่สามารถจัดสรรได้ดงั กล่าว สิ นไหม
ค้างจ่ายรวม (Gross Outstanding Liabilities) จะไม่รวมค่าสิ นไหมทดแทนจากเหตุการณ์
นํ&าท่วมครั&งใหญ่ สําหรับหนี& สินเบี&ยประกันภัย อัตราส่ วน ULAE ถูกนํามาประยุกต์ใช้กบั ความ
เสี# ยงภัยที#ยงั ไม่สิ&นสุ ดรวม (Gross URR) เพื#อให้ได้คา่ ใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมสําหรับการ
นําไปคํานวณหนี&สินเบี&ยประกันภัย
2.3 ค่าใช้จา่ ยในการบริ หารจัดการกรมธรรม์ประกันภัยจนกระทัง# สิ& นสุ ดสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการกรมธรรม์คาํ นวณโดยการคํานวณหาสัดส่ วนค่าใช้จ่ายในการ
บริ หารจัดการกรมธรรม์ที#เกิดขึ&นในอดีตกับเบี&ยประกันภัยที#ถือป็ นรายได้สาํ หรับแต่ละปี แล้วนํา
สัดส่ วนดังกล่าวมาคูณกับเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้รวม (Gross UPR) ณ วันสิ& นงวด
2.4 ค่าใช้จา่ ยที#เกี#ยวข้องกับการประกันภัยต่อ
ประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ยที# เ กี# ย วข้อ งกับ การประกัน ภัย ต่ อ จะคํา นวณจากอัต ราส่ ว นของเบี& ย
ประกันภัยความเสี ยหายส่ วนเกิน (Excess of Loss Reinsurance - XOL) ต่อเบี&ยประกันภัยรับ
สุ ทธิแล้วนําสัดส่ วนดังกล่าวมาคูณกับเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้สุทธิ
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17. เจ้ าหนีบ" ริษัทประกันภัยต่ อ
(หน่วย: บาท)

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี#ยวกับการประกันภัยต่ออื#น
รวมเจ้าหนี&บริ ษทั ประกันภัยต่อ

2559
376,343,664
103,761,130
480,104,794

2558
290,400,647
68,256,556
358,657,203

18. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
การเปลี#ยนแปลงของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานหลังออกจากงานสําหรับปี สิ& นสุ ดวันที#
31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงดังนี&

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ต้นปี
ส่ วนที#รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี&ย
รวมส่ วนที#รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ส่วนที#รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่ วนที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์
ส่ วนที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่ วนที#เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
รวมส่ วนที#รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น
ผลประโยชน์ที#จ่ายในระหว่างปี
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ปลายปี

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุดวันที# 31 ธันวาคม
2559
2558
77,089,053
74,893,944
5,527,129
2,389,761
7,916,890

5,467,315
2,621,288
8,088,603

(309,261)
(6,066,901)
(2,026,459)
(8,402,621)
(1,408,500)
75,194,822

(843,296)
(2,920,198)
(3,763,494)
(2,130,000)
77,089,053
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ค่าใช้จา่ ยเกี#ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที#รวมอยูใ่ นส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี สิ& นสุ ด
วันที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดงั นี&

ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื#น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
รวมค่าใช้จ่ายที#รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน

2559
3,458,921
2,118,564
2,339,405
7,916,890

(หน่วย: บาท)
2558
3,594,536
2,453,439
2,040,628
8,088,603

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี#ยถ่วงนํ&าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริ ษทั ฯประมาณ 14.1 ปี และบริ ษทั ฯคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี
ข้างหน้า เป็ นจํานวนประมาณ 0.2 ล้านบาท (2558: 14.8 ปี และ 1.4 ล้านบาท ตามลําดับ)
สมมติฐานที#สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี&

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

2559
(ร้อยละต่อปี )
3.4
5.0
0.0 - 12.0

2558
(ร้อยละต่อปี )
3.1
5.5
0.0 - 12.0

ผลกระทบของการเปลี# ยนแปลงสมมติฐานที#สําคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 สรุ ปได้ดงั นี&

อัตราคิดลด
อัตราการขึ&นเงินเดือน
อัตราการเปลี#ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

อัตราเพิ#มขึ&น
ร้อยละ 0.5 ต่อปี
หนี&สินลดลง 3.3
หนี&สินเพิ#มขึ&น 3.7
หนี&สินลดลง 0.7

(หน่วย: ล้านบาท)
อัตราลดลง
ร้อยละ 0.5 ต่อปี
หนี&สินเพิ#มขึ&น 3.6
หนี&สินลดลง 3.4
หนี&สินเพิ#มขึ&น 0.7
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19. หนีส" ิ นอืน#
(หน่วย: บาท)

เบี&ยประกันภัยรับล่วงหน้า
ค่าบําเหน็จค้างจ่าย
ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงานค้างจ่าย
เจ้าหนี&จากการซื& อหลักทรัพย์
ค่านายหน้ารับล่วงหน้า
เจ้าหนี&อื#น
อื#น ๆ
รวมหนี&สินอื#น

2559
286,207,495
82,497,015
52,788,086
11,322,460
65,891,436
36,888,846
81,896,734
617,492,072

2558
258,371,694
91,627,452
35,911,998
52,645,980
61,201,298
77,957,166
577,715,588

20. ทุนจดทะเบียน
เมื#อวันที# 8 เมษายน 2558 ที#ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิเพิ#มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
จาก 151.5 ล้านบาท เป็ นจํานวน 303.0 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน 151.5 ล้านหุ ้น มูลค่า
หุ ้นละ 1.0 บาท เพื#อรองรับการจ่ายหุ ้นปั นผล ซึ# งบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเพิ#มทุนจดทะเบี ยนกับกระทรวง
พาณิ ชย์แล้วเมื#อวันที# 28 เมษายน 2558
21. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษ ทั ฯต้องจัดสรร
กํา ไรสุ ทธิ ป ระจําปี ส่ วนหนึ# งไว้เป็ นทุ นสํา รองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี& จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้
ในระหว่างปี 2558 ที#ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯได้อนุ มตั ิจดั สรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2557 จํานวน 10.3
ล้านบาท ไปเป็ นเงินสํารองตามกฎหมาย
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22. ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
2559
ค่าใช้จ่ายพนักงานที#ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับ
ประกันภัยและการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี#ยวกับอาคารสถานที#และอุปกรณ์ที#
ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
ค่าภาษีอากร
หนี&สูญและหนี&สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่าบริ การอื#น
ค่าโฆษณาและค่าส่ งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื#น
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

84,537,226
76,030,450
1,494,373
(4,393,483)
136,809,469
49,492,654
31,940,500
375,911,189

(หน่วย: บาท)
2558
81,394,514
81,336,626
1,820,134
1,286,202
96,076,306
37,011,853
34,897,263
333,822,898

23. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จา่ ยแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จา่ ยที#สาํ คัญดังนี&

ค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายเกี#ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื#น
ค่าบริ การอื#น
ค่าใช้จ่ายเกี#ยวกับอาคาร สถานที#และอุปกรณ์
ค่าโฆษณาและค่าส่ งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื#น
อื#นๆ
รวมค่าใช้จ่าย

2559
1,534,843,927
546,869,893
298,321,802
145,130,705
136,809,469
76,030,450
49,492,654
31,940,500
2,305,890
2,821,745,290

(หน่วย: บาท)
2558
1,393,163,060
545,507,888
291,576,627
117,562,072
96,076,306
81,336,626
37,011,853
34,897,263
8,486,336
2,605,618,031
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24. กองทุนสํ ารองเลีย" งชีพ
บริ ษทั ฯและพนักงานของบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั&งกองทุนสํารองเลี&ยงชี พตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลี&ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ#งประกอบด้วยเงินที#พนักงานจ่ายสะสมเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 และเงินที#บริ ษทั ฯ
จ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 7.5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี&ยงชีพนี& บริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนที#ได้รับ
อนุญาตจากกระทรวงการคลัง ในระหว่างปี 2559 บริ ษทั ฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจํานวน 11.4
ล้านบาท (2558: 11.1 ล้านบาท)
25. กําไรต่ อหุ้น
กํา ไรต่อหุ ้นขั&นพื& นฐานคํา นวณโดยหารกําไรสํา หรั บปี (ไม่ รวมกํา ไรขาดทุ นเบ็ด เสร็ จอื# น ) ด้วยจํานวน
ถัวเฉลี# ย ถ่ วงนํ&า หนัก ของหุ ้ นสามัญที# ออกอยู่ใ นระหว่างปี โดยได้ป รั บ จํา นวนหุ ้น สามัญ ตามสั ดส่ วนที#
เปลี# ยนไปของจํานวนหุ ้นสามัญที#เกิดจากการออกหุ ้นปั นผล โดยถือเสมือนว่าการออกหุ ้นปั นผลได้เกิ ดขึ&น
ตั&งแต่วนั เริ# มต้นของงวดแรกที#เสนอรายงาน
26. เงินปันผลจ่ าย
เงินปันผลจ่ายที#ประกาศจ่ายในระหว่างปี 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
อนุมตั ิโดย
เงินปันผลประจําปี 2558
ที#ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
(จ่ายปันผลเป็ นเงินสด)
เมื#อวันที# 8 เมษายน 2559
เงินปันผลประจําปี 2557
ที#ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
(จ่ายปันผลเป็ นเงินสดหุน้ ละ 0.11 บาท เมื#อวันที# 8 เมษายน 2558
และจ่ายปันผลเป็ นหุน้ สามัญในอัตรา
1 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปันผล)

เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)
15.15

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)
0.05

168.33

1.11
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27. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ# กีย# วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิ จที#สําคัญกับกิจการที#เกี#ยวข้องกัน (สัมพันธ์โดยการมีกรรมการร่ วมกัน
และการถื อหุ ้น) รายการธุ รกิ จดังกล่ า วเป็ นไปตามเงื# อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที# ตกลงกันระหว่าง
บริ ษทั ฯและกิจการที#เกี#ยวข้องกันเหล่านั&น ซึ# งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี&
2559
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน)
เบี&ยประกันภัยต่อจ่าย

ค่าบําเหน็จรับ
ค่าสินไหมทดแทนรับคืน
เบี&ยประกันภัยรับต่อ

ค่าบําเหน็จจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนจ่าย
เงินปันผลรับ
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด
เงินสมทบจ่าย

รายได้อื#น
เงินปันผลรับ
บริษัท ที.ไอ.ไอ. จํากัด
เงินปันผลรับ
บริษัท เจ แอนด์ เอ จิลเวลรี# จํากัด
เบี&ยประกันภัยรับ

2558

(หน่วย: บาท)
นโยบายการกําหนดราคา

160,741,477 148,044,121 เป็ นปกติทางการค้าของการประกันต่อ
ตามประเภทของการประกันภัยและ
สัญญาประกันภัยต่อ
65,129,859 61,186,615 ตามที#ระบุในสัญญาเป็ นปกติทางการค้า
23,877,837 22,362,961 ตามที#เกิดจริ งตามสัดส่วนในสัญญา
41,674
63,343 เป็ นปกติทางการค้าของการประกันต่อ
ตามประเภทของการประกันภัยและ
สัญญาประกันภัยต่อ
11,368
61,809 ตามที#ระบุในสัญญาเป็ นปกติทาง
การค้า
177,029
- ตามที#เกิดจริ ง
366,952
- ตามที#ประกาศจ่าย
10,329,877

7,478,195
-

10,938,244 ร้อยละ 12.25 ของเบี&ยประกันภัยที#
ได้รับจากผูเ้ อาประกันภัยตาม
พระราชบัญญัติคุม้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
6,450,342 ตามที#ระบุในสัญญาเป็ นปกติทาง
การค้า
3,518,150 ตามที#ประกาศจ่าย

20,250

20,250 ตามที#ประกาศจ่าย

84,660

84,660 เป็ นปกติทางการค้าของการรับ
ประกันภัย
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ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯมี ยอดคงเหลื อที# มีสาระสําคัญของสิ นทรัพ ย์และหนี& สินที#
เกี#ยวข้องกับกิจการที#เกี#ยวข้องกัน ดังนี&
2559
บริษทั ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน)
ลูกหนี&จากสัญญาประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในตราสารทุน
เจ้าหนี&บริ ษทั ประกันภัยต่อ
บริษทั กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด
เงินลงทุนในตราสารทุน
หนี&สินอื#น
บริษทั ที.ไอ.ไอ. จํากัด
เงินลงทุนในตราสารทุน
บริษทั วิจติ รภัณฑ์ ปาล์มออย จํากัด (มหาชน)
เงินลงทุนในตราสารทุน

(หน่วย: บาท)
2558

9,793,193
7,632,605
82,466,736

15,010,377
10,054,490
65,148,777

3,518,150
2,432,167

3,518,150
2,824,822

202,500

202,500

147,000

167,000

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสํ าคัญ
ในระหว่างปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯมีคา่ ใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงานที#ให้แก่กรรมการ
และผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี&

ผลประโยชน์ระยะสั&น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2559
75,581,931
5,574,372
81,156,303

(หน่วย: บาท)
2558
72,473,711
5,822,419
78,296,130
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28. หลักทรัพย์ ประกันและทรัพย์ สินทีจ# ัดสรรไว้ เป็ นเงินสํ ารองวางไว้ กบั นายทะเบียน
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯได้วางหลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที#จดั สรรไว้เป็ นเงิ น
สํารองประกันภัยไว้กบั นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ดังนี&
(หน่วย: ล้านบาท)
2559
2558
ราคาทุนตัด
ราคาทุนตัด
จําหน่าย
จําหน่าย
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์ ประกัน
พันธบัตรรัฐบาล
15.1
16.1
15.1
16.2
รวม
15.1
16.1
15.1
16.2
ทรัพย์ สินทีจ# ัดสรรไว้ เป็ นเงินสํ ารอง
พันธบัตรรัฐบาล
150.3
150.4
เงินฝากสถาบันการเงินที#ครบ
กําหนดเกินกว่า 3 เดือน
100.0
100.0
บัตรเงินฝาก
80.0
80.0
130.0
130.0
ตราสารหนี&ภาคเอกชน
50.0
53.5
30.0
32.2
รวม
280.3
283.9
260.0
262.2
รวม
295.4
300.0
275.1
278.4
29. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมต้นปี
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยในปี
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายปี

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม
2559
2558
40,148,883
32,336,526
8,073,072
7,812,357
48,221,955
40,148,883
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30. ภาระผูกพันและหนีส" ิ นทีอ# าจจะเกิดขึน"
30.1 ภาระผูกพันเกีย# วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษ ัท ฯได้เ ข้า ทํา สั ญญาเช่ า ดํา เนิ น งานที# เ กี# ย วข้อ งกับ การเช่ า พื& น ที# อ าคารสํ า นัก งาน อายุข องสั ญ ญามี
ระยะเวลา 3 ปี ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯมีจาํ นวนเงิ นขั&นตํ#าที#ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั&งสิ& น
ภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานที#บอกเลิกไม่ได้ดงั นี&
(หน่วย: ล้านบาท)
2558

2559
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

0.8
2.0

0.3
0.4

30.2 หนังสื อคํา" ประกันธนาคาร
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีหนังสื อคํ&าประกันซึ# งออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั ฯเหลื ออยู่
เป็ นจํานวน 0.4 ล้านบาท ซึ# งเกี#ยวเนื# องกับภาระผูกพันทางปฏิ บตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ
(2558: 0.8 ล้านบาท)
30.3 คดีฟ้องร้ อง
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีคดีที#ถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายจํานวนประมาณ 54.5 ล้านบาท (ทุนทรัพย์
ที#ฟ้อง) จากการเป็ นผูร้ ับประกันภัย ซึ# งผลของการพิจารณาคดีดงั กล่าวยังไม่สิ&นสุ ด อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้
บันทึกสํารองเผือ# ผลเสี ยหายที#อาจเกิดขึ&นบางส่ วนไว้ในงบการเงินเป็ นจํานวนประมาณ 18.5 ล้านบาท และมีส่วน
ที#จะได้รับคืนจากการประกันภัยต่อจํานวนประมาณ 2.8 ล้านบาท ซึ# งฝ่ ายบริ หารเชื# อว่าสํารองเผื#อผลเสี ยหายที#
อาจเกิดขึ&นจํานวนดังกล่าวเพียงพอแล้ว (2558: 76.2 ล้านบาท 21.9 ล้านบาท และ 2.8 ล้านบาท ตามลําดับ)
31. ส่ วนงานดําเนินงาน
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุ รกิ จหลักในการรั บประกันวินาศภัยทุกประเภท และเพื#อวัตถุ ประสงค์ในการบริ หารงาน
บริ ษทั ฯ ได้จดั โครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุ รกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประกันอัคคีภยั ประกันภัย
ทางทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถ และประกันภัยเบ็ดเตล็ด ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานที#นาํ เสนอนี& สอดคล้อง
กับรายงานภายในของบริ ษ ทั ฯ ที# ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน (ซึ# งได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ) ได้รับและสอบทานอย่างสมํ#าเสมอเพื#อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากร
ให้กบั ส่ วนงาน และประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน ทั&งนี&ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงาน
ของบริ ษทั ฯ คือ ประธานกรรมการบริ หาร โดยผ่านคณะกรรมการบริ หาร
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บริ ษทั ฯประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงาน ซึ# งวัด
มู ล ค่ า โดยใช้เ กณฑ์เ ดี ย วกับ ที# ใ ช้ใ นการวัด กํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการดํา เนิ น งานและสิ น ทรั พ ย์ร วมใน
งบการเงิน
การบันทึกบัญชีสาํ หรับรายการระหว่างส่ วนงานที#รายงานเป็ นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชี สําหรับ
รายการธุ รกิจกับบุคคลภายนอก
ข้อมูลรายได้และกําไรของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี&
(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2559
ประกันภัยทาง
ประกันภัย
ประกันอัคคีภยั ทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ด
รายได้ จากการรับประกันภัย
เบี&ยประกันภัยรับ
หัก: เบี&ยประกันภัยจ่ายจากการเอา
ประกันภัยต่อ
เบี&ยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก (หัก): สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่
ถือเป็ นรายได้ (เพิม# ) ลดจากปี ก่อน
เบี&ยประกันภัยที#ถือเป็ นรายได้สุทธิ
รายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย
ค่ าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื#น
รวมค่ าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
ก่ อนค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
กําไรจากการรับประกันภัยก่อนค่ าใช้ จ่าย
ในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ขาดทุนจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุน
กําไรจากเงินลงทุน
กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
รายได้อื#น
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

รวม

169,128,506

17,541,751

2,336,668,803

706,344,305

3,229,683,365

(124,331,886)
44,796,620

(6,861,677)
10,680,074

(327,245,302)
2,009,423,501

(385,092,743)
321,251,562

(843,531,608)
2,386,151,757

2,653,004
47,449,624
58,941,322
106,390,946

654,924
11,334,998
816,039
12,151,037

90,095,698
2,099,519,199
111,081,326
2,210,600,525

(17,479,090)
303,772,472
72,449,770
376,222,242

75,924,536
2,462,076,293
243,288,457
2,705,364,750

5,508,254
38,778,114
6,061,527

6,338,104
1,639,930
958,494

1,500,017,970
413,602,945
193,601,516

147,640,064
92,848,904
38,838,279

1,659,504,392
546,869,893
239,459,816

50,347,895

8,936,528

2,107,222,431

279,327,247

2,445,834,101

56,043,051

3,214,509

103,378,094

96,894,995

259,530,649
(375,911,189)
(116,380,540)
59,020,862
51,711,660
10,488,732
20,550,308
25,391,022
(293,972)
25,097,050
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(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2558
ประกันภัยทาง
ประกันภัย
ประกันอัคคีภยั ทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ด

รวม

รายได้ จากการรับประกันภัย
เบี&ยประกันภัยรับ
176,717,954
(125,375,494)
หัก: เบี&ยประกันภัยต่อ
เบี&ยประกันภัยรับสุ ทธิ
51,342,460
หัก: สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ น
1,947,361
รายได้ (เพิม# ) ลดจากปี ก่อน
เบี&ยประกันภัยที#ถือเป็ นรายได้
53,289,821
52,767,002
รายได้คา่ จ้างและค่าบําเหน็จ
106,056,823
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย
ค่ าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
25,501,084
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
39,690,374
6,476,186
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื#น
รวมค่ าใช้ จ่ายการรับประกันภัยก่ อน
71,667,644
ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
กําไรจากการรับประกันภัยก่อนค่ าใช้ จ่าย
34,389,179
ในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ขาดทุนจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
กําไรจากเงินลงทุน
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
รายได้อื#น
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้

16,026,478 2,366,506,716
(5,095,502) (287,244,959)
10,930,976 2,079,261,757

566,453,883 3,125,705,031
(284,037,372) (701,753,327)
282,416,511 2,423,951,704

(793,406) (104,904,396)
10,137,570 1,974,357,361
329,934
101,150,190
10,467,504 2,075,507,551

(12,728,016) (116,478,457)
269,688,495 2,307,473,247
66,162,423
220,409,549
335,850,918 2,527,882,796

358,066
1,181,278
685,567

1,344,465,757
419,191,356
169,989,735

144,829,176
85,444,880
33,981,674

1,515,154,083
545,507,888
211,133,162

2,224,911

1,933,646,848

264,255,730

2,271,795,133

8,242,593

141,860,703

71,595,188

256,087,663
(333,822,898)
(77,735,235)
77,153,756
26,242,447
(17,951,385)
13,714,966
21,424,549
899,327
22,323,876

กําไรสํ าหรับปี

สิ นทรัพย์และหนี&สินจําแนกตามส่ วนงานของบริ ษทั ฯ ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั ต่อไปนี&
(หน่วย: บาท)
ประกันภัยทาง
ประกันอัคคีภยั ทะเลและขนส่ ง
สิ นทรัพย์
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558
หนี"สิน
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2558

ประกันภัยรถ

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

ปั นส่ วนไม่ได้

รวม

213,157,101
204,494,182

2,636,008
2,929,074

659,399,356
680,319,849

413,729,990
333,714,873

3,564,764,693
3,368,486,338

4,853,687,148
4,589,944,316

345,131,532
373,014,504

8,693,610
7,084,102

2,240,548,494
2,199,088,653

816,994,503
623,617,300

337,742,253
292,367,773

3,749,110,392
3,495,172,332
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ข้ อมูลเกีย# วกับเขตภูมิศาสตร์
บริ ษทั ฯดําเนิ นธุ รกิ จในเขตภูมิศาสตร์ เดี ยวคือ ในประเทศไทย ดังนั&น รายได้และสิ นทรัพย์ที#แสดงอยูใ่ น
งบการเงินจึงถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์ แล้ว
ข้ อมูลลูกค้ ารายใหญ่
ในระหว่า งปี สิ& นสุ ดวัน ที# 31 ธัน วาคม 2559 และ 2558 บริ ษ ทั ฯมี เ บี& ย ประกัน ภัย รั บจากบริ ษ ัทนายหน้า
รายใหญ่จาํ นวนสามรายเป็ นจํานวนเงินรวมประมาณ 1,570.3 ล้านบาท และ 1,580.6 ล้านบาท ตามลําดับ
32. ความเสี# ยงของบริษัทประกันวินาศภัยและนโยบายบริหารความเสี# ยง
32.1 ความเสี# ยงจากการรับประกันภัย
ความเสี# ยงจากการรับประกันภัย คือ ความเสี# ยงที#เกิ ดจากความผันผวนของความถี# ความรุ นแรงและเวลาที#
เกิดความเสี ยหายที#เบี#ยงเบนจากข้อสมมติที#ใช้ในการกําหนดอัตราเบี&ยประกันภัย การคํานวณเงินสํารองและ
การพิจารณารับประกันภัย
บริ ษทั ฯมีนโยบายรับประกันภัยที#เน้นให้ความสําคัญกับการคัดเลือกภัย เลือกรับงาน (Selective) ที#มีความ
เสี# ยงภัยตํ#า ประวัติความเสี ยหายอยูใ่ นเกณฑ์ดี และไม่รับความเสี# ยงภัยไว้เองเกินข้อกําหนดของคปภ.
กรณี ที#ความสามารถในการรับเสี# ยงภัยไว้เองมีจาํ กัด บริ ษทั ฯจัดให้มีการโอนความเสี# ยงภัย (Risk Transfer)
ให้แก่บริ ษทั รับประกันภัยต่อที#มีฐานะมัน# คง มีขีดความสามารถและความเชี#ยวชาญในการรับประกันภัยต่อ
ทั&งการประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) และการประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย (Facultative
Reinsurance) เพื#อสร้างความมัน# ใจให้กบั ลูกค้า
นอกจากนี& บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีนโยบายดังนี&
- กําหนดหลักเกณฑ์การคิดทุนประกันภัย ความคุ ม้ ครองและเงื# อนไขการรับประกันภัยที#เหมาะสมกับ
ระดับความเสี# ยง
- การจัดหาประกันภัยต่อมารองรับตามความจําเป็ น ในกรณี ที#ขีดความสามารถ (Capacity) ของบริ ษทั ฯ
ไม่สามารถรับประกันภัยได้เต็มทุนประกัน ตามข้อกําหนดของ คปภ. ซึ# งกําหนดให้บริ ษทั ฯสามารถรับ
ความเสี# ยงภัยไว้เองไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินกองทุน
- คัดเลือกบริ ษทั รับประกันภัยต่อที#มีฐานะการเงินมัน# คง และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื#อถือที#ระดับ A
ขึ&นไป ตามการจัดอันดับความน่าเชื#อถือของ S&P และ A.M. Best
- กํา หนดผูร้ ั บ ผิด ชอบการปฏิ บ ัติง านในแต่ ล ะขั&น ตอน ผูส้ อบทานความถู ก ต้องครบถ้ว นในการรั บ
ประกันภัยและผูม้ ีอาํ นาจในการพิจารณาอนุมตั ิการรับประกันภัยตามทุนประกันภัย
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ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ตารางแสดงการกระจุกตัวของหนี&สินจากสัญญาประกันภัย โดยแยก
ตามประเภทการรับประกันภัย ดังนี&
(หน่วย: ล้านบาท)

อัคคีภยั
ทางทะเลและขนส่ง
รถยนต์
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
เบ็ดเตล็ด
รวม

สํารอง
เบี&ยประกันภัย
ก่อนการ
ประกันภัยต่อ
87.1
3.2
1,151.8
14.8
319.2
1,576.1

2559
สํารอง
เบี&ยประกันภัย
ส่วนที#
ประกันภัยต่อ
59.3
0.6
160.9
4.3
172.9
398.0

สุทธิ
27.8
2.6
990.9
10.5
146.3
1,178.1

สํารอง
เบี&ยประกันภัย
ก่อนการ
ประกันภัยต่อ
91.0
3.7
1,231.0
15.5
232.9
1,574.1

2558
สํารอง
เบี&ยประกันภัย
ส่วนที#
ประกันภัยต่อ
60.5
0.5
150.0
4.3
104.8
320.1

สุทธิ
30.5
3.2
1,081.0
11.2
128.1
1,254.0
(หน่วย: ล้านบาท)

2559

อัคคีภยั
ทางทะเลและขนส่ง
รถยนต์
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
เบ็ดเตล็ด
รวม

สํารอง
ค่าสิ นไหม
สํารอง
ทดแทนก่อน
ค่าสินไหม
การประกันภัย ทดแทนส่วนที#
ต่อ
ประกันภัยต่อ
14.3
9.2
4.2
0.3
867.4
65.3
15.8
5.2
98.4
36.9
1,000.1
116.9

2558

สุทธิ
5.1
3.9
802.1
10.6
61.5
883.2

สํารอง
ค่าสิ นไหม
ทดแทนก่อน
การประกันภัย
ต่อ
48.9
2.5
747.5
10.5
98.2
907.6

สํารอง
ค่าสิ นไหม
ทดแทนส่วนที#
ประกันภัยต่อ
8.5
0.1
45.4
4.7
39.4
98.1

สุทธิ
40.4
2.4
702.1
5.8
58.8
809.5

การทดสอบความอ่อนไหวเป็ นการวิเคราะห์ความเสี# ยงที#หนี& สินจากการรับประกันภัยจะเพิ#มขึ&นหรื อลดลง
เนื# องมาจากความผันผวนของสมมติ ฐ านที# ใ ช้ใ นการคํา นวณ ซึ# ง จะกระทบต่ อภาระผูกพันด้านสิ นไหม
ทดแทนทั&งด้านก่อนการรับประกันภัยต่อ และหลังการรับประกันภัยต่อ โดยความเสี# ยงอาจเกิ ดจากความถี#
และความรุ นแรงที# เกิ ด ความเสี ย หาย หรื อ ค่ า ใช้จ่ายที# ใ ช้ใ นการจัดการสิ นไหมทดแทนไม่ เป็ นไปตาม
ที#คาดไว้
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ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 ผลกระทบต่ อภาระผูกพัน ด้านสิ นไหมทดแทนที# เ ปลี# ย นแปลงเนื# องจากการ
เปลี#ยนแปลงของสมมติฐานเป็ นดังนี&
(หน่วย: ล้านบาท)
2559

อัตราส่ วนความเสี ยหายสัมบูรณ์
ในปี อุบตั ิเหตุสุดท้าย
อัตราส่ วนความเสี ยหายสัมบูรณ์
ในปี อุบตั ิเหตุสุดท้าย
อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการค่าสิ นไหมทดแทนที#
สามารถจัดสรรได้
อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการค่าสิ นไหมทดแทนที#
สามารถจัดสรรได้
อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการค่าสิ นไหมทดแทนที#ไม่
สามารถจัดสรรได้
อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการค่าสิ นไหมทดแทนที#ไม่
สามารถจัดสรรได้

สมมติฐานที#
เปลี#ยนแปลง
+5%

ภาระผูกพันด้าน
สิ นไหมทดแทนที#
เปลี#ยนแปลงก่อนการ
รับประกันภัยต่อ
เพิม# ขึ&น (ลดลง)
101

ภาระผูกพันด้าน
สิ นไหมทดแทนที#
เปลี#ยนแปลงหลังการ
รับประกันภัยต่อ
เพิม# ขึ&น (ลดลง)
94

-5%

(101)

(82)

+10%

1

1

(1)

(1)

-10%

(1)

(1)

1

1

+10%

4

4

(4)

(3)

-10%

(4)

(4)

4

3

กําไรก่อนภาษี
เงินได้เพิม# ขึ&น
(ลดลง)
(94)
82

ส่วนของ
เจ้าของเพิม# ขึ&น
(ลดลง)
(75)
66
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32.2 เครื#องมือทางการเงินและนโยบายการบริหารความเสี# ยง
เครื# องมือทางการเงิ นที#สําคัญของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เบี&ยประกันภัย
ค้างรับ สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ลูกหนี& จากสัญญาประกันภัยต่อ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินให้กยู้ ืม
ค่าสิ นไหมค้างรับจากคู่กรณี หนี& สินจากสัญญาประกันภัยและเจ้าหนี& บริ ษทั ประกันภัยต่อ บริ ษทั ฯมีความ
เสี# ยงที#เกี#ยวข้องกับเครื# องมือทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายการบริ หารความเสี# ยงดังนี&
32.2.1

ความเสี# ยงด้ านเครดิต

ความเสี# ย งด้า นเครดิ ต คื อ ความเสี# ย งที# เกิ ด จากคู่ สั ญญาไม่ ส ามารถปฏิ บตั ิ ตามภาระผูก พัน ที# ระบุ ไ ว้ใ น
เครื# องมือการเงินได้ เช่น ผูร้ ับประกันภัยต่อ (Reinsurer) ลูกหนี& เงินกู้ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระที#ตกลงไว้
กับบริ ษทั ฯ อาจส่ งผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการของบริ ษทั ฯได้ บริ ษทั ฯมีแนวทางในการบริ หาร
ความเสี# ยงโดยกําหนดการคัดเลือกผูร้ ับประกันภัยต่อที#มีอนั ดับความน่าเชื#อถือระดับ “A” และให้กยู้ ืมเงินแก่
พนักงานตามเกณฑ์ที#สํานักงานคปภ. กําหนด นอกจากนี& บริ ษทั มีระบบตรวจสอบและติดตามการชําระหนี&
จากคูค่ า้ สัญญาต่างๆ อย่างสมํ#าเสมอ
32.2.2 ความเสี# ยงจากการเปลีย# นแปลงของราคาตลาด
ความเสี# ยงจากการเปลี# ย นแปลงของราคาตลาด คื อ ความเสี# ย งที# บริ ษ ทั ฯอาจได้รับความเสี ยหายอันสื บ
เนื# องมาจากการเปลี#ยนแปลงอัตราดอกเบี&ย อัตราแลกเปลี# ยนและราคาของหลักทรัพย์ ซึ# งส่ งผลกระทบต่อ
ฐานะการเงินของบริ ษทั ฯ
ก. ความเสี# ยงจากอัตราดอกเบีย"
ความเสี# ยงจากอัตราดอกเบี&ย คือ ความเสี# ยงที#มูลค่าของเครื# องมือทางการเงินจะเปลี#ยนแปลงไปเนื# องจาก
การเปลี#ยนแปลงของอัตราดอกเบี&ยในตลาด
บริ ษทั ฯบริ หารความเสี# ยงจากอัตราดอกเบี&ยโดยมุ่งสร้างผลตอบแทนการลงทุนที#มน#ั คงในระยะยาวให้
สู งกว่าอัตราเงินเฟ้ อ รวมถึงการวิเคราะห์ประเภทการลงทุนให้มีความเหมาะสมกับกระแสเงินสด
ณ วัน ที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สิ น ทรั พ ย์ทางการเงิ น ที# สํา คัญสามารถจัด ตามประเภทอัต รา
ดอกเบี& ย และสําหรับสิ นทรั พย์ทางการเงิ นที#มีอตั ราดอกเบี& ย คงที# สามารถแยกตามวัน ที# ครบกําหนด
หรื อวันที#มีการกําหนดอัตราดอกเบี&ยใหม่ (หากวันที#มีการกําหนดอัตราดอกเบี&ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี&
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(หน่วย: ล้านบาท)
2559
อัตราดอกเบี&ยคงที#
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี&ยใหม่
หรื อวันครบกําหนด
อัตราดอกเบี&ย
เกิน
ภายใน
มากกว่า ปรับขึ&นลงตาม ไม่มี
กําหนด
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี&ย
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี&ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
- สํารองสิ นไหมทดแทน
ลูกหนี& จากสัญญาประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี&ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารทุน
เงินให้กยู้ มื
ค่าสิ นไหมค้างรับจากคูก่ รณี
หนีส" ินทางการเงิน
หนี& สินจากสัญญาประกันภัย
- สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและ
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
เจ้าหนี& บริ ษทั ประกันภัยต่อ

รวม

อัตราดอกเบี&ย
ที#แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

-

3.3
-

-

-

218.4
-

7.2
373.4

228.9
373.4

0.50 - 3.20
-

-

-

-

-

-

116.9
19.1

116.9
19.1

-

0.1
-

160.3
50.1
185.4
0.1
-

125.0
212.4
3.4
-

15.0
21.7
3.9
-

-

1,931.3
200.6

300.3
284.3
185.4
1,931.3
7.4
200.6

1.42 - 5.00
1.89 - 5.35
1.70 - 3.25
5.50 - 12.50
-

-

-

-

-

-

1,000.1
480.1

1,000.1
480.1

-
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(หน่วย: ล้านบาท)
2558
อัตราดอกเบี&ยคงที#
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี&ยใหม่
หรื อวันครบกําหนด
อัตราดอกเบี&ย
เกิน
ภายใน
มากกว่า ปรับขึ&นลงตาม ไม่มีอตั รา
กําหนด
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี&ย
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี&ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
- สํารองสิ นไหมทดแทน
ลูกหนี& จากสัญญาประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี&ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารทุน
เงินให้กยู้ มื
ค่าสิ นไหมค้างรับจากคูก่ รณี
หนีส" ินทางการเงิน
หนี& สินจากสัญญาประกันภัย
- สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและ
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
เจ้าหนี& บริ ษทั ประกันภัยต่อ

รวม

อัตราดอกเบี&ย
ที#แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

-

187.8
-

-

-

136.6
-

2.4
426.1

326.8
426.1

0.75 - 3.00
-

-

-

-

-

-

98.1
65.9

98.1
65.9

-

0.1
0.1
-

26.0
15.2
336.0
0. 1
-

30.7
108.0
0.1
3.6
-

15.1
32.7
4.3
-

-

1,942.6
205.1

71.9
156.0
336.1
1,942.6
8.0
205.1

1.00 - 5.00
3.30 - 5.35
0.50 - 3.20
5.50 - 12.50
-

-

-

-

-

-

907.6
358.7

907.6
358.7

-
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ข. ความเสี# ยงจากอัตราแลกเปลีย# น
บริ ษทั ฯมีความเสี# ยงจากอัตราแลกเปลี#ยนที#สําคัญอันเกี# ยวเนื# องกับการเปิ ดบัญชี เงินฝากในสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ บริ ษ ทั ฯไม่ได้ทาํ สัญญาซื& อขายเงิ นตราต่ างประเทศล่วงหน้าเพื#อลดความเสี# ยงจากอัตรา
แลกเปลี#ยนที#อาจเกิดขึ&น เนื#องจากบริ ษทั ฯพิจารณาแล้วว่ารายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบที#มีนยั สําคัญต่อ
งบการเงิน
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์ทางการเงินที#เป็ นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศที#มีสาระสําคัญดังนี&
สกุลเงิน
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา
ลาวกีบ

สินทรัพย์ทางการเงิน
2559
2558
(ล้าน)
(ล้าน)
0.05
70.26
-

อัตราแลกเปลี#ยนเฉลี#ย
2559
2558
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
35.66
0.004
-

ค. ความเสี# ยงจากการเปลีย# นแปลงราคาหลักทรัพย์
ความเสี# ยงจากการเปลี#ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ คือ ความเสี# ยงที#เกิดจากการเปลี#ยนแปลงราคาตลาดของ
ตราสารทุน ซึ# งอาจทําให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรื อมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯมีความเสี# ยงจากการถือเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซ# ึ งราคาจะ
เปลี#ยนแปลงไปตามภาวะตลาด
บริ ษ ัทฯได้บริ หารความเสี# ยงจากการเปลี# ยนแปลงราคาหลักทรั พ ย์ โดยจัดสัดส่ วนการลงทุ น (Asset
Allocation) แบบผสมผสานเพื#อกระจายความเสี# ยง จะให้น& าํ หนักกับการลงทุนตามเกณฑ์ของสํานักงาน
คปภ. ที# เน้นการลงทุ น อย่า งระมัดระวังและปลอดภัย บริ ษ ัทฯได้วางกรอบการแบ่ งเงิ นลงทุ นไปยัง
สิ นทรัพย์ (Asset Class) ประเภทต่างๆ โดยเลื อกกระจายการลงทุนในบริ ษทั ที#มีความมัน# คงสู ง สร้าง
รายได้และกําไรค่อนข้างสมํ#าเสมอ ไม่ผนั ผวนมากนัก มีสภาพคล่องและจ่ายเงินปั นผลสู งซึ# งจะช่วยสร้าง
ผลตอบแทนในระดับสู ง
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32.2.3 ความเสี# ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี# ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี# ยงที#บริ ษทั ฯจะไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันได้เมื#อครบกําหนด
เนื#องจากไม่สามารถเปลี#ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดได้ หรื อไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการ
ในเวลาที#เหมาะสม ซึ# งอาจทําให้เกิดความเสี ยหายได้
บริ ษทั ฯได้บริ หารความเสี# ยงด้านสภาพคล่องโดยมีคณะกรรมการบริ ษทั ติดตามควบคุมให้อตั ราส่ วนสภาพ
คล่องอยูต่ ามเกณฑ์ที#กาํ หนด เป็ นประจําทุกเดือน มีระบบการควบคุมระดับเงินสดให้เป็ นไปตามที#กฏหมาย
กําหนด และกําหนดให้มีหน่ วยงานที#รับผิดชอบติ ดตามกระแสเงินสด เป็ นรายวัน ทั&งนี& มีส ามารถอธิ บาย
เพิม# เติมถึงกิจกรรมดําเนินการในส่ วนต่างๆ ได้ดงั นี&
- ทําการประเมินสถานะการเงิน ก่อนการแต่งตั&งเป็ นตัวแทนและ Broker
- จัดเก็บเบี&ยประกันภัยรถยนต์ตามหลักเกณฑ์ Cash Before Cover
- สร้างระบบติดตามเก็บเบี&ยที#เกินกําหนดชําระจากตัวแทนและ Broker
วัน ที# ค รบกํา หนดของสิ น ทรั พ ย์และหนี& สิ น ทางการเงิ นนับจากวัน ที# ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วัน ที#
31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี&
(หน่วย: ล้านบาท)
เมื#อทวงถาม
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี&ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
- สํารองสิ นไหมทดแทน
ลูกหนี&จากสัญญาประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี&ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารทุน
เงินให้กยู้ ืม
ค่าสิ นไหมค้างรับจากคู่กรณี
หนีส" ิ นทางการเงิน
หนี&สินจากสัญญาประกันภัย
- สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและ
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
เจ้าหนี&บริ ษทั ประกันภัยต่อ

ภายใน 1 ปี

2559
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

ไม่มีกาํ หนด

รวม

-

3.3
373.4

-

-

225.6
-

228.9
373.4

-

84.2
19.1

32.7
-

-

-

116.9
19.1

-

160.3
50.1
185.4
200.6

125.0
212.5
3.4
-

15.0
21.7
4.0
-

-

700.2
480.1

299.9
-

-

1,931.3
-

-

300.3
284.3
185.4
1,931.3
7.4
200.6

1,000.1
480.1
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(หน่วย: ล้านบาท)
2558
เมื#อทวงถาม
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี&ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
- สํารองสิ นไหมทดแทน
ลูกหนี&จากสัญญาประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี&ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารทุน
เงินให้กยู้ ืม
ค่าสิ นไหมค้างรับจากคู่กรณี
หนีส" ิ นทางการเงิน
หนี&สินจากสัญญาประกันภัย
- สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและ
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
เจ้าหนี&บริ ษทั ประกันภัยต่อ

ภายใน 1 ปี

1 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

ไม่มีกาํ หนด

รวม

-

187.8
426.1

-

-

139.0
-

326.8
426.1

-

72.5
65.9

25.6
-

-

-

98.1
65.9

0.1
-

26.0
15.3
336.0
205.1

30.7
107.9
0.1
3.6
-

15.1
32.8
4.4
-

-

636.0
358.7

271.6
-

-

1,942.6
-

-

71.9
156.0
336.1
1,942.6
8.0
205.1

907.6
358.7
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32.3 มูลค่ ายุติธรรมของเครื#องมือทางการเงิน
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษ ทั ฯมี สินทรั พย์และหนี& สินทางการเงิ นที#วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม หรื อวัดมูลค่าด้วยราคาทุ นแต่ตอ้ งเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามลําดับชั&นของมูลค่า
ยุติธรรม ดังนี&
(หน่วย: ล้านบาท)

มูลค่าตามบัญชี
สิ นทรัพย์ทางการเงินที#วัดมูลค่าด้ วย
มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื#อค้า
หุน้ ทุน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื#อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี&ภาคเอกชน
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินทีต# ้ องเปิ ดเผย
มูลค่ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี&ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
- สํารองสิ นไหมทดแทน
ลูกหนี&จากสัญญาประกันภัยต่อ
เงินลงทุนที#จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินฝากสถาบันการเงินที#ครบ
กําหนดเกินกว่า 3 เดือน
เงินลงทุนทัว# ไป
เงินให้กยู้ ืม
ค่าสิ นไหมค้างรับจากคู่กรณี
หนีส" ิ นทางการเงินที#ต้องเปิ ดเผย
มูลค่ายุติธรรม
หนี&สินจากสัญญาประกัยภัย
- สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่า
สิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
เจ้าหนี&บริ ษทั ประกันภัยต่อ

ระดับ 1

254.1
1.0

254.1
1.0

10.4
284.3
112.4
1,560.1

112.4
140.9

228.9
373.4

2559
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

-

รวม

-

254.1
1.0

10.4
284.3
1,419.2

-

10.4
284.3
112.4
1,560.1

228.9
-

373.4

-

228.9
373.4

116.9
19.1

-

116.9
19.1

-

116.9
19.1

289.9

-

289.9

-

289.9

185.4
3.7
7.4
200.6

185.4
-

200.6

228.6
7.4
-

185.4
228.6
7.4
200.6

1,000.1
480.1

-

1,000.1
480.1

-

1,000.1
480.1
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(หน่วย: ล้านบาท)

มูลค่าตามบัญชี
สิ นทรัพย์ทางการเงินที#วัดมูลค่าด้ วย
มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื#อค้า
หุน้ ทุน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื#อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี&ภาคเอกชน
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินทีต# ้ องเปิ ดเผย
มูลค่ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี&ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
- สํารองสิ นไหมทดแทน
ลูกหนี&จากสัญญาประกันภัยต่อ
เงินลงทุนที#จะถือจนครบกําหนด
ตราสารหนี&รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินฝากสถาบันการเงินที#ครบ
กําหนดเกินกว่า 3 เดือน
เงินลงทุนทัว# ไป
เงินให้กยู้ ืม
ค่าสิ นไหมค้างรับจากคู่กรณี
หนีส" ิ นทางการเงินที#ต้องเปิ ดเผย
มูลค่ายุติธรรม
หนี&สินจากสัญญาประกัยภัย
- สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่า
สิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
เจ้าหนี&บริ ษทั ประกันภัยต่อ

ระดับ 1

256.7
1.2

256.7
1.2

10.3
156.0
150.8
1,530.1

150.8
121.1

326.8
426.1

2558
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

-

รวม

-

256.7
1.2

10.3
156.0
1,409.0

-

10.3
156.0
150.8
1,530.1

326.8
-

426.1

-

326.8
426.1

98.1
65.9

-

98.1
65.9

-

98.1
65.9

61.6

-

63.0

-

63.0

336.1
3.7
8.0
205.1

336.1
-

0.1
8.0
205.1

145.0
-

336.1
145.0
8.0
205.1

907.6
358.7

-

907.6
358.7

-

907.6
358.7

การจัดลําดับชั&นของมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที# 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็ นไป
ตามที#กาํ หนดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.20
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วิธีก ารกํา หนดมู ลค่ ายุติธรรมขึ& นอยู่กบั ลักษณะของเครื# องมือทางการเงิ น โดยบริ ษทั ฯใช้วิธีก ารและข้อ
สมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื# องมือทางการเงินดังนี&
(ก) สิ นทรัพย์ทางการเงินที#จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั&น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
และเงินฝากสถาบันการเงิน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชี ที#แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน
(ข) เงินลงทุนในตราสารหนี& แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรื อคํานวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนที#
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี&ไทยหรื อตลาดอื#น
(ค) เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด กรณี ที#เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนที#ไม่
อยูใ่ นความต้องการของตลาด คํานวณโดยใช้เทคนิ คการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตตามทฤษฎีใน
การประเมินมูลค่าหรื อมูลค่าตามบัญชี (Book value)
(ง) มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กูย้ ืมที#ใช้อตั ราดอกเบี&ยแบบคงที# ประมาณโดยใช้วิธีการหาส่ วนลดกระแส
เงินสดโดยใช้อตั ราดอกเบี&ยปั จจุบนั
(จ) มูลค่ายุติธรรมของเบี&ยประกันภัยค้างรับ สํารองสิ นไหมทดแทนในสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลู กหนี& จากสั ญญาประกันภัย ต่ อ ค่ าสิ นไหมค้า งรั บจากคู่ก รณี เจ้าหนี& บริ ษ ทั ประกันภัย ต่อ สํารอง
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายในหนี&สินจากสัญญาประกันภัย ประมาณมูลค่าตาม
บัญชี เนื#องจากส่ วนใหญ่มีระยะเวลาครบกําหนดภายในหนึ#งปี
33. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริ ษทั ฯนําเสนองบการเงินสําหรับปี ปัจจุบนั ตามรู ปแบบงบการเงินที#ออกใหม่ที#กาํ หนดในประกาศ คปภ. ทํา
ให้ต้องจัด ประเภทรายการบางรายการในงบการเงิ น ปี ก่ อนที# แ สดงเป็ นข้อมู ล เปรี ย บเที ย บใหม่ เพื#อให้
สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชี ในปี ปั จจุบนั ซึ# งการจัดประเภทดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกําไร
หรื อส่ วนของเจ้าของตามที#เคยรายงานไว้ การจัดประเภทใหม่สรุ ปได้ดงั นี&
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(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2558
ตามที#จดั ประเภทใหม่ ตามที#เคยรายงานไว้
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์ :
เบี&ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี&จากสัญญาประกันภัยต่อ
หนีส" ิ น:
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี&สินอื#น

426,054,185
418,191,706
65,857,349

426,393,578
483,709,662
-

77,089,053
577,715,588

105,556,755
549,247,886

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ& นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2558
ตามที#จดั ประเภทใหม่ ตามที#เคยรายงานไว้
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กําไรหรือขาดทุน:
รายได้
เบี&ยประกันภัยรับ
เบี&ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
สํารองเบี&ยประกันภัยที#ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้เพิ#มจากปี ก่อน
เบี&ยประกันภัยที#ถือเป็ นรายได้สุทธิ
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื#น
เงินสมทบบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จํากัด
เงินสมทบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย

3,125,705,031
(701,753,327)
(116,478,457)
-

2,307,473,247

1,881,771,688
(366,617,605)
211,133,162
-

1,515,154,083
183,177,286
10,938,244

-

8,312,357
7,812,357
892,918
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34. การบริหารจัดการทุนของบริษัทฯ
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนของบริ ษทั ฯ คือ การดํารงไว้ซ# ึ งความสามารถในการดําเนิ นงานอย่าง
ต่อเนื# องเพื#อให้ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นและผูท้ ี#เกี#ยวข้อง มีการรักษาสมดุลของโครงสร้างทางการเงิน และ
การดํารงเงินกองทุนตามความเสี# ยงให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของ คปภ.
35. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื# อวันที# 27 กุมภาพันธ์ 2560 ที# ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษ ทั ฯได้มีมติ ให้เสนอต่อที# ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
ประจําปี ของบริ ษทั ฯ เพื#อพิจารณาและอนุ มตั ิจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นจากผลการดําเนิ นงานสําหรับปี
2559 ในอัต ราหุ ้น ละ 0.05 บาท รวมเป็ นเงิ นปั น ผลทั&ง สิ& น 15.15 ล้า นบาท โดยมี กาํ หนดจ่ า ยในวัน ที#
9 พฤษภาคม 2560
36. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี&ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื#อวันที# 27 กุมภาพันธ์ 2560
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