
 

บริษทั ไทยซมัซุง ประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 
รายงานและงบการเงิน 
31 ธนัวาคม 2562 

 



 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยซมัซุง ประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน)  

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั ไทยซมัซุง ประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ซ่ึงประกอบดว้ย            
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
เจา้ของและงบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุ                    
สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผลการด าเนินงานและกระแส                   
เงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ไทยซมัซุง ประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค       
ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
บริษทัฯตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  
กบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในขอ้ก าหนด
นั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน         
การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถ
จดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัฯในการด าเนินงานต่อเน่ือง             
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับ                
กิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัฯหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัฯ 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ใน
ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง                  
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่
วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการ
ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของบริษทัฯในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่           
การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บั
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบ        
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 
 
 
 
สมใจ คุณปสุต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  4499 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 25 มีนาคม 2563 

 



ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 619,851,581        389,920,371        
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 7 136,885,241        131,461,131        
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 73,402,877          54,057,677          
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 8 6,501,161            3,791,443            
ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ 9 2,328,834            -                           
สินทรัพยล์งทุน
   เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 10 14,064,299,382   10,410,952,564   
   เงินใหกู้ย้ืม 11 413,412,785        207,743,473        
อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 12 77,763,309          78,848,635          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 27,976,026          19,728,908          
สินทรัพยอ่ื์น 14 94,243,963          103,856,543        
รวมสินทรัพย์ 15,516,665,159   11,400,360,745   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ไทยซัมซุง ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)



ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ
หนีสิ้น
หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั 15 11,620,805,488   9,502,021,036     
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 16 1,793,634            10,480,316          
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 15,103,097          9,420,155            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 422,419,971        25,449,166          
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 236,711,000        243,717,124        
หน้ีสินอ่ืน 81,745,564          94,644,331          
รวมหนีสิ้น 12,378,578,754   9,885,732,128     
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น 19
   ทุนจดทะเบียน 
      หุ้นสามญั 320,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 3,200,000,000     3,200,000,000     
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้
      หุ้นสามญั 320,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 3,200,000,000     3,200,000,000     
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 20 2,680,000            2,680,000            
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (1,731,780,701)    (1,766,316,765)    
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ - ส่วนเกินทุน
   จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 10.3 1,667,187,106     78,265,382          
รวมส่วนของเจ้าของ 3,138,086,405     1,514,628,617     
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 15,516,665,159   11,400,360,745   

-                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ไทยซัมซุง ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)



งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
ก าไรหรือขาดทุน:
รายได้
เบ้ียประกนัภยัรับ 4,108,509,373    3,938,306,576    
หกั: เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (21,448,586)        (18,105,944)        
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 4,087,060,787    3,920,200,632    
บวก (หกั): ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้(เพ่ิม) ลดจากปีก่อน (1,997,030)          32,694,790         
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 4,085,063,757    3,952,895,422    
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 7,913,268           792,824              
รายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ 425,197,876       349,526,708       
ก าไรจากเงินลงทนุ 75,696,590         14,116,066         
รายไดอ่ื้น 4,190,142           10,047,809         
รวมรายได้ 4,598,061,633    4,327,378,829    
ค่าใช้จ่าย
ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพ่ิมข้ึน 2,097,703,395    2,107,942,569    
ผลประโยชนจ่์ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทน 1,088,474,065    930,813,619       
หกั: ผลประโยชนจ่์ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทนรับคืน
            จากการประกนัภยัต่อ (10,836,268)        (1,911,553)          
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 804,136,514       708,539,969       
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 148,169,319       156,352,106       
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 21 434,694,061       402,454,781       
รวมค่าใช้จ่าย 4,562,341,086    4,304,191,491    
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 35,720,547         23,187,338         
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 18 259,626              (11,098)               
ก าไรส าหรับปี 35,980,173         23,176,240         

บริษทั ไทยซัมซุง ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)

(หน่วย: บาท)



งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
   ก  าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมูลค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย 1,986,152,155    (219,608,866)      
   บวก (หกั): ผลกระทบของภาษีเงินได้ 18 (397,230,431)      43,921,773         
รวมรายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของ
   ก  าไรหรือขาดทนุในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได ้(ขาดทนุ) 1,588,921,724    (175,687,093)      

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง (ขาดทนุ)
   ก  าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,444,109)          3,948,037           
รวมรายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั (1,444,109)          3,948,037           
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี (ขาดทุน) 1,587,477,615    (171,739,056)      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (ขาดทุน) 1,623,457,788    (148,562,816)      

ก าไรต่อหุ้น: 23
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 
   ก  าไรส าหรับปี 0.11                    0.07                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ไทยซัมซุง ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)

(หน่วย: บาท)



งบกระแสเงนิสด

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
กระแสเงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนนิงาน
เบ้ียประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 4,097,677,074    3,927,283,458    
เงินรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ 7,913,268           792,824              
ดอกเบ้ียรับ 385,352,309       300,367,015       
เงินปันผลรับ 26,219,733         23,645,745         
ค่าใชจ่้ายในการลงทนุ (884,884)             (821,905)             
รายไดอ่ื้น 4,053,539           10,052,416         
เงินจ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทน
   จากการรับประกนัภยัโดยตรง (1,088,319,400)   (935,343,476)      
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (789,210,515)      (681,690,261)      
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (147,862,344)      (156,244,314)      
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (412,799,469)      (370,149,979)      
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ (1,617,555,214)   (2,022,298,236)   
เงินใหกู้ย้มื (205,669,311)      (65,538,942)        
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนนิงาน 258,914,786       30,054,345         
กระแสเงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน
ขายยานพาหนะและอุปกรณ์ส านกังาน 137,000              3,500                  
ซ้ือยานพาหนะและอุปกรณ์ส านกังาน (14,444,152)        (18,662,757)        
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (14,676,424)        (10,568,272)        
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (28,983,576)        (29,227,529)        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 229,931,210       826,816              
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 389,920,371       389,093,555       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 619,851,581       389,920,371       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
(หน่วย: บาท)

บริษทั ไทยซัมซุง ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)
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บริษัท ไทยซัมซุง ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั ไทยซมัซุง ประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนา
ในประเทศไทย โดยมี Samsung Life Insurance Company Limited ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศ
เกาหลีใต ้เป็นบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด และผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ไดแ้ก่ บริษทั ปาร์ค แคปปิตอล โฮลด้ิง จ  ากดั 
ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 40.6 และ Samsung Life Insurance Company Limited ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 48.9                
ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและเกาหลีใต ้ตามล าดบั 

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการรับประกนัชีวิต ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 2922/222-227 
ชั้น 15 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
และจดัท าข้ึนตามวิธีการบญัชีเก่ียวกบัการประกนัชีวิตในประเทศไทยและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงก าหนดโดย
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) และเป็นไปตามรูปแบบ              
งบการเงินท่ีก าหนดในประกาศ คปภ. เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขและระยะเวลาในการจดัท าและยื่น                
งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประกนัชีวิต พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 4 มีนาคม 2559 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ
แปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษทัฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่
มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียน

เก่ียวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  
 (ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15  
 (ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18  
 (ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ี
อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับ              
การรับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินท่ีสะท้อนถึง                   
ส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ 
และก าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องทั้ งหมดใน                    
การพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาประกนัภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีขอ้ก าหนดเพิ่มเติม โดยมีการให้ทางเลือกส าหรับผูรั้บประกนัภยัท่ี
เขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ให้สามารถยกเวน้การถือปฏิบติัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทางการเงิน (ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2563) บางประการเป็นการชั่วคราว และให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือ                      
ทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับธุรกิจประกนัภยั แทนส าหรับรอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมก่อนวนัท่ี 
1 มกราคม 2565 หรือก่อนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาประกันภยั (เม่ือมี                 
การประกาศใช)้ มีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง
วนัที ่1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน               
ทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง และแนวปฏิบติัทางการบญัชี ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติั              
ทางบัญชีกับผู ้ใช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปน้ีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐานจ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ
เก่ียวกบัวธีิการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้ จะท าให้มาตรฐาน            
การบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั
ถูกยกเลิกไป 
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกิจประกนัภัย 

แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับธุรกิจประกนัภยั ออกมา
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2562) เร่ืองสัญญาประกนัภยั ท่ี
อนุญาตใหผู้รั้บประกนัท่ีเขา้เง่ือนไขตามท่ีก าหนด ใหส้ามารถยกเวน้การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2563 เป็นการชัว่คราว และก าหนดให้ถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง 
เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับธุรกิจประกนัภยั แทน 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ี มีขอ้ก าหนดบางเร่ืองท่ีแตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
9 โดยมีเร่ืองท่ีส าคญัดงัน้ี 

- การจดัประเภทและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน ให้จดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ หลกัทรัพย์
เผื่อขาย ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด และลูกหน้ีและเงินให้กูย้ืม โดยไม่ตอ้งค านึงถึงหลกัการ
ประเมินโมเดลธุรกิจและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา 

- การรับรู้ผลขาดทุนจากดอ้ยค่า ผลก าไรขาดทุนจากการตดัรายการ และผลก าไรขาดทุนจากการป้องกนั
ความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรมของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง ส าหรับตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพย์
เผือ่ขาย ใหรั้บรู้เขา้ส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

- ก าหนดใหอ้นุพนัธ์แฝงในสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นสัญญาแบบผสมตอ้งแยกออกจากสัญญาหลกั หาก
เขา้เง่ือนไขทุกขอ้ในการแยกสัญญา  

นอกจากน้ี แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวมีขอ้ก าหนดบางเร่ืองท่ีแตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 7 ในส่วนของการเปิดเผยรายการ 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า บริษทัฯ เขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับท่ี  4 เร่ือง สัญญาประกันภัย ท่ีก าหนดให้สามารถเลือกถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ                      
ทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกิจประกันภยั ได้และเห็นว่า               
การเลือกใช้แนวปฏิบติัมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัมากกว่า ดงันั้น บริษทัฯจึงเลือกใช้แนว
ปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าว ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯคาดวา่การน าแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีมาใช้
จะมีผลกระทบต่องบการเงินในเร่ืองท่ีส าคญัดงัน้ี  

- การจดัประเภทและวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  - 
บริษทัฯตอ้งจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนในบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนเป็นเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย และวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน   

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - บริษทัฯตอ้งรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อ
สินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จ  าเป็นตอ้งรอใหเ้หตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างพิจารณาผลกระทบต่องบการเงิน ณ วนัท่ีน าแนวปฏิบติัทางการบญัชี
ดงักล่าวมาบงัคบัใช ้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ            
การตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดั
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั
กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

บริษทัฯคาดว่าจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของ             
การน ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัใชค้ร้ังแรกโดยการปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2563 (ถา้มี) และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างประเมินผลกระทบต่องบการเงิน ณ วนัท่ีน ามาตรฐานฉบบัดังกล่าว           
มาบงัคบัใช ้

4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

4.1 การจัดประเภทสัญญาประกนัภัย 

บริษทัฯจะจดัประเภทของสัญญาประกนัภยัและสัญญาประกนัภยัต่อโดยการพิจารณาลกัษณะของสัญญา
ประกันภยั โดยสัญญาประกันภยัคือ สัญญาซ่ึงผูรั้บประกันภยั รับความเส่ียงด้านการรับประกันภยัท่ีมี
นัยส าคญัจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง (ผูเ้อาประกันภยั) โดยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อา
ประกันภยัหากเหตุการณ์ในอนาคตอนัไม่แน่นอนท่ีระบุไว ้(เหตุการณ์ท่ีเอาประกนัภยั) เกิดผลกระทบ
ในทางลบต่อผูเ้อาประกนัภยั ในการพิจารณาว่ามีการรับความเส่ียงด้านการรับประกนัภยัท่ีมีนัยส าคญั
หรือไม่นั้นจะพิจารณาจากจ านวนผลประโยชน์ท่ีจะตอ้งจ่ายกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีรับประกนัภยัเกิดข้ึนกบั
ภาระผูกพนัท่ีจะต้องจ่ายตามสัญญาหากไม่มีสถานการณ์ท่ีรับประกนัภยัเกิดข้ึน ซ่ึงหากไม่เข้าเง่ือนไข
ดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯจะจดัประเภทสัญญาประกนัภยัดงักล่าวเป็นสัญญาการลงทุน ซ่ึงสัญญาการลงทุนคือ
สัญญาท่ีมีรูปแบบทางกฎหมายเป็นสัญญาประกนัภยัและท าให้ผูรั้บประกนัภยัมีความเส่ียงทางการเงิน แต่
ไม่ได้ท  าให้ผูรั้บประกันภัยมีความเส่ียงด้านการรับประกันภัยท่ีส าคัญ ความเส่ียงทางการเงิน ได้แก่            
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน หรือราคาของเคร่ืองมือทางการเงิน           
เป็นตน้  

บริษทัฯจดัประเภทของสัญญาโดยประเมินความส าคญัของความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัเป็นรายสัญญา 
ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา หากสัญญาใดจดัประเภทเป็นสัญญาประกันภยัแล้ว จะยงัคงเป็นสัญญาประกันภยั
ตลอดไปจนกวา่สิทธิและภาระผกูพนัทั้งหมดถูกท าให้ส้ินสุดหรือส้ินผลบงัคบั หากสัญญาใดเคยจดัประเภท
เป็นสัญญาการลงทุน ณ วนัเร่ิมต้นสัญญา อาจจะถูกจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยในเวลาต่อมา            
หากพบวา่ความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั 
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สัญญาประกนัภยัและสัญญาการลงทุนน้ีอาจมีทั้งลกัษณะการร่วมรับหรือไม่ร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ 
ลกัษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจคือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์เป็นจ านวนเงิน
เพิ่มเติมจากผลประโยชน์ท่ีได้รับการประกัน ซ่ึงมกัเป็นผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของสัญญาประกันภัย 
จ  านวนเงินหรือจงัหวะเวลาท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์เพิ่มนั้นจะข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของผูอ้อกสัญญาประกนัภยั 
ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานของกลุ่มสัญญาท่ีระบุไวห้รือผลตอบแทนจากการลงทุน
ท่ีเกิดข้ึนแลว้และ/หรือยงัไม่เกิดข้ึนจากกลุ่มของสินทรัพยท่ี์ระบุไว ้ซ่ึงถือโดยผูอ้อกหรือก าไรหรือขาดทุน
ของบริษทั กองทุน หรือกิจการอ่ืนท่ีออกสัญญาน้ี  

 ทั้งน้ี บริษทัฯจดัประเภทของสัญญาประกนัภยัและวดัความเส่ียงของการรับประกนัภยัด้วยการพิจารณา
เปรียบเทียบจ านวนผลประโยชน์ท่ีตอ้งจ่ายกรณีมรณกรรมกบัจ านวนมูลค่าเวนคืนในปีนั้น ๆ โดยบริษทัฯ
ก าหนดระดบันยัส าคญัของความเส่ียงของการรับประกนัภยัจากอตัราส่วนผลประโยชน์มรณกรรมต่อมูลค่า
เวนคืนท่ีอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 

4.2 การรับรู้รายได้ 

(ก) เบ้ียประกนัภยัรับ  

 กรณีเบ้ียประกนัภยัรับปีแรก รับรู้เป็นรายได้หลงัจากหักเบ้ียประกนัภยัต่อและส่งคืนตั้งแต่วนัท่ีท่ีมี            
ผลบงัคบัใชใ้นกรมธรรม์ และกรณีเบ้ียประกนัภยัปีต่อมารับรู้เป็นรายไดห้ลงัจากหกัเบ้ียประกนัภยัต่อ
และส่งคืนโดยจะรับรู้เม่ือถึงก าหนดช าระ เฉพาะเบ้ียประกันภยัของกรมธรรม์ท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู ่                  
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

(ข) รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล 

 รายได้ดอกเบ้ียจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงคา้งโดยค านึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
รายได้ดอกเบ้ียจากเงินให้กู้ยืมรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาของเงินให้กู้ยืม โดยค านวณจากยอด              
เงินตน้ท่ีคงคา้ง บริษทัฯหยุดรับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑ์คงคา้งเม่ือกรมธรรมน์ั้นไม่มีมูลค่าเงินสด 
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินฝากรับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาของเงินฝากตามเกณฑ์คงคา้ง เงินปันผลจาก
เงินลงทุนถือเป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

(ค) รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 

 รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เป็นรายไดใ้นปีท่ีไดใ้หบ้ริการ 

(ง) ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

 ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ 
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4.3 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

(ก) เบ้ียประกนัภยัต่อจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ 

 เบ้ียประกันภัยต่อจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือได้โอนความเส่ียงจาก               
การประกนัภยัใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้  

(ข) ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทน 

 ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยับนัทึกเม่ือไดรั้บแจง้หรือเม่ือครบก าหนดตามเง่ือนไขใน
กรมธรรม ์

 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 

 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนประกอบดว้ย ค่าสินไหมทดแทน
และค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัย ซ่ึงแสดงตามมูลค่าของ             
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและรายการปรับปรุงค่าสินไหมของงวดปัจจุบนัและ
งวดก่อนท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี หกัดว้ยค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกนัภยัต่อท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัจะรับรู้เม่ือ
ไดรั้บแจง้จากผูเ้อาประกนัตามจ านวนท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร 
มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง 

(ค) ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 

 ค่าใชจ่้ายค่าจา้งและค่าบ าเหน็จถือเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในปีบญัชีท่ีเกิดรายการ 

(ง) ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืนและค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 

 ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืนและค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

4.4 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี       
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีได้มาและไม่มีขอ้จ ากดัใน   
การเบิกใช ้
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4.5 เบีย้ประกนัภัยค้างรับและค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 เบ้ียประกันภยัค้างรับแสดงด้วยมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ โดยบริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับ               
ผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินไม่ได้ ซ่ึงพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน                   
การวิเคราะห์อายุเบ้ียประกันภยัค้างรับ และตามสถานะปัจจุบนัของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 

 ส าหรับกรมธรรม์ประเภทรายบุคคลท่ีมีมูลค่าเงินสดเกินกวา่เบ้ียประกนัภยัคา้งรับและเกินกวา่ก าหนดช าระ
จากระยะเวลาท่ีบริษทัฯผ่อนผนัให้แก่ลูกคา้ เบ้ียประกนัภยัคา้งรับดงักล่าวจะถูกช าระโดยอตัโนมติัจากการ
อนุมติัใหกู้ย้มืโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั  

 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

4.6 สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยส ารองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากการประกนัภยัต่อซ่ึงประมาณ
ข้ึนโดยอา้งอิงสัญญาประกนัภยัต่อท่ีเก่ียวขอ้งของส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย
ตามกฎหมายว่าดว้ยการค านวณส ารองประกนัภยั และส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดท่ี้เกิดข้ึน
จากการประกนัต่อ 

 บริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า
เกิดข้ึน โดยพิจารณาจากผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินไม่ได ้ประสบการณ์การเก็บเงิน 
อายขุองหน้ีคงคา้งและสถานะปัจจุบนัของบริษทัฯประกนัภยัต่อ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

4.7 ลูกหนีจ้ากสัญญาประกนัภัยต่อและเจ้าหนีบ้ริษัทประกนัภัยต่อ 

(ก) ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจ านวนเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ  

เงินคา้งรับจากบริษทัประกนัภยัต่อประกอบด้วยค่าจา้งและค่าบ าเหน็จคา้งรับ ค่าสินไหมทดแทน     
คา้งรับ และรายการคา้งรับอ่ืน ๆ จากบริษทัประกนัภยัต่อ หักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยบริษทัฯ
บนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินไม่ได ้ซ่ึง
พิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบนัของบริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 

(ข) เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจ านวนเงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อ  
เงินคา้งจ่ายจากบริษทัประกนัภยัต่อประกอบดว้ย เบ้ียประกนัภยัต่อจ่าย และรายการคา้งจ่ายอ่ืน ๆ 
ใหก้บับริษทัประกนัภยัต่อ ยกเวน้ส ารองค่าสินไหมทดแทนจากสัญญาประกนัภยัต่อ 
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บริษทัฯแสดงรายการประกนัภยัต่อดว้ยยอดสุทธิของกิจการเดียวกนั (ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อหรือ
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ) เม่ือเขา้เง่ือนไขการหกักลบทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษทัฯมีสิทธิตามกฎหมายในการน าจ านวนท่ีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินมาหกักลบลบกนั และ 

(2) บริษทัฯตั้งใจท่ีจะรับหรือจ่ายช าระจ านวนท่ีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ี
จะรับประโยชน์จากสินทรัพยใ์นเวลาเดียวกบัท่ีจ่ายช าระหน้ีสิน 

4.8 สินทรัพย์ลงทุน 

(ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะ
รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดจ้  าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย บริษทัฯตดั
บญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ านวนท่ีตดัจ าหน่าย/
รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ ตราสารหน้ีจดัเป็นประเภทเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะ
ถือจนครบก าหนดเม่ือบริษทัฯมีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถท่ีจะถือจนครบก าหนดไถ่ถอน 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในราคา
ทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนั
ท าการสุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีค านวณ      
โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
ค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (ถา้มี) บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯจะ
ปรับมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน              
ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการ 
โอนเปล่ียน 
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(ข) เงินใหกู้ย้มืและค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

เงินให้กูย้ืมแสดงมูลค่าตามจ านวนเงินตน้คงคา้งหกัดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ บริษทัฯตั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญจากผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บหน้ีไม่ได้ ซ่ึงพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บหน้ี การวเิคราะห์อายลูุกหน้ี และราคาประเมินของหลกัประกนัของลูกหน้ีแต่ละ
รายในปัจจุบนั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

4.9 อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อ                    
การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

ค่า เ ส่ือมราคาของอาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์                            
โดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยห์รืออายขุองสัญญาเช่าดงัต่อไปน้ี 

 อาคารชุด   -  32 ปี  
 เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง และอุปกรณ์ส านกังาน - 5 - 10 ปี 
 ยานพาหนะ  - 5  ปี 
 ส่วนปรับปรุงอาคาร  - ตามอายขุองสัญญาเช่า 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

  บริษทัฯตดัรายการส่วนปรับปรุงและอุปกรณ์ออกจากบญัชีเม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจาก         
การจ าหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจาก
บญัชี 

4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ าหน่าย 

 สินทรัพย์ไม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสมของ
สินทรัพยน์ั้น (ถา้มี) 

 บริษทัฯตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์
ไม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดั คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอายกุารใหป้ระโยชน์ 5 ปี 
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4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

  ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่
มีตวัตนหากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่า
จะได้รับคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใด       
จะสูงกวา่  

 บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย์
นั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงประมาณการ
ท่ีใช้ก าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้การดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็น
หากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อน ๆ บริษทัฯจะบนัทึกกลบัรายการ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.12 หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย 

(ก) ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว 

ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาวเป็นยอดส ารองสะสมตั้งแต่เร่ิมท าประกนัถึงวนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงานส าหรับกรมธรรมท่ี์มีผลบงัคบัอยู ่ส ารองดงักล่าวตั้งข้ึนส าหรับชดใชค้่าสินไหม
ทดแทนและผลประโยชน์ตามกรมธรรมท่ี์ประมาณวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตจากกรมธรรมป์ระกนัชีวิตท่ี
มีผลบงัคบัอยู่ทั้งหมด บริษทัฯค านวณส ารองประกนัชีวิตภายใตส้ัญญาประกนัภยัระยะยาวโดยอา้งอิง
ตามวิธีส ารองเบ้ียประกนัภยัสุทธิช าระคงท่ี (Net Level Premium Reserve or NPV) ซ่ึงเป็นวิธีการทาง
คณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใช้ขอ้สมมติหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัรามรณะ อตัราการเจ็บป่วย อายุ และ
อตัราดอกเบ้ียคิดลด  

นอกจากนั้นแล้ว บริษทัฯทดสอบความเพียงพอของหน้ีสินทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน หาก
หน้ีสินมีจ านวนไม่เพียงพอก็จะรับรู้ส่วนต่างเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                
การทดสอบความเพียงพอของหน้ีสินค านวณโดยใชป้ระมาณการปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคต
ท่ีเกิดจากสัญญาประกนัภยัท่ีมีผลบงัคบัอยูท่ ั้งหมด และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียงเฉล่ีย
บวกดว้ยค่าส่วนปรับสภาพคล่อง ทั้งน้ี อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียงเฉล่ียเป็นอตัราท่ีค านวณตาม
หลกัเกณฑ์เดียวกนักบัท่ี คปภ.ใชใ้นการค านวณอตัราความเพียงพอของเงินกองทุน และค่าส่วนปรับ
สภาพคล่องค านวณโดยอา้งอิงจากวิธีการและหลกัเกณฑ์ท่ีสรุปและมีมติจากท่ีประชุมคณะท างาน
ศึกษาผลกระทบและน าเสนอมาตรการรองรับกรณีอตัราดอกเบ้ียต ่าเม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 และ
แกไ้ขเพิ่มเติมเม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 ซ่ึงค่าส่วนปรับสภาพคล่องค านวณจากอตัราล่วงหนา้ของ
อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียงถวัเฉล่ียตามเกณฑ ์คปภ. และอตัราดอกเบ้ียหุ้นกูข้องบริษทัเอกชนท่ีจดั
อนัดบัความเส่ียงท่ีระดบัเอ  
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(ข) ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 

ส ารองค่าสินไหมทดแทนจะบนัทึกเม่ือได้รับการแจง้ค าเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยัตาม
จ านวนท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจง้และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหม
ทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรม์ท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึก
ตามจ านวนท่ีจะจ่ายจริง 

บริษทัฯไดต้ั้งส ารองเพิ่มเติมส าหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดมี้การรายงานให้บริษทัฯทราบ 
(Incurred but not reported claim: IBNR) ซ่ึงค านวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยค านวณจาก
ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดวา่จะจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัในอนาคตส าหรับความ
สูญเสียท่ีเกิดข้ึนแล้วก่อนหรือ ณ วนัท่ีในรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียท่ีบริษทัฯ
ไดรั้บรายงานแลว้และยงัไม่ไดรั้บรายงาน สุทธิดว้ยค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรู้ไปแลว้ในบญัชี  

(ค) ส ารองเบ้ียประกนัภยั 

ส ารองเบ้ียประกนัภยัประกอบดว้ย ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้และส ารองความเส่ียงภยั
ท่ียงัไม่ส้ินสุด 

(1) ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯบนัทึกส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดส้ าหรับ
การประกันภัยส าหรับสัญญาระยะสั้ นเพิ่มเติมและการประกันภัยกลุ่ม โดยค านวณจากเบ้ีย
ประกนัภยัสุทธิส าหรับปีโดยวธีิเฉล่ียรายเดือน (วธีิเศษหน่ึงส่วนยีสิ่บส่ี) 

(2) ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 

ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดเป็นจ านวนเงินท่ีบริษทัฯจดัสรรไวเ้พื่อชดใชค้่าสินไหมทดแทน
และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตส าหรับการประกันภัยท่ียงัมีผลบังคับอยู ่            
ซ่ึงค านวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใช้การประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหม
ทดแทนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกนัท่ีเหลืออยู ่โดยอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีต 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะเปรียบเทียบมูลค่าของส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด
กบัส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้หากมูลค่าของส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดสูงกวา่
ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้บริษทัฯจะรับรู้ส่วนต่างและแสดงรายการส ารองความเส่ียง
ภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดในงบการเงิน 

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ีเพิ่มหรือลดจากปีก่อนจะถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

(ง) ผลประโยชน์ตามกรมธรรมค์า้งจ่าย 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรมค์า้งจ่ายบนัทึกเม่ือไดรั้บแจง้หรือเม่ือเขา้เง่ือนไขในกรมธรรม ์
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4.13 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไป
ใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

4.14 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัฯ  

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

4.15 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสัและเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและ
เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

 บริษทัฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯ
ถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  

 บริษัทฯค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด               
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยไดท้  าการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าว
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gain and loss) ส าหรับ
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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4.16 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณ
จากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้อตัรา
ภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีในจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ี        
ใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษทัฯจะไม่มีก าไร     
ทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

4.17 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ยงัหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางออ้มซ่ึงท าใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของ
บริษทัฯ ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

4.18 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
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4.19 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรม
โดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดข้ึนประจ า 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่ง     
ผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน          
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชี
ท่ีส าคญั มีดงัน้ี 
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5.1 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีจ้ากสัญญาประกนัภัยต่อ/เงินให้กู้ยมื/เบีย้ประกนัภัยค้างรับ 

ในการประมาณค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ เงินใหกู้ย้มืและเบ้ียประกนัภยัคา้ง
รับ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย         
โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 
เป็นตน้ 

5.2 ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

บริษทัฯจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ม่ือฝ่ายบริหารพิจารณาว่าเงินลงทุนดงักล่าวมี 
ข้อบ่งช้ีของการด้อยค่าเกิดข้ึน การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวมีข้อบ่งช้ีของการด้อยค่าหรือไม่นั้ น
จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

5.3 อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท า           
การประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวน
อายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเช่นนั้นเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของ อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายใน
อนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

5.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ าหน่าย 

ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ณ วนัท่ีได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าใน
ภายหลงั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยห์รือ
หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการค านวณหามูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ  
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5.5 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีท่ีไม่ไดใ้ช ้เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯ
ควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรท่ีคาดวา่
จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

5.6 ส ารองประกนัภัยส าหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว 

ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาวค านวณตามวิธีของคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงประมาณ
จากข้อสมมติปัจจุบนัหรือข้อสมมติท่ีก าหนดตั้งแต่วนัเร่ิมรับประกัน โดยสะท้อนถึงการประมาณการ                
ท่ีดีท่ีสุดตามระยะเวลาในเวลานั้น และปรับเพิ่มด้วยความเส่ียงและค่าการเบ่ียงเบน โดยข้อสมมติหลัก                  
ท่ีใชจ้ะเก่ียวขอ้งกบัอตัรามรณะ อตัราการเจ็บป่วย อายุและอตัราคิดลด การประมาณเงินส ารองดงักล่าวตอ้ง
ใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารซ่ึงสะทอ้นถึงประมาณการอย่างดีท่ีสุด ณ ขณะนั้น ทั้งน้ี การใช้ขอ้สมมติท่ี
แตกต่างกนัอาจมีผลต่อจ านวนส ารองประกนัชีวิต ดงันั้น การปรับปรุงส ารองประกนัชีวิตอาจมีข้ึนไดใ้น
อนาคต 

5.7 ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯตอ้งประมาณการส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทน
คา้งจ่ายโดยแยกพิจารณาสองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนและบริษทัฯได้รับรายงาน       
ความเสียหายแลว้ และส่วนของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่บริษทัฯยงัไม่ไดรั้บรายงาน (Incurred but not 
reported - IBNR) ซ่ึงตอ้งใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเป็นมาตรฐานสากลในการประมาณการ  
โดยข้อสมมติหลักท่ีใช้ในวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลในอดีต เช่น               
การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหม การจ่ายค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนเฉล่ีย เป็นตน้ 
อยา่งไรก็ตาม การประมาณการดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารซ่ึงสะทอ้นถึงการประมาณการอยา่ง
ดีท่ีสุด ณ ขณะนั้น ซ่ึงเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างกบัท่ีได้
ประมาณการไว ้

5.8 ส ารองความเส่ียงภัยทีไ่ม่ส้ินสุด 

ส ารองประกนัภยัส าหรับความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดค านวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใช้
การประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในระยะเวลา           
เอาประกนัท่ีเหลืออยู่ ซ่ึงการประมาณเงินส ารองดงักล่าวจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซ่ึงอา้งอิง
จากขอ้มูลในอดีตและประมาณการอยา่งดีท่ีสุด ณ ขณะนั้น 
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5.9 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนใน
อนาคต อตัรามรณะและอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

5.10 สัญญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทัฯไดโ้อนหรือรับโอน
ความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

5.11 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้
ในตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ าลองมาจากการเทียบเคียง
กบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงความเส่ียงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และ     
การเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัตวัแปรท่ีใชใ้นการค านวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

5.12 คดีฟ้องร้อง 

บริษัทมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน           
การประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแล้วและเช่ือมัน่ว่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจะไม่เกินกว่าจ านวนท่ีได้
ประมาณการไวแ้ลว้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

5.13 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนีสิ้น  

 ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณา
ว่าบริษทัฯได้โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแล้วหรือไม่           
โดยใชดุ้ลยพินิจบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
(หน่วย: บาท) 

 2562 2561 
เงินสด 140,139 184,064 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก าหนดระยะเวลาจ่ายคืน 619,711,442 389,736,307 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 619,851,581 389,920,371 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.10 ถึง 1.20 ต่อปี (2561: ร้อยละ 
0.10 ถึง 1.35 ต่อปี) 
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7. เบีย้ประกนัภัยค้างรับ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ยอดคงเหลือของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับจ าแนกตามอายุท่ีคา้งช าระ
นบัตั้งแต่วนัครบก าหนดช าระแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 จากการรับประกนัภยัโดยตรง 

 2562 2561 
ยงัไม่ถึงก าหนดรับช าระ 134,641,956 126,638,051 
คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 2,193,165 3,573,605 
คา้งรับ 31 - 60 วนั - 140,042 
คา้งรับ 61 - 90 วนั - 24,011 
คา้งรับเกินกวา่ 90 วนั 50,120 1,085,422 
รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 136,885,241 131,461,131 

 ส าหรับเบ้ียประกนัคา้งรับจากตวัแทนและนายหน้า บริษทัฯไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์การติดตามหน้ีให้เป็นไป
ตามเครดิตเทอม โดยหน้ีท่ีเกินกวา่ก าหนดช าระ บริษทัฯไดด้ าเนินตามกฎหมายกบัตวัแทนและนายหนา้เป็น
รายกรณีไป 

 ส าหรับเบ้ียประกนัคา้งรับรายบุคคลซ่ึงมีมูลค่าเงินสดและคา้งรับเกินกว่าระยะเวลาท่ีบริษทัฯผ่อนผนัให้แก่
ลูกค้า เบ้ียประกันภัยค้างรับดังกล่าวจะถูกช าระโดยอัตโนมัติจากการอนุมัติให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์
ประกนัภยัเป็นประกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัมูลค่าเงินสดของกรมธรรมด์งักล่าว 

8. สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ 

(หน่วย: บาท) 
 2562 2561 
ส ารองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ   

ส ารองค่าสินไหมทดแทน 776,446 262,672 
ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 5,724,715 3,528,771 

รวมสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 6,501,161 3,791,443 

9. ลูกหนีจ้ากสัญญาประกนัภัยต่อ 
(หน่วย: บาท) 

 2562 2561 
เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 2,328,834 - 

รวมลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ 2,328,834 - 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ยอดคงเหลือของเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อจ าแนกอายุตามเงินตน้ 
ท่ีคา้งช าระแสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: บาท) 
 2562 2561 

ยงัไม่ถึงก าหนดรับช าระ 2,328,834 - 

รวมเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 2,328,834 - 

10. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

10.1 จ าแนกตามประเภทของเงินลงทุน 
 (หน่วย: บาท) 

 2562 2561 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 

ราคาทุน                     
ตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุน                                     
ตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

เงนิลงทุนเผือ่ขาย     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 7,447,553,403 9,255,866,397 6,488,262,318 6,549,076,378 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 4,022,577,761 4,296,343,579 3,286,123,794 3,336,453,310 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 50,000,000 53,843,759 60,001,389 63,207,612 
ตราสารทุน 7,770,247 7,485,200 2,611,043 2,523,590 

หน่วยลงทุน 452,605,646 449,582,544 476,327,478 458,526,159 

รวม 11,980,507,057 14,063,121,479 10,313,326,022 10,409,787,049 

บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 2,082,614,422  96,461,027  

รวมเงนิลงทุนเผือ่ขาย 14,063,121,479  10,409,787,049  
เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก าหนด     
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนด 
 เกินกวา่ 3 เดือน 1,049,503  1,037,115  
รวมเงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก าหนด 1,049,503  1,037,115  
เงนิลงทุนทัว่ไป     
ตราสารทุน 2,000,000  2,000,000  

หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (1,871,600)  (1,871,600)  
รวมเงนิลงทุนทัว่ไป  128,400  128,400  
     

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ - สุทธิ 14,064,299,382  10,410,952,564  
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10.2 ระยะเวลาคงเหลอืของตราสารหนี ้

 (หน่วย: บาท) 
 2562 
 ครบก าหนด  
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนเผือ่ขาย     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 712,431,502 8,511,448 6,726,610,453 7,447,553,403 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน - - 4,022,577,761 4,022,577,761 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ - 50,000,000 - 50,000,000 
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 712,431,502 58,511,448 10,749,188,214 11,520,131,164 
บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 44,341 4,017,429 2,081,860,801 2,085,922,571 
รวม 712,475,843 62,528,877 12,831,049,015 13,606,053,735 

เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก าหนด     
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนด
เกินกวา่ 3 เดือน 1,049,503 - - 1,049,503 

รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด 1,049,503 - - 1,049,503 

 
(หน่วย: บาท) 

 2561 
 ครบก าหนด  
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนเผือ่ขาย     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - 6,488,262,318 6,488,262,318 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน - - 3,286,123,794 3,286,123,794 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 10,001,389 50,000,000 - 60,001,389 

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 10,001,389 50,000,000 9,774,386,112 9,834,387,501 
บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 21,027 3,185,196 111,143,576 114,349,799 
รวม 10,022,416 53,185,196 9,885,529,688 9,948,737,300 

เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก าหนด     
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนด
เกินกวา่ 3 เดือน 1,037,115 - - 1,037,115 

รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด 1,037,115 - - 1,037,115 

 

  



We, being responsible for the preparation of 
these financial statements and notes thereto, 

hereby approve their issue in final form. 
 

……………………………………………….…. 
Directors 

 22 

We, being responsible for the preparation of 
these financial statements and notes thereto, 

hereby approve their issue in final form. 
 

……………………………………………….…. 
Directors 

10.3 องค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้าของ - ส่วนเกนิทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 
(หน่วย: บาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 

ยอดคงเหลือตน้ปี 78,265,382 253,952,475 
เปล่ียนแปลงระหวา่งปี   

ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงในระหวา่งปี 2,061,848,745   (205,492,800) 
โอนก าไรจากการขายในระหว่างปีไปรับรู้ 
 ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน (75,696,590) (14,116,066) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (ขาดทุน) 1,986,152,155 (219,608,866) 
บวก (หกั): ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง (397,230,431) 43,921,773 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิ (ขาดทุน) 1,588,921,724 (175,687,093) 

ยอดคงเหลือปลายปี 1,667,187,106 78,265,382 

10.4 เงินลงทุนทีต่ิดภาระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯไดน้ าเงินลงทุนในหลกัทรัพยบ์างส่วนไปวางไวก้บันายทะเบียน
เพื่อเป็นหลกัทรัพยป์ระกนัและเงินส ารองตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 25 และ 26  

11. เงินให้กู้ยมื 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ยอดคงเหลือของเงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งจ าแนกอายุตามเงินตน้
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 2562 

 
กรมธรรมป์ระกนัภยั                 

เป็นประกนั เงินให้กูย้มืพนกังาน รวม 

ระยะเวลาคา้งช าระ เงินตน้ 
ดอกเบ้ีย            
คา้งรับ* เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย              
คา้งรับ* เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย           
คา้งรับ* รวม 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 412,728,377 20,107,509 684,408 - 413,412,785 20,107,509 433,520,294 
เงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 412,728,377 20,107,509 684,408 - 413,412,785 20,107,509 433,520,294 

*ดอกเบ้ียคา้งรับแสดงเป็นส่วนหน่ึงของ “รายไดจ้ากเงินลงทุนคา้งรับ” ในงบแสดงฐานะทางการเงิน 
 (หน่วย: บาท) 

 2561 

 
กรมธรรมป์ระกนัภยั                 

เป็นประกนั เงินให้กูย้มืพนกังาน รวม 

ระยะเวลาคา้งช าระ เงินตน้ 
ดอกเบ้ีย            
คา้งรับ* เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย              
คา้งรับ* เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย           
คา้งรับ* รวม 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 206,993,597 11,205,247 749,876 - 207,743,473 11,205,247 218,948,720 
เงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 206,993,597 11,205,247 749,876 - 207,743,473 11,205,247 218,948,720 

*ดอกเบ้ียคา้งรับแสดงเป็นส่วนหน่ึงของ “รายไดจ้ากเงินลงทุนคา้งรับ” ในงบแสดงฐานะทางการเงิน 
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 เงินให้กูย้ืมโดยมีกรมธรรม์ประกนัภยัเป็นประกนัเป็นเงินให้กูย้ืมแก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยให้กูใ้นวงเงินไม่
เกินมูลค่าเงินสดของกรมธรรมแ์ละคิดดอกเบ้ียไม่เกินอตัราดอกเบ้ียท่ีใชค้  านวณเบ้ียประกนัชีวิตให้กบัลูกคา้
บวกเพิ่มอีกร้อยละ 2  

 เงินให้กูย้ืมแก่พนกังานให้กูใ้นวงเงินไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 70,000 บาท ส าหรับระดบั
พนกังานถึงระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการ และไม่เกิน 150,000 บาท ส าหรับระดบัผูจ้ดัการข้ึนไป เงินให้กูย้ืมก่อน
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คิดดอกเบ้ียร้อยละ 7 ต่อปี และเงินให้กูย้ืมหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 คิดดอกเบ้ีย
เท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียของเงินใหกู้ย้มื (MLR) จากธนาคารในประเทศหกัดว้ยร้อยละ 1 

12. อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: บาท) 

 
อาคารชุดและ
ส่วนปรับปรุง 

เคร่ืองตกแต่ง           
และติดตั้ง 

อุปกรณ์
ส านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2561 46,206,101 64,462,045 56,758,655 5,350,000 - 172,776,801 
ซ้ือเพ่ิม - 190,654 18,472,103 - 41,427 18,704,184 
โอนเขา้ (ออก) - - - - (41,427) (41,427) 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (1,268,485) - - (1,268,485) 
31 ธนัวาคม 2561 46,206,101 64,652,699 73,962,273 5,350,000 - 190,171,073 
ซ้ือเพ่ิม - 441,803 9,941,349 4,061,000 - 14,444,152 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (159,965) (3,535,235) - - (3,695,200) 

31 ธนัวาคม 2562 46,206,101 64,934,537 80,368,387 9,411,000 - 200,920,025 
ค่าเส่ือมราคาสะสม       
1 มกราคม 2561 10,112,205 42,645,961 43,944,352 3,317,969 - 100,020,487 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 1,443,941 4,350,054 6,098,334 670,000 - 12,562,329 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีจ าหน่าย/
ตดัจ าหน่าย - - (1,260,378) - - (1,260,378) 

31 ธนัวาคม 2561 11,556,146 46,996,015 48,782,308 3,987,969 - 111,322,438 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 1,443,940 4,367,593 8,243,232 1,474,317 - 15,529,082 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีจ าหน่าย/
ตดัจ าหน่าย - (159,855) (3,534,949) - - (3,694,804) 

31 ธนัวาคม 2562 13,000,086 51,203,753 53,490,591 5,462,286 - 123,156,716 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

31 ธนัวาคม 2561 34,649,955 17,656,684 25,179,965 1,362,031 - 78,848,635 

31 ธนัวาคม 2562 33,206,015 13,730,784 26,877,796 3,948,714 - 77,763,309 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี       

2561      12,562,329 

2562      15,529,082 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมีส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงิน
ประมาณ 61.94 ลา้นบาท (2561: 54.36 ลา้นบาท) 

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์             
ระหวา่งพฒันา 

 
 

รวม 

ราคาทุน    
1 มกราคม 2561 121,350,035 5,617,500 126,967,535 
ซ้ือเพ่ิม 2,295,643 8,272,630 10,568,273 
โอนเขา้ (ออก) 7,971,286 (7,971,286) - 
31 ธนัวาคม 2561 131,616,964 5,918,844 137,535,808 
ซ้ือเพ่ิม 2,006,598 12,669,826 14,676,424 
โอนเขา้ (ออก) 17,363,520 (17,363,520) - 
31 ธนัวาคม 2562 150,987,082 1,225,150 152,212,232 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม    
1 มกราคม 2561 112,665,738 - 112,665,738 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 5,141,162 - 5,141,162 
31 ธนัวาคม 2561 117,806,900  - 117,806,900 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 6,429,306 - 6,429,306 
31 ธนัวาคม 2562 124,236,206 - 124,236,206 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
31 ธนัวาคม 2561 13,810,064 5,918,844 19,728,908 

31 ธนัวาคม 2562 26,750,876 1,225,150 27,976,026 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าตดัจ าหน่ายหมดแลว้แต่ยงั
ใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 115.46 
ลา้นบาท (2561: 99.24 ลา้นบาท)  
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14. สินทรัพย์อืน่ 

  (หน่วย: บาท) 
 2562 2561 
ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน 19,478,925 19,805,169 
ลูกหน้ีตวัแทน/นายหนา้ 21,955,024 21,809,622 
ลูกหน้ีอ่ืน 25,736,100 26,632,209 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 12,898,214 10,058,184 
เงินมดัจ าและเงินสดค ้าประกนั 6,936,540 7,786,174 
อ่ืน ๆ  26,030,927 20,943,784 

รวมสินทรัพยอ่ื์น 113,035,730 107,035,142 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (18,791,767) (3,178,599) 

รวมสินทรัพยอ่ื์น - สุทธิ 94,243,963 103,856,543 

15. หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย 

(หน่วย: บาท) 
 2562 

 
หน้ีสิน                    

จากสญัญา
ประกนัภยั 

หน้ีสิน                    
ส่วนท่ีเอา

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 
ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาว 11,369,710,316 - 11,369,710,316 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย    

-  ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 17,361,739 (515,397) 16,846,342 
-  ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแตย่งัไม่ไดรั้บรายงาน 5,549,183 (261,049) 5,288,134 

ส ารองเบ้ียประกนัภยั    
-  ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 165,966,916 (5,724,715) 160,242,201 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่าย 14,231,163 - 14,231,163 
หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 47,986,171 - 47,986,171 
รวม  11,620,805,488 (6,501,161) 11,614,304,327 
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(หน่วย: บาท) 
 2561 

 
หน้ีสิน                    

จากสญัญา
ประกนัภยั 

หน้ีสิน                    
ส่วนท่ีเอา

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 
ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาว 9,272,006,921 - 9,272,006,921 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย    

-  ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 20,805,097 (227,393) 20,577,704 
-  ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแตย่งัไม่ไดรั้บรายงาน 7,696,606 (35,279) 7,661,327 

ส ารองเบ้ียประกนัภยั    
-  ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 161,773,942 (3,528,771) 158,245,171 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่าย 18,808,211 - 18,808,211 
หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 20,930,259 - 20,930,259 
รวม  9,502,021,036 (3,791,443) 9,498,229,593 

15.1 ส ารองประกนัภัยส าหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว 
(หน่วย: บาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
 2562 2561 
ยอดคงเหลือตน้ปี 9,272,006,921 7,164,064,352 
ส ารองเพ่ิมข้ึนจากกรมธรรมใ์หม่และกรมธรรมท่ี์ยงัมีผลบงัคบัใช ้ 3,229,615,611 3,011,940,275 
ส ารองลดลงจากการจ่ายผลประโยชน ์กรมธรรมป์ระกนัภยั        

ขาดอาย ุการยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั ฯลฯ (1,131,912,216) (903,997,706) 

ยอดคงเหลือปลายปี 11,369,710,316 9,272,006,921 

 วธีิการและขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้นการประมาณการส ารองประกนัภยัระยะยาวรวมถึงการทดสอบความอ่อนไหว
ไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 30.1.5 (ก) 
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15.2 ส ารองประกนัภัยส าหรับสัญญาประกนัภัยระยะส้ัน 

(ก) ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 
  (หน่วย: บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 
ยอดคงเหลือตน้ปี 28,501,703 40,915,700 
ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปีปัจจุบนั 198,026,568 255,292,253 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งปี (203,617,349) (267,706,250) 

ยอดคงเหลือปลายปี 22,910,922 28,501,703 

(ข) ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

  (หน่วย: บาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 
ยอดคงเหลือตน้ปี 161,773,942 192,636,230 
เบ้ียประกนัภยัรับส าหรับปี 418,227,709 467,962,501 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นระหวา่งปี (414,034,735) (498,824,789) 
ยอดคงเหลือปลายปี 165,966,916 161,773,942 
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15.3 ตารางพฒันาการค่าสินไหมทดแทน 

(ก) ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ 
(หน่วย: บาท) 

ปีอุบติัเหตุ / ปีท่ีรายงาน ก่อนปี 2555 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 รวม 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :           
 - ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ 1,906,119,672 222,973,356 244,839,353 238,589,428 281,764,622 344,890,634 292,716,584 241,106,311 172,688,597 3,945,688,557 
 - หน่ึงปีถดัไป 2,088,354,552 224,547,899 247,877,253 239,274,947 282,561,494 347,979,510 293,392,762 241,547,420 - 3,965,535,837 
 - สองปีถดัไป 2,090,802,825 224,659,939 247,878,043 239,281,103 282,584,629 348,130,458 293,429,612 - - 3,726,766,609 
 - สามปีถดัไป 2,090,802,825 224,659,939 247,878,043 239,281,103 282,584,629 348,130,458 - - - 3,433,336,997 
 - ส่ีปีถดัไป 2,090,802,825 224,659,939 247,878,043 239,281,103 282,584,629 - - - - 3,085,206,539 
 - ห้าปีถดัไป 2,090,802,825 224,659,939 247,878,043 239,281,103 - - - - - 2,802,621,910 
 - หกปีถดัไป 2,090,802,825 224,659,939 247,878,043 - - - - - - 2,563,340,807 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน
สมับูรณ์ 2,090,802,825 224,659,939 247,878,043 239,281,103 282,584,629 348,130,458 293,429,612 241,547,420 172,688,597 4,141,002,626 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม 2,090,802,825 224,659,939 247,878,043 239,281,103 282,584,629 348,130,458 293,427,824 241,522,132 150,822,290 4,119,109,243 

รวม - - - - - - 1,788 25,288 21,866,307 21,893,383 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหม
ทดแทนท่ีไม่สามารถจดัสรรได ้          1,017,539 

รวมส ารองค่าสินไหมทดแทน          22,910,922 

(ข) ตารางค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 
(หน่วย: บาท) 

ปีอุบติัเหตุ / ปีท่ีรายงาน ก่อนปี 2555 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 รวม 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :           
 - ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ 1,906,119,672 179,811,346 207,289,948 228,282,044 280,492,933 338,729,666 292,558,597 240,901,731 169,754,296 3,843,940,233 
 - หน่ึงปีถดัไป 2,088,354,552 181,336,657 210,128,813 228,954,363 281,272,204 341,818,543 293,234,774 241,314,040 - 3,866,413,946 
 - สองปีถดัไป 2,090,802,825 181,448,697 210,129,603 228,960,519 281,277,739 341,969,491 293,271,624 - - 3,627,860,498 
 - สามปีถดัไป 2,090,802,825 181,448,697 210,129,603 228,960,519 281,277,739 341,969,491 - - - 3,334,588,874 
 - ส่ีปีถดัไป 2,090,802,825 181,448,697 210,129,603 228,960,519 281,277,739 - - - - 2,992,619,383 
- ห้าปีถดัไป  2,090,802,825 181,448,697 210,129,603 228,960,519 - - - - - 2,711,341,644 
- หกปีถดัไป 2,090,802,825 181,448,697 210,129,603 - - - - - - 2,482,381,125 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน 
   สัมบูรณ์ 2,090,802,825 181,448,697 210,129,603 228,960,519 281,277,739 341,969,491 293,271,624 241,314,040 169,754,296 4,038,928,834 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม 2,090,802,825 181,448,697 210,129,603 228,960,519 281,277,739 341,969,491 293,269,836 241,288,752 148,622,232 4,017,769,694 

รวม - - - - - - 1,788 25,288 21,132,064 21,159,140 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหม
ทดแทนท่ีไม่สามารถจดัสรรได ้          975,336 

รวมส ารองค่าสินไหม
ทดแทน          22,134,476 

 วธีิการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณส ารองสินไหมทดแทนรวมถึงการทดสอบความอ่อนไหวของ
ขอ้สมมติดงักล่าวไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 30.1.5 (ข) 
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15.4 ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัยค้างจ่าย 
(หน่วย: บาท) 

 2562 2561 
เงินค่ามรณกรรม 5,839,044 6,284,260 
เงินครบก าหนด - 4,083,918 
เงินค่าเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยั 7,552,054 8,013,959 
เงินสะสมทรัพย ์ 133,677 126,074 
อ่ืน ๆ  706,388 300,000 
รวมผลประโยชนต์ามกรมธรรมค์า้งจ่าย 14,231,163 18,808,211 

16. เจ้าหนีบ้ริษัทประกนัภัยต่อ 
(หน่วย: บาท) 

 2562 2561 
เงินคา้งจ่ายเก่ียวกบัประกนัภยัต่อ 1,793,634 10,480,316 
รวมเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 1,793,634 10,480,316 

17. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย 

 จ านวนเงินของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานหลังออกจากงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                        
31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงดงัน้ี 
  (หน่วย: บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 9,420,155 18,786,575 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:   
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 3,430,019 (5,966,548) 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 294,412 548,165 
ตน้ทุนบริการในอดีต 1,179,902 - 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:   
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั   
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงดา้นประชากรศาสตร์ (94,197) (5,262,441) 
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  1,538,306 1,314,404 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี (665,500) - 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 15,103,097 9,420,155 
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 บริษทัฯคาดวา่จะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็นจ านวนประมาณ 
0.32 ลา้นบาท (2561: จ านวน 0.64 ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของบริษทัฯประมาณ 7 ปี (2561: 8 ปี) 

 ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 2562 2561 

อตัราคิดลด 1.85 3.29 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  5.00 5.00 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (ข้ึนอยูก่บัช่วงอายพุนกังาน) 11.11 - 23.68 9.64 - 23.08 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 2562 
 ขอ้สมมติ

เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน 
จ านวนประโยชน์
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ขอ้สมมติ
เปล่ียนแปลงลดลง 

จ านวนประโยชน์
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

 (ร้อยละต่อปี) (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) (ลา้นบาท) 
อตัราคิดลด 1.00 (1.01) 1.00 1.15 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  1.00 0.91 1.00 (0.81) 
อตัราการเปล่ียนแปลงใน

จ านวนพนกังาน 1.00 (1.19) 1.00 1.36 

 
 2561 
 ขอ้สมมติ

เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน 
จ านวนประโยชน์
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ขอ้สมมติ
เปล่ียนแปลงลดลง 

จ านวนประโยชน์
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

 (ร้อยละต่อปี) (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) (ลา้นบาท) 
อตัราคิดลด 1.00 (0.66) 1.00 0.75 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  1.00 0.16 1.00 (1.10) 
อตัราการเปล่ียนแปลงใน

จ านวนพนกังาน 1.00 (1.37) 1.00 0.14 
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 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน              
ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงได้ก าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลูกจ้างซ่ึงท างาน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าว
จะมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแก้ไข
โครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัฯมีหน้ีสินส ารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มข้ึน 1.18 ลา้นบาท บริษทัฯบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนของปีปัจจุบนั 

18. หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

18.1 หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ส่วนประกอบของหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 2562 2561 

หนีสิ้นภาษเีงินได้รอการตดับัญชี   
ผลต่างชัว่คราวจากค่าเส่ือมราคา 5,623,194 5,882,820 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 416,796,777 19,566,346 

รวมหนีสิ้นภาษเีงินได้รอการตดับัญชี 422,419,971 25,449,166 

18.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี - - 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:   
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล                                                     
แตกต่างชัว่คราวและการกลบั                                                              
รายการผลแตกต่างชัว่คราว (259,626) 11,098 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน (รายได้) (259,626) 11,098 
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จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกนั:   
ขาดทุน (ก าไร) จากการเปล่ียนแปลงมลูค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (397,230,431) 43,921,773 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (397,230,431) 43,921,773 

รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างก าไรทางบญัชีกับค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี              
31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สามารถแสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 35,720,547 23,187,338 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 7,144,109 4,637,468 
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน ามาหกัเป็น
ค่าใชจ่้ายทางภาษี/รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษี (217,549) (1,857,920) 

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี              
(ใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดบ้นัทึกไว)้ 3,009,221 (2,103,543) 

ขาดทุนทางภาษีท่ีน ามาใชป้ระโยชนใ์นระหวา่งปี (10,195,407) (664,907) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (รายได)้ (259,626) 11,098 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมีผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้
จ  านวน 546.70 ลา้นบาท (2561: 719.41 ลา้นบาท) ท่ีบริษทัฯไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชี เน่ืองจากบริษทัฯพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษทัฯอาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะน าผล
แตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได ้

19.  ทุนเรือนหุ้น 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีทุนจดทะเบียน ออกจ าหน่ายและช าระแลว้จ านวน 320 ลา้น
หุน้ มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
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20. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรฐาน 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้

21. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

(หน่วย: บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
 2562 2561 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 247,770,578 226,482,887 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 101,839,177 103,274,713 
ค่าภาษีอากร 14,232,677 10,922,093 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอ่ืน 70,851,629 61,775,088 
รวมค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 434,694,061 402,454,781 

22. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

(หน่วย: บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 
ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพ่ิมข้ึน 2,097,703,395 2,107,942,569 
ผลประโยชนจ่์ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 884,972,601 675,521,365 
ค่าสินไหมทดแทน 191,398,723 241,920,223 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 265,089,561 247,855,184 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 101,839,177 103,274,713 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 804,136,514 708,539,969 
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด 122,294,486 128,003,298 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 15,376,233 15,997,355 
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23.  ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปี (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวั
เฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

24. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯแต่ละรายการ บริษทัฯ
ค านึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯ กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 
Samsung Life Insurance Company Limited เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ (ถือหุน้ในบริษทัฯ ร้อยละ 48.9) 
บริษทั ปาร์ค แคปปิตอล โฮลด้ิง จ ากดั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ (ถือหุน้ในบริษทัฯ ร้อยละ 40.6) 
บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากดั 
(มหาชน) 

เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ (ถือหุน้ในบริษทัฯ ร้อยละ 3.7) 

บริษทั ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) 

เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ (ถือหุน้ในบริษทัฯ ร้อยละ 3.4) 

บริษทั สหพฒันพิบูล จ ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ (ถือหุน้ในบริษทัฯ ร้อยละ 3.4) 
กลุ่มบริษทัสหกรุ๊ป มีกรรมการร่วมกนั 
ผูบ้ริหารส าคญั บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุม

กิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มรวมถึงกรรมการ
ของบริษทัฯ (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 ในระหว่างปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และตามเกณฑท่ี์ตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี           
31 ธนัวาคม  

 2562 2561 นโยบายการก าหนดราคา 

บริษัท สหพฒันพบูิล จ ากดั (มหาชน)    
เบ้ียประกนัชีวติรับ (9) 933 ตามปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
กลุ่มบริษัทสหกรุ๊ป    
เบ้ียประกนัชีวติรับ - 161 ตามปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
Samsung Life Insurance Company Limited    
ค่าใช่จ่ายค่าธรรมเนียมดา้นเทคนิคและการ
จดัการ 

24,125 26,461 ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯ ไดแ้สดงรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีสาระส าคญักบั
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 2562 2561 

สินทรัพย์อืน่   
Samsung Life Insurance Company Limited - 50,221 
หนีสิ้นอื่น   
Samsung Life Insurance Company Limited 4,609,305 30,341,469 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหารท่ีส าคญั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 44.59 34.99 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1.68 (5.04) 
รวม 46.27 29.95 

25. หลกัทรัพย์ประกนัวางไว้กบันายทะเบียน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯไดว้างหลกัทรัพยไ์วก้บันายทะเบียนตามพระราชบญัญติั
ประกนัชีวติ ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2562 2561 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

พนัธบตัรรัฐบาล 23.33 33.13 23.28 27.17 
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26. ทรัพย์สินทีจั่ดสรรไว้เป็นเงินส ารองวางไว้กบันายทะเบียน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯได้วางหลกัทรัพยไ์วเ้ป็นเงินส ารองประกันชีวิตกับ                
นายทะเบียนตามพระราชบญัญติัประกนัชีวติดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2562 2561 

 ราคาทุน มลูค่ายติุธรรม ราคาทุน มลูค่ายติุธรรม 

พนัธบตัรรัฐบาล 2,180.85 2,925.84 1,961.28 2,177.83 

27. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

27.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวน 1.7 ลา้นบาท และ 12.1 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบซอฟแวร์ 

27.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 บริษทัฯไดท้  าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารส านกังานและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง  อายุของ
สัญญาเช่าและบริการมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาท่ี
บอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
จ่ายช าระ 2562 2561 

ภายใน 1 ปี 16.6 18.7 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 9.3 12.3 

27.3 ภาระผูกพนัตามสัญญาบริการ 

 บริษัทฯได้ท าสัญญาให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการจัดการกับผูถื้อหุ้นต่างประเทศแห่งหน่ึง                
โดยบริษทัฯจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 

27.4   การค า้ประกนัธนาคาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ
เหลืออยูเ่ป็นจ านวนเงินประมาณ 0.6 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริษทัฯ 
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27.5 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจ านวน 3.9 ลา้นบาท จากการเป็นผูรั้บประกนัภยั 
และบนัทึกบญัชีส ารองเผื่อผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจ านวน 0.7 ล้านบาท (2561: บริษทัฯถูกฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหาย 1.1 ล้านบาท) ส าหรับส่วนท่ีเหลือ ผูบ้ริหารของบริษทัฯเช่ือว่าเม่ือคดีส้ินสุดจะไม่มีผลกระทบ           
อยา่งเป็นสาระส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

28. เงินสมทบกองทุนประกนัชีวิต 

 (หน่วย: บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 
ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัชีวิตสะสมตน้ปี 20,566,848 16,628,541 
เงินสมทบกองทุนประกนัชีวิตระหวา่งปี 4,108,509 3,938,307 
ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัชีวิตสะสมปลายปี 24,675,357 20,566,848 

29. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนของบริษัทฯ คือ การจดัให้มีโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสม            
การด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และการด ารงเงินกองทุนตามความเส่ียงเป็นไป
ตามขอ้ก าหนดของ คปภ. 

30. ความเส่ียงและนโยบายบริหารความเส่ียง 

30.1 ความเส่ียงจากการรับประกนัภัย 

บริษทัฯบริหารความเส่ียงภายใตก้รอบแนวทางปฏิบติัของ คปภ. โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของ
บริษทัฯมีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง ทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย
และระบบการบริหารความเส่ียง ตลอดจนดูแลและติดตามความเส่ียงของบริษทัฯให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม
เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
โดยมีเป้าหมายให้ความเส่ียงของบริษทัฯอยู่ในระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้โดยเฉพาะในด้านการด ารง
เงินกองทุนให้เพียงพอท่ีจะรองรับความเส่ียงตามเกณฑ์ของ คปภ. และเพื่อให้บริษทัฯสามารถด าเนินธุรกิจ
ให้ไดรั้บอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสม รวมถึงสามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและการเติบโต
อยา่งย ัง่ยนืของบริษทัฯไดใ้นระยะยาว 

ระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯประกอบดว้ยกระบวนการท่ีส าคญัคือ การระบุความเส่ียงส าคญั    
การประเมินความเส่ียงแต่ละประเภท กระบวนการติดตามความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม และ         
การรายงานความเส่ียงประเภทต่าง ๆ ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบเพื่อให้สามารถบริหารและ/หรือจดัการความเส่ียง
ไดท้นัต่อเหตุการณ์ 
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หลกัการส าคญัของระบบการบริหารความเส่ียง ไดแ้ก่ หน่วยงานธุรกิจซ่ึงด าเนินธุรกิจท่ีก่อให้เกิดความเส่ียง
มีหนา้ท่ีตอ้งรับผดิชอบต่อการบริหารความเส่ียงต่าง ๆ โดยหน่วยงานบริหารความเส่ียงท าหนา้ท่ีติดตามและ
ควบคุมความเส่ียงอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ  

แนวทางการจัดการความเส่ียง  

บริษทัฯไดก้ าหนดแนวทางการจดัการและการติดตามความเส่ียงจากความเส่ียงส าคญั ดงัน้ี  

 30.1.1 ความเส่ียงด้านกลยุทธ์  

บริษทัฯมีความเส่ียงจากผลขาดทุนซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองจากการท่ีบริษทัฯก าลงัเติบโต จึงท าให้
อตัราเบ้ียประกันภยัปีแรกของผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัฯจ าหน่ายไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายคงท่ี เพื่อ
จดัการความเส่ียงด้านกลยุทธ์ บริษทัฯจึงก าหนดเกณฑ์วดัผลการปฏิบัติงานแต่ละส่วนและ
ภาพรวมของบริษัทฯ มีการจดัตั้ งคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อพิจารณากลั่นกรองแต่ละเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ คณะกรรมการพฒันาธุรกิจ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการการ
ลงทุน คณะกรรมการพิจารณาประกันภยัต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงมีการก าหนด
นโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเส่ียง กลยุทธ์การประกนัภยัต่อ และติดตามรายงาน
ผลก าไรจากการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือนต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 

 30.1.2 ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ  

บริษทัฯมีความเส่ียงด้านปฏิบัติการจากการขยายตัวธุรกิจจากเบ้ียประกันภัยปีแรกเกินกว่า
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ส่งผลให้บริษทัฯขาดแคลนบุคลากรในการด าเนินงานในดา้นต่าง ๆ บริษทัฯ
ก าหนดแผนการจดัการความเส่ียงด้วยการพิจารณาเพิ่มอตัราก าลังและจดัอบรมพนักงานให้
สามารถปฏิบติังานไดมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด รวมถึงพิจารณาระบบงานคอมพิวเตอร์ท่ีจะน ามา
ช่วยสนบัสนุนการปฏิบติังานใหร้วดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน   

30.1.3 ความเส่ียงด้านตลาด  

บริษทัฯมีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย (Interest rate risk) เน่ืองจาก 
ผลิตภณัฑส่์วนใหญ่ของบริษทัฯเป็นผลิตภณัฑป์ระเภทสามญัแบบสะสมทรัพย ์เพื่อลดความเส่ียง
ให้อยู่ในระดบัท่ีบริษทัฯยอมรับได้ บริษทัฯจึงมีการวิเคราะห์ ปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑ์ โดย
มุ่งเน้นผลิตภณัฑ์ประเภทคุ้มครองชีวิต รวมถึงติดตามรายงานสถานะความเส่ียงเป็นประจ า               
ทุกเดือน 
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 30.1.4 ความเส่ียงด้านการรับประกนัภัยและการจัดการสินไหม  

บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัรามรณะและอตัราการเจ็บป่วยท่ีสูงกวา่ท่ีบริษทัฯไดป้ระมาณการไว ้
ดังนั้ นบริษัทฯจึงบริหารจัดการความเส่ียงด้วยการติดตามอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน          
(Loss Ratio) อยา่งใกลชิ้ด มีการจดัท าการทดสอบก าไรคาดหวงัของผลิตภณัฑ์ (Profit Testing) 
เพื่อวิเคราะห์ความส าเร็จและผลก าไรแต่ละผลิตภณัฑ์ รวมถึงพิจารณาปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้
เหมาะสมกบัตน้ทุนของบริษทัฯ และความตอ้งการของลูกคา้  

 30.1.5 ความเส่ียงด้านการกระจุกตัว 

บริษทัฯบริหารความเส่ียงดา้นการกระจุกตวั โดยการจดัสัดส่วนการขายผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตให้
กระจายในกลุ่มผลิตภณัฑแ์ละลูกคา้ท่ีหลากหลายทัว่ภูมิภาคในประเทศไทย 

ตารางแสดงการกระจุกตวัของหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั - ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญา
ประกนัภยัระยะยาว โดยแยกตามผลิตภณัฑด์งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 2562 2561 

 

ผลิตภณัฑ์
ประกนัชีวิต
แบบทัว่ไป - 
มีส่วนร่วมใน
เงินปันผล 

ผลิตภณัฑ์
ประกนัชีวิต

แบบทัว่ไป - ไม่
มีส่วนร่วมใน
เงินปันผล รวม 

ผลิตภณัฑ์
ประกนัชีวิต
แบบทัว่ไป - 
มีส่วนร่วมใน
เงินปันผล 

ผลิตภณัฑ์
ประกนัชีวิต
แบบทัว่ไป - 
ไม่มีส่วนร่วม
ในเงินปันผล รวม 

ผลติภณัฑ์ประกนัชีวติแบบทั่วไป       
รายบุคคลประเภทสามญั       

- ตลอดชีพ - 1,645,854,421 1,645,854,421 - 1,299,046,791 1,299,046,791 
- สะสมทรัพย ์ 264,954,343 8,752,919,275 9,017,873,618 294,865,464 7,109,198,906 7,404,064,370 
- ชัว่ระยะเวลา - 84,244,034 84,244,034 - 68,612,443 68,612,443 
- อ่ืน ๆ  - 3,024 3,024 - - - 

รวมผลติภณัฑ์ประกนัชีวติแบบ
ทั่วไป 264,954,343 10,483,020,754 10,747,975,097 294,865,464  8,476,858,140  8,771,723,604  

ผลติภณัฑ์ประกนัชีวติแบบ
บ านาญ - 513,015,759 513,015,759 - 354,343,856  354,343,856  

สัญญาแนบท้ายและการประกนั
กลุ่มระยะยาว - 108,719,460 108,719,460 - 145,939,461 145,939,461 

รวม 264,954,343 11,104,755,973 11,369,710,316 294,865,464 8,977,141,457 9,272,006,921 
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วธีิการท่ีใชใ้นการประมาณการส ารองประกนัภยัมีดงัน้ี 

(ก) ส ารองประกนัภัยส าหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว 

 บริษัทฯใช้วิธีการวดัมูลค่าส ารองประกันภัยจากสัญญาประกันภัยระยะยาวด้วยวิธีส ารองเบ้ีย
ประกนัภยัสุทธิช าระคงท่ี (Net premium valuation: NPV) ซ่ึงเป็นวิธีการประมาณการกระแสเงินสด
จากเบ้ียประกนัภยัและผลประโยชน์ท่ีบริษทัฯมีภาระผกูพนัจ่าย ภายใตว้ิธีน้ีบริษทัฯประมาณการเบ้ีย
ประกนัภยัท่ีจะได้รับด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภยั และใช้ขอ้สมมติในการวดัมูลค่าโดย
ค านึงถึงอตัราคิดลด อตัราเสียชีวติ อตัราการทุพพลภาพ ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการกรมธรรม์ และ
เงินปันผลท่ีไม่ไดค้  ้าประกนัเม่ือบริษทัฯมีการประกาศจ่าย 

 ขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้นการประมาณการส ารองประกนัภยัระยะยาวมีดงัน้ี 

1. อัตราการตาย อัตราการเจ็บป่วย และอัตราการอยู่รอด 

บริษทัฯใชข้อ้สมมติดงักล่าวอา้งอิงจากตารางมรณะไทยปี 2529, 2540, 2551 และ 2561 ข้ึนอยูก่บั
แต่ละผลิตภณัฑแ์ละตารางบ านาญไทยปี 2552 ส าหรับผลิตภณัฑบ์ านาญ 

2. อัตราคิดลด 

อตัราคิดลดท่ีใช้ในการค านวณส ารองใช้อตัราดอกเบ้ียเดียวกนักบัท่ีใช้ในการก าหนดอตัราเบ้ีย
ประกนัภยัดงัต่อไปน้ี 

- กรมธรรมป์ระกนัชีวติทัว่ไป อตัราคิดลดอยูร่ะหวา่ง ร้อยละ 3 - 6 ข้ึนอยูก่บัผลิตภณัฑ ์

- กรมธรรมป์ระเภทบ านาญ อตัราคิดลดอยูท่ี่ร้อยละ 3 
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3. การทดสอบความอ่อนไหว 

บริษทัฯค านวณส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาวดว้ยวิธีส ารองเบ้ียประกนัภยั
สุทธิช าระคงท่ี (NPV) ซ่ึงใช้ข้อสมมติคงท่ีไม่เปล่ียนแปลงตลอดอายุกรมธรรม์ (Lock-in 
Assumption)  ส่งผลให้การค านวณส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาวไม่ไดรั้บ
ผลกระทบจากอตัรามรณะ อตัราการขาดอายุ หรืออตัราคิดลดท่ีเปล่ียนแปลง อย่างไรก็ตาม 
เน่ืองจากการทดสอบความพอเพียงของหน้ีสินทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานนั้นจดัท าโดยใช้
วิธีเปรียบเทียบส ารองตามวิธีเบ้ียประกนัภยัสุทธิช าระคงท่ีกบัส ารองตามวิธีส ารองประกนัภยั
แบบเบ้ียประกนัภยัรวม (Gross Premium Valuation: GPV) ซ่ึงใชข้อ้สมมติท่ีเป็นปัจจุบนั และ
เน่ืองจากว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯเป็นแบบรับรองผลประโยชน์ ท าให้ปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบมากท่ีสุดในการค านวณส ารองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัรวม ไดแ้ก่ อตัราคิดลด 
ซ่ึงค านวณมาจาก Risk-free rate บวก illiquidity premium ดงันั้นในสภาวะท่ีอตัราดอกเบ้ียปลอด
ความเส่ียงมีอตัราท่ีเพิ่มสูงข้ึนจะส่งผลให้ส ารองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัรวมมีจ านวนท่ี
ลดลงและต ่ากวา่ส ารองเบ้ียประกนัภยัสุทธิช าระคงท่ี บริษทัฯไม่ตอ้งรับรู้ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมในงบ
ก าไรขาดทุน ในทางตรงกนัขา้ม ถา้หากวา่สภาวะท่ีอตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียงมีอตัราท่ีลดลง
จะส่งผลให้ส ารองประกันภัยแบบเบ้ียประกันภัยรวมมีจ านวนท่ีเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีส ารอง
ประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัรวมเพิ่มสูงข้ึนเกินกวา่จ านวนตามส ารองเบ้ียประกนัภยัสุทธิช าระ
คงท่ี บริษทัฯจะต้องรับรู้ส่วนต่างเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในงบก าไรขาดทุน ทั้งน้ี จากผลการ
ทดสอบความเพียงพอของหน้ีสิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯไม่มีจ  านวนของส ารองท่ี
ตอ้งตั้งเพิ่มเติม เน่ืองจากส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาวท่ีบริษทัฯไดบ้นัทึก
ในงบการเงินนั้นเพียงพอแลว้ และในกรณีท่ีทดสอบการลดลงของอตัราดอกเบ้ียอีกร้อยละ 1.20 
บริษทัฯก็ไม่มีภาระส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาวท่ีตอ้งตั้งเพิ่มเติมเช่นกนั 

(ข) ส ารองค่าสินไหมทดแทน 

บริษทัฯได้บนัทึกส ารองค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแล้ว ทั้งในส่วนท่ีได้รับ
รายงานแลว้และยงัไม่ไดรั้บรายงาน (IBNR) โดยในการค านวณค่าสินไหมทดแทนส าหรับส่วนท่ียงั
ไม่ได้รับรายงานจะใช้จากข้อมูลล่าสุดท่ีบริษัทฯทราบ ณ ว ันท่ีรายงาน โดยมีข้อสมมติว่า
ประสบการณ์ของบริษทัฯท่ีเกิดข้ึนในอดีตจะเป็นส่ิงท่ีช่วยสะทอ้นถึงเหตุการณ์ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนใน
อนาคตและอาจใชดุ้ลยพินิจของนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
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ข้อสมมติในเร่ืองประสบการณ์การเกดิค่าสินไหมทดแทน 

พฒันาการสินไหมทดแทนถูกค านวณโดยใช้วิธี Chain Ladder ซ่ึงเป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์
ประกนัภยั โดยปัจจยัการพฒันาการ (Development Factor) จะค านวณคาดการณ์ปัจจยัการพฒันาการ
ของสินไหมทดแทน (Loss Development Factor) ในแต่ละช่วงการพฒันา (Development Period) ดว้ย
วิธีค่าเฉล่ียปัจจยัพฒันาการ 12 ไตรมาส โดยตดัปัจจยัพฒันาการท่ีมีค่าสูงสุดและต ่าสุดท่ีเป็นปัจจยั              
ท่ีผดิปกติออก 

บริษทัฯไดท้ดสอบความอ่อนไหวของปัจจยัดงักล่าว โดยผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงข้อสมมติท่ี
ส าคญัส าหรับส ารองค่าสินไหมทดแทน ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2562 

 

การเปล่ียน
สมมติฐาน 

ผลกระทบต่อ
เงินส ารองค่า

สินไหมทดแทน
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ก าไรก่อนภาษี
เงินไดเ้พ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 

ส่วนของ
เจา้ของเพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 

อตัราส่วนพฒันาการสินไหมทดแทน +10% 2,779 (2,779) (2,779) 
อตัราส่วนพฒันาการสินไหมทดแทน -10% (2,779) 2,779 2,779 

(หน่วย: พนับาท) 
 2561 

 

การเปล่ียน
สมมติฐาน 

ผลกระทบต่อ
เงินส ารองค่า

สินไหมทดแทน
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ก าไรก่อนภาษี
เงินไดเ้พ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 

ส่วนของ
เจา้ของเพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 

อตัราส่วนพฒันาการสินไหมทดแทน +10% 3,282 (3,282) (3,282) 
อตัราส่วนพฒันาการสินไหมทดแทน -10% (3,282) 3,282 3,282 
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30.2 นโยบายบริหารความเส่ียง 

 30.2.1 ความเส่ียงด้านเครดิต 

ความเส่ียงดา้นเครดิต คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัฯอาจไดรั้บความเสียหายอนัสืบเน่ืองมาจากการ              
ท่ีคู่สัญญาของบริษทัฯจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัท่ีระบุไวไ้ด ้

บริษทัฯมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยั
ต่อและเงินใหกู้ย้มืโดยมีกรมธรรมเ์ป็นประกนั ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้
มีนโยบายและวธีิการในการควบคุมวงเงินสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้น บริษทัฯจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บ
ความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากความเส่ียงดา้นเครดิต 

ความเส่ียงเก่ียวกับการกระจุกตัวของสินเช่ือซ่ึงเกิดจากเบ้ียประกันภัยค้างรับถือว่าไม่มี
สาระส าคญัเน่ืองจากผูเ้อาประกนัภยัของบริษทัฯกระจายอยู่ในอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนัและ
ภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย  

30.2.2  ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของราคาตลาด 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเส่ียงท่ีบริษทัฯอาจได้รับความ
เสียหายอันสืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปล่ียนและราคาของ
หลกัทรัพย ์ซ่ึงส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษทัฯ  

(ก) ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของสินทรัพยห์รือหน้ีสินจะเปล่ียนแปลงไป
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา
ดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด 
หรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ได้
ดงัน้ี 
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(หน่วย: บาท) 

 2562  

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน  มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มี   

 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด - - - 447,649,707 172,201,874 619,851,581 0.10 - 1.20 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        

หลกัทรัพยรั์ฐบาล                       
และรัฐวิสาหกิจ 712,475,843 8,685,118 8,534,705,436 - - 9,255,866,397 1.34 - 5.00 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน - - 4,296,343,579 - - 4,296,343,579 2.75 - 6.50 

ตราสารหน้ีต่างประเทศ - 53,843,759 - - - 53,843,759 4.34  

ตราสารทุน  - - - - 7,613,600 7,613,600 - 

หน่วยลงทุน - - - - 449,582,544 449,582,544 - 

เงินฝากสถาบนัการเงิน 1,049,503 - - - - 1,049,503 1.20 

เงินให้กูย้มื  413,412,785 - - - - 413,412,785 5.00 - 8.00 

(หน่วย: บาท) 

 2561  

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน  มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มี   

 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด - - - 219,918,858 170,001,513 389,920,371 0.10 - 1.35 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        

หลกัทรัพยรั์ฐบาล                       
และรัฐวิสาหกิจ - - 6,549,076,378 - - 6,549,076,378 2.88 - 5.00 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน - - 3,336,453,310 - - 3,336,453,310 2.70 - 6.50 

ตราสารหน้ีต่างประเทศ 10,022,416 53,185,196 - - - 63,207,612 4.34 - 6.28 

ตราสารทุน  - - - - 2,651,990 2,651,990 - 

หน่วยลงทุน - - - - 458,526,159 458,526,159 - 

เงินฝากสถาบนัการเงิน 1,037,115 - - - - 1,037,115 1.20 

เงินให้กูย้มื  207,743,473 - - - - 207,743,473 5.00 - 8.00 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพยจ์ากสัญญาประกนัภยั (เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - ส ารองค่าสินไหมทดแทน ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ) และ
หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย (หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย เจ้าหน้ีบริษัทประกันภัยต่อ)                     
ทั้งจ  านวน เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่มีดอกเบ้ีย 

(ข) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

บริษทัฯไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญั เน่ืองจากบริษทัฯไม่มีธุรกรรมท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศและไม่มีสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 

(ค) ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์ 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุนท่ีอาจท าให้เกิดความผนัผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของ
สินทรัพยท์างการเงิน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีความเส่ียงจากการถือเงินลงทุนในหลกัทรัพยซ่ึ์ง
ราคาจะเปล่ียนแปลงไปตามภาวะตลาด 

 30.2.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัฯจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัไดเ้ม่ือ
ครบก าหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดไดห้รือไม่สามารถจดัหาเงินได้
เพียงพอตามความตอ้งการในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความเสียหายได ้

บริษทัฯบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องโดยก าหนดอตัราสภาพคล่องขั้นต ่า แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่ต ่า
กวา่ท่ี คปภ. ก าหนด 

วนัท่ีท่ีครบก าหนดของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนับจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี                   
31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
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(หน่วย: บาท) 

 2562 

 นอ้ยกวา่ 1 ปี 
ภายใน                      
1 - 5 ปี 

มากกวา่                
5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 619,851,581 619,851,581 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์      
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 712,475,843 8,685,118 8,534,705,436 - 9,255,866,397 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน - - 4,296,343,579 - 4,296,343,579 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ - 53,843,759 - - 53,843,759 
ตราสารทุน - - - 7,613,600 7,613,600 
หน่วยลงทุน - - - 449,582,544 449,582,544 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 1,049,503 - - - 1,049,503 

เงินให้กูย้มื  413,412,785 - - - 413,412,785 
สินทรัพย์จากสัญญาประกนัภยั      
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 136,885,241 - - - 136,885,241 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ -                                                   
ส ารองค่าสินไหมทดแทน 776,446 - - - 776,446 

ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ 2,328,834 - - - 2,328,834 
หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภยั      
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยั                
ระยะยาว* (952,963,269) (195,237,665) 22,257,362,498 - 21,109,161,564 

ส ารองค่าสินไหมทดแทนและ                                           
ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 22,910,922 - - - 22,910,922 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่าย 14,231,163 - - - 14,231,163 
หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 47,986,171 - - - 47,986,171 
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 1,793,634 - - - 1,793,634 
* ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวแสดงดว้ยมูลค่ากระแสเงินสดก่อนการคิดลด 
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We, being responsible for the preparation of 
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hereby approve their issue in final form. 
 

……………………………………………….…. 
Directors 

(หน่วย: บาท) 

 2561 

 นอ้ยกวา่ 1 ปี 
ภายใน                      
1 - 5 ปี 

มากกวา่                
5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 389,920,371 389,920,371 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์      
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - 6,549,076,378 - 6,549,076,378 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน - - 3,336,453,310 - 3,336,453,310 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 10,022,416 53,185,196 - - 63,207,612 
ตราสารทุน  - - - 2,651,990 2,651,990 
หน่วยลงทุน - - - 458,526,159 458,526,159 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 1,037,115 - - - 1,037,115 

เงินให้กูย้มื  207,743,473 - - - 207,743,473 
สินทรัพย์จากสัญญาประกนัภยั      
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 131,461,131 - - - 131,461,131 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ -                         
ส ารองค่าสินไหมทดแทน 262,672 - - - 262,672 

หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภยั      
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยั 
 ระยะยาว* (1,241,564,213) 95,309,514 18,508,843,180 - 17,362,588,481 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนและ                                     
ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 28,501,703 - - - 28,501,703 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่าย 18,808,211 - - - 18,808,211 
หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 20,930,259 - - - 20,930,259 
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 10,480,316 - - - 10,480,316 
* ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวแสดงดว้ยมูลค่ากระแสเงินสดก่อนการคิดลด 
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30.3 การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม หรือวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนแต่ตอ้งเปิดเผยมูลค่ายติุธรรม โดยแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

 (หน่วย: บาท) 
 2562 

 มลูค่า           
ตามบญัชี มลูค่ายติุธรรม 

  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม       
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย       
ตราสารหน้ี 13,606,053,735 13,606,053,735 - 13,606,053,735 - 
ตราสารทุน 7,485,200 7,485,200 7,485,200 - - 
หน่วยลงทุน 449,582,544 449,582,544 449,582,544 - - 

สินทรัพย์ที่ต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 619,851,581 619,851,581 619,851,581 - - 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด -      
เงินฝากสถาบนัการเงิน 1,049,503 1,049,503 1,049,503 - - 

เงินลงทุนทัว่ไป - ตราสารทุน 128,400 124,923 - - 124,923 
เงินใหกู้ย้มื 413,412,785 469,734,648 - - 469,734,648 

 

 (หน่วย: บาท) 
 2561 

 มลูค่า           
ตามบญัชี มลูค่ายติุธรรม 

  รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม       
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย       
ตราสารหน้ี 9,948,737,300 9,948,737,300 - 9,948,737,300 - 
ตราสารทุน 2,523,590 2,523,590 2,523,590 - - 
หน่วยลงทุน 458,526,159 458,526,159 408,522,385 50,003,774 - 

สินทรัพย์ที่ต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 389,920,371 389,920,371 389,920,371 - - 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด -      
เงินฝากสถาบนัการเงิน 1,037,115 1,037,115 1,037,115 - - 

เงินลงทุนทัว่ไป - ตราสารทุน 128,400 104,148 - - 104,148 
เงินใหกู้ย้มื 207,743,473 231,119,529 - - 231,119,529 
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บริษทัฯมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินตามหลกัเกณฑ์ดงัน้ี 

(ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

(ข) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีค านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์สดงมูลค่า
ยติุธรรมตามราคาตลาด  

(ค) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์สดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด กรณี               
ท่ีเป็นตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดค านวณโดยประมาณตามมูลค่าสุทธิตามบญัชี 
(Net book value) 

(ง) มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กูย้ืมประมาณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ีย
อา้งอิงตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดย คปภ. 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม   

32. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อ านาจของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2563 


