บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
รายงานของผูส้ อบบัญชีและงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ

ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ข้า พเจ้า ได้ต รวจสอบงบการเงิน ของบริ ษ ัท จรั ญ ประกัน ภัย จํา กัด (มหาชน) ซึ่ ง ประกอบด้ว ย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 งบกํา ไรขาดทุนเบ็ด เสร็ จ งบแสดงการเปลี่ย นแปลง
ส่ วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด สํา หรับปี สิ ้ นสุ ด วันเดีย วกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชี
ที่สาํ คัญและหมายเหตุเรื่ องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผู บ้ ริ ห ารเป็ น ผู ร้ ับ ผิด ชอบในการจัด ทํา และการนํา เสนองบการเงิน เหล่า นี้ โ ดยถูก ต้อ งตามที ่ค วร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ น
เพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้า พเจ้า ได้ป ฏิบ ตั ิง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ซึ่ ง กํา หนดให้ข า้ พเจ้า ปฏิบ ตั ิต ามข้อ กํา หนด
ด้า นจรรยาบรรณ รวมถึง วางแผนและปฏิบ ตั ิง านตรวจสอบเพื ่อ ให้ไ ด้ค วามเชื ่ อ มัน่ อย่า งสมเหตุส มผลว่า
งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสําระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี เกี่ยวกับจํานวนเงิน
และการเปิ ดเผยข้อ มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เ ลือกใช้ข้ึ นอยู่กบั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึง
การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสําระสําคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชี พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
กับ การจัด ทํา และการนํา เสนองบการเงิน โดยถูก ต้องตามที ่ค วรของกิจ การ เพื ่อ ออกแบบวิธี ก ารตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายใน
ของกิจ การ การตรวจสอบรวมถึง การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญ ชี ที่ผูบ้ ริ ห ารใช้แ ละความ
สมเหตุส มผลของประมาณการทางบัญชี ที่จดั ทํา ขึ้ นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการนํา เสนองบการเงิน
โดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า

-2ความเห็น
ข้า พเจ้า เห็น ว่า งบการเงิน ข้า งต้น นี้ แ สดงฐานะการเงิน ของบริ ษ ัท จรั ญ ประกัน ภัย จํา กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 ผลการดํา เนิ นงานและกระแสเงินสด สํา หรับปี สิ ้ นสุ ด วันเดีย วกัน โดยถูกต้อ ง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

(นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนทัว่ ไป
รวม
เงินให้กยู้ ืม
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์

6
7
8

31 ธันวาคม 2558

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2557

13,421,879.10
4,870,642.42
20,912,427.62
41,461,358.66

19,883,444.37
3,663,416.87
23,249,601.38
54,787,960.90

232,716,794.94
406,866,600.00
341,060.00
639,924,454.94
12,321,661.22
119,000.00
48,529,637.46
237,349.85
7,119,105.13
9,181,862.48
798,099,378.88

247,956,894.16
380,930,000.00
341,060.00
629,227,954.16
11,117,170.98
119,000.00
50,093,730.65
204,888.40
9,035,383.49
8,999,294.00
810,381,845.20

9

10
11
12
21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่ อ)…………………………….………………………...............……………...……กรรมการตามอานาจ
( นายสุกิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )

-2บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2557

หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

1,227,333.88

-

13

16,258,761.97

16,071,149.32

สารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

14

37,305,930.64

33,038,769.42

สารองเบี้ยประกันภัย

15

112,074,567.35

132,823,863.48

7,323,858.01

6,980,593.27

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

17

11,206,390.00

11,506,093.00

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

21

12,404,015.99

15,452,035.83

หนี้สินอื่น

18

13,546,556.71

16,256,818.13

211,347,414.55

232,129,322.45

รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-3บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย : บาท)
หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2558

31 ธันวาคม 2557

ส่ วนของเจ้าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 6,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท
หุน้ สามัญ 12,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท

60,000,000.00
19

120,000,000.00

ทุนที่ออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 6,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท
หุน้ สามัญ 12,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท

60,000,000.00
19

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

120,000,000.00
258,000,000.00

258,000,000.00

12,000,000.00

6,000,000.00

147,135,900.38

192,444,379.42

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ

49,616,063.95

61,808,143.33

รวมส่วนของเจ้าของ

586,751,964.33

578,252,522.75

รวมหนี้สินและส่ วนของเจ้าของ

798,099,378.88

810,381,845.20

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

33

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย : บาท)
หมายแหตุ

2558

2557

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สุทธิ

203,993,057.10

189,762,756.91

รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ

15,714,032.98

15,346,485.42

รวมรายได้จากการรับประกันภัย

219,707,090.08

205,109,242.33

ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน

49,579,445.66

44,825,196.74

ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ

38,673,311.30

40,928,980.49

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

52,906,412.30

58,106,200.82

52,417,491.58

46,937,475.58

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

193,576,660.84

190,797,853.63

กาไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย

26,130,429.24

14,311,388.70

รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ

21,248,076.29

21,130,224.13

22

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

23

-

1,717,794.00

รายได้อื่น

11,668,924.45

7,992,689.50

กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงาน

59,047,429.98

45,152,096.33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย : บาท)
2558

2557

เงินสมทบสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย

645,118.56

735,223.63

เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย

544,736.58

612,198.51

เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย

14,460,126.23

17,826,941.38

กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

43,397,448.61

25,977,732.81

7,440,608.45

4,391,945.31

35,956,840.16

21,585,787.50

(331,649.00)

(1,641,475.00)

66,329.80

328,295.00

(265,319.20)

(1,313,180.00)

ผลกาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

(15,240,099.22)

29,292,818.70

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น

3,048,019.84

(5,858,563.74)

(12,192,079.38)

23,434,254.96

(12,457,398.58)

22,121,074.96

23,499,441.58

43,706,862.46

12,000,000

12,000,000

3.00

1.80

หมายแหตุ

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้

21

กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ สาหรับปี

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่จะไม่ จัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน - สุ ทธิจากภาษี
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

ผลกาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุ ทธิจากภาษี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น สาหรับปี สุ ทธิจากภาษี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม สาหรับปี
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

34

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)
2557

2558
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินสดสุ ทธิ ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินให้กยู้ มื
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

224,060,334.51
(33,363,016.65)
(28,583,598.47)
(4,699,654.55)
(23,386,088.46)
(52,906,412.30)
11,893,325.63

244,137,147.56
(32,412,412.35)
(90,270,744.57)
(5,014,828.09)
(25,643,725.94)
(58,106,200.82)
14,218,242.67

8,147,525.11
11,668,924.45
(71,287,115.58)
(4,230,666.41)
37,313,557.28

7,206,325.91
7,992,689.50
(62,220,218.47)
(4,643,511.67)
(4,757,236.27)

-

15,327,114.00

95,000,000.00
2,605,509.76

2,839,628.01

97,605,509.76

18,166,742.01

-

-2บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)
2557

2558
กระแสเงินสดใช้ไป
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิ ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิ ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิ ได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้ นปี

(120,600,000.00)
(3,810,000.00)
(336,600.00)
(1,464,532.31)
(169,500.00)
(126,380,632.31)
(28,775,122.55)
-

(15,000,000.00)
(15,000,000.00)
(6,461,565.27)
19,883,444.37
13,421,879.10

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่กระทบกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
- ผลกาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
(สุ ทธิ จากภาษีเงินได้)
(12,192,079.38)
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
(สุทธิ จากภาษีเงินได้)
(265,319.20)
- บริ ษทั จ่ายปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญ จานวน 6 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ ้นละ 10 บาท
60,000,000.00
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(35,628,714.00)
(1,340,000.00)
43,000,000.00
(459,168.37)
(132,500.00)
5,439,617.63
23,606,359.64
(2,019,580.68)
(9,000,000.00)
(11,019,580.68)
7,829,542.69
12,053,901.68
19,883,444.37

23,434,254.96
(1,313,180.00)
-

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย : บาท)
องค์ประกอบอื่น

กาไรสะสม

ของส่วนของเจ้าของ
ผลกาไร(ขาดทุน)จาก

ทุนเรื อนหุ ้นที่ออก
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เงินปันผลจ่าย

และชาระแล้ว
60,000,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ ้น
258,000,000.00

การเปลี่ยนแปลงมูลค่า

กฎหมาย

ยังไม่ได้จดั สรร

6,000,000.00

181,171,771.92

-

-

-

(9,000,000.00)

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

-

-

-

21,585,787.50

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

-

-

-

(1,313,180.00)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หุ ้นปันผลจ่าย/เพิ่มทุนจดทะเบียน

20

สารองตาม

19 , 20.1

60,000,000.00
60,000,000.00

258,000,000.00
-

6,000,000.00
-

เงินปันผลจ่าย

20.2

-

-

โอนไปสารองตามกฎหมาย

33

-

-

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

-

-

-

35,956,840.16

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

-

-

-

(265,319.20)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

120,000,000.00

258,000,000.00

-

192,444,379.42
(60,000,000.00)

6,000,000.00

12,000,000.00

เงินลงทุนเผื่อขาย
38,373,888.37
23,434,254.96

543,545,660.29
(9,000,000.00)
45,020,042.46
(1,313,180.00)

61,808,143.33
-

(15,000,000.00)

-

(6,000,000.00)

-

147,135,900.38

รวม

(12,192,079.38)

578,252,522.75
(15,000,000.00)
23,764,760.78
(265,319.20)

49,616,063.95

586,751,964.33
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บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. ข้ อมูลทัว่ ไป
(ก) สถานะทางกฎหมาย
บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั มหาชนที่จดทะเบียน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2537
ทะเบียน บมจ. เลขที่ 0107537000807 บริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจหลัก คือ การรับประกันวินาศภัย
(ข) บริ ษทั มีที่อยูท่ ี่ได้จดทะเบียนไว้ดงั นี้
สํานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
2. หลักเกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547 และ
ข้อกําหนดโดยสํานักงานประกาศคณะกรรมการกํากับและตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงาน
ทางการเงิ น ภายใต้พ ระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 และประกาศสํ า นัก งาน
คณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย เรื่ องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา
ในการจัดทําและยื่นงบการเงิ น และรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ประกันภัยฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2556)
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ซึ่ งสามารถใช้รูปแบบงบการเงิ นตามประกาศฉบับเดิ ม ลงวันที่ 27 พฤษภาคม
พ.ศ. 2553
งบการเงิ นของบริ ษทั ฯจัดทําขึ้ นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุ นเดิ มในการวัดมูลค่ าขององค์ประกอบของรายการในงบ
การเงิน ยกเว้นรายการที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
2.2 การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างงวด
บริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2557) และฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชี พ
บัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่ อให้มีเนื้ อหาเท่ าเที ย มกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนว
ปฏิ บ ัติทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่า วมาถื อปฏิ บ ัติน้ ี ไม่ มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิ นของบริ ษทั อย่างไรก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นตามที่
กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญซึ่ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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2. หลักเกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน (ต่ อ)
2.2 การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างงวด (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรั บปรุ ง 2557) เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน
การเปลี่ ย นแปลงที่ สํา คัญได้แ ก่ การเพิ่ มเติ มข้อกํา หนดให้บริ ษทั จัด กลุ่ มรายการที่ แ สดงอยู่ใน “กํา ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่น” โดยใช้เกณฑ์วา่ รายการนั้นสามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ได้หรื อไม่ มาตรฐานที่ปรับปรุ งนี้ไม่ได้ระบุวา่ รายการใดจะแสดงอยูใ่ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรั บปรุ ง 2557) เรื่ อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับ ปรั บ ปรุ ง นี้ กํา หนดให้ กิ จ การต้อ งรั บ รู ้ ร ายการกํา ไรขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุ ญาตให้กิจการเลือกรับรู ้
รายการดังกล่าวทันทีในกําไรขาดทุน หรื อในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อทยอยรับรู ้ในกําไรขาดทุนก็ได้
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้ เนื่ องจากบริ ษทั รับรู ้รายการกําไรขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นอยูแ่ ต่เดิมแล้ว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนี้ กาํ หนดแนวทางเกี่ ยวกับการวัด มูลค่ า ยุติธรรมและการเปิ ดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวกับการวัด มูลค่ า
ยุติธรรม กล่าวคื อ หากกิ จการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินใดตามข้อกําหนดของมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป
ในการรับรู ้ผลกระทบจากการเริ่ มใช้มาตรฐานนี้
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2558) จํานวนหลาย
ฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ดังต่อไปนี้
กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื่อง

การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
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2. หลักเกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน (ต่ อ)
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี
เรื่อง
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558) สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558) ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558) สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558) รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558) ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558) การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558) ต้นทุนการกูย้ ืม
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558) การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558) การบัญชี และการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558) การลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558) กําไรต่อหุน้
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558) งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558) การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558) สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558) อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ฉบับที่ 41
เกษตรกรรม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558) การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2558) การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558) สัญญาประกันภัย
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558) สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย และการดําเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2558) การสํารวจ และประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558) ส่ วนงานดําเนิ นงาน
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2. หลักเกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน (ต่ อ)
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้ (ต่อ)
มาตรฐานรายงานทางการเงิน
เรื่อง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558) งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558) การร่ วมการงาน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558) การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558) การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล ‟ กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดําเนิ นงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558) สัญญาเช่าดําเนินงาน ‟ สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2558) ภาษีเงินได้ ‟ การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อผูถ้ ือหุ น้
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558) การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2558) รายได้รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2558) สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ‟ ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558) การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558) การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558) สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558) การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558) งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558) ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558) โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2558) ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่า และ
ปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง
2558) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558) สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558) การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
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2. หลักเกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน (ต่ อ)
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้ (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558) การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558) ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21
เงินที่นาํ ส่ งรัฐ
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษ ทั ฯ อยู่ในระหว่า งการประเมิ นผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวต่ อ
งบการเงินในปี ที่เริ่ มใช้

3. นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
3.1. การรับรู ้รายได้
(ก) เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ยประกันภัยรับถือเป็ นรายได้ตามวันที่ที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัยหลังจากหักเบี้ยประกันภัยต่อ
และส่ งคื นแล้วและปรับปรุ งด้วยสํารองเบี้ยประกันภัยที่ ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ สําหรับกรมธรรม์ที่มีอายุไม่เกิ น
1 ปี และ ในกรณี ที่กรมธรรม์มีอายุเกิ น 1 ปี จะรั บรู ้รายได้และค่ าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องเป็ นรายการรั บหรื อจ่ าย
ล่วงหน้า โดยทยอยรับรู ้เป็ นรายได้และค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุม้ ครองเป็ นรายปี
(ข) เบี้ยประกันภัยต่อรับ
เบี้ ยประกันภัยต่อรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯ ได้รับใบคําขอเอาประกันภัยต่อหรื อใบแจ้งการประกันภัยต่อ
จากบริ ษทั ผูเ้ อาประกันภัยต่อ
(ค) รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู ้เป็ นรายได้ในงวดที่ได้ให้บริ การ
ในกรณี ที่เป็ นค่าจ้างและค่านายหน้าสําหรับการเอาประกันภัยต่อที่มีอายุการคุม้ ครองเกิน 1 ปี จะบันทึก
เป็ นรายการรับล่วงหน้า โดยทยอยรับรู ้เป็ นรายได้ตามอายุการให้ความคุม้ ครองเป็ นรายปี
(ง) ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อ
มีสิทธิ ในการรับเงินปันผล
(จ) กําไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนรับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ
(ฉ) รายได้อื่น
รายได้อื่น รับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
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3. นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ (ต่ อ)
3.2. สํารองเบี้ยประกันภัย
(ก) เงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
บริ ษทั ฯ ตั้งเงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ตามกฎเกณฑ์ในประกาศกระทรวงพาณิ ชย์เรื่ องการจัดสรร
เงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ตกเป็ นรายได้ของบริ ษทั ประกันวินาศภัยดังนี้
ประเภทการประกัน
- การประกันภัยขนส่งเฉพาะเที่ยว การประกันอุบตั ิเหตุ
การเดินทางที่มีระยะเวลาคุม้ ครองไม่เกิน 6 เดือน
- การประกันภัยอื่น

วิธีการคํานวณเงินสํารอง
- ร้อยละร้อย ของเบี้ยประกันภัยรับ ตั้งแต่วนั ที่กรมธรรม์
ประกันภัยเริ่ มมีผลคุม้ ครอง ตลอดระยะเวลาที่บริ ษทั ยังคง
ให้ความคุม้ ครองแก่ผเู ้ อาประกันภัย
- วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยีส่ ิ บสี่ )

(ข) สํารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด
สํารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด เป็ นจํานวนเงินที่บริ ษทั ฯจัดสํารองไว้เพื่อชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคตสําหรับการประกันภัยที่ยงั มีผลบังคับอยู่ ซึ่ งคํานวณโดยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย บริ ษทั ฯ ใช้
การประมาณการที่ ดีที่สุดของค่าสิ นไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ โดยอ้างอิง
จากข้อมูลในอดีต
สํารองความเสี่ ยงภัยที่ ยงั ไม่สิ้นสุ ดจะถูกรับรู ้ในงบการเงิ นในกรณี ที่สํารองความเสี่ ยงภัยที่ ยงั ไม่สิ้นสุ ดมากกว่า
สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
3.3. สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจํานวนที่ จะจ่ายจริ ง ส่ วนสํารองค่าสิ นไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับการ
แจ้งคําเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากผูเ้ อาประกันภัยตามจํานวนที่ผเู ้ อาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ าย
บริ หาร มูลค่าประมาณการสิ นไหมทดแทนสูงสุ ดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
บริ ษ ัทฯได้ต้ ังสํา รองเพิ่ มเติ มสํา หรั บความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ นแล้ว แต่ ย งั ไม่ ไ ด้มี การรายงานให้บริ ษ ัท ฯ ทราบ
(Incurred but not reported claim: IBNR) ซึ่ งคํานวณโดยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยคํานวณจาก
ประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสิ นไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยในอนาคตสําหรับความสู ญเสี ยที่
เกิ ดขึ้ นแล้วก่อนหรื อ ณ วันที่ ในรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสู ญเสี ยที่บริ ษทั ฯ ได้รับรายงานแล้ว
และยังไม่ได้รับรายงาน สุ ทธิ ดว้ ยค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้รับรู ้ไปแล้วในบัญชี
3.4. ค่าจ้าง ค่าบําเหน็จ และค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จถือเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ และค่าใช้จ่ายอื่น บันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
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3. นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ (ต่ อ)
3.5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึง
กําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
3.6. เบี้ยประกันภัยค้างรับ
เบี้ยประกันภัยค้างรับแสดงด้วยมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ โดยบริ ษทั ฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญจากจํานวนที่คาดว่า
จะเรี ยกเก็บไม่ได้จากเบี้ ยประกันภัยค้างรับทั้งสิ้ นที่มีอยู่โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเรี ยกเก็บเงินในอดี ต การ
วิเคราะห์อายุหนี้ และตามสถานะปั จจุบนั ของเบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
3.7. สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อและเจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ
(ก) สิ นทรั พย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยจํานวนเงิ นค้างรับจากการประกันภัยต่อ เงิ นมัดจําที่ วางไว้จากการรั บ
ประกันภัยต่อ และสํารองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจากการประกันภัยต่อ
เงิ นค้างรั บจากบริ ษ ทั ประกันภัยต่ อประกอบด้วยค่ าสิ นไหมทดแทน ค้างรั บ และรายการค้างรั บอื่ นๆ จากบริ ษ ัท
ประกันภัยต่อยกเว้นเบี้ยประกันภัยค้างรับ หักค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ โดยบริ ษทั ฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสําหรับ
ผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ่ งพิจารณาจากสิ นไหมทดแทนค้างรับที่มีอายุคา้ งนานเกิน 2
ปี ขึ้นไป ประสบการณ์การเก็บเงิ น และสถานะปั จจุบนั ของเงิ นค้างรับจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน
สํารองประกันภัยส่ วนที่ เรี ยกคืนจากการประกันภัยต่อประมาณขึ้น โดยอ้างอิงจากสัญญาประกันภัยต่อที่ เกี่ ยวข้องของ
สํารองเบี้ ยประกันภัย และสํารองค่าสิ นไหมทดแทน และค่ าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ ายตามกฎหมายว่าด้วยการคํานวณ
สํารองประกันภัย
(ข) เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อแสดงด้วยจํานวนเงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ และเงินมัดจําที่บริ ษทั ถือไว้จากการ
เอาประกันภัยต่อ เงินค้างจ่ายจากบริ ษทั ประกันภัยต่อประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย และรายการค้างจ่ายอื่นๆ
ให้กบั บริ ษทั ประกันภัยต่อ ยกเว้นค่าสิ นไหมทดแทน บริ ษทั ฯ แสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุ ทธิ ของกิจการ
เดี ย วกัน (สิ นทรั พ ย์จากการประกันภัยต่ อหรื อเจ้าหนี้ บริ ษ ทั ประกันภัย ต่ อ) เมื่ อเข้าเงื่ อนไขการหักกลบทุ กข้อ
ดังต่อไปนี้
(1) กิจการมีสิทธิ ตามกฎหมายในการนําจํานวนที่รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ
(2) กิจการตั้งใจที่จะรับหรื อจ่ายชําระจํานวนที่รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับ
ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายชําระหนี้สิน
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3. นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ (ต่ อ)
3.8. เงินลงทุน
(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริ ษทั ฯ บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์
เป็ นรายการกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(ข) เงิ นลงทุ นในหลักทรั พย์เผื่อขายแสดงตามมูล ค่ ายุติธรรม บริ ษทั ฯ บันทึ กการเปลี่ยนแปลงมูลค่า หลักทรัพย์
ดังกล่ าวไปยังกําไรขาดทุ นเบ็ด เสร็ จอื่ น และรั บรู ้ จาํ นวนสะสมไปยังส่ วนของเจ้าของ จนกระทัง่ จํา หน่ า ย
หลักทรัพย์ จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในกําไรขาดทุน
(ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย บริ ษทั ฯ ตัดบัญชี ส่วนเกิน/
ส่ วนตํ่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ซึ่ งจํานวนที่ตดั จําหน่ายนี้ จะแสดงเป็ นรายการปรับกับ
ดอกเบี้ยรับ
(ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไปซึ่ งแสดงตามราคาทุนสุ ทธิ จาก
ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทําการสุ ดท้าย
ของปี ของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ คาํ นวณโดยใช้ราคาจากสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
บริ ษทั ฯ จะบันทึ กขาดทุ นจากการด้อยค่ า ของเงิ นลงทุ นในหลักทรั พ ย์เ ผื่อขาย ตราสารหนี้ ที่จะถื อจนครบ
กําหนดและเงิ นลงทุนทัว่ ไปในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเมื่อราคาตามบัญชี สูงกว่ามูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื น
บริ ษทั ฯ ใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณี ที่มีการโอนเปลี่ ยนประเภทเงิ นลงทุ น บริ ษ ทั ฯ จะปรั บเปลี่ ยนราคาของเงิ นลงทุ นใหม่โดยใช้มูลค่ า
ยุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอน
ได้บนั ทึกเป็ นรายการกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ หรื อแสดงเป็ นส่ วนเกินทุนหรื อส่ วนตํ่ากว่า
ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในส่ วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
3.9. ทรัพย์สินรอการขาย
อสังหาริ มทรัพย์รอการขาย แสดงตามราคาทุนหรื อราคาสุ ทธิ ที่คาดว่าจะขายได้แล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า โดยการตั้งค่า
เผื่อการด้อยค่าสําหรับสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
3.10. เงินให้กยู้ ืมและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กยู้ ืมแสดงตามมูลค่าที่จะได้รับคืน บริ ษทั ฯ ตั้งสํารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ โดยพิจารณาจากประสบการณ์
การเรี ยกเก็บหนี้ การวิเคราะห์อายุหนี้ การประเมินฐานะทางการเงินของลูกหนี้ และราคาประเมินของหลักประกัน
ของลูกหนี้แต่ละรายในปัจจุบนั
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3. นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ (ต่ อ)
3.11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา
(ก) ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อย
ค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
(ข) ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คาํ นวณจากราคาทุ นของสิ นทรั พย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณดังนี้
อาคาร และส่ วนปรับปรุ ง
20 ปี
เครื่ องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
5 ปี
ยานพาหนะ
5 ปี
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
3.12. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและค่าตัดจําหน่าย
สิ นทรั พย์ไม่ มีตวั ตนแสดงตามราคาทุ นหักค่ าตัดจําหน่ ายสะสมและค่ าเผื่อการด้อยค่ าของสิ นทรั พย์ (ถ้ามี ) ค่ าตัด
จําหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าและอายุการ
ให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5 ปี
3.13. การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริ ษทั ฯ จะประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี้ ของสิ นทรัพย์ว่ามีการด้อยค่าหรื อไม่ หากสิ นทรัพย์น้ นั
มีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่า บริ ษทั ฯ จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หากราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั ฯ จะลดมูลค่าของสิ นทรัพย์น้ นั ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู ้
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ มูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื นของสิ นทรัพย์ หมายถึง
ราคาขายสุ ทธิ หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่า
3.14. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
(ก) ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชําระโดยคํานวณจากกําไรประจําปี ที่ตอ้ งเสี ยภาษีโดยใช้อตั ราภาษี
ที่ประกาศ ณ วันที่ในรอบระยะเวลารายงานตลอดจนปรับปรุ งภาษีที่คา้ งชําระในปี ก่อนๆ
(ข) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
1) ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี คาํ นวณขึ้ นจากผลแตกต่ างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชี ของสิ นทรั พย์และ
หนี้สิน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินนั้นบริ ษทั ฯวัดมูลค่าสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ดว้ ยอัตราภาษีสาํ หรับงวดที่บริ ษทั ฯคาดว่า
จะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรื อในงวดที่บริ ษทั ฯคาดว่าจะจ่ายชําระหนี้ สิน
ภาษี
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3. นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ (ต่ อ)
3.14. ภาษีเงินได้ (ต่อ)
2) บริ ษทั ฯ รับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษี และรับรู ้สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ก็ต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ฯ จะ
มีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอสําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้
ใช้น้ นั
3) บริ ษทั ฯ จะทบทวนมูลค่ าตามบัญชี ข องสิ นทรั พย์ภ าษี เงิ นได้ร อการตัดบัญชี ทุ กวันที่ ในงบแสดงฐานะ
การเงินและจะปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าวเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริ ษทั ฯ จะไม่มีกาํ ไรทาง
ภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์หรื อมีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
4) บริ ษทั ฯ จะรับรู ้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ยกเว้นกรณี ที่
ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ที่เกิ ดขึ้ นเกี่ ยวข้องกับรายการในส่ วนของเจ้าของ รายการดังกล่าวจะถูกบันทึ ก
โดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของ
3.15. รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่ เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิ จการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูกควบคุมโดย
บริ ษทั ฯ ไม่วา่ จะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับ
บริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่ มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ
3.16. ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้ น
บริ ษทั ฯรับรู ้เงิ นเดื อน ค่าจ้าง โบนัส เงิ นสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชี พเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิ ด
รายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริ ษทั ฯ
จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชี พได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงินที่บริ ษทั ฯจ่าย
สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
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3. นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ (ต่ อ)
3.16. ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์ )
บริ ษทั ฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯถือว่า
เงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯคํานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ ได้ทาํ การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข ้อสมมติ ที่หลากหลายรวมถึ งข้อสมมติ
เกี่ยวกับอัตราคิ ดลด อัตราการขึ้นเงินเดื อนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราการมรณะ
และอัตราเงินเฟ้ อ
บริ ษทั ฯรับรู ้กาํ ไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and losses)
สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานในรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และรับรู ้กาํ ไร
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสําหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นในกําไรขาดทุน
3.17. สัญญาเช่าดําเนินงาน
สัญญาเช่ าดําเนิ นงานในการเช่ าสิ นทรัพย์ซ่ ึ งความเสี่ ยงและกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรั พย์ที่เช่ าเป็ นของผูใ้ ห้เช่ าได้จดั
ประเภท เป็ นการเช่าดําเนินงาน ค่าเช่าที่จ่ายภายใต้การเช่าดําเนินงานได้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายภายใต้อายุสญ
ั ญาเช่า
3.18. เงินตราต่างประเทศ
รายการที่ เป็ นเงิ นตราต่ างประเทศแปลงค่ าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ ที่เกิ ดรายการ สิ นทรั พย์และ
หนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิ น กําไรและขาดทุ นที่ เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ ยนได้รวมอยู่ในการ
คํานวณผลการดําเนิ นงาน
3.19. ประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่าย และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
บริ ษทั ฯ บันทึ กประมาณการหนี้ สินและค่าใช้จ่ายในงบการเงิ น เมื่อบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อเป็ นภาระ
ผูกพันที่ ค่อนข้างแน่ นอนที่ มีผลสื บเนื่ องจากเหตุ การณ์ ในอดี ต ซึ่ งอาจทําให้บริ ษทั ฯ ต้องชําระหรื อชดใช้ตามภาระ
ผูกพันนั้น และจํานวนที่ตอ้ งชดใช้ดงั กล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผลสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นจะถูกรับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อมีปัจจัยสนับสนุนว่าจะได้รับคืนแน่นอน
3.20. การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงิ นเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ในบางสถานการณ์ ฝ่ายบริ หารอาจต้องใช้การ
ประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซึ่ งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วย
เหตุน้ ีผลที่เกิดขึ้นจริ งจึงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณไว้
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3. นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ (ต่ อ)
3.21. ข้อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ส่ วนงานดําเนิ นงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดี ยวกับรายงานภายในที่ นาํ เสนอให้ผมู ้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการ
ดําเนิ นงาน ผูม้ ี อ าํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานหมายถึ งบุ คคลที่ มี หน้าที่ ในการจัดสรรทรั พยากรและ
ประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานของส่ วนงานดําเนิ นงาน ซึ่ งพิจารณาว่าคื อ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ที่ ทาํ การตัดสิ นใจเชิ งกล
ยุทธ์
3.22. เครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงิ นที่ แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ น ประกอบด้วยเงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสด เงิ นลงทุ นใน
หลักทรัพย์ เบี้ยประกันภัยค้างรับ สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ และเจ้าหนี้ บริ ษทั ประกันภัยต่อ ซึ่ งนโยบายการบัญชี
เฉพาะสําหรับรายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
3.23. กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้น ที่ แสดงไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นกําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน ซึ่ งคํานวณโดยการหารยอด
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ สาํ หรับปี ด้วยจํานวนหุ น้ สามัญที่จาํ หน่ายและเรี ยกชําระแล้วในระหว่างปี ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

4. การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทสี่ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ และการประมาณการใน
เรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่ง ผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบ
การเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
4.1. ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญของเบีย้ ประกันภัยค้ างรั บและสิ นทรั พย์ จากการประกันภัยต่ อ
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของเบี้ ยประกันภัยค้างรับและสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ฝ่ ายบริ หาร
จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเบี้ยประกันภัยค้างรับและสิ นทรัพย์จาก
การประกันภัยต่อ ซึ่ งคาดว่าจะเรี ยกเก็บไม่ได้
ค่ า เผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ ประมาณจากประสบการณ์ ก ารเรี ยกเก็ บ เงิ น ในอดี ต อายุ ข องหนี้ ที่ ค งค้า ง และตาม
สถานะปัจจุบนั ของเบี้ยประกันภัยค้างรับ และสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ส่ วน
สิ นทรัพย์จาการประกันภัยต่อ พิจารณาเพิ่มเติมจากการจัดอันดับความน่าเชื่ อถือ หรื อข้อมูลเงินกองทุนที่ปรากฎอยู่
ณ วันปิ ดบัญชี และข้อมูลอื่นๆ ที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
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4. การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทสี่ าคัญ (ต่ อ)
4.2. ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของเงินลงทุนในหลักทรั พย์
บริ ษทั จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงิ นลงทุนทัว่ ไปเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงิ น
ลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานานหรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ของการด้อยค่า การที่จะสรุ ปว่า
เงิ นลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญหรื อเป็ นระยะเวลานานหรื อไม่น้ นั จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ าย
บริ หาร
4.3. ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากสําหรับ อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โดยฝ่ ายบริ หารจะมีการทบทวนค่าเสื่ อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณ
การในงวดก่อน หรื อมีการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ที่เสื่ อมสภาพหรื อไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรื อเลิกใช้
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่ วงเวลา และบันทึ ก
ขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคื นตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ ฝ่าย
บริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับสิ นทรัพย์
นั้น
4.4. ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จะรับรู ้เมื่อบริ ษทั คาดการณ์ได้แน่นอนว่าประโยชน์ทางภาษีในอนาคตจะสามารถ
นําไปหักกับผลแตกต่างชัว่ คราวทางภาษีได้ บริ ษทั ได้คาํ นึ งถึงผลประโยชน์ทางภาษีในอนาคตและการวางแผนทาง
ภาษี อย่างรอบคอบและเป็ นไปได้ เพื่ อใช้ในการประเมิ นการรั บรู ้ ภาษี เ งิ นได้ร อตัด บัญชี สมมติ ฐานของบริ ษ ทั
เกี่ยวกับความสามารถในการทํากําไรในอนาคตและการคาดการณ์ถึงการใช้ประโยชน์ของผลแตกต่างชัว่ คราวทาง
ภาษี และการเปลี่ยนแปลงในสมมติ ฐานที่สําคัญในแต่ละช่วงเวลานั้น อาจทําให้เกิดผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญ
ของฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ
4.5. ประมาณการค่ าสิ นไหมทดแทนค้ างจ่ ายสาหรั บความเสี ยหายที่ เกิดขึน้ แล้ วแต่ ยังไม่ ได้ รับรายงาน
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายสําหรับความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับรายงานบันทึกในงบแสดง
ฐานะการเงิ น โดยการคํานวณจากหลายสมมติ ฐาน ด้วยวิธีคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยตามที่ สํานักงานคณะกรรมการ
กํา กับ และส่ งเสริ ม การประกอบธุ ร กิ จประกัน ภัย กํา หนด สมมติ ฐานดังกล่ า วจะมี การทบทวนเป็ นประจํา ตาม
ประสบการณ์ที่ผา่ นมาและสถานการณ์ปัจจุบนั
4.6. ผลประโยชน์ พนักงาน
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ ง
ต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ
และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
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4. การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทสี่ าคัญ (ต่ อ)
4.7. สารองความเสี่ ยงภัยที่ ไม่ สิ้นสุด
สํารองประกันภัยสําหรั บความเสี่ ยงภัยที่ ยงั ไม่สิ้นสุ ดคํานวณตามวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยใช้การ
ประมาณการที่ ดีที่สุดของค่าสิ นไหมทดแทนที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ ซึ่ งการประมาณ
เงินสํารองดังกล่าวจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร ซึ่ งอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและประมาณการอย่างดีที่สุด
ณ ขณะนั้น
4.8. คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั มีหนี้ สินที่อาจจะเกิ ดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผล
ของคดีที่ถูกฟ้ องร้องแล้วและเชื่ อมัน่ ว่าความเสี ยหายเกิ ดขึ้นจะไม่เกินกว่าจํานวนที่ ได้บนั ทึ กไว้แล้ว ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน อย่างไรก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณไว้

5. การวัดมูลค่ ายุติธรรม
บริ ษทั ฯ ใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
กําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อ
ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะใช้วิธีราคาทุนหรื อวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ดังกล่าวแทน
ลาดับชั้นของมูลค่ ายุติธรรม
ในการนําเทคนิ คการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กิ จการต้องใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมให้มากที่สุด โดยให้คาํ นิยามของลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน ดังนี้
„ ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนิ้สินอย่าง
เดียวกัน และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่าได้
„ ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่ สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสําหรับสิ นทรั พย์น้ นั หรื อหนี้ สินนั้น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
„ ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น
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5. การวัดมูลค่ ายุติธรรม (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ดังนี้
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

(หน่ วย : บาท)
รวม

ระดับที่ 3

สินทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ‟ เผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ‟ หุ้นทุน
หลักทรัพย์เอกชน ‟ หุ้นทุน

รวมสินทรัพย์

74,683,554.90
158,033,240.04
232,716,794.94

-

-

74,683,554.90
158,033,240.04
232,716,794.94

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ดังนี้
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

(หน่ วย : บาท)
รวม

ระดับที่ 3

สินทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ‟ เผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - หุ้นทุน
หลักทรัพย์เอกชน ‟ หุ้นทุน

รวมสินทรัพย์

76,648,537.00
171,308,357.16
247,956,894.16

ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้น

-

-

76,648,537.00
171,308,357.16
247,956,894.16
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
31 ธันวาคม 2558
1,234,480.79
12,187,398.31

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2557
1,011,488.82
18,871,955.55

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํ หนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้ นกําหนดระยะเวลา
255,266,600.00
349,930,00.00
และบัตรเงินฝากธนาคาร
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
268,688,479.10
369,813,444.37
(หัก) เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นที่มีระยะเวลา
ครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือนนับแต่วนั ที่ได้มา
(190,336,600.00)
(285,000,000.00)
เงินสดและเงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จํากัดในการใช้
(64,930,00.00)
(64,930,000.00)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
13,421,879.10
19,883,444.37
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ ได้นาํ เงิ นฝากธนาคารจํานวน 64.93 ล้านบาท ไปวางคํ้าประกันตาม
หมายเหตุขอ้ 36

7. เบีย้ ประกันภัยค้ างรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ มียอดคงเหลือเบี้ยประกันภัยค้างรับ โดยจําแนกอายุเบี้ยประกันภัยค้างรับ
นับตั้งแต่วนั ที่ครบกําหนดชําระ ดังนี้
(หน่วย : บาท)

ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 31 ‟ 60 วัน
ค้างรับ 61 ‟ 90 วัน
ค้างรับ 91 วัน ‟ 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ ‟ สุทธิ

31 ธันวาคม 2558
จากผูเ้ อา
จากตัวแทนและ
จากการรับ
ประกันภัย
นายหน้าประกันภัย
ประกันภัยต่อ
797,678.15
244,397.79
17,236,991.93
29,190.95
287,396.07
76,034.80
642.21
411,260.78
81,894.45
463.00
1,746,477.49
490,258.99
573,042.88
-

รวม
18,279,067.87
392,621.82
493,797.44
1,746,940.49
490,258.99
573,042.88

274,693.95
-

20,745,428.14
(1,063,301.87)

955,607.40
-

21,975,729.49
(1,063,301.87)

274,693.95

19,682,126.27

955,607.40

20,912,427.62
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7. เบีย้ ประกันภัยค้ างรับ (ต่ อ)
(หน่วย : บาท)

ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 31 ‟ 60 วัน
ค้างรับ 61 ‟ 90 วัน
ค้างรับ 91 วัน ‟ 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ ‟ สุทธิ

31 ธันวาคม 2557
จากผูเ้ อา
จากตัวแทนและ
จากการรับ
ประกันภัย
นายหน้าประกันภัย
ประกันภัยต่อ
565,395.63
473,585.60
20,721,824.54
16,121.72
258,805.73
59,062.40
11,820.30
636,590.98
60,081.55
454,603.33
335,207.27
3,461,111.48
-

รวม
21,760,805.77
333,989.85
708,492.83
454,603.33
335,207.27
3,461,111.48

501,527.62
-

25,868,143.33
(3,804,609.15)

684,539.58
-

27,054,210.53
(3,804,609.15)

501,527.62

22,063,534.18

684,539.58

23,249,601.38

8. สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่ อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ดังนี้

เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ ‟ สุ ทธิ
เงินสํารองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ‟ สุ ทธิ

31 ธันวาคม 2558
9,235,688.24
32,225,670.42
41,461,358.66

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2557
21,093,236.15
33,694,724.75
54,787,960.90

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สํารองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ ได้รวมสํารองประกันภัย
ส่ วนที่เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อของอุทกภัย จํานวน 0.61 ล้านบาท และจํานวน 0.78 ล้านบาท ตามลําดับ
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8. สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่ อ (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ จําแนกอายุ ดังนี้
31 ธันวาคม 2558
9,234,300.42
1,387.82
9,235,688.24

ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน
ค้างรับเป็ นระยะเวลา 1-2 ปี
ค้างรับเกินกว่า 2 ปี
รวม เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2557
21,060,863.56
1,671.68
25,468.88
5,232.03
21,093,236.15

9. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
9.1 หลักทรัพย์เผื่อขาย
ราคาทุน

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หุ้นทุน
รวม
หลักทรัพย์เอกชน
หุ้นทุน
รวม
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย

รวม
หลักทรัพย์เอกชน
หุ้นทุน
รวม
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย

มูลค่ายุติธรรม

(หน่วย : บาท)
ร้อยละของเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์
ต่อสิ นทรัพย์รวม

41,030,711.00

43,236,125.00

(9,583,281.10)

74,683,554.90

9.36

41,030,711.00

43,236,125.00

(9,583,281.10)

74,683,554.90

9.36

129,666,004.00

49,148,650.60

(20,781,414.56)

158,033,240.04

19.80

129,666,004.00

49,148,650.60

(20,781,414.56)

158,033,240.04

19.80

170,696,715.00

92,384,775.60

(30,364,695.66)

232,716,794.94

29.16

ราคาทุน

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หุ้นทุน

กําไรที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจริ ง

2558
ขาดทุนที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจริ ง

กําไรที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจริ ง

2557
ขาดทุนที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจริ ง

มูลค่ายุติธรรม

(หน่วย : บาท)
ร้อยละของเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์
ต่อสิ นทรัพย์รวม

41,030,711.00

43,640,550.00

(8,022,724.00)

76,648,537.00

9.46

41,030,711.00

43,640,550.00

(8,022,724.00)

76,648,537.00

9.46

129,666,004.00

54,662,552.14

(13,020,198.98)

171,308,357.16

21.14

129,666,004.00

54,662,552.14

(13,020,198.98)

171,308,357.16

21.14

170,696,715.00

98,303,102.14

(21,042,922.98)

247,956,894.16

30.60
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9. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่ อ)
9.2 เงินลงทุนที่ถือจนครบกําหนด
(หน่วย : บาท)
2558

2557

ร้อยละของเงินลงทุน

ร้อยละของเงินลงทุน

ราคาทุนตัด

ในหลักทรัพย์ต่อ

ราคาทุนตัด

ในหลักทรัพย์ต่อ

จําหน่าย

สิ นทรัพย์รวม

จําหน่าย

สิ นทรัพย์รวม

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
สลากออมทรัพย์

1,600,000.00

0.20

1,000,000.00

0.12

พันธบัตร ‟ ต่างประเทศ

15,000,000.00

1.88

หุ้นกู้ ‟ หุ้นกูแ้ ปลงสภาพ

20,000,000.00

2.51

-

-

รวม

36,600,000.00

4.59

1,000,000.00

0.12

หุ้นกู-้ หุ้นกูแ้ ปลงสภาพ

115,000,000.00

14.41

30,000,000.00

3.70

เงินฝากธนาคารพาณิ ชย์

255,266,600.00

31.98

319,930,000.00

39.48

-

-

30,000,000.00

3.70

รวม

370,266,600.00

46.39

379,930,000.00

46.88

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนดสุ ทธิ

406,866,600.00

50.98

380,930,000.00

47.00

หลักทรัพย์เอกชน

บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน

9.3 เงินลงทุนทัว่ ไป
(หน่วย : บาท)
2558

2557

ร้อยละของเงินลงทุน

ร้อยละของเงิน

ราคาทุนตัด

ในหลักทรัพย์ต่อ

ราคาทุนตัด

ลงทุนในหลักทรัพย์

จําหน่าย

สิ นทรัพย์รวม

จําหน่าย

ต่อสิ นทรัพย์รวม

เงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดในประเทศ

341,060.00

0.04

341,060.00

0.04

รวมเงินลงทุนทั่วไปสุ ทธิ

341,060.00

0.04

341,060.00

0.04
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9. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่ อ)
9.4 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
(หน่วย : บาท)
2558
ครบกําหนด
ภายใน 1 ปี

1 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รวม

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
สลากออมทรัพย์
พันธบัตร ‟ ต่างประเทศ
หุ้นกู้ ‟ หุ้นกูแ้ ปลงสภาพ

-

1,600,000.00
10,000,000.00
-

5,000,000.00
20,000,000.00

1,600,000.00
15,000,000.00
20,000,000.00

รวม

-

11,600,000.00

25,000,000.00

36,600,000.00

หลักทรัพย์เอกชน
หุ้นกู-้ หุ้นกูแ้ ปลงสภาพ
เงินฝากธนาคารพาณิ ชย์

196,266,600.00

65,000,000.00
59,000,000.00

50,000,000.00
-

115,000,000.00
255,266,600.00

รวม

196,266,600.00

124,000,000.00

50,000,000.00

370,266,600.00

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด

196,266,600.00

135,600,000.00

75,000,000.00

406,866,600.00

(หน่วย : บาท)
2557
ครบกําหนด
ภายใน 1 ปี

1 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รวม

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินฝากธนาคารพาณิ ชย์

1,000,000.00

-

-

1,000,000.00

รวม

1,000,000.00

-

-

1,000,000.00

หลักทรัพย์เอกชน
หุ้นกู-้ หุ้นกูแ้ ปลงสภาพ
เงินฝากธนาคารพาณิ ชย์
บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน

319,930,000.00
30,000,000.00

15,000,000.00
-

15,000,000.00
-

30,000,000.00
319,930,000.00
30,000,000.00

รวม

349,930,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

379,930,000.00

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด

350,930,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

380,930,000.00
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9. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่ อ)
รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ของตราสารหนี้ มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
2557

2558
ตราสารหนี้ทจี่ ะถือจนครบกาหนด
ราคาทุน ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อระหว่างงวด
ไถ่ถอนระหว่างงวด
ราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

380,930,000.00
120,936,600.00
(95,000,000.00)
406,866,600.00

403,930,000.00
339,930,000.00
(362,930,000.00)
380,930,000.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ ได้นาํ เงิ นฝากธนาคารพาณิ ชย์ จํานวน 64.93 ล้านบาท และสลากออม
ทรัพย์ จํานวนเงิน 0.00 ล้านบาท และ 0.20 ล้านบาท ตามลําดับ ใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันตามหมายเหตุ 36

10. เงินให้ ก้ ยู มื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ มีเงินให้กยู้ ืมโดยจําแนกอายุตามเงินต้นและดอกเบี้ยที่คา้ งชําระ ดังนี้
(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2558
ทรัพย์สินจํานองเป็ นประกัน

ระยะเวลาค้างชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
รวม

เงินต้น
11,456,265.83
11,456,265.83

ดอกเบี้ย
-

อื่นๆ

เงินต้น
ดอกเบี้ย
865,395.39
865,395.39
-

รวม

เงินต้น
12,321,661.22
12,321,661.22

ดอกเบี้ย
-

รวม
12,321,661.22
12,321,661.22

31 ธันวาคม 2557
ทรัพย์สินจํานองเป็ นประกัน

ระยะเวลาค้างชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
รวม

เงินต้น
9,839,360.89
9,839,360.89

ดอกเบี้ย
-

อื่นๆ

เงินต้น
ดอกเบี้ย
1,277,810.09
1,277,810.09
-

รวม

เงินต้น
11,117,170.98
11,117,170.98

ดอกเบี้ย
-

รวม
11,117,170.98
11,117,170.98

10.1 เงินให้กยู้ ืม โดยมีหลักทรัพย์เป็ นประกันเงินให้กยู้ ืมแก่พนักงานในโครงการสวัสดิการสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย อัตราดอกเบี้ย

เงินกูร้ ้อยละ MLR ‟ 1.5 และ MOR-2.0 ต่อปี
10.2 เงินให้กยู้ มื โดยให้บุคคลคํ้าประกันเป็ นเงินให้กยู้ มื แก่พนักงานในโครงการสวัสดิการอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ MLR ‟ 1.5 ต่อ
ปี และ MOR ต่อปี
10.3 เงินให้กยู้ มื โดยมีหลักทรัพยเป็ นประกันเงินให้กยู้ มื แก่บุคคลอื่น อัตราดอกเบี้ยเงินกูร้ ัอยละ MOR-1.5 ต่อปี
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11. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: บาท)

ที่ดิน
ราคาทุน :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสะสม :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี :
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

อาคาร

2558
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้
สํานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

41,549,000.00
41,549,000.00

80,536,138.70
80,536,138.70

53,053,635.16
568,035.31
53,621,670.47

15,048,462.54
895,499.00
(521,250.00)
15,422,711.54

190,187,236.40
1,463,534.31
(521,250.00)
191,129,520.71

-

73,607,443.88
2,307,917.08
75,915,360.96

51,575,156.18
554,207.59
52,129,363.77

14,910,905.69
165,500.83
(521,248.00)
14,555,158.52

140,093,505.75
3,027,625.50
(521,248.00)
142,599,883.25

41,549,000.00

6,928,694.82

1,478,478.98

137,556.85

50,093,730.65

41,549,000.00

4,620,777.74

1,492,306.70

867,553.02

48,529.637.46
3,028,625.50

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ มี อาคารและอุปกรณ์ ในราคาทุนก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม จํานวน 99.65
ล้านบาท และจํานวน 95.31 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งหักค่าเสื่ อมราคาทั้งจํานวนแล้วแต่สินทรัพย์ยงั คงใช้งานอยู่
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11. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่ อ)
(หน่วย: บาท)

ที่ดิน
ราคาทุน :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสะสม :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี :
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

อาคาร

2557
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้
สํานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

41,549,000.00
41,549,000.00

80,536,138.70
80,536,138.70

52,588,102.41
464,532.75
53,053,635.16

15,456,462.54
(408,000.00)
15,048,462.54

190,129,703.65
464,532.75
(408,000.00)
190,187,236.40

-

71,299,526.80
2,307,917.08
73,607,443.88

51,061,556.73
512,599.45
51,575,156.18

14,510,703.27
802,838.04
(402,635.62)
14,910,905.69

136,871,786.80
3,623,354.57
(402,635.62)
140,093,505.75

41,549,000.00

9,236,611.90

1,526,545.68

945,759.27

53,257,916.85

41,549,000.00

6,928,694.82

1,478,478.98

137,556.85

50,093,730.65

3,623,354.57
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12. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
(หน่วย: บาท)
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

1,639,571.03

เพิ่มขึ้น

132,500.00

ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2557

1,772,071.03
169,500.00

เพิม่ ขึ้น

1,941,571.03

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

1,439,884.00

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี

127,298.63

ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2557

1,567,182.63

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี

137,038.55

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1,704,221.18

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2557

204,888.40

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

237,349.85

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 2558

137,038.55

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 2557

127,298.63

13. เจ้ าหนีบ้ ริษัทประกันภัยต่ อ

เบี้ยประกันภัยต่อค้างจ่าย
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
รวมเจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

31 ธันวาคม 2558
8,077,709.83
8,181,052.14
16,258,761.97

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2557
8,812,160.22
7,258,989.10
16,071,149.32
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14. สารองค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ าสิ นไหมทดแทนค้ างจ่ าย

ณ วันที่ 1 มกราคม
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหม
ทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี
- เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
- เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้ตกลง
- เกิดขึ้นแล้วและตกลงแล้ว
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหม
ทดแทนจ่ายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
จํานวนเงินค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดจากสัญญารับประกันภัยต่อ

31 ธันวาคม 2558
33,038,769.42

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2557
87,497,384.91

1,072,445.83
1,915,696.29
46,591,303.54

2,683,048.95
(9,979,881.83)
53,792,649.11

(45,312,284.44)
37,305,930.64

(100,954,431.72)
33,038,769.42

9,387,009.46

10,522,604.86

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายได้รวมสํารองค่าสิ นไหม
ทดแทนของ อุทกภัยที่เกิดขึ้น จํานวน 1.10 ล้านบาท และ จํานวน 1.95 ล้านบาท ตามลําดับ
15. สารองเบีย้ ประกันภัย
15.1 สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
ณ วันที่ 1 มกราคม
เบี้ยประกันภัยรับสําหรับปี นี้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ในปี นี้
ยอดคงเหลือ
15.2 สํารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด
ณ วันที่ 1 มกราคม
ประมาณการค่าสิ นไหมที่จะเกิดขึ้นในปี นี้
ความเสี่ ยงภัยที่หมดสิ้ นไปแล้วในปี นี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

31 ธันวาคม 2558
132,823,863.48
245,452,101.40
(266,201,397.53)
112,074,567.35

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2557
114,920,732.81
270,208,813.30
(252,305,687.63)
132,823,863.48

31 ธันวาคม 2558
41,179,727.85
27,879,427.82
(41,179,727.83)
27,879,427.84

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2557
38,947,744.56
41,180,222.75
(38,948,239.46)
41,179,727.85

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ ไม่มีการตั้งสํารองการเสี่ ยงภัยที่ ยงั ไม่สิ้นสุ ด จํานวนเงิ น 27.88 ล้านบาท (ปี 2557
จํานวน 41.18 ล้านบาท) เนื่ องจากสํารองการเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดมีจาํ นวนตํ่ากว่าสํารองเบี้ยประกันภัยที่ ยงั ไม่ถือเป็ น
รายได้
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16. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ มีวงเงิ นเบิ กเกิ นบัญชี ธนาคารจํานวนเงิ นรวม 20.00 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ MOR ‟ 3.00 ต่อปี ซึ่ งคํ้าประกันโดยเงินฝากประจําของบริ ษทั ฯ ตามหมายเหตุ 36

17. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ต้นทุนบริ การงวดปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานหลังออกจากงาน
รวมค่าใช้จ่าย
ภาระผูกพันจากโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
มุลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ ของภาระผูกพัน
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานหลังออกจากงาน
รวมภาระผูกพัน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การงวดปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
หัก ผลประโยชน์โครงการจ่าย
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานหลังออกจากงาน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)
ผลประโยชน์ระยะยาว
2558
2557
491,993.00
386,245.00

402,456.00
415,750.00

331,649.00
1,209,887.00

1,641,475.00
2,459,681.00

10,874,741.00

9,864,618.00

331,649.00
11,206,390.00

1,641,475.00
11,506,093.00

11,506,093.00

9,046,412.00

491,993.00
386,245.00
1,509,590.00

402,456.00
415,750.00
-

331,649.00
11,206,390.00

1,641,475.00
11,506,093.00
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17. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่ อ)
ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ปี 2558
ร้อยละ
60 ปี
2.59
3.39
0.00 ‟ 13.00
TMO2008

การเกษียณอายุ
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตรามรณะ

ปี 2557
ร้อยละ
60 ปี
3.54
3.84
0.00 ‟ 20.00
TMO2008

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
การปรับปรุ งประสบการณ์
รวม

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2558
483,249.00
(233,623.00)
425,945.00
(343,922.00)
331,649.00

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่ รายงาน โดยถื อว่าข้อสมมติ ฐานอื่ นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่ อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่
กําหนดไว้เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี้
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
อัตราการเพิ่มของเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)

เพิ่มขึ้น
(282,996.00)
296,952.00
(285,349.00)

(หน่วย : บาท)
ลดลง
300,832.00
(282,106.00)
302,653.00

แม้วา่ การวิเคราะห์น้ ีไม่ได้คาํ นึงการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่
ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ
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18. หนีส้ ิ นอื่น
ค่านายหน้าค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่นๆ
รวม

31 ธันวาคม 2558
3,102,469.39
7,512,368.45
2,931,718.87
13,546,556.71

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2557
3,457,784.01
8,702,742.48
4,096,291.64
16,256,818.13

19. ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน ออกจําหน่ายและชําระแล้วของบริ ษทั ฯในระหว่างงวดปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่เกิดจากการจ่าย
หุน้ ปันผลตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 20 ดังนี้
หุน้ สามัญจดทะเบียน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

จํานวนหุ น้
6,000,000
6,000,000
12,000,000

จํานวนเงินบาท
60,000,000
60,000,000
120,000,000

หุน้ สามัญที่ออกและชําระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มทุนจากการจ่ายหุน้ ปั นผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

6,000,000
6,000,000
12,000,000

60,000,000
60,000,000
120,000,000

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิเรื่ องต่างๆ ที่สาํ คัญดังนี้
19.1 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ อีกจํานวน 6 ล้านหุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท ทําให้ทุนจดทะเบียน
จากเดิม 60 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปันผล
19.2 อนุมตั ิการจ่ายปั นผลเป็ นหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ จํานวนไม่เกิน 6 ล้านหุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท ให้แก่ผู ้
ถือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ในอัตรา 1 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ ปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้ นไม่เกิน 60 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรา
การจ่ายปันผล 10 บาทต่อหุน้
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้รายงานผลจํานวนหุ ้นสามัญที่จดั สรรเป็ นหุ น้ ปั นผลจริ ง จํานวน 6 ล้านหุ น้ แก่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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20. เงินปันผลจ่ าย
เมื่ อ วันที่ 29 เมษายน 2558 ที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ของบริ ษทั ฯ ได้มีมติ อนุ มตั ิ จ่ายปั นผลสําหรั บผลการดํา เนิ นงาน
ประจําปี 2535 ถึง 2557 จํานวนรวมทั้งสิ้ น 75 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
20.1 หุน้ ปั นผล
มีมติจ่ายเป็ นหุ น้ สามัญจํานวน 6 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้ หุน้ ละ 10 บาท ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ในอัตรา 1 หุน้
เดิม ต่อ 1 หุน้ ปั นผล รวมมูลค่าทั้งสิ้ น 60 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นการจ่ายปันผลในอัตรา 10 บาทต่อหุ น้
20.2 เงินปั นผลจ่าย
มีมติจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 2.50 บาท จํานวน 6 ล้านหุน้ รวมเป็ นเงิน 15 ล้านบาท
โดย บริ ษทั ฯ จ่ายหุน้ ปันผลและเงินปันผลจํานวนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือ
หุ น้ จากผลการดําเนิ นงานสําหรับปี 2556 ในอัตราหุ น้ ละ 1.50 บาท จํานวน 6 ล้านหุ ้น รวมเป็ นเงิน 9 ล้านบาท บริ ษทั ฯ
จ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557

21. สิ นทรัพย์/หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
21.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
2558
2557
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สํารองเบี้ยประกันภัย
388,288.24
2,349,660.36
สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
2,034,804.70
1,569,621.05
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแต่ยงั มิได้รายงาน
ให้บริ ษทั ฯทราบ (IBNR)
2,268,450.82
2,053,961.65
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
212,660.37
760,921.83
2,214,901.00
2,301,218.60
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
รวม
7,119,105.13
9,035,383.49
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
12,404,015.99
15,452,035.83
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน - หลักทรัพย์เผื่อขาย
รวม
12,404,015.99
15,452,035.83
สิ นทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
(5,284,910.86)
(6,416,652.34)
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21. สิ นทรัพย์/หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ (ต่ อ)
21.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

2558

2557

5,458,000.29

4,558,448.95

1,982,608.16
7,440,608.45

(166,503.64)
4,391,945.31

จํา นวนภาษี เ งิ น ได้ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ส่ ว นประกอบแต่ ล ะส่ ว นของกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น สํ า หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่
31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
2558
2557
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่าใหม่ของภาระ
66,329.80
328,295.00
ผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกําไร(ขาดทุน)จากการ
3,048,019.84
(5,858,563.74)
วัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
3,114,349.64
(5,530,268.74)
รายการกระทบยอดจํานวนเงิ นระหว่างค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชี กบั อัตราภาษี ที่ใช้สําหรั บปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สามารถแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
2558
2557
43,397,448.61
25,977,732.81
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลปี ก่อน
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ได้รับยกเว้นภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

20%
8,679,489.72
(1,268,903.82)
30,022.55
7,440,608.45

20%
5,195,546.56
(1,433,398.58)
629,797.33
4,391,945.31
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22. การรายงานข้ อมูลตามประเภทการรับประกันภัย
(หน่วย : บาท)

ประกันอัคคีภยั
รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก(หัก) เงินสํารองเบี้ยประกันภัย
ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายใน
การจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ ง

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประกันอุบตั ิเหตุ
ประกันภัยรถ
ส่ วนบุคคล
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

รวม

65,219,914.25
22,818,873.17
42,401,041.08

11,245,759.47
5,508,335.00
5,737,424.47

140,064,040.20
6,697,204.43
133,366,835.77

2,375,954.86
184,660.45
2,191,294.41

26,546,432.62
24,714,836.82
1,831,595.80

245,452,101.40
59,923,909.87
185,528,191.53

(1,500,626.62)
40,900,414.46
7,872,168.98
48,772,583.44

154,850.04
5,892,274.51
2,115,293.20
8,007,567.71

21,231,065.44
154,597,901.21
1,128,643.73
155,726,544.94

(888,417.64)
1,302,876.77
57,138.08
1,360,014.85

(532,005.65)
1,299,590.15
4,540,788.99
5,840,379.14

18,464,865.57
203,993,057.10
15,714,032.98
219,707,090.08

2,661,871.40
13,950,379.23
3,901,066.41
20,513,317.04

268,669.86
1,591,615.65
2,324,640.00
4,184,925.51

43,796,683.03
18,245,342.58
45,661,115.89
107,703,141.50

233,847.69
591,826.84
825,674.53

2,618,373.68
4,294,147.00
1,019,590.00
7,932,110.68

49,579,445.66
38,673,311.30
52,906,412.30
141,159,169.26
52,417,491.58
193,576,660.84

กาไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัย

(ลงชื่อ) ………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )

26,130,429.24
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22. การรายงานข้ อมูลตามประเภทการรับประกันภัย (ต่ อ)
(หน่วย : บาท)

ประกันอัคคีภยั
รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก(หัก) เงินสํารองเบี้ยประกันภัย
ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายใน
การจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ ง

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประกันอุบตั ิเหตุ
ประกันภัยรถ
ส่ วนบุคคล

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

รวม

62,434,797.05
22,492,613.51
39,942,183.54

14,980,772.11
8,763,347.22
6,217,424.89

168,121,543.79
8,580,127.69
159,541,416.10

781,587.14
147,942.60
633,644.54

23,890,118.21
23,051,583.27
838,534.94

270,208,818.30
63,035,614.29
207,173,204.01

(2,571,396.88)
37,370,786.66
6,476,298.96
43,847,085.62

243,976.01
6,461,400.90
3,148,234.86
9,609,635.76

(15,067,647.58)
144,473,768.52
1,472,325.16
145,946,093.68

(57,576.31)
576,068.23
45,337.79
621,406.02

42,197.66
880,732.60
4,204,288.65
5,085,021.25

(17,410,447.10)
189,762,756.91
15,346,485.42
205,109,242.33

5,022,563.06
13,207,198.11
3,784,833.98
22,014,595.15

1,129,531.81
2,068,447.58
2,273,760.00
5,471,739.39

40,203,730.57
21,734,112.10
51,002,261.84
112,940,104.51

110,474.07
145,035.97
255,510.04

(1,641,102.77)
3,774,186.73
1,045,345.00
3,178,428.96

44,825,196.74
40,928,980.49
58,106,200.82
143,860,378.05
46,937,475.58
190,797,853.63
14,311,388.70

กาไร(ขาดทุน)จากการรับประกันภัย

23. ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับ
ประกันภัยและการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการ
รับประกันภัยและการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าภาษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

27,821,116.96

24,611,524.96

12,091,563.83
1,489,000.22
4,110.00
3,580,000.00
7,431,700.57
52,417,491.58

11,474,646.87
1,641,703.92
3,977.19
1,050,000.00
8,155,622.64
46,937,475.58

(ลงชื่อ) ………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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24. ค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน
(หน่วย : บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
ผู้บริหาร
เงินเดือนและค่าแรง
ค่าใช้จ่าย ‟ โครงการสมทบเงิน
อื่นๆ

10,746,900.00
161,100.00
5,176,866.00
16,084,866.00

12,466,850.00
187,944.00
444,135.35
13,098,929.35

รวม

19,972,426.00
331,418.90
4,649,936.06
24,953,780.96
41,038,646.96

21,051,767.00
349,061.41
674,527.20
22,075,355.61
35,174,284.96

ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงานได้ ถูกปันส่ วนดังนี้
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
รวม

6,545,460.00
3,092,070.00
31,401,116.96
41,038,646.96

6,430,680.00
3,082,080.00
25,661,524.96
35,174,284.96

พนักงานอืน่ ๆ
เงินเดือนและค่าแรง
ค่าใช้จ่าย ‟ โครงการสมทบเงิน
อื่นๆ

25. ผลประโยชน์ ทจี่ ่ ายแก่ กรรมการและผู้บริ หารทีส่ าคัญ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริ ษทั ฯ ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการบริ หาร ผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารสี่ รายแรกรองจากผูจ้ ดั การลงมา และผูบ้ ริ หารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่
ทุกราย ประกอบด้วย เงินเดือน เงินอุดหนุน เงินตอบแทนการเกษียณอายุ และเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้
หน่วย: บาท)
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์ระยะยาว
รวม

2558
15,478,482.00
606,384.00
16,084,866.00

(ลงชื่อ) ………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )

2557
12,407,952.35
690,977.00
13,098,929.35
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26. ผลกระทบทางภาษีทเี่ กีย่ วข้ องกับแต่ ละองค์ ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

จํานวนก่อนภาษี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ส่ วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุน
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานหลังออกจากงาน
รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ส่ วนเกิน(ตํ่ากว่า) ทุน
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานหลังออกจากงาน
รวม

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย)ภาษี

(หน่วย:บาท)
จํานวนสุ ทธิ
จากภาษี

(15,240,099.22)

3,048,019.84

(12,192,079.38)

(331,649.00)
(15,571,748.22)

66,329.80
3,114,349.64

(265,319.20)
(12,457,398.58)

29,292,818.70

(5,858,563.74)

23,434,254.96

(1,641,475.00)
27,651,343.70

328,295.00
(5,530,268.74)

(1,313,180.00)
22,121,074.96

27. เครื่องมือทางการเงิน
27.1 นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เรื่ องการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน บริ ษทั ฯ มี
เครื่ องมื อทางการเงิ นที่ สํา คัญ ที่ แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ น ประกอบด้วย เงิ น ฝากสถาบันการเงิ น เงิ น ลงทุ นใน
หลักทรัพย์ เงิ นให้กยู้ ืมและเงิ นค้างรั บ/ค้างจ่ายเกี่ ยวกับการประกันภัยต่ อ บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมื อ
ทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยง ดังนี้
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสิ นเชื่ อซึ่ งเกิ ดจากเงินให้กยู้ ืมและเบี้ยประกันภัยค้างรับไม่มีสาระสําคัญ เนื่ องจากผู ้
กูย้ ืมเงินและผูเ้ อาประกันภัยของบริ ษทั ฯ กระจายอยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันและภูมิภาคต่างๆในประเทศ และมูลค่า
สูงสุ ดของความเสี่ ยงคือมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว หักด้วยค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญตามที่แสดงไว้ในงบ แสดง
ฐานะการเงิน

(ลงชื่อ) ………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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27. เครื่องมือทางการเงิน (ต่ อ)
27.1 นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง (ต่อ)
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือความเสี่ ยงที่มลู ค่าของเครื่ องมือทางการเงินและกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯจะเปลี่ยนแปลง
ไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากประจําประเภทเกินกว่า 3 เดือน
หุน้ กู้
พันธบัตร - ต่างประเทศ
สลากออมทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
รวม

อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้น
ลงตามอัตราตลาด
2,880,125.42
12,321,661.22
15,201,786.64

อัตราดอกเบี้ยคงที่
255,266,600.00
135,000,000.00
15,000,000.00
1,600,000.00
406,866,600.00

(หน่วย: บาท)

ไม่มีดอกเบี้ย
9,307,272.89
9,307,272.89

รวม
12.187,398.31
255,266,600.00
135,000,000.00
15,000,000.00
1,600,000.00
12,321,661.22
431,375,659.53

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากประจําประเภทเกินกว่า 3 เดือน
หุน้ กู้
สลากออมทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
รวม

อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้น
ลงตามอัตราตลาด
15,280,697.37
11,117,170.98
26,397,868.35

อัตราดอกเบี้ยคงที่
349,930,000.00
30,000,000.00
1,000,000.00
380,930,000.00

ไม่มีดอกเบี้ย
3,591,258.18
3,591,258.18

รวม
18,871,955.55
349,930,000.00
30,000,000.00
1,000,000.00
11,117,170.98
410,919,126.53

สิ นทรั พย์ทางการเงิ นที่ มีอตั ราดอกเบี้ ยคงที่ จดั แบ่งตามระยะเวลานับจากวันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิ น ถึงวันที่ ที่มีการ
กําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรื อวันที่ครบกําหนด (แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน) ได้ดงั นี้
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ภายใน 1 ปี
เงินฝากสถาบันการเงิน

เกินกว่า 1 - 5 ปี

(หน่วย: บาท)

เกิน 5 ปี

รวม

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย

-

-

-

-

(ร้อยละต่อปี )

196,266,600.00

59,000,000.00

-

255,266,600.00

1.10 ‟ 3.20

หุ้นกู้

-

65,000,000.00

70,000,000.00

135,000,000.00

2.85 ‟ 4.95

พันธบัตร ‟ ต่างประเทศ

-

10,000,000.00

5,000,000.00

15,000,000.00

4.32 ‟ 5.00

สลากออมทรัพย์

-

1,600,000.00

-

1,600,000.00

0.00 ‟ 2.00

196,266,600.00

135,600,000.00

75,000,000.00

406,866,600.00

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ‟ สุทธิ
เงินฝากประจําประเภทเกินกว่า 3 เดือน

รวม

(ลงชื่อ) ………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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27. เครื่องมือทางการเงิน (ต่ อ)
27.1 นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง (ต่อ)
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เกินกว่า 1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี

ภายใน 1 ปี

(หน่วย: บาท)
รวม

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย

(ร้อยละต่อปี )
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ‟ สุ ทธิ
เงินฝากประจําประเภทเกินกว่า 3 เดือน
หุน้ กู้
สลากออมทรัพย์
รวม

-

-

-

-

349,930,000.00
1,000,000.00

15,000,000.00
-

15,000,000.00
-

349,930,000.00
30,000,000.00
1,000,000.00

350,930,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

380,930,000.00

1.30-3.60
3.85-6.50
0.00-2.00

ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่ องกับการรับประกันภัย และการทําประกันภัยต่อเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ โดยบริ ษทั ไม่ได้ทาํ สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยง
อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารเชื่อว่าบริ ษทั ฯ ไม่มีผลกระทบจากความเสี่ ยงดังกล่าวอย่างเป็ นสาระสําคัญ เนื่ องจากวิธีปฏิบตั ิของ
สัญญาประกันภัยรายใหญ่ จะใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเดียวกันระหว่างสัญญารับประกันภัยกับสัญญาเอาประกันภัยต่อ
27.2 มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้ และ
เต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุ ด แต่
หากไม่สามารถหาราคาตลาดที่เหมาะสมได้ มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
บริ ษทั ฯ ใช้วิธีการและข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินดังนี้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
- หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาที่ซ้ื อขายกันในตลาด
- เงินลงทุนทัว่ ไป มูลค่ายุติธรรมไม่สามารถคํานวณได้อย่างเหมาะสมจึงไม่มีการเปิ ดเผย
- เงิ นฝากสถาบันการเงิ น พันธบัตร หุ น้ กู้ และตัว๋ เงิน ซึ่ งมีระยะเวลาครบกําหนดเหลือน้อยกว่า 90 วัน มูลค่า
ยุติ ธรรมถื อตามราคาที่ แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ น ส่ วนที่ เกิ น 90 วัน ประมาณโดยวิ ธีการหาส่ วนลด
กระแสเงินสด โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยปัจจุบนั และอายุสญ
ั ญาคงเหลือ

(ลงชื่อ) ………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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27. เครื่องมือทางการเงิน (ต่ อ)
27.2 มูลค่ายุติธรรม (ต่อ)
เงินให้กยู้ ืม
- มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กยู้ ืมที่ใช้อตั ราดอกเบี้ยแบบลอยตัว และไม่มีความเสี่ ยงที่มีสาระสําคัญของการ
ให้สินเชื่อถือตามจํานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน สําหรับมูลค่ายุติธรรมของเงินให้กยู้ ืม ที่ใช้
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ประมาณโดยใช้วิธีการหาส่ วนลดกระแสเงินสด โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยปัจจุบนั

28. การบริ หารจัดการทุนของบริ ษัทประกันวินาศภัย
วัตถุประสงค์ในการบริ หารทุนของบริ ษทั ฯ คือ การดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่ อง และการ ดํารง
เงินกองทุนฯให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจ ประกันภัย

29. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ยอดสะสมของเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย มีจาํ นวนดังนี้
บาท
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย

2558
544,736.58

2557
612,198.51

30. หลักทรัพย์ประกันวางไว้กบั นายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯได้นาํ เงินฝากธนาคารจํานวน 14 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 14 ล้านบาท)
วางไว้ เป็ นหลักทรัพย์เพื่อคํ้าประกันไว้กบั นายทะเบียนประกันภัยตามมาตรา 19 แห่ งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
พ.ศ.2535

31. หลักทรัพย์ ทจี่ ัดสรรไว้เป็ นเงินสารองวางไว้กบั นายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงิ นฝากธนาคาร จํานวน 30.00 ล้านบาท ใช้เป็ นหลักทรัพย์ในการวางเป็ นสํารอง
สําหรับเบี้ยประกันภัยไว้กบั นายทะเบียน

32. กองทุนสารองเลีย้ งชี พ
บริ ษทั ฯ และพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบี ยนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พขึ้ นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ
พ.ศ. 2530 ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นที่ พนักงานจ่ายสะสมเป็ นรายเดื อน และบริ ษทั ฯ จ่ายสมทบในอัตราเดี ยวกันคื อร้อยละ 3
ของเงิ นเดื อน ซึ่ งขึ้ นอยู่กบั อายุงานของพนักงาน กองทุ นสํารองเลี้ยงชี พนี้ บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ กองทุ น
กสิ กร จํากัด ซึ่ งจะจ่ายให้พนักงานในกรณี ที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ จ่ายสมทบเข้ากองทุน เป็ นจํานวนเงิ นประมาณ 0.49 ล้านบาท และ 0.54 ล้านบาท
ตามลําดับ

(ลงชื่อ) ………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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33. สารองตามกฎหมาย
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี
ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลได้

34. กาไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น)
ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ ยถ่ วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่ ออกอยู่ในระหว่างงวดและได้ปรั บปรุ งจํานวนหุ ้นสามัญที่ ใช้ในการ
คํานวณกําไรต่อหุ ้นของงวดก่อนที่นาํ มาเปรี ยบเทียบ (ปรับปรุ งจํานวนหุ น้ สามัญที่เปลี่ยนแปลงโดยการออกหุ น้ ปั นผล ณ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 จํานวน 6 ล้านหุ น้ ตามหมายเหตุขอ้ 20 โดยถือเสมือนว่าการออกหุ น้ ปั นผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วนั ที่
เริ่ มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน)
บาท
กําไรสําหรับปี
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )
กําไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

31 ธันวาคม 2558
35,956,840.16
12,000,000

31 ธันวาคม 2557
21,585,787.50
12,000,000

3.00

1.80

35. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดํา เนิ นงานที่ นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯ ที่ ผูม้ ี อาํ นาจตัด สิ นใจสู งสุ ดด้านการ
ดํา เนิ นงานได้รั บ และสอบทานอย่า งสมํ่า เสมอ เพื่ อ ใช้ใ นการตัด สิ น ใจในการจัด สรรทรั พ ยากรให้กับส่ วนงานและ
ประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
บริ ษทั ฯ ดําเนินกิจการในส่ วนงานทางธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจรับประกันวินาศภัยและดําเนิ นธุ รกิจในส่ วนงานทาง ภูมิศาสตร์
เดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นรายได้ กําไรและสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่ วน งานทางธุ รกิ จ
และส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน บริ ษทั ฯได้รายงาน ส่ วนงานดําเนิ นงาน
โดยแยกเป็ นประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประกันอัคคีภยั ประกันภัยทางทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถ ประกันภัยอุบตั ิ
เหตส่ วนบุคคล ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

(ลงชื่อ) ………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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35. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน (ต่ อ)
ตามที่แสดงข้อมูลรายได้และกําไรของส่ วนงานของ บริ ษทั ฯ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ดังนี้
(หน่วย : บาท)

ประกันอัคคีภยั

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ ง

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประกันอุบตั ิเหตุ
ประกันภัยรถ
ส่ วนบุคคล
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

รวม

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก(หัก) เงินสํารองเบี้ยประกันภัย
ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายใน
การจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ก่อนค่าใช้ จ่ายดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
รวมค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
กําไรจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กําไรจากเงินลงทุน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด

65,219,914.25
22,818,873.17
42,401,041.08

11,245,759.47
5,508,335.00
5,737,424.47

140,064,040.20
6,697,204.43
133,366,835.77

2,375,954.86
184,660.45
2,191,294.41

26,546,432.62
24,714,836.82
1,831,595.80

245,452,101.40
59,923,909.87
185,528,191.53

(1,500,626.62)
40,900,414.46
7,872,168.98
48,772,583.44

154,850.04
5,892,274.51
2,115,293.20
8,007,567.71

21,231,065.44
154,597,901.21
1,128,643.73
155,726,544.94

(888,417.64)
1,302,876.77
57,138.08
1,360,014.85

(532,005.65)
1,299,590.15
4,540,788.99
5,840,379.14

18,464,865.57
203,993,057.10
15,714,032.98
219,707,090.08

2,661,871.40
13,950,379.23
3,901,066.41

268,669.86
1,591,615.65
2,324,640.00

43,796,683.03
18,245,342.58
45,661,115.89

233,847.69
591,826.84
-

2,618,373.68
4,294,147.00
1,019,590.00

49,579,445.66
38,673,311.30
52,906,412.30

20,513,317.04

4,184,925.51

107,703,141.50

825,674.53

7,932,110.68

141,159,169.26
52,417,491.58
193,576,660.84
26,130,429.24
21,248,076.29
11,668,925.45
(15,649,981.37)

(ลงชื่อ) ………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )

43,397,448.61
(7,440,608.45)
35,956,840.16
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35. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน (ต่ อ)
(หน่วย : บาท)

ประกันอัคคีภยั
รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก(หัก) เงินสํารองเบี้ยประกันภัย
ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายใน
การจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ก่อนค่าใช้ จ่ายดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
รวมค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
กําไรจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กําไรจากเงินลงทุน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ ง

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประกันอุบตั ิเหตุ
ประกันภัยรถ
ส่ วนบุคคล
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

รวม

62,434,797.05
22,492,613.51
39,942,183.54

14,980,772.11
8,763,347.22
6,217,424.89

168,121,543.79
8,580,127.69
159,541,416.10

781,587.14
147,942.60
633,644.54

23,890,118.21
23,051,583.27
838,534.94

270,208,818.30
63,035,614.29
207,173,204.01

(2,571,396.88)
37,370,786.66
6,476,298.96
43,847,085.62

243,976.01
6,461,400.90
3,148,234.86
9,609,635.76

(15,067,647.58)
144,473,768.52
1,472,325.16
145,946,096.68

(57,576.31)
576,068.23
45,337.79
621,406.02

42,197.66
880,732.60
4,204,288.65
5,085,021.25

(17,410,447.10)
189,762,756.91
15,346,485.42
205,109,242.33

5,022,563.06
13,207,198.11
3,784,833.98

1,129,531.81
2,068,447.58
2,273,760.00

40,203,730.57
21,734,112.10
51,002,261.84

110,474.07
145,035.97
-

(1,641,102.77)
3,774,186.73
1,045,345.00

44,825,196.74
40,928,980.49
58,106,200.82

22,014,595.15

5,471,739.39

112,940,104.51

255,510.04

3,178,428.96

143,860,378.05
46,937,475.58
190,797,853.63
14,311,388.70
21,130,224.13
1,717,794.00
7,992,689.50
(19,174,363.52)
25,977,732.81
(4,391,945.31)
21,585,787.50

กําไรสําหรับงวด

(ลงชื่อ) ………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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35. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน (ต่ อ)
สิ นทรัพย์และหนี้สินของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
ประกันอุบตั ิเหตุส่วน

ประกันภัยทาง
ประกันอัคคีภยั

ทะเลและขนส่ง

ประกันภัยรถ

บุคคล

สิ นทรัพย์ที่ปันส่วน
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ไม่ได้

รวม

สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

28,615,462.77

7,425,289.85

16,598,249.27

424,842.02

15,591,646.52

729,443,888.45

798,099,378.88

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

31,629,739.97

16,453,225.70

24,643,699.94

201,668.88

14,109,403.66

723,344,107.05

810,381,845.20

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

62,147,343.69

10,192,794.05

84,800,354.76

1,459,585.88

17,611,163.84

35,136,172.33

211,347,414.55

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

59,812,575.55

11,744,298.38

103,973,658.28

401,881.53

15,823,824.09

40,373,084.62

232,129,322.45

หนีส้ ิ น

36. ทรัพย์ สินทีม่ ีข้อจากัดและภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯได้นาํ เงิ นฝากธนาคาร จํานวนเงิ นรวม 64.93 ล้านบาท สลากออมทรั พ ย์
จํานวนเงิน 0.00 ล้านบาท และ 0.20 ล้านบาทตามลําดับ ใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน ดังนี้
(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2558

เงินฝากธนาคาร
คํ้าประกันเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคาร
หลักทรัพย์วางไว้กบั นายทะเบียน
หลักทรัพย์จดั สรรไว้เป็ นเงินสํารองวางไว้กบั นายทะเบียน
คํ้าประกันการใช้บตั รเครดิต
คํ้าประกันการใช้ไฟฟ้ า
รวม
สลากออมทรัพย์
คํ้าประกันศาล
รวม

31 ธันวาคม 2557

20,000,000.00
14,000,000.00
30,000,000.00
500,000.00
430,000.00
64,930,000.00

20,000,000.00
14,000,000.00
30,000,000.00
500,000.00
430,000.00
64,930,000.00

-

200,000.00
200,000.00

(ลงชื่อ) ………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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37. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายหน้ า
คดีฟ้องร้ อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯถูกฟ้ องร้องคดีจากการเป็ นผูร้ ับประกันภัย โดยมีทุนทรัพย์ถูกฟ้ องเป็ นจํานวน
เงินโดยรวมประมาณ 2.72 ล้านบาท และ 1.52 ล้านบาท ตามลําดับ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯมีหนี้ สินที่อาจจะ เกิดขึ้นจากคดี
ความที่ถกู ฟ้ องร้องในมูลค่าที่ไม่เกินความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ จํานวน 2.52 ล้านบาท และ 0.32 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ ง
การพิ จารณาคดี ดงั กล่าวยังไม่แล้วเสร็ จและส่ วนใหญ่บริ ษทั ฯ คาดว่าจะชนะคดี บริ ษทั ฯจึ งได้บนั ทึ กสํารองค่ าเผื่อผล
เสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นในงบการเงินเป็ นจํานวน 0.39 ล้านบาท และ 0.02 ล้านบาท ตามลําดับ
การคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯมีหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯ เหลืออยู่เป็ นจํานวน
เงิน 0.93 ล้านบาท ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับการคํ้าประกันไฟฟ้ า

38. เหตุการณ์ ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิ ให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ จากผลการ
ดําเนินงานสําหรับปี 2558 ในอัตราหุน้ ละ 2 บาท จํานวน 12 ล้านหุน้ รวมเป็ นเงิน 24 ล้านบาท

39. การอนุมัติงบการเงิน
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจของ บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้อนุมตั ิให้ออกงบการเงินนี้ แล้ว เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2559

(ลงชื่อ) ………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )

