บริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
รายงานของผูส้ อบบัญชีและงบการเงิน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท บริษัท จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
เจ้า ของและงบกระแสเงิ น สด สํา หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน เดี ย วกัน และหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น รวมถึ ง
หมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั จรัญประกันภัย จํากัด (มหาชน) ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน
วรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความ
เป็ นอิสระจากบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณ
อื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคื อเรื่ องต่า งๆ ที่มี นัยสํา คัญที่สุ ดตามดุ ล ยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของ
การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น
แยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
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บริ ษทั ฯ มีรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับจํานวน 188.68 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 82.74 ของรายได้รวม
ก่อนหักเบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ ซึ่ งเป็ นการรับประกันภัยให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยรายย่อย
และมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นจํานวนมาก โดยอาศัยระบบเทคโนโยลีสารสนเทศในการคํานวณและบันทึก
รับรู ้รายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญกับการตรวจสอบรายได้เบี้ยประกันภัยรับ
ว่าได้รับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่ถูกต้องและเกิดขึ้นจริ ง
ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อมัน่ เกี่ยวกับความถูกต้องและเกิดขึ้นจริ งของรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับ ดังนี้
• ทําความเข้าใจ และประเมิ นระบบการควบคุมภายในเกี่ ยวกับขั้นตอนการปฏิ บตั ิงาน การออก
กรมธรรม์ประกันภัย การบันทึกข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบันทึกบัญชี รายได้
ค่าเบี้ยประกันภัยรับ
• สุ่ มทดสอบระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการควบคุมภายใน
ที่เกี่ยวเนื่ องกับการขายเบี้ยประกันภัย การคํานวณค่าเบี้ยประกันภัยรับ และการรับรู ้รายได้ค่าเบี้ย
ประกันภัยรับ
• สุ่ มตัวอย่างกรมธรรม์เพื่อตรวจสอบการรับรู ้รายได้ค่าเบี้ยประกันภัยว่าสอดคล้องตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย และสอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั ฯ
• วิเคราะห์ เปรี ย บเที ย บข้อมู ลบัญชี รายได้ค่ า เบี้ ย ประกันภัย ที่ รับ รู ้ ตลอดระยะเวลาบัญชี และสุ่ ม
ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับที่ทาํ ผ่านใบสําคัญทัว่ ไป
• สอบทานข้อมูลกรมธรรม์และรายการสลักหลังกรมธรรม์ที่บริ ษทั ฯ ออกในระหว่างปี และหลังวัน
สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
สํ ารองค่ าสิ นไหมทดแทน
บริ ษทั ฯ มี สํารองค่าสิ นไหมทดแทนจํานวน 55.88 ล้านบาท (แสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของหนี้ สินจากสัญญา
ประกันภัย) คิดเป็ นอัตราร้อยละ 25.06 ของหนี้ สินรวม สํารองค่าสิ นไหมทดแทนจะรวมทั้งประมาณการ
สํารองความเสี ยหายที่เกิดขึ้นและได้รับรายงานแล้ว และความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
ซึ่ งประมาณการดังกล่าวคํานวณขึ้นโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ตามวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย และ
ข้อสมมติหลักที่ใช้ในการคํานวณอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต และใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารในการกําหนด
ข้อสมมติ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของสํารองค่าสิ นไหมทดแทน
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• ทําความเข้าใจ และประเมินระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน การรับเรื่ องค่า
สิ นไหมทดแทน การตั้งประมาณการ และการบันทึกสํารองค่าสิ นไหมทดแทน
• สุ่ ม ทดสอบระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษ ทั ฯ ที่ เกี่ ย วข้องกับ การบันทึ ก สํา รองค่ า สิ นไหม
ทดแทน
• สอบถามฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยของ
บริ ษทั ฯ
• พิจารณาคุณสมบัติของนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยของบริ ษทั
• อ่านรายงานการประมาณการสํารองค่าสิ นไหมทดแทนที่จดั ทําโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย และ
เปรี ยบเทียบกับที่บนั ทึกไว้ในบัญชี
• ประเมิ น ข้อ สมมติ และการคํา นวณสํ า รองค่ า สิ น ไหมทดแทน สุ่ ม ทดสอบข้อ มู ล สิ น ไหมที่
นักคณิ ตศาสตร์ ใช้
• สุ่ มตรวจสอบเอกสารเคลมสิ นไหมรายใหญ่
• ใช้ผเู ้ ชี่ ยวชาญในการสอบทานประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน ประเมินข้อสมมติ รวมถึงวิธีที่ใช้
ในการคํานวณ และเปรี ยบเทียบกับข้อสมมติที่ใช้ในปี ก่อน
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจําปี (แต่ไม่
รวมถึ งงบการเงิ นและรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่อยู่ในรายงานนั้น) ซึ่ งคาดว่าจะถู ก จัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้า
ภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่ อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมี
ความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏ
ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่ อข้า พเจ้า ได้อ่ า นรายงานประจํา ปี ตามที่ ก ล่ า วข้า งต้นและหากสรุ ป ได้ว่า มี ก ารแสดงข้อมู ล ที่ ขดั ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลทราบ เพื่อให้มี
การดําเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
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ผูบ้ ริ หารมี หน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทํา และการนําเสนองบการเงิ นเหล่ านี้ โดยถู กต้องตามที่ ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ น
เพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิ น ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษทั ในการดําเนิ นงาน
ต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่ เกี่ ย วกับ การดําเนิ นงานต่อเนื่ องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชี
สําหรั บการดําเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีค วามตั้งใจที่จะเลิ กบริ ษทั หรื อหยุดดํา เนิ นงานหรื อไม่
สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของ
บริ ษทั
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ ง รวมความเห็ นของข้าพเจ้า อยู่ด้วย ความเชื่ อมัน่ อย่า ง
สมเหตุส มผลคื อความเชื่ อมัน่ ในระดับ สู ง แต่ไม่ได้เป็ นการรั บ ประกันว่าการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่าง
สมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุ และประเมิ นความเสี่ ย งจากการแสดงข้อมู ล ที่ ขดั ต่ อข้อเท็จจริ ง อัน เป็ นสาระสํา คัญในงบ
การเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการ
ทุจริ ตอาจเกี่ ยวกับการสมรู ้ ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดง
ข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน

-5• ทํา ความเข้า ใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่ เ กี่ ย วข้องกับ การตรวจสอบ เพื่ อออกแบบวิธี ก าร
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หาร
และจากหลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ ไ ด้รั บ สรุ ป ว่า มี ค วามไม่ แ น่ น อนที่ มี ส าระสํา คัญ ที่ เกี่ ย วกับ
เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของ
บริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ
ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลใน
งบการเงิ นที่ เกี่ ย วข้อง หรื อถ้า การเปิ ดเผยข้อมู ล ดัง กล่ า วไม่ เพีย งพอ ความเห็ นของข้า พเจ้า จะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้
บริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่ อง
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบ
การเงิ นแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
หรื อไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สําคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ
การตรวจสอบตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึ งข้อบกพร่ องที่มี
นัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดู แลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิ สระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมด
ตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ

-6จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญมากที่สุดใน
การตรวจสอบงบการเงิ นในงวดปั จจุ บนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บาย
เรื่ องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ
เรื่ องดังกล่ าว หรื อในสถานการณ์ ที่ย ากที่ จะเกิ ดขึ้น ข้า พเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่ าวใน
รายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

(นางสุ วมิ ล กฤตยาเกียรณ์)
เลขทะเบียนของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต 2982
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุ ทธิ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กูย้ มื
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

31 ธันวาคม 2561

(หน่ วย : บาท)
31 ธันวาคม 2560

11,875,195.93
28,984,979.72
3,297,036.40
25,020,734.59
8,902,865.15

39,549,811.22
25,129,084.90
2,718,080.76
23,316,101.79
9,278,533.89

649,707,448.06
8,547,552.64
43,453,740.05
56,149.85
11,952,510.79
7,707,311.34
799,505,524.52

637,088,075.17
10,177,930.20
44,060,820.88
116,549.85
8,625,731.13
7,419,479.83
807,480,199.62

-2บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
หนี้สินและส่ วนของผูเ้ จ้าของ
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินอื่น
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
อื่นๆ
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

16
17
19
14

20

31 ธันวาคม 2561

(หน่ วย : บาท)
31 ธันวาคม 2560

154,119,404.80
19,877,969.60
1,071,302.42
8,766,376.00
11,934,534.61

134,524,766.80
17,595,171.95
229,020.26
9,529,040.00
17,010,660.03

11,083,803.28
16,145,103.98
222,998,494.69

9,321,123.06
17,219,183.63
205,428,965.73

-3บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2561
หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ
ส่ วนของเจ้าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 12,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 12,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
รวมส่ วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่ วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

(หน่ วย : บาท)
31 ธันวาคม 2560

120,000,000.00

120,000,000.00

120,000,000.00
258,000,000.00

120,000,000.00
258,000,000.00

12,000,000.00
138,768,891.38
47,738,138.45
576,507,029.83
799,505,524.52

12,000,000.00
144,008,593.75
68,042,640.14
602,051,233.89
807,480,199.62

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
รายได้
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก(หัก) สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้เพิ่ม (ลด) จากปี ก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทน
หัก ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
รวม
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิสาหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

34
34
34

34
34
34
22

14.2

2561

(หน่วย : บาท)
2560

188,682,947.33
(32,828,789.65)
155,854,157.68
927,481.82
156,781,639.50
11,645,834.17
20,194,324.80
7,509,672.17
196,131,470.64

198,869,488.96
(36,913,431.25)
161,956,057.71
(11,016,181.19)
150,939,876.52
12,347,751.30
20,769,465.44
10,202,384.99
194,259,478.25

73,975,799.22
(10,142,608.09)
63,833,191.13
29,767,197.70
53,543,889.66
43,297,273.70
190,441,552.19
5,689,918.45
509,628.78
6,199,547.23

57,854,702.03
(11,311,372.51)
46,543,329.52
31,579,391.55
55,118,550.06
46,447,049.34
179,688,320.47
14,571,157.78
(1,279,040.01)
13,292,117.77

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (ต่อ)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
14.3
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน - สุ ทธิจากภาษี

2561

(หน่วย : บาท)
2560

700,938.00
(140,187.60)
560,750.40

2,958,310.00
(591,662.00)
2,366,648.00

(25,380,627.11)
5,076,125.42
(20,304,501.69)

13,103,870.14
(2,620,774.02)
10,483,096.12

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น สาหรับปี สุ ทธิจากภาษี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม สาหรับปี

(19,743,751.29)
(13,544,204.06)

12,849,744.12
26,141,861.89

กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
จานวนหุ ้นสามัญ

0.52
12,000,000

รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุ ทธิจากภาษี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

14.3

1.11
12,000,000

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2561
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินสดจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ ืม
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
อสังหาริ มทรัพย์รอการขาย
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

183,253,992.80
(25,855,300.12)
10,791,103.56
8,824,265.60
7,509,672.17
(46,263,375.91)
(18,000,399.36)
(53,543,889.66)
-43,711,574.77
-2,115,056.32
(38,000,000.00)
1,630,377.56
(15,480,184.45)

-

(หน่ วย : บาท)
31 ธันวาคม 2560
186,117,981.50
(29,390,894.95)
13,212,990.34
9,518,708.52
10,192,584.99
(46,487,020.74)
(18,538,108.56)
(55,118,550.06)
-44,143,736.26
-2,475,031.50
(15,000,000.00)
2,294,992.08
30,000,000.00
40,183,915.36

128,800.00
128,800.00

-2บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2561
กระแสเงินสดใช้ไป
อุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่ วย : บาท)
31 ธันวาคม 2560

(194,430.84)
(194,430.84)
(194,430.84)

(713,928.04)
(713,928.04)
(585,128.04)

(12,000,000.00)
(27,674,615.29)
39,549,811.22
11,875,195.93

(18,000,000.00)
21,598,787.32
17,951,023.90
39,549,811.22

บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่ วย : บาท)
กาไรสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
กาไรสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
กาไรสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงิ นนี ้

ทุนเรื อนหุ ้นที่ออก
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้น
หมายเหตุ และชาระแล้ว
120,000,000.00
258,000,000.00
21
120,000,000.00
258,000,000.00
21
120,000,000.00
258,000,000.00

สารองตาม
กฎหมาย
12,000,000.00
12,000,000.00
12,000,000.00

ยังไม่ได้จดั สรร
146,349,827.98
13,292,117.77
2,366,648.00
-18,000,000.00
144,008,593.75
6,199,547.23
560,750.40
-12,000,000.00
138,768,891.38

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของ
ผลกาไร (ขาดทุน)จาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย
57,559,544.02
10,483,096.12
68,042,640.14
-20,304,501.69
47,738,138.45

รวม
593,909,372.00
13,292,117.77
12,849,744.12
-18,000,000.00
602,051,233.89
6,199,547.23
-19,743,751.29
-12,000,000.00
576,507,029.83
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บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. ข้อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั มหาชนที่จดทะเบียน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2537 ทะเบียน
เลขที่ บมจ.เลขที่ 0107537000807 สานักงานตั้งอยู่เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วย
ขวาง กรุ งเทพมหานคร บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจหลัก คือ การรับประกันวินาศภัย
2. หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
2.1 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้ จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ กาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ.
2547 และจัดทาขึ้ นตามวิธีการบัญชี เกี่ ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องซึ่ งกาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (“คปภ.”)
เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาในการจัดทาและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ ยวกับผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559
งบการเงินของบริ ษทั ฯจัดทาขึ้ นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการใน
งบการเงิน ยกเว้นรายการที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
งบการเงิ น ฉบับภาษาอัง กฤษจัด ท าขึ้ น จากงบการเงิ น ฉบับ ภาษาไทยที่ จัด ท าตามกฎหมาย ในกรณี ที่ มี
เนื้อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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2. หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน (ต่อ)
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี ปั จจุบนั
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯ ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นฉบับปรั บปรุ ง (ปรั บปรุ ง 2560) จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้ส าหรั บงบการเงิ นที่ มีร อบ
ระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถื อปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่ อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว มาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2562
มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ ทากับลูกค้ากาหนดหลักการสาหรับการ
รายงานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผูใ้ ช้งบการเงิน เกี่ยวกับลักษณะ จานวนเงิน จังหวะเวลา และความไม่แน่นอน
ของรายได้ และกระแสเงินสดจากสัญญาของกิ จการที่ทากับลูกค้า โดยกิ จการรับรู ้รายได้เพื่อแสดงการส่ ง
มอบสิ นค้าหรื อบริ การที่ สัญญาให้ลูกค้า ในจานวนเงิ นที่ สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่ กิจการคาดว่าจะมีสิทธิ
ได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ๆ กิ จการต้องถือปฏิบตั ิ ตามหลักการรับรู ้รายได้ 5 ขั้นตอน
และรวมถึงการใช้ดุลยพินิจที่สาคัญในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชี ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
รายได้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560)
โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560)
สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การการโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)
รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
ปัจจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ได้ประเมินแล้วพบว่าไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคตที่กล่าวข้างต้น

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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2. หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน (ต่อ)
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2563
ในระหว่างปี สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิ น
ประกอบด้วย มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เครื่ องมื อทางการเงิ นด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุ นตัดจาหน่ ายโดยพิ จารณาจากประเภทของตราสารทาง
การเงินลักษณะของกระแสเงิ นสดตามสัญญาและแผนธุ รกิจของกิ จการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับ
วิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
และหลักการเกี่ ยวกับการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยงรวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทาง
การเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทาให้มาตรฐานการบัญชี การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปัจจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มนามาตรฐานรายงาน
ทางการเงินกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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3. นโยบายบัญชีที่สาคัญ
3.1. การจัดประเภทสัญญาประกันภัย
บริ ษทั ฯจัดประเภทของสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัย ต่ อโดยการพิ จารณาลักษณะของสัญ ญา
ประกัน ภัย โดยสัญญาประกันภัย คื อสัญญาซึ่ งผูร้ ั บประกันภัย รั บความเสี่ ย งด้า นการรั บ ประกันภัย ที่ มี
นัย สาคัญจากคู่ สัญญาอี กฝ่ ายหนึ่ ง (ผูเ้ อาประกัน ภัย ) โดยตกลงจะชดใช้ค่ า สิ นไหมทดแทนให้แ ก่ ผูเ้ อา
ประกันภัยหากเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนที่ระบุไว้ (เหตุการณ์ที่เอาประกันภัย) เกิดผลกระทบในทาง
ลบต่อผูเ้ อาประกันภัย ในการพิจารณาว่ามีการรับความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนยั สาคัญหรื อไม่น้ นั จะ
พิจารณาจากจานวนผลประโยชน์ที่จะต้องจ่ายกรณี ที่มีสถานการณ์ที่รับประกันภัยเกิ ดขึ้ นกับภาระผูกพันที่
จะต้องจ่ ายตามสัญญาหากไม่มีสถานการณ์ ที่รับประกันภัยเกิ ดขึ้ น ซึ่ งหากไม่เข้าเงื่ อนไขดังกล่าวข้างต้น
บริ ษทั ฯจะจัดประเภทสัญญาประกันภัยดังกล่าวเป็ นสัญญาการลงทุ น ซึ่ งสัญญาการลงทุ นคื อสัญญาที่ มี
รู ปแบบทางกฎหมายเป็ นสัญญาประกันภัยและทาให้ผรู ้ ับประกันภัยมีความเสี่ ยงทางการเงิ นแต่ไม่ได้ทาให้
ผูร้ ับประกันภัยมีความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัยที่สาคัญ ความเสี่ ยงทางการเงิ น ได้แก่ ความเสี่ ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนหรื อราคา
บริ ษทั ฯจัดประเภทของสัญญาโดยประเมินความสาคัญของความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัยเป็ นรายสัญญา
ณ วันเริ่ มต้นสัญญา หากสัญญาใดจัดประเภทเป็ นสัญญาประกันภัย แล้ว จะยังคงเป็ นสัญญาประกันภัย
ตลอดไปจนกว่าสิ ทธิ และภาระผูกพันทั้งหมดถูกทาให้สิ้นสุ ดหรื อสิ้ นผลบังคับ หากสัญญาใดเคยจัดประเภท
เป็ นสัญญาการลงทุน ณ วันเริ่ มต้นสัญญาอาจจะถูกจัดประเภทเป็ นสัญญาประกันภัยในเวลาต่อมาได้ หาก
พบว่าความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ
3.2. การรับรู ้รายได้
(ก) เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ ย ประกัน ภัย รั บ ถื อ เป็ นรายได้ต ามวัน ที่ ที่ มี ผ ลบัง คับ ใช้ใ นกรมธรรม์ป ระกัน ภัย หลัง จากหัก เบี้ ย
ประกันภัย ต่ อ และส่ งคื นแล้ว และปรั บ ปรุ งด้วยส ารองเบี้ ย ประกันภัย ที่ ย งั ไม่ ถือเป็ นรายได้ ส าหรั บ
กรมธรรม์ที่มีอายุไม่ เ กิ น 1 ปี และ ในกรณี ที่กรมธรรม์มีอายุเ กิ น 1 ปี จะรั บรู ้ ร ายได้แ ละค่ าใช้จ่า ยที่
เกี่ ยวข้องเป็ นรายการรับหรื อจ่ายล่วงหน้า โดยทยอยรับรู ้เป็ นรายได้และค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความ
คุม้ ครองเป็ นรายปี
(ข) เบี้ยประกันภัยต่อรับ
เบี้ยประกันภัยต่อรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯ ได้รับใบคาขอเอาประกันภัยต่อหรื อใบแจ้งการประกันภัย
ต่อจากบริ ษทั ผูเ้ อาประกันภัยต่อ
(ค) รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู ้เป็ นรายได้ในงวดที่ได้ให้บริ การ
ในกรณี ที่เป็ นค่าจ้างและค่านายหน้าสาหรับการเอาประกันภัยต่อที่มีอายุการคุม้ ครองเกิน 1 ปี จะบันทึก
เป็ นรายการรับล่วงหน้า โดยทยอยรับรู ้เป็ นรายได้ตามอายุการให้ความคุม้ ครองเป็ นรายปี

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
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3. นโยบายบัญชีที่สาคัญ (ต่อ)
3.2. การรับรู ้รายได้ (ต่อ)
(ง) ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ
ดอกเบี้ ยถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคานึ งถึงอัตราผลตอบแทนที่ แท้จริ ง เงิ นปั นผลรั บถื อเป็ น
รายได้เมื่อมีสิทธิ ในการรับเงินปันผล
(จ) กาไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนรับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ
(ฉ) รายได้อื่น
รายได้อื่น รับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.3. สารองเบี้ยประกันภัย
(ก) เงินสารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
บริ ษทั ฯ ตั้งเงินสารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ตามกฎเกณฑ์ในประกาศกระทรวงพาณิ ชย์เรื่ องการ
จัดสรรเงินสารองสาหรับเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ตกเป็ นรายได้ของบริ ษทั ประกันวินาศภัยดังนี้
ประเภทการประกัน
- การประกันภัยขนส่งเฉพาะเที่ยว การประกันอุบตั ิเหตุ
การเดินทางที่มีระยะเวลาคุม้ ครองไม่เกิน 6 เดือน
- การประกันภัยอื่น

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

(ข) สารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด
สารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด เป็ นจานวนเงินที่บริ ษทั ฯจัดสารองไว้เพื่อชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตสาหรับการประกันภัยที่ยงั มีผลบังคับอยู่ ซึ่ งคานวณโดยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
บริ ษทั ฯ ใช้การประมาณการที่ ดีที่สุดของค่าสิ นไหมทดแทนที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นในระยะเวลาเอาประกันที่
เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต
สารองความเสี่ ย งภัย ที่ ยงั ไม่สิ้ นสุ ด จะถูกรั บรู ้ ในงบการเงิ นในกรณี ที่ สารองความเสี่ ย งภัย ที่ ยงั ไม่สิ้ นสุ ด
มากกว่าสารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
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3. นโยบายบัญชีที่สาคัญ (ต่อ)
3.4. สารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจานวนที่จะจ่ายจริ ง ส่ วนสารองค่าสิ นไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับ
การแจ้งคาเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากผูเ้ อาประกันภัยตามจานวนที่ผเู ้ อาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการ
ของฝ่ ายบริ หาร มูลค่าประมาณการสิ นไหมทดแทนสูงสุ ดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ฯได้ต้ งั สารองเพิ่มเติมสาหรับความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ นแล้วแต่ยงั ไม่ได้มีการรายงานให้บริ ษทั ฯ ทราบ
(Incurred but not reported claim: IBNR) ซึ่ งคานวณโดยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยคานวณจาก
ประมาณการที่ ดีที่สุดของค่าสิ นไหมทดแทนที่ คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยในอนาคตสาหรับความ
สูญเสี ยที่เกิดขึ้นแล้วก่อนหรื อ ณ วันที่ในรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสู ญเสี ยที่บริ ษทั ฯ ได้รับ
รายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน สุ ทธิ ดว้ ยค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้รับรู ้ไปแล้วในบัญชี
3.5. ค่าจ้าง ค่าบาเหน็จ และค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จถือเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ และค่าใช้จ่ายอื่น บันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
3.6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง
ซึ่ งถึงกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้
3.7. เบี้ยประกันภัยค้างรับ
เบี้ ยประกันภัยค้างรับโดยตรงแสดงด้วยมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ โดยบริ ษทั ฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญจาก
จานวนที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บไม่ได้จากเบี้ยประกันภัยค้างรับทั้งสิ้ นที่มีอยู่โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเรี ยก
เก็บเงิ นในอดี ต การวิเคราะห์อายุหนี้ และตามสถานะปั จจุบนั ของเบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน
3.8. สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยสารองประกันภัยส่ วนที่ เรี ยกคืนจากการประกันภัยต่อซึ่ งประมาณขึ้ น
โดยอ้างอิงสัญญาประกันภัยต่อที่ เกี่ยวข้องของสารองเบี้ ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ และสารองค่าสิ นไหม
ทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยการคานวณสารองประกันภัย
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3. นโยบายบัญชีที่สาคัญ (ต่อ)
3.9. ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อและเจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ
(ก) ลูกหนี้ จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยจานวนเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ เงินมัดจาที่วางไว้จากการรับ
ประกันภัยต่อ
เงิ นค้างรั บจากบริ ษทั ประกันภัยต่อประกอบด้วยค่าจ้างและค่าบาเหน็จค้างรับ ค่าสิ นไหมทดแทนค้างรั บ และ
รายการค้างรับอื่นๆ จากบริ ษทั ประกันภัยต่อยกเว้นเบี้ยประกันภัยค้างรับ หักค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ โดยบริ ษทั ฯ
บันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสาหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิ ดขึ้ นจากการเก็บเงิ นไม่ได้ ซึ่ งพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงิ น และสถานะปั จจุบนั ของเงิ นค้างรับจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน
(ข) เจ้าหนี้ บริ ษทั ประกันภัยต่อแสดงด้วยจานวนเงิ นค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ และเงิ นมัดจาที่ บริ ษทั ถือไว้
จากการเอาประกันภัยต่อ เงินค้างจ่ายจากบริ ษทั ประกันภัยต่อประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย และรายการ
ค้างจ่ายอื่นๆ ให้กบั บริ ษทั ประกันภัยต่อ ยกเว้นค่าสิ นไหมทดแทน บริ ษทั ฯ แสดงรายการประกันภัยต่อด้วย
ยอดสุ ทธิ ของกิจการเดียวกัน (ลูกหนี้ จากสัญญาประกันภัยต่อหรื อเจ้าหนี้ ประกันภัยต่อ) เมื่อเข้าเงื่อนไขการ
หักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้
(1) กิจการมีสิทธิ ตามกฎหมายในการนาจานวนที่รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ
(2) กิจการตั้งใจที่จะรับหรื อจ่ายชาระจานวนที่รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่
จะรับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายชาระหนี้สิน
3.10. เงินลงทุน
(ก) เงิ นลงทุ นในหลักทรั พ ย์เพื่ อค้า แสดงตามมูลค่ า ยุติธรรม บริ ษทั ฯ บันทึ กการเปลี่ ยนแปลงมูลค่ าของ
หลักทรัพย์เป็ นรายการกาไรหรื อขาดทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(ข) เงิ น ลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์เ ผื่ อ ขายแสดงตามมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม บริ ษ ัท ฯ บัน ทึ ก การเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า
หลักทรัพย์ดงั กล่าวไปยังกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และรับรู ้จานวนสะสมไปยังส่ วนของเจ้าของ จนกระทัง่
จาหน่ายหลักทรัพย์ จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในกาไรขาดทุน
(ค) เงิ นลงทุนในตราสารหนี้ ที่จะถือจนครบกาหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจาหน่ าย บริ ษทั ฯ ตัดบัญชี
ส่ วนเกิน/ส่ วนต่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ซึ่ งจานวนที่ตดั จาหน่ายนี้ จะแสดงเป็ น
รายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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3. นโยบายบัญชีที่สาคัญ (ต่อ)
3.10. เงินลงทุน (ต่อ)
(ง) เงิ นลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็ นเงิ นลงทุนทัว่ ไปซึ่ งแสดงตามราคาทุ น
สุ ทธิ จากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคานวณจากราคาเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทาการ
สุ ดท้ายของปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ คานวณโดยใช้ราคา
จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
บริ ษทั ฯ จะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสารหนี้ ที่จะถือจนครบ
กาหนดและเงินลงทุนทัว่ ไปในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเมื่อราคาตามบัญชี สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืนบริ ษทั ฯ ใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการคานวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณี ที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน บริ ษทั ฯ จะปรับเปลี่ยนราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใช้มูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่ โอนเปลี่ยนประเภทเงิ นลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรม ณ
วันที่โอนได้บนั ทึกเป็ นรายการกาไรหรื อขาดทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ หรื อแสดงเป็ นส่ วนเกินทุน
หรื อส่ วนต่ ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในส่ วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงิ นลงทุนที่ มีการ
โอนเปลี่ยน
3.11. ทรัพย์สินรอการขาย
อสังหาริ มทรัพย์รอการขาย แสดงตามราคาทุนหรื อราคาสุ ทธิ ที่คาดว่าจะขายได้แล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า โดยการ
ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสาหรับสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
3.12. เงินให้กยู้ ืมและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงิ นให้กู้ยื ม แสดงตามมู ลค่ า ที่ จ ะได้รั บ คื น บริ ษ ัท ฯ ตั้ง ส ารองค่ า เผื่ อหนี้ สงสั ย จะสู ญ โดยพิ จ ารณาจาก
ประสบการณ์ การเรี ยกเก็บหนี้ การวิ เคราะห์อายุหนี้ การประเมิ นฐานะทางการเงิ นของลูกหนี้ และราคา
ประเมินของหลักประกันของลูกหนี้แต่ละรายในปัจจุบนั
3.13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา
(ก) ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อ
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
(ข) ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณดังนี้
อาคาร และส่ วนปรับปรุ ง
20 ปี
เครื่ องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
5 ปี
ยานพาหนะ
5 ปี
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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3. นโยบายบัญชีที่สาคัญ (ต่อ)
3.14. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและค่าตัดจาหน่าย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าตัด
จาหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนคานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าและอายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5 ปี
3.15. การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิ น บริ ษ ทั ฯ จะประเมิ นว่ามี ข ้อบ่ งชี้ ของสิ นทรั พย์ว่ามี การด้อยค่ าหรื อไม่ หาก
สิ นทรัพย์น้ นั มีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่า บริ ษทั ฯ จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หากราคาตาม
บัญชี ของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั ฯ จะลดมูลค่าของสิ นทรัพย์น้ นั ลงให้เท่ากับมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ มูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หมายถึง ราคาขายสุ ทธิ หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
3.16. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
(ก) ภาษีเงิ นได้ปัจจุบนั ได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชาระโดยคานวณจากกาไรประจาปี ที่ ตอ้ งเสี ยภาษีโดยใช้
อัตราภาษีที่ประกาศ ณ วันที่ในรอบระยะเวลารายงานตลอดจนปรับปรุ งภาษีที่คา้ งชาระในปี ก่อนๆ
(ข) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
1) ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี คานวณขึ้ นจากผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิน ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิ นกับฐานภาษี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินนั้นบริ ษทั ฯวัด
มูลค่าสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ดว้ ยอัตราภาษีสาหรับ
งวดที่บริ ษทั ฯคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรื อในงวดที่บริ ษทั ฯ
คาดว่าจะจ่ายชาระหนี้สินภาษี
2) บริ ษทั ฯ รับรู ้หนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ ตอ้ งเสี ยภาษี และรับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทาง
ภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ก็ต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ฯ จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ ใช้หักภาษี
และผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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3. นโยบายบัญชีที่สาคัญ (ต่อ)
3.16. ภาษีเงินได้ (ต่อ)
3) บริ ษทั ฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงิ นและจะปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าวเมื่ อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั ฯ จะไม่มี
กาไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
หรื อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
4) บริ ษทั ฯ จะรับรู ้ภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชี เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ยกเว้น
กรณี ที่ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการในส่ วนของเจ้าของ รายการดังกล่าวจะ
ถูกบันทึกโดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของ
3.17. รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูกควบคุม
โดยบริ ษทั ฯ ไม่วา่ จะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญ
กับบริ ษ ทั ฯ ผูบ้ ริ หารส าคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษ ทั ฯ ที่ มีอานาจในการวางแผนและควบคุ มการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
3.18. ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้ น
บริ ษทั ฯรับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสารองเลี้ยงชี พเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อ
เกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่
บริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชี พได้แยกออกจากสิ นทรั พย์ของบริ ษทั ฯ
เงินที่บริ ษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์ )
บริ ษทั ฯมีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯคานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่ วยที่ ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญอิสระ ได้ทาการประเมิ นภาระ
ผูก พัน ดัง กล่ า วตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ประกัน ภัย ซึ่ งหลักการประมาณการดัง กล่ า วต้อ งใช้ข ้อ สมมติ ที่
หลากหลายรวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงใน
จานวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟ้ อ

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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3. นโยบายบัญชีที่สาคัญ (ต่อ)
3.18. ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
บริ ษทั ฯรับรู ้กาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and
losses) สาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานในรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
และรับรู ้กาไรขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสาหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นใน
กาไรขาดทุน
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติผา่ นร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
ฉบับใหม่ ซึ่ งได้กาหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี เลิกจ้าง สาหรับลูกจ้างที่ทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้น
ไปให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าอัตราสุ ดท้าย 400 วัน อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
ฉบับ ใหม่ ด ัง กล่ า วอยู่ร ะหว่ า งรอประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาดัง นั้น บริ ษ ัท จะบัน ทึ ก ผลกระทบจาก
พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ เมื่อมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย
3.19. สัญญาเช่าดาเนินงาน
สัญญาเช่าดาเนินงานในการเช่าสิ นทรัพย์ซ่ ึ งความเสี่ ยงและกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรัพย์ที่เช่าเป็ นของผูใ้ ห้เช่าได้จดั
ประเภท เป็ นการเช่าดาเนินงาน ค่าเช่าที่จ่ายภายใต้การเช่าดาเนินงานได้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายภายใต้อายุสัญญา
เช่า
3.20. เงินตราต่างประเทศ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สิ นทรัพย์และ
หนี้ สินที่ เป็ นเงิ นตราต่ างประเทศคงเหลื อ ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิ นแปลงค่ าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้
รวมอยูใ่ นการคานวณผลการดาเนิ นงาน
3.21. ประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่าย และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
บริ ษทั ฯ บันทึกประมาณการหนี้ สินและค่าใช้จ่ายในงบการเงิ น เมื่อบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อเป็ น
ภาระผูกพันที่ ค่อนข้างแน่ นอนที่ มีผลสื บเนื่ องจากเหตุการณ์ ในอดี ต ซึ่ งอาจทาให้บริ ษทั ฯ ต้องชาระหรื อชดใช้
ตามภาระผูกพันนั้น และจานวนที่ ต ้องชดใช้ดงั กล่ าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุ สมผลสิ นทรั พย์ที่ อาจ
เกิดขึ้นจะถูกรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อมีปัจจัยสนับสนุนว่าจะได้รับคืนแน่นอน
3.22. การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทางบการเงินเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริ หารอาจต้องใช้การ
ประมาณและการตั้งสมมติ ฐาน ซึ่ งมี ผลกระทบต่ อจานวนเงิ นที่ แสดงในงบการเงิ นและหมายเหตุ ประกอบงบ
การเงิน ด้วยเหตุน้ ีผลที่เกิดขึ้นจริ งจึงอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณไว้

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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3. นโยบายบัญชีที่สาคัญ (ต่อ)
3.23. ข้อมูลจาแนกตามส่ วนงาน
ส่ วนงานดาเนิ นงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นาเสนอให้ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสูงสุ ดด้าน
การดาเนิ นงาน ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสูงสุ ดด้านการดาเนิ นงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานดาเนิ นงาน ซึ่ งพิจารณาว่าคือ กรรมการผูจ้ ดั การ ที่ทาการตัดสิ นใจเชิงกล
ยุทธ์
3.24. เครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน
ในหลักทรัพย์ เบี้ยประกันภัยค้างรับ สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ และเจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ ซึ่ งนโยบาย
การบัญชี เฉพาะสาหรับรายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
3.25. กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้น ที่แสดงไว้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นกาไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน ซึ่ งคานวณโดยการหาร
ยอดกาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ สาหรับปี ด้วยจานวนหุ ้นสามัญที่ จาหน่ ายและเรี ยกชาระแล้วในระหว่างปี ถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนัก
4. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ และการประมาณ
การในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่ง ผลกระทบต่อจานวนเงินที่
แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวน
ที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
4.1. ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญของเบีย้ ประกันภัยค้ างรั บและสิ นทรั พย์ จากการประกันภัยต่ อ
ในการประมาณค่ าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของเบี้ ยประกันภัยค้างรั บและสิ นทรั พย์จากการประกันภัยต่ อ ฝ่ าย
บริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเบี้ยประกันภัยค้างรับและ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ซึ่ งคาดว่าจะเรี ยกเก็บไม่ได้
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ประมาณจากประสบการณ์ การเรี ยกเก็บเงิ นในอดี ต อายุของหนี้ ที่คงค้าง และตาม
สถานะปั จจุ บันของเบี้ ยประกันภัย ค้า งรั บ และสิ นทรั พย์จากการประกันภัยต่ อ ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะ
การเงิ น ส่ วนสิ นทรั พย์จาการประกันภัยต่ อ พิ จารณาเพิ่มเติ มจากการจัดอันดับความน่ าเชื่ อถื อ หรื อข้อมูล
เงินกองทุนที่ปรากฎอยู่ ณ วันปิ ดบัญชี และข้อมูลอื่นๆ ที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
4.2. ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของเงินลงทุนในหลักทรั พย์
บริ ษทั จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนทัว่ ไปเมื่อมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสาคัญและเป็ นระยะเวลานานหรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ของการด้อยค่า การที่
จะสรุ ปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสาคัญหรื อเป็ นระยะเวลานานหรื อไม่น้ นั จาเป็ นต้องใช้ดุลย
พินิจของฝ่ ายบริ หาร

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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4. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ (ต่อ)
4.3. ที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากสาหรับ อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตน โดยฝ่ ายบริ หารจะมีการทบทวนค่าเสื่ อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจาก
การประมาณการในงวดก่อน หรื อมีการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ที่เสื่ อมสภาพหรื อไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรื อ
เลิกใช้
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่ วงเวลา และ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ใน
การนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุ ลยพิ นิจที่ เ กี่ ย วข้องกับการคาดการณ์ ร ายได้แ ละค่ า ใช้จ่า ยในอนาคตซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
4.4. ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สิ นทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชี จะรั บรู ้ เมื่ อบริ ษทั คาดการณ์ได้แน่ นอนว่าประโยชน์ทางภาษีในอนาคตจะ
สามารถนาไปหักกับผลแตกต่างชัว่ คราวทางภาษีได้ บริ ษทั ได้คานึ งถึงผลประโยชน์ทางภาษีในอนาคตและ
การวางแผนทางภาษี อย่า งรอบคอบและเป็ นไปได้ เพื่ อใช้ในการประเมิ นการรั บรู ้ ภาษี เ งิ นได้ร อตัด บัญ ชี
สมมติฐานของบริ ษทั เกี่ยวกับความสามารถในการทากาไรในอนาคตและการคาดการณ์ถึงการใช้ประโยชน์
ของผลแตกต่างชัว่ คราวทางภาษี และการเปลี่ยนแปลงในสมมติฐานที่สาคัญในแต่ละช่วงเวลานั้น อาจทาให้
เกิดผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญของฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของกิจการ
4.5. ประมาณการค่ าสิ นไหมทดแทนค้ างจ่ ายสาหรั บความเสี ยหายที่ เกิดขึน้ แล้ วแต่ ยังไม่ ได้ รับรายงาน
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายสาหรับความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับรายงานบันทึกในงบ
แสดงฐานะการเงิ น โดยการค านวณจากหลายสมมติ ฐาน ด้วยวิธีค ณิ ตศาสตร์ ประกันภัยตามที่ สานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัยกาหนด สมมติ ฐานดังกล่าวจะมีการทบทวน
เป็ นประจาตามประสบการณ์ที่ผา่ นมาและสถานการณ์ปัจจุบนั
4.6. ผลประโยชน์ พนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติ ฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่ น อัตราคิ ดลด อัตราการขึ้ นเงิ นเดื อนในอนาคต
อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
4.7. สารองความเสี่ ยงภัยที่ ไม่ สิ้นสุ ด
สารองประกันภัยสาหรับความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดคานวณตามวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้การ
ประมาณการที่ ดีที่สุดของค่าสิ นไหมทดแทนที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นในระยะเวลาเอาประกันที่ เหลื ออยู่ ซึ่ งการ
ประมาณเงินสารองดังกล่าวจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร ซึ่ งอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและประมาณ
การอย่างดีที่สุด ณ ขณะนั้น

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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4. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ (ต่อ)
4.8. คดีฟ้องร้ อง
บริ ษ ทั มี หนี้ สิ นที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นจากการถูกฟ้ องร้ องเรี ย กค่ า เสี ย หาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุ ลยพิ นิจในการ
ประเมินผลของคดี ที่ถูกฟ้ องร้องแล้วและเชื่ อมัน่ ว่าความเสี ยหายเกิ ดขึ้ นจะไม่เกิ นกว่าจานวนที่ ได้บนั ทึ กไว้
แล้ว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณไว้
5. การวัดมูลค่ายุติธรรม
บริ ษทั ฯ ใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่ มีสภาพคล่อง หรื อไม่สามารถ
หาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่ เหมาะสม เช่ น การคานวณ
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด เป็ นต้น
ลาดับชั้นของมูลค่ ายุติธรรม
ในการนาเทคนิ ค การวัด มูลค่ า ยุติ ธรรมข้า งต้นมาใช้ กิ จการต้องใช้ข ้อมูลที่ ส ามารถสังเกตได้ที่ เ กี่ ย วข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมให้มากที่สุด โดยให้คานิยามของลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่าง
กัน ดังนี้
„ ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่ มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนิ้
สิ นอย่างเดียวกัน และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่าได้
„ ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้ สิน
นั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
„ ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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5. การวัดมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์และหนี้ สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและมีสินทรัพย์
และหนี้ สินทางการเงิ นที่ วดั มูลค่าตามราคาทุนแต่ ตอ้ งเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามลาดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมได้ดงั นี้
มูลค่า
ตามบัญชี
สิ นทรัพย์ ที่วัดมูลค่ าด้วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ตราสารทุน
สิ นทรัพย์ ที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สารอง
สิ นไหมทดแทนส่ วนที่เรี ยกคืนจาก
บริ ษทั ประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่
ครบกาหนดเกินกว่า 3 เดือน
เงินลงทุนทัว่ ไป
เงินให้กยู้ มื
หนี้สินที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
หนี้สินจากสัญญาประกันภัยสารอง
- ค่าสิ นไหมทดแทน
เจ้าหนี้ประกันภัยต่อ

(หน่วย: บาท)

2561
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1

229,836,388.06 229,836,388.06

-

รวม

- 229,836,388.06

11,875,195.93
28,984,979.72

11,875,195.93
-

-

28,984,979.72

11,875,195.93
28,984,979.72

7,941,522.82
8,902,865.15

-

-

7,941,522.82
8,902,865.15

7,941,522.82
8,902,865.15

16,600,000.00
233,000,000.00

- 236,683,075.49

169,930,000.00 169,930,000.00
341,060.00
8,547,552.64
-

55,882,661.30
19,877,969.60

-

16,749,583.20 16,749,583.20
- 236,683,075.49

-

- 169,930,000.00
22,998,812.04 22,998,812.04
8,547,552.64
8,547,552.64

-

55,882,661.30
19,877,969.60

ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้น

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )

55,882,661.30
19,877,969.60
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5. การวัดมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)
มูลค่า
ตามบัญชี
สิ นทรัพย์ ที่วัดมูลค่ าด้วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ตราสารทุน
สิ นทรัพย์ ที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สารอง
สิ นไหมทดแทนส่ วนที่เรี ยกคืนจาก
บริ ษทั ประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่
ครบกาหนดเกินกว่า 3 เดือน
เงินลงทุนทัว่ ไป
เงินให้กยู้ มื
หนี้สินที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
หนี้สินจากสัญญาประกันภัยสารอง
- ค่าสิ นไหมทดแทน
เจ้าหนี้ประกันภัยต่อ

(หน่วย: บาท)

2561
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1

255,217,015.17 255,217,015.17

-

รวม

- 255,217,015.17

39,549,811.22
25,129,084.90

39,549,811.22
-

-

25,129,084.90

39,549,811.22
25,129,084.90

5,244,300.31
9,278,533.89

-

-

5,244,300.31
9,278,533.89

5,244,300.31
9,278,533.89

16,600,000.00
200,000,000.00

- 205,365,387.36

164,930,000.00 164,930,000.00
341,060.00
10,177,930.20
-

34,367,951.77
17,595,171.95

-

16,965,152.40 16,965,152.40
- 205,365,387.36

-

- 164,930,000.00
22,209,646.56 22,209,646.56
10,177,930.20 10,177,930.20

-

34,367,951.77
17,595,171.95

34,367,951.77
17,595,171.95

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาหนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนสิ้ นกาหนดระยะเวลา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

31 ธันวาคม 2561
748,116.25
11,127,079.68
11,875,195.93

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2560
995,548.86
8,554,262.36
30,000,000.00
39,549,811.22

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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7. เบี้ยประกันภัยค้างรับสุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 เบี้ยประกันภัยค้างรับ จาแนกอายุตามเงินต้นที่คา้ งชาระนับตั้งแต่
วันครบกาหนดชาระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัยแสดงดังนี้
(หน่วย : บาท)
2561
ผูเ้ อาประกันภัย

2560

ยังไม่ถึงกาหนดรับชาระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 30 - 60 วัน
ค้างรับ 60 - 90 วัน
ค้างรับเกินกว่า 90 วัน

1,491,626.66
65,382.38
-

ตัวแทนและ
นายหน้าประกันภัย
21,414,787.92
3,900,605.76
1,859,639.42
252,937.58
758,616.25

รวม

รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

1,557,009.04
-

28,186,586.93
(758,616.25)

29,743,595.97
(758,616.25)

2,094,094.64
-

24,537,778.35
(1,502,788.09)

26,631,872.99
(1,502,788.09)

เบีย้ ประกันภัยค้ างรับสุ ทธิ

1,557,009.04

27,427,970.68

28,984,979.72

2,094,094.64

23,034,990.26

25,129,084.90

22,906,414.58
3,965,988.14
1,859,639.42
252,937.58
758,616.25

ผูเ้ อาประกันภัย
1,804,956.26
71,439.05
217,699.33
-

ตัวแทนและ
นายหน้าประกันภัย
17,277,307.33
2,823,183.34
1,371,995.12
1,562,504.47
1,502,788.09

รวม
19,082,263.59
2,894,622.39
1,371,995.12
1,780,203.80
1,502,788.09

8. สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ดังนี้
2561

(หน่วย : บาท)
2560

สารองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันต่อ
สารองค่าสิ นไหมทดแทน
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้

7,941,522.82
17,079,211.77

5,244,300.31
18,071,801.48

รวม

25,020,734.59

23,316,101.79

9. ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯ มีลกู หนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ ดังนี้
2561

(หน่วย : บาท)
2560

เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ

8,902,865.15

9,278,533.89

รวม

8,902,865.15

9,278,533.89

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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9. ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ จาแนกอายุ ดังนี้
(หน่วย : บาท)
2560

2561
ยังไม่ถึงกาหนดรับชาระ
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน
รวม
10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
10.1. จาแนกตามประเภทการลงทุน

8,806,608.01
96,257.14
8,902,865.15

31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจาหน่าย มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
ตราสารทุน
รวม
บวก (หัก): กาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
เงินลงทุนเพือ่ ค้า - สุ ทธิ
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกาหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกาหนด
เกินกว่า 3 เดือน
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด - สุ ทธิ
เงินลงทุนทัว่ ไป
ตราสารทุน
เงินลงทุนทัว่ ไป - สุ ทธิ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุ ทธิ

170,163,715.00
170,163,715.00
59,672,673.06
229,836,388.06

229,836,388.06
229,836,388.06
229,836,388.06

9,192,649.08
85,884.81
9,278,533.89

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2560
ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจาหน่าย มูลค่ายุติธรรม
170,163,715.00
170,163,715.00
85,053,300.17
255,217,015.17

16,600,000.00
233,000,000.00

16,600,000.00
200,000,000.00

169,930,000.00
419,530,000.00

164,930,000.00
381,530,000.00

341,060.00
341,060.00

341,060.00
341,060.00

649,707,448.06

637,088,075.17

255,217,015.17
255,217,015.17
255,217,015.17

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
10.2. ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2561
ครบกาหนด
ภายใน 1 ปี

1 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รวม

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกาหนด
เกินกว่า 3 เดือน

52,000,000.00

11,600,000.00
104,000,000.00

5,000,000.00
77,000,000.00

16,600,000.00
233,000,000.00

169,930,000.00

-

-

169,930,000.00

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด

221,930,000.00

115,600,000.00

82,000,000.00

419,530,000.00

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2560
ครบกาหนด
ภายใน 1 ปี

1 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รวม

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกาหนด
เกินกว่า 3 เดือน

1,600,000.00
25,000,000.00

10,000,000.00
98,000,000.00

5,000,000.00
77,000,000.00

16,600,000.00
200,000,000.00

164,930,000.00

-

-

164,930,000.00

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด

191,530,000.00

108,000,000.00

82,000,000.00

381,530,000.00

10.3. เงินลงทุนที่ติดภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯ ได้นาเงินฝากธนาคารพาณิ ชย์ จานวน 54.93 ล้าน
บาท ใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันตามหมายเหตุ 35

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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11. เงินให้กยู้ ืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯ มีเงินให้กยู้ ืมโดยจาแนกอายุตามเงินต้นและดอกเบี้ยที่คา้ ง
ชาระ ดังนี้
ทรัพย์สินจานองเป็ นประกัน
เงินต้น
ดอกเบี้ย
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ 8,173,894.91
รวม
8,173,894.91
ทรัพย์สินจานองเป็ นประกัน
เงินต้น
ดอกเบี้ย
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ 9,509,900.34
รวม
9,509,900.34
-

อื่นๆ
เงินต้น
373,657.73
373,657.73

เงินต้น
668,029.86
668,029.86

2561
ดอกเบี้ย
-

อื่นๆ

(หน่วย : บาท)
เงินต้น
8,547,552.64
8,547,552.64

รวม
ดอกเบี้ย
-

รวม
8,547,552.64
8,547,552.64

เงินต้น
10,177,930.20
10,177,930.20

รวม
ดอกเบี้ย
-

รวม
10,177,930.20
10,177,930.20

2560
ดอกเบี้ย
-

11.1 เงินให้กยู้ ืม โดยมีหลักทรัพย์เป็ นประกันเงินให้กยู้ ืมแก่พนักงานในโครงการสวัสดิการสิ นเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ย เงินกู้
ร้อยละ MLR-1.5 และ MOR-2.0 ต่อปี
11.2 เงินให้กยู้ มื โดยให้บุคคลค้ าประกันเป็ นเงินให้กยู้ มื แก่พนักงานในโครงการสวัสดิการอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ MLR-1.5 ต่อ
ปี และ MOR ต่อปี
11.3 เงินให้กยู้ มื โดยมีหลักทรัพย์เป็ นประกันเงินให้กยู้ มื แก่บุคคลอื่น อัตราดอกเบี้ยเงินกูร้ ้อยละ MOR-1.5 ต่อปี

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
(หน่วย: บาท)

ที่ดิน
ราคาทุน :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ซื้อเพิ่ม
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ค่าเสื่ อมราคาสะสม :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

อาคาร

31 ธันวาคม 2561
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้
สานักงาน
ยานพาหนะ

รวม

41,549,000.00
41,549,000.00

80,536,138.70
80,536,138.70

53,972,158.10
194,530.84
(49,689,395.18)
4,477,293.76

14,608,961.54
14,608,961.54

190,666,258.34
194,530.84
(49,689,395.18)
141,171,394.00

-

79,975,633.15
78,685.63
80,054,318.78

52,530,194.59
543,726.42
(49,689,295.18)
3,384,625.83

14,099,609.72
179,099.62
14,278,709.34

146,605,437.46
801,511.67
(49,689,295.18)
97,717,653.95

41,549,000.00

560,505.55

1,441,963.51

509,351.82

44,060,820.88

41,549,000.00

481,819.92

1,092,667.93

330,252.20

43,453,740.05

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี :
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

801,511.67

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯ มีอาคารและอุปกรณ์ ในราคาทุนก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม
จานวน 94.79 ล้านบาท และจานวน 143.48 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งหักค่าเสื่ อมราคาทั้งจานวนแล้วแต่สินทรัพย์ยงั คงใช้
งานอยู่

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (ต่อ)
(หน่วย: บาท)

ที่ดิน
ราคาทุน :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ค่าเสื่ อมราคาสะสม :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อาคาร

31 ธันวาคม 2560
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
เครื่ องใช้
สานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

41,549,000.00
41,549,000.00

80,536,138.70
80,536,138.70

54,046,016.55
713,928.04
(787,786.49)
53,972,158.10

14,608,961.54
14,608,961.54

190,740,116.79
713,928.04
(787,786.49)
190,666,258.34

-

78,223,277.04
1,752,356.11
79,975,633.15

52,701,174.94
616,806.14
(787,786.49)
52,530,194.59

13,920,510.12
179,099.60
14,099,609.72

144,844,962.10
2,548,261.85
(787,786.49)
146,605,437.46

41,549,000.00

2,312,861.66

1,344,841.61

688,451.42

45,895,154.69

41,549,000.00

560,505.55

1,441,963.51

509,351.82

44,060,820.88

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี :
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )

2,548,261.85
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13. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุ ทธิ
(หน่วย: บาท)
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

1,941,571.03

เพิ่มขึ้น

-

ณ.วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

1,941,571.03
-

เพิ่มขึ้น

1,941,571.03

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

1,764,621.18
60,400.00

ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ.วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

1,825,021.18

ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

60,400.00
1,885,421.18

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ.วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

116,549.85

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

56,149.85

ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี 2561

60,400.00

ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี 2560

60,400.00

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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14. ภาษีเงินได้/ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
14.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
2561
2560
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สารองเบี้ยประกันภัย
2,242,608.56
1,939,952.90
สารองค่าสิ นไหมทดแทน
5,241,138.70
2,224,600.07
สารองค่าสิ นไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแต่ยงั มิได้รายงานให้
บริ ษทั ฯทราบ (IBNR)
2,563,765.09
2,254,812.55
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
151,723.24
300,557.61
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
1,753,275.20
1,905,808.00
รวม
11,952,510.79
8,625,731.13
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน - หลักทรัพย์เผื่อขาย
11,934,534.61
17,010,660.03
รวม
11,934,534.61
17,010,660.03
สิ นทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
17,976.18
(8,384,928.90)
14.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริ ษทั ฯ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สรุ ป
ได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

2561

2560

2,957,338.47

2,010,693.64

(3,466,967.25)
(509,628.78)

(731,653.63)
1,279,040.01

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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14. ภาษีเงินได้/ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (ต่อ)
14.3 จานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
2561
2560
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่าใหม่ของภาระ
ผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
(140,187.60)
(591,662.00)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกาไร(ขาดทุน)จากการ
5,076,125.42
(2,620,774.02)
วัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
4,935,937.82
(3,212,436.02)
14.4 รายการกระทบยอดจานวนเงิ นระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้กบั ผลคูณของกาไรทางบัญชี กบั อัตราภาษีที่ใช้
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สามารถแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
2561
2560
5,689,918.45
14,571,157.78
กาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลปี ก่อน
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ถือเป็ นค่าใช้จ่ายทางภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ:
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ได้รับยกเว้นภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

20%
1,137,983.69
(850,994.11)
(929,313.83)
132,695.47
(509,628.78)

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )

20%
2,914,231.56
(2,012,337.01)
377,145.46
1,279,040.01
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15. สิ นทรัพย์อื่น

ค่านายหน้าระยะยาวจ่ายล่วงหน้า
สิ นไหมค้างรับและรับคืนจากคู่กรณี

ลูกหนี้อื่น
อื่นๆ
รวม

31 ธันวาคม 2561
2,200,589.34
2,023,435.58
1,111,112.49
2,372,173.93
7,707,311.34

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2560
1,970,334.19
1,113,986.90
1,930,111.29
2,405,047.45
7,419,479.83

16. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
31 ธันวาคม 2561
หนี้สินตามสัญญา หนี้สินส่วนที่เอา
ประกันภัย
ประกันภัยต่อ
สารองค่าสิ นไหมทดแทน
-ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว
-ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

40,886,963.54
14,995,697.76
98,236,743.50
154,119,404.80

(5,764,650.48)
(2,176,872.34)
(17,079,211.77)
(25,020,734.59)

31 ธันวาคม 2560
หนี้สินตามสัญญา หนี้สินส่วนที่เอา
ประกันภัย
ประกันภัยต่อ
สารองค่าสิ นไหมทดแทน
-ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว
-ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

21,085,971.15
13,281,980.62
100,156,815.03
134,524,766.80

(3,236,382.44)
(2,007,917.87)
(18,071,801.48)
(23,316,101.79)

สุทธิ

35,122,313.06
12,818,825.42
81,157,531.73
129,098,670.21

สุทธิ

17,849,588.71
11,274,062.75
82,085,013.55
111,208,665.01

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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16. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)
รายละเอียดรายการเคลื่อนไหวของสารองค่าสิ นไหมทดแทน

ณ วันที่ 1 มกราคม
ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างงวด/ปี ปั จจุบนั
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน
ที่เกิดขึ้นในงวด/ปี ก่อน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากข้อสมมติในการคานวณ
สารองค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด/ปี
ยอดคงเหลือ

2561

(หน่วย:บาท)
2560

34,367,951.77
76,285,073.68

37,526,442.62
53,045,524.67

(1,500,322.54)

4,622,190.92

1,713,717.14
(54,983,758.75)
55,882,661.30

(424,801.45)
(60,401,404.99)
34,367,951.77

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ฯ มีสารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายที่เกิดจาก
สัญญารับประกันภัยต่อจานวน 3.97 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 5.39 ล้านบาท)
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้

ณ วันที่ 1 มกราคม
เบี้ยประกันภัยรับสาหรับปี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ในปี
ยอดคงเหลือ

2561
100,156,815.03
188,682,947.33
(190,603,018.86)
98,236,743.50

(หน่วย:บาท)
2560
101,848,604.48
198,869,488.96
(200,561,278.41)
100,156,815.03

2561
29,433,219.54
61,738,451.72
(56,012,768.55)
35,158,902.71

(หน่วย:บาท)
2560
29,553,385.41
58,076,652.72
(58,196,818.59)
29,433,219.54

สารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด

ณ วันที่ 1 มกราคม
ประมาณการค่าสิ นไหมที่เกิดขึ้นในปี นี้
ความเสี่ ยงภัยที่หมดสิ้ นไปแล้วในปี นี้
ยอดคงเหลือ

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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16. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ฯ ไม่มีการตั้งสารองการเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด จานวนเงิน 35.16 ล้านบาท
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จานวน 29.43 ล้านบาท) เนื่องจากสารองการเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดมีจานวนต่ากว่าสารอง
เบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
ตารางพัฒนาการค่าสิ นไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ
ปี อุบตั ิเหตุ/ปี ที่รายงาน
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน :
- ณ สิ้นปี อุบตั ิเหตุ
- หนึ่งปี ถัดไป
- สองปี ถัดไป
- สามปี ถัดไป
- สี่ ปีถัดไป
- ห้าปี ถัดไป
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนสัมบูรณ์
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม
รวม

2556

2557

2558

2559

2560

2561

61,373,950
66,758,016
65,173,597
65,949,961
65,947,260
65,939,260
65,939,260
65,939,260
-

56,211,432
54,771,859
55,440,388
55,785,856
55,785,856

60,702,000
58,031,013
58,553,284
57,884,918

64,010,739
63,261,824
65,920,735

55,364,197
55,203,840

71,469,051

55,785,856
55,785,856
-

57,884,918
57,884,918
-

65,920,735
65,061,127
859,608

55,203,840
48,291,462
6,912,378

71,469,051
29,649,215
41,819,836

ปี อุบตั ิเหตุก่อน 2556
อื่นๆ
รวมสารองค่าสิ นไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ

(หน่วย: บาท)
รวม

372,203,660
322,611,838
49,591,822
3,812,656
2,478,183
55,882,661

ตารางพัฒนาการค่าสิ นไหมทดแทนหลังการประกันภัยต่อ
ปี อุบตั ิเหตุ/ปี ที่รายงาน
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน :
- ณ สิ้นปี อุบตั ิเหตุ
- หนึ่งปี ถัดไป
- สองปี ถัดไป
- สามปี ถัดไป
- สี่ ปีถัดไป
- ห้าปี ถัดไป
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนสัมบูรณ์
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม
รวม

2556

2557

2558

2559

2560

2561

62,913,126
58,991,867
57,651,082
58,197,568
58,199,966
58,194,688
58,194,688
58,194,688
-

49,727,350
40,798,794
41,583,811
41,922,646
41,922,646

52,321,459
49,355,510
49,779,703
49,830,805

47,303,374
46,158,395
48,653,956

45,887,288
46,222,054

60,216,395

41,922,646
41,922,646
-

49,830,805
49,830,805
-

48,653,956
47,868,306
785,650

46,222,054
40,350,395
5,871,659

60,216,395
25,940,790
34,275,605

ปี อุบตั ิเหตุก่อน 2556
อื่นๆ
รวมสารองค่าสิ นไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )

(หน่วย: บาท)
รวม

305,040,544
264,107,630
40,932,914
759,865
6,248,359
47,941,138
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16. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)
ข้อสมมติ
ข้อสมมติหลักที่ใช้ในการวัดมูลค่าสารองที่เกิดจากสัญญาประกันภัย เป็ นดังนี้
(ก) ข้อสมมติในเรื่ องประสบการณ์การเกิดค่าสิ นไหมทดแทน
สาหรับการทาการประเมิน บริ ษทั ฯได้ใช้วิธีการทางคณิ ตศาสตร์ประกันภัย 3 วิธีดงั นี้
1) วิธีพฒั นาการสิ นไหม (Chain Ladder method) สาหรับข้อมูลสิ นไหมทดแทนจ่ายและสิ นไหมทดแทนที่
เกิดขึ้น
2) วิธี Bornhuetter-Ferguson method หรื อ “BF” สาหรับข้อมูลสิ นไหมทดแทนจ่ายและ สิ นไหมทดแทนที่
เกิดขึ้น
3) วิธี Expected Loss Ratio หรื อ “ELR”
โดยปกติบริ ษทั มักใช้วิธี Chain Ladder ในการประเมินการประมาณการมูลค่าสารองไหมทดแทนที่เกิดขึ้น ยกเว้น
ในปี อุบตั ิเหตุใหม่ๆ ซึ่ งข้อมูลพัฒนาการยังมีไม่มากพอ ดังนั้นจึงอาจต้องใช้ประมาณการวิธี BF หรื อ ELR ตาม
ความเหมาะสม แล้วแต่ กรณี ซึ่ งสมมติ ฐานหลักของทั้งสองวิธีดงั กล่าวก็คืออัตราส่ วนสิ นไหมทดแทนสัมบูณ์
(Ultimate Loss Ratio) ซึ่ งในการพิจารณาเลือก Ultimate Loss Ratio บริ ษทั ฯก็จะคานึ งถึงข้อมูลในอดีตประกอบ
กับปัจจัยอื่นที่ สะท้อนถึงหนี้สินที่เหมาะสมของบริ ษทั ฯ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน เช่น การเปลี่ยนแปลงใน
นโยบายการรับประกันภัย หรื อ เปลี่ยนแปลงความคุม้ ครองในกรมธรรม์ เป็ นต้น
(ข) ข้อสมมติในเรื่ องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
การประมาณสารองค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้
ในการประมาณสารองค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ บริ ษทั ฯใช้วิธี Kittel’s
Refinement of the Classical Paid-to-Paid ตามเอกสารอ้างอิงของ Conger และ Nolibos เรื่ อง “Estimating
ULAE Liabilities: Rediscovering and Expanding Kittel’s Approach” ในการรวบรวมค่าใช้จ่ายภายในของ
บริ ษทั ฯ เพื่อวิเคราะห์และประมาณค่าใช้จ่ายของฝ่ ายสิ นไหม และค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนอื่นที่
ไม่สามารถจัดสรรได้ ซึ่ งการประมาณด้วยวิธีดงั กล่าวนั้นได้พิจารณาอัตราส่ วนของ ULAE ต่อค่าเฉลี่ยของค่า
ความเสี ยหายจ่าย โดยบริ ษทั ฯจะพิจารณาเลือกอัตราส่ วนนี้จากข้อมูลในอดีตอย่างน้อย 3 ปี
17. เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
รวมเจ้าหนี้ บริ ษทั ประกันภัยต่อ

31 ธันวาคม 2561
10,743,655.71
9,134,313.89
19,877,969.60

(หน่วย:บาท)
31 ธันวาคม 2560
8,873,073.58
8,722,098.37
17,595,171.95

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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18. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ณวันที่31ธันวาคม พ.ศ. 2561 และพ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารจานวนเงินรวม 20.00 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR‟3.00 ต่อปี ซึ่ งค้ าประกันโดยเงินฝากประจาของบริ ษทั ฯ ตามหมายเหตุ 35
19. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
ต้นทุนบริ การงวดปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานหลังออกจากงาน
รวมค่าใช้จ่าย
ภาระผูกพันจากโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
มุลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ ของภาระผูกพัน
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานหลังออกจากงาน
รวมภาระผูกพัน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ณวันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การงวดปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
หักผลประโยชน์โครงการจ่าย
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานหลังออกจากงาน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561
406,294.00
213,180.00

(หน่วย:บาท)
2560
489,841.00
245,915.00

(700,938.00)
(81,464.00)

(2,888,310.00)
(2,152,554.00)

9,467,314.00

12,417,350.00

(700,938.00)
8,766,376.00

(2,888,310.00)
9,529,040.00

9,529,040.00
406,294.00
213,180.00
(681,200.00)

12,841,384.00
489,841.00
245,915.00
(1,159,790.00)

(700,938.00)
8,766,376.00

(2,888,310.00)
9,529,040.00

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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19. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน(ต่อ)
ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ปี 2561
ร้อยละ
60 ปี
2.50
2.00
0.00‟15.00
TMO2017

การเกษียณอายุ
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตรามรณะ

ปี 2560
ร้อยละ
60 ปี
2.29
2.50
0.00‟20.00
TMO2017

การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเกิดขึ้น
จาก
การเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน
การปรับปรุ งมูลค่าตามประสบการณ์จริ ง
การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานประชากรศาสตร์
การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานทางการเงิน
รวม

(หน่วย:บาท)
31 ธันวาคม 2561
(715,462.00)
441,979.00
(427,455.00)
(700,938.00)

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ ยนแปลงในแต่ ละข้อสมมติ ฐานที่ เกี่ ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ อาจ
เป็ นไปได้อย่า งสมเหตุ ส มผลณวันที่ ร ายงานโดยถื อว่า ข้อสมมติ ฐานอื่ นๆคงที่ จะมี ผ ลกระทบต่ อภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็ นจานวนเงินดังต่อไปนี้
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ1.0)
อัตราการเพิ่มของเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ1.0)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ10.0)

เพิ่มขึ้น
(570,215.00)
600,303.00
(78,016.00)

(หน่วย:บาท)
ลดลง
634,110.00
(551,671.00)
79,931.00

แม้ว่าการวิเคราะห์น้ ี ไม่ได้คานึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงิ นสดที่ คาดหวังภายใต้โครงการ
ดังกล่าวแต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.18 บริ ษทั ฯ จะบันทึกผลกระทบจากพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
แรงงานฉบับใหม่เมื่อมีการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ซึ่ งอาจจะมีผลบังคับใช้ในปี 2562 เมื่อมีผลบังคับใช้
บริ ษทั ฯ คาดว่าจะมีการตั้งสารองผลประโยชน์พนักงานที่จะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเป็ นจานวน 3.22 ล้านบาท

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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20. หนี้สินอื่น

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่านายหน้าค้างจ่าย
อื่นๆ
รวม

31 ธันวาคม 2561
7,284,172.22
4,240,381.09
4,620,550.67
16,145,103.98

(หน่วย:บาท)
31 ธันวาคม 2560
7,087,560.38
3,889,161.77
6,242,461.48
17,219,183.63

21. เงินปั นผลจ่าย
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผล
ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ จากผลการดาเนิ นงานสาหรับปี 2560 ในอัตราหุ น้ ละ 1.00 บาทจานวน 12 ล้านหุ น้ รวมเป็ นเงิน 12
ล้านบาท บริ ษทั ฯจ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผล
ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ จากผลการดาเนิ นงานสาหรับปี 2559 ในอัตราหุ น้ ละ 1.50 บาทจานวน 12 ล้านหุ น้ รวมเป็ นเงิน 18
ล้านบาท บริ ษทั ฯจ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560
22. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
2561
ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับ
ประกันภัยและการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการ
รับประกันภัยและการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าภาษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

(หน่วย:บาท)
2560

25,186,545.93

24,886,777.28

8,088,462.79
1,394,068.32
1,295,000.00
7,333,196.66
43,297,273.70

10,460,849.29
1,380,364.73
125,184.72
1,625,000.00
7,968,873.32
46,447,049.34

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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23. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
(หน่วย:บาท)
ผู้บริหาร
เงินเดือนและค่าแรง
ค่าใช้จ่าย‟โครงการสมทบเงิน
อื่นๆ
พนักงานอืน่
เงินเดือนและค่าแรง
ค่าใช้จ่าย‟โครงการสมทบเงิน
อื่นๆ
รวม
ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงานได้ ถูกปันส่ วนดังนี้
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
รวม

2561

2560

11,249,040.00
195,432.00
2,293,837.59
13,738,309.59

10,274,516.00
169,278.00
2,719,228.11
13,163,022.11

20,025,599.00
263,083.06
2,022,694.28
22,311,376.34
36,049,685.93

20,069,616.00
264,191.07
3,058,398.10
23,392,205.17
36,555,227.28

6,872,220.00
2,695,920.00
26,481,545.93
36,049,685.93

6,886,850.00
3,156,600.00
26,511,777.28
36,555,227.28

24. ผลประโยชน์ที่จ่ายแก่กรรมการและผูบ้ ริ หารที่สาคัญ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริ ษทั ฯตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการบริ หารผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารสี่ รายแรกรองจากผูจ้ ดั การลงมาและผูบ้ ริ หารในระดับเทียบเท่า
รายที่สี่ทุกรายประกอบด้วยเงินเดือนเงินอุดหนุนเงินตอบแทนการเกษียณอายุและเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และพ.ศ. 2560 มีดงั นี้
(หน่วย:บาท)

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์ระยะยาว
รวม

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ.2561
31 ธันวาคม พ.ศ.2560
13,350,549.59
12,770,529.11
387,760.00
392,493.00
13,738,309.59
13,163,022.11

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )

- 34 -

25. ผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับแต่ละองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

จานวนก่อนภาษี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561
ส่ วนเกิน(ต่ากว่า)ทุน
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานหลังออกจากงาน
รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560
ส่ วนเกิน(ต่ากว่า)ทุน
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานหลังออกจากงาน
รวม

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี

(หน่วย:บาท)
จานวนสุ ทธิ จาก
ภาษี

(25,380,627.11)

5,076,125.42

(20,304,501.69)

700,938.00
(24,679,689.11)

(140,187.60)
4,935,937.82

560,750.40
(19,743,751.29)

13,103,870.14

(2,620,774.02)

10,483,096.12

2,958,310.00
16,062,180.14

(591,662.00)
(3,212,436.02)

2,366,648.00
12,849,744.12

26. ความเสี่ ยงของธุรกิจประกันวินาศภัย
ความเสี่ ยงจากการรับประกันภัย
ความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัย หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวนของความถี่ ความรุ นแรง และเวลาที่
เกิ ดความเสี ยหายที่ต่างไปจากสมมติ ฐานที่ ใช้ในการคานวณอัตราเบี้ยประกันภัย การคานวณเงิ นสารอง และการ
พิจารณารับประกันภัย รวมถึงความเสี ยหายอันเกิดจากปั จจัยภายนอกที่ไม่ปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี ยหายที่
เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงของสภาพภูมิศาสตร์ ตลอดจนสภาพของสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ งปั จจัยดังกล่าวอาจ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างรุ นแรงทั้งต่อชีวิต ร่ างกาย และทรัพย์สินที่ทางบริ ษทั ฯ รับประกันภัยได้
ปั จจัยความเสี่ ยงด้านการประกันภัยที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ได้แก่ ค่าสิ นไหมทดแทน
เนื่องจากค่าสิ นไหมทดแทนเป็ นค่าใช้จ่ายสาคัญที่บริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ รวมไปถึงความเสี่ ยงจากความไม่
สมดุลของสัดส่ วนของผลิตภัณฑ์จากการรับประกันภัย

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )

- 35 -

26. ความเสี่ ยงของธุรกิจประกันวินาศภัย (ต่อ)
บริ ษ ัท ฯ ได้มี การบริ ห ารความเสี่ ย งอย่ า งเป็ นระบบ เริ่ ม ตั้ง แต่ ข้ นั ตอนการรั บ ประกันภัย ซึ่ ง นโยบายการรั บ
ประกันภัยของบริ ษทั ฯ จะเลือกรับประกันภัยที่มีความเสี่ ยงต่ า โดยจะพิจารณาคัดเลือกบุคคล ทรัพย์สิน ลักษณะ
กิ จการ ความเสี่ ยงของภัยที่ จะรับประกันภัย รวมถึงพิจารณาสภาพพื้นที่ ที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
ประเภท ต่าง ๆ ด้วย ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ จะพิจารณาปั จจัยดังกล่าวจากสถิติที่ได้รวบรวมไว้ แล้วจึงคานวณอัตราเบี้ ย
ประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ ยงนั้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้มีการบริ หารความเสี่ ยงสาหรับภัยที่มีความเสี่ ยง
สู ง โดยจัดให้มีการประกันภัยต่อกับบริ ษทั ประกันภัยต่อที่มีฐานะมัน่ คงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในหลาย
รู ปแบบ เช่ น การประกันภัย ต่ อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) การประกันภัย ต่ อเฉพาะราย (Facultative
Reinsurance) และการประกันภัยต่อความเสี ยหายส่ วนเกิน (Excess of Loss Reinsurance) จึงทาให้ความเสี่ ยงที่เกิด
จากการรับประกันภัยของบริ ษทั ฯ ลดลง รวมถึงสามารถควบคุมกระบวนการจัดการสิ นไหมทดแทนของบริ ษทั ฯ
ให้เป็ นระบบ รัดกุม และถูกต้องตรงตามความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ ง
ตารางแสดงการกระจุกตัวของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย โดยแยกตามประเภทประกันภัย
(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

สารอง

สารอง

เบี้ยประกันภัย

สารองเบี้ย

เบี้ยประกันภัย

สารองเบี้ย

ก่อนการ

ประกันภัยส่ วนที่

ก่อนการ

ประกันภัยส่ วนที่

ประกันภัยต่อ

ประกันภัยต่อ

ประกันภัยต่อ

ประกันภัยต่อ

19,509,807.32

(4,164,394.06)

15,345,413.26

20,614,318.93

(5,514,619.86)

15,099,699.07

5,254,390.18

(2,358,975.39)

2,895,414.79

5,005,564.91

(2,292,028.39)

2,713,536.52

56,556,398.87

(2,755,436.47)

53,800,962.40

57,374,352.62

(2,712,513.00)

54,661,839.62

1,247,600.61

(264,215.22)

983,385.39

1,081,343.91

(84,664.51)

996,679.40

เบ็ดเตล็ด

15,668,546.52

(7,536,190.63)

8,132,355.89

16,081,234.66

(7,467,975.72)

8,613,258.94

รวม

98,236,743.50

(17,079,211.77)

81,157,531.73

100,156,815.03

(18,071,801.48)

82,085,013.55

อัคคีภยั
ทางทะเลและขนส่ ง
รถยนต์
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล

สุทธิ

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )

สุทธิ
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26. ความเสี่ ยงของธุรกิจประกันวินาศภัย (ต่อ)
(หน่วย:บาท)
31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

สารองค่า

อัคคีภยั
ทางทะเลและขนส่ ง
รถยนต์
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
เบ็ดเตล็ด
รวม

สารองค่า

สิ นไหมทดแทน

สารองค่าสิ นไหม

สิ นไหมทดแทน

สารองค่าสิ นไหม

ก่อนการ

ทดแทนส่ วนที่

ก่อนการ

ทดแทนส่ วนที่

ประกันภัยต่อ

ประกันภัยต่อ

ประกันภัยต่อ

ประกันภัยต่อ

15,310,656.84

(4,740,720.70)

10,569,936.14

7,419,989.38

(1,829,114.41)

5,590,874.97

1,792,208.48

(339,504.35)

1,452,704.13

2,000,364.94

(1,751,341.14)

249,023.80

33,654,449.57

(812,018.01)

32,842,431.56

19,978,760.22

(656,764.16)

19,321,996.06

622,036.39

(46,360.71)

575,675.68

803,362.11

(56,710.29)

746,651.82

4,503,310.02

(2,002,919.05)

2,500,390.97

4,165,475.12

(950,370.31)

3,215,104.81

55,882,661.30

(7,941,522.82)

47,941,138.48

34,367,951.77

(5,244,300.31)

29,123,651.46

สุทธิ

สุทธิ

การทดสอบความอ่ อนไหวเป็ นการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งที่ ห นี้ สิ น จากการรั บประกันภัย จะเพิ่ มขึ้ นหรื อลดลง
เนื่ องมาจากความผันผวนของสมมติฐานที่ ใช้ในการคานวณ ซึ่ งจะกระทบต่อภาระผูกพันด้านสิ นไหมทดแทนทั้ง
ด้านก่อนการรับประกันภัยต่อและหลังการรับประกันภัยต่อ โดยความเสี่ ยงอาจเกิ ดจากความถี่และความรุ นแรงที่
เกิดความเสี ยหาย หรื อค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดการสิ นไหมทดแทนไม่เป็ นไปตามที่คาดไว้
(หน่วย:บาท)

อัตราส่วนค่าสิ นไหมสัมบูรณ์
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายจัดการสิ นไหมที่
ไม่สามารถจัดสรรได้

ข้อสมมติที่
เปลี่ยนแปลง

31 ธันวาคม 2561
สารองค่าสิ นไหม
ทดแทนก่อนการรับ
ประกันภัยต่อ

สารองค่าสิ นไหม
ทดแทนหลังการรับ
ประกันภัยต่อ

+1 %
-1 %
+1 %
-1 %

2,036,492.07
(2,036,492.07)
331,820.16
(331,820.16)

1,674,003.51
(1,674,003.51)
331,820.16
(331,820.16)

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )

- 37 -

26. ความเสี่ ยงของธุรกิจประกันวินาศภัย (ต่อ)
ความเสี่ ยงทางการเงิน
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 เรื่ องการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิ น
บริ ษทั ฯ มีเครื่ องมือทางการเงินที่สาคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด เบี้ยประกันภัยค้างรับ สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินให้กยู้ ืม และเจ้าหนี้ บริ ษทั
ประกันภัยต่อ บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริ หารความ
เสี่ ยงดังนี้
(ก) ความเสี่ ยงด้านเครดิต
ความเสี่ ย งด้านเครดิ ต หมายถึ ง ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากคู่ สัญญาไม่ ส ามารถปฏิ บตั ิ ตามภาระที่ ต กลงไว้กับ
บริ ษทั ฯ รวมถึงโอกาสที่คู่สญ
ั ญาจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ
ปั จจัยความเสี่ ยงด้า นเครดิ ต ที่ สาคัญของบริ ษ ทั ฯ ได้แก่ ผูร้ ั บประกันภัย ต่ อไม่ ส ามารถช าระค่ า สิ นไหม
ทดแทนให้กบั บริ ษทั ฯ ได้ ในการรับประกันภัยที่มีทุนประกันภัยค่อนข้างสู งทางบริ ษทั ฯ จึงได้จดั การความ
เสี่ ยง โดยกาหนดนโยบายการกระจายความเสี่ ยงโดยการจัดทาการประกันภัยต่อกับบริ ษทั ประกันภัยทั้งใน
และต่างประเทศ
บริ ษทั ฯ มีการพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือและความมัน่ คงของบริ ษทั ที่รับประกันภัยต่อต่างประเทศ และ
ยังมีการติดตามการจัดอันดับความน่าเชื่ อถือให้มีความทันสมัยอย่างสม่าเสมอ ส่ วนบริ ษทั รับประกันภัยต่อ
ในประเทศ บริ ษทั ฯ จะเลือกพิจารณาจากรายชื่อบริ ษทั ประกันวินาศภัยต่อที่มีระดับอัตราส่ วนความเพียงพอ
ของเงินกองทุนจากรายงานการดารงกองทุนประจาไตรมาสล่าสุ ดก่อนวันประเมิน
(ข) ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ ยงที่มูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินและกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ
จะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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26. ความเสี่ ยงของธุรกิจประกันวินาศภัย (ต่อ)
(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ระยะเวลากาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่
หรื อวันครบกาหนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ สารองสิ นไหมทดแทนส่ วน
ที่เรี ยกคืนจากบริ ษทั
ประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ
ตราสารทุน
ตราสารหนี้ ภาคเอกชน
52,000,000.00
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบ
กาหนดเกินกว่า 3 เดือน
169,930,000.00
เงินให้กูย้ มื
หนีส้ ิ นทางการเงิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
สารอง - ค่าสิ นไหมทดแทน
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ
-

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

-

-

11,875,195.93
-

28,984,979.72

11,875,195.93
28,984,979.72

-

-

-

-

7,941,522.82
8,902,865.15

7,941,522.82
8,902,865.15

-

11,600,000.00
-

5,000,000.00
-

104,000,000.00

77,000,000.00

-

229,836,388.06
-

16,600,000.00
229,836,388.06
233,000,000.00

0.00-5.00
1.97-4.95

-

-

8,547,552.64

-

169,930,000.00
8,547,552.64

0.65-1.60
5.275-5.900

-

-

-

55,882,661.30
19,877,969.60

55,882,661.30
19,877,969.60

-

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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26. ความเสี่ ยงของธุรกิจประกันวินาศภัย (ต่อ)
(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ระยะเวลากาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่
หรื อวันครบกาหนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ สารองสิ นไหมทดแทนส่ วน
ที่เรี ยกคืนจากบริ ษทั
ประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ
1,600,000.00
ตราสารทุน
ตราสารหนี้ ภาคเอกชน
25,000,000.00
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบ
กาหนดเกินกว่า 3 เดือน
164,930,000.00
เงินให้กูย้ มื
หนีส้ ินทางการเงิน
หนี้ สินจากสัญญาประกันภัย
สารอง - ค่าสิ นไหมทดแทน
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ
-

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

-

-

39,549,811.22
-

25,129,084.90

39,549,811.22
25,129,084.90

-

-

-

-

5,244,300.31
9,278,533.89

5,244,300.31
9,278,533.89

-

10,000,000.00
-

5,000,000.00
-

98,000,000.00

77,000,000.00

-

255,558,075.17
-

16,600,000.00
255,558,075.17
200,000,000.00

0.00-5.00
1.93-4.95

-

-

10,177,930.20

-

164,930,000.00
10,177,930.20

0.65-1.80
5.275-5.900

-

-

-

34,367,951.77
17,595,171.95

34,367,951.77
17,595,171.95

-

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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26. ความเสี่ ยงของธุรกิจประกันวินาศภัย (ต่อ)
(ค) ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากการที่ บริ ษทั ไม่สามารถชาระหนี้ สิน หรื อภาระ
ผูกพันเมื่อถึงกาหนด เนื่ องจากไม่สามารถเปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงิ นสดได้ หรื อไม่สามารถจัดหาเงิ นทุนได้
เพียงพอ หรื อสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ดว้ ยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้
บริ ษทั ฯ ได้คานึงถึงสภาพคล่องในการจัดหาเงินและบริ หารเงินสดรับสุ ทธิ จากการดาเนิ นงาน เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ การระดมเงิ นทุนจากแหล่งหนี้ สินและแหล่งทุน ให้มีความสอดคล้องกับสภาพของค่าสิ นไหม
ทดแทนที่ เกิ ดขึ้ นและที่ อาจเกิ ดขึ้ นในอนาคต ให้อยู่ในภาวะที่ สามารถจะดาเนิ นการจ่ายชดใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทนได้อย่างสะดวก รวดเร็ วและครบถ้วน รวมทั้งความสามารถในการเรี ยกเก็บเงินจากผูร้ ับประกันต่อ
หรื อเรี ยกร้องจากผูก้ ระทาผิดในกรณี ที่สินไหมรายนั้นต้องมีผรู ้ ับผิดชอบตามกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 วันที่ครบกาหนดของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินนับจากวันที่ใน
งบแสดงฐานะการเงิน มีดงั นี้
(หน่วย: บาท)
เมื่อทวงถาม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี้ จากสัญญาประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
หนีส้ ินทางการเงิน
หนี้ สินตามสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

ภายใน 1 ปี

31 ธันวาคม 2561
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

ไม่มีกาหนด

รวม

11,875,195.93
-

28,984,979.72
7,637,691.61
8,902,865.15
221,930,000.00

115,600,000.00

82,000,000.00

230,177,448.06

11,875,195.93
28,984,979.72
7,637,691.61
8,902,865.15
649,707,448.06

-

112,809.26

472,573.27

7,962,170.11

-

8,547,552.64

-

51,191,021.96
19,877,969.60

4,691,639.34
-

-

-

55,882,661.30
19,877,969.60

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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26. ความเสี่ ยงของธุรกิจประกันวินาศภัย (ต่อ)
(หน่วย: บาท)
เมื่อทวงถาม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี้ จากสัญญาประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
หนีส้ ินทางการเงิน
หนี้ สินตามสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

ภายใน 1 ปี

31 ธันวาคม 2560
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

ไม่มีกาหนด

รวม

39,549,811.22
-

25,129,084.90
4,329,147.91
9,278,533.89
191,530,000.00
161,063.16

913,909.08
108,000,000.00
2,167,672.47

1,243.32
82,000,000.00
7,849,194.57

255,558,075.17
-

39,549,811.22
25,129,084.90
5,244,300.31
9,278,533.89
637,088,075.17
10,177,930.20

-

30,407,234.62
17,595,171.95

3,955,588.24
-

5,128.91
-

-

34,367,951.77
17,595,171.95

มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมหมายถึงจานวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้
และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
วิธีการกาหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้ นอยู่กบั ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงินมูลค่ายุติธรรมจะกาหนดจากราคาตลาด
ล่าสุ ดแต่ หากไม่สามารถหาราคาตลาดที่ เหมาะสมได้มูลค่ ายุติธรรมจะกาหนดขึ้ นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่ า ที่
เหมาะสม
บริ ษทั ฯใช้วิธีการและข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินดังนี้
(ก) สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้นหรื อสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการคิด
ดอกเบี้ยในอัตราเทียบเคียงกับราคาตลาด ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่ อ ลูกหนี้ จากสัญญาประกันภัยต่อ และเจ้าหนี้ บริ ษทั ประกันภัยต่ อ มูลค่ า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวประมาณโดยเทียบเคียงกับมูลค่าตามบัญชี
(ข) เงิ นลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด ยกเว้นเงิ นลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ใน
ความต้องการของตลาด คานวณดังนี้
 หุน้ ทุน คานวณตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็ นที่ยอมรับทัว่ ไป
(ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ คานวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(ง) เงินให้กยู้ ืมแสดงมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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26. ความเสี่ ยงของธุรกิจประกันวินาศภัย (ต่อ)
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่สาคัญอันเกี่ ยวเนื่ องกับการรับประกันภัยและการทาประกันภัยต่อเป็ น
เงิ นตราต่างประเทศโดยบริ ษทั ไม่ได้ทาสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่ างประเทศล่วงหน้าเพื่ อใช้เป็ นเครื่ องมื อในการ
บริ หารความเสี่ ยงอย่างไรก็ตามผูบ้ ริ หารเชื่ อว่าบริ ษทั ฯไม่มีผลกระทบจากความเสี่ ยงดังกล่าวอย่างเป็ นสาระสาคัญ
เนื่ องจากวิธีปฏิ บตั ิ ของสัญญาประกันภัยรายใหญ่จะใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเดี ยวกันระหว่างสัญญารับประกันภัยกับ
สัญญาเอาประกันภัยต่อ
27. การบริ หารจัดการทุนของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
วัตถุประสงค์ในการบริ หารทุนของบริ ษทั ฯคือการดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องและ
การดารงเงินกองทุนฯให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจ
ประกันภัย
28. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
(หน่วย: บาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมต้นปี
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยที่เกิดขึ้นระหว่างปี
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายปี

3,923,460.10
461,507.59
4,384,967.69

3,443,838.87
479,621.23
3,923,460.10

29. หลักทรัพย์ประกันวางไว้กบั นายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2560 บริ ษทั ฯ ได้นาเงินฝากธนาคารจานวน 14 ล้านบาท วางไว้เป็ น
หลักทรัพย์เพื่อค้ าประกันไว้กบั นายทะเบี ยนประกันภัยตามมาตรา 19 แห่ งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
พ.ศ.2535
30. หลักทรัพย์ที่จดั สรรไว้เป็ นเงินสารองวางไว้กบั นายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2560 เงินฝากธนาคารจานวน 20.00 ล้านบาท ใช้เป็ นหลักทรัพย์ในการ
วางเป็ นสารองสาหรับเบี้ยประกันภัยไว้กบั นายทะเบียน

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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31. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบี ยนจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พขึ้ นตามพระราชบัญญัติกองทุนสารอง
เลี้ยงชี พ พ.ศ.2530 ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่ พนักงานจ่ายสะสมเป็ นรายเดือน และบริ ษทั ฯ จ่ายสมทบในอัตรา
เดียวกันคือร้อยละ 3 ของเงินเดือนซึ่ งขึ้ นอยู่กบั อายุงานของพนักงานกองทุนสารองเลี้ยงชี พนี้ บริ หารโดยบริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิ กรจากัดซึ่ งจะจ่ายให้พนักงานในกรณี ที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของ
บริ ษทั ฯสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2560 บริ ษทั ฯจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นจานวนเงิน
ประมาณ 0.46 ล้านบาท และ 0.43 ล้านบาท ตามลาดับ
32. สารองตามกฎหมาย
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ
ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี จนกว่าทุนสารองนี้
จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเป็ นเงิน
ปันผลได้
33. กาไรต่อหุน้
กาไรต่ อหุ ้นขั้นพื้ นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรั บปี ที่ เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้น ของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่น)
(หน่วย:บาท)
2561
2560
กาไรสาหรับปี
6,199,547.23
13,292,117.77
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก(หุ น้ )
12,000,000
12,000,000
กาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

0.52

1.11

34. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่ นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
การดาเนินงานได้รับ และสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงาน
และประเมินผลการดาเนินงานของส่ วนงาน
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นกิจการในส่ วนงานทางธุ รกิจเดียว คือ ธุ รกิจรับประกันวินาศภัย และดาเนิ นธุ รกิจในส่ วนงานทาง
ภูมิศาสตร์ เดียว คือ ในประเทศไทย ดังนั้นรายได้กาไรและสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับ
ส่ วนงานทางธุรกิจ และส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงานบริ ษทั ฯ ได้
รายงานส่ วนงานดาเนิ นงาน โดยแยกเป็ นประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประกันอัคคีภยั ประกันภัยทางทะเลและ
ขนส่ ง ประกันภัยรถ ประกันภัยอุบตั ิเหตส่ วนบุคคล ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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34. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน(ต่อ)
ตามที่แสดงข้อมูลรายได้และกาไรของส่ วนงานของบริ ษทั ฯสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 และ พ.ศ.
2560 ดังนี้
(หน่วย:บาท)

ประกันอัคคีภยั

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ ง

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประกันอุบตั ิเหตุ
ประกันภัยรถ
ส่ วนบุคคล
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

รวม

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หักเบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก(หัก)เงินสารองเบี้ยประกันภัย
ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายใน
การจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ก่อนค่าใช้ จ่ายดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
รวมค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ขาดทุนจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายได้อื่น
กาไรก่อนรายได้ภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

38,227,935.55
7,935,392.92
30,292,542.63

10,349,016.20
4,724,374.98
5,624,641.22

107,661,127.37
5,228,463.26
102,432,664.11

2,220,584.53
493,404.97
1,727,179.56

30,224,283.68
14,447,153.52
15,777,130.16

188,682,947.33
32,828,789.65
155,854,157.68

(245,714.19)
30,046,828.44
3,286,845.28
33,333,673.72

(181,878.27)
5,442,762.95
2,042,033.13
7,484,796.08

860,877.22
103,293,541.33
891,296.31
104,184,837.64

13,294.01
1,740,473.57
170,467.84
1,910,941.41

480,903.05
16,258,033.21
5,255,191.61
21,513,224.82

927,481.82
156,781,639.50
11,645,834.17
168,427,473.67

8,508,402.01
8,986,346.15
4,570,011.58

1,307,520.33
1,476,088.81
2,454,209.70

51,404,674.76
13,970,911.29
45,413,113.23

1,095,674.96
571,510.00
6,678.75

1,516,919.07
4,762,341.45
1,099,876.40

63,833,191.13
29,767,197.70
53,543,889.66

22,064,759.74

5,237,818.84

110,788,699.28

1,673,863.71

7,379,136.92

147,144,278.49
43,297,273.70
190,441,552.19
(22,014,078.52)
20,194,324.80
7,509,672.17
5,689,918.45
509,628.78
6,199,547.23

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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34. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน(ต่อ)
(หน่วย:บาท)

ประกันอัคคีภยั

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ ง

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประกันอุบตั ิเหตุ
ประกันภัยรถ
ส่ วนบุคคล
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

รวม

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หักเบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก(หัก)เงินสารองเบี้ยประกันภัย
ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายใน
การจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ก่อนค่าใช้ จ่ายดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
รวมค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ขาดทุนจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายได้อื่น
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

43,044,032.37
11,350,466.43
31,693,565.94

9,521,765.99
4,196,279.12
5,325,486.87

113,461,995.98
5,425,133.99
108,036,861.99

1,885,260.18
168,825.54
1,716,434.64

30,956,434.44
15,772,726.17
15,183,708.27

198,869,488.96
36,913,431.25
161,956,057.71

6,884,407.11
38,577,973.05
4,612,949.20
43,190,922.25

(320,015.99)
5,005,470.88
1,671,307.67
6,676,778.55

(9,685,771.08)
98,351,090.91
924,416.57
99,275,507.48

(106,088.04)
1,610,346.60
59,398.93
1,669,745.53

(7,788,713.19)
7,394,995.08
5,079,678.93
12,474,674.01

(11,016,181.19)
150,939,876.52
12,347,751.30
163,287,627.82

6,847,839.34
9,914,444.69
4,576,918.29

256,814.59
1,341,396.53
2,436,805.70

36,031,133.32
14,796,219.32
46,896,810.99

1,156,477.68
488,515.62
5,418.56

2,251,064.59
5,038,815.39
1,202,596.52

46,543,329.52
31,579,391.55
55,118,550.06

21,339,202.32

4,035,016.82

97,724,163.63

1,650,411.86

8,492,476.50

133,241,271.13
46,447,049.34
179,688,320.47
(16,400,692.65)
20,769,465.44
10,202,384.99
14,571,157.78
(1,279,040.01)
13,292,117.77

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )
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34. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน(ต่อ)
สิ นทรัพย์และหนี้สินของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2560 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย:บาท)
ประกันอุบตั ิเหตุส่วน

ประกันภัยทาง
ประกันอัคคีภยั

ทะเลและขนส่ง

ประกันภัยรถ

บุคคล

สิ นทรัพย์ที่ปันส่วน
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ไม่ได้

รวม

สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561

22,731,019.21

5,116,215.01

22,909,250.92

954,663.71

16,879,385.78

730,914,989.89

799,505,524.52

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560

22,789,836.06

6,713,800.00

17,068,543.12

700,288.66

15,389,771.81

744,817,959.97

807,480,199.62

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561

58,897,300.94

9,320,569.25

96,541,108.47

2,075,048.71

22,598,113.26

33,566,354.06

222,998,494.69

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560

52,359,856.59

9,126,180.11

79,703,763.01

2,033,861.14

22,185,603.07

40,019,701.81

205,428,965.73

หนีส้ ิ น

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ ไม่มีรายได้จากผูเ้ อาประกันรายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 10 ของเบี้ย
ประกันภัยรับของกิจการ
35. ทรัพย์สินที่มีขอ้ จากัดและภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2560 บริ ษทั ฯได้นาเงินฝากธนาคารจานวนเงินรวม 54.93 ล้านบาท ใช้
เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันดังนี้
(หน่วย:บาท)

31 ธันวาคม 2561
เงินฝากธนาคาร
ค้ าประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
หลักทรัพย์วางไว้กบั นายทะเบียน
หลักทรัพย์จดั สรรไว้เป็ นเงินสารองวางไว้กบั นายทะเบียน
ค้ าประกันการใช้บตั รเครดิต
ค้ าประกันการใช้ไฟฟ้ า
รวม

31 ธันวาคม 2560

20,000,000.00
14,000,000.00
20,000,000.00
500,000.00
430,000.00
54,930,000.00

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )

20,000,000.00
14,000,000.00
20,000,000.00
500,000.00
430,000.00
54,930,000.00
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36. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้าและภาระผูกพัน
คดีฟ้องร้ อง
ณวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2560 บริ ษทั ฯ ถูกฟ้ องร้องคดีจากการเป็ นผูร้ ับประกันภัยโดยมีทุนทรัพย์
ถูกฟ้ องเป็ นจานวนเงินโดยรวมประมาณ 0.65 ล้านบาท และ 3.51 ล้านบาท ตามลาดับ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯมี
หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความที่ถูกฟ้ องร้องในมูลค่าที่ไม่เกินความคุม้ ครองตามกรมธรรม์จานวน 0.65 ล้าน
บาท และ 2.56 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งการพิจารณาคดีดงั กล่าวยังไม่แล้วเสร็ จ และส่ วนใหญ่บริ ษทั ฯ คาดว่าจะ
ชนะคดีบริ ษทั ฯจึงได้บนั ทึกสารองค่าเผื่อผลเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นในงบการเงิ นเป็ นจานวน 0.64 ล้านบาท และ
2.56 ล้านบาท ตามลาดับ
การคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2560 บริ ษทั ฯ มีหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯ
เหลืออยูเ่ ป็ นจานวนเงิน 0.93 ล้านบาท ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับการค้ าประกันไฟฟ้ า
ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดาเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชาระตามสัญญาเช่าและบริ การระยะยาว
รายละเอียดดังต่อไปนี้

ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี
รวม

31 ธันวาคม 2561
2,464,236.00
2,464,236.00

(หน่ วย : บาท)
31 ธันวาคม 2560
2,267,728.00
2,267,728.00

37. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิ ให้จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือ
หุน้ จากผลการดาเนินงานสาหรับปี 2561 ในอัตราหุน้ ละ 0.50 บาท จานวน 12 ล้านหุน้ รวมเป็ นเงิน 6 ล้านบาท
38. การอนุมตั ิงบการเงิน
กรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ ได้อนุมตั ิให้ออกงบการเงินนี้แล้วเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

(ลงชื่อ) …………………………………………..…………………… กรรมการตามอานาจ
( นายสุ กิจ จรัญวาศน์
นายพนธ์ ฐิติพานิชยางกูร )

