
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

สินทรัพย์

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 53,022,357.90           11,875,195.93           

     เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 7 30,325,742.29           28,984,979.72           

     รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 2,892,958.31             3,297,036.40             

     สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 8 36,760,390.42           25,020,734.59           

     ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยั 9 26,400,176.00           8,902,865.15             

     สินทรัพยล์งทุน

        เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 10 668,653,258.22         649,707,448.06         

        เงินให้กูย้มื 11 7,281,766.56             8,547,552.64             

     ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ 12 42,872,766.09           43,453,740.05           

     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 13 12,449.48                  56,149.85                  

     สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 14 18,669,962.34           11,952,510.79           

     สินทรัพยอ่ื์น 15 13,458,522.12           7,707,311.34             

               รวมสินทรัพย์ 900,350,349.73         799,505,524.52         

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2562



(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

หน้ีสินและส่วนของผูเ้จา้ของ

     หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 16 275,357,807.42         154,119,404.80         

     เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 17 20,985,069.98           19,877,969.60           

     ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                             1,071,302.42             

     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 13,294,767.00           8,766,376.00             

     หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 14 9,294,522.24             11,934,534.61           

     หน้ีสินอ่ืน

        คา่เบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 12,625,471.50           11,083,803.28           

        อ่ืนๆ 20 40,230,786.39           16,145,103.98           

               รวมหน้ีสิน 371,788,424.53         222,998,494.69         

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2562
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(หน่วย : บาท)
31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ

     ส่วนของเจา้ของ

        ทุนเรือนหุน้

          ทุนจดทะเบียน

            หุน้สามญั 12,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10.00 บาท 120,000,000.00         120,000,000.00         

          ทุนท่ีออกและช าระแลว้  

            หุน้สามญั 12,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10.00 บาท 120,000,000.00         120,000,000.00         

        ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 258,000,000.00         258,000,000.00         

        ก  าไรสะสม

            จดัสรรแลว้

                 ส ารองตามกฎหมาย 12,000,000.00           12,000,000.00           

            ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 101,383,836.22         138,768,891.38         

        องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 37,178,088.98           47,738,138.45           

                    รวมส่วนของเจา้ของ 528,561,925.20         576,507,029.83         

                    รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 900,350,349.73         799,505,524.52         

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2562
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 บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 2562 2561

รายได้
เบ้ียประกนัภยัรับ 414,856,166.34       188,682,947.33       
หกั เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (59,428,962.34)        (32,828,789.65)        
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 355,427,204.00 155,854,157.68 
บวก(หกั) ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พ่ิม (ลด) จากปีก่อน (82,691,552.11)        927,481.82
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 34 272,735,651.89 156,781,639.50 
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 34 16,968,755.35 11,645,834.17 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 34 20,103,427.22         20,194,324.80         
ก าไรจากเงินลงทุน 17,204,980.00 - 
รายไดอ่ื้น 16,655,732.69 7,509,672.17 

รวมรายได้ 343,668,547.15       196,131,470.64       
ค่าใชจ่้าย
ค่าสินไหมทดแทน 168,448,154.99       73,975,799.22         
หกั ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (46,184,375.67) (10,142,608.09)
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 34 122,263,779.32 63,833,191.13 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 34 54,185,607.45         29,767,197.70         
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 34 158,677,013.14       53,543,889.66         
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 22 46,227,005.95         43,297,273.70         

รวมค่าใชจ่้าย 381,353,405.86 190,441,552.19 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (37,684,858.71)        5,689,918.45           
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 14.2 6,633,921.95           509,628.78              
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (31,050,936.76) 6,199,547.23 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562



(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ 2562 2561

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน (417,648.00)             700,938.00              
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 14.3 83,529.60                (140,187.60)             
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน - สุทธิจากภาษี (334,118.40)             560,750.40              

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย (13,200,061.84)        (25,380,627.11)        
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 14.3 2,640,012.37           5,076,125.42           
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย - สุทธิจากภาษี (10,560,049.47)        (20,304,501.69)        

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน ส าหรับปีสุทธิจากภาษี (10,894,167.87)        (19,743,751.29)        
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม ส าหรับปี (41,945,104.63)        (13,544,204.06)        

ก าไรต่อหุ้น
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (2.59) 0.52
จ านวนหุ้นสามญั 12,000,000 12,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562



(หน่วย : บาท)

2562 2561

กระแสเงินสดไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน

     เบ้ียประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 411,231,156.62       183,253,992.80       

     เงินสดจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ (56,792,779.03) (25,855,300.12)

     ดอกเบ้ียรับ 13,766,717.81         10,791,103.56         

     เงินปันผลรับ 6,993,223.15           8,824,265.60           

     รายไดอ่ื้น 16,655,732.69         7,509,672.17           

     ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (112,614,062.96) (46,263,375.91)

     ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (37,263,364.26) (18,000,399.36)

     ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (158,677,013.14) (53,543,889.66)

     ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (20,271,535.62) (43,711,574.77)

     ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (2,078,555.45) (2,115,056.32)

     เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ (14,940,892.00) (38,000,000.00)

     เงินใหกู้ย้ืม 1,265,786.08           1,630,377.56           

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมด าเนินงาน 47,274,413.89         (15,480,184.45)

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562



(หน่วย : บาท)

2562 2561

     กระแสเงินสดใชไ้ป
        อุปกรณ์ (127,251.92) (194,430.84)
           เงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมลงทนุ (127,251.92) (194,430.84)

           เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทนุ (127,251.92) (194,430.84)

           เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน

        เงินปันผลจ่าย (6,000,000.00) (12,000,000.00)

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 41,147,161.97         (27,674,615.29)

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 11,875,195.93         39,549,811.22         

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัส้ินปี 53,022,357.90         11,875,195.93         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

(หน่วย : บาท)

องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของเจา้ของ
จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลก าไร (ขาดทุน)จาก

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส ารองตาม  การเปล่ียนแปลงมูลคา่

หมายเหตุ และช าระแลว้ ส่วนเกินมูลคา่หุ้น กฎหมาย เงินลงทุนเผ่ือขาย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 120,000,000.00    258,000,000.00    12,000,000.00      144,008,593.75    68,042,640.14           602,051,233.89       

ก าไรส าหรับปี - - - 6,199,547.23        - 6,199,547.23           

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - - - 560,750.40 (20,304,501.69)          (19,743,751.29)        

เงินปันผลจ่าย 21 - - - (12,000,000.00)     - (12,000,000.00)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 120,000,000.00    258,000,000.00    12,000,000.00      138,768,891.38    47,738,138.45           576,507,029.83       

ขาดทุนก าไรส าหรับปี - - - (31,050,936.76)     - (31,050,936.76)        

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - - - (334,118.40)          (10,560,049.47)          (10,894,167.87)        

เงินปันผลจ่าย 21 - - - (6,000,000.00)       - (6,000,000.00)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 120,000,000.00    258,000,000.00    12,000,000.00      101,383,836.22    37,178,088.98           528,561,925.20       

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ

 บริษทั จรัญประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)

ก าไรสะสม



 
- 1 - 

 
(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

  บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
      

 

1. ขอ้มลูทัว่ไป 

บริษทั จรัญประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียน เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2537 ทะเบียน

เลขท่ี บมจ.เลขท่ี 0107537000807 ส านกังานตั้งอยู่เลขท่ี 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหว้ย

ขวาง กรุงเทพมหานคร บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจหลกั คือ การรับประกนัวินาศภยั 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

2.1 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 

2547 และจดัท าข้ึนตามวิธีการบญัชีเก่ียวกบัการประกนัภยัในประเทศไทยและอา้งอิงตามหลกัเกณฑ์ท่ี

เก่ียวขอ้งซ่ึงก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) 

เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไขและระยะเวลาในการจดัท าและยื่นงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัผลการ

ด าเนินงานของบริษทัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 4 มีนาคม 2559 

งบการเงินของบริษทัฯจดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของรายการใน       

งบการเงิน ยกเวน้รายการท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

งบการเงินฉบับภาษาองักฤษจัดท าข้ึนจากงบการเงินฉบับภาษาไทยท่ีจัดท าตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมี

เน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหว่างปี บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน

ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้

แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่

มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ี

เก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) สญัญาก่อสร้าง 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) รายได ้

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 

ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) การโอนสินทรัพยจ์ากลกูคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ี

อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน ส าหรับการ

รับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ

แทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และ

ก าหนดใหกิ้จการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณา

ตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาประกนัภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีขอ้ก าหนดเพ่ิมเติม โดยมีการใหท้างเลือกส าหรับผูรั้บประกนัภยัท่ี

เขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ให้สามารถยกเวน้การถือปฏิบติัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล

เคร่ืองมือทางการเงิน  (ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเ ร่ิมในหรือหลังว ันท่ี  

1 มกราคม 2563) บางประการเป็นการชัว่คราว และใหถื้อปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือ

ทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลูส าหรับธุรกิจประกนัภยั แทนส าหรับรอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมก่อนวนัท่ี  

1 มกราคม 2565 หรือก่อนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาประกนัภยั (เม่ือมีการ

ประกาศใช)้ มีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มผีลบังคับใช้ส าหรับงบการเงนิที่มรีอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลงั 

วนัที่ 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึน

เพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย

ใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงั วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ต่อ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มลูเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19  การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั

มลูค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมลูค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร

ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ

เก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล

เคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการ

บญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจุบนัถูก

ยกเลิกไป 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกจิประกนัภัย 

แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับธุรกิจประกนัภยั ออกมา

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2562) เร่ืองสัญญาประกนัภยั ท่ี

อนุญาตใหผู้รั้บประกนัท่ีเขา้เง่ือนไขตามท่ีก าหนด ใหส้ามารถยกเวน้การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2563 เป็นการชัว่คราว และก าหนดใหถื้อปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง 

เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลูส าหรับธุรกิจประกนัภยัแทน 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงั วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ต่อ) 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี มีข้อก าหนดบางเร่ืองท่ีแตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 9 โดยมีเร่ืองท่ีส าคญัดงัน้ี 
- การจัดประเภทและการวดัมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน ให้จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า 
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด และลูกหน้ีและเงินให้กู้ยืม โดยไม่ตอ้ง
ค านึงถึงหลกัการประเมินโมเดลธุรกิจและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา 

- การรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า ผลก าไรขาดทุนจากการตดัรายการ และผลก าไรขาดทุนจาก              
การป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรมของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง ส าหรับตราสารทุนท่ี
เป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ใหรั้บรู้เขา้ส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
- ก าหนดใหอ้นุพนัธ์แฝงในสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นสัญญาแบบผสมตอ้งแยกออกจากสัญญาหลกั 
หากเขา้เง่ือนไขทุกขอ้ในการแยกสัญญา 

นอกจากน้ี แนวปฏิบติัทางการบัญชีดังกล่าวมีข้อก าหนดบางเร่ืองท่ีแตกต่างจากมาตรฐานการรายงาน  
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 ในส่วนของการเปิดเผยรายการ 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่า บริษทัฯเขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินฉบบัท่ี 4 เร่ือง สัญญาประกนัภยั ท่ีก าหนดให้บริษทัฯสามารถเลือกถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติั
ทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลูส าหรับธุรกิจประกนัภยัไดแ้ละบริษทัฯเห็นว่า
การเลือกใช้แนวปฏิบติัมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัมากกว่า ดงันั้น บริษทัฯจึงเลือกใช้แนว
ปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าว 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯคาดว่าการน าแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผย
ขอ้มลูส าหรับธุรกิจประกนัภยัมาใช ้จะมีผลกระทบต่องบการเงินจากรายการดงัต่อไปน้ี  
- การจดัประเภทและวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจด
ทะเบียน บริษทัฯตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ใชบ้ริษทัจดทะเบียนและ
จดัประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 
- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต - บริษทัฯตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
ต่อสินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จ  าเป็นตอ้งรอใหเ้หตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน  
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐาน การรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง 
เคร่ืองมือทางการเงิน และเปิดเผยขอ้มูลส าหรับธุรกิจประกนัภยัมาใช ้
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงั วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (ต่อ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ

ตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การ

แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับ

สญัญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมลูค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่า

ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั

กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

บริษทัฯคาดวา่จะน ามาตรฐานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐาน

รายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัใชค้ร้ังแรกโดยการปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า

มาตรฐานน้ีมาถือปฏิบติั 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

3. นโยบายบญัชีท่ีส าคญั 

3.1. การจดัประเภทสญัญาประกนัภยั 

บริษทัฯจัดประเภทของสัญญาประกันภัยและสัญญาประกนัภยัต่อโดยการพิจารณาลกัษณะของสัญญา
ประกันภัย โดยสัญญาประกันภัยคือสัญญาซ่ึงผูรั้บประกันภัย รับความเส่ียงด้านการรับประกันภัยท่ีมี
นัยส าคัญจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง (ผูเ้อาประกันภัย) โดยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อา
ประกนัภยัหากเหตุการณ์ในอนาคตอนัไม่แน่นอนท่ีระบุไว ้(เหตุการณ์ท่ีเอาประกนัภยั) เกิดผลกระทบในทาง
ลบต่อผูเ้อาประกนัภยั ในการพิจารณาวา่มีการรับความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัท่ีมีนยัส าคญัหรือไม่นั้นจะ
พิจารณาจากจ านวนผลประโยชน์ท่ีจะตอ้งจ่ายกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีรับประกนัภยัเกิดข้ึนกบัจ านวนภาระ
ผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายตามสัญญาหากไม่มีสถานการณ์ท่ีรับประกนัภยัเกิดข้ึน ซ่ึงหากไม่เขา้เง่ือนไขดงักล่าว
ขา้งตน้ บริษทัฯจะจดัประเภทสญัญาประกนัภยั และสญัญาประกนัภยัต่อเป็นสัญญาการลงทุน ซ่ึงสัญญาการ
ลงทุนคือสัญญาท่ีมีรูปแบบทางกฎหมายเป็นสัญญาประกนัภยัและท าให้ผูรั้บประกนัภยัมีความเส่ียงทาง
การเงินแต่ไม่ไดท้ าใหผู้รั้บประกนัภยัมีความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัท่ีส าคญั ความเส่ียงทางการเงิน ไดแ้ก่ 
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนหรือราคา 

บริษทัฯจดัประเภทของสัญญาโดยประเมินความมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัเป็นราย
สญัญา ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา หากสญัญาใดจดัประเภทเป็นสญัญาประกนัภยัแลว้ จะยงัคงเป็นสญัญาประกนัภยั
ตลอดไปจนกว่าสิทธิและภาระผกูพนัทั้งหมดถูกท าใหส้ิ้นสุดหรือส้ินผลบงัคบั หากสัญญาใดถูกจดัประเภท
เป็นสัญญาการลงทุน ณ วนัเร่ิมตน้สัญญาอาจจะถูกจดัประเภทเป็นสัญญาประกนัภยัในเวลาต่อมาได ้หาก
พบวา่ความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั 

3.2. การรับรู้รายได ้

(ก) เบ้ียประกนัภยัรับ 
เบ้ียประกันภัยรับถือเป็นรายได้ตามวนัท่ีท่ีมีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัยหลังจากหักเบ้ีย
ประกันภัยต่อและส่งคืนแลว้และปรับปรุงด้วยส ารองเบ้ียประกันภัยท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ ส าหรับ
กรมธรรม์ท่ีมีอายุไม่เกิน 1 ปี และ ในกรณีท่ีกรมธรรม์มีอายุเกิน 1 ปี จะรับรู้รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นรายการรับหรือจ่ายล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามอายุการให้ความ
คุม้ครองเป็นรายปี 

(ข) เบ้ียประกนัภยัต่อรับ 
เบ้ียประกนัภยัต่อรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯ ไดรั้บใบค าขอเอาประกนัภยัต่อหรือใบแจง้การประกนัภยั
ต่อจากบริษทัผูเ้อาประกนัภยัต่อ 

(ค) รายไดค่้าจา้งและค่าบ าเหน็จ  
รายไดค่้าจา้งและค่าบ าเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เป็นรายไดใ้นงวดท่ีไดใ้หบ้ริการ  
ในกรณีท่ีเป็นค่าจา้งและค่านายหนา้ส าหรับการเอาประกนัภยัต่อท่ีมีอายกุารคุม้ครองเกิน 1 ปี จะบนัทึก 
เป็นรายการรับล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

3. นโยบายบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

3.2. การรับรู้รายได ้(ต่อ) 

(ง) ดอกเบ้ียและเงินปันผลรับ 
ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง เงินปันผลรับถือเป็น
รายไดเ้ม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

(จ) ก าไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน 
ก าไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

(ฉ) รายไดอ่ื้น 
รายไดอ่ื้น รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

3.3. ส ารองเบ้ียประกนัภยั 

(ก) เงินส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

บริษทัฯ ตั้งเงินส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดต้ามกฎเกณฑใ์นประกาศกระทรวงพาณิชยเ์ร่ืองการ
จดัสรรเงินส ารองส าหรับเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ตกเป็นรายไดข้องบริษทัประกนัวินาศภยัดงัน้ี 

ประเภทการประกนั วธีิการค านวณเงินส ารอง 

- การประกนัภยัขนส่งเฉพาะเท่ียว  การประกนัอุบติัเหตุ         
การเดินทางท่ีมีระยะเวลาคุม้ครองไม่เกิน 6 เดือน 

- ร้อยละร้อย ของเบ้ียประกนัภยัรับ ตั้งแต่วนัท่ีกรมธรรม์
ประกนัภยัเร่ิมมีผลคุม้ครอง ตลอดระยะเวลาท่ีบริษทัยงัคง
ใหค้วามคุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยั 

- การประกนัภยัอ่ืน - วธีิเฉล่ียรายเดือน (วธีิเศษหน่ึงส่วนยีสิ่บส่ี) 

(ข) ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 

ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด เป็นจ านวนเงินท่ีบริษทัฯจดัส ารองไวเ้พ่ือชดใชค่้าสินไหมทดแทนท่ีอาจ
เกิดข้ึนในอนาคตส าหรับการประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบัอยู่ ซ่ึงค านวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
บริษทัฯ ใชก้ารประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกนัท่ี
เหลืออยู ่โดยอา้งอิงจากขอ้มลูในอดีต 

ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดจะถูกรับรู้ในงบการเงินในกรณีท่ีส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด
มากกวา่ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

3. นโยบายบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

3.4. ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 

ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกตามจ านวนท่ีจะจ่ายจริง ส่วนส ารองค่าสินไหมทดแทนจะบนัทึกเม่ือไดรั้บ
การแจง้ค าเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยัตามจ านวนท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการประมาณการ
ของฝ่ายบริหาร มลูค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง   

บริษทัฯไดต้ั้งส ารองเพ่ิมเติมส าหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดมี้การรายงานให้บริษทัฯ ทราบ 
(Incurred but not reported claim: IBNR) ซ่ึงค านวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยค านวณจาก
ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัในอนาคตส าหรับความ
สูญเสียท่ีเกิดข้ึนแลว้ก่อนหรือ ณ วนัท่ีในรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียท่ีบริษทัฯ ไดรั้บ
รายงานแลว้และยงัไม่ไดรั้บรายงาน สุทธิดว้ยค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรู้ไปแลว้ในบญัชี 

3.5. ค่าจา้ง ค่าบ าเหน็จ และค่าใชจ่้ายอ่ืน 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จถือเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงวดบญัชีท่ีเกิดรายการ และค่าใชจ่้ายอ่ืน บนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

3.6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 
ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

3.7. เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับโดยตรงแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ โดยบริษทัฯ ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจาก
จ านวนท่ีคาดวา่จะเรียกเกบ็ไม่ไดจ้ากเบ้ียประกนัภยัคา้งรับทั้งส้ินท่ีมีอยู่โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเรียก
เก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุหน้ี และตามสถานะปัจจุบนัของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

3.8. สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยส ารองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากการประกนัภยัต่อซ่ึงประมาณข้ึน
โดยอา้งอิงสัญญาประกนัภยัต่อท่ีเก่ียวขอ้งของส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้และส ารองค่าสินไหม
ทดแทนตามกฎหมายวา่ดว้ยการค านวณส ารองประกนัภยั 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

3. นโยบายบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

3.9. ลกูหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อและเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 

(ก) ลูกหน้ีจากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจ านวนเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ เงินมดัจ าท่ีวางไวจ้ากการรับ
ประกนัภยัต่อ 

เงินคา้งรับจากบริษทัประกนัภยัต่อประกอบดว้ยค่าจา้งและค่าบ าเหน็จคา้งรับ ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ และ
รายการคา้งรับอ่ืนๆ จากบริษทัประกนัภยัต่อยกเวน้เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ หกัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยบริษทัฯ 
บนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินไม่ได ้ซ่ึงพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงิน และสถานะปัจจุบนัของเงินคา้งรับจากบริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน 

(ข) เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจ านวนเงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อ และเงินมดัจ าท่ีบริษทัถือไว้
จากการเอาประกนัภยัต่อ เงินคา้งจ่ายจากบริษทัประกนัภยัต่อประกอบดว้ย เบ้ียประกนัภยัต่อจ่าย และรายการ
คา้งจ่ายอ่ืนๆ ใหก้บับริษทัประกนัภยัต่อ ยกเวน้ค่าสินไหมทดแทน บริษทัฯ แสดงรายการประกนัภยัต่อดว้ย
ยอดสุทธิของกิจการเดียวกนั (ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อหรือเจา้หน้ีประกนัภยัต่อ) เม่ือเขา้เง่ือนไขการ
หกักลบทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี 

(1) กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการน าจ านวนท่ีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินมาหกักลบลบกนั และ 

(2) กิจการตั้งใจท่ีจะรับหรือจ่ายช าระจ านวนท่ีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ี
จะรับประโยชนจ์ากสินทรัพยใ์นเวลาเดียวกบัท่ีจ่ายช าระหน้ีสิน 

3.10. เงินลงทุน 

(ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เพ่ือคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษทัฯ บันทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าของ
หลกัทรัพยเ์ป็นรายการก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

(ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทฯ บันทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่า 
หลกัทรัพยด์งักล่าวไปยงัก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และรับรู้จ านวนสะสมไปยงัส่วนของเจา้ของ จนกระทัง่
จ าหน่ายหลกัทรัพย ์จึงบนัทึกการเปล่ียนแปลงมลูค่านั้นในก าไรขาดทุน 

(ค) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย บริษทัฯ ตดับญัชี
ส่วนเกิน/ส่วนต ่ากวา่มลูค่าตราสารหน้ีตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ านวนท่ีตดัจ าหน่ายน้ีจะแสดงเป็น
รายการปรับกบัก าไรหรือขาดทุน 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

3. นโยบายบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

3.10. เงินลงทุน (ต่อ) 

(ง) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไปซ่ึงแสดงตามราคาทุน
สุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการ
สุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีค านวณโดยใชร้าคา
จากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มลูค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 

บริษทัฯ จะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบ
ก าหนดและเงินลงทุนทัว่ไปในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือราคาตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
คืนบริษทัฯ ใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน บริษทัฯ จะปรับเปล่ียนราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใชมู้ลค่า
ยุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ 
วนัท่ีโอนไดบ้นัทึกเป็นรายการก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรือแสดงเป็นส่วนเกินทุน
หรือส่วนต ่ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าในส่วนของเจา้ของแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการ
โอนเปล่ียน 

3.11. ทรัพยสิ์นรอการขาย 

อสังหาริมทรัพยร์อการขาย แสดงตามราคาทุนหรือราคาสุทธิท่ีคาดว่าจะขายไดแ้ลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า โดยการ
ตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าส าหรับสินทรัพยด์งักล่าว 

3.12. เงินใหกู้ย้ืมและค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

เงินให้กู้ยืมแสดงตามมูลค่าท่ีจะได้รับคืน บริษัทฯ ตั้ งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเรียกเก็บหน้ี การวิเคราะห์อายุหน้ี การประเมินฐานะทางการเงินของลูกหน้ีและราคา
ประเมินของหลกัประกนัของลกูหน้ีแต่ละรายในปัจจุบนั 

3.13. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
(ก) ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อ

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 
(ข) ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใชง้าน

โดยประมาณดงัน้ี 
อาคาร และส่วนปรับปรุง 20   ปี 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน   5   ปี 
ยานพาหนะ   5   ปี 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

3. นโยบายบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

3.14. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและค่าตดัจ าหน่าย 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) ค่าตดั
จ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าและอายุ
การใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5   ปี 
 

3.15. การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน บริษทัฯ จะประเมินว่ามีข้อบ่งช้ีของสินทรัพยว์่ามีการดอ้ยค่าหรือไม่ หาก
สินทรัพยน์ั้นมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า บริษทัฯ จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หากราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน บริษทัฯ จะลดมูลค่าของสินทรัพยน์ั้นลงให้เท่ากบัมูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่ 

3.16. ภาษีเงินได ้

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 
(ก) ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระโดยค านวณจากก าไรประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษีโดยใช้

อตัราภาษีท่ีประกาศ ณ วนัท่ีในรอบระยะเวลารายงานตลอดจนปรับปรุงภาษีท่ีคา้งช าระในปีก่อนๆ 

(ข) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
1) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีค านวณข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสิน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นบริษทัฯวดั
มลูค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีส าหรับ
งวดท่ีบริษทัฯคาดวา่จะไดรั้บประโยชนจ์ากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือในงวดท่ีบริษทัฯ
คาดวา่จะจ่ายช าระหน้ีสินภาษี 

2) บริษทัฯ รับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษี และรับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทาง
ภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ทั้งน้ีบริษทัฯ จะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯ จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี
และผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
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3. นโยบายบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

3.16. ภาษีเงินได ้(ต่อ) 

3) บริษทัฯ จะทบทวนมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกวนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงินและจะปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯ จะไม่มี
ก าไร 

ทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์
หรือมีการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี  

4) บริษทัฯ  จะรับรู้ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยกเวน้
กรณีท่ีภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการในส่วนของเจา้ของ รายการดงักล่าวจะ
ถกูบนัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

3.17. รายการธุรกิจกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกควบคุม
โดยบริษทัฯ ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญั
กับบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษทัฯ ท่ีมีอ  านาจในการวางแผนและควบคุมการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ 

3.18. ผลประโยชนพ์นกังาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 

บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ
เกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 

บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ี
บริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ 
เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) 
บริษทัฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯ
ถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน 
บริษทัฯค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ ไดท้ าการประเมินภาระ
ผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซ่ึงหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติท่ี
หลากหลายรวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัราการเปล่ียนแปลงใน
จ านวนพนกังาน อตัราการมรณะ และอตัราเงินเฟ้อ 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

3. นโยบายบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 
3.18. ผลประโยชนพ์นกังาน (ต่อ) 

บริษทัฯรับรู้ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and 
losses) ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานในรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
และรับรู้ก าไรขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนใน
ก าไรขาดทุน 

3.19. สญัญาเช่าด าเนินงาน 
สญัญาเช่าด าเนินงานในการเช่าสินทรัพยซ่ึ์งความเส่ียงและกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าเป็นของผูใ้หเ้ช่าไดจ้ดั
ประเภท เป็นการเช่าด าเนินงาน ค่าเช่าท่ีจ่ายภายใตก้ารเช่าด าเนินงานไดบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายภายใตอ้ายุสัญญา
เช่า 

3.20. เงินตราต่างประเทศ 
รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ  วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน  ณ  วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้
รวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

3.21. ประมาณการหน้ีสินและค่าใชจ่้าย และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน  
บริษทัฯ บนัทึกประมาณการหน้ีสินและค่าใชจ่้ายในงบการเงิน เม่ือบริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือเป็น
ภาระผูกพนัท่ีค่อนขา้งแน่นอนท่ีมีผลสืบเน่ืองจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงอาจท าให้บริษทัฯ ตอ้งช าระหรือชดใช้
ตามภาระผูกพนันั้น และจ านวนท่ีต้องชดใช้ดงักล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผลสินทรัพยท่ี์อาจ
เกิดข้ึนจะถกูรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหาก เม่ือมีปัจจยัสนบัสนุนวา่จะไดรั้บคืนแน่นอน 

3.22. การใชป้ระมาณการทางบญัชี 
ในการจดัท างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจตอ้งใชก้าร
ประมาณและการตั้ งสมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว ้

3.23. ขอ้มลูจ าแนกตามส่วนงาน 
ส่วนงานด าเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในท่ีน าเสนอใหผู้มี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงาน ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีในการจดัสรรทรัพยากรและ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือ กรรมการผูจ้ดัการ ท่ีท าการตดัสินใจเชิงกล
ยทุธ์ 

3.24. เคร่ืองมือทางการเงิน 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน
ในหลกัทรัพย ์ เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ และเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ ซ่ึงนโยบาย
การบญัชีเฉพาะส าหรับรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3. นโยบายบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

3.25. ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ท่ีแสดงไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงค านวณโดยการหาร
ยอดก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปีดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ีจ าหน่ายและเรียกช าระแลว้ในระหว่างปีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั    

4. การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใชดุ้ลยพินิจ และการประมาณ
การในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่ง ผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ี
แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มลูท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวน
ท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

4.1. ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของเบีย้ประกันภัยค้างรับและสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 
ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับและสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ ฝ่าย
บริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากเบ้ียประกนัภยัคา้งรับและ
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ ซ่ึงคาดวา่จะเรียกเกบ็ไม่ได ้
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ประมาณจากประสบการณ์การเรียกเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคา้ง และตาม
สถานะปัจจุบันของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ และสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงิน ส่วนสินทรัพยจ์าการประกนัภยัต่อ พิจารณาเพ่ิมเติมจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หรือขอ้มูล
เงินกองทุนท่ีปรากฎอยู ่ณ วนัปิดบญัชี และขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ 

4.2. ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 
บริษทัจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดและเงินลงทุนทัว่ไปเม่ือ
มลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระส าคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของ
การดอ้ยค่า การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระส าคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้น
จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

4.3. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการของอายกุารใชง้านและมลูค่าซากส าหรับ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายุการใชง้านและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจาก
การประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตดัจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์เส่ือมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือ
เลิกใช ้
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

4. การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

4.3. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 
นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ใน
การน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

4.4. ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้เม่ือบริษทัคาดการณ์ไดแ้น่นอนว่าประโยชน์ทางภาษีในอนาคตจะ
สามารถน าไปหักกบัผลแตกต่างชัว่คราวทางภาษีได ้บริษทัไดค้  านึงถึงผลประโยชน์ทางภาษีในอนาคตและ
การวางแผนทางภาษีอย่างรอบคอบและเป็นไปได ้เพ่ือใช้ในการประเมินการรับรู้ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 
สมมติฐานของบริษทัเก่ียวกบัความสามารถในการท าก าไรในอนาคตและการคาดการณ์ถึงการใชป้ระโยชน์
ของผลแตกต่างชัว่คราวทางภาษี และการเปล่ียนแปลงในสมมติฐานท่ีส าคญัในแต่ละช่วงเวลานั้น อาจท าให้
เกิดผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัของฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการ 

4.5. ประมาณการค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายส าหรับความเสียหายท่ีเกิดขึน้แล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน 
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายส าหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงานบนัทึกในงบ
แสดงฐานะการเงิน โดยการค านวณจากหลายสมมติฐาน ดว้ยวิธีคณิตศาสตร์ประกนัภยัตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัก าหนด สมมติฐานดงักล่าวจะมีการทบทวน
เป็นประจ าตามประสบการณ์ท่ีผา่นมาและสถานการณ์ปัจจุบนั 

4.6. ผลประโยชน์พนักงาน 
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 
อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

4.7. ส ารองความเส่ียงภัยท่ีไม่ส้ินสุด  
ส ารองประกนัภยัส าหรับความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดค านวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชก้าร
ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกนัท่ีเหลืออยู่ ซ่ึงการ
ประมาณเงินส ารองดงักล่าวจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซ่ึงอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีตและประมาณ
การอยา่งดีท่ีสุด ณ ขณะนั้น 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

4. การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

4.8. คดีฟ้องร้อง 
บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่าความเสียหายเกิดข้ึนจะไม่เกินกว่าจ านวนท่ีไดบ้นัทึกไว้
แลว้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อยา่งไรกต็าม ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากท่ีไดมี้การประมาณไว ้

5. การวดัมลูค่ายติุธรรม 
บริษทัฯ ใชวิ้ธีราคาตลาดในการวดัมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม  ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถ
หาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม เช่น การค านวณ
มลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด เป็นตน้ 

ล าดับช้ันของมลูค่ายติุธรรม 
ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมข้างตน้มาใช้ กิจการต้องใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ีเก่ียวข้องกับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมลูค่ายติุธรรมใหม้ากท่ีสุด โดยใหค้ านิยามของล าดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรมท่ีแตกต่าง
กนั ดงัน้ี 
„ ขอ้มลูระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือ 

หน้ิสินอยา่งเดียวกนั และกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมลูค่าได ้
„ ขอ้มลูระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสิน

นั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มลูระดบั 1 
„ ขอ้มลูระดบั 3 เป็นขอ้มลูท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

5. การวดัมลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมและมีสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าตามราคาทุนแต่ตอ้งเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามล าดบัชั้นของ
มลูค่ายติุธรรมไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 2562 
 มลูค่า มลูค่ายติุธรรม 
  ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม       

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย       
ตราสารทุน 210,782,198.22 210,782,198.22 - - 210,782,198.22 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 53,022,357.90 53,022,357.90 - - 53,022,357.90 
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 30,325,742.29 - - 30,325,742.29 30,325,742.29 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - ส ารอง
สินไหมทดแทนส่วนท่ีเรียกคืนจาก
บริษทัประกนัภยัต่อ 10,356,939.23 - - 10,356,939.23 10,356,939.23 

ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ 26,400,176.00 - - 26,400,176.00 26,400,176.00 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด      
 หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 16,600,000.00 - - 16,600,000.00 16,600,000.00 
 ตราสารหน้ีภาคเอกชน 306,000,000.00 - 312,818,487.49 - 312,818,487.49 
เงินฝากสถาบนัการเงินที่                       

ครบก าหนดเกินกวา่ 3 เดือน 134,930,000.00 134,930,000.00 - - 134,930,000.00 
เงินลงทุนทัว่ไป 341,060.00 - - 24,112,077.94 24,112,077.94 
เงินใหกู้ย้มื 7,281,766.56 - - 7,281,766.56 7,281,766.56 
หนี้สินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      
หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัส ารอง                 

- ค่าสินไหมทดแทน 85,105,272.39 - - 85,105,272.39 85,105,272.39 
เจา้หน้ีประกนัภยัต่อ 20,985,069.98 - - 20,985,069.98 20,985,069.98 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้น 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

5. การวดัมลูค่ายติุธรรม (ต่อ) 
(หน่วย: บาท) 

 2561 
 มลูค่า มลูค่ายติุธรรม 
  ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม       

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย       
ตราสารทุน 229,836,388.06 229,836,388.06 - - 229,836,388.06 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11,875,195.93 11,875,195.93 - - 11,875,195.93 
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 28,984,979.72 - - 28,984,979.72 28,984,979.72 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - ส ารอง
สินไหมทดแทนส่วนท่ีเรียกคืนจาก
บริษทัประกนัภยัต่อ 7,941,522.82 - - 7,941,522.82 7,941,522.82 

ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ 8,902,865.15 - - 8,902,865.15 8,902,865.15 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด      
 หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 16,600,000.00 - - 16,749,583.20 16,749,583.20 
 ตราสารหน้ีภาคเอกชน 233,000,000.00 - 236,683,075.49 - 236,683,075.49 
เงินฝากสถาบนัการเงินที่                       

ครบก าหนดเกินกวา่ 3 เดือน 169,930,000.00 169,930,000.00 - - 169,930,000.00 
เงินลงทุนทัว่ไป 341,060.00 - - 22,998,812.04 22,998,812.04 
เงินใหกู้ย้มื 8,547,552.64 - - 8,547,552.64 8,547,552.64 
หนี้สินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      
หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัส ารอง                 

- ค่าสินไหมทดแทน 55,882,661.30 - - 55,882,661.30 55,882,661.30 
เจา้หน้ีประกนัภยัต่อ 19,877,969.60 - - 19,877,969.60 19,877,969.60 

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
              (หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
เงินสด 859,473.58  748,116.25 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก าหนดระยะเวลาจ่ายคืน 32,162,884.32  11,127,079.68 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนส้ินก าหนดระยะเวลา 20,000,000.00  - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 53,022,357.90  11,875,195.93 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

7. เบ้ียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ จ าแนกอายุตามเงินตน้ท่ีคา้งช าระนบัตั้งแต่

วนัครบก าหนดช าระตามกฎหมายวา่ดว้ยการเกบ็เบ้ียประกนัภยัแสดงดงัน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 2562  2561 

 ผูเ้อาประกนัภยั  ตวัแทนและ
นายหนา้ประกนัภยั 

 รวม  ผูเ้อาประกนัภยั  ตวัแทนและ
นายหนา้ประกนัภยั 

 รวม 

ยงัไม่ถึงก าหนดรับช าระ 1,741,035.77  23,712,498.92  25,453,534.69  1,491,626.66  21,414,787.92  22,906,414.58 

คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 5,893.03  3,299,329.62  3,305,222.65  65,382.38  3,900,605.76  3,965,988.14 

คา้งรับ 30 - 60  วนั -  1,113,565.12  1,113,565.12  -  1,859,639.42  1,859,639.42 

คา้งรับ 60 - 90 วนั (919.13)  454,338.96  453,419.83  -  252,937.58  252,937.58 

คา้งรับเกินกวา่ 90 วนั -  967,221.39  967,221.39  -  758,616.25  758,616.25 

รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 1,746,009.67  29,546,954.01  31,292,963.68  1,557,009.04  28,186,586.93  29,743,595.97 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ -  (967,221.39)  (967,221.39)  -  (758,616.25)  (758,616.25) 

เบีย้ประกนัภัยค้างรับสุทธิ 1,746,009.67  28,579,732.62  30,325,742.29  1,557,009.04  27,427,970.68  28,984,979.72 

8. สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บริษทัฯ มีสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ  ดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 2562  2561 

ส ารองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทัประกนัต่อ    

ส ารองค่าสินไหมทดแทน 10,356,939.23  7,941,522.82 

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 26,403,451.19  17,079,211.77 

รวม 36,760,390.42  25,020,734.59 

9. ลกูหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 256 และ พ.ศ. 2561 บริษทัฯ มีลกูหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ ดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 2562  2561 

เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 26,400,176.00  8,902,865.15 

รวม 26,400,176.00  8,902,865.15 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

9. ลกูหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ (ต่อ) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ จ าแนกอาย ุดงัน้ี 

   (หน่วย : บาท) 

 2562  2561 

ยงัไม่ถึงก าหนดรับช าระ 26,248,816.18  8,806,608.01 

คา้งรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน 151,359.82  96,257.14 

รวม 26,400,176.00  8,902,865.15 
10. เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

10.1. จ าแนกตามประเภทการลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 

  (หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนเผือ่ขาย     
ตราสารทุน 164,309,587.00 210,782,198.22 170,163,715.00 229,836,388.06 

รวม 164,309,587.00 210,782,198.22 170,163,715.00 229,836,388.06 
บวก (หกั): ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 46,472,611.22                                                                                                                                                                                                                                                                       - 59,672,673.06                                                                                                                                                                                                                                                                       - 

เงินลงทุนเผือ่ขาย - สุทธิ 210,782,198.22 210,782,198.22 229,836,388.06 229,836,388.06 

เงินลงทุนทีจ่ะถอืจนครบก าหนด     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 16,600,000.00  16,600,000.00  
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 306,000,000.00  233,000,000.00  
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนด            
เกินกวา่ 3 เดือน 134,930,000.00  169,930,000.00  

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด - สุทธิ 457,530,000.00  419,530,000.00  
เงินลงทุนทัว่ไป     
ตราสารทุน 341,060.00  341,060.00  
เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 341,060.00  341,060.00  
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์- สุทธิ 668,653,258.22  649,707,448.06  
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

10. เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(ต่อ) 

10.2. ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหน้ี 
 (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2562 

 ครบก าหนด 

 ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 10,000,000.00 1,600,000.00 5,000,000.00 16,600,000.00 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 48,000,000.00 218,000,000.00 40,000,000.00 306,000,000.00 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนด            
เกินกวา่ 3 เดือน 120,930,000.00 14,000,000.00 - 134,930,000.00 

รวมเงนิลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 178,930,000.00 233,600,000.00 45,000,000.00 457,530,000.00 

 
 (หน่วย : บาท) 

 31 ธนัวาคม 2561 

 ครบก าหนด 

 ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ - 11,600,000.00 5,000,000.00 16,600,000.00 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 52,000,000.00 104,000,000.00 77,000,000.00 233,000,000.00 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนด            
เกินกวา่ 3 เดือน 169,930,000.00 - - 169,930,000.00 

รวมเงนิลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 221,930,000.00 115,600,000.00 82,000,000.00 419,530,000.00 

 

10.3. เงินลงทุนท่ีติดภาระผกูพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บริษทัฯ ไดน้ าเงินฝากธนาคารพาณิชย ์จ านวน 89.93 ลา้นบาท 

และ 54.93 ลา้นบาท ตามล าดบั ใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัตามหมายเหตุ 35 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

11. เงินใหกู้ย้ืม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บริษทัฯ มีเงินใหกู้ย้ืมโดยจ าแนกอายตุามเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีคา้ง
ช าระ ดงัน้ี 

                                                                                                                                                       (หน่วย : บาท) 
 2562 
 ทรัพยสิ์นจ านองเป็นประกนั  อ่ืนๆ  รวม 
 เงินตน้  ดอกเบ้ีย  เงินตน้  ดอกเบ้ีย  เงินตน้  ดอกเบ้ีย  รวม 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 7,026,491.11  -  255,275.45  -  7,281,766.56  -  7,281,766.56  
รวม 7,026,491.11  -  255,275.45  -  7,281,766.56  -  7,281,766.56  

 

 2561 
 ทรัพยสิ์นจ านองเป็นประกนั  อ่ืนๆ  รวม 
 เงินตน้  ดอกเบ้ีย  เงินตน้  ดอกเบ้ีย  เงินตน้  ดอกเบ้ีย  รวม 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 8,173,894.91  -  373,657.73  -  8,547,552.64  -  8,547,552.64 
รวม 8,173,894.91  -  373,657.73  -  8,547,552.64  -  8,547,552.64 

 

11.1 เงินใหกู้ย้ืม โดยมีหลกัทรัพยเ์ป็นประกนัเงินให้กูย้ืมแก่พนักงานในโครงการสวสัดิการสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั อตัราดอกเบ้ีย เงินกู้

ร้อยละ MLR-1.5 และ MOR-2.0 ต่อปี    

11.2 เงินใหกู้ย้มืโดยใหบุ้คคลค ้าประกนัเป็นเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานในโครงการสวสัดิการอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ร้อยละ MLR-1.5 ต่อ

ปี และ MOR ต่อปี 

11.3 เงินใหกู้ย้มื โดยมีหลกัทรัพยเ์ป็นประกนัเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืน อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้้อยละ MOR-1.5 ต่อปี 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

12. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 
      (หน่วย: บาท)  
  31 ธนัวาคม 2562 
 
 

  
 
 

ท่ีดิน 

 
 
 

อาคาร 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ 
เคร่ืองใช้
ส านกังาน 

 
 
 

ยานพาหนะ 

 
 
 

รวม 

 

ราคาทุน :        
     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 41,549,000.00 80,536,138.70 4,477,293.76 14,608,961.54 141,171,394.00  
     ซ้ือเพ่ิม  - - 128,154.76 - 128,154.76  
     ตดัจ  าหน่าย  - - (134,771.95) (1,068,867.23) (1,203,639.18)  

     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  41,549,000.00 80,536,138.70 4,470,676.57 13,540,094.31 140,095,909.58  

ค่าเส่ือมราคาสะสม :         
     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 - 80,054,318.78 3,384,625.83 14,278,709.34 97,717,653.95  
     ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี   - 78,685.63 450,440.63 179,099.62 708,225.88  
     จ าหน่าย  - - (133,873.11) (1,068,863.23) (1,202,736.34)  

     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 - 80,133,004.41 3,701,193.35 13,388,945.73 97,223143.49  

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :          
     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 41,549,000.00 481,819.92 1,092,667.93 330,252.20 43,453,740.05  

     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 41,549,000.00 403,134.29 769,483.22 151,148.58 42,872,766.09  

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี :               
     ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562    708,225.88      
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

12. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (ต่อ) 
      (หน่วย: บาท)  
  31 ธนัวาคม 2561 
 
 

  
 
 

ท่ีดิน 

 
 
 

อาคาร 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ 
เคร่ืองใช้
ส านกังาน 

 
 
 

ยานพาหนะ 

 
 
 

รวม 

 

ราคาทุน :        
     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 41,549,000.00 80,536,138.70 53,972,158.10 14,608,961.54 190,666,258.34  
     ซ้ือเพ่ิม  - - 194,530.84 - 194,530.84  
     ตดัจ  าหน่าย  - - (49,689,395.18) - (49,689,395.18)  

     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  41,549,000.00 80,536,138.70 4,477,293.76 14,608,961.54 141,171,394.00  

ค่าเส่ือมราคาสะสม :         
     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 - 79,975,633.15 52,530,194.59 14,099,609.72 146,605,437.46  
     ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี   - 78,685.63 543,726.42 179,099.62 801,511.67  
     จ าหน่าย  - - (49,689,295.18) - (49,689,295.18)  

     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 - 80,054,318.78 3,384,625.83 14,278,709.34 97,717,653.95  

มูลค่าสุทธิตามบญัชี :          
     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 41,549,000.00 560,505.55 1,441,963.51 509,351.82 44,060,820.88  

     ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 41,549,000.00 481,819.92 1,092,667.93 330,252.20 43,453,740.05  

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี :               
     ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561    801,511.67      
       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บริษทัฯ มีอาคารและอุปกรณ์ ในราคาทุนก่อนหกัค่าเส่ือมราคา

สะสม จ านวน 93.65 ลา้นบาท และจ านวน 94.79 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาทั้งจ านวนแลว้แต่

สินทรัพยย์งัคงใชง้านอยู่ 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

13. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 

 (หน่วย: บาท) 

   

   

โปรแกรม   

คอมพิวเตอร์ 

ราคาทุน     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 1,941,571.03 

     เพ่ิมข้ึน  - 

ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 1,941,571.03 

     เพ่ิมข้ึน - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 1,941,571.03 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2560 1,825,021.18 

     ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 60,400.00 

ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 1,885,421.18 

     ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 43,700.37 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2562 1,929,121.55 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี  

ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 56,149.85 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 12,449.48 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2562 43,700.37 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 2561 60,400.00 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

14. ภาษีเงินได/้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
14.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและ
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 2562  2561 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี    

ส ารองเบ้ียประกนัภยั 2,815,075.28  2,242,608.56 
ส ารองค่าสินไหมทดแทน 9,520,027.38  5,241,138.70 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนท่ีอาจเกิดข้ึนแต่ยงัมิไดร้ายงานให้
บริษทัฯทราบ (IBNR) 3,482,462.01 

 
2,563,765.09 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 193,444.27  151,723.24 
ผลประโยชนพ์นกังานคา้งจ่าย 2,658,953.40  1,753,275.20 

รวม 18,669,962.34  11,952,510.79 
หนีสิ้นภาษเีงินได้รอการตดับัญชี    

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมลูค่าเงินลงทุน - หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 9,294,522.24  11,934,534.61 
รวม 9,294,522.24  11,934,534.61 
สินทรัพย(์หน้ีสิน)ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 9,375,440.10  17,976.18 

14.2 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัฯ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 2562  2561 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:    
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี -  2,957,338.47 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว (6,633,921.95)  (3,466,967.25) 
ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (6,633,921.95)  (509,628.78) 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

14. ภาษีเงินได/้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้(ต่อ) 

14.3 จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 2562  2561 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัมลูค่าใหม่ของภาระ

ผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงาน 83,529.60 
 

(140,187.60) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร(ขาดทุน)จากการ                                                            

วดัมลูค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 
 

2,640,012.37 
  

5,076,125.42 
 2,723,541.97  4,935,937.82 

14.4 รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 2562  2561 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (37,684,858.71)  5,689,918.45 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  20% 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี (7,536,971.75)  1,137,983.69 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลปีก่อน    
ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ถือเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษี -  (850,994.11) 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:    

ขาดทุนทางภาษีปีปัจจุบนัท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดั
บญัชี 2,195,164.83 

 
- 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี (1,393,644.63)  (929,313.83) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 101,529.60  132,695.47 

ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (6,633,921.95)  (509,628.78) 
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15. สินทรัพยอ่ื์น 
 (หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
ค่านายหนา้ระยะยาวจ่ายล่วงหนา้ 2,288,304.51  2,200,589.34 

สินไหมคา้งรับและรับคืนจากคู่กรณี 3,627,883.76  2,023,435.58 

ลกูหน้ีอ่ืน 3,229,010.23  1,111,112.49 

อ่ืนๆ 4,313,323.62  2,372,173.93 

รวม 13,458,522.12  7,707,311.34 

16. หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 
 31 ธนัวาคม 2562 

 
หน้ีสินตามสญัญา

ประกนัภยั 
หน้ีสินส่วนท่ีเอา
ประกนัภยัต่อ 

สุทธิ 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน    
-ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 58,808,348.40 (1,472,325.27) 57,336,023.13 
-ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 26,296,923.99 (8,884,613.96) 17,412,310.03 

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 190,252,535.03 (26,403,451.19) 163,849,083.84 

รวม 275,357,807.42 (36,760,390.42) 238,597,417.00 
 

 31 ธนัวาคม 2561 

 
หน้ีสินตามสญัญา

ประกนัภยั 
หน้ีสินส่วนท่ีเอา
ประกนัภยัต่อ 

สุทธิ 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน    
-ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 40,886,963.54 (5,764,650.48) 35,122,313.06 
-ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 14,995,697.76 (2,176,872.34) 12,818,825.42 
ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 98,236,743.50 (17,079,211.77) 81,157,531.73 
รวม 154,119,404.80 (25,020,734.59) 129,098,670.21 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
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16. หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั (ต่อ) 

รายละเอียดรายการเคล่ือนไหวของส ารองค่าสินไหมทดแทน 
 (หน่วย:บาท) 
 2562  2561 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 55,882,661.30  34,367,951.77 
ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปีปัจจุบนั 160,768,900.65  76,285,073.68 
การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน 
   ท่ีเกิดข้ึนในปีก่อน (10,695,634.97) 

 
(1,500,322.54) 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากขอ้สมมติในการค านวณ 
   ส ารองค่าสินไหมทดแทน 11,301,226.23  1,713,717.14 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งปี (132,151,880.82)  (54,983,758.75) 
ยอดคงเหลือ 85,105,272.39  55,882,661.30 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษทัฯ มีส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายท่ีเกิดจาก
สญัญารับประกนัภยัต่อจ านวน 3.17 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 3.97 ลา้นบาท) 

ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้
 (หน่วย:บาท) 
 2562  2561 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          98,236,743.50  100,156,815.03 
เบ้ียประกนัภยัรับส าหรับปี 414,856,166.34  188,682,947.33 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นปี (322,840,374.81)  (190,603,018.86) 
ยอดคงเหลือ 190,252,535.03  98,236,743.50 

ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 
 (หน่วย:บาท) 
 2562  2561 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 35,158,902.71  29,433,219.54 
ประมาณการค่าสินไหมท่ีเกิดข้ึนในปีน้ี 172,275,812.81  61,738,451.72 
ความเส่ียงภยัท่ีหมดส้ินไปแลว้ในปีน้ี (115,544,478.84)  (56,012,768.55) 
ยอดคงเหลือ 91,890,236.68  35,158,902.71 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
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16. หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั (ต่อ) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บริษทัฯ ไม่มีการตั้งส ารองการเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด จ านวนเงิน 91.89 ลา้นบาท  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 จ านวน 35.16 ลา้นบาท) เน่ืองจากส ารองการเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดมีจ านวนต ่ากว่าส ารอง
เบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

ตารางพฒันาการค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ 
(หน่วย: บาท) 

ปีอุบติัเหตุ/ปีท่ีรายงาน 2557 2558 2559 2560 2561 2562 รวม 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน : 
    

 

  - ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ 56,211,432 60,702,000 64,010,739 55,364,197 71,469,051 171,146,908 
 - หน่ึงปีถดัไป 54,771,859 58,031,013 63,261,824 55,203,840 65,399,721   
 - สองปีถดัไป 55,440,388 58,553,284 65,920,735 51,323,420     
 - สามปีถดัไป 55,785,856 57,884,918 65,700,784       
 - ส่ีปีถดัไป 55,785,856 57,884,918          

- หา้ปีถดัไป 55,785,856           

 ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมับูรณ ์ 55,785,856 57,884,918 65,700,784 51,323,420 65,399,731 171,146,908 467,241,608 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม 55,785,856 57,884,918 65,700,784 51,053,284 51,735,149 104,144,330 386,304,321 

รวม - - - 270,137 13,664,572 67,002,578 80,937,287 
ปีอุบติัเหตุก่อน 2556       1,593,337 
อ่ืนๆ       2,574,648 

รวมส ารองค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ      85,105,272 

ตารางพฒันาการค่าสินไหมทดแทนหลงัการประกนัภยัต่อ 
(หน่วย: บาท) 

ปีอุบติัเหตุ/ปีท่ีรายงาน 2557 2558 2559 2560 2561 2562 รวม 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :  
    

 

  - ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ 49,727,350 52,321,459 47,303,374 45,887,288       60,216,395 133,884,158  
- หน่ึงปีถดัไป 40,798,794 49,355,510 46,158,395 46,222,054 57,141,350    
- สองปีถดัไป 41,583,811 49,779,703 48,653,956 43,058,124      
- สามปีถดัไป 41,922,646 49,830,805 48,501,457         
- ส่ีปีถดัไป 41,922,646 49,830,805           
- หา้ปีถดัไป 41,922,646            
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมับูรณ์ 41,922,646 49,830,805 48,501,457 43,058,124 57,141,350 133,884,158 374,338,541 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม 41,922,646 49,830,805 48,501,457 42,805,135 44,901,248 78,856,058 306,817,348 

รวม - - - 252,990 12,240,103 55,028,100 67,521,193 
ปีอุบติัเหตุก่อน 2556       345,284 
อ่ืนๆ       (12,483,682) 

      55,382,795 
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16. หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั (ต่อ) 

ขอ้สมมติ 
ขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้นการวดัมลูค่าส ารองท่ีเกิดจากสญัญาประกนัภยั  เป็นดงัน้ี 

(ก) ขอ้สมมติในเร่ืองประสบการณ์การเกิดค่าสินไหมทดแทน 
ส าหรับการท าการประเมิน บริษทัฯไดใ้ชวิ้ธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั 3 วิธีดงัน้ี  
1) วิธีพฒันาการสินไหม (Chain Ladder method) ส าหรับขอ้มูลสินไหมทดแทนจ่ายและสินไหมทดแทนท่ี
เกิดข้ึน  
2) วิธี Bornhuetter-Ferguson method หรือ “BF” ส าหรับขอ้มูลสินไหมทดแทนจ่ายและ สินไหมทดแทนท่ี
เกิดข้ึน  
3) วิธี Expected Loss Ratio หรือ “ELR”  

โดยปกติบริษทัมกัใชว้ิธี Chain Ladder ในการประเมินการประมาณการมลูค่าส ารองไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึน ยกเวน้
ในปีอุบติัเหตุใหม่ๆ ซ่ึงขอ้มูลพฒันาการยงัมีไม่มากพอ ดงันั้นจึงอาจตอ้งใชป้ระมาณการวิธี BF หรือ ELR ตาม
ความเหมาะสม แลว้แต่กรณี ซ่ึงสมมติฐานหลกัของทั้งสองวิธีดงักล่าวก็คืออตัราส่วนสินไหมทดแทนสัมบูณ์ 
(Ultimate Loss Ratio) ซ่ึงในการพิจารณาเลือก Ultimate Loss Ratio บริษทัฯก็จะค านึงถึงขอ้มูลในอดีตประกอบ
กบัปัจจยัอ่ืนท่ี สะทอ้นถึงหน้ีสินท่ีเหมาะสมของบริษทัฯ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เช่น การเปล่ียนแปลงใน
นโยบายการรับประกนัภยั หรือ เปล่ียนแปลงความคุม้ครองในกรมธรรม ์เป็นตน้ 

(ข) ขอ้สมมติในเร่ืองค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
การประมาณส ารองค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนท่ีไม่สามารถจดัสรรได ้ 
ในการประมาณส ารองค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนท่ีไม่สามารถจดัสรรได ้บริษทัฯใชวิ้ธี Kittel’s 
Refinement of the Classical Paid-to-Paid ตามเอกสารอา้งอิงของ Conger และ Nolibos เร่ือง “Estimating 
ULAE Liabilities: Rediscovering and Expanding Kittel’s Approach” ในการรวบรวมค่าใชจ่้ายภายในของ
บริษทัฯ เพ่ือวิเคราะห์และประมาณค่าใชจ่้ายของฝ่ายสินไหม และค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนอ่ืนท่ี
ไม่สามารถจดัสรรได ้ซ่ึงการประมาณดว้ยวิธีดงักล่าวนั้นไดพิ้จารณาอตัราส่วนของ ULAE ต่อค่าเฉล่ียของค่า
ความเสียหายจ่าย โดยบริษทัฯจะพิจารณาเลือกอตัราส่วนน้ีจากขอ้มลูในอดีตอยา่งนอ้ย 3 ปี 

17. เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 
 (หน่วย:บาท) 
 31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 11,118,758.19  10,743,655.71 
เงินคา้งจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ 9,866,311.79  9,134,313.89 
รวมเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 20,985,069.98  19,877,969.60 
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18. เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 
ณวนัท่ี31ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และพ.ศ. 2561 บริษทัฯมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารจ านวนเงินรวม 20.00 ลา้นบาท
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR‟3.00 ต่อปีซ่ึงค ้าประกนัโดยเงินฝากประจ าของบริษทัฯ ตามหมายเหตุ 35 

19. ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
ค่าใชจ่้ายโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ (หน่วย:บาท) 
 2562  2561 
ตน้ทุนบริการงวดปัจจุบนั 675,244.00  406,294.00 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 219,159.00  213,180.00 
การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน ์
 พนกังานหลงัออกจากงาน 417,648.00  (700,938.00) 
รวมค่าใชจ่้าย 1,312,051.00  (81,464.00) 
ภาระผกูพนัจากโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้    
มุลค่าปัจจุบนัสุทธิของภาระผกูพนั 8,766,376.00  9,467,314.00 
การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน ์
 พนกังานหลงัออกจากงาน 417,648.00  (700,938.00) 
รวมภาระผกูพนั 9,184,024.00  8,766,376.00 
การเปล่ียนแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั    
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
ณวนัท่ี 1 มกราคม 8,766,376.00  9,529,040.00 
ตน้ทุนบริการงวดปัจจุบนั 675,244.00  406,294.00 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 219,159.00  213,180.00 
หกัผลประโยชนโ์ครงการจ่าย -  (681,200.00) 
ตน้ทุนบริการในอดีตจากการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ 3,216,340.00  - 
การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน ์
 พนกังานหลงัออกจากงาน 417,648.00  (700,938.00) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 13,294,767.00  8,766,376.00 
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19. ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน(ต่อ) 
ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

  ปี 2562 ปี 2561 
  ร้อยละ ร้อยละ 
การเกษียณอาย ุ  60 ปี 60 ปี 

อตัราคิดลด  1.32 2.50 
อตัราการเพ่ิมของเงินเดือน  2.25 2.00 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  0.00‟20.00 0.00‟15.00 
อตัรามรณะ  TMO2017 TMO2017 

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเกิดข้ึน
จาก 

การเปล่ียนแปลงสมมติฐาน 
(หน่วย:บาท) 

31 ธนัวาคม 2562 
การปรับปรุงมลูค่าตามประสบการณ์จริง (740,178.00) 
การเปล่ียนแปลงสมมติฐานประชากรศาสตร์ (6,572.00) 
การเปล่ียนแปลงสมมติฐานทางการเงิน 1,164,398.00 

รวม 417,648.00 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจ
เป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผลณวนัท่ีรายงานโดยถือว่าข้อสมมติฐานอ่ืนๆคงท่ีจะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนั
ผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

  (หน่วย:บาท) 
เพ่ิมข้ึน  ลดลง 

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ1.0) (820,237.00)  913,066.00 
อตัราการเพ่ิมของเงินเดือน (เปล่ียนแปลงร้อยละ1.0) 969,704.00  (886,863.00) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ10.0) (111,863.00)  114,577.00 
แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการ
ดงักล่าวแต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษา  
มีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป “ซ่ึงได้ก าหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีเลิกจ้าง ส าหรับ
ลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ยส่ีร้อยวนั” ดงันั้นการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวมีผลกระทบต่อการตั้งส ารองผลประโยชน์พนักงานเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนเงิน 3.22 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ รับรู้
ตน้ทุนบริการในอดีต เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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20. หน้ีสินอ่ืน 
 (หน่วย:บาท) 
 31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 14,724,486.93  7,284,172.22 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย 4,281,584.10  4,240,381.09 
อ่ืนๆ 21,224,715.36  4,620,551.67 
รวม 40,230,786.39  16,145,104.98 

21. เงินปันผลจ่าย 
ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2562 มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาทจ านวน 12 ลา้นหุน้รวมเป็นเงิน 6 
ลา้นบาท บริษทัฯจ่ายเงินปันผลแลว้เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2561 มีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 1.00 บาทจ านวน 12 ลา้นหุน้รวมเป็นเงิน 12 
ลา้นบาท บริษทัฯจ่ายเงินปันผลแลว้เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561 

22. ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
 (หน่วย:บาท) 
 2562  2561 
ค่าใชจ่้ายพนกังานท่ีไม่ใช่ค่าใชจ่้ายการรับ 
ประกนัภยัและการจดัการค่าสินไหมทดแทน 25,281,375.59  25,186,545.93 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีไม่ใช่ค่าใชจ่้ายการ 
รับประกนัภยัและการจดัการค่าสินไหมทดแทน 9,188,840.89  8,088,462.79 
ค่าภาษีอากร 2,390,263.74  1,394,068.32 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 208,605.14  - 
ค่าตอบแทนกรรมการ 1,145,000.00  1,295,000.00 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอ่ืน 8,012,920.59  7,333,196.66 
รวมค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 46,227,005.95  43,297,273.70 
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23. ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 
 (หน่วย:บาท) 

 2562  2561 
ผู้บริหาร    
เงินเดือนและค่าแรง 11,667,824.00  11,249,040.00 
ค่าใชจ่้าย‟โครงการสมทบเงิน 179,808.00  195,432.00 
อ่ืนๆ 1,957,803.90  2,293,837.59 
 13,805,435.90  13,738,309.59 
พนักงานอืน่    
เงินเดือนและค่าแรง 17,605,887.00  20,025,599.00 
ค่าใชจ่้าย‟โครงการสมทบเงิน 239,586.18  263,083.06 
อ่ืนๆ 3,413,658.51  2,022,694.28 
 21,259,131.69  22,311,376.34 
รวม 35,064,567.59  36,049,685.93 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานได้ถูกปันส่วนดังนี ้    
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 6,170,000.00  6,872,220.00 
ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน 2,468,192.00  2,695,920.00 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 26,426,375.59  26,481,545.93 
รวม 35,064,567.59  36,049,685.93 

24. ผลประโยชนท่ี์จ่ายแก่กรรมการและผูบ้ริหารท่ีส าคญั 
ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัฯตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการบริหาร 
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารผูจ้ดัการและผูบ้ริหารส่ีรายแรกรองจากผูจ้ดัการลงมาและผูบ้ริหารในระดบัเทียบเท่า
รายท่ีส่ีทุกรายประกอบดว้ยเงินเดือนเงินอุดหนุนเงินตอบแทนการเกษียณอายแุละเบ้ียประชุม 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และพ.ศ. 2561 มีดงัน้ี 

 (หน่วย:บาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 11,928,987.90  13,350,549.59 
ผลประโยชน์ระยะยาว 1,876,448.00  387,760.00 
รวม 13,805,435.90  13,738,309.59 
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25. ผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัแต่ละองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
   (หน่วย:บาท) 

 
 

จ านวนก่อนภาษี 
ผลประโยชน์
(ค่าใชจ่้าย) ภาษี 

จ านวนสุทธิจาก
ภาษี 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562    
ส่วนเกิน(ต ่ากวา่)ทุน 
จากการเปล่ียนแปลงมลูค่าเงินลงทุน (13,200,061.84) 2,640,012.37 (10,560,049.47) 
การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน ์
พนกังานหลงัออกจากงาน 

 
(417,648.00) 

 
83,529.60 

 
(334,118.40) 

รวม (13,617,709.84) 2,723,541.97 (10,894,167.87) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561    
ส่วนเกิน(ต ่ากวา่)ทุน 
จากการเปล่ียนแปลงมลูค่าเงินลงทุน (25,380,627.11) 5,076,125.42 (20,304,501.69) 
การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน ์
พนกังานหลงัออกจากงาน 

 
700,938.00 

 
(140,187.60) 

 
560,750.40 

รวม (24,679,689.11) 4,935,937.82 (19,743,751.29) 

26. ความเส่ียงของธุรกิจประกนัวินาศภยั 

ความเส่ียงจากการรับประกนัภยั 

ความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยั หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของความถ่ี ความรุนแรง และเวลาท่ี
เกิดความเสียหายท่ีต่างไปจากสมมติฐานท่ีใชใ้นการค านวณอตัราเบ้ียประกนัภยั การค านวณเงินส ารอง และการ
พิจารณารับประกนัภยั รวมถึงความเสียหายอนัเกิดจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่ปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียหายท่ี
เกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิศาสตร์ ตลอดจนสภาพของสังคมและวฒันธรรม ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวอาจ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งรุนแรงทั้งต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์นท่ีทางบริษทัฯ รับประกนัภยัได ้

ปัจจยัความเส่ียงดา้นการประกนัภยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ค่าสินไหมทดแทน 
เน่ืองจากค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าใชจ่้ายส าคญัท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้รวมไปถึงความเส่ียงจากความไม่
สมดุลของสดัส่วนของผลิตภณัฑจ์ากการรับประกนัภยั 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

26. ความเส่ียงของธุรกิจประกนัวินาศภยั (ต่อ) 

บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบ เร่ิมตั้ งแต่ขั้นตอนการรับประกันภัย ซ่ึงนโยบายการรับ
ประกนัภยัของบริษทัฯ จะเลือกรับประกนัภยัท่ีมีความเส่ียงต ่า โดยจะพิจารณาคดัเลือกบุคคล ทรัพยสิ์น ลกัษณะ
กิจการ ความเส่ียงของภยัท่ีจะรับประกนัภยั รวมถึงพิจารณาสภาพพ้ืนท่ีท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากภยัธรรมชาติ
ประเภท   ต่าง ๆ ดว้ย ซ่ึงทางบริษทัฯ จะพิจารณาปัจจยัดงักล่าวจากสถิติท่ีไดร้วบรวมไว ้แลว้จึงค านวณอตัราเบ้ีย
ประกนัภยัท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงนั้น นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดมี้การบริหารความเส่ียงส าหรับภยัท่ีมีความเส่ียง
สูง โดยจดัใหมี้การประกนัภยัต่อกบับริษทัประกนัภยัต่อท่ีมีฐานะมัน่คงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในหลาย
รูปแบบ เช่น การประกันภยัต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) การประกันภยัต่อเฉพาะราย (Facultative 
Reinsurance) และการประกนัภยัต่อความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss Reinsurance) จึงท าใหค้วามเส่ียงท่ีเกิด
จากการรับประกนัภยัของบริษทัฯ ลดลง รวมถึงสามารถควบคุมกระบวนการจดัการสินไหมทดแทนของบริษทัฯ 
ใหเ้ป็นระบบ รัดกมุ และถกูตอ้งตรงตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง 

ตารางแสดงการกระจุกตวัของหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั โดยแยกตามประเภทประกนัภยั 
(หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 ส ารอง                        

เบ้ียประกนัภยั

ก่อนการ

ประกนัภยัต่อ 

ส ารองเบ้ีย

ประกนัภยัส่วนท่ี 

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

ส ารอง                    

เบ้ียประกนัภยั

ก่อนการ

ประกนัภยัต่อ 

ส ารองเบ้ีย

ประกนัภยัส่วนท่ี

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

       

อคัคีภยั 18,947,680.17 (4,366,272.47) 14,581,407.70 19,509,807.32 (4,164,394.06) 15,345,413.26 

ทางทะเลและขนส่ง 4,107,181.94 (1,543,432.21) 2,563,749.73 5,254,390.18 (2,358,975.39) 2,895,414.79 

รถยนต ์ 145,535,508.49 (7,358,299.06) 138,177,209.43 56,556,398.87 (2,755,436.47) 53,800,962.40 

อุบติัเหตุส่วนบุคคล 622,862.91 (261,505.49) 361,357.42 1,247,600.61 (264,215.22) 983,385.39 

เบด็เตล็ด 21,039,301.52 (12,873,941.96) 8,165,359.56 15,668,546.52 (7,536,190.63) 8,132,355.89 

รวม 190,252,535.03 (26,403,451.19) 163,849,083.84 98,236,743.50 (17,079,211.77) 81,157,531.73 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

26. ความเส่ียงของธุรกิจประกนัวินาศภยั (ต่อ) 

(หน่วย:บาท) 
 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

 ส ารองค่า

สินไหมทดแทน

ก่อนการ

ประกนัภยัต่อ 

ส ารองค่าสินไหม

ทดแทนส่วนท่ี

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

ส ารองค่า

สินไหมทดแทน

ก่อนการ

ประกนัภยัต่อ 

ส ารองค่าสินไหม

ทดแทนส่วนท่ี

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

       

อคัคีภยั 5,032,978.69 94,676.67 5,127,655.36 15,310,656.84 (4,740,720.70) 10,569,936.14 

ทางทะเลและขนส่ง 4,700,537.60 (631,598.56) 4,068,939.04 1,792,208.48 (339,504.35) 1,452,704.13 

รถยนต ์ 63,286,004.37 (1,427,612.19) 61,858,392.18 33,654,449.57 (812,018.01) 32,842,431.56 

อุบติัเหตุส่วนบุคคล 191,956.4 (20,285.06) 171,671.34 622,036.39 (46,360.71) 575,675.68 

เบด็เตล็ด 11,893,795.33 (8,372,120.09) 3,521,675.24 4,503,310.02 (2,002,919.05) 2,500,390.97 

รวม 85,105,272.39 (10,356,939.23) 74,748,333.16 55,882,661.30 (7,941,522.82) 47,941,138.48 

การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีหน้ีสินจากการรับประกันภัยจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง
เน่ืองมาจากความผนัผวนของสมมติฐานท่ีใชใ้นการค านวณ ซ่ึงจะกระทบต่อภาระผูกพนัดา้นสินไหมทดแทนทั้ง
ดา้นก่อนการรับประกนัภยัต่อและหลงัการรับประกนัภยัต่อ โดยความเส่ียงอาจเกิดจากความถ่ีและความรุนแรงท่ี
เกิดความเสียหาย หรือค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการจดัการสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้

 (หน่วย:บาท) 

  

 

 

 

 31 ธนัวาคม 2562 
 

ขอ้สมมติท่ี  
เปล่ียนแปลง 

ส ารองค่าสินไหม
ทดแทนก่อนการรับ

ประกนัภยัต่อ 

ส ารองค่าสินไหม
ทดแทนก่อนการรับ

ประกนัภยัต่อ 
ก าไร(ขาดทุน) 
ก่อนหกัภาษี 

     
อตัราส่วนค่าสินไหมสมับูรณ์ +1% 3,371,949 2,860,359 (2,860,359) 
 -1% (3,371,949) (2,860,359) 2,860,359 
อตัราส่วนค่าใชจ่้ายจดัการสินไหม
ท่ี ไม่สามารถจดัสรรได ้

+1% 532,799 532,799 (532,799) 
-1% (532,799) (532,799) 532,799 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

26. ความเส่ียงของธุรกิจประกนัวินาศภยั (ต่อ) 

ความเส่ียงทางการเงิน 

ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 เร่ืองการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน  
บริษทัฯ มีเคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์เงินใหกู้ย้ืม และเจา้หน้ีบริษทั
ประกนัภยัต่อ บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายในการบริหารความ
เส่ียงดงัน้ี 

(ก) ความเส่ียงดา้นเครดิต 

ความเส่ียงด้านเครดิต หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระท่ีตกลงไวก้ับ 
บริษทั ฯ รวมถึงโอกาสท่ีคู่สญัญาจะถกูปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

ปัจจัยความเส่ียงด้านเครดิตท่ีส าคัญของบริษทัฯ ได้แก่ ผูรั้บประกันภยัต่อไม่สามารถช าระค่าสินไหม
ทดแทนใหก้บับริษทัฯ ได ้ในการรับประกนัภยัท่ีมีทุนประกนัภยัค่อนขา้งสูงทางบริษทัฯ จึงไดจ้ดัการความ
เส่ียง โดยก าหนดนโยบายการกระจายความเส่ียงโดยการจดัท าการประกนัภยัต่อกบับริษทัประกนัภยัทั้งใน
และต่างประเทศ 

บริษทัฯ มีการพิจารณาอนัดบัความน่าเช่ือถือและความมัน่คงของบริษทัท่ีรับประกนัภยัต่อต่างประเทศ และ
ยงัมีการติดตามการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือใหมี้ความทนัสมยัอย่างสม ่าเสมอ ส่วนบริษทัรับประกนัภยัต่อ
ในประเทศ บริษทัฯ จะเลือกพิจารณาจากรายช่ือบริษทัประกนัวินาศภยัต่อท่ีมีระดบัอตัราส่วนความเพียงพอ
ของเงินกองทุนจากรายงานการด ารงกองทุนประจ าไตรมาสล่าสุดก่อนวนัประเมิน 

(ข) ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียคือความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินและกระแสเงินสดของบริษทัฯ
จะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

26. ความเส่ียงของธุรกิจประกนัวินาศภยั (ต่อ) 
(หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     

 

ระยะเวลาก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ 
หรือวนัครบก าหนด 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ียท่ี 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม แทจ้ริง 

    
   

(ร้อยละต่อปี) 
       

 สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 53,022,357.90 - 53,022,357.90 0.00 ‟ 1.10 
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - - - - 30,325,742.29 30,325,742.29 - 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - 

ส ารองสินไหมทดแทนส่วน
ท่ีเรียกคืนจากบริษทั
ประกนัภยัต่อ - - - - 10,356,939.23 10,356,939.23 - 

ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ - - - - 26,400,176.00 26,400,176.00 - 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ 10,000,000.00 1,600,000.00 5,000,000.00 - - 16,600,000.00 0.00-5.00 
ตราสารทุน - - - - 211,123,258.22 211,123,258.22 - 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 48,000,000.00 218,000,000.00 40,000,000.00 - - 306,000,000.00 1.74-5.50 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบ
ก าหนดเกินกวา่ 3 เดือน 120,930,000.00 14,000,000.00 - - - 134,930,000.00 0.65-1.70 

เงินให้กูย้มื - - - 7,281,766.56 - 7,281,766.56 5.275-5.900 

หนีสิ้นทางการเงนิ        
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั

ส ารอง - ค่าสินไหมทดแทน - - - - 85,105,272.39 85,105,272.39 - 
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ - - - - 20,985,069.98 20,985,069.98 - 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

26. ความเส่ียงของธุรกิจประกนัวินาศภยั (ต่อ) 
(หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     

 

ระยะเวลาก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ 
หรือวนัครบก าหนด 

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ียท่ี 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม แทจ้ริง 

    
   

(ร้อยละต่อปี) 
       

 สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 11,875,195.93 - 11,875,195.93 0.00 ‟ 1.35 
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - - - - 28,984,979.72 28,984,979.72 - 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - 

ส ารองสินไหมทดแทนส่วน
ท่ีเรียกคืนจากบริษทั
ประกนัภยัต่อ - - - - 7,941,522.82 7,941,522.82 - 

ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ - - - - 8,902,865.15 8,902,865.15 - 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ - 11,600,000.00 5,000,000.00 - - 16,600,000.00 0.00-5.00 
ตราสารทุน - - - - 230,177,448.06 230,177,448.06 - 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 52,000,000.00 104,000,000.00 77,000,000.00 - - 233,000,000.00 1.97-4.95 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบ
ก าหนดเกินกวา่ 3 เดือน 169,930,000.00 - - - - 169,930,000.00 0.65-1.60 

เงินให้กูย้มื - - - 8,547,552.64 - 8,547,552.64 5.275-5.900 

หนีสิ้นทางการเงนิ        
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั

ส ารอง - ค่าสินไหมทดแทน - - - - 55,882,661.30 55,882,661.30 - 
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ - - - - 19,877,969.60 19,877,969.60 - 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 

                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

26. ความเส่ียงของธุรกิจประกนัวินาศภยั (ต่อ) 

(ค) ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีบริษทัไม่สามารถช าระหน้ีสิน หรือภาระ
ผกูพนัเม่ือถึงก าหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนได้
เพียงพอ หรือสามารถจดัหาเงินทุนไดแ้ต่ดว้ยตน้ทุนท่ีสูงเกินกวา่ท่ีจะยอมรับได ้

บริษทัฯ ไดค้  านึงถึงสภาพคล่องในการจดัหาเงินและบริหารเงินสดรับสุทธิจากการด าเนินงาน เงินลงทุนใน
หลกัทรัพย ์การระดมเงินทุนจากแหล่งหน้ีสินและแหล่งทุน ให้มีความสอดคลอ้งกบัสภาพของค่าสินไหม
ทดแทนท่ีเกิดข้ึนและท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ให้อยู่ในภาวะท่ีสามารถจะด าเนินการจ่ายชดใชค่้าสินไหม
ทดแทนไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็วและครบถว้น รวมทั้งความสามารถในการเรียกเก็บเงินจากผูรั้บประกนัต่อ 
หรือเรียกร้องจากผูก้ระท าผิดในกรณีท่ีสินไหมรายนั้นตอ้งมีผูรั้บผิดชอบตามกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 วนัท่ีครบก าหนดของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินนบัจากวนัท่ีใน
งบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 2562 

 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 53,022,357.90 - - - - 53,022,357.90 
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - 30,325,742.29 - - - 30,325,742.29 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - 10,356,939.23 - - - 10,356,939.23 
ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ - 26,400,176.00 - - - 26,400,176.00 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 178,930,000.00 233,600,000.00 45,000,000.00 211,123,258.22 668,653,258.22 
เงินให้กูย้มื - 122,550.75 331,339.67 6,827,876.14 - 7,281,766.56 

หนีสิ้นทางการเงนิ       
หน้ีสินตามสญัญาประกนัภยั - 85,105,272.39 - - - 85,105,272.39 
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ - 20,985,069.98 - - - 20,985,069.98 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
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26. ความเส่ียงของธุรกิจประกนัวินาศภยั (ต่อ) 
 (หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 2561 

 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11,875,195.93 - - - - 11,875,195.93 
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - 28,984,979.72 - - - 28,984,979.72 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - 7,637,691.61 - - - 7,637,691.61 
ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ - 8,902,865.15 - - - 8,902,865.15 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 221,930,000.00 115,600,000.00 82,000,000.00 230,177,448.06 649,707,448.06 
เงินให้กูย้มื - 112,809.26 472,573.27 7,962,170.11 - 8,547,552.64 

หนีสิ้นทางการเงนิ       
หน้ีสินตามสญัญาประกนัภยั - 51,191,021.96 4,691,639.34 - - 55,882,661.30 
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ - 19,877,969.60 - - - 19,877,969.60 

มลูค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

มลูค่ายติุธรรมหมายถึงจ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้
และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

วิธีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงินมูลค่ายุติธรรมจะก าหนดจากราคาตลาด
ล่าสุดแต่หากไม่สามารถหาราคาตลาดท่ีเหมาะสมได้มูลค่ายุติธรรมจะก าหนดข้ึนโดยใช้เกณฑ์การวดัมูลค่าท่ี
เหมาะสม 

บริษทัฯใชวิ้ธีการและขอ้สมมติฐานในการประมาณมลูค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงัน้ี 

(ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้นหรือสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการคิด
ดอกเบ้ียในอตัราเทียบเคียงกบัราคาตลาด ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ และเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ มูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวประมาณโดยเทียบเคียงกบัมลูค่าตามบญัชี 

(ข) เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด ยกเวน้เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ใน
ความตอ้งการของตลาด ค านวณดงัน้ี 

 หุน้ทุน ค านวณตามหลกัเกณฑก์ารประเมินมลูค่าท่ีเป็นท่ียอมรับทัว่ไป 

(ค) เงินลงทุนในตราสารหน้ี ค านวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

(ง) เงินใหกู้ย้ืมแสดงมลูค่ายติุธรรมดว้ยวิธีคิดลดกระแสเงินสด 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
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26. ความเส่ียงของธุรกิจประกนัวินาศภยั (ต่อ) 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัการรับประกนัภยัและการท าประกนัภยัต่อเป็น
เงินตราต่างประเทศโดยบริษทัไม่ไดท้ าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
บริหารความเส่ียงอยา่งไรก็ตามผูบ้ริหารเช่ือว่าบริษทัฯไม่มีผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าวอย่างเป็นสาระส าคญั
เน่ืองจากวิธีปฏิบติัของสัญญาประกนัภยัรายใหญ่จะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเดียวกนัระหว่างสัญญารับประกนัภยักบั
สญัญาเอาประกนัภยัต่อ 

27. การบริหารจดัการทุนของบริษทัประกนัวินาศภยั 
วตัถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษทัฯคือการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองและ
การด ารงเงินกองทุนฯใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั 

28. เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยั 
(หน่วย: บาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 
   
ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยัสะสมตน้ปี 4,384,967.69 3,923,460.10 
เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยัท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปี 1,028,097.14 461,507.59 
ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยัสะสมปลายปี 5,413,064.83 4,384,967.69 

29. หลกัทรัพยป์ระกนัวางไวก้บันายทะเบียน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2561 บริษทัฯ ไดน้ าเงินฝากธนาคารจ านวน 14 ลา้นบาท วางไวเ้ป็น
หลกัทรัพยเ์พ่ือค ้ าประกนัไวก้บันายทะเบียนประกนัภยัตามมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั 
พ.ศ.2535 

30. หลกัทรัพยท่ี์จดัสรรไวเ้ป็นเงินส ารองวางไวก้บันายทะเบียน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2561 เงินฝากธนาคารจ านวน 55.00 ลา้นบาท และ 20.00 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ใชเ้ป็นหลกัทรัพยใ์นการวางเป็นส ารองส าหรับเบ้ียประกนัภยัไวก้บันายทะเบียน 
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(ลงช่ือ)  …………………………………………..…………………… กรรมการตามอ านาจ 
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31. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ.2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมเป็นรายเดือน และบริษทัฯ จ่ายสมทบในอตัรา
เดียวกนัคือร้อยละ 3 ของเงินเดือนซ่ึงข้ึนอยู่กบัอายุงานของพนกังานกองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรจ ากดัซ่ึงจะจ่ายใหพ้นกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของ
บริษทัฯส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2561 บริษทัฯจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 0.42 ลา้นบาท และ 0.46 ลา้นบาท ตามล าดบั 

32. ส ารองตามกฎหมาย 
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีจนกว่าทุนส ารองน้ี
จะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเป็นเงิน
ปันผลได ้

33. ก าไรต่อหุน้ 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) 

 (หน่วย:บาท) 
 2562  2561 
ก าไรส าหรับปี (31,050,936.76)  6,199,547.23  
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั(หุน้) 12,000,000  12,000,000 
    

ก าไรต่อหุน้(บาท/หุน้) (2.59)  0.52 

34. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงานไดรั้บ และสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงาน 
และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

บริษทัฯ ด าเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจรับประกนัวินาศภยั และด าเนินธุรกิจในส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์เดียว คือ ในประเทศไทย ดงันั้นรายไดก้ าไรและสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบั
ส่วนงานทางธุรกิจ และส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้และเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการบริหารงานบริษทัฯ ได้
รายงานส่วนงานด าเนินงาน โดยแยกเป็นประเภทของผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ประกนัอคัคีภยั ประกนัภยัทางทะเลและ
ขนส่ง ประกนัภยัรถ ประกนัภยัอุบติัเหตส่วนบุคคล ประกนัภยัเบด็เตลด็ 
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34. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน(ต่อ) 
ตามท่ีแสดงขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2562 และ  
พ.ศ.2561 ดงัน้ี 

 (หน่วย:บาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

  

ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง 

 

ประกนัภยัรถ 
ประกนัอุบติัเหตุ
ส่วนบุคคล 

 

ประกนัภยัเบด็เตล็ด 
 

รวม 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั       

เบ้ียประกนัภยัรับ 37,706,880.30 8,760,900.31 319,704,057.58 1,172,949.33 47,511,378.82 414,856,166.34 
หกัเบ้ียประกนัภยัต่อ 8,637,585.17 3,354,258.18 16,171,236.53 498,351.11 30,767,531.35 59,428,962.34 
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 29,069,295.13 5,406,642.13 303,532,821.05 674,598.22 16,743,847.47 355,427,204.00 
บวก(หกั)เงินส ารองเบ้ียประกนัภยั 
ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 764,005.56 331,665.06 (84,376,247.03) 622,027.97 (33,003.67) (82,691,552.11) 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 29,833,300.69 5,738,307.19 219,156,574.02 1,296,626.19 16,710,843.80 272,735,651.89 
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 6,062,755.62 1,205,240.82 2,544,508.19 176,859.33 6,979,391.39 16,968,755.35 
รวมรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 35,896,056.31 6,943,548.01 221,701,082.21 1,473,485.52 23,690,235.19 289,704,407.24 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั       
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายใน
การจดัการค่าสินไหมทดแทน 16,258,631.48 3,489,648.06 91,168,663.96 668,100.24 10,678,735.58 122,263,779.32 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 8,869,617.22 1,285,870.63 39,190,766.09 175,116.57 4,664,236.94 54,185,607.45 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 3,327,470.86 1,937,929.49 150,829,342.82 6,687.82 2,575,582.15 158,677,013.14 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั 
ก่อนค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 28,455,719.56 6,713,448.18 281,188,772.87 849,904.63 17,918,554.67 335,126,399.91 
ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน      46,227,005.95 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั      381,353,405.86 

ขาดทุนจากการรับประกนัภยั      (91,648,998.62) 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ      20,103,427.22 

ก าไรจากการขายเงินลงทุน      17,204,980.00 
รายไดอ่ื้น      16,655,732.69 

ขาดทุนก่อนรายไดภ้าษีเงินได ้      (37,684,858.71) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้      6,633,921.95 

ขาดทุนส าหรับปี      (31,050,936.76) 
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34. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน(ต่อ) 

 (หน่วย:บาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

  

ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัภยัทาง
ทะเลและขนส่ง 

 

ประกนัภยัรถ 
ประกนัอุบติัเหตุ
ส่วนบุคคล 

 

ประกนัภยัเบด็เตล็ด 
 

รวม 

รายไดจ้ากการรับประกนัภยั       

เบ้ียประกนัภยัรับ 38,227,935.55 10,349,016.20 107,661,127.37 2,220,584.53 30,224,283.68 188,682,947.33 
หกัเบ้ียประกนัภยัต่อ 7,935,392.92 4,724,374.98 5,228,463.26 493,404.97 14,447,153.52 32,828,789.65 
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 30,292,542.63 5,624,641.22 102,432,664.11 1,727,179.56 15,777,130.16 155,854,157.68 
บวก(หกั)เงินส ารองเบ้ียประกนัภยั 
ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (245,714.19) (181,878.27) 860,877.22 13,294.01 480,903.05 927,481.82 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้ 30,046,828.44 5,442,762.95 103,293,541.33 1,740,473.57 16,258,033.21 156,781,639.50 
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 3,286,845.28 2,042,033.13 891,296.31 170,467.84 5,255,191.61 11,645,834.17 
รวมรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 33,333,673.72 7,484,796.08 104,184,837.64 1,910,941.41 21,513,224.82 168,427,473.67 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั       
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายใน
การจดัการค่าสินไหมทดแทน 8,508,402.01 1,307,520.33 51,404,674.76 1,095,674.96 1,516,919.07 63,833,191.13 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 8,986,346.15 1,476,088.81 13,970,911.29 571,510.00 4,762,341.45 29,767,197.70 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 4,570,011.58 2,454,209.70 45,413,113.23 6,678.75 1,099,876.40 53,543,889.66 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั 
ก่อนค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 22,064,759.74 5,237,818.84 110,788,699.28 1,673,863.71 7,379,136.92 147,144,278.49 
ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน      43,297,273.70 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั      190,441,552.19 

ขาดทุนจากการรับประกนัภยั      (22,014,078.52) 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ      20,194,324.80 

รายไดอ่ื้น      7,509,672.17 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      5,689,918.45 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้      509,628.78 

ก าไรส าหรับปี      6,199,547.23 
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                                 ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์           นายพนธ์  ฐิติพานิชยางกรู ) 
 

34. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน(ต่อ) 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของส่วนงานของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2561 มีดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย:บาท) 

  

ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทาง

ทะเลและขนส่ง 

 

ประกนัภยัรถ 

ประกนัอุบติัเหตุส่วน

บุคคล 

 

ประกนัภยัเบด็เตลด็ 

สินทรัพยท่ี์ปันส่วน

ไม่ได ้

 

รวม 

สินทรัพย์        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2562 26,201,916.22 5,520,159.35 33,505,304.37 658,396.05 36,177,533.29 798,287,040.45 900,350,349.73 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 

หนีสิ้น        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2562 47,626,427.34 10,306,664.74 219,200,972.59 859,757.16 36,096,572.10 57,698,030.60 371,788,424.53 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 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 

 
ขอ้มลูเก่ียวกบัลกูคา้รายใหญ่ 
ในปี 2562 และ 2561 บริษทัฯ ไม่มีรายไดจ้ากผูเ้อาประกนัรายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของเบ้ีย
ประกนัภยัรับของกิจการ 

35. ทรัพยสิ์นท่ีมีขอ้จ ากดัและภาระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2561 บริษทัฯไดน้ าเงินฝากธนาคารจ านวนเงินรวม 89.93 ลา้นบาท และ 
54.93 ลา้นบาท ตามล าดบัใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัดงัน้ี 
 (หน่วย:บาท) 
 31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
เงินฝากธนาคาร    
ค ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 20,000,000.00  20,000,000.00 
หลกัทรัพยว์างไวก้บันายทะเบียน 14,000,000.00  14,000,000.00 
หลกัทรัพยจ์ดัสรรไวเ้ป็นเงินส ารองวางไวก้บันายทะเบียน 55,000,000.00  20,000,000.00 
ค ้าประกนัการใชบ้ตัรเครดิต 500,000.00  500,000.00 
ค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 430,000.00  430,000.00 
รวม 89,930,000.00  54,930,000.00 
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36. หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนภายหนา้และภาระผกูพนั 
คดฟ้ีองร้อง 
ณวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2561 บริษทัฯ ถูกฟ้องร้องคดีจากการเป็นผูรั้บประกนัภยัโดยมีทุนทรัพย์
ถูกฟ้องเป็นจ านวนเงินโดยรวมประมาณ 0.18 ลา้นบาท และ 0.65 ลา้นบาท ตามล าดบั อย่างไรก็ตามบริษทัฯมี
หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความท่ีถูกฟ้องร้องในมูลค่าท่ีไม่เกินความคุม้ครองตามกรมธรรมจ์ านวน 0.18 ลา้น
บาท และ 0.65 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงการพิจารณาคดีดงักล่าวยงัไม่แลว้เสร็จ และส่วนใหญ่บริษทัฯ คาดว่าจะ
ชนะคดีบริษทัฯจึงไดบ้นัทึกส ารองค่าเผื่อผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในงบการเงินเป็นจ านวน 0.19 ลา้นบาท และ 
0.64 ลา้นบาท ตามล าดบั 

การค า้ประกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2561 บริษทัฯ มีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ
เหลืออยูเ่ป็นจ านวนเงิน 0.93 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการค ้าประกนัไฟฟ้า 

ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่าและบริการระยะยาว 
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย : บาท) 
 31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 2,464,236.00                                     2,464,236.00                                    

รวม 2,464,236.00                                     2,464,236.00                                    

37. เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน 
เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้จากผลก าไรสะสม ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท จ านวน 12 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 6 ลา้นบาท 

38. การอนุมติังบการเงิน 
กรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัใหอ้อกงบการเงินน้ีแลว้เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2563 


