บริษทั ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบียประกันภัยค้างรับ - สุ ทธิ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนีจากสัญญาประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่านายหน้าจ่ายรอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อืน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

หมายเหตุ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

หน่ วย : บาท

ณ วันที
31 ธันวาคม
2561

ณ วันที
31 ธันวาคม
2560

1,239,984,143
271,749,947
4,068,507
1,070,310,191
114,461,388

1,220,798,325
238,127,440
5,149,438
892,037,914
55,744,894

2,789,844,148
28,723
33,800,728
51,029,339
184,815,193
66,858,470
60,739,561
5,887,690,338

2,406,626,993
15,060
45,759,765
67,039,729
160,686,584
62,324,187
96,169,001
5,250,479,330

บริษทั ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

หนีสิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนีสินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนีบริ ษทั ประกันภัยต่อ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เบียประกันภัยรับล่วงหน้า
ค่านายหน้าค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนีสินอืน
รวมหนีสิน

หมายเหตุ
15
16
17

18

หน่ วย : บาท

ณ วันที
31 ธันวาคม
2561

ณ วันที
31 ธันวาคม
2560

2,444,776,162
678,331,838
53,466,196
85,316,582
370,220,202
54,202,201
54,490,549
109,628,751
3,850,432,481

2,068,995,204
667,858,859
3,449,724
82,529,313
348,345,708
46,327,191
41,690,303
72,721,087
3,331,917,389

บริษทั ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

หนีสิ นและส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุ น้
ทุนจดทะเบียน
หุ น้ สามัญ 240,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 10.00 บาท
ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุ น้ สามัญ 180,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 10.00 บาท
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่ วนของเจ้าของ
ส่ วนเกิน (ตํากว่า) ทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย
รวมส่ วนของเจ้าของ
รวมหนีสิ นและส่ วนของเจ้ าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

หมายเหตุ

19

หน่ วย : บาท

ณ วันที
31 ธันวาคม
2561

ณ วันที
31 ธันวาคม
2560

2,400,000,000

2,400,000,000

1,800,000,000

1,800,000,000

15,750,000
237,862,596

6,150,000
110,391,253

(16,354,739)
2,037,257,857
5,887,690,338

2,020,688
1,918,561,941
5,250,479,330

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
รายได้
เบียประกันภัยรับ
หัก เบียประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบียประกันภัยรับสุ ทธิ
หัก สํารองเบียประกันภัยทียงั ไม่ถือเป็ นรายได้
เพิม (ลด) จากปี ก่อน
เบียประกันภัยทีถือเป็ นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
ผลขาดทุนจากเงินลงทุน
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทน
หัก ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอืน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ

หน่ วย : บาท

หมายเหตุ

2561

20
20

3,396,369,722
1,435,936,031
1,960,433,691

2,953,655,613
1,266,311,577
1,687,344,036

20

191,260,303
1,769,173,388
490,085,956
52,319,023
(3,881,795)
(14,229,566)
3,462,420
2,296,929,426

32,145,567
1,655,198,469
368,033,904
47,361,112
1,104,498
2,860,828
2,074,558,811

1,439,765,185
709,126,371
468,113,985
554,874,985
305,848,452
2,059,476,236

1,388,581,039
600,004,263
415,100,134
476,443,777
288,994,505
1,969,115,192

237,453,190
46,381,847
191,071,343

105,443,619
20,055,755
85,387,864

20
23

20
20
20
20
21

13

2560

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ต่อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืน
รายการทีไม่ตอ้ งจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้เกียวกับรายการทีไม่ตอ้ งจัดประเภท
รายการใหม่ในภายหลัง

หมายเหตุ

2561

รายการทีตอ้ งจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ ขาย
ภาษีเงินได้เกียวกับรายการทีตอ้ งจัดประเภท
รายการใหม่ในภายหลัง
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่ อหุ้นขันพืน ฐาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

25

หน่ วย : บาท

บาท

2560

-

(3,602,183)

-

720,437
(2,881,746)

(22,969,284)

(879,803)

4,593,857
(18,375,427)
(18,375,427)
172,695,916

175,961
(703,842)
(3,585,588)
81,802,276

1.06

0.47

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ชําระแล้ ว

ทีอ อกและ

กําไร (ขาดทุน) สะสม

จัดสรรแล้ ว
สํารอง

ตามกฎหมาย

ยังไม่ ได้
จัดสรร

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที 1 มกราคม 2560

1,800,000,000

1,850,000

32,185,135

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

1,800,000,000

6,150,000

110,391,253

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม

-

ทุนสํารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที 1 มกราคม 2561
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม
ทุนสํารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

-
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1,800,000,000
-

-

-

1,800,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

-

4,300,000

6,150,000
-

9,600,000
-

15,750,000

หน่ วย : บาท
ของส่ วนของเจ้ าของ
องค์ ประกอบอืน

ส่ วนเกิน (ตํา กว่ า) ทุน
จากการวัดมูลค่ า

เงินลงทุนเผือ ขาย

รวม

ส่ วนของ
เจ้ าของ

2,724,530

1,836,759,665

2,020,688

1,918,561,941

191,071,343

(18,375,427)

172,695,916

237,862,596

(16,354,739)

82,506,118

(4,300,000)

110,391,253

(9,600,000)

(54,000,000)

(703,842)
-

2,020,688
-

-

81,802,276
-

1,918,561,941
-

(54,000,000)

2,037,257,857

บริษทั ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
กระแสเงินสดได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เบียประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินจ่ายเกียวกับการประกันภัยต่อ
ดอกเบียรับ
เงินปั นผลรับ
รายได้อืน
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอืน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินฝากธนาคารทีมีกาํ หนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน
และทีนาํ ไปวางเป็ นประกัน
เงินให้กยู้ มื
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุ

2561

หน่ วย : บาท
2560

3,351,799,800
(364,282,290)
21,691,480
7,760,788
2,495,395
(1,328,445,254)
(458,907,830)
(531,444,133)
(204,967,497)
(15,900,127)
(397,904,175)

2,911,354,288
(233,507,233)
32,549,360
6,224
2,211,804
(1,517,671,414)
(412,188,453)
(465,867,271)
(328,015,941)
(10,617,473)
(91,677,189)

(3,331,405)
(13,663)
78,551,089

(3,308,826)
106,930
(116,625,194)

1,444,766
1,444,766

1,223,314
1,223,314

บริษทั ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
กระแสเงินสดได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน (ต่อ)
กระแสเงินสดใช้ไป
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

หมายเหตุ

2561

(6,191,831)
(618,206)
(6,810,037)
(5,365,271)

28

5

(54,000,000)
(54,000,000)
19,185,818
1,220,798,325
1,239,984,143

หน่ วย : บาท
2560

(7,510,356)
(4,894,828)
(12,405,184)
(11,181,870)

(127,807,064)
1,348,605,389
1,220,798,325

บริษทั ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
1.

ข้ อมูลทัวไปและการดําเนินงานของบริษัท
บริ ษทั ศรี อยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นนิติบุคคลทีจัดตังขึนในประเทศไทย
เมือวันที 21 กันยายน 2525 โดยมีธุรกิจหลักคือการประกันวินาศภัย ซึ งได้รับใบอนุญาตประกอบธุ รกิ จ
ประกันวินาศภัยทุกประเภท เมือวันที 24 กันยายน 2525 และเมือวันที 3 ตุลาคม 2554ได้แปรสภาพเป็ น
บริ ษทั มหาชนกับกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า โดยได้รับการอนุ มตั ิการแปรสภาพดังกล่ าวจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํา กับ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกัน ภัย แล้ว บริ ษ ทั มีส ถานประกอบการ
จดทะเบี ยนอยู่ทีอาคารเพลิ นจิ ตทาวเวอร์ ชัน 18 เลขที 898 ถนนเพลิ น จิต แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วัน
กรุ งเทพมหานคร
ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ของบริ ษทั คือ บริ ษทั ศรี อยุธยา แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) ซึ งเป็ นบริ ษทั ทีจดทะเบียนจัดตัง
ในประเทศไทย โดยถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั

2.

บริ ษทั มีรายการและความสัมพันธ์อย่างมีสาระสําคัญกับบริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั ที เกี ยวข้องกัน ดังนัน
งบการเงินนี อาจจะไม่แสดงถึงเงือนไขทีอาจมีอยู่ หรื อผลการดําเนินงานซึงอาจเกิดขึนในกรณี ทีบริ ษทั ได้
ดําเนินงานโดยปราศจากความสัมพันธ์กนั ดังกล่าว

เกณฑ์ การนําเสนองบการเงิน
2.1 บริ ษทั จัดทําบัญชี เป็ นเงินบาทและจัดทํางบการเงินตามกฎหมายเป็ นภาษาไทยตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี ทีรับรองทัวไปในประเทศไทย
2.2

งบการเงิ น ของบริ ษ ัท ได้จ ัด ทําขึ น ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที 1 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื อง
“การนําเสนองบการเงิน” ซึงมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลัง
วันที 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป และประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข และระยะเวลาในการจัดทําและยืนงบการเงินและ
รายงานเกี ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที 4 มีนาคม 2559

2.3

งบการเงินนี ได้จดั ทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน
ยกเว้นตามทีได้เปิ ดเผยในนโยบายการบัญชีทีสําคัญ
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2.4

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที มี ผลต่อการรายงาน และการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิ น
สําหรับงวดบัญชีปัจจุบนั
ในระหว่างงวด บริ ษทั ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับปรับ ปรุ งและฉบับ ใหม่
รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีทีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึงมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี
ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข ึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่ า งประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการปรั บ ปรุ งถ้ อ ยคํา และคํา ศัพ ท์ การตี ค วามและ
การให้แนวปฏิ บตั ิ ท างการบัญ ชี กับผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั

2.5

มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
2.5.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที จะมี ผ ลบัง คับ ใช้ สํ า หรั บ งบการเงิ น ที มี ร อบ
ระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2562
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับใหม่
สภาวิช าชี พ บัญ ชี ไ ด้อ อกประกาศเกี ยวกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้วและจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลัง
วันที 1 มกราคม 2562 เป็ นต้นไป ดังนี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ นครังแรก
ฉบับที 1
ฉบับที 15
รายได้จากสัญญาทีทํากับลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 22
รายการทีเป็ นเงินตราต่างประเทศและสิ งตอบแทนจ่ายล่วงหน้า
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรื อง รายได้จากสัญญาทีทํากับลูกค้ามีการ
เปลียนแปลงในหลักการสําคัญ โดยกําหนดหลักการ 5 ขันตอนสําหรับการรับรู้รายได้
ดังนี
ขันตอนแรก:
ขันทีสอง:
ขันทีสาม:
ขันทีสี :
ขันทีห้า:

ระบุสัญญาทีทํากับลูกค้า
ระบุภาระทีต้องปฏิบตั ิในสัญญา
กําหนดราคาของรายการ
ปันส่ วนราคาของรายการให้กบั ภาระทีต้องปฏิบตั ิทีรวมอยูใ่ นสัญญา
รับรู้รายได้เมือ (หรื อขณะที) กิจการปฏิบตั ิตามภาระทีต้องปฏิบตั ิเสร็ จสิ น

ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี กิจการต้องรับรู้รายได้เมือกิจการปฏิบตั ิ
ตามภาระทีต้องปฏิบตั ิเสร็ จสิ น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี จะนํามาแทน
มาตรฐานและการตีความมาตรฐานทีเกียวข้องกับเรื องรายได้เมือมีผลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง 2561
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง
2561 ซึ งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบ
ระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2562 เป็ นต้นไป ทังนี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งเพือให้มีเนื อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์
และการอ้างอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอืน ยกเว้นมาตรฐานฉบับต่อไปนี
ซึงมีการปรับปรุ งหรื อเพิมเติมข้อกําหนดและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 28 (ปรับปรุ ง 2561) เรื อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วม
ค้า ได้อธิ บายให้ชดั เจนเกี ยวกับการเลือกวิธีการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมหรื อ
การร่ วมค้าด้วยวิธีมูลค่ ายุติ ธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุ น รวมทังอธิ บายให้ชัดเจนถึ ง
การพิจารณาเกี ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า มาตรฐาน
การบัญชีฉบับนีกาํ หนดให้ใช้วธิ ีปรับย้อนหลังสําหรับการเปลียนแปลงดังกล่าว
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 40 (ปรับปรุ ง 2561) เรื อง อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุ น
ได้อธิ บายให้ชัดเจนเกี ยวกับการโอนอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนไปยังบัญชี อืน ๆ
หรื อ การโอนจากบัญ ชี อื น ๆ มาเป็ นอสั งหาริ มทรั พย์เพื อการลงทุ นเฉพาะเมื อมี การ
เปลียนแปลงการใช้งานของอสังหาริ มทรัพย์น นั มาตรฐานการบัญชีฉบับนี กาํ หนดให้ใช้
วิธีเปลียนทันทีเป็ นต้นไปสําหรับการเปลียนแปลงดังกล่าว
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2561) เรื อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ น
เกณฑ์ได้เพิมข้อกําหนดต่าง ๆ โดยกําหนดให้ใช้วิธีเปลียนทันทีเป็ นต้นไปสําหรับการ
เปลียนแปลงดังต่อไปนี
1) ให้ข้อกําหนดเกี ยวกับวิธีป ฏิ บตั ิ สําหรับเงื อนไขการได้รับสิ ทธิ และเงื อนไขการ
ได้รับสิ ทธิ ทีไม่ใช่ เงือนไขการบริ การหรื อผลงาน สําหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ น
เกณฑ์ทีชําระด้วยเงินสด
2) ให้ขอ้ กําหนดเกี ยวกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ทีชําระด้วยยอดสุ ทธิ จากภาระ
ผูกพันภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย
3) ให้ขอ้ กําหนดเกียวกับการบัญชีสําหรับการปรับปรุ งเงือนไขของการจ่ายโดยใช้หุ้น
เป็ นเกณฑ์ทีเปลียนการจัดประเภทจากการจ่ายชําระด้วยเงินสดเป็ นการจ่ายชําระ
ด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 4 (ปรับปรุ ง 2561) เรื อง สัญญาประกันภัยได้
กําหนดทางเลื อกสําหรั บธุ รกิ จประกันภัย โดยยกเว้นการถื อปฏิ บ ัติ ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที 9 เรื อง เครื องมือทางการเงิน เป็ นการชัวคราวกิ จการสามารถ
ยกเว้น การถื อปฏิ บ ัติ ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที 9 เรื อง เครื องมื อทาง
การเงินนี จนถึงรอบบัญชีทีเริ มก่อนวันที 1 มกราคม 2565 หรื อก่อน มาตรฐานรายงานทาง
การเงิน ฉบับที 17 เรื อง สัญญาประกันภัยจะมีผลบังคับใช้
2.5.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลา
บัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2563
สภาวิชาชีพบัญชี ได้ออกประกาศเกียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื องมือ
ทางการเงิ น ซึ งได้ป ระกาศในราชกิ จจานุ เบกษาแล้วและจะมี ผลบังคับ ใช้ สํ าหรั บ
งบการเงิ นที มี รอบระยะเวลาบัญชี ที เริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป
ประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 32
การแสดงรายการสําหรับเครื องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 7
การเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื องมือทางการเงิน
ฉบับที 9
เครื องมือทางการเงิน
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 16
การป้ องกันความเสี ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที 19
การชําระหนีสินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่ มดังกล่ าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี ยวกับการ
จัด ประเภทและการวัดมู ลค่ าเครื องมื อ ทางการเงิ น ด้วยมู ลค่ ายุติธ รรมหรื อราคาทุ น
ตัดจําหน่ ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสด
ตามสั ญ ญาและแผนธุ ร กิ จ ของกิ จ การ (Business Model) หลัก การเกี ยวกับ วิ ธี ก าร
คํานวณการด้อยค่าของเครื องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที
คาดว่าจะเกิ ดขึน และหลักการเกี ยวกับการบัญชี ป้ องกันความเสี ยง รวมถึ งการแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื องมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เหล่านี จะนํามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานทีเกียวข้องกับเครื องมือทางการ
เงินเมือมีผลบังคับใช้

3.

ผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ัท จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที เกี ยวข้อ งมาเริ มถื อ ปฏิ บ ัติ กับ
งบการเงินของบริ ษทั เมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวทีมี
ต่องบการเงินของบริ ษทั ในงวดทีจะเริ มถือปฏิบตั ิ

นโยบายการบัญชีทสํี าคัญ
3.1 การจัดประเภทสัญญาประกันภัย
ณ วันเริ มต้นสัญญาประกันภัย บริ ษทั ได้จดั ประเภทของสัญญาประกันภัยโดยพิจารณาถึงนัยสําคัญ
ของการโอนความเสี ยงจากการรับประกันภัย หากมีเพียงเหตุการณ์ใด (scenario) เหตุการณ์หนึง
ซึ งมีเนื อหาเชิงพาณิ ชย์ทีทําให้บริ ษทั ต้องจ่ายผลประโยชน์ส่วนเพิมให้แก่ผเู้ อาประกันภัยอย่างเป็ น
นัยสําคัญ สัญญาประกันภัยดังกล่าวจะถูกจัดประเภทเป็ นสัญญาประกันภัยไปจนกว่าสิ ทธิ และภาระ
ผูกพันจะหมดสิ นไป สัญญาอืนใดทีบริ ษทั ได้ทาํ กับผูเ้ อาประกันภัยอาจไม่เป็ นสัญญาประกันภัย
ณ วันทีเริ มต้นสัญญา แต่อาจเป็ นสัญญาประกันภัยได้ในภายหลังเมือบริ ษทั ได้มีการรับโอนความ
เสี ยงจากการรับประกันภัยอย่างเป็ นนัยสําคัญ สัญญาอื นๆนอกเหนื อจากที ได้กล่ าวไว้แล้วจะถู ก
จัดประเภทเป็ นสัญญาลงทุน (ถ้ามี)
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3.2

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
เบียประกันภัยรับ
เบี ยประกันภัยถื อเป็ นรายได้ตามวันที ที มี ผลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย หลังจากหักเบี ย
ประกันภัยจ่ายต่อและเบียประกันภัยยกเลิ กและส่ งคืนแล้วสําหรับกรมธรรม์ทีมีอายุไม่เกิ น 1 ปี
ในกรณี ทีกรมธรรม์มีอายุเกิ น 1 ปี จะบันทึกรายได้และค่ าใช้จ่ายที เกี ยวข้องเป็ นรายการรับหรื อ
จ่ายล่วงหน้า โดยทยอยรับรู้เป็ นรายได้และค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุม้ ครองเป็ นรายปี
เบียประกันภัยรับต่อ
เบียประกันภัยต่อถือเป็ นรายได้เมือบริ ษทั ได้รับใบคําขอเอาประกันภัยต่อหรื อใบแจ้งการประกันภัย
ต่อจากบริ ษทั ผูเ้ อาประกันภัยต่อ และเงินส่ วนแบ่งกําไรจากการรับประกันภัยต่อรับรู้เมือได้รับใบแจ้ง
จากบริ ษทั รับประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้ดอกเบียและเงินปันผลรับ
รายได้ดอกเบียถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมือมีการประกาศจ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่ าใช้จ่ายในการจัดการค่ าสิ น ไหมทดแทนประกอบด้วย ค่ าสิ นไหม
ทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงและจาก
การรับประกันภัยต่อ และสําหรับทังความเสี ยหายทีได้รับรายงานแล้วและทียังไม่ได้รับรายงาน
ซึ งแสดงตามมูลค่าของค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอืนทีเกี ยวข้องและรายการปรับปรุ งค่า
สิ นไหมของงวดปั จจุบนั และงวดก่อนทีเกิดขึนในระหว่างปี หักด้วยมูลค่าซากและการรับคืนอืน
(ถ้ามี) และหักด้วยค่าสิ นไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อทีเกียวข้อง
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
จะรับรู้เมือได้รับแจ้งจากผูเ้ อาประกันภัยตามจํานวนทีผูเ้ อาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณ
การของฝ่ ายบริ ห าร มู ล ค่ าประมาณการสิ น ไหมทดแทนสู ง สุ ด จะไม่ เกิ น ทุ น ประกัน ของ
กรมธรรม์ทีเกียวข้อง
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อจะ
รับรู้เมือได้รับแจ้งจากบริ ษทั ประกันภัยต่อตามจํานวนทีได้รับแจ้ง
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ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าสิ นไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เมือได้บนั ทึกค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายใน
การจัดการสิ นไหมทดแทน โดยประมาณขึนตามสัดส่ วนการเอาประกันภัยต่อและเงือนไขใน
สัญญาประกันภัยต่อทีเกียวข้อง และแสดงเป็ นรายการหักจากค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จและค่าใช้จ่ายอืน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จและค่าใช้จ่ายอืนถือเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
3.3

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท รวมถึง
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตัว= เงินทีมีกาํ หนดไม่เกิ น 3 เดื อนนับจากวันทีได้มา และไม่มี
ข้อจํากัดในการเบิกใช้

3.4

เบียประกันภัยค้างรับและค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
เบียประกันภัยค้างรับแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับ บริ ษทั บันทึกค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที อาจเกิ ดขึ นจากการเก็บเงิ นค่าเบี ยประกันภัยค้างรับไม่ได้
ซึ งโดยทัวไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุเบียประกันภัยค้างรับ

3.5

สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สิ นทรัพ ย์จากการประกันภัยต่อแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ท ธิ ทีจะได้รับ บริ ษทั บันทึก
ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึนจากการไม่ได้รับชําระหนี
ซึ งโดยทัวไปพิจารณาจากประสบการณ์การรับชําระหนีและการวิเคราะห์อายุหนีของเงินค้างรับ
จากการประกันภัยต่อ

3.6

ลูกหนีและเจ้าหนีบริ ษทั ประกันภัยต่อ
ลูกหนี และเจ้าหนี บริ ษทั ประกันภัยต่อรับรู้เป็ นสิ นทรัพย์หรื อหนี สินในงบแสดงฐานะการเงิน
ทังนี ยอดสุ ทธิ สามารถแสดงในงบแสดงฐานะการเงินได้ก็ต่อเมือกิ จการมี สิทธิ ตามกฎหมาย
ในการนํามาหักกลบลบกัน และตังใจทีจะรับหรื อจ่ายชําระด้วยยอดสุ ทธิ หรื อรับชําระรายการ
สิ นทรัพย์หรื อจ่ายชําระรายการหนีสินไปพร้อมกัน

3.7

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงิ น ลงทุ น เผือขายแสดงตามมูลค่ ายุติ ธรรม กําไรหรื อขาดทุ น จากการเปลี ยนแปลงในมูลค่ า
ยุติธรรมของเงินลงทุนเผือขายรับรู้ในองค์ประกอบอืนของส่ วนของเจ้าของ
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เงินลงทุนทัวไป แสดงด้วยราคาทุน
เงินลงทุนทีจะถือจนครบกําหนดแสดงด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย

ในกรณี ทีมีการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวจะรับรู้ผลขาดทุนนันทันทีในงบกําไรขาดทุนและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ส่ วนเกิ นและส่ วนลดมูลค่าของตราสารหนี ตดั จําหน่ ายโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี ยทีแท้จริ งและ
แสดงรวมอยูใ่ นรายได้ดอกเบียรับ
ราคาทุนของหลักทรัพย์ทีจําหน่ายคํานวณตามวิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนัก

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื อหลังสุ ด
ณ สิ นวันทําการสุ ดท้ายของปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี
คํานวณโดยใช้ราคาจากสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่ วยลงทุนคํานวณจาก
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
3.8

เงินให้กยู้ มื
เงินให้กยู้ มื แสดงมูลค่าตามยอดเงินต้น หักด้วยค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ (ถ้ามี) บริ ษทั ประมาณการ
ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ โดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี การคาดการณ์ เกี ยวกับการชําระหนี
ในอนาคตของลูกหนีแต่ละราย และมูลค่าหลักประกัน

3.9

ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื อมราคาสะสม
ค่าเสื อมราคาคํานวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
เครื องตกแต่งติดตังและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

3.10

5 ปี
5 ปี
5 ปี

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีอายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน แสดงราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม
และขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
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ค่าตัดจําหน่ ายบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุ นและกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอืน คํานวณโดย
วิธี เส้ นตรงตามระยะเวลาที คาดว่าจะได้รับประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จของสิ นทรั พย์ที ไม่ มี ต ัวตน
แต่ละประเภท ระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดงั นี
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
สัญญาวิสาหกิจธนาคารและประกันภัย

3.11

3.12

5 ปี
10 ปี

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ทุกวันทีทีรายงาน บริ ษทั จะทําการประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี ซึงแสดงว่าสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ด้อยค่าลง
หรื อไม่ หากมี ข้อ บ่ งชี ข องการด้อยค่ า บริ ษ ัท จะทําการประมาณมู ล ค่ าที คาดว่าจะได้รับ คื น
ของสิ น ทรั พย์ และหากพบว่าราคาตามบัญ ชี ของสิ น ทรัพ ย์น ัน มี มูลค่ าสู งกว่ามูล ค่ าที คาดว่า
จะได้รับคืน บริ ษทั จะลดมูลค่าของสิ นทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน และรับรู้
ผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ าของสิ น ทรั พ ย์ในงบกําไรขาดทุ น และกําไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จอื น
ซึงมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์น ีจะพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น นั แล้วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่า
หนีสินจากสัญญาประกันภัย
3.12.1

3.12.2

เงินสํารองเบียประกันภัยทียังไม่ถือเป็ นรายได้
บริ ษทั คํานวณเงินสํารองเบียประกันภัยทียังไม่ถือเป็ นรายได้ตามกฎเกณฑ์ในประกาศ
คณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย เรื องการจัดสรรเงินสํารอง
เพือการเสี ยงภัย ดังนี
การประกันอัคคีภยั ภัยทางทะเลและขนส่ง
(ตัวเรื อ) ภัยรถยนต์และภัยเบ็ดเตล็ด

- ใช้วธิ ีเฉลียรายเดือน (วิธีเศษหนึงส่วนยีสิ บสี )

การประกันภัยขนส่งเฉพาะเทียว การประกัน
อุบตั ิเหตุการเดินทางทีมีระยะเวลาคุม้ ครอง
ไม่เกิน 6 เดือน

- ร้อยละร้อยของเบี&ยประกันภัยรับตั&งแต่วนั ที
กรมธรรม์ประกันภัยเริ มมีผลคุม้ ครอง
ตลอดระยะเวลาทีบริ ษทั ยังคงให้
ความคุม้ ครองแก่ผเู ้ อาประกันภัย

สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกเมือได้รับการแจ้ง
คําเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากผูเ้ อาประกันภัยตามมูลค่าทีประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ
หรื อผูป้ ระเมินของบริ ษทั แล้วแต่กรณี นอกจากนีบริ ษทั ได้ต งั สํารองเพิมเติมสําหรับ
ค่าสิ นไหมทดแทนทีเกิ ดขึนแล้วแต่ยงั ไม่ได้มีการรายงานให้บริ ษทั ทราบ (IBNR)
ซึงประเมินโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยทีได้รับอนุญาต
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3.12.3

สํารองความเสี ยงภัยทียังไม่สินสุ ด
สํารองความเสี ยงภัยทียังไม่สินสุ ดเป็ นประมาณการทีดีทีสุ ดของค่าสิ นไหมทดแทน
ทีจะคาดว่าจะเกิดขึนในระยะเวลาเอาประกันทีเหลืออยูส่ ําหรับกรมธรรม์ประกันภัยทียัง
มีผลบังคับอยู่ ตามการวิเคราะห์ ข้อมูลค่ าสิ นไหมทดแทนในอดี ตโดยนักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
สํารองความเสี ยงภัยทียังไม่สินสุ ดจะถูกรับรู้ในงบการเงินในกรณี ทีสํารองความเสี ยง
ภัยทียังไม่สินสุ ดมากกว่าสํารองเบียประกันภัยทียังไม่ถือเป็ นรายได้

3.13

รายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศ
การแปลงค่ารายการบัญชี ในสกุลเงินตราต่างประเทศทีเกิ ดขึนระหว่างปี เป็ นเงินบาทตามอัตรา
แลกเปลียน ณ วันทีเกิ ดรายการ และแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี สินในสกุลเงินตราต่างประเทศ
ซึ งคงเหลื อ ณ วัน ที ตามงบแสดงฐานะการเงิ น เป็ นเงิ น บาทโดยใช้อตั ราอ้างอิ งของธนาคาร
แห่ งประเทศไทย ณ วันนัน บริ ษทั รับรู้กาํ ไรและขาดทุนจากการปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
เมือมีการชําระเงินและทีเกิดจากการแปลงค่าเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายเมือกําไรหรื อขาดทุนนันเกิดขึน

3.14

ผลประโยชน์พนักงาน

3.14.1 กองทุนสํารองเลียงชีพ
บริ ษทั ได้จดั ตังกองทุนสํารองเลี ยงชี พขึน โดยหักจากเงินเดื อนพนักงานส่ วนหนึ ง และ
บริ ษทั จ่ายสมทบอีกส่ วนหนึงในอัตราเดียวกันกับอัตราทีพนักงานจ่าย กองทุนสํารองเลียงชีพ
ดังกล่าวได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 แล้ว ส่ วนที
บริ ษทั จ่ายสมทบบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายประจําปี
3.14.2 ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
บริ ษทั จัดให้มีผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเพือจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมาย
แรงงานของประเทศไทย หนี สิ นผลประโยชน์ พนักงานซึ งคํานวณโดยผูเ้ ชี ยวชาญด้าน
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วธิ ี คิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณไว้ (The Projected Unit Credit
Method) อันเป็ นประมาณการจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดทีคาดว่าจะต้องจ่าย
ในอนาคตและคํานวณคิดลดโดยใช้อตั ราดอกเบียของพันธบัตรรัฐบาลทีมีกาํ หนดเวลา
ใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี สินดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดทีคาดว่าจะต้อง
จ่ายในอนาคตนันประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อายุงาน และปัจจัยอืน
กําไรหรื อขาดทุนจากการเปลี ยนแปลงประมาณการจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไร
ขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ทีเกิ ดรายการนัน ทังนี
ค่าใช้จ่ายทีเกี ยวข้องกับ ผลประโยชน์พนักงานจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนและกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน เพือกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน
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3.15

3.16

ต้นทุนบริ การในอดีตทีเกียวข้องกับการแก้ไขโครงการจะรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไร
ขาดทุนเมือการแก้ไขโครงการมีผลบังคับใช้
สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่ าซึ งความเสี ยงและผลตอบแทนส่ วนใหญ่ ของการเป็ นเจ้าของสิ นทรัพย์ยงั คงอยู่กับ
ผูใ้ ห้เช่าถือเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงาน ค่าเช่าทีเกิดขึนจากสัญญาเช่าดังกล่าวจึงรับรู้เป็ นค่าใช้จ่าย
ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนตามอายุของสัญญาเช่า
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คาํ นวณจากกําไรทางภาษีเงินได้คูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ตามกฎหมายตามที
ประกาศใช้ ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงินและปรับปรุ งด้วยผลกระทบทีเกิ ดจากการบันทึก
บัญชีตามวิธีการบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ได้ต งั ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัวคราวระหว่างราคาตามบัญชี กับ
ราคาตามฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนีสินโดยใช้อตั ราภาษีทีกําหนด ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทางด้านสิ นทรัพย์จะรับรู้เมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั
จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตทีเพียงพอต่อการนําผลแตกต่างชัวคราวนันมาใช้ประโยชน์

3.17

กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐาน คํานวณโดยใช้จาํ นวนหุ ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก ณ วันสิ นปี ในกรณี
ทีมีการเพิมทุนจะใช้จาํ นวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี ยถ่วงนําหนัก ตามระยะเวลาการรับชําระค่าหุ ้น
เพิมทุ นทีเรี ยกชําระแล้ว ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ไม่ มีหุ้นสามัญ เที ยบเท่ า
เพือนํามาคํานวณกําไรต่อหุน้ ปรับลด

3.18

การใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารและแหล่งข้อมูลสําคัญเกียวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ต้อง
อาศัยดุ ลยพินิจหลายประการในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการ และการตัง
ข้อสมมติ ฐาน ซึ งมี ผลกระทบต่ อการแสดงจํานวนสิ นทรัพย์ หนี สิ น และการเปิ ดเผยข้อมู ล
เกี ยวกับสิ นทรัพย์และหนี สินทีอาจเกิ ดขึน ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน รวมทังการแสดง
รายได้ และค่ าใช้ จ่ ายของงวดบัญ ชี ถึ งแม้ ว่ าการประมาณการของผู้บ ริ ห ารได้ พิ จารณาอย่ าง
สมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนัน ผลทีเกิดขึนจริ งอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนัน

แหล่งข้อมูลสําคัญเกียวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ
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3.18.1

สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
บริ ษทั ต้องประมาณการสํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
สําหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริ ษทั สํารองดังกล่าวแสดงถึงจํานวนเงินทีคาดว่า
จะต้องชําระสําหรับความเสี ยหายที เกิ ดขึ นแล้วแต่ ยงั คงค้าง ณ วันสิ นรอบระยะเวลา
รายงาน โดยบริ ษทั คํานวณสํารองดังกล่าวตามผลิตภัณฑ์และความคุม้ ครอง ทังนี สํารอง
ดังกล่าวประกอบด้วยสํารองความเสี ยหายทีเกิดขึนและบริ ษทั ได้รับรายงานความเสี ยหาย
แล้ว และความเสี ยหายทีเกิดขึนแล้วแต่ยงั ไม่ได้มีการรายงานให้บริ ษทั ทราบ (IBNR)
สํารองความเสี ยหายทีเกิ ดขึนและบริ ษทั ได้รับรายงานความเสี ยหายแล้วจะขึนอยูก่ บั
ประมาณการการชําระเงินในอนาคตจากการเรี ยกร้องความเสี ยหายโดยไม่มีการคิดลด
สํารอง IBNR ประมาณการจากข้อมูลในอดี ตและแบบจําลองทางสถิ ติบนพืนฐาน
ของคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

3.18.2

การวัดมูลค่ายุติธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่า
สิ นทรัพย์บางประเภททีมีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมระดับที 2 ในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน เช่ น พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี รัฐวิสาหกิ จ และ
ตราสารหนีเอกชน จะทําการวัดมูลค่ายุติธรรมบนพืนฐานของราคาอ้างอิงและข้อมูลอืน
จากสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai-BMA) โดยบริ ษทั จะพิจารณาราคาทีได้มาจากการ
ทําการซื อขายจริ งเป็ นลําดับแรก เช่น ราคาตกลงซื อขาย ถ้าราคาซื อขายไม่สามารถหาได้
บริ ษทั จะใช้การประมาณการราคาโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตทีคาดการณ์ไว้
ด้วยอัตราดอกเบีย และ/หรื อราคาซื อขายของตราสารทีมีลกั ษณะใกล้เคียงกันจากสมาคม
ตลาดตราสารหนีดงั กล่าว ณ วันทีวัดมูลค่ายุติธรรม
ข้อมูลเกี ยวกับเทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลทีใช้ในการกําหนดมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์และหนีสินรายการต่างๆ ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
(ดูหมายเหตุขอ้ 35.2.6.1)
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3.19

4.

การวัดมูลค่ายุติธรรม
ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสิ นทรัพย์หรื อหนี สินรายการใดรายการหนึ ง บริ ษทั จะ
พิจารณาถึงลักษณะของสิ นทรัพย์หรื อหนีสินนัน ซึ งผูซ้ ื อหรื อผูข้ ายในตลาดทีให้ประโยชน์สูงสุ ด
จะนํามาพิจารณาในการกําหนดราคาทีจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพือโอนหนี สิน
ณ วันที วัดมู ลค่ า ไม่ ว่าราคานันจะสามารถสั งเกตได้โดยตรงหรื อประมาณมาจากเทคนิ คการ
ประเมินมูลค่า โดยมูลค่ายุติธรรมทีได้เปิ ดเผยในงบการเงินจะถูกกําหนดลําดับชันเป็ นระดับที 1
ระดับที 2 หรื อระดับที 3 ตามประเภทของข้อมูลทีนํามาใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม ดังนี

ระดับที 1 เป็ นราคาเสนอซื อขาย (ไม่ ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที มี สภาพคล่ องสําหรั บสิ นทรัพย์
หรื อหนีสินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนัน ณ วันทีวัดมูลค่า
ระดับที 2 เป็ นข้อมูลอืนทีสังเกตได้ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์น นั หรื อ
หนีสินนันนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ระดับที 3 เป็ นข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์หรื อหนีสินนัน

ข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับกระแสเงินสด
4.1 รายการที ไม่ เกี ยวกับเงิ นสดสํ าหรั บส่ วนปรั บปรุ งอาคารเช่ าและอุ ปกรณ์ สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

เจ้าหนีอืนเพือซือสิ นทรัพย์ถาวร ณ วันที 1 มกราคม
บวก ซือสิ นทรัพย์ถาวร
หัก เงินสดจ่ายเพือซือสิ นทรัพย์ถาวร
เจ้าหนีอืนเพือซือสิ นทรัพย์ถาวร ณ วันที 31 ธันวาคม

2561
บาท
31,431
6,640,189
(6,191,831)
479,789

2560
บาท
7,541,787
(7,510,356)
31,431

4.2 รายการทีไม่เกียวกับเงินสดสําหรับสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ
2560 ประกอบด้วย
2561
2560
บาท
บาท
20,000
เจ้าหนีอืนเพือซื อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที 1 มกราคม
618,206
4,874,828
บวก ซือสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หัก เงินสดจ่ายเพือซือสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(618,206)
(4,894,828)
เจ้าหนีอืนเพือซื อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที 31 ธันวาคม

5.

6.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
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เงินสดในมือ
เช็คในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือทวงถาม
เงินลงทุนระยะสัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2561
บาท
280,000
11,046,146
259,960,016
968,697,981
1,239,984,143

2560
บาท
280,000
6,546,748
285,803,914
928,167,663
1,220,798,325

ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 31 - 60 วัน
ค้างรับ 61 - 90 วัน
ค้างรับเกินกว่า 90 วัน
รวมเบียประกันภัยค้างรับ
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
เบียประกันภัยค้างรับ - สุ ทธิ

2561
บาท
218,651,474
29,433,750
7,308,105
9,125,013
12,882,849
277,401,191
(5,651,244)
271,749,947

2560
บาท
181,203,746
25,575,689
10,480,196
3,458,805
21,860,248
242,578,684
(4,451,244)
238,127,440

เบีย# ประกันภัยค้ างรับ - สุ ทธิ
เบียประกันภัยค้างรับ - สุ ทธิ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

สําหรับเบียประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า บริ ษทั ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี ให้
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบียประกันภัย โดยหนีทีเกินกว่ากําหนดรับชําระบริ ษทั ได้ดาํ เนินการ
กับตัวแทนและนายหน้าตามนโยบายและขันตอนของบริ ษทั

7.

8.

สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่ อ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
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สํ ารองประกันภัยส่ วนทีเรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่ อ
สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
สํารองเบียประกันภัย
- สํารองเบียประกันภัยต่อทียังไม่ถือเป็ นรายได้
รวมสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ (ดูหมายเหตุขอ้ 15)

2561
บาท

2560
บาท

449,046,925

367,077,629

621,263,266
1,070,310,191

524,960,285
892,037,914

ลูกหนีจ# ากสั ญญาประกันภัยต่ อ
ลูกหนีจากสัญญาประกันภัยต่อ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

เงินวางไว้ตามสัญญาประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
รวม

2561
บาท
48,717
114,412,671
114,461,388

2561
บาท
100,640,423
10,635,160
1,200,850
1,936,238
114,412,671

2560
บาท

94
55,744,800
55,744,894

2560
บาท
38,648,940
14,922,154
1,849,325
324,381
55,744,800

เงินค้างรับเกียวกับการประกันภัยต่อแยกตามอายุหนี ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ได้ดงั นี

ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน
ค้างรับเป็ นระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
ค้างรับเกินกว่า 2 ปี
รวมเงินค้างรับเกียวกับการประกันภัยต่อ

9.

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
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เงินลงทุนเพือค้ า
ตราสารทุน
บวก กําไร (ขาดทุน) ทียงั ไม่เกิดขึนจริ ง
รวมเงินลงทุนเพือค้ า
เงินลงทุนเผือขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารทุน
รวม
บวก กําไร (ขาดทุน) ทียงั ไม่เกิดขึนจริ ง
รวมเงินลงทุนเผือขาย

2561
2560
ราคาทุน/ราคาทุน มูลค่ ายุติธรรม ราคาทุน/ราคาทุน มูลค่ ายุติธรรม
ตัดจําหน่ าย
ตัดจําหน่ าย
บาท
บาท
บาท
บาท
90,096,437
(13,125,068)
76,971,369

76,971,369
76,971,369

92,565,357
1,104,498
93,669,855

93,669,855
93,669,855

294,573,640
270,733,146
565,306,786
(20,443,424)
544,863,362

294,373,112
250,490,250
544,863,362
544,863,362

334,276,597
55,167,590
389,444,187
2,525,860
391,970,047

336,296,581
55,673,466
391,970,047
391,970,047

เงินลงทุนทีจะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินฝากธนาคารทีมีกาํ หนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน
เงินฝากธนาคารทีนาํ ไปวางเป็ นประกัน
สลากออมสิ นทีถือไว้เพือใช้ในการคําประกัน
รวมเงินลงทุนทีจะถือจนครบกําหนด

1,747,212,351
180,937,794
203,268,345
15,750,000
2,147,168,490

1,493,571,430
178,290,185
202,584,549
25,700,000
1,900,146,164

เงินลงทุนทัวไป
ตราสารทุน
รวมเงินลงทุนทัวไป
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุ ทธิ

20,840,927
20,840,927
2,789,844,148

20,840,927
20,840,927
2,406,626,993
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ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 มีระยะเวลาครบกําหนดดังนี

เงินลงทุนในตราสารหนี$เผือขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
บวก กําไร (ขาดทุน) ทียงั ไม่เกิดขึนจริ ง
รวม
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี$เผือขาย

ระยะเวลาครบกําหนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่ า 5 ปี
บาท
บาท
บาท
43,223,739
20,173
43,243,912
43,243,912

เงินลงทุนในตราสารหนี$ทีจะถือจนครบกําหนด
1,747,212,351
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี$ทีจะถือจนครบกําหนด 1,747,212,351
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี$ - สุ ทธิ
1,790,456,263

251,349,901
(220,701)
251,129,200
251,129,200

-

294,573,640
(200,528)
294,373,112
294,373,112

251,129,200

-

1,747,212,351
1,747,212,351
2,041,585,463

ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 มีระยะเวลาครบกําหนดดังนี

เงินลงทุนในตราสารหนี$เผือขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
บวก กําไรทียงั ไม่เกิดขึนจริ ง
รวม
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี$เผือขาย

รวม
บาท

ระยะเวลาครบกําหนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่ า 5 ปี
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

140,141,161
267,853
140,409,014
140,409,014

194,135,436
1,752,131
195,887,567
195,887,567

-

334,276,597
2,019,984
336,296,581
336,296,581

เงินลงทุนในตราสารหนี$ทีจะถือจนครบกําหนด
1,493,571,430
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี$ทีจะถือจนครบกําหนด 1,493,571,430
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี$ - สุ ทธิ
1,633,980,444

195,887,567

-

1,493,571,430
1,493,571,430
1,829,868,011

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่ วน (หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิ จ
บางส่ วน และเงินฝากธนาคารบางส่ วน) ได้นาํ ไปวางไว้เป็ นหลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินทีจัดสรร
ไว้เป็ นสํ า รองวางไว้กับ นายทะเบี ย น จํา นวน 314.91 ล้า นบาท และ 264.94 ล้า นบาท ตามลํา ดับ
(ดูหมายเหตุขอ้ 30)
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สลากออมสิ นบางส่ วนได้ใช้เป็ นหลักทรัพย์ค าํ ประกันผูข้ บั ขีรถยนต์
จํานวน 4.50 ล้านบาท และ 3.55 ล้านบาท ตามลําดับ (ดูหมายเหตุขอ้ 31.1)
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2561 และ 2560 เงิ น ฝากประจําธนาคารได้วางไว้เป็ นหลัก ทรั พ ย์ป ระกัน วงเงิ น
เบิกเกินบัญชีธนาคาร จํานวน 20 ล้านบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 31.2)

10. เงินให้ ก้ยู มื
เงินให้กูย้ ืมของบริ ษทั เป็ นเงินให้กูย้ ืมแก่พนักงานโดยมีบุคคลคําประกัน ซึ งเป็ นไปตามระเบียบว่าด้วย
สวัสดิ การเงิ นให้กู้ยืมแก่ พนักงาน ประกอบด้วย
ประเภทเงินให้ ก้ ูยมื
เงินให้กยู้ มื ทัวไป

วงเงินกู้
ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

อัตราดอกเบีย# ต่ อปี
3.85

11. ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่ าและอุปกรณ์
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
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ณ วันที
1 มกราคม
2561
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
เครื องตกแต่งติดตังและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวม

บาท

51,052,817
62,485,036
31,147,567
144,685,420
ณ วันที
1 มกราคม
2560

ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
เครื องตกแต่งติดตังและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวม

บาท

48,519,175
66,225,435
32,075,105
146,819,715

ราคาทุน
เพิม ขึน
จําหน่ าย /
ตัดบัญชี
บาท

961,779
2,723,410
2,955,000
6,640,189

ณ วันที
31 ธันวาคม
2561

ณ วันที
1 มกราคม
2561

(457,856) 51,556,740
(2,084,174) 63,124,272
(5,232,645) 28,869,922
(7,774,675) 143,550,934

(29,771,678)
(52,681,204)
(16,472,773)
(98,925,655)

ณ วันที
31 ธันวาคม
2560

ณ วันที
1 มกราคม
2560

บาท

ราคาทุน
เพิม ขึน
จําหน่ าย /
ตัดบัญชี
บาท

2,633,411
2,347,736
2,560,640
7,541,787

บาท

บาท

บาท

(99,769) 51,052,817
(6,088,135) 62,485,036
(3,488,178) 31,147,567
(9,676,082) 144,685,420

บาท

บาท

ค่ าเสื อมราคาสะสม
ค่ าเสื อมราคา จําหน่ าย /
ตัดบัญชี
บาท

(7,869,805)
(4,891,973)
(5,359,707)
(18,121,485)

บาท

(21,715,303) (8,156,131)
(53,289,433) (5,464,994)
(13,897,812) (5,511,371)
(88,902,548) (19,132,496)

บาท

422,798 (37,218,685)
2,084,082 (55,489,095)
4,790,054 (17,042,426)
7,296,934 (109,750,206)

ค่ าเสื อมราคาสะสม
ค่ าเสื อมราคา จําหน่ าย /
ตัดบัญชี
บาท

ณ วันที
31 ธันวาคม
2561

บาท

99,756
6,073,223
2,936,410
9,109,389

ณ วันที
31 ธันวาคม
2560
บาท

(29,771,678)
(52,681,204)
(16,472,773)
(98,925,655)

ส่ วนปรับปรุงอาคารเช่ า ส่ วนปรับปรุงอาคารเช่ า
และอุปกรณ์ สุทธิต้นปี และอุปกรณ์ สุทธิปลายปี
ณ วันที
ณ วันที
1 มกราคม 2561
31 ธันวาคม 2561
บาท
บาท
21,281,139
9,803,832
14,674,794
45,759,765

14,338,055
7,635,177
11,827,496
33,800,728

26,803,872
12,936,002
18,177,293
57,917,167

21,281,139
9,803,832
14,674,794
45,759,765

ส่ วนปรับปรุงอาคารเช่ า ส่ วนปรับปรุงอาคารเช่ า
และอุปกรณ์ สุทธิต้นปี และอุปกรณ์ สุทธิปลายปี
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม 2560
1 มกราคม 2560
บาท
บาท

ณ วัน ที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ส่ วนปรั บปรุ งอาคารเช่ าและอุ ป กรณ์ บางรายการ ซึ งมี ราคาทุ น จํานวนเงิ น 57.38 ล้านบาท และ 48.59 ล้านบาท ตามลําดับ
ได้ตดั ค่าเสื อมราคาหมดแล้วแต่ยงั มีการใช้งานอยู่

12. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
ณ วันที
1 มกราคม
2561
เกิดจากการซือ/ได้ มาในภายหลัง
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตัง
ค่าสัญญาวิสาหกิจธนาคารและประกันภัย
รวม

บาท

71,170,934
25,646,861
100,000,000
196,817,795
ณ วันที
1 มกราคม
2560

เกิดจากการซือ/ได้ มาในภายหลัง
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตัง
ค่าสัญญาวิสาหกิจธนาคารและประกันภัย
รวม

บาท

74,669,142
27,266,905
100,000,000
201,936,047

เพิม ขึน
บาท

583,206
35,000
618,206

เพิม ขึน
บาท

ราคาทุน
ตัดบัญชี
บาท
-

ราคาทุน
ตัดบัญชี
บาท

โอนเข้ า
(โอนออก)
บาท

18,301,099
(18,301,099)
โอนเข้ า
(โอนออก)
บาท

433,827 (9,993,080) 6,061,045
4,441,001
(6,061,045)
4,874,828 (9,993,080)
-
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ณ วันที
31 ธันวาคม
2561

ณ วันที
1 มกราคม
2561

90,055,239
7,380,762
100,000,000
197,436,001

(58,193,070)
(71,584,996)
(129,778,066)

ณ วันที
31 ธันวาคม
2560

ณ วันที
1 มกราคม
2560

71,170,934
25,646,861
100,000,000
196,817,795

(65,183,781)
(61,593,209)
(126,776,990)

บาท

บาท

บาท

บาท

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ค่ าตัดจําหน่ าย ตัดบัญชี
บาท

(6,636,809)
(9,991,787)
(16,628,596)

บาท
-

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ค่ าตัดจําหน่ าย ตัดบัญชี
บาท

(3,002,271)
(9,991,787)
(12,994,058)

บาท

9,992,982
9,992,982

ณ วันที
31 ธันวาคม
2561
บาท

(64,829,879)
(81,576,783)
(146,406,662)
ณ วันที
31 ธันวาคม
2560
บาท

(58,193,070)
(71,584,996)
(129,778,066)

สิ นทรัพย์ ไม่ มี
สิ นทรัพย์ ไม่ มี
ตัวตนสุ ทธิต้นปี ตัวตนสุ ทธิปลายปี
ณ วันที
ณ วันที
1 มกราคม 2561 31 ธันวาคม 2561
บาท
บาท
12,977,864
25,646,861
28,415,004
67,039,729

25,225,360
7,380,762
18,423,217
51,029,339

9,485,361
27,266,905
38,406,791
75,159,057

12,977,864
25,646,861
28,415,004
67,039,729

สิ นทรัพย์ ไม่ มี
สิ นทรัพย์ ไม่ มี
ตัวตนสุ ทธิต้นปี ตัวตนสุ ทธิปลายปี
ณ วันที
ณ วันที
1 มกราคม 2560 31 ธันวาคม 2560
บาท
บาท

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนบางรายการ ซึ งมีราคาทุนจํานวนเงิน 53.07 ล้านบาท และ 52.79 ล้านบาท ตามลําดับ ได้ตดั จําหน่ายหมดแล้ว
แต่ยงั มีการใช้งานอยู่

13. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี
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2561
บาท
184,815,193

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

2560
บาท
160,686,584

รายการเคลือนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
ประกอบด้วยผลกระทบทางภาษีของรายการดังต่อไปนี
ณ วันที
1 มกราคม
2561
บาท

สินทรัพย์ (หนีส ิน) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
890,249
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ - เบียประกันภัยค้างรับ
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ - ลูกหนีอืน
566,723
86,045,459
เงินสํารองเบียประกันภัยทียงั ไม่ถือเป็ นรายได้
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนสุทธิ
46,072,365
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนทีเกิดขึนแต่ยงั ไม่ได้
มีการรายงานให้บริ ษทั ทราบ
15,366,479
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
11,818,981
431,500
เงินค้างจ่ายเกียวกับการประกันภัยต่อ
(กําไร) ขาดทุนทียงั ไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลง
(505,172)
มูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย
สินทรัพย์ (หนีส ิน) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
160,686,584

รายการทีร ับรู้ รายการทีร ับรู้
ในกําไร
ในกําไร
หรือขาดทุน หรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน
บาท
บาท

ณ วันที
31 ธันวาคม
2561
บาท

240,000
16,404,888
1,090,907

-

1,130,249
566,723
102,450,347
47,163,272

370,740
980,213
448,004

-

15,737,219
12,799,194
879,504

19,534,752

4,593,857
4,088,685
4,593,857 184,815,193
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สินทรัพย์ (หนีส ิน) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ - เบียประกันภัยค้างรับ
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ - ลูกหนีอืน
เงินสํารองเบียประกันภัยทียงั ไม่ถือเป็ นรายได้
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนสุทธิ
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนทีเกิดขึนแต่ยงั ไม่ได้
มีการรายงานให้บริ ษทั ทราบ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินค้างจ่ายเกียวกับการประกันภัยต่อ
กําไรทียงั ไม่เกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่า
ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย
สินทรัพย์ (หนีส ิน) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

ณ วันที
31 ธันวาคม
2560

ณ วันที
1 มกราคม
2560

รายการทีร ับรู้ รายการทีร ับรู้
ในกําไร
ในกําไร
หรือขาดทุน หรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน
บาท
บาท

890,249
566,723
79,616,346
56,698,768

6,429,113
(10,626,403)

15,817,937
9,532,570
4,066,528

(451,458)
1,565,974
(3,635,028)

720,437
-

(681,133)
166,507,988

(6,717,802)

175,961
(505,172)
896,398 160,686,584

บาท

-

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

2561
บาท
65,916,599

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลตามแบบแสดงรายการ
รายการปรับปรุ งภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเกียวข้องกับ
(19,534,752)
ผลต่างชัวคราวทีเกิดขึนและทีกลับรายการ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน 46,381,847

บาท

890,249
566,723
86,045,459
46,072,365
15,366,479
11,818,981
431,500

2560
บาท
13,337,953
6,717,802
20,055,755
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การกระทบยอดเพือหาอัตราภาษีทีแท้จริ งสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีของรายการทีมิได้เป็ น
(รายได้) และค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบกําไรขาดทุน
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน

2561
อัตราภาษี จํานวนเงิน
ร้ อยละ
บาท
237,453,190
20.00
47,490,638
(0.47)

(1,108,791)

(0.98)

(1,032,969)

19.53

46,381,847

19.02

20,055,755

14. สิ นทรัพย์อนื
สิ นทรัพย์อืน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

ลูกหนีอืน
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ลูกหนีกรมสรรพากร
ลูกหนีค่าซือหลักทรัพย์
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินค้างรับโครงการรับประกันนาข้าว
อืนๆ
รวมสิ นทรัพย์อืน

2560
อัตราภาษี จํานวนเงิน
ร้ อยละ
บาท
105,443,619
20.00
21,088,724

2561
บาท
12,358,709
(2,833,615)
9,525,094

2560
บาท
17,489,219
(2,833,615)
14,655,604

7,734,647
2,128,305
13,826,983
8,838,202
10,499,920
8,186,410
60,739,561

29,493,735
13,826,983
8,661,303
20,975,483
8,555,893
96,169,001

15. หนีส ิ นจากสั ญญาประกันภัย
หนีสินจากสัญญาประกันภัย ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
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บาท

2561
หนีส ิ นส่ วนที
เอาประกันภัยต่ อ
(ดูหมายเหตุขอ้ 7)
บาท

1,679,388,839
2,444,776,162

(621,263,266)
(1,070,310,191)

หนีส ิ นตาม
สั ญญาประกันภัย
สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทีเกิดขึนทีได้รับรายงานแล้ว
ค่าสิ นไหมทีเกิดขึนทียังไม่ได้รับรายงาน
สํารองเบียประกันภัย
สํารองเบียประกันภัยทียังไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

650,631,275
114,756,048
765,387,323

หนีส ิ นตาม
สั ญญาประกันภัย
สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทีเกิดขึนทีได้รับรายงานแล้ว
ค่าสิ นไหมทีเกิดขึนทียังไม่ได้รับรายงาน
สํารองเบียประกันภัย
สํารองเบียประกันภัยทียังไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

บาท

560,141,842
117,027,807
677,169,649

1,391,825,555
2,068,995,204

(412,976,971)
(36,069,954)
(449,046,925)

2560
หนีส ิ นส่ วนที
เอาประกันภัยต่ อ
(ดูหมายเหตุขอ้ 7)
บาท
(326,882,217)
(40,195,412)
(367,077,629)

(524,960,285)
(892,037,914)

สุ ทธิ
บาท

237,654,304
78,686,094
316,340,398

1,058,125,573
1,374,465,971
สุ ทธิ

บาท

233,259,625
76,832,395
310,092,020

866,865,270
1,176,957,290
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15.1 สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะสัน
15.1.1 สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
สํารองค่าสิ นไหมทดแทน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
ก่ อนการ
ประกันภัยต่ อ
บาท
677,169,649
1,471,680,175

ยอดคงเหลือต้นปี
ค่าสิ นไหมทดแทนทีเกิดขึนระหว่างปี
การเปลียนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน
และข้อสมมุติฐานในการคํานวณสํารอง
ค่าสิ นไหมทดแทน
(31,914,990)
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี
(1,351,547,511)
ยอดคงเหลือปลายปี
765,387,323

ก่ อนการ
ประกันภัยต่ อ
บาท
819,102,719
1,475,254,921

ยอดคงเหลือต้นปี
ค่าสิ นไหมทดแทนทีเกิดขึนระหว่างปี
การเปลียนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน
และข้อสมมุติฐานในการคํานวณสํารอง
ค่าสิ นไหมทดแทน
(86,673,882)
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี
(1,530,514,109)
ยอดคงเหลือปลายปี
677,169,649

2561
ส่ วนทีเ อา
ประกันภัยต่ อ
บาท
(367,077,629)
(739,478,802)

บาท
310,092,020
732,201,373

30,352,430
627,157,076
(449,046,925)

(1,562,560)
(724,390,435)
316,340,398

2560
ส่ วนทีเ อา
ประกันภัยต่ อ
บาท
(454,209,715)
(685,567,921)
85,563,658
687,136,349
(367,077,629)

สุ ทธิ

สุ ทธิ

บาท
364,893,004
789,687,000
(1,110,224)
(843,377,760)
310,092,020
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15.1.2 สํารองเบียประกันภัยทียังไม่ถือเป็ นรายได้

ณ วันที 1 มกราคม
เบียประกันภัยรับสําหรับปี
เบียประกันภัยทีถือเป็ นรายได้ในปี
ณ วันที 31 ธันวาคม

ก่ อนการ
ประกันภัยต่ อ
บาท
1,391,825,555
3,396,369,722
(3,108,806,438)
1,679,388,839

ณ วันที 1 มกราคม
เบียประกันภัยรับสําหรับปี
เบียประกันภัยทีถือเป็ นรายได้ในปี
ณ วันที 31 ธันวาคม

ก่ อนการ
ประกันภัยต่ อ
บาท
1,430,785,906
2,953,655,613
(2,992,615,964)
1,391,825,555

2561
ส่ วนทีเอา
ประกันภัยต่ อ
บาท
(524,960,285)
(1,435,936,031)
1,339,633,050
(621,263,266)

2560
ส่ วนทีเอา
ประกันภัยต่ อ
บาท
(596,066,203)
(1,266,311,577)
1,337,417,495
(524,960,285)

สุ ทธิ

บาท
866,865,270
1,960,433,691
(1,769,173,388)
1,058,125,573
สุ ทธิ

บาท
834,719,703
1,687,344,036
(1,655,198,469)
866,865,270

15.1.3 สํารองความเสี ยงภัยทียังไม่สินสุ ด
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ไม่มีการตังสํารองการเสี ยงภัยทียังไม่สินสุ ด
เนืองจากสํารองการเสี ยงภัยทียังไม่สินสุ ดทีประมาณขึนของบริ ษทั มีจาํ นวน 800.00 ล้านบาท
ก่อนการรับประกันภัยต่อ และมีจาํ นวน 614.83 ล้านบาท สุ ทธิ จากการประกันภัยต่อ
(ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 : จํานวน 759.41 ล้านบาท และ 532.23 ล้านบาท ตามลําดับ)
ซึงมีจาํ นวนตํากว่าสํารองเบียประกันภัยทียังไม่ถือเป็ นรายได้
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15.2 ตารางพัฒนาการค่าสิ นไหมทดแทน
15.2.1 ตารางค่าสิ นไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

ปี อุบตั ิเหตุ/ปี ทีรายงาน
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน :
- ณ สินปี อุบตั ิเหตุ
- หนึงปี ถัดไป
- สองปี ถัดไป
- สามปี ถัดไป
- สี ปีถัดไป
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนสัมบูรณ์
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม
รวมสํารองค่าสิ นไหมทดแทน
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนปี ก่อนปี 2557
รวมสํารองค่าสิ นไหมทดแทน

2557

1,212,296,655
1,348,431,604
1,297,549,606
1,260,772,359
1,250,171,970
1,250,171,970
(1,222,617,736)
27,554,234

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

ปี อุบตั ิเหตุ/ปี ทีรายงาน
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน :
- ณ สินปี อุบตั ิเหตุ
- หนึงปี ถัดไป
- สองปี ถัดไป
- สามปี ถัดไป
- สี ปีถัดไป
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนสัมบูรณ์
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม
รวมสํารองค่าสิ นไหมทดแทน
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนปี ก่อนปี 2556
รวมสํารองค่าสิ นไหมทดแทน

2556

1,416,734,959
1,497,057,339
1,462,331,512
1,385,429,508
1,385,744,558
1,385,744,558
(1,378,001,335)
7,743,223

2558

2559

2560

2561

1,254,927,855 1,577,788,345 1,475,254,921 1,471,680,175
1,354,581,249 1,495,751,219 1,421,699,758
1,345,364,241 1,485,429,012
1,359,655,800

หน่ วย : บาท
รวม

1,359,655,800 1,485,429,012 1,421,699,758 1,471,680,175 6,988,636,715
(1,269,884,711) (1,480,765,162) (1,371,522,402) (895,903,470) (6,240,693,481)
89,771,089
4,663,850
50,177,356 575,776,705 747,943,234
17,444,089
765,387,323
2557

2558

2559

2560

1,212,296,655 1,254,927,855 1,577,788,345 1,475,254,921
1,348,431,604 1,354,581,249 1,495,751,219
1,297,549,606 1,345,364,241
1,260,772,359

หน่ วย : บาท
รวม

1,260,772,359 1,345,364,241 1,495,751,219 1,475,254,921 6,962,887,298
(1,205,581,583) (1,265,582,357) (1,453,581,123) (1,003,060,662) (6,305,807,060)
55,190,776
79,781,884
42,170,096 472,194,259 657,080,238
20,089,411
677,169,649
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

15.2.2 ตารางค่าสิ นไหมทดแทนสุ ทธิ
ปี อุบตั ิเหตุ/ปี ทีรายงาน
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน :
- ณ สินปี อุบตั ิเหตุ
- หนึงปี ถัดไป
- สองปี ถัดไป
- สามปี ถัดไป
- สี ปีถัดไป
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนสัมบูรณ์
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม
รวมสํารองค่าสิ นไหมทดแทน
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนปี ก่อนปี 2557
รวมสํารองค่าสิ นไหมทดแทน

2557

2559

2560

2561

2560

หน่ วย : บาท
รวม

768,730,145 776,824,943 937,638,433 789,687,000 732,201,373
827,187,455 843,209,923 910,224,015 755,132,564
802,549,106 839,193,110 903,888,981
803,571,388 842,613,661
803,279,080
803,279,080 842,613,661 903,888,981 755,132,564 732,201,373 4,037,115,659
(798,761,562) (813,318,662) (901,835,021) (733,993,717) (478,186,897) (3,726,095,859)
4,517,518
29,294,999
2,053,960
21,138,847 254,014,476 311,019,800
5,320,598
316,340,398

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

ปี อุบตั ิเหตุ/ปี ทีรายงาน
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน :
- ณ สินปี อุบตั ิเหตุ
- หนึงปี ถัดไป
- สองปี ถัดไป
- สามปี ถัดไป
- สี ปีถัดไป
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนสัมบูรณ์
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม
รวมสํารองค่าสิ นไหมทดแทน
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนปี ก่อนปี 2556
รวมสํารองค่าสิ นไหมทดแทน

2558

หน่ วย : บาท
รวม

2556

2557

2558

2559

831,008,228 768,730,145 776,824,943 937,638,433 789,687,000
915,914,174 827,187,455 843,209,923 910,224,015
887,549,891 802,549,106 839,193,110
885,718,931 803,571,388
886,603,163
886,603,163 803,571,388 839,193,110 910,224,015 789,687,000 4,229,278,676
(884,831,421) (798,644,921) (811,308,236) (890,628,308) (539,117,940) (3,924,530,826)
1,771,742
4,926,467
27,884,874
19,595,707 250,569,060 304,747,850
5,344,170
310,092,020

16. เจ้ าหนีบ ริษัทประกันภัยต่ อ
เจ้าหนีบริ ษทั ประกันภัยต่อ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
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เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกียวกับการประกันภัยต่อ
รวมเจ้าหนีบริ ษทั ประกันภัยต่อ

2561
บาท
523,912,151
154,419,687
678,331,838

2560
บาท
418,789,363
249,069,496
667,858,859

17. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษทั มีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
ซึ งจัดเป็ นโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ทีไม่ได้จดั ให้มีกองทุน
การเปลี ยนแปลงของมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงดังนี

มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันต้นปี
ต้นทุนบริ การปี ปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลประโยชน์ทีจ่ายระหว่างปี
ผลประโยชน์รับโอนจากบริ ษทั ใหญ่
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันปลายปี

2561
บาท
82,529,313
8,377,056
1,955,972
(7,597,000)
51,241
85,316,582

2560
บาท
72,012,916
7,915,822
1,579,092
3,602,183
(2,580,700)
82,529,313
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ค่าใช้จ่ายทีบันทึกในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หลังออกจากงานสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

ต้นทุนบริ การปี ปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
- จากการเปลียนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
- จากการเปลียนแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
- จากการปรับปรุ งประสบการณ์
รวมค่าใช้จ่ายเงิ นผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

2561
บาท
8,377,056
1,955,972

2560
บาท
7,915,822
1,579,092

10,333,028

(558,086)
5,440,567
(1,280,298)
13,097,097

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั รับรู้ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนจํานวน 2.88 ล้านบาท (สุ ทธิ จากภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจาํ นวน
0.72 ล้านบาท ตามลําดับ) (วันที 31 ธันวาคม 2561: ไม่มี)
บริ ษ ัทคํานวณภาระผูกพัน ผลประโยชน์ พ นักงานหลังออกจากงาน ซึ งคํานวณโดยผูเ้ ชี ยวชาญด้าน
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วธิ ีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณไว้ โดยสมมติฐานประกอบด้วย
ข้อสมมติทางการเงิน
อัตราคิดลด (ร้อยละ)
อัตราการเพิมขึนของเงินเดือนทีคาดไว้ (ร้อยละ)
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (ร้อยละ) ขึนอยูก่ บั ช่วงอายุพนักงาน
อายุเกษียณ (ปี )

2561

2560

2.37
5

2.37
5

3, 10, 17
60

3, 10, 17
60
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การวิเคราะห์ขอ้ สมมติฐานทางการเงินทีมีผลกระทบเพิมขึน (ลดลง) ต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน
ตามโครงการผลประโยชน์
2561
2560
บาท
บาท
ข้อสมมติทางการเงิน
(7,969,371) (7,630,028)
อัตราคิดลด - เพิมขึนร้อยละ 1
อัตราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1
9,181,922
8,811,856
9,645,135
8,383,486
อัตราเพิมขึนของเงินเดือนทีคาดไว้ - เพิมขึนร้อยละ 1
(8,508,912) (7,426,369)
อัตราเพิมขึนของเงินเดือนทีคาดไว้ - ลดลงร้อยละ 1
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน - เพิมขึนร้อยละ 1
(8,335,888) (7,982,874)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน - ลดลงขึนร้อยละ 1
2,472,242
2,479,198
454,723
432,027
อายุคาดเฉลีย - เพิมขึน 1 ปี
อายุคาดเฉลีย - ลดลง 1 ปี
(451,916)
(429,306)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจไม่ได้แสดงถึงการเปลียนแปลงทีเกิดขึนจริ งในภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน เนืองจากเป็ นการยากทีการเปลียนแปลงข้อสมมติต่างๆ จะเกิดขึนแยกต่างหากจากข้อสมมติอืน
ซึงอาจมีความสัมพันธ์กนั
นอกจากนีในการแสดงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน คํานวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยทีประมาณการไว้ (Projected Unit
Credit Method) ซึงเป็ นวิธีเดียวกันกับการคํานวณหนีสินภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออก
จากงานทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
การวิเคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชําระผลประโยชน์ของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
หลังออกจากงาน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี

ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี - 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
รวม

2561
บาท
1,741,223
22,638,365
60,936,994
85,316,582

2560
บาท
7,011,376
18,897,426
56,620,511
82,529,313
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เมือวันที 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญั ญัติแห่งชาติได้มีมติผา่ นร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่
ซึงกฎหมายดังกล่าวอยูร่ ะหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่น ี
กําหนดอัตราค่าชดเชยเพิมเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึ งทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึนไปให้มี
สิ ทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราล่าสุ ด 400 วันสุ ดท้าย การเปลียนแปลงดังกล่าวถือเป็ นการ
แก้ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน บริ ษทั จะบันทึกผลกระทบจาก
การเปลียนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกําไรขาดทุนของงวดที
กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

18. หนีส ิ นอืน
หนีสินอืน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
เจ้าหนีอืน - ค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มการขาย
เงินรับล่วงหน้าค่าเบียประกันภัย
เจ้าหนีกรมสรรพากร
ภาษีขายรอนําส่ ง
อืนๆ
รวมหนีสินอืน

2561
บาท
38,209,288
41,107,006
7,397,983
2,107,300
20,807,174
109,628,751

2560
บาท
26,245,481
23,912,531
6,277,992
1,797,639
14,487,444
72,721,087

19. ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ สําหรับปี ส่ วนหนึ งไว้เป็ น
ทุน สํารองไม่ น้อยกว่าร้ อยละห้าของกําไรสุ ท ธิ สําหรับ ปี หักด้วยยอดเงิ น ขาดทุ น สะสมยกมา (ถ้ามี )
จนกว่าทุนสํารองนี จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองนี จะนํามาจัดสรรจ่ายเป็ น
เงินปันผลไม่ได้
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ได้จดั สรรกําไรสะสมไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน
15.75 ล้านบาท และ 6.15 ล้านบาท ตามลําดับ

20. การรายงานข้ อมูลตามส่ วนงานปฏิบัติงาน
การจําแนกส่ วนงานทางธุ รกิจได้จดั ทําขึนตามเกณฑ์ทีใช้ในการจัดทํารายงานภายในทีเสนอต่อผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษ ัท ผลการดําเนิ นงานจําแนกตามส่ วนงานทางธุ รกิ จที นําเสนอต่ อผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ น ใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนิ นงานเพือใช้ในการตัดสิ นใจเกี ยวกับการจัดสรรทรัพยากร และการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของส่ วนงานดําเนินงานมีการวัดค่าทีเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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บริ ษทั มี 4 ส่ วนงานทีรายงาน ซึ งแบ่งตามประเภทการรับประกันภัยทีสําคัญของบริ ษทั ได้แก่ ประกัน
อัคคีภยั ประกันภัยทางทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถ และประกันภัยเบ็ดเตล็ด
บริ ษทั ดําเนิ นการและบริ หารงานเฉพาะในประเทศไทยเท่านัน ดังนัน จึงไม่มีการแสดงข้อมูลทางการเงิ น
จําแนกตามส่ วนงานทางภูมิศาสตร์
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ไม่มีรายได้จากการรับประกันภัยกับบุคคลภายนอก
รายใดรายหนึงทีมีจาํ นวนเงินตังแต่ร้อยละ 10 ขึนไปของรายได้รวม
การรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกันภัย สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดง
ดังต่อไปนี
รายได้ จากการรับประกันภัย
เบียประกันภัยรับ
หัก เบียประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบียประกันภัยรับสุ ทธิ
หัก สํารองเบียประกันภัยทียงั ไม่ถือเป็ นรายได้
เพิม (ลด) จากปี ก่อน
เบียประกันภัยทีถือเป็ นรายได้สุทธิ จากการ
ประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทน
หัก ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันต่อ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอืน
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
กําไรจากการรับประกันภัยก่ อนหักค่ าใช้ จ่าย
ในการดําเนินงาน
ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
กําไรจากการรับประกันภัย

ประกันอัคคีภัย
บาท

619,677,455
185,114,972
434,562,483

สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
ประกันภัยทาง
ประกันภัย
ทะเลและขนส่ ง
ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ด
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

322,918,751
222,134,854
100,783,897

1,357,020,085
482,570,660
874,449,425

1,096,753,431
546,115,545
550,637,886

3,396,369,722
1,435,936,031
1,960,433,691

431,338,858
58,156,677
489,495,535

102,555,367
60,737,934
163,293,301

728,374,865
219,458,771
947,833,636

506,904,298
151,732,574
658,636,872

1,769,173,388
490,085,956
2,259,259,344

207,070,346

55,496,656

81,455,217

161,609,341

505,631,560

3,223,625

162,601,106
109,082,765
135,174,372
93,732,476
282,425,189

(1,771,470)

127,792,789
94,186,247
37,834,135
36,355,968
107,796,645

146,074,560

675,616,931
220,437,350
161,207,144
249,991,694
866,378,419

43,733,588

473,754,359
285,420,009
133,898,334
174,794,847
497,027,531

191,260,303

1,439,765,185
709,126,371
468,113,985
554,874,985
1,753,627,784

305,848,452
199,783,108
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รายได้ จากการรับประกันภัย
เบียประกันภัยรับ
หัก เบียประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบียประกันภัยรับสุ ทธิ
หัก สํารองเบียประกันภัยทียงั ไม่ถือเป็ นรายได้
เพิม (ลด) จากปี ก่อน
เบียประกันภัยทีถือเป็ นรายได้สุทธิ จากการ
ประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทน
หัก ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันต่อ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอืน
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
กําไรจากการรับประกันภัยก่ อนหักค่ าใช้ จ่าย
ในการดําเนินงาน
ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
กําไรจากการรับประกันภัย

ประกันอัคคีภัย
บาท

612,816,106
168,910,333
443,905,773

สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
ประกันภัยทาง
ประกันภัย
ทะเลและขนส่ ง
ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ด
บาท
บาท
บาท
327,392,187
222,964,709
104,427,478

1,026,527,580
365,324,237
661,203,343

986,919,740
509,112,298
477,807,442

2,953,655,613
1,266,311,577
1,687,344,036

421,199,388
45,722,178
466,921,566

97,745,076
59,401,748
157,146,824

655,663,269
135,697,376
791,360,645

480,590,736
127,212,602
607,803,338

1,655,198,469
368,033,904
2,023,232,373

190,663,300

43,653,859

53,835,637

54,958,890

343,111,686

22,706,385

73,945,875
30,284,108
135,460,349
97,136,150
276,258,266

6,682,402

47,050,404
10,853,081
40,825,223
36,470,419
113,492,965

5,540,074

632,213,701
204,084,098
119,232,317
190,163,088
737,525,008

(2,783,294)

635,371,059
354,782,976
119,582,245
152,674,120
552,844,448

สิ นทรัพย์และหนีสินของส่ วนงานของบริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั ต่อไปนี
สินทรัพย์
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
หนีส ิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

รวม
บาท

ประกันภัยทาง
ประกันอัคคีภยั ทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถ
บาท
บาท
บาท

464,797,708
304,756,600

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด
บาท

319,276,021
204,012,032

234,189,474
241,801,235

514,366,953
518,640,051

941,783,104
835,781,387

301,687,322 1,233,700,336 1,072,688,164
354,958,679 898,861,593 1,041,925,302

ส่ วนทีปันไม่ ได้
บาท

32,145,567

1,388,581,039
600,004,263
415,100,134
476,443,777
1,680,120,687

288,994,505
54,117,181

รวม
บาท

4,355,060,182
3,981,269,412

5,887,690,338
5,250,479,330

300,573,555
200,390,428

3,850,432,481
3,331,917,389

21. ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
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2561
บาท

2560
บาท

ค่าใช้จ่ายพนักงานทีไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยและ
การจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกียวกับอาคารสถานทีและอุปกรณ์ทีไม่ใช่ค่าใช้จ่าย
การรับประกันภัย
ค่าภาษีอากร
หนีสูญและหนีสงสัยจะสู ญ
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าบริ การการจัดการ (ดูหมายเหตุขอ้ 26)
ค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการตลาด
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอืน
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

130,184,202

99,063,155

101,797,559
1,251,056
1,543,819
5,231,579
16,670,662
12,291,793
36,877,782
305,848,452

106,765,199
1,466,554
5,246,475
24,074,102
14,377,742
38,001,278
288,994,505

เงินเดือนและค่าแรง
เงินประกันสังคม
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
เงินกองทุนสํารองเลียงชีพ (ดูหมายเหตุขอ้ 29)
ผลประโยชน์อืนๆ
รวมค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน

2561
บาท
196,702,713
3,648,977
10,333,028
10,753,529
72,411,018
293,849,265

2560
บาท
181,251,102
3,635,679
9,494,914
10,186,949
54,024,429
258,593,073

22. ค่ าใช้ จ่ายเกียวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงานสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

23. ผลขาดทุนจากเงินลงทุน
ผลขาดทุ นจากเงิ นลงทุ นสํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วยรายละเอี ยด
ดังต่อไปนี
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2561
บาท

กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย
- หุน้ สามัญ
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า
- หุน้ สามัญ
รวมกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์

2560
บาท

650,513

-

(4,532,308)
(3,881,795)

-

24. ผลกระทบทางภาษีทเกี
ี ยวข้ องกับแต่ ละองค์ ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ผลกระทบทางภาษีทีเกียวข้องกับแต่ละองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี
จํานวน
ก่อนภาษี
บาท

รายการทีต้องไม่ จัดประเภทรายการ
ใหม่ เข้ าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์
พนักงาน
รายการทีต้องจัดประเภทรายการ
ใหม่ เข้ าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงิน
ลงทุนเผือขาย
(22,969,284)
รวม
(22,969,284)

2561
ผลประโยชน์
ภาษี
บาท

จํานวนสุ ทธิ
จากภาษี
บาท

จํานวน
ก่อนภาษี
บาท

-

-

(3,602,183)

720,437

(2,881,746)

(879,803)
(4,481,986)

175,961
896,398

(703,842)
(3,585,588)

4,593,857
4,593,857

(18,375,427)
(18,375,427)

2560
ผลประโยชน์
ภาษี
บาท

จํานวนสุ ทธิ
จากภาษี
บาท

25. กําไรต่ อหุ้นขันพืน ฐาน
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐานสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงดังนี
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2561
191,071,343
180,000,000
1.06

กําไรสุ ทธิ (บาท)
จํานวนหุ ้นสามัญ (หุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน (บาท)

2560
85,387,864
180,000,000
0.47

26. รายการกับกิจการทีเกียวข้ องกัน
สิ นทรัพย์หนีสินรายได้และค่าใช้จ่ายส่ วนหนึง เป็ นรายการทีเกิดกับกิจการทีเกียวข้องกันซึงเกียวข้องกัน
โดยการถือหุน้ หรื อการมีผถู้ ือหุน้ หรื อกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน ซึ งฝ่ ายบริ หารเชือว่าบริ ษทั ไม่มีอิทธิพล
อย่างมีสาระสําคัญในกิ จการทีเกี ยวข้องกันดังกล่าว ดังนันงบการเงินนี จึงแสดงรวมถึ งผลของรายการ
ดังกล่าว ซึ งเป็ นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ในสัญญาทีทําร่ วมกัน และเป็ นเงือนไขการค้าทัวไปตามปกติ
ทางธุรกิจ รายการดังกล่าวทีสําคัญมีดงั นี
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั กับกิจการทีเกียวข้องกันมีดงั นี
รายชือกิจการทีเกีย วข้ องกัน
บริ ษทั ศรี อยุธยา แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด
บริ ษทั อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิง จํากัด
บริ ษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด
บริ ษทั ทุนมหาโชค จํากัด
บริ ษทั ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จํากัด
บริ ษทั บีบีทีวี เอ็คควิต ี จํากัด
บริ ษทั ซีเคเอส โฮลดิง จํากัด
บริ ษทั อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์กรุ งศรี อยุธยา จํากัด
บริ ษทั รักษาความปลอดภัย สยามเรี ยลตีแอนด์เซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งศรี แฟ็ กเตอริ ง จํากัด
บริ ษทั บัตรกรุ งศรี อยุธยา จํากัด
บริ ษทั อีสเทอร์นสตาร์ เรี ยล เอสเตท จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทัมมีเทค จํากัด
บริ ษทั เขาเขียวคันทรี คลับ จํากัด
บริ ษทั นิร์วานา จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ใหญ่
ผูถ้ ือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ้นบางส่วนร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ้นบางส่วนร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ้นบางส่วนร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ้นบางส่วนร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ้นบางส่วนร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ้นบางส่วนร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ้นบางส่วนร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ้นบางส่วนร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ้นบางส่วนร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่ วมกัน
กรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
กรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
กรรมการบางส่ วนร่ วมกัน

ประเภทธุรกิจ
ลงทุนและถือหุ้น
ธนาคาร
ธุรกิจหลักทรัพย์
จัดการกองทุน
สิ นเชือเช่าซื อและลิสซิง
วัสดุก่อสร้าง
ธุรกิจทางโทรทัศน์
รับจ้างโฆษณา
ลงทุนในหลักทรัพย์
ให้เช่าพืนทีสาํ นักงาน
ลงทุนในหลักทรัพย์
ประกันชีวิต
รับจ้างโฆษณา
บริ หารสิ นทรัพย์
บริ การ
สิ นเชือเช่าซื อรถยนต์และลิสซิง
แฟ็ กเตอริ ง
บริ การ
อสังหาริ มทรัพย์
ทีปรึ กษา
ธุรกิจสนามกอล์ฟ
ฝึ กอบรมและขายคอมพิวเตอร์
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26.1

เงินลงทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ชือบริษทั

เงินลงทุน - หุ้นสามัญ
บริ ษทั ปูนซี เมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)

26.2

เงินลงทุน
บาท
2,040,000

เงินปันผล
บาท
-

ยอดคงเหลือและรายการค้ากับบริ ษทั ทีเกียวข้องกันทีมีสาระสําคัญมีดงั นี

เงินฝากสถาบันการเงิน
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
เบียประกันภัยค้างรับ
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ปูนซี เมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด
บริ ษทั กรุ งเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด
บริ ษทั อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั รักษาความปลอดภัย สยามเรี ยลตีแอนด์เซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั อีสเทอร์นสตาร์ เรี ยล เอสเตท จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เขาเขียวคันทรี" คลับ จํากัด
บริ ษทั บัตรกรุ งศรี อยุธยา จํากัด
ดอกเบียค้างรับ
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จํากัด (มหาชน)

ณ วันที 31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท

421,615,152

448,372,403

4,937,668
33,835
611,891
35,859
340,476
51,112
111,408
655,160
254,769
8,940
131,203
7,172,321

719,701
1,497,431
100,689
24,718
241,713
64,556
7,144
19,976
2,675,928

1,118,322
5,080

934,766
2,849
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เงินมัดจําค่าเช่าและอุปกรณ์
บริ ษทั บีบีทีวี เอ็คควิต ี จํากัด
เงินวางประกันในการซื อหลักทรัพย์
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จํากัด (มหาชน)
เบียประกันภัยรับล่วงหน้า
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนี ยมผูร้ ับฝากทรัพย์สินค้างจ่าย
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ค่าจ้างและบําเหน็จค้างจ่าย
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื"นค้างจ่าย
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บริ ษทั ศรี อยุธยา แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด (มหาชน)
เงินปันผลจ่าย
บริ ษทั ศรี อยุธยา แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

เบียประกันภัยรับ
ธนาคาร กรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด
บริ ษทั อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ" ง จํากัด
บริ ษทั ปูนซี เมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งเทพโทรทัศน์ และวิทยุ จํากัด
บริ ษทั ทุนมหาโชค จํากัด

ณ วันที 31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท
4,832,796

4,832,796

1,007,744

1,000,000

7,446,848

8,936,218

28,986

24,897

13,629,079

11,237,215

24,567,240

18,850,646

982,023
217,957

4,573,520
-

53,999,994

-

สํ าหรับปี สินสุ ด
วันที 31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท
16,438,790
31,493
1,381,340
9,494
49,303,983
9,499,701
34,170

14,782,782
30,462
1,266,662
31,880
46,598,032
10,003,618
40,624
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เบียประกันภัยรับ (ต่อ)
บริ ษทั ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จํากัด
บริ ษทั บีบีทีวี เอ็คควิต ี จํากัด
บริ ษทั ซี เคเอส โฮลดิง จํากัด
บริ ษทั อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์กรุ งศรี อยุธยา จํากัด
บริ ษทั รักษาความปลอดภัย สยามเรี ยลตีแอนด์เซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บัตรกรุ งศรี อยุธยา จํากัด
บริ ษทั อีสเทอร์นสตาร์ เรี ยล เอสเตท จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทัมมี"เทค จํากัด
บริ ษทั เขาเขียวคันทรี" คลับ จํากัด
บริ ษทั นิ ร์วานา จํากัด

สํ าหรับปี สินสุ ด
วันที 31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท
84,423
1,025,387
100,673
399,573
359,403
2,097,509
918,206
160,056
1,481,494
13,456
321,510
45,613
83,706,274

87,853
875,711
73,170
424,792
225,000
401,429
1,974,032
100,246
75,852
793,295
13,925
77,799,365

บริ ษทั ใช้นโยบายราคาและเงือนไขการคิดค่าเบียประกันภัยรับและเบียประกันภัยต่อเช่นเดียวกันกับทีคิด
กับลูกค้าทัวไปและบริ ษทั ประกันภัยอืน
สํ าหรับปี สินสุ ด
วันที 31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท
ดอกเบียรับ
3,040,552
2,579,281
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
10,053
2,849
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ได้รับอัตราดอกเบียเท่ากับอัตราดอกเบียทีบริ ษทั ทีเกียวข้องกันคิดให้กบั บริ ษทั ประกันภัยทัวไป
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รายได้อืน
บริ ษทั ศรี อยุธยา แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

สํ าหรับปี สินสุ ด
วันที 31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท

600,000

540,000

บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาบริ การจัดการกับบริ ษทั ใหญ่ในการให้บริ การเกี ยวกับด้านบุคลากร ตรวจสอบภายใน
และสารสนเทศ ซึงอัตราค่าบริ การเป็ นไปตามอัตราทีตกลงกัน ซึงอ้างอิงจากประมาณการเวลาและต้นทุนที
บริ ษทั ใช้ไปสําหรับการให้บริ การแก่บริ ษทั ใหญ่

ค่าจ้างและบําเหน็จ
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอืน
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)

สํ าหรับปี สินสุ ด
วันที 31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท

173,968,044

154,979,446

118,749,497

94,821,037

บริ ษทั จ่ายค่าจ้างและบําเหน็จ และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอืน ตามเงือนไขและอัตราทีตกลงในสัญญา
วิสาหกิ จธนาคารและประกันภัยระหว่างบริ ษทั กับธนาคารทีเกี ยวข้องกันดังกล่ าว ทังนี อตั ราค่าบําเหน็ จ
เป็ นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย และ
เป็ นอัตราทีบริ ษทั ให้กบั บริ ษทั นายหน้าประกันวินาศภัยทัวไป
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ค่าธรรมเนียมผูร้ ับฝากทรัพย์สิน
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ค่านายหน้าซือขายหลักทรัพย์
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จํากัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด

สํ าหรับปี สินสุ ด
วันที 31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท

281,068

273,998

616,696

173,306

217,957

-

บริ ษทั จ่ายค่าธรรมเนี ยมผูร้ ับฝากทรัพย์สินและค่านายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ ซึ งเป็ นราคาและเงือนไข
เดียวกันกับทีบริ ษทั ทีเกียวข้องกันดังกล่าวคิดกับบริ ษทั ทัวไป

ค่าเช่าและค่าบริ การ
บริ ษทั บีบีทีวี เอ็คควิต ี จํากัด
ค่าบริ การการจัดการ
บริ ษทั ศรี อยุธยา แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
(ดูหมายเหตุขอ้ 21)

สํ าหรับปี สินสุ ด
วันที 31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท

19,331,184

18,305,282

16,670,662

24,074,102

บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่ าพืนที สํานักงาน เครื องอุปกรณ์ อาคารและการให้บริ การภายในอาคารกับบริ ษทั ที
เกี ยวข้องกัน โดยมี ระยะเวลาการเช่ า 3 ปี ซึ งราคาและเงื อนไขของค่ าเช่ าเป็ นเช่ นเดี ยวกันกับบริ ษ ัทที
เกียวข้องกันดังกล่าวคิดกับบริ ษทั ทัวไป
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาบริ การการจัดการกับบริ ษทั ใหญ่ในการรับบริ การด้านการบริ หารและการจัดการด้านบัญชี
ซึงอัตราค่าบริ การเป็ นไปตามอัตราทีตกลงกันซึ งอ้างอิงจากประมาณการเวลาและต้นทุนทีบริ ษทั ใหญ่ใช้ไป
สําหรับการให้บริ การแก่บริ ษทั

27. ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสํ าคัญ
บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายสําหรับเงินเดือน โบนัส ค่าเบียประชุ มและผลประโยชน์อืนๆ ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
สําคัญสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังต่อไปนี
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ

สํ าหรับปี สินสุ ด
วันที 31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท

42,569,949
1,687,374
1,271,392
45,528,715

37,501,426
1,626,405
411,981
39,539,812

ทังนีค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2561 และ 2560 ได้รับอนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
เมือวันที 2 เมษายน 2561 และวันที 17 เมษายน 2560 ตามลําดับ

28. เงินปันผลจ่ าย
เมือวันที 2 เมษายน 2561 ทีประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ
0.30 บาท จํานวน 180 ล้านหุ ้น เป็ นจํานวนเงิ น 54 ล้านบาท ซึ งเป็ นการจัดสรรจากผลการดําเนิ นงาน
สําหรับงวดการบัญชีปี 2560 โดยได้จ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ แล้วเมือวันที 9 เมษายน 2561

29. กองทุนสํ ารองเลีย งชีพ
บริ ษทั ได้จดั ตังกองทุนสํารองเลียงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530
ตามระเบียบกองทุนพนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน ทังนีบริ ษทั จ่ายสมทบอีกในอัตราเดียวกันกับ
ทีพนักงานจ่าย ดังนี
อายุงาน
น้อยกว่า 5 ปี
ตังแต่ 5 ปี ขึนไป

อัตราร้ อยละ
5
7
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โดยบริ ษทั ได้แต่งตังผูจ้ ดั การกองทุนรับอนุญาตแห่ งหนึงเพือบริ หารกองทุนให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของ
กฎกระทรวงซึงออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2542
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ได้จ่ายเงิ นสมทบเข้ากองทุ นสํารองเลี ยงชี พ
ซึ งได้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายจํานวน 10.75 ล้านบาท และ 10.19 ล้านบาท ตามลําดับ (ดูหมายเหตุขอ้ 22)

30. หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินทีจัดสรรไว้เป็ นเงินสํ ารองวางไว้กบั นายทะเบียน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่ วนของบริ ษทั ได้ถูกนําไปวางประกัน
เป็ นหลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินทีจัดสรรไว้เป็ นเงินสํารองวางไว้กบั นายทะเบียน (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย และตามประกาศของคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ ม
การประกอบธุ รกิ จประกันภัย เรื องอัตรา หลักเกณฑ์และวิธีการวางเงินสํารองสําหรับเบียประกันภัยที
ยังไม่ตกเป็ นรายได้ของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 ดังนี

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ทีมีภาระผูกพันทีวางไว้กบั
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย
หลักทรัพย์ประกันวางไว้กบั นายทะเบียน
เงินฝากธนาคาร
หลักทรัพย์ทีจัดสรรไว้เป็ นเงินสํารองวางไว้กบั นายทะเบียน
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทีมีภาระผูกพัน

2561
บาท

2560
บาท

14,000,000

14,000,000

300,911,454
314,911,454

250,941,059
264,941,059

31. ทรัพย์สินทีมีข้อจํากัดและภาระผูกพัน
31.1 ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั มีสลากออมสิ นจํานวน 4.50 ล้านบาท และ 3.55
ล้านบาท ตามลํา ดับ ใช้เป็ นหลัก ทรั พ ย์ในการวางคํา ประกัน ในกรณี ผู้เอาประกัน ที เป็ น
ผูข้ บั ขีรถยนต์ตกเป็ นผูต้ อ้ งหา (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
31.2

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั มีวงเงินกูย้ มื ทียังไม่ได้เบิกใช้เป็ นจํานวนเงิน 20 ล้านบาท
โดยมีเงินฝากประจําธนาคารจํานวน 20 ล้านบาท เป็ นหลักทรัพย์ค าํ ประกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 9)

32. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั มีเงิ นสะสมที ได้จ่ายเข้ากองทุ นประกันวินาศภัย จํานวน
56.34 ล้านบาท และ 47.93 ล้านบาท ตามลําดับ
- 45 -

33. สั ญญาเช่ าและบริการระยะยาว
สัญญาเช่าและบริ การระยะยาว ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
ประเภท

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
พืนทีสาํ นักงาน
- บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
- อืนๆ
บริ การ - บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
อุปกรณ์ - บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
พืนทีสาํ นักงาน
- บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
- อืนๆ
บริ การ - บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
อุปกรณ์ - บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน

ระยะเวลาทีเ หลืออยู่
รวมจํานวนเงินทีต ้ องจ่ าย
ไม่ เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี ตามอายุสัญญาเช่ าทีเ หลือ
แต่ ไม่ เกิน 5 ปี
บาท
บาท
บาท

5,799,355
8,025,895
5,799,355
7,732,473
27,357,078

966,559
6,135,035
966,559
1,288,746
9,356,899

6,765,914
14,160,930
6,765,914
9,021,219
36,713,977

5,799,355
6,349,892
5,799,355
7,732,474
25,681,076

6,765,914
6,673,817
6,765,914
9,021,219
29,226,864

12,565,269
13,023,709
12,565,269
16,753,693
54,907,940
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สําหรั บ ปี สิ น สุ ดวัน ที 31 ธัน วาคม 2561 และ 2560 บริ ษ ัทบัน ทึ กค่ าเช่ าและค่ าบริ การตามสั ญ ญาเช่ า
ดําเนินงานเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน ดังนี

ค่าเช่าและค่าบริ การ

สํ าหรับปี สินสุ ด
วันที 31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท
27,997,236
26,474,103

34. หนีส ิ นทีอาจเกิดขึน และภาระผูกพัน
34.1 ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ถูกฟ้ องร้องจากการเป็ นผูร้ ับประกันภัย โดยบริ ษทั
ได้ประมาณความเสี ยหายและบันทึกภาระหนี สินไว้ในบัญชี สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและ
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายจํานวน 37.00 ล้านบาท และ 24.65 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ งฝ่ ายบริ หาร
ของบริ ษทั เชือว่าสํารองสิ นไหมทดแทนทีบริ ษทั ได้บนั ทึกไว้เพียงพอสําหรับผลเสี ยหายทีอาจจะ
เกิ ดขึ น และคาดว่าความเสี ยหายที เกิ ดขึ นจริ งจะไม่ แตกต่างจากประมาณการที ตังไว้อย่างมี
สาระสําคัญ
34.2

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั มีภาระผูกพันทีจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นจํานวนเงินประมาณ 10.57 ล้านบาท

35. การจัดการความเสี ยงด้ านการเงินและการรับประกันภัย
35.1 ความเสี ยงด้านการรับประกันภัย
35.1.1 นโยบายบริ หารความเสี ยงด้านการรับประกันภัย
คณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ทําหน้าทีในการตัดสิ นใจกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการทีสําคัญ
ของบริ ษทั รวมทังการเตรี ยมการต่างๆ อย่างเป็ นขันตอนเพือนํากลยุทธ์ไปสู่ การปฏิบตั ิ
ได้อย่างเหมาะสม ทันต่อสถานการณ์และการเปลียนแปลงทีเกิดขึน
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ความเสี ยงด้านการประกันภัย หมายถึ ง ความเสี ยงที เกิ ดจากความผันผวนของความถี
ความรุ นแรง และระยะเวลาที เกิ ด ความเสี ยหายที เบี ยงเบนจากสมมุ ติ ฐ านที ใช้ ใ น
การกําหนดอัตราเบียประกันภัย การคํานวณหนีสินจากสัญญาประกันภัย และการพิจารณา
รับประกันภัย บริ ษทั จะพิจารณาอย่างรอบคอบเกี ยวกับระดับการรับเสี ยงภัยของบริ ษทั
โดยอิ งจากคู่ มื อและอัตราเบี ยประกัน ภัยที กําหนดไว้ รวมถึ งการติ ดตามและควบคุ ม
การกระจายตัวของความเสี ยงภัยให้มีความเหมาะสม ไม่กระจุกตัวทังในทางภูมิศาสตร์
หรื อประเภทของความเสี ยง ซึ งความเสี ยงภัยทีอยู่ในระดับสู งเกิ นกว่าระดับความเสี ยงภัย
ของบริ ษทั จะถูกโอนความเสี ยงต่อไปยังผูร้ ับประกันภัยต่อ (Reinsurers) ตามสัดส่ วนทีได้
ทําสัญญาไว้
การจัดการความเสี ยงเป็ นส่ วนทีสําคัญของธุ รกิจของบริ ษทั บริ ษทั มีระบบในการควบคุม
ให้มีความสมดุลของระดับความเสี ยงทียอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนทีเกิดจาก
ความเสี ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี ยง ฝ่ ายบริ หารได้มีการควบคุมกระบวนการ
การจัดการความเสี ยงของบริ ษทั อย่างต่อเนืองเพือให้มนใจว่
ั ามีความสมดุลระหว่างความเสี ยง
และการควบคุมความเสี ยง
องค์ประกอบทีสําคัญของแนวทางการจัดการความเสี ยงด้านการรับประกันภัยของ บริ ษทั
มีดงั ต่อไปนี

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการกําหนดราคา
การพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระกัน ภัยและกําหนดอัต ราเบี ยประกัน ภัย สําหรั บ กรมธรรม์
ประกัน ภัยใหม่ ทุ ก ชนิ ดจะพิ จารณาและทบทวนความเหมาะสมของความคุ ้ม ครอง
รวมทังได้ใช้วิธี ก ารทางคณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัยในการกําหนดอัต ราเบี ย ประกัน ภัย
เพือให้มนใจว่
ั
าอัตราเบียประกันภัยหรื อเบียประกันของผลิตภัณฑ์ทุกประเภทสามารถ
แข่งขันได้ และเพียงพอทีจะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน ทังนี จะมี การติดตามและประเมิ น
ผลการรับประกันภัยรายผลิตภัณฑ์เป็ นประจําเพือประกอบการพิจารณาปรับปรุ งข้อตกลง
คุม้ ครองหรื อเบียประกันภัยให้เหมาะสม
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กลยุทธ์การรับประกันภัย
บริ ษทั มีการกําหนดกลยุทธ์การรับประกันภัยไว้ในแผนธุรกิจประจําปี ของบริ ษทั ซึ งจะระบุ
ถึงประเภทของภัยทีรับประกัน ประเภทธุ รกิ จทีรับประกัน และ ประเภทอุตสาหกรรม
ทีรับประกัน กลยุทธ์น ี จะถูกถ่ายทอดจากหน่วยงานไปยังเจ้าหน้าทีรับประกันภัยแต่ละ
บุคคลผ่านทางรายละเอียดของข้อจํากัดในการรับประกันภัยซึ งจะกําหนดถึงเรื องขนาด
ประเภทของความเสี ยงภัย ขอบเขต และประเภทของธุ รกิจ เพือให้มนใจได้
ั
วา่ ความเสี ยง
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ทีได้กาํ หนดไว้

กลยุทธ์การประกันภัยต่อ
บริ ษทั มีการเอาประกันภัยต่อทังแบบกําหนดสัดส่ วน (Proportional Reinsurance) และ
แบบไม่ กาํ หนดสั ดส่ วน (Non-proportional Reinsurance) กล่ าวคื อกรณี ที เกิ ดความเสี ยหาย
จํานวนมาก บริ ษทั ประกันภัยต่อจะรับผิดชอบชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามจํานวนเงิน
ทีตกลงกันไว้ เพือควบคุมความเสี ยหายทีจะเกิดขึน

บริ ษทั มีการกําหนดเกณฑ์ความน่ าเชื อถือขันตําในการประกันภัยต่อรวมทังการติดตาม
และการตรวจสอบการประกันภัยต่ อของแต่ละหน่ วยงานตามกฎเกณฑ์ทีกําหนดไว้ โดย
ผูบ้ ริ หารของบริ ษ ัท มี การติ ดตามแผนการพัฒนาการประกันภัยต่ อ และความเหมาะสม
เพียงพออย่างต่อเนือง
35.1.2 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวจะพิจารณาจากสํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหม
ทดแทนค้างจ่ายซึ งขึนอยูก่ บั การเปลียนแปลงในตัวแปรความเสี ยงทีจะส่ งผลกระทบต่อ
ระดับ ของหนี สิ น ผลกระทบจากการเปลี ยนแปลงในตัวแปรความเสี ยงที เกี ยวข้อ ง
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงได้ดงั นี

ก่อนการประกันภัยต่อ
อัตราส่วนความเสี ยหาย - เพิมขึนร้อยละ 10
อัตราส่วนความเสี ยหาย - ลดลงร้อยละ 10
สุทธิจากการประกันภัยต่อ
อัตราส่วนความเสี ยหาย - เพิมขึนร้อยละ 10
อัตราส่วนความเสี ยหาย - ลดลงร้อยละ 10

2561
หนีส ินจากสัญญา กําไรและส่ วนของ
ประกันภัยเพิม ขึน
เจ้ าของเพิม ขึน
(ลดลง)
(ลดลง)
บาท
บาท
154,215,678
(148,944,399)

(154,215,678)
148,944,399

81,447,496
(76,176,216)

(81,447,496)
76,176,216
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ก่อนการประกันภัยต่อ
อัตราส่วนความเสี ยหาย - เพิมขึนร้อยละ 10
อัตราส่วนความเสี ยหาย - ลดลงร้อยละ 10
สุทธิจากการประกันภัยต่อ
อัตราส่วนความเสี ยหาย - เพิมขึนร้อยละ 10
อัตราส่วนความเสี ยหาย - ลดลงร้อยละ 10

2560
หนีส ินจากสัญญา กําไรและส่ วนของ
ประกันภัยเพิม ขึน
เจ้ าของเพิม ขึน
(ลดลง)
(ลดลง)
บาท
บาท
151,843,464
(128,888,448)

(151,843,464)
128,888,448

87,812,749
(72,032,703)

(87,812,749)
72,032,703

35.1.3 ความเสี ยงการกระจุกตัวด้านการรับประกันภัย
ความเสี ยงด้านการกระจุกตัวอาจจะเกิดจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง หรื อหลายเหตุการณ์
สื บเนืองกัน ทีสามารถส่ งผลกระทบอย่างมากต่อหนีสินจากสัญญาประกันภัยของบริ ษทั

บริ ษทั มี การจัดทํายอดรวมของค่าความเสี ยงภัยเพือใช้ในการพิจารณาความเสี ยงด้าน
การกระจุกตัว โดยบริ ษทั มีการติดตามความเสี ยงเหล่านี ท งั ในช่ วงการรับประกันและ
การสอบทานรายงานประจําเดือนซึ งรายงานดังกล่าวแสดงถึงยอดรวมของค่าความเสี ยงภัย
ที บริ ษ ัท มี อ ยู่ นอกจากนี บริ ษ ัท ได้จ ัด ทําการทดสอบภาวะวิ ก ฤติ แ ละการทดสอบ
แบบจําลองสถานการณ์ในระหว่างปี เพือใช้ในการพิจารณาความเสี ยงด้านการกระจุกตัว
ของบริ ษทั
ประกันภัยทาง
ประกันอัคคีภัย ทะเลและขนส่ ง
บาท
บาท

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด
บาท

ตารางแสดงการกระจุกตัวของหนีสินจากสัญญาประกันภัย โดยแยกตามประเภทของธุรกิจ
วันที 31 ธันวาคม 2561
ก่อนการประกันภัยต่อ
สุทธิจากการประกันภัยต่อ
วันที 31 ธันวาคม 2560
ก่อนการประกันภัยต่อ
สุทธิจากการประกันภัยต่อ

ประกันภัยรถ
บาท

รวม
บาท

195,784,471
56,970,494

107,586,430
23,300,623

220,022,636
146,553,110

241,993,786
89,516,171

765,387,323
316,340,398

82,741,919
38,869,765

126,127,595
32,255,855

189,490,760
126,368,958

278,809,375
112,597,442

677,169,649
310,092,020
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35.2

ความเสี ยงจากเครื องมือทางการเงิน
35.2.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีทีสําคัญ วิธีการทีใช้ซึงรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้รายได้
และค่าใช้จ่ายทีเกียวกับสิ นทรัพย์และหนี สินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิ ดเผยไว้แล้ว
ในหมายเหตุขอ้ 3
35.2.2 ความเสี ยงจากสภาพคล่อง
บริ ษทั มีการควบคุมความเสี ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสด
และรายการเที ยบเท่ าเงิ น สดให้เพี ยงพอต่ อการดําเนิ นงานของบริ ษ ัท และเพื อทําให้
ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
การวิเคราะห์ ค วามเสี ยงจากสภาพคล่ อ งพิ จารณาจากหนี สิ น จากสั ญ ญาประกัน ภัย
โดยคาดการณ์จากประสบการณ์ในอดีต ถึงระยะเวลาในการจ่ายชําระ มีดงั นี

31 ธันวาคม 2561
หนีสินจากสั ญญาประกันภัย
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและ
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
31 ธันวาคม 2560
หนีสินจากสั ญญาประกันภัย
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและ
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย

น้ อยกว่ า 1 ปี
บาท

ระยะเวลาในการจ่ ายชําระ
1 ปี ถึง 5 ปี
5 ถึง 10 ปี
บาท
บาท

รวม
บาท

494,024,629

261,887,499

9,475,195

765,387,323

440,354,325

223,617,869

13,197,455

677,169,649

35.2.3 ความเสี ยงด้านการให้สินเชือ
ความเสี ยงทางด้านสิ นเชื อ คือความเสี ยงที ลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชําระหนี แก่
บริ ษทั ตามเงือนไขที ตกลงไว้เมือครบกําหนด รวมถึ งโอกาสทีคู่ สัญญาจะถูกปรับลด
อันดับความน่าเชือถือ (Credit Rating)
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ฝ่ ายบริ หารได้กาํ หนดนโยบายทางด้านสิ นเชื อเพือควบคุ มความเสี ยงทางด้านสิ นเชื อ
อย่างสมําเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้า ณ วันทีรายงานไม่พบว่ามี
ความเสี ยงจากสิ นเชือทีเป็ นสาระสําคัญ ความเสี ยงสู งสุ ดทางด้านสิ นเชือแสดงไว้ในราคา
ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น แต่ ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วัน ที
รายงาน อย่างไรก็ตามเนืองจากบริ ษทั มีฐานลูกค้าจํานวนมาก ฝ่ ายบริ หารไม่ได้คาดว่าจะ
เกิดผลเสี ยหายทีมีสาระสําคัญจากการผิดนัดชําระ
บริ ษทั มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผูร้ ับประกันภัยต่อ โดยจะพิจารณาจากความมีชือเสี ยง
และการเป็ นทียอมรับทังในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการคัดเลือกบริ ษทั ทีมีฐานะ
ทางการเงินทีมันคง บริ ษทั อ้างอิงข้อมูลจากการจัดลําดับความน่าเชือถือทางการเงินของ
บริ ษทั ผูร้ ับประกันภัยต่อจากสถาบันจัดอันดับทีน่าเชือถือ
โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั มี ลู กหนี จากสัญญาประกันภัยต่ อ จํานวน
114.46 ล้านบาท และ 55.74 ล้านบาท ตามลําดับ ประกอบด้วยลูกหนีจากสัญญาประกันภัยต่อ
ในประเทศ จํานวน 19.10 ล้านบาท และ 29.96 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ งเป็ นบริ ษทั ที มี
การดํารงเงินกองทุน เป็ นไปตามเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุ รกิ จ ประกัน ภัยกําหนด และลู ก หนี จากสั ญ ญาประกัน ภัยต่ อ ต่ างประเทศ
จํานวน 95.36 ล้านบาท และจํานวน 25.78 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ งร้ อยละ 99.77 และ
ร้อยละ 98.95 ตามลําดับ เป็ นบริ ษทั ทีมีอนั ดับความน่าเชือถือไม่ตากว่
ํ าระดับ A
35.2.4 ความเสี ยงด้านอัตราดอกเบีย
ความเสี ยงด้านอัตราดอกเบียเกิดจากการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบียทีมีผลกระทบต่อ
รายได้ ดอกเบียจากการลงทุน เงินลงทุนของบริ ษทั ประกอบด้วยการลงทุนประเภทระยะสัน
และระยะยาวโดยมี ผลตอบแทนเป็ นดอกเบี ยทังที เป็ นอัตราดอกเบี ยลอยตัวและอัตรา
ดอกเบียคงที บริ ษทั ได้บริ หารความเสี ยงจากการลงทุนโดยคํานึงถึงความเสี ยงจากการลงทุน
ควบคู่กบั ความเหมาะสมของผลตอบแทนจากการลงทุนนัน
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สิ นทรัพย์ทางการเงินทีสําคัญ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 โดยแบ่งตามประเภทของ
อัตราดอกเบียดังนี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากออมทรัพย์
เงินลงทุนระยะสัน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเผือขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินลงทุนทีถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินฝากธนาคารทีมีกาํ หนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน
เงินฝากธนาคารทีนาํ ไปวางเป็ นประกัน
สลากออมสิ นทีถือไว้เพือใช้ใน
การคําประกัน
รวม

ราคาตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม
2561
2560
อัตราดอกเบีย
อัตราดอกเบีย
อัตราดอกเบีย
อัตราดอกเบีย
ปรับขึน ลง
คงที
ปรับขึน ลง
คงที
ตามอัตราตลาด
ตามอัตราตลาด
บาท
บาท
บาท
บาท
257,339,842
-

968,697,981

269,688,370
-

928,167,663

-

294,373,112

-

336,296,581

180,937,794
-

1,747,212,351
203,268,345

438,277,636

15,750,000
3,229,301,789

178,290,185
-

447,978,555

1,493,571,430
202,584,549

25,700,000
2,986,320,223

เครื องมือทางการเงิ นซึ งมีอตั ราดอกเบี ยคงที จัดแบ่ งตามระยะเวลานับจากวันที ในงบแสดง
ฐานะการเงินถึงวันทีทีมีการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่หรื อวันทีครบกําหนด (แล้วแต่วนั ใด
จะถึงก่อน) ได้ดงั นี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเผือขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินลงทุนทีจะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินฝากธนาคารทีนาํ ไปวางเป็ นประกัน
สลากออมสิ นทีถือไว้เพือใช้ใน
การคําประกัน
รวม

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบีย ใหม่
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม
บาท
บาท
บาท
บาท
968,697,981

-

-

968,697,981

43,243,912

251,129,200

-

294,373,112

2,750,000
2,951,172,589

13,000,000
278,129,200

1,747,212,351
189,268,345

14,000,000

-

-

1,747,212,351
203,268,345

15,750,000
3,229,301,789

อัตราดอกเบีย
ถัวเฉลีย
ร้ อยละ
1.19

2.01

1.50
1.38

0.60
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเผือขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินลงทุนทีจะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินฝากธนาคารทีนาํ ไปวางเป็ นประกัน
สลากออมสิ นทีถือไว้เพือใช้ใน
การคําประกัน
รวม

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบีย ใหม่
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม
บาท
บาท
บาท
บาท
928,167,663

-

-

928,167,663

140,409,014

195,887,567

-

336,296,581

12,700,000
2,777,432,656

13,000,000
208,887,567

1,493,571,430
202,584,549

-

-

-

อัตราดอกเบีย
ถัวเฉลีย
ร้ อยละ

1,493,571,430
202,584,549

25,700,000
2,986,320,223

35.2.5 ความเสี ยงจากราคาตราสารทุน
บริ ษทั บริ หารความเสี ยงจากการลงทุ นด้วยการกําหนดกรอบนโยบายการลงทุ นและ
แผนการลงทุนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึงจะกําหนดกรอบและทิศทางการลงทุนในแต่ละปี
โดยระบุขีดจํากัดในการลงทุนทุกประเภทและทุกระดับ ซึ งพิจารณากําหนดขึนจากอัตรา
ผลตอบแทนเป้ าหมายและสภาพคล่อง ทังทีระดับทีกําหนดเองภายในรวมไปถึงระดับที
ควบคุมโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
35.2.6 การวัดมูลค่ายุติธรรม
ในการเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นหรื อหนี สินทางการเงิ นต้องใช้
ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม ดังนันมูลค่ายุติธรรมทีประมาณขึนทีเปิ ดเผย
ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นนี จึงไม่ จาํ เป็ นต้องบ่ งชี ถึ งจํานวนเงิ นซึ งเกิ ดขึ นจริ ง
ในตลาดแลกเปลี ยนในปั จจุ บ ันการใช้ข้อสมมติ ฐานทางการตลาดและ/หรื อวิธีการ
ประมาณทีแตกต่างกันอาจมีผลกระทบทีมีสาระสําคัญต่อมูลค่ายุติธรรมทีประมาณขึน
บริ ษ ัท ใช้วิ ธี ก ารและข้อ สมมติ ฐานดังต่ อ ไปนี ในการประมาณมู ล ค่ ายุ ติ ธ รรมของ
เครื องมือทางการเงิน

1.19

2.16

1.22
1.40

0.94
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35.2.6.1 สิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนีสินทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
รายการสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี สินทางการเงินบางรายการของบริ ษทั มีการ
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปนี
แสดงถึ งข้อมูลเกี ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
หรื อหนีสินทางการเงินดังกล่าว
ลําดับชัน
มูลค่ายุติธรรม

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หลัก ทรั พ ย์รั ฐ บาลและ
รัฐวิสาหกิจ

มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที 31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท

เทคนิคการประเมินมูลค่า
และข้ อมูลทีใช้ ในการ
วัดมูลค่ายุติธรรม

294,373,112 336,296,581

ระดับ 2

ตราสารทุน

301,103,687 123,254,605

ระดับ 1

ตราสารทุน

26,357,932 26,088,716

ระดับ 2

วิ ธี กระแสเงิ นสดคิ ดลดโดยใช้ อ ัตรา
ผลตอบแทนทีประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี ไทย ณ สิ นวันทํา
การสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน
ราคาเสนอซื อหุ้ น สามัญ หลังสุ ด ณ
สิ นวัน ทํ า การสุ ดท้ า ยของรอบ
ระย ะเว ล ารายงาน ข อ งต ล าด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของหน่วยลงทุน
ณ สิ นวัน ทําการสุ ดท้ ายของรอบ
ระยะเวลารายงาน

35.2.6.2 สิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนีสินทางการเงินทีไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เบียประกันภัยค้างรับ-สุ ทธิ รายได้จากการ
ลงทุ น ค้างรั บ สิ นทรั พย์จากการประกันภัยต่ อ ลู กหนี จากสั ญญาประกันภัยต่ อ
เงิ น ให้ กู้ ยื ม สิ นทรั พ ย์อื น หนี สิ นจากสั ญ ญาประกั น ภัย เจ้า หนี บริ ษั ท
ประกันภัยต่อ ค่านายหน้าค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี สินอืน มีมูลค่า
ยุติธรรมโดยประมาณเท่ากับมูลค่าตามบัญชี เนื องจากครบกําหนดชําระใน
ระยะเวลาอันสัน
รายการทีเปิ ดเผยตามตารางต่อไปนี พิจารณาว่าราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ทาง
การเงินทีรับรู ้ในงบการเงินมีมูลค่าแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม โดยใช้มูลค่า
ปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับเป็ นเทคนิคในการประเมิน
มูลค่า สรุ ปได้ดงั นี

- 55 -

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนทีจะถือจนครบกําหนด

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ลําดับชันมูลค่า
ยุติธรรม
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
บาท
บาท
ระดับ 2

2,147,168,490 2,147,650,368

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
บาท
บาท

1,900,146,164 1,900,144,334

ส่ วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทัวไปซึ งมีจาํ นวนทีไม่เป็ นสาระสําคัญถื อ
ตามราคาตามบัญชี
35.3

การจัดการส่ วนทุน
วัตถุ ประสงค์ในการบริ หารทุ น ของบริ ษ ัทเป็ นไปเพื อการดํารงไว้ซึงความสามารถในการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนืองของบริ ษทั เพือสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี
มีส่วนได้เสี ยอืน

การดูแลรักษาระดับเงินกองทุนของบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเกณฑ์การดํารงเงินกองทุน
ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย

ณ วันที 31 ธัน วาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ได้ดาํ รงระดับเงิ นกองทุ น ให้เป็ นไปตามเกณฑ์
ดังกล่าว

36. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื อวัน ที 13 พฤศจิ ก ายน 2561 ที ประชุ ม วิส ามัญ ผู้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท ศรี อ ยุธ ยา แคปปิ ตอล จํากัด
(มหาชน)(“ผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่ ”) มี มติอนุ มตั ิให้บริ ษทั ซื อและรับโอนกิ จการทังหมดจาก บริ ษทั อลิ อนั ซ์
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) (“AZTH”) เป็ นจํานวนเงิ น 748,800,000 บาท โดยเมื อวัน ที 29 มกราคม
2562 คณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัยมีมติให้ความเห็นชอบให้บริ ษทั รับ
โอนกิ จการทังหมดจากบริ ษทั อลิอนั ซ์ ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ในลักษณะการซื อกิ จการทังหมด
ซึ งบริ ษ ัทจะชําระค่ าซื อกิ จการทังหมดของบริ ษทั อลิ อนั ซ์ ประกัน ภัย จํากัด (มหาชน) เป็ นเงิ น สด
โดยบริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิ ตามเงื อนไขที คณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย
กําหนดไว้ในส่ วนทีเกียวข้องกับการรับโอนกิจการ ซึ งมติอนุมตั ิน ี อยูร่ ะหว่างการขอความเห็นชอบจาก
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

37. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงิ นนี ได้รั บอนุ ม ัติ ให้ ออกงบการเงิ นจากกรรมการบริ หารผู้มี อ าํ นาจลงนามของบริ ษ ัทเมื อวันที
22 กุมภาพันธ์ 2562

