










ณ วนัที� ณ วนัที�31 ธันวาคม 31 ธันวาคมหมายเหตุ 2561 2560สินทรัพย์เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 1,239,984,143 1,220,798,325เบี�ยประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 6 271,749,947 238,127,440รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 4,068,507 5,149,438สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 7 1,070,310,191 892,037,914ลูกหนี�จากสญัญาประกนัภยัต่อ 8 114,461,388 55,744,894สินทรัพยล์งทุนเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 9 2,789,844,148 2,406,626,993เงินใหกู้ย้มื 10 28,723 15,060ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 11 33,800,728 45,759,765สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 51,029,339 67,039,729สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 184,815,193 160,686,584ค่านายหนา้จ่ายรอการตดับญัชี 66,858,470 62,324,187สินทรัพยอื์ น 14 60,739,561 96,169,001รวมสินทรัพย์ 5,887,690,338 5,250,479,330

หน่วย : บาท ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561งบแสดงฐานะการเงินบริษทั ศรีอยธุยา เจนเนอรัล ประกนัภัย จํากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ งของงบการเงินนี�



ณ วนัที� ณ วนัที�31 ธันวาคม 31 ธันวาคมหมายเหตุ 2561 2560หนี
สินและส่วนของเจ้าของหนี� สินจากสญัญาประกนัภยั 15 2,444,776,162     2,068,995,204     เจา้หนี�บริษทัประกนัภยัต่อ 16 678,331,838        667,858,859        ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 53,466,196         3,449,724           ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 85,316,582         82,529,313         เบี�ยประกนัภยัรับล่วงหนา้ 370,220,202        348,345,708        ค่านายหนา้คา้งจ่าย 54,202,201         46,327,191         ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 54,490,549         41,690,303         หนี� สินอื น 18 109,628,751        72,721,087         รวมหนี� สิน 3,850,432,481     3,331,917,389     

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)บริษทั ศรีอยธุยา เจนเนอรัล ประกนัภัย จํากดั (มหาชน)
หน่วย : บาท 



ณ วนัที� ณ วนัที�31 ธันวาคม 31 ธันวาคมหมายเหตุ 2561 2560หนี
สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)ส่วนของเจ้าของทุนเรือนหุน้ทุนจดทะเบียน 2,400,000,000 2,400,000,000ทุนที ออกและชาํระแลว้ 1,800,000,000 1,800,000,000กาํไรสะสมจดัสรรแลว้ทุนสาํรองตามกฎหมาย 19 15,750,000         6,150,000           ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 237,862,596        110,391,253        องคป์ระกอบอื นของส่วนของเจา้ของส่วนเกิน (ตํ ากวา่) ทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื อขาย (16,354,739)        2,020,688รวมส่วนของเจา้ของ 2,037,257,857 1,918,561,941รวมหนี
สินและส่วนของเจ้าของ 5,887,690,338 5,250,479,330

หุน้สามญั 180,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท
หุน้สามญั 240,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ งของงบการเงินนี�

บริษทั ศรีอยธุยา เจนเนอรัล ประกนัภัย จํากดั (มหาชน)งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 หน่วย : บาท 



หมายเหตุ 2561 2560รายได้เบี�ยประกนัภยัรับ 20 3,396,369,722  2,953,655,613  หกั เบี�ยประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ 20 1,435,936,031  1,266,311,577  เบี�ยประกนัภยัรับสุทธิ 1,960,433,691  1,687,344,036  หกั สาํรองเบี�ยประกนัภยัที�ยงัไม่ถือเป็นรายได้   เพิ�ม (ลด) จากปีก่อน 20 191,260,303     32,145,567        เบี�ยประกนัภยัที�ถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 1,769,173,388  1,655,198,469  รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 20 490,085,956     368,033,904     รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 52,319,023        47,361,112        ผลขาดทุนจากเงินลงทุน 23 (3,881,795)        -ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายติุธรรม (14,229,566)      1,104,498          รายไดอื้�น 3,462,420          2,860,828          รวมรายได้ 2,296,929,426  2,074,558,811  
ค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทน 20 1,439,765,185  1,388,581,039  หกั ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ 20 709,126,371     600,004,263     ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 20 468,113,985     415,100,134     ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�น 20 554,874,985     476,443,777     ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 21 305,848,452     288,994,505     รวมค่าใชจ่้าย 2,059,476,236  1,969,115,192  
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 237,453,190     105,443,619     ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 13 46,381,847        20,055,755        กาํไรสุทธิ 191,071,343     85,387,864        

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 หน่วย : บาท 



หมายเหตุ 2561 2560กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�นรายการที�ไม่ตอ้งจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั   ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน - (3,602,183)           ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบัรายการที�ไม่ตอ้งจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงั - 720,437             - (2,881,746)        รายการที�ตอ้งจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงัผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย (22,969,284)      (879,803)           ภาษีเงินไดเ้กี�ยวกบัรายการที�ตอ้งจดัประเภท   รายการใหม่ในภายหลงั 4,593,857          175,961             (18,375,427)      (703,842)           ขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ (18,375,427)      (3,585,588)        กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 172,695,916     81,802,276        
กาํไรต่อหุ้นกาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 25 บาท 1.06                   0.47                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (ต่อ)สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 หน่วย : บาท 
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)



หมายเหตุ ทุนเรือนหุ้น รวมที�ออกและ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้ ส่วนของชําระแล้ว สํารอง จัดสรร เจ้าของตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 1,800,000,000    1,850,000          32,185,135        2,724,530        1,836,759,665    กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม - - 82,506,118        (703,842)          81,802,276         ทุนสาํรองตามกฎหมาย - 4,300,000          (4,300,000)        - -ยอดคงเหลอืปลายปี ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 1,800,000,000    6,150,000          110,391,253      2,020,688        1,918,561,941    
ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 1,800,000,000    6,150,000          110,391,253      2,020,688        1,918,561,941    กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม - - 191,071,343      (18,375,427)     172,695,916       ทุนสาํรองตามกฎหมาย 19 - 9,600,000          (9,600,000)        - -เงินปันผลจ่าย 28 - - (54,000,000)      - (54,000,000)        ยอดคงเหลอืปลายปี ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 1,800,000,000    15,750,000        237,862,596      (16,354,739)     2,037,257,857    

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกนัภัย จํากดั (มหาชน)งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ
หน่วย : บาท

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561
กาํไร (ขาดทุน) สะสม ของส่วนของเจ้าของส่วนเกนิ (ตํ�ากว่า) ทุน

องค์ประกอบอื�น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

เงนิลงทุนเผื�อขายจากการวดัมูลค่า



หมายเหตุ 2561 2560กระแสเงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงานเบี�ยประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 3,351,799,800     2,911,354,288     เงินจ่ายเกี�ยวกบัการประกนัภยัต่อ (364,282,290)      (233,507,233)      ดอกเบี�ยรับ 21,691,480         32,549,360         เงินปันผลรับ 7,760,788           6,224                  รายไดอื้�น 2,495,395           2,211,804           ค่าสินไหมทดแทนจ่ายจากการรับประกนัภยัโดยตรง (1,328,445,254)   (1,517,671,414)   ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (458,907,830)      (412,188,453)      ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�น (531,444,133)      (465,867,271)      ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (204,967,497)      (328,015,941)      ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (15,900,127)        (10,617,473)        เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (397,904,175)      (91,677,189)        เงินฝากธนาคารที�มีกาํหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน    และที�นาํไปวางเป็นประกนั (3,331,405)          (3,308,826)          เงินใหกู้ย้มื (13,663)               106,930              เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 78,551,089         (116,625,194)      
กระแสเงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุนกระแสเงินสดไดม้าส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 1,444,766           1,223,314           เงินสดไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 1,444,766           1,223,314           

บริษทั ศรีอยธุยา เจนเนอรัล ประกนัภัย จํากดั (มหาชน)งบกระแสเงินสดสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 หน่วย : บาท 



หมายเหตุ 2561 2560กระแสเงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (ต่อ)กระแสเงินสดใชไ้ปส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ (6,191,831)          (7,510,356)          สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (618,206)             (4,894,828)          เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (6,810,037)          (12,405,184)        เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (5,365,271)          (11,181,870)        
กระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิจ่ายเงินปันผล 28 (54,000,000)        -เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (54,000,000)        -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 19,185,818         (127,807,064)      เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 1 มกราคม 1,220,798,325     1,348,605,389     เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 5 1,239,984,143     1,220,798,325     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 หน่วย : บาท 
บริษทั ศรีอยธุยา เจนเนอรัล ประกนัภัย จํากดั (มหาชน)งบกระแสเงินสด (ต่อ)



 บริษทั ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกนัภัย จํากดั (มหาชน) หมายเหตุประกอบงบการเงิน สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 
1. ข้อมูลทั	วไปและการดําเนินงานของบริษัท บริษทั ศรีอยธุยา เจนเนอรัล ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลทีจดัตั�งขึ�นในประเทศไทย เมือวนัที 21 กนัยายน 2525 โดยมีธุรกิจหลกัคือการประกนัวินาศภยั ซึ งไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกนัวินาศภยัทุกประเภท เมือวนัที 24 กนัยายน 2525 และเมือวนัที 3 ตุลาคม 2554ไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ โดยได้รับการอนุมติัการแปรสภาพดงักล่าวจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัแล้ว บริษทัมีสถานประกอบการ     จดทะเบียนอยู่ทีอาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั�น 18 เลขที 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร  

ผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัคือ บริษทั ศรีอยุธยา แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) ซึ งเป็นบริษทัทีจดทะเบียนจดัตั�งในประเทศไทย โดยถือหุน้ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั บริษทัมีรายการและความสัมพนัธ์อย่างมีสาระสําคญักบับริษทัใหญ่และบริษทัทีเกียวขอ้งกนั ดงันั�นงบการเงินนี� อาจจะไม่แสดงถึงเงือนไขทีอาจมีอยู ่หรือผลการดาํเนินงานซึงอาจเกิดขึ�นในกรณีทีบริษทัได้ดาํเนินงานโดยปราศจากความสัมพนัธ์กนัดงักล่าว 
2. เกณฑ์การนําเสนองบการเงิน 2.1 บริษทัจดัทาํบญัชีเป็นเงินบาทและจดัทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทย 

2.2 งบการเงินของบริษัทได้จัดทําขึ� นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที  1 (ปรับปรุง 2560) เรื อง  “การนาํเสนองบการเงิน” ซึ งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป และประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เรือง หลกัเกณฑ ์วิธีการ เงือนไข และระยะเวลาในการจดัทาํและยืนงบการเงินและรายงานเกียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัประกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2559 ลงวนัที 4 มีนาคม 2559 
2.3 งบการเงินนี� ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเวน้ตามทีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีทีสาํคญั 
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ในระหว่างงวด บริษทัได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีทีออกโดยสภาวชิาชีพบญัชี ซึ งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพือใหมี้เนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่ เป็นการปรับปรุงถ้อยคําและคําศัพท์  การตีความและ การให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี�ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทั 
2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้2.5.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที มีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2562 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัใหม่ 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซึ งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้และจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป ดงันี�  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 1 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นครั� งแรก ฉบบัที 15 รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 22 รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศและสิงตอบแทนจ่ายล่วงหนา้ 



 
- 3 -  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 15 เรือง รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้มีการเปลียนแปลงในหลกัการสําคญั โดยกาํหนดหลกัการ 5 ขั�นตอนสําหรับการรับรู้รายได ้ดงันี�  ขั�นตอนแรก:  ระบุสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ ขั�นทีสอง:  ระบุภาระทีตอ้งปฏิบติัในสัญญา ขั�นทีสาม:  กาํหนดราคาของรายการ ขั�นทีสี :  ปันส่วนราคาของรายการใหก้บัภาระทีตอ้งปฏิบติัทีรวมอยูใ่นสัญญา ขั�นทีหา้:  รับรู้รายไดเ้มือ (หรือขณะที) กิจการปฏิบติัตามภาระทีตอ้งปฏิบติัเสร็จสิ�น ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี�  กิจการตอ้งรับรู้รายไดเ้มือกิจการปฏิบติัตามภาระทีตอ้งปฏิบติัเสร็จสิ�น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี� จะนาํมาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานทีเกียวขอ้งกบัเรืองรายไดเ้มือมีผลบงัคบัใช ้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 2561 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเกียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 2561 ซึ งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้และจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริ มในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป  ทั�งนี�  มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงเพือให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคาํและคาํศพัท ์และการอา้งอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอืน ยกเวน้มาตรฐานฉบบัต่อไปนี�ซึ งมีการปรับปรุงหรือเพิมเติมขอ้กาํหนดและแนวปฏิบติัทางการบญัชี มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2561) เรือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ได้อธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัการเลือกวิธีการวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมค้าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน รวมทั�งอธิบายให้ชัดเจนถึง การพิจารณาเกียวกบัการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ มาตรฐานการบญัชีฉบบันี�กาํหนดใหใ้ชว้ธีิปรับยอ้นหลงัสาํหรับการเปลียนแปลงดงักล่าว มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 40 (ปรับปรุง 2561) เรื อง อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน  ไดอ้ธิบายให้ชัดเจนเกียวกบัการโอนอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนไปยงับญัชีอืน ๆ หรือการโอนจากบัญชีอืน ๆ มาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนเฉพาะเมือมีการเปลียนแปลงการใชง้านของอสังหาริมทรัพยน์ั�น มาตรฐานการบญัชีฉบบันี� กาํหนดให้ใช้วธีิเปลียนทนัทีเป็นตน้ไปสาํหรับการเปลียนแปลงดงักล่าว 



 
- 4 -  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2561) เรื อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ไดเ้พิมขอ้กาํหนดต่าง ๆ โดยกาํหนดให้ใช้วิธีเปลียนทนัทีเป็นตน้ไปสําหรับการเปลียนแปลงดงัต่อไปนี�  

1) ให้ข้อกาํหนดเกียวกับวิธีปฏิบติัสําหรับเงือนไขการได้รับสิทธิและเงือนไขการไดรั้บสิทธิทีไม่ใช่เงือนไขการบริการหรือผลงาน สําหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑที์ชาํระดว้ยเงินสด  
2) ให้ขอ้กาํหนดเกียวกบัการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ทีชาํระดว้ยยอดสุทธิจากภาระผกูพนัภาษีเงินไดห้กั ณ ทีจ่าย  
3) ให้ขอ้กาํหนดเกียวกบัการบญัชีสําหรับการปรับปรุงเงือนไขของการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ทีเปลียนการจดัประเภทจากการจ่ายชาํระดว้ยเงินสดเป็นการจ่ายชาํระดว้ยตราสารทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 4 (ปรับปรุง 2561) เรื อง สัญญาประกันภยัได้กาํหนดทางเลือกสําหรับธุรกิจประกันภยั โดยยกเวน้การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน เป็นการชัวคราวกิจการสามารถยกเวน้การถือปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที  9 เรื อง เครื องมือทางการเงินนี� จนถึงรอบบญัชีทีเริมก่อนวนัที 1 มกราคม 2565 หรือก่อน มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที 17 เรือง สัญญาประกนัภยัจะมีผลบงัคบัใช ้

2.5.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเกียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงิน ซึ งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและจะมีผลบังคับใช้สําหรับ งบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีที เริ มในหรือหลังวนัที  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปนี�  มาตรฐานการบัญชี  ฉบบัที 32 การแสดงรายการสาํหรับเครืองมือทางการเงิน   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเครืองมือทางการเงิน ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน 
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 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ฉบบัที 19 การชาํระหนี� สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกียวกบัการ จดัประเภทและการวดัมูลค่าเครื องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุน ตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกียวกับวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึ�น และหลกัการเกียวกบัการบญัชีป้องกนัความเสียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี� จะนาํมาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานทีเกียวขอ้งกบัเครืองมือทางการเงินเมือมีผลบงัคบัใช ้ผูบ้ริหารของบริษัทจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที เกียวข้องมาเริ มถือปฏิบัติกับ งบการเงินของบริษทัเมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ โดยผูบ้ริหารของบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวทีมีต่องบการเงินของบริษทัในงวดทีจะเริมถือปฏิบติั 
3. นโยบายการบัญชีที	สําคัญ 3.1 การจดัประเภทสัญญาประกนัภยั ณ วนัเริมตน้สัญญาประกนัภยั บริษทัไดจ้ดัประเภทของสัญญาประกนัภยัโดยพิจารณาถึงนยัสําคญัของการโอนความเสียงจากการรับประกนัภยั หากมีเพียงเหตุการณ์ใด (scenario) เหตุการณ์หนึง ซึ งมีเนื�อหาเชิงพาณิชยที์ทาํให้บริษทัตอ้งจ่ายผลประโยชน์ส่วนเพิมให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัอย่างเป็นนยัสําคญั สัญญาประกนัภยัดงักล่าวจะถูกจดัประเภทเป็นสัญญาประกนัภยัไปจนกวา่สิทธิและภาระผูกพนัจะหมดสิ�นไป สัญญาอืนใดทีบริษทัไดท้าํกบัผูเ้อาประกนัภยัอาจไม่เป็นสัญญาประกนัภยั  ณ วนัทีเริมตน้สัญญา แต่อาจเป็นสัญญาประกนัภยัไดใ้นภายหลงัเมือบริษทัได้มีการรับโอนความเสียงจากการรับประกนัภยัอย่างเป็นนัยสําคญั สัญญาอืนๆนอกเหนือจากทีได้กล่าวไวแ้ล้วจะถูก จดัประเภทเป็นสัญญาลงทุน (ถา้มี) 



 
- 6 -  3.2 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย เบี�ยประกนัภยัรับ เบี� ยประกนัภยัถือเป็นรายได้ตามวนัทีทีมีผลบังคบัใช้ในกรมธรรม์ประกนัภยั หลังจากหักเบี� ยประกนัภยัจ่ายต่อและเบี�ยประกนัภยัยกเลิกและส่งคืนแล้วสําหรับกรมธรรม์ทีมีอายุไม่เกิน 1 ปี ในกรณีทีกรมธรรม์มีอายุเกิน 1 ปี จะบนัทึกรายได้และค่าใช้จ่ายทีเกียวขอ้งเป็นรายการรับหรือ จ่ายล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายตามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี เบี�ยประกนัภยัรับต่อ เบี� ยประกนัภยัต่อถือเป็นรายไดเ้มือบริษทัไดรั้บใบคาํขอเอาประกนัภยัต่อหรือใบแจง้การประกนัภยั      ต่อจากบริษทัผูเ้อาประกนัภยัต่อ และเงินส่วนแบ่งกาํไรจากการรับประกนัภยัต่อรับรู้เมือไดรั้บใบแจง้จากบริษทัรับประกนัภยัต่อ 

รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 
รายไดด้อกเบี�ยและเงินปันผลรับ รายไดด้อกเบี�ยถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มือมีการประกาศจ่าย 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ้่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรงและจากการรับประกนัภยัต่อ และสําหรับทั�งความเสียหายทีไดรั้บรายงานแลว้และทียงัไม่ไดรั้บรายงาน ซึ งแสดงตามมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ้่ายอืนทีเกียวขอ้งและรายการปรับปรุงค่าสินไหมของงวดปัจจุบนัและงวดก่อนทีเกิดขึ�นในระหวา่งปี หกัดว้ยมูลค่าซากและการรับคืนอืน (ถา้มี) และหกัดว้ยค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกนัภยัต่อทีเกียวขอ้ง 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ้่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรงจะรับรู้เมือไดรั้บแจง้จากผูเ้อาประกนัภยัตามจาํนวนทีผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรมที์เกียวขอ้ง 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัต่อจะรับรู้เมือไดรั้บแจง้จากบริษทัประกนัภยัต่อตามจาํนวนทีไดรั้บแจง้ 



 
- 7 -  ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ ค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เมือไดบ้นัทึกค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ้่ายในการจดัการสินไหมทดแทน โดยประมาณขึ�นตามสัดส่วนการเอาประกนัภยัต่อและเงือนไขในสัญญาประกนัภยัต่อทีเกียวขอ้ง และแสดงเป็นรายการหกัจากค่าสินไหมทดแทน 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จและค่าใชจ้่ายอืน ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จและค่าใชจ้่ายอืนถือเป็นค่าใชจ้่ายตามเกณฑค์งคา้ง 
3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท รวมถึงเงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทตั=วเงินทีมีกาํหนดไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัทีได้มา และไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้
3.4 เบี�ยประกนัภยัคา้งรับและค่าเผือหนี�สงสัยจะสูญ เบี�ยประกนัภยัคา้งรับแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ บริษทับนัทึกค่าเผือหนี�สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึ�นจากการเก็บเงินค่าเบี� ยประกนัภยัคา้งรับไม่ได้ ซึ งโดยทัวไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายเุบี�ยประกนัภยัคา้งรับ 3.5 สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิทีจะได้รับ บริษทับนัทึกค่าเผือหนี�สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึ�นจากการไม่ไดร้ับชาํระหนี�  ซึ งโดยทัวไปพิจารณาจากประสบการณ์การรับชาํระหนี�และการวิเคราะห์อายุหนี�ของเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 
3.6 ลูกหนี�และเจา้หนี�บริษทัประกนัภยัต่อ ลูกหนี� และเจา้หนี�บริษทัประกนัภยัต่อรับรู้เป็นสินทรัพยห์รือหนี� สินในงบแสดงฐานะการเงิน ทั�งนี� ยอดสุทธิสามารถแสดงในงบแสดงฐานะการเงินได้ก็ต่อเมือกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย ในการนาํมาหักกลบลบกนั และตั�งใจทีจะรับหรือจ่ายชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือรับชาํระรายการสินทรัพยห์รือจ่ายชาํระรายการหนี� สินไปพร้อมกนั 
3.7 เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์เงินลงทุนเผือขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม กาํไรหรือขาดทุนจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือขายรับรู้ในองคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ 



 
- 8 -  เงินลงทุนทัวไป แสดงดว้ยราคาทุน เงินลงทุนทีจะถือจนครบกาํหนดแสดงดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย ในกรณีทีมีการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าวจะรับรู้ผลขาดทุนนั�นทนัทีในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน ส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี� ตดัจาํหน่ายโดยใช้วิธีอตัราดอกเบี� ยทีแทจ้ริงและแสดงรวมอยูใ่นรายไดด้อกเบี�ยรับ ราคาทุนของหลกัทรัพยที์จาํหน่ายคาํนวณตามวธีิถวัเฉลียถ่วงนํ�าหนกั มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซื�อหลงัสุด ณ สิ�นวนัทาํการสุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี�คาํนวณโดยใช้ราคาจากสมาคมตลาดตราสารหนี� ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 

3.8 เงินใหกู้ย้มื เงินให้กูย้มืแสดงมูลค่าตามยอดเงินตน้ หกัดว้ยค่าเผือหนี�สงสัยจะสูญ (ถา้มี) บริษทัประมาณการค่าเผือหนี� สงสัยจะสูญ โดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี�  การคาดการณ์เกียวกบัการชาํระหนี�  ในอนาคตของลูกหนี�แต่ละราย และมูลค่าหลกัประกนั 
3.9 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหกัดว้ยค่าเสือมราคาสะสม ค่าเสือมราคาคาํนวณโดยวธีิเส้นตรง ตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยด์งัต่อไปนี�  ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5  ปี เครืองตกแต่งติดตั�งและอุปกรณ์สาํนกังาน 5  ปี ยานพาหนะ 5  ปี 
3.10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีอายุการให้ประโยชน์ทราบไดแ้น่นอน แสดงราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 



 
- 9 -  ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน คาํนวณโดย วิธีเส้นตรงตามระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ทีไม่มีตัวตน แต่ละประเภท ระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งันี�  ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์  5  ปี สัญญาวสิาหกิจธนาคารและประกนัภยั 10  ปี 

3.11 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ทุกวนัทีทีรายงาน บริษทัจะทาํการประเมินวา่มีขอ้บ่งชี� ซึ งแสดงวา่สินทรัพยข์องบริษทัดอ้ยค่าลงหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี� ของการด้อยค่า บริษัทจะทาํการประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน ของสินทรัพย์ และหากพบว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพยน์ั� นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทีคาดว่า จะไดรั้บคืน บริษทัจะลดมูลค่าของสินทรัพยล์งให้เท่ากบัมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน และรับรู้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน  ซึ งมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยนี์� จะพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขาย หรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั�นแลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่ 3.12 หนี� สินจากสัญญาประกนัภยั 3.12.1 เงินสาํรองเบี�ยประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายได ้บริษทัคาํนวณเงินสาํรองเบี�ยประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายไดต้ามกฎเกณฑใ์นประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เรืองการจดัสรรเงินสาํรองเพือการเสียงภยั ดงันี�  
การประกนัอคัคีภยั ภยัทางทะเลและขนส่ง  (ตวัเรือ) ภยัรถยนตแ์ละภยัเบ็ดเตลด็  -  ใชว้ธีิเฉลี�ยรายเดือน (วธีิเศษหนึ�งส่วนยี�สิบสี�) 
  การประกนัภยัขนส่งเฉพาะเที�ยว การประกนั -  ร้อยละร้อยของเบี&ยประกนัภยัรับตั&งแต่วนัที� อุบติัเหตุการเดินทางที�มีระยะเวลาคุม้ครอง กรมธรรมป์ระกนัภยัเริ�มมีผลคุม้ครอง ไม่เกิน 6 เดือน ตลอดระยะเวลาที�บริษทัยงัคงให ้  ความคุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยั  

3.12.2 สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกเมือไดรั้บการแจง้ คาํเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยัตามมูลค่าทีประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระหรือผูป้ระเมินของบริษทัแลว้แต่กรณี นอกจากนี�บริษทัไดต้ั�งสํารองเพิมเติมสําหรับค่าสินไหมทดแทนทีเกิดขึ�นแลว้แต่ยงัไม่ไดมี้การรายงานให้บริษทัทราบ (IBNR)  ซึ งประเมินโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีไดรั้บอนุญาต 



 
- 10 -  3.12.3 สาํรองความเสียงภยัทียงัไม่สิ�นสุด สํารองความเสียงภยัทียงัไม่สิ�นสุดเป็นประมาณการทีดีทีสุดของค่าสินไหมทดแทนทีจะคาดวา่จะเกิดขึ�นในระยะเวลาเอาประกนัทีเหลืออยูส่ําหรับกรมธรรมป์ระกนัภยัทียงัมีผลบงัคบัอยู่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลค่าสินไหมทดแทนในอดีตโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยั สํารองความเสียงภยัทียงัไม่สิ�นสุดจะถูกรับรู้ในงบการเงินในกรณีทีสํารองความเสียงภยัทียงัไม่สิ�นสุดมากกวา่สาํรองเบี�ยประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายได ้3.13 รายการบญัชีในสกุลเงินตราต่างประเทศ การแปลงค่ารายการบญัชีในสกุลเงินตราต่างประเทศทีเกิดขึ�นระหว่างปีเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ และแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหนี� สินในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ งคงเหลือ ณ วนัทีตามงบแสดงฐานะการเงินเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราอ้างอิงของธนาคาร แห่งประเทศไทย ณ วนันั�น บริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ เมือมีการชาํระเงินและทีเกิดจากการแปลงค่าเป็นรายไดห้รือค่าใชจ้่ายเมือกาํไรหรือขาดทุนนั�นเกิดขึ�น 

3.14 ผลประโยชน์พนกังาน 3.14.1 กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ บริษทัได้จดัตั�งกองทุนสํารองเลี� ยงชีพขึ�น โดยหักจากเงินเดือนพนักงานส่วนหนึ ง และบริษทัจ่ายสมทบอีกส่วนหนึงในอตัราเดียวกนักบัอตัราทีพนกังานจ่าย กองทุนสํารองเลี�ยงชีพดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 แลว้ ส่วนทีบริษทัจ่ายสมทบบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายประจาํปี 
3.14.2  ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน บริษทัจดัให้มีผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานเพือจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย หนี� สินผลประโยชน์พนักงานซึ งคาํนวณโดยผูเ้ชียวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณไว ้(The Projected Unit Credit Method) อนัเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดทีคาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคตและคาํนวณคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบี�ยของพนัธบตัรรัฐบาลทีมีกาํหนดเวลาใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของหนี� สินดงักล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดทีคาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคตนั�นประมาณการจากเงินเดือนพนกังาน อตัราการลาออก อายงุาน และปัจจยัอืน กาํไรหรือขาดทุนจากการเปลียนแปลงประมาณการจะรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเกิดรายการนั�น ทั�งนี�ค่าใช้จ่ายทีเกียวขอ้งกบั ผลประโยชน์พนกังานจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน เพือกระจายตน้ทุนดงักล่าวตลอดระยะเวลาของการจา้งงาน  



 
- 11 -  ตน้ทุนบริการในอดีตทีเกียวขอ้งกบัการแกไ้ขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนเมือการแกไ้ขโครงการมีผลบงัคบัใช ้3.15 สัญญาเช่าระยะยาว สัญญาเช่าซึ งความเสี ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของสินทรัพยย์งัคงอยู่กับ   ผูใ้ห้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าทีเกิดขึ�นจากสัญญาเช่าดงักล่าวจึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนตามอายขุองสัญญาเช่า 

3.16 ภาษีเงินได ้ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดค้าํนวณจากกาํไรทางภาษีเงินไดคู้ณดว้ยอตัราภาษีเงินไดต้ามกฎหมายตามทีประกาศใช้ ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงินและปรับปรุงด้วยผลกระทบทีเกิดจากการบนัทึกบญัชีตามวธีิการบญัชีภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บริษทัได้ตั�งภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวระหว่างราคาตามบญัชีกับ ราคาตามฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินโดยใชอ้ตัราภาษีทีกาํหนด ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทางดา้นสินทรัพยจ์ะรับรู้เมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตทีเพียงพอต่อการนาํผลแตกต่างชัวคราวนั�นมาใชป้ระโยชน์ 
3.17 กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน คาํนวณโดยใช้จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนํ� าหนกั ณ วนัสิ�นปีในกรณี ทีมีการเพิมทุนจะใชจ้าํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนํ� าหนกั ตามระยะเวลาการรับชาํระค่าหุ้นเพิมทุนทีเรียกชาํระแล้ว ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัไม่มีหุ้นสามญัเทียบเท่า เพือนาํมาคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลด 
3.18 การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารและแหล่งขอ้มูลสาํคญัเกียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของบริษทัตอ้งอาศยัดุลยพินิจหลายประการในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการ และการตั�ง ขอ้สมมติฐาน ซึ งมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย์ หนี� สิน และการเปิดเผยข้อมูลเกียวกบัสินทรัพยแ์ละหนี� สินทีอาจเกิดขึ�น ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน รวมทั�งการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู ้บริหารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั�น ผลทีเกิดขึ�นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั�น แหล่งขอ้มูลสาํคญัเกียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 



 
- 12 -  3.18.1 สาํรองค่าสินไหมทดแทน บริษทัตอ้งประมาณการสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายสําหรับผลิตภณัฑ์ประกนัภยัของบริษทั สํารองดงักล่าวแสดงถึงจาํนวนเงินทีคาดว่าจะต้องชําระสําหรับความเสียหายทีเกิดขึ�นแล้วแต่ยงัคงค้าง ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน โดยบริษทัคาํนวณสํารองดงักล่าวตามผลิตภณัฑ์และความคุม้ครอง ทั�งนี�สํารองดงักล่าวประกอบดว้ยสํารองความเสียหายทีเกิดขึ�นและบริษทัไดรั้บรายงานความเสียหายแลว้ และความเสียหายทีเกิดขึ�นแลว้แต่ยงัไม่ไดมี้การรายงานใหบ้ริษทัทราบ (IBNR)  สํารองความเสียหายทีเกิดขึ�นและบริษทัไดรั้บรายงานความเสียหายแลว้จะขึ�นอยูก่บัประมาณการการชาํระเงินในอนาคตจากการเรียกร้องความเสียหายโดยไม่มีการคิดลด สํารอง IBNR ประมาณการจากขอ้มูลในอดีตและแบบจาํลองทางสถิติบนพื�นฐานของคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

3.18.2  การวดัมูลค่ายติุธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่า สินทรัพยบ์างประเภททีมีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมระดบัที 2 ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน เช่น พนัธบตัรรัฐบาลและตราสารหนี� รัฐวิสาหกิจ และ ตราสารหนี� เอกชน จะทาํการวดัมูลค่ายุติธรรมบนพื�นฐานของราคาอา้งอิงและขอ้มูลอืนจากสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย (Thai-BMA) โดยบริษทัจะพิจารณาราคาทีไดม้าจากการทาํการซื�อขายจริงเป็นลาํดบัแรก เช่น ราคาตกลงซื�อขาย ถา้ราคาซื�อขายไม่สามารถหาได ้บริษทัจะใช้การประมาณการราคาโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตทีคาดการณ์ไว้ดว้ยอตัราดอกเบี�ย และ/หรือราคาซื�อขายของตราสารทีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัจากสมาคมตลาดตราสารหนี�ดงักล่าว ณ วนัทีวดัมูลค่ายติุธรรม ขอ้มูลเกียวกบัเทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลทีใชใ้นการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินรายการต่างๆ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 35.2.6.1) 



 
- 13 -  3.19 การวดัมูลค่ายติุธรรม ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพยห์รือหนี� สินรายการใดรายการหนึ ง บริษทัจะพิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหนี� สินนั�น ซึ งผูซื้�อหรือผูข้ายในตลาดทีให้ประโยชน์สูงสุดจะนาํมาพิจารณาในการกาํหนดราคาทีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพือโอนหนี� สิน ณ วนัทีวดัมูลค่า ไม่ว่าราคานั� นจะสามารถสังเกตได้โดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า โดยมูลค่ายุติธรรมทีไดเ้ปิดเผยในงบการเงินจะถูกกาํหนดลาํดบัชั�นเป็นระดบัที 1 ระดบัที 2 หรือระดบัที 3 ตามประเภทของขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  ระดบัที 1 เป็นราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย ์หรือหนี� สินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั�น ณ วนัทีวดัมลูค่า ระดบัที 2  เป็นขอ้มูลอืนทีสังเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสําหรับสินทรัพยน์ั�นหรือหนี� สินนั�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื�อขายซึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1  ระดบัที 3  เป็นขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินนั�น 

4. ข้อมูลเพิ	มเติมเกี	ยวกบักระแสเงินสด 4.1 รายการทีไม่เกียวกับเงินสดสําหรับส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ สําหรับปีสิ�นสุดวนัที  31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย  2561  2560  บาท  บาท เจา้หนี� อืนเพือซื�อสินทรัพยถ์าวร ณ วนัที 1 มกราคม 31,431  - บวก  ซื�อสินทรัพยถ์าวร 6,640,189  7,541,787 หกั  เงินสดจ่ายเพือซื�อสินทรัพยถ์าวร (6,191,831)  (7,510,356) เจา้หนี� อืนเพือซื�อสินทรัพยถ์าวร ณ วนัที 31 ธนัวาคม 479,789  31,431 
4.2 รายการทีไม่เกียวกบัเงินสดสําหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สําหรับปีสิ�นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย  2561  2560  บาท  บาท เจา้หนี� อืนเพือซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที 1 มกราคม -  20,000 บวก  ซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 618,206  4,874,828 หกั  เงินสดจ่ายเพือซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (618,206)  (4,894,828) เจา้หนี� อืนเพือซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที 31 ธนัวาคม -  - 



 
- 14 -  5. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย  2561  2560  บาท  บาท เงินสดในมือ 280,000 280,000 เช็คในมือ 11,046,146 6,546,748 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือทวงถาม 259,960,016 285,803,914 เงินลงทุนระยะสั�น 968,697,981 928,167,663 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,239,984,143 1,220,798,325 

6. เบี#ยประกนัภัยค้างรับ - สุทธิ เบี�ยประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย  2561  2560  บาท  บาท ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 218,651,474  181,203,746 คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 29,433,750  25,575,689 คา้งรับ 31 - 60 วนั 7,308,105  10,480,196 คา้งรับ 61 - 90 วนั 9,125,013  3,458,805 คา้งรับเกินกวา่ 90 วนั 12,882,849  21,860,248 รวมเบี�ยประกนัภยัคา้งรับ 277,401,191  242,578,684 หกั  ค่าเผือหนี�สงสัยจะสูญ (5,651,244)  (4,451,244) เบี�ยประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 271,749,947  238,127,440 สําหรับเบี� ยประกนัภยัคา้งรับจากตวัแทนและนายหน้า บริษทัไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์การติดตามหนี� ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการเก็บเบี�ยประกนัภยั โดยหนี� ทีเกินกวา่กาํหนดรับชาํระบริษทัไดด้าํเนินการกบัตวัแทนและนายหนา้ตามนโยบายและขั�นตอนของบริษทั 



 
- 15 -  7. สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 2561  2560  บาท  บาท สํารองประกันภัยส่วนที	เรียกคืนจากบริษัทประกนัภัยต่อ    สาํรองค่าสินไหมทดแทน 449,046,925  367,077,629 สาํรองเบี�ยประกนัภยั    - สาํรองเบี�ยประกนัภยัต่อทียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 621,263,266  524,960,285 รวมสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 1,070,310,191  892,037,914 
8. ลูกหนี#จากสัญญาประกนัภัยต่อ ลูกหนี�จากสัญญาประกนัภยัต่อ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 2561  2560  บาท  บาท เงินวางไวต้ามสัญญาประกนัภยัต่อ 48,717  94 เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 114,412,671  55,744,800 รวม 114,461,388  55,744,894 เงินคา้งรับเกียวกบัการประกนัภยัต่อแยกตามอายหุนี�  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ไดด้งันี�   2561  2560  บาท  บาท ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 100,640,423  38,648,940 คา้งรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน 10,635,160  14,922,154 คา้งรับเป็นระยะเวลาเกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 1,200,850  1,849,325 คา้งรับเกินกวา่ 2 ปี 1,936,238  324,381 รวมเงินคา้งรับเกียวกบัการประกนัภยัต่อ 114,412,671  55,744,800 



 
- 16 -  9. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 2561  2560  ราคาทุน/ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม  ราคาทุน/ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม  ตัดจําหน่าย    ตัดจําหน่าย    บาท  บาท  บาท  บาท เงินลงทุนเพื�อค้า        ตราสารทุน 90,096,437  76,971,369  92,565,357  93,669,855 บวก  กาํไร (ขาดทุน) ที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง (13,125,068)  -  1,104,498  - รวมเงินลงทุนเพื�อค้า 76,971,369  76,971,369  93,669,855  93,669,855         เงินลงทุนเผื�อขาย        หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 294,573,640  294,373,112  334,276,597  336,296,581 ตราสารทุน 270,733,146  250,490,250  55,167,590  55,673,466 รวม 565,306,786  544,863,362  389,444,187  391,970,047 บวก  กาํไร (ขาดทุน) ที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง (20,443,424)  -  2,525,860  - รวมเงินลงทุนเผื�อขาย 544,863,362  544,863,362  391,970,047  391,970,047         เงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด        หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 1,747,212,351    1,493,571,430   เงินฝากธนาคารที�มีกาํหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน 180,937,794    178,290,185   เงินฝากธนาคารที�นาํไปวางเป็นประกนั 203,268,345    202,584,549   สลากออมสินที�ถือไวเ้พื�อใชใ้นการคํ�าประกนั 15,750,000    25,700,000   รวมเงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด 2,147,168,490    1,900,146,164           เงินลงทุนทั�วไป     ตราสารทุน 20,840,927  20,840,927  รวมเงินลงทุนทั�วไป 20,840,927  20,840,927  รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ 2,789,844,148  2,406,626,993  



 
- 17 -  ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี�  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 มีระยะเวลาครบกาํหนดดงันี�  

 ระยะเวลาครบกาํหนด    ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม  บาท  บาท  บาท  บาท เงินลงทุนในตราสารหนี$เผื�อขาย        หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 43,223,739  251,349,901  -  294,573,640 บวก  กาํไร (ขาดทุน) ที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง 20,173  (220,701)  - (200,528) รวม 43,243,912  251,129,200  - 294,373,112 รวมเงินลงทุนในตราสารหนี$เผื�อขาย 43,243,912  251,129,200  - 294,373,112         เงินลงทุนในตราสารหนี$ที�จะถือจนครบกาํหนด        หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 1,747,212,351  -  - 1,747,212,351 รวมเงินลงทุนในตราสารหนี$ที�จะถือจนครบกาํหนด 1,747,212,351  -  - 1,747,212,351 รวมเงินลงทุนในตราสารหนี$ - สุทธิ 1,790,456,263  251,129,200  - 2,041,585,463 
 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี�  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 มีระยะเวลาครบกาํหนดดงันี�  

 ระยะเวลาครบกาํหนด    ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม  บาท  บาท  บาท  บาท เงินลงทุนในตราสารหนี$เผื�อขาย        หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 140,141,161  194,135,436  -  334,276,597 บวก  กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง 267,853  1,752,131  -  2,019,984 รวม 140,409,014  195,887,567  -  336,296,581 รวมเงินลงทุนในตราสารหนี$เผื�อขาย 140,409,014  195,887,567  -  336,296,581         เงินลงทุนในตราสารหนี$ที�จะถือจนครบกาํหนด        หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 1,493,571,430  -  -  1,493,571,430 รวมเงินลงทุนในตราสารหนี$ที�จะถือจนครบกาํหนด 1,493,571,430  -  -  1,493,571,430 รวมเงินลงทุนในตราสารหนี$ - สุทธิ 1,633,980,444  195,887,567  -  1,829,868,011 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในหลกัทรัพยบ์างส่วน (หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจบางส่วน และเงินฝากธนาคารบางส่วน) ไดน้าํไปวางไวเ้ป็นหลกัทรัพยป์ระกนัและทรัพยสิ์นทีจดัสรรไว้เป็นสํารองวางไว้กับนายทะเบียน จํานวน 314.91 ล้านบาท และ 264.94 ล้านบาท ตามลําดับ  (ดูหมายเหตุขอ้ 30)  



 
- 18 -  ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สลากออมสินบางส่วนไดใ้ชเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนัผูข้บัขีรถยนต ์จาํนวน 4.50 ลา้นบาท และ 3.55 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 31.1) ณ วนัที  31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินฝากประจาํธนาคารได้วางไวเ้ป็นหลักทรัพย์ประกันวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร จาํนวน 20 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 31.2) 

10. เงินให้กู้ยมื เงินให้กูย้ืมของบริษทัเป็นเงินให้กูย้ืมแก่พนกังานโดยมีบุคคลคํ�าประกนั ซึ งเป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยสวสัดิการเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน ประกอบด้วย 
ประเภทเงินให้กู้ยมื  วงเงินกู้  อตัราดอกเบี#ยต่อปี เงินใหกู้ย้มืทัวไป  ไม่เกินรายละ 100,000 บาท  3.85  
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 11. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์  ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 
 ราคาทุน  ค่าเสื�อมราคาสะสม      ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 

 เพิ�มขึ�น  จําหน่าย /  ตดับัญชี  ณ วนัที� 31 ธันวาคม  2561 
 ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 

 ค่าเสื�อมราคา  จําหน่าย /  ตดับัญชี  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 
 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิต้นปี ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 

 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิปลายปี ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2561  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท                     ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 51,052,817  961,779  (457,856)  51,556,740 (29,771,678) (7,869,805)  422,798  (37,218,685)  21,281,139 14,338,055 เครื�องตกแต่งติดตั�งและอุปกรณ์สาํนกังาน 62,485,036  2,723,410  (2,084,174)  63,124,272 (52,681,204) (4,891,973)  2,084,082  (55,489,095)  9,803,832 7,635,177 ยานพาหนะ 31,147,567  2,955,000  (5,232,645)  28,869,922 (16,472,773) (5,359,707)  4,790,054  (17,042,426)  14,674,794 11,827,496 รวม 144,685,420  6,640,189  (7,774,675)  143,550,934 (98,925,655) (18,121,485)  7,296,934  (109,750,206)  45,759,765 33,800,728 
  ราคาทุน  ค่าเสื�อมราคาสะสม      ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 

 เพิ�มขึ�น  จําหน่าย /  ตดับัญชี  ณ วนัที� 31 ธันวาคม  2560 
 ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 

 ค่าเสื�อมราคา  จําหน่าย /  ตดับัญชี  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 
 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิต้นปี ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 

 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สุทธิปลายปี ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2560  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท                     ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 48,519,175  2,633,411  (99,769)  51,052,817 (21,715,303) (8,156,131)  99,756  (29,771,678)  26,803,872 21,281,139 เครื�องตกแต่งติดตั�งและอุปกรณ์สาํนกังาน 66,225,435  2,347,736  (6,088,135)  62,485,036 (53,289,433) (5,464,994)  6,073,223  (52,681,204)  12,936,002 9,803,832 ยานพาหนะ 32,075,105  2,560,640  (3,488,178)  31,147,567 (13,897,812) (5,511,371)  2,936,410  (16,472,773)  18,177,293 14,674,794 รวม 146,819,715  7,541,787  (9,676,082)  144,685,420 (88,902,548) (19,132,496)  9,109,389  (98,925,655)  57,917,167 45,759,765 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์บางรายการ ซึ� งมีราคาทุนจาํนวนเงิน 57.38 ล้านบาท และ 48.59 ล้านบาท ตามลาํดบั            ไดต้ดัค่าเสื�อมราคาหมดแลว้แต่ยงัมีการใชง้านอยู ่
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 12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 
   ราคาทุน  ค่าตดัจําหน่ายสะสม      ณ วนัที�  1 มกราคม 2561 

 เพิ�มขึ�น  ตดับัญชี  โอนเข้า (โอนออก)  ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2561 
 ณ วนัที�  1 มกราคม 2561 

 ค่าตดัจําหน่าย  ตดับัญชี  ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2561 
 สินทรัพย์ไม่มีตวัตนสุทธิต้นปี ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 

 สินทรัพย์ไม่มีตวัตนสุทธิปลายปี ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท เกดิจากการซื�อ/ได้มาในภายหลงั                      ซอฟตแ์วร์คอมพวิเตอร์ 71,170,934  583,206  -  18,301,099  90,055,239  (58,193,070)  (6,636,809)  -  (64,829,879)  12,977,864  25,225,360 ซอฟตแ์วร์คอมพวิเตอร์ระหวา่งติดตั�ง 25,646,861  35,000  -  (18,301,099)  7,380,762  -  -  -  -  25,646,861  7,380,762 ค่าสญัญาวิสาหกิจธนาคารและประกนัภยั 100,000,000  -  -  -  100,000,000  (71,584,996)  (9,991,787)  -  (81,576,783)  28,415,004  18,423,217 รวม 196,817,795  618,206  -  -  197,436,001  (129,778,066)  (16,628,596)  -  (146,406,662)  67,039,729  51,029,339 
    ราคาทุน  ค่าตดัจําหน่ายสะสม      ณ วนัที�  1 มกราคม 2560 

 เพิ�มขึ�น  ตดับัญชี  โอนเข้า (โอนออก)  ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2560 
 ณ วนัที�  1 มกราคม 2560 

 ค่าตดัจําหน่าย  ตดับัญชี  ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2560 
 สินทรัพย์ไม่มีตวัตนสุทธิต้นปี ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 

 สินทรัพย์ไม่มีตวัตนสุทธิปลายปี ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท เกดิจากการซื�อ/ได้มาในภายหลงั                      ซอฟตแ์วร์คอมพวิเตอร์ 74,669,142  433,827  (9,993,080)  6,061,045  71,170,934  (65,183,781)  (3,002,271)  9,992,982  (58,193,070)  9,485,361  12,977,864 ซอฟตแ์วร์คอมพวิเตอร์ระหวา่งติดตั�ง 27,266,905  4,441,001  -  (6,061,045)  25,646,861  -  -  -  -  27,266,905  25,646,861 ค่าสญัญาวิสาหกิจธนาคารและประกนัภยั 100,000,000  -  -  -  100,000,000  (61,593,209)  (9,991,787)  -  (71,584,996)  38,406,791  28,415,004 รวม 201,936,047  4,874,828  (9,993,080)  -  196,817,795  (126,776,990)  (12,994,058)  9,992,982  (129,778,066)  75,159,057  67,039,729 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนบางรายการ ซึ� งมีราคาทุนจาํนวนเงิน 53.07 ลา้นบาท และ 52.79 ลา้นบาท ตามลาํดบั ไดต้ดัจาํหน่ายหมดแลว้  แต่ยงัมีการใชง้านอยู ่



 
- 21 -  13. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดงันี�  

 2561  2560  บาท  บาท สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 184,815,193  160,686,584 รายการเคลือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ยผลกระทบทางภาษีของรายการดงัต่อไปนี�  
 ณ วนัที�  รายการที�รับรู้  รายการที�รับรู้  ณ วนัที�  1 มกราคม  ในกาํไร  ในกาํไร  31 ธันวาคม  2561  หรือขาดทุน  หรือขาดทุน  2561      เบ็ดเสร็จอื�น    บาท  บาท  บาท  บาท สินทรัพย์ (หนี�สิน) ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี        ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ - เบี�ยประกนัภยัคา้งรับ 890,249 240,000  - 1,130,249 ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ - ลูกหนี� อื�น 566,723 -  - 566,723 เงินสาํรองเบี�ยประกนัภยัที�ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 86,045,459 16,404,888  - 102,450,347 สาํรองค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 46,072,365 1,090,907  - 47,163,272 สาํรองค่าสินไหมทดแทนที�เกิดขึ�นแต่ยงัไม่ได ้         มีการรายงานใหบ้ริษทัทราบ 15,366,479 370,740  - 15,737,219 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 11,818,981 980,213  - 12,799,194 เงินคา้งจ่ายเกี�ยวกบัการประกนัภยัต่อ 431,500 448,004  - 879,504 (กาํไร) ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง      มูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย (505,172) -  4,593,857 4,088,685 สินทรัพย์ (หนี�สิน) ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี 160,686,584 19,534,752  4,593,857 184,815,193 
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  ณ วนัที�  รายการที�รับรู้  รายการที�รับรู้  ณ วนัที�  1 มกราคม  ในกาํไร  ในกาํไร  31 ธันวาคม  2560  หรือขาดทุน  หรือขาดทุน  2560      เบ็ดเสร็จอื�น    บาท  บาท  บาท  บาท สินทรัพย์ (หนี�สิน) ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี        ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ - เบี�ยประกนัภยัคา้งรับ 890,249 -  - 890,249 ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ - ลูกหนี� อื�น 566,723 -  - 566,723 เงินสาํรองเบี�ยประกนัภยัที�ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 79,616,346 6,429,113  - 86,045,459 สาํรองค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 56,698,768 (10,626,403)  - 46,072,365 สาํรองค่าสินไหมทดแทนที�เกิดขึ�นแต่ยงัไม่ได ้         มีการรายงานใหบ้ริษทัทราบ 15,817,937 (451,458)  - 15,366,479 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 9,532,570 1,565,974  720,437 11,818,981 เงินคา้งจ่ายเกี�ยวกบัการประกนัภยัต่อ 4,066,528 (3,635,028)  - 431,500 กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่า         ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย  (681,133) -  175,961 (505,172) สินทรัพย์ (หนี�สิน) ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี 166,507,988 (6,717,802)  896,398 160,686,584 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 
 2561  2560  บาท  บาท ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามแบบแสดงรายการ 65,916,599  13,337,953 รายการปรับปรุงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบั    ผลต่างชัวคราวทีเกิดขึ�นและทีกลบัรายการ (19,534,752)  6,717,802 ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดต้ามงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 46,381,847  20,055,755 



 
- 23 -  การกระทบยอดเพือหาอตัราภาษีทีแทจ้ริงสําหรับปีสิ�นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี�  

 2561  2560  อตัราภาษ ี  จาํนวนเงนิ  อตัราภาษ ี  จาํนวนเงนิ  ร้อยละ  บาท  ร้อยละ  บาท กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  237,453,190   105,443,619 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00 47,490,638 20.00  21,088,724 ผลกระทบทางภาษีของรายการที�มิไดเ้ป็น    (รายได)้ และค่าใชจ่้ายทางภาษี  (0.47)  (1,108,791)  (0.98)   (1,032,969) ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามงบกาํไรขาดทุน และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น  19.53  46,381,847  19.02   20,055,755 
14. สินทรัพย์อื�น สินทรัพยอื์น ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 2561  2560  บาท  บาท ลูกหนี� อืน 12,358,709  17,489,219 หกั ค่าเผือหนี�สงสัยจะสูญ (2,833,615)  (2,833,615)  9,525,094  14,655,604     ลูกหนี�กรมสรรพากร 7,734,647  29,493,735 ลูกหนี� ค่าซื�อหลกัทรัพย ์ 2,128,305  - ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอขอคืน 13,826,983  13,826,983 ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 8,838,202  8,661,303 เงินคา้งรับโครงการรับประกนันาขา้ว 10,499,920  20,975,483 อืนๆ 8,186,410  8,555,893 รวมสินทรัพยอื์น 60,739,561 96,169,001 



 
- 24 -  15. หนี�สินจากสัญญาประกนัภัย หนี� สินจากสัญญาประกนัภยั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 2561  หนี�สินตาม  หนี�สินส่วนที  สุทธิ  สัญญาประกนัภัย  เอาประกนัภัยต่อ      (ดูหมายเหตุขอ้ 7)    บาท  บาท  บาท สาํรองค่าสินไหมทดแทน      ค่าสินไหมที�เกิดขึ�นที�ไดรั้บรายงานแลว้ 650,631,275  (412,976,971)  237,654,304 ค่าสินไหมที�เกิดขึ�นที�ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 114,756,048  (36,069,954)  78,686,094  765,387,323  (449,046,925)  316,340,398 สาํรองเบี�ยประกนัภยั      สาํรองเบี�ยประกนัภยัที�ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 1,679,388,839  (621,263,266)  1,058,125,573 รวม 2,444,776,162 (1,070,310,191) 1,374,465,971 
  2560  หนี�สินตาม  หนี�สินส่วนที  สุทธิ  สัญญาประกนัภัย  เอาประกนัภัยต่อ      (ดูหมายเหตุขอ้ 7)    บาท  บาท  บาท สาํรองค่าสินไหมทดแทน      ค่าสินไหมที�เกิดขึ�นที�ไดรั้บรายงานแลว้ 560,141,842  (326,882,217)  233,259,625 ค่าสินไหมที�เกิดขึ�นที�ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 117,027,807  (40,195,412)  76,832,395  677,169,649  (367,077,629)  310,092,020 สาํรองเบี�ยประกนัภยั      สาํรองเบี�ยประกนัภยัที�ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 1,391,825,555  (524,960,285)  866,865,270 รวม 2,068,995,204 (892,037,914) 1,176,957,290 



 
- 25 -  15.1  สาํรองประกนัภยัสาํหรับสัญญาประกนัภยัระยะสั�น 15.1.1 สาํรองค่าสินไหมทดแทน สาํรองค่าสินไหมทดแทน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 2561  ก่อนการ ประกนัภัยต่อ  ส่วนที�เอาประกนัภัยต่อ  สุทธิ 
 บาท  บาท  บาท ยอดคงเหลือตน้ปี 677,169,649 (367,077,629) 310,092,020 ค่าสินไหมทดแทนที�เกิดขึ�นระหวา่งปี 1,471,680,175 (739,478,802) 732,201,373 การเปลี�ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน      และขอ้สมมุติฐานในการคาํนวณสาํรอง   ค่าสินไหมทดแทน (31,914,990) 30,352,430 (1,562,560) ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งปี (1,351,547,511) 627,157,076 (724,390,435) ยอดคงเหลือปลายปี 765,387,323 (449,046,925) 316,340,398 

  2560  ก่อนการ ประกนัภัยต่อ  ส่วนที�เอาประกนัภัยต่อ  สุทธิ 
 บาท  บาท  บาท ยอดคงเหลือตน้ปี 819,102,719 (454,209,715) 364,893,004 ค่าสินไหมทดแทนที�เกิดขึ�นระหวา่งปี 1,475,254,921 (685,567,921) 789,687,000 การเปลี�ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน      และขอ้สมมุติฐานในการคาํนวณสาํรอง   ค่าสินไหมทดแทน (86,673,882) 85,563,658 (1,110,224) ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งปี (1,530,514,109) 687,136,349 (843,377,760) ยอดคงเหลือปลายปี 677,169,649 (367,077,629) 310,092,020 



 
- 26 -  15.1.2 สาํรองเบี�ยประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายได ้

 2561  ก่อนการ ประกนัภัยต่อ  ส่วนทีเอาประกนัภัยต่อ  สุทธิ 
 บาท  บาท  บาท ณ วนัที� 1 มกราคม  1,391,825,555 (524,960,285) 866,865,270 เบี�ยประกนัภยัรับสาํหรับปี 3,396,369,722 (1,435,936,031) 1,960,433,691 เบี�ยประกนัภยัที�ถือเป็นรายไดใ้นปี (3,108,806,438)  1,339,633,050  (1,769,173,388) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  1,679,388,839 (621,263,266) 1,058,125,573   2560  ก่อนการ ประกนัภัยต่อ  ส่วนทีเอาประกนัภัยต่อ  สุทธิ 
 บาท  บาท  บาท ณ วนัที� 1 มกราคม  1,430,785,906 (596,066,203) 834,719,703 เบี�ยประกนัภยัรับสาํหรับปี 2,953,655,613 (1,266,311,577) 1,687,344,036 เบี�ยประกนัภยัที�ถือเป็นรายไดใ้นปี (2,992,615,964)  1,337,417,495  (1,655,198,469) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  1,391,825,555 (524,960,285) 866,865,270 

15.1.3 สาํรองความเสียงภยัทียงัไม่สิ�นสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัไม่มีการตั�งสํารองการเสียงภยัทียงัไม่สิ�นสุด เนืองจากสาํรองการเสียงภยัทียงัไม่สิ�นสุดทีประมาณขึ�นของบริษทัมีจาํนวน 800.00 ลา้นบาท ก่อนการรับประกนัภยัต่อ และมีจาํนวน 614.83 ลา้นบาท สุทธิจากการประกนัภยัต่อ (ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 : จาํนวน 759.41 ลา้นบาท และ 532.23 ลา้นบาท ตามลาํดบั) ซึ งมีจาํนวนตํากวา่สาํรองเบี�ยประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายได ้



 
- 27 -  15.2 ตารางพฒันาการค่าสินไหมทดแทน 15.2.1 ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 หน่วย : บาท ปีอุบติัเหตุ/ปีที�รายงาน 2557  2558  2559  2560  2561  รวม ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :            - ณ สิ�นปีอุบติัเหต ุ 1,212,296,655  1,254,927,855  1,577,788,345  1,475,254,921  1,471,680,175   - หนึ�งปีถดัไป 1,348,431,604  1,354,581,249  1,495,751,219  1,421,699,758     - สองปีถดัไป 1,297,549,606  1,345,364,241  1,485,429,012       - สามปีถดัไป 1,260,772,359  1,359,655,800         - สี�ปีถดัไป 1,250,171,970           ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมับูรณ์ 1,250,171,970  1,359,655,800  1,485,429,012  1,421,699,758  1,471,680,175  6,988,636,715 ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม (1,222,617,736)  (1,269,884,711)  (1,480,765,162)  (1,371,522,402)  (895,903,470)  (6,240,693,481) รวมสาํรองค่าสินไหมทดแทน 27,554,234  89,771,089  4,663,850  50,177,356  575,776,705  747,943,234 สาํรองค่าสินไหมทดแทนปีก่อนปี 2557           17,444,089 รวมสาํรองค่าสินไหมทดแทน           765,387,323  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 หน่วย : บาท ปีอุบติัเหตุ/ปีที�รายงาน 2556  2557  2558  2559  2560  รวม ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :            - ณ สิ�นปีอุบติัเหต ุ 1,416,734,959  1,212,296,655  1,254,927,855  1,577,788,345  1,475,254,921   - หนึ�งปีถดัไป 1,497,057,339  1,348,431,604  1,354,581,249  1,495,751,219     - สองปีถดัไป 1,462,331,512  1,297,549,606  1,345,364,241       - สามปีถดัไป 1,385,429,508  1,260,772,359         - สี�ปีถดัไป 1,385,744,558           ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมับูรณ์ 1,385,744,558  1,260,772,359  1,345,364,241  1,495,751,219  1,475,254,921  6,962,887,298 ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม (1,378,001,335)  (1,205,581,583)  (1,265,582,357)  (1,453,581,123)  (1,003,060,662)  (6,305,807,060) รวมสาํรองค่าสินไหมทดแทน 7,743,223  55,190,776  79,781,884  42,170,096  472,194,259  657,080,238 สาํรองค่าสินไหมทดแทนปีก่อนปี 2556           20,089,411 รวมสาํรองค่าสินไหมทดแทน           677,169,649 



 
- 28 -  15.2.2 ตารางค่าสินไหมทดแทนสุทธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 หน่วย : บาท ปีอุบติัเหตุ/ปีที�รายงาน 2557  2558  2559  2560  2561  รวม ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :            - ณ สิ�นปีอุบติัเหต ุ 768,730,145  776,824,943  937,638,433  789,687,000  732,201,373   - หนึ�งปีถดัไป 827,187,455  843,209,923  910,224,015  755,132,564     - สองปีถดัไป 802,549,106  839,193,110  903,888,981       - สามปีถดัไป 803,571,388  842,613,661         - สี�ปีถดัไป 803,279,080           ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมับูรณ์ 803,279,080  842,613,661  903,888,981  755,132,564  732,201,373  4,037,115,659 ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม (798,761,562)  (813,318,662)  (901,835,021)  (733,993,717)  (478,186,897)  (3,726,095,859) รวมสาํรองค่าสินไหมทดแทน 4,517,518  29,294,999  2,053,960  21,138,847  254,014,476  311,019,800 สาํรองค่าสินไหมทดแทนปีก่อนปี 2557           5,320,598 รวมสาํรองค่าสินไหมทดแทน           316,340,398  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 หน่วย : บาท ปีอุบติัเหตุ/ปีที�รายงาน 2556  2557  2558  2559  2560  รวม ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :            - ณ สิ�นปีอุบติัเหต ุ 831,008,228  768,730,145  776,824,943  937,638,433  789,687,000   - หนึ�งปีถดัไป 915,914,174  827,187,455  843,209,923  910,224,015     - สองปีถดัไป 887,549,891  802,549,106  839,193,110       - สามปีถดัไป 885,718,931  803,571,388         - สี�ปีถดัไป 886,603,163           ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมับูรณ์ 886,603,163  803,571,388  839,193,110  910,224,015  789,687,000  4,229,278,676 ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม (884,831,421)  (798,644,921)  (811,308,236)  (890,628,308)  (539,117,940)  (3,924,530,826) รวมสาํรองค่าสินไหมทดแทน 1,771,742  4,926,467  27,884,874  19,595,707  250,569,060  304,747,850 สาํรองค่าสินไหมทดแทนปีก่อนปี 2556           5,344,170 รวมสาํรองค่าสินไหมทดแทน           310,092,020 



 
- 29 -  16. เจ้าหนี�บริษัทประกันภัยต่อ เจา้หนี�บริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 2561  2560  บาท  บาท เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 523,912,151  418,789,363 เงินคา้งจ่ายเกียวกบัการประกนัภยัต่อ 154,419,687  249,069,496 รวมเจา้หนี�บริษทัประกนัภยัต่อ 678,331,838  667,858,859 
17. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน บริษทัมีโครงการผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน ซึ งจดัเป็นโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวที้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน การเปลียนแปลงของมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงาน ณ วนัที     31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงดงันี�  

 2561  2560  บาท  บาท มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตน้ปี 82,529,313  72,012,916 ตน้ทุนบริการปีปัจจุบนั 8,377,056  7,915,822 ตน้ทุนดอกเบี�ย 1,955,972  1,579,092 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  3,602,183 ผลประโยชน์ทีจ่ายระหวา่งปี (7,597,000)  (2,580,700) ผลประโยชน์รับโอนจากบริษทัใหญ่ 51,241  - มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัปลายปี 85,316,582  82,529,313 



 
- 30 -  ค่าใชจ้่ายทีบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 2561  2560  บาท  บาท ตน้ทุนบริการปีปัจจุบนั 8,377,056  7,915,822 ตน้ทุนดอกเบี�ย 1,955,972  1,579,092 (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    - จากการเปลียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน -  (558,086) - จากการเปลียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ -  5,440,567 - จากการปรับปรุงประสบการณ์ -  (1,280,298) รวมค่าใช้จ่ายเงินผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 10,333,028  13,097,097 
 สําหรับปีสิ�นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัรับรู้ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนจาํนวน 2.88 ลา้นบาท (สุทธิจากภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจาํนวน 0.72 ลา้นบาท ตามลาํดบั) (วนัที 31 ธนัวาคม 2561: ไม่มี) 
บริษัทคาํนวณภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซึ งคาํนวณโดยผูเ้ชียวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณไว ้โดยสมมติฐานประกอบดว้ย 

 2561 2560 ขอ้สมมติทางการเงิน   อตัราคิดลด (ร้อยละ) 2.37 2.37 อตัราการเพิมขึ�นของเงินเดือนทีคาดไว ้(ร้อยละ) 5 5 ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์   อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน (ร้อยละ) ขึ�นอยูก่บัช่วงอายพุนกังาน 3, 10, 17 3, 10, 17 อายเุกษียณ (ปี) 60 60 



 
- 31 -  การวิเคราะห์ขอ้สมมติฐานทางการเงินทีมีผลกระทบเพิมขึ�น (ลดลง) ต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์  2561  2560  บาท  บาท ขอ้สมมติทางการเงิน    อตัราคิดลด - เพิมขึ�นร้อยละ 1 (7,969,371) (7,630,028) อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 9,181,922 8,811,856 อตัราเพิมขึ�นของเงินเดือนทีคาดไว ้- เพิมขึ�นร้อยละ 1 9,645,135 8,383,486 อตัราเพิมขึ�นของเงินเดือนทีคาดไว ้- ลดลงร้อยละ 1 (8,508,912) (7,426,369) ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์   อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน - เพิมขึ�นร้อยละ 1 (8,335,888) (7,982,874) อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน - ลดลงขึ�นร้อยละ 1 2,472,242 2,479,198 อายคุาดเฉลีย - เพิมขึ�น 1 ปี 454,723  432,027 อายคุาดเฉลีย - ลดลง 1 ปี (451,916) (429,306) การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้อาจไม่ไดแ้สดงถึงการเปลียนแปลงทีเกิดขึ�นจริงในภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน เนืองจากเป็นการยากทีการเปลียนแปลงขอ้สมมติต่างๆ จะเกิดขึ�นแยกต่างหากจากขอ้สมมติอืนซึ งอาจมีความสัมพนัธ์กนั 

นอกจากนี�ในการแสดงการวเิคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน คาํนวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ซึ งเป็นวธีิเดียวกนักบัการคาํนวณหนี� สินภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
การวิเคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์ของภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดงันี�   2561  2560  บาท  บาท ภายใน 1 ปี 1,741,223 7,011,376 มากกวา่ 1 ปี - 5 ปี 22,638,365 18,897,426 เกินกวา่ 5 ปี 60,936,994 56,620,511 รวม 85,316,582 82,529,313 



 
- 32 -  เมือวนัที 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผา่นร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ ซึ งกฎหมายดงักล่าวอยูร่ะหวา่งรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่นี�กาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สําหรับลูกจา้งซึ งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ�นไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราล่าสุด 400 วนัสุดทา้ย การเปลียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน บริษทัจะบนัทึกผลกระทบจากการเปลียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทนัทีในงบกาํไรขาดทุนของงวดทีกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้

18. หนี�สินอื�น หนี� สินอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย  2561  2560  บาท  บาท เจา้หนี� อืน - ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมการขาย 38,209,288  26,245,481 เงินรับล่วงหนา้ค่าเบี�ยประกนัภยั 41,107,006  23,912,531 เจา้หนี�กรมสรรพากร 7,397,983  6,277,992 ภาษีขายรอนาํส่ง 2,107,300  1,797,639 อืนๆ 20,807,174  14,487,444 รวมหนี� สินอืน 109,628,751  72,721,087 
19. ทุนสํารองตามกฎหมาย ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิสําหรับปีส่วนหนึ งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาํไรสุทธิสําหรับปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทุนสาํรองนี� จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสาํรองนี� จะนาํมาจดัสรรจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายจาํนวน 15.75 ลา้นบาท และ 6.15 ลา้นบาท ตามลาํดบั  



 
- 33 -  20. การรายงานข้อมูลตามส่วนงานปฏิบัติงาน การจาํแนกส่วนงานทางธุรกิจไดจ้ดัทาํขึ�นตามเกณฑ์ทีใชใ้นการจดัทาํรายงานภายในทีเสนอต่อผูบ้ริหาร ของบริษัท ผลการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจทีนําเสนอต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด ดา้นการดาํเนินงานเพือใช้ในการตดัสินใจเกียวกบัการจดัสรรทรัพยากร และการประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงานมีการวดัค่าทีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

บริษทัมี 4 ส่วนงานทีรายงาน ซึ งแบ่งตามประเภทการรับประกนัภยัทีสําคญัของบริษทัได้แก่ ประกนัอคัคีภยั ประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ และประกนัภยัเบด็เตล็ด 
บริษทัดาํเนินการและบริหารงานเฉพาะในประเทศไทยเท่านั�น ดงันั�น จึงไม่มีการแสดงขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัไม่มีรายไดจ้ากการรับประกนัภยักบับุคคลภายนอก รายใดรายหนึงทีมีจาํนวนเงินตั�งแต่ร้อยละ 10 ขึ�นไปของรายไดร้วม 
การรายงานขอ้มูลตามประเภทการรับประกนัภยั สําหรับปีสิ�นสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงดงัต่อไปนี�   

 สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 
 ประกนัอคัคภีัย  ประกนัภัยทางทะเลและขนส่ง  ประกนัภัยรถ  ประกนัภัยเบ็ดเตลด็   รวม  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท รายได้จากการรับประกนัภัย      เบี�ยประกนัภยัรับ 619,677,455 322,918,751  1,357,020,085 1,096,753,431  3,396,369,722 หกั เบี�ยประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ 185,114,972 222,134,854  482,570,660 546,115,545  1,435,936,031 เบี�ยประกนัภยัรับสุทธิ 434,562,483 100,783,897  874,449,425  550,637,886  1,960,433,691 หกั สาํรองเบี�ยประกนัภยัที�ยงัไม่ถือเป็นรายได ้         เพิ�ม (ลด) จากปีก่อน 3,223,625 (1,771,470)  146,074,560  43,733,588  191,260,303 เบี�ยประกนัภยัที�ถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 431,338,858 102,555,367  728,374,865 506,904,298 1,769,173,388 รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 58,156,677 60,737,934  219,458,771 151,732,574 490,085,956 รวมรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 489,495,535 163,293,301  947,833,636 658,636,872 2,259,259,344        ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย       ค่าสินไหมทดแทน 162,601,106 127,792,789 675,616,931 473,754,359 1,439,765,185 หกั ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัต่อ 109,082,765 94,186,247 220,437,350 285,420,009 709,126,371 ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 135,174,372 37,834,135 161,207,144 133,898,334 468,113,985 ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�น 93,732,476 36,355,968 249,991,694 174,794,847 554,874,985 รวมค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั 282,425,189 107,796,645  866,378,419 497,027,531 1,753,627,784 กาํไรจากการรับประกนัภัยก่อนหักค่าใช้จ่าย ในการดาํเนินงาน 207,070,346 55,496,656 81,455,217 161,609,341 505,631,560 

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน     305,848,452 กาํไรจากการรับประกนัภัย     199,783,108 
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  สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 
 ประกนัอคัคภีัย  ประกนัภัยทางทะเลและขนส่ง  ประกนัภัยรถ  ประกนัภัยเบ็ดเตลด็   รวม  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท รายได้จากการรับประกนัภัย      เบี�ยประกนัภยัรับ 612,816,106 327,392,187  1,026,527,580 986,919,740  2,953,655,613 หกั เบี�ยประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ 168,910,333 222,964,709  365,324,237 509,112,298  1,266,311,577 เบี�ยประกนัภยัรับสุทธิ 443,905,773 104,427,478  661,203,343  477,807,442  1,687,344,036 หกั สาํรองเบี�ยประกนัภยัที�ยงัไม่ถือเป็นรายได ้         เพิ�ม (ลด) จากปีก่อน 22,706,385 6,682,402  5,540,074  (2,783,294)  32,145,567 เบี�ยประกนัภยัที�ถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 421,199,388 97,745,076  655,663,269 480,590,736 1,655,198,469 รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 45,722,178 59,401,748  135,697,376 127,212,602 368,033,904 รวมรายไดจ้ากการรับประกนัภยั 466,921,566 157,146,824  791,360,645 607,803,338 2,023,232,373        ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย       ค่าสินไหมทดแทน 73,945,875 47,050,404 632,213,701 635,371,059 1,388,581,039 หกั ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัต่อ 30,284,108 10,853,081 204,084,098 354,782,976 600,004,263 ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 135,460,349 40,825,223 119,232,317 119,582,245 415,100,134 ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�น 97,136,150 36,470,419 190,163,088 152,674,120 476,443,777 รวมค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยั 276,258,266 113,492,965  737,525,008 552,844,448 1,680,120,687 กาํไรจากการรับประกนัภัยก่อนหักค่าใช้จ่าย ในการดาํเนินงาน 190,663,300 43,653,859 53,835,637 54,958,890 343,111,686 

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน     288,994,505 กาํไรจากการรับประกนัภัย     54,117,181 สินทรัพยแ์ละหนี� สินของส่วนงานของบริษทั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปนี�  
 ประกนัอคัคภียั  ประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง  ประกนัภยัรถ  ประกนัภยั เบ็ดเตลด็  ส่วนที�ปันไม่ได้   รวม  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท สินทรัพย์       ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 319,276,021 234,189,474  464,797,708 514,366,953 4,355,060,182  5,887,690,338 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 204,012,032 241,801,235  304,756,600 518,640,051 3,981,269,412  5,250,479,330             หนี�สิน            ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 941,783,104 301,687,322 1,233,700,336 1,072,688,164 300,573,555 3,850,432,481 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 835,781,387 354,958,679 898,861,593 1,041,925,302 200,390,428 3,331,917,389 



 
- 35 -  21. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานสําหรับปีสิ�นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 2561  2560  บาท  บาท ค่าใชจ้่ายพนกังานทีไม่ใช่ค่าใชจ้่ายการรับประกนัภยัและ    การจดัการค่าสินไหมทดแทน 130,184,202  99,063,155 ค่าใชจ้่ายเกียวกบัอาคารสถานทีและอุปกรณ์ทีไม่ใช่ค่าใชจ้่าย    การรับประกนัภยั 101,797,559  106,765,199 ค่าภาษีอากร 1,251,056  1,466,554 หนี� สูญและหนี�สงสัยจะสูญ 1,543,819  - ค่าตอบแทนกรรมการ 5,231,579  5,246,475 ค่าบริการการจดัการ (ดูหมายเหตุขอ้ 26) 16,670,662  24,074,102 ค่าใชจ้่ายส่งเสริมการตลาด 12,291,793  14,377,742 ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานอืน 36,877,782  38,001,278 รวมค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน 305,848,452  288,994,505 
22. ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัพนักงาน ค่าใชจ้่ายเกียวกบัพนกังานสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 2561  2560  บาท  บาท เงินเดือนและค่าแรง 196,702,713  181,251,102 เงินประกนัสังคม 3,648,977  3,635,679 ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน  10,333,028  9,494,914 เงินกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ (ดูหมายเหตุขอ้ 29) 10,753,529  10,186,949 ผลประโยชน์อืนๆ 72,411,018  54,024,429 รวมค่าใชจ้่ายเกียวกบัพนกังาน 293,849,265  258,593,073 



 
- 36 -  23. ผลขาดทุนจากเงินลงทุน ผลขาดทุนจากเงินลงทุนสําหรับปีสิ� นสุดวนัที  31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วยรายละเอียดดงัต่อไปนี�   2561  2560  บาท  บาท กาํไรจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย    - หุน้สามญั 650,513  - ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้    - หุน้สามญั (4,532,308)  - รวมกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ (3,881,795)  - 

24. ผลกระทบทางภาษีที�เกี�ยวข้องกบัแต่ละองค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ผลกระทบทางภาษีทีเกียวขอ้งกบัแต่ละองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปีสิ�นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี�  
 2561  2560  จํานวน ก่อนภาษี  ผลประโยชน์  ภาษี  จํานวนสุทธิ จากภาษี  จํานวน ก่อนภาษี  ผลประโยชน์ ภาษี  จํานวนสุทธิ จากภาษี  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท รายการที�ต้องไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

           
ขาดทุนจากการประมาณการ  ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน -  -  -  (3,602,183)  720,437  (2,881,746) รายการที�ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง            ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย (22,969,284)  4,593,857  (18,375,427)  (879,803)  175,961  (703,842) รวม (22,969,284)  4,593,857  (18,375,427)  (4,481,986)  896,398  (3,585,588) 



 
- 37 -  25. กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐานสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงดงันี�   2561  2560 กาํไรสุทธิ (บาท) 191,071,343  85,387,864 จาํนวนหุ้นสามญั (หุน้)  180,000,000  180,000,000 กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (บาท) 1.06  0.47 

26. รายการกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั สินทรัพยห์นี� สินรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายส่วนหนึง เป็นรายการทีเกิดกบักิจการทีเกียวขอ้งกนัซึ งเกียวขอ้งกนัโดยการถือหุน้หรือการมีผูถื้อหุน้หรือกรรมการบางส่วนร่วมกนั ซึ งฝ่ายบริหารเชือวา่บริษทัไม่มีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัในกิจการทีเกียวขอ้งกนัดงักล่าว ดงันั�นงบการเงินนี� จึงแสดงรวมถึงผลของรายการดงักล่าว ซึ งเป็นไปตามเงือนไขทีระบุไวใ้นสัญญาทีทาํร่วมกนั และเป็นเงือนไขการคา้ทัวไปตามปกติทางธุรกิจ รายการดงักล่าวทีสาํคญัมีดงันี�  
ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทักบักิจการทีเกียวขอ้งกนัมีดงันี�  รายชื�อกจิการที�เกี�ยวข้องกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ ประเภทธุรกจิ บริษทั ศรีอยธุยา แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) บริษทัใหญ่ ลงทุนและถือหุ้น ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกนั ธนาคาร บริษทั หลกัทรัพย ์กรุงศรี  จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุ้นบางส่วนร่วมกนั ธุรกิจหลกัทรัพย ์บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี  จาํกดั ผูถื้อหุ้นบางส่วนร่วมกนั จดัการกองทุน บริษทั อยธุยา ดีเวลลอปเมน้ท ์ลีสซิ�ง จาํกดั ผูถื้อหุ้นบางส่วนร่วมกนั สินเชื�อเช่าซื�อและลิสซิ�ง บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกนั วสัดุก่อสร้าง บริษทั กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจาํกดั ผูถื้อหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกนั ธุรกิจทางโทรทศัน์ บริษทั ทุนมหาโชค จาํกดั ผูถื้อหุ้นบางส่วนร่วมกนั รับจา้งโฆษณา บริษทั ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จาํกดั ผูถื้อหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกนั ลงทุนในหลกัทรัพย ์บริษทั บีบีทีวี เอค็ควิตี�  จาํกดั ผูถื้อหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกนั ให้เช่าพื�นที�สาํนกังาน บริษทั ซีเคเอส โฮลดิ�ง จาํกดั ผูถื้อหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกนั ลงทุนในหลกัทรัพย ์บริษทั อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกนั ประกนัชีวิต บริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกนั รับจา้งโฆษณา บริษทั บริหารสินทรัพยก์รุงศรีอยธุยา จาํกดั  ผูถื้อหุ้นบางส่วนร่วมกนั บริหารสินทรัพย ์บริษทั รักษาความปลอดภยั สยามเรียลตี�แอนดเ์ซอร์วิส จาํกดั ผูถื้อหุ้นบางส่วนร่วมกนั บริการ บริษทั อยธุยา แคปปิตอล ออโต ้ลีส จาํกดั (มหาชน) ผูถื้อหุ้นบางส่วนร่วมกนั สินเชื�อเช่าซื�อรถยนตแ์ละลิสซิ�ง บริษทั กรุงศรี แฟ็กเตอริง จาํกดั ผูถื้อหุ้นบางส่วนร่วมกนั แฟ็กเตอริง บริษทั บตัรกรุงศรีอยธุยา จาํกดั ผูถื้อหุ้นบางส่วนร่วมกนั บริการ บริษทั อีสเทอร์นสตาร์ เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน)  ผูถื้อหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกนั อสงัหาริมทรัพย ์บริษทั ทมัมี�เทค จาํกดั กรรมการบางส่วนร่วมกนั ที�ปรึกษา บริษทั เขาเขียวคนัทรี�คลบั จาํกดั กรรมการบางส่วนร่วมกนั ธุรกิจสนามกอลฟ์ บริษทั นิร์วานา จาํกดั กรรมการบางส่วนร่วมกนั ฝึกอบรมและขายคอมพิวเตอร์ 



 
- 38 -  26.1 เงินลงทุน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 

ชื�อบริษทั เงนิลงทุน  เงนิปันผล  บาท  บาท เงนิลงทุน - หุ้นสามัญ    บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จาํกดั (มหาชน) 2,040,000  - 
26.2 ยอดคงเหลือและรายการคา้กบับริษทัทีเกียวขอ้งกนัทีมีสาระสาํคญัมีดงันี�  

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม  2561  2560  บาท  บาท เงินฝากสถาบนัการเงิน    ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 421,615,152  448,372,403 เบี�ยประกนัภยัคา้งรับ    ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 4,937,668  719,701 บริษทั หลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 33,835  - บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จาํกดั (มหาชน) 611,891  1,497,431 บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั 35,859  - บริษทั กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจาํกดั 340,476  100,689 บริษทั อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัชีวิต  จาํกดั (มหาชน) 51,112  24,718 บริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จาํกดั (มหาชน) -  241,713 บริษทั รักษาความปลอดภยั สยามเรียลตี�แอนดเ์ซอร์วิส จาํกดั 111,408  64,556 บริษทั อยธุยา แคปปิตอล ออโต ้ลีส จาํกดั (มหาชน) 655,160  7,144 บริษทั อีสเทอร์นสตาร์ เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 254,769  19,976 บริษทั เขาเขียวคนัทรี"คลบั จาํกดั 8,940  - บริษทั บตัรกรุงศรีอยธุยา จาํกดั 131,203  -  7,172,321  2,675,928 ดอกเบี�ยคา้งรับ    ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 1,118,322  934,766 บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 5,080  2,849 
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  ณ วนัที� 31 ธันวาคม  2561  2560  บาท  บาท เงินมดัจาํค่าเช่าและอุปกรณ์    บริษทั บีบีทีวี เอค็ควิตี�  จาํกดั 4,832,796  4,832,796 เงินวางประกนัในการซื�อหลกัทรัพย ์    บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 1,007,744  1,000,000 เบี�ยประกนัภยัรับล่วงหนา้    ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 7,446,848  8,936,218 ค่าธรรมเนียมผูร้ับฝากทรัพยสิ์นคา้งจ่าย    ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 28,986  24,897 ค่าจา้งและบาํเหน็จคา้งจ่าย    ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 13,629,079  11,237,215 ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื"นคา้งจ่าย    ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 24,567,240  18,850,646 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย    บริษทั ศรีอยธุยา แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 982,023  4,573,520 บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 217,957  - เงินปันผลจ่าย    บริษทั ศรีอยธุยา แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 53,999,994  -   สําหรับปีสิ�นสุด  วนัที 31 ธันวาคม  2561  2560  บาท บาท เบี�ยประกนัภยัรับ    ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 16,438,790  14,782,782 บริษทั หลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 31,493  30,462 บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั  1,381,340  1,266,662 บริษทั อยธุยา ดีเวลลอปเมน้ท ์ลีสซิ"ง จาํกดั 9,494  31,880 บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จาํกดั (มหาชน) 49,303,983  46,598,032 บริษทั กรุงเทพโทรทศัน์ และวิทย ุจาํกดั  9,499,701  10,003,618 บริษทั ทุนมหาโชค จาํกดั 34,170  40,624 



 
- 40 -    สําหรับปีสิ�นสุด  วนัที 31 ธันวาคม  2561  2560  บาท บาท เบี�ยประกนัภยัรับ (ต่อ)    บริษทั ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จาํกดั 84,423  87,853 บริษทั บีบีทีวี เอค็ควิตี�  จาํกดั 1,025,387  875,711 บริษทั ซีเคเอส โฮลดิ�ง จาํกดั 100,673  73,170 บริษทั อลิอนัซ์ อยธุยา ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 399,573  424,792 บริษทั แกรนด ์คาแนล แลนด ์จาํกดั (มหาชน) -  225,000 บริษทั บริหารสินทรัพยก์รุงศรีอยธุยา จาํกดั 359,403  401,429 บริษทั รักษาความปลอดภยั สยามเรียลตี�แอนดเ์ซอร์วิส จาํกดั 2,097,509  1,974,032 บริษทั อยธุยา แคปปิตอล ออโต ้ลีส จาํกดั (มหาชน) 918,206  100,246 บริษทั บตัรกรุงศรีอยธุยา จาํกดั 160,056  75,852 บริษทั อีสเทอร์นสตาร์ เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 1,481,494  793,295 บริษทั ทมัมี"เทค จาํกดั 13,456  13,925 บริษทั เขาเขียวคนัทรี"คลบั จาํกดั 321,510  - บริษทั นิร์วานา จาํกดั 45,613  -  83,706,274  77,799,365 บริษทัใชน้โยบายราคาและเงือนไขการคิดค่าเบี�ยประกนัภยัรับและเบี�ยประกนัภยัต่อเช่นเดียวกนักบัทีคิดกบัลูกคา้ทัวไปและบริษทัประกนัภยัอืน 

  สําหรับปีสิ�นสุด  วนัที� 31 ธันวาคม  2561  2560  บาท  บาท ดอกเบี�ยรับ    ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 3,040,552 2,579,281 บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 10,053 2,849 
บริษทัไดรั้บอตัราดอกเบี�ยเท่ากบัอตัราดอกเบี�ยทีบริษทัทีเกียวขอ้งกนัคิดใหก้บับริษทัประกนัภยัทัวไป  
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  สําหรับปีสิ�นสุด  วนัที� 31 ธันวาคม  2561  2560  บาท  บาท รายไดอื้น    บริษทั ศรีอยธุยา แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 600,000 540,000 บริษทัไดท้าํสัญญาบริการจดัการกบับริษทัใหญ่ในการให้บริการเกียวกบัด้านบุคลากร ตรวจสอบภายในและสารสนเทศ ซึ งอตัราค่าบริการเป็นไปตามอตัราทีตกลงกนั ซึ งอา้งอิงจากประมาณการเวลาและตน้ทุนทีบริษทัใชไ้ปสาํหรับการใหบ้ริการแก่บริษทัใหญ่ 

 สําหรับปีสิ�นสุด  วนัที� 31 ธันวาคม  2561  2560  บาท บาท ค่าจา้งและบาํเหน็จ    ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 173,968,044  154,979,446 ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยัอืน    ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 118,749,497  94,821,037 บริษทัจ่ายค่าจา้งและบาํเหน็จ และค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยัอืน ตามเงือนไขและอตัราทีตกลงในสัญญา วิสาหกิจธนาคารและประกนัภยัระหว่างบริษทักบัธนาคารทีเกียวขอ้งกนัดงักล่าว ทั�งนี� อตัราค่าบาํเหน็จเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั และเป็นอตัราทีบริษทัใหก้บับริษทันายหนา้ประกนัวินาศภยัทัวไป 
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  สําหรับปีสิ�นสุด  วนัที� 31 ธันวาคม  2561  2560  บาท บาท ค่าธรรมเนียมผูรั้บฝากทรัพยสิ์น    ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 281,068 273,998 ค่านายหนา้ซื�อขายหลกัทรัพย ์    บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) 616,696 173,306 ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน   บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั  217,957 - 
บริษทัจ่ายค่าธรรมเนียมผูรั้บฝากทรัพยสิ์นและค่านายหน้าซื�อขายหลกัทรัพย ์ซึ งเป็นราคาและเงือนไขเดียวกนักบัทีบริษทัทีเกียวขอ้งกนัดงักล่าวคิดกบับริษทัทัวไป 
 

  สําหรับปีสิ�นสุด  วนัที� 31 ธันวาคม  2561  2560  บาท  บาท ค่าเช่าและค่าบริการ    บริษทั บีบีทีว ีเอค็ควตีิ�  จาํกดั 19,331,184  18,305,282 ค่าบริการการจดัการ    บริษทั ศรีอยธุยา แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)     (ดูหมายเหตุขอ้ 21) 16,670,662  24,074,102 บริษทัได้ทาํสัญญาเช่าพื�นทีสํานักงาน เครืองอุปกรณ์อาคารและการให้บริการภายในอาคารกบับริษทัทีเกียวข้องกัน โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี ซึ งราคาและเงือนไขของค่าเช่าเป็นเช่นเดียวกันกับบริษัททีเกียวขอ้งกนัดงักล่าวคิดกบับริษทัทัวไป 
บริษทัไดท้าํสัญญาบริการการจดัการกบับริษทัใหญ่ในการรับบริการดา้นการบริหารและการจดัการดา้นบญัชี ซึ งอตัราค่าบริการเป็นไปตามอตัราทีตกลงกนัซึ งอา้งอิงจากประมาณการเวลาและตน้ทุนทีบริษทัใหญ่ใชไ้ปสาํหรับการใหบ้ริการแก่บริษทั 



 
- 43 -  27. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ บริษทัมีค่าใช้จ่ายสําหรับเงินเดือน โบนสั ค่าเบี�ยประชุมและผลประโยชน์อืนๆ ของกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญัสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ดงัต่อไปนี�   สําหรับปีสิ�นสุด  วนัที� 31 ธันวาคม  2561  2560  บาท  บาท ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั    ผลประโยชน์ระยะสั�น 42,569,949  37,501,426 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,687,374  1,626,405 ค่าตอบแทนกรรมการ 1,271,392  411,981  45,528,715  39,539,812 ทั�งนี� ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2561 และ 2560 ไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั เมือวนัที 2 เมษายน 2561 และวนัที 17 เมษายน 2560 ตามลาํดบั 

28. เงินปันผลจ่าย เมือวนัที 2 เมษายน 2561 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท จาํนวน 180 ล้านหุ้น เป็นจาํนวนเงิน 54 ล้านบาท ซึ งเป็นการจดัสรรจากผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดการบญัชีปี 2560 โดยไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เมือวนัที 9 เมษายน 2561 
29. กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ บริษทัไดจ้ดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพพนกังานตามความในพระราชบญัญติักองทุนสํารองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตามระเบียบกองทุนพนกังานตอ้งจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุน ทั�งนี�บริษทัจ่ายสมทบอีกในอตัราเดียวกนักบัทีพนกังานจ่าย ดงันี�  อายุงาน อตัราร้อยละ นอ้ยกวา่ 5 ปี 5 ตั�งแต่ 5 ปีขึ�นไป 7 



 
- 44 -  โดยบริษทัไดแ้ต่งตั�งผูจ้ดัการกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึงเพือบริหารกองทุนให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎกระทรวงซึงออกตามความในพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2542 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี� ยงชีพ  ซึ งไดบ้นัทึกเป็นค่าใช้จ่ายจาํนวน 10.75 ลา้นบาท และ 10.19 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ดูหมายเหตุขอ้ 22) 
30. หลกัทรัพย์ประกนัและทรัพย์สินที�จัดสรรไว้เป็นเงินสํารองวางไว้กบันายทะเบียน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในหลกัทรัพยบ์างส่วนของบริษทัไดถู้กนาํไปวางประกนัเป็นหลกัทรัพยป์ระกนัและทรัพยสิ์นทีจดัสรรไวเ้ป็นเงินสํารองวางไวก้บันายทะเบียน (ดูหมายเหตุขอ้ 9) เพือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั และตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เรืองอตัรา หลกัเกณฑ์และวิธีการวางเงินสํารองสําหรับเบี�ยประกนัภยัที ยงัไม่ตกเป็นรายไดข้องบริษทัประกนัวนิาศภยั พ.ศ. 2557 ดงันี�    2561 2560  บาท  บาท เงินลงทุนในหลกัทรัพยที์มีภาระผกูพนัทีวางไวก้บั    สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบ    ธุรกิจประกนัภยั    หลกัทรัพยป์ระกนัวางไวก้บันายทะเบียน    เงินฝากธนาคาร 14,000,000  14,000,000 หลกัทรัพยที์จดัสรรไวเ้ป็นเงินสาํรองวางไวก้บันายทะเบียน    หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 300,911,454  250,941,059 รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยที์มีภาระผกูพนั 314,911,454  264,941,059 
31. ทรัพย์สินที�มีข้อจํากดัและภาระผูกพนั 31.1 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัมีสลากออมสินจาํนวน 4.50 ล้านบาท และ 3.55 ล้านบาท ตามลําดับ ใช้เป็นหลักทรัพย์ในการวางคํ� าประกันในกรณีผู ้เอาประกันที เป็น ผูข้บัขีรถยนตต์กเป็นผูต้อ้งหา (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 

31.2 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัมีวงเงินกูย้มืทียงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงิน 20 ลา้นบาท โดยมีเงินฝากประจาํธนาคารจาํนวน 20 ลา้นบาท เป็นหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 



 
- 45 -  32. เงินสมทบกองทุนประกนัวนิาศภัย ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัมีเงินสะสมทีได้จ่ายเข้ากองทุนประกนัวินาศภยั จาํนวน 56.34 ลา้นบาท และ 47.93 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

33. สัญญาเช่าและบริการระยะยาว สัญญาเช่าและบริการระยะยาว ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย ประเภท ระยะเวลาที�เหลอือยู่ รวมจาํนวนเงนิที�ต้องจ่าย  ไม่เกนิ 1 ปี   เกนิ 1 ปี  ตามอายุสัญญาเช่าที�เหลอื    แต่ไม่เกนิ 5 ปี    บาท  บาท  บาท ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561      พื�นที�สาํนกังาน      - บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 5,799,355  966,559  6,765,914 - อื�นๆ 8,025,895  6,135,035  14,160,930 บริการ - บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 5,799,355  966,559  6,765,914 อุปกรณ์ - บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 7,732,473  1,288,746  9,021,219  27,357,078  9,356,899  36,713,977       ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560      พื�นที�สาํนกังาน      - บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 5,799,355  6,765,914  12,565,269 - อื�นๆ 6,349,892  6,673,817  13,023,709 บริการ - บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 5,799,355  6,765,914  12,565,269 อุปกรณ์ - บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 7,732,474  9,021,219  16,753,693  25,681,076  29,226,864  54,907,940 



 
- 46 -  สําหรับปีสิ�นสุดวนัที  31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทบันทึกค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน ดงันี�   สําหรับปีสิ�นสุด  วนัที� 31 ธันวาคม  2561 2560  บาท  บาท ค่าเช่าและค่าบริการ 27,997,236  26,474,103 

34. หนี�สินที�อาจเกดิขึ�นและภาระผูกพนั 34.1 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัถูกฟ้องร้องจากการเป็นผูรั้บประกนัภยั โดยบริษทัได้ประมาณความเสียหายและบนัทึกภาระหนี� สินไวใ้นบญัชีสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายจาํนวน 37.00 ล้านบาท และ 24.65 ล้านบาท ตามลาํดบั ซึ งฝ่ายบริหารของบริษทัเชือวา่สาํรองสินไหมทดแทนทีบริษทัไดบ้นัทึกไวเ้พียงพอสาํหรับผลเสียหายทีอาจจะเกิดขึ�น และคาดว่าความเสียหายทีเกิดขึ�นจริงจะไม่แตกต่างจากประมาณการทีตั� งไวอ้ย่างมีสาระสาํคญั 
34.2 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัมีภาระผูกพนัทีจะตอ้งจ่ายค่าใช้จ่ายในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นจาํนวนเงินประมาณ 10.57 ลา้นบาท  

35. การจัดการความเสี�ยงด้านการเงินและการรับประกนัภัย 35.1 ความเสียงดา้นการรับประกนัภยั 35.1.1 นโยบายบริหารความเสียงดา้นการรับประกนัภยั คณะผูบ้ริหารของบริษทัทาํหน้าทีในการตดัสินใจกลยุทธ์และแผนปฏิบติัการทีสําคญัของบริษทั รวมทั�งการเตรียมการต่างๆ อย่างเป็นขั�นตอนเพือนาํกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสม ทนัต่อสถานการณ์และการเปลียนแปลงทีเกิดขึ�น 



 
- 47 -  ความเสี ยงด้านการประกันภัย หมายถึง ความเสี ยงที เกิดจากความผนัผวนของความถี  ความรุนแรง และระยะเวลาที เกิดความเสียหายที เบี ยงเบนจากสมมุติฐานที ใช้ใน การกาํหนดอตัราเบี�ยประกนัภยั การคาํนวณหนี� สินจากสัญญาประกนัภยั และการพิจารณารับประกนัภยั บริษทัจะพิจารณาอย่างรอบคอบเกียวกบัระดับการรับเสี ยงภยัของบริษทั โดยอิงจากคู่มือและอัตราเบี� ยประกันภัยทีกําหนดไว ้รวมถึงการติดตามและควบคุม การกระจายตวัของความเสี ยงภยัให้มีความเหมาะสม ไม่กระจุกตวัทั�งในทางภูมิศาสตร์หรือประเภทของความเสียง ซึ งความเสียงภยัทีอยู่ในระดบัสูงเกินกว่าระดบัความเสียงภยัของบริษทั จะถูกโอนความเสียงต่อไปยงัผูรั้บประกนัภยัต่อ (Reinsurers) ตามสัดส่วนทีได้ทาํสัญญาไว ้การจดัการความเสียงเป็นส่วนทีสําคญัของธุรกิจของบริษทั บริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดบัความเสียงทียอมรับได ้โดยพิจารณาระหวา่งตน้ทุนทีเกิดจากความเสียงและตน้ทุนของการจดัการความเสียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเสียงของบริษทัอยา่งต่อเนืองเพือใหม้ันใจวา่มีความสมดุลระหวา่งความเสียงและการควบคุมความเสียง องค์ประกอบทีสําคญัของแนวทางการจดัการความเสียงดา้นการรับประกนัภยัของ บริษทั มีดงัต่อไปนี�  การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการกาํหนดราคา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและกําหนดอัตราเบี� ยประกันภัยสําหรับกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ทุกชนิดจะพิจารณาและทบทวนความเหมาะสมของความคุ้มครองรวมทั� งได้ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยในการกําหนดอัตราเบี� ยประกันภัย เพือให้มันใจว่าอตัราเบี�ยประกนัภยัหรือเบี� ยประกนัของผลิตภณัฑ์ทุกประเภทสามารถแข่งขนัได้ และเพียงพอทีจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ทั�งนี�  จะมีการติดตามและประเมิน ผลการรับประกนัภยัรายผลิตภณัฑ์เป็นประจาํเพือประกอบการพิจารณาปรับปรุงขอ้ตกลงคุม้ครองหรือเบี�ยประกนัภยัใหเ้หมาะสม 



 
- 48 -  กลยทุธ์การรับประกนัภยั บริษทัมีการกาํหนดกลยทุธ์การรับประกนัภยัไวใ้นแผนธุรกิจประจาํปีของบริษทั ซึ งจะระบุถึงประเภทของภยัทีรับประกนั ประเภทธุรกิจทีรับประกนั และ ประเภทอุตสาหกรรม ทีรับประกนั กลยุทธ์นี� จะถูกถ่ายทอดจากหน่วยงานไปยงัเจา้หนา้ทีรับประกนัภยัแต่ละบุคคลผา่นทางรายละเอียดของขอ้จาํกดัในการรับประกนัภยัซึ งจะกาํหนดถึงเรืองขนาด ประเภทของความเสียงภยั ขอบเขต และประเภทของธุรกิจ เพือให้มันใจไดว้า่ความเสียงดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ทีไดก้าํหนดไว ้กลยทุธ์การประกนัภยัต่อ บริษทัมีการเอาประกนัภยัต่อทั�งแบบกาํหนดสัดส่วน (Proportional Reinsurance) และแบบไม่กาํหนดสัดส่วน (Non-proportional Reinsurance) กล่าวคือกรณีที เกิดความเสียหายจาํนวนมาก บริษทัประกนัภยัต่อจะรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามจาํนวนเงิน ทีตกลงกนัไว ้เพือควบคุมความเสียหายทีจะเกิดขึ�น  บริษทัมีการกาํหนดเกณฑ์ความน่าเชือถือขั�นตําในการประกนัภยัต่อรวมทั�งการติดตามและการตรวจสอบการประกันภยัต่อของแต่ละหน่วยงานตามกฎเกณฑ์ทีกาํหนดไว ้โดยผูบ้ริหารของบริษัทมีการติดตามแผนการพัฒนาการประกันภัยต่อ และความเหมาะสมเพียงพออยา่งต่อเนือง 

35.1.2 การวเิคราะห์ความอ่อนไหว การวิเคราะห์ความอ่อนไหวจะพิจารณาจากสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายซึ งขึ�นอยูก่บัการเปลียนแปลงในตวัแปรความเสียงทีจะส่งผลกระทบต่อระดับของหนี� สิน ผลกระทบจากการเปลียนแปลงในตัวแปรความเสี ยงที เกียวข้อง  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงไดด้งันี�   2561  หนี�สินจากสัญญาประกนัภัยเพิ�มขึ�น (ลดลง) 
 กาํไรและส่วนของ เจ้าของเพิ�มขึ�น (ลดลง)  บาท  บาท ก่อนการประกนัภยัต่อ    อตัราส่วนความเสียหาย - เพิ�มขึ�นร้อยละ 10  154,215,678 (154,215,678) อตัราส่วนความเสียหาย - ลดลงร้อยละ 10  (148,944,399) 148,944,399 สุทธิจากการประกนัภยัต่อ   อตัราส่วนความเสียหาย - เพิ�มขึ�นร้อยละ 10 81,447,496 (81,447,496) อตัราส่วนความเสียหาย - ลดลงร้อยละ 10  (76,176,216) 76,176,216 



 
- 49 -  

  2560  หนี�สินจากสัญญาประกนัภัยเพิ�มขึ�น (ลดลง) 
 กาํไรและส่วนของ เจ้าของเพิ�มขึ�น (ลดลง)  บาท  บาท ก่อนการประกนัภยัต่อ    อตัราส่วนความเสียหาย - เพิ�มขึ�นร้อยละ 10  151,843,464 (151,843,464) อตัราส่วนความเสียหาย - ลดลงร้อยละ 10  (128,888,448) 128,888,448 สุทธิจากการประกนัภยัต่อ   อตัราส่วนความเสียหาย - เพิ�มขึ�นร้อยละ 10 87,812,749 (87,812,749) อตัราส่วนความเสียหาย - ลดลงร้อยละ 10  (72,032,703) 72,032,703 

35.1.3 ความเสียงการกระจุกตวัดา้นการรับประกนัภยั  ความเสียงดา้นการกระจุกตวัอาจจะเกิดจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง หรือหลายเหตุการณ์สืบเนืองกนั ทีสามารถส่งผลกระทบอยา่งมากต่อหนี� สินจากสัญญาประกนัภยัของบริษทั บริษทัมีการจดัทาํยอดรวมของค่าความเสี ยงภยัเพือใช้ในการพิจารณาความเสียงด้าน การกระจุกตวั โดยบริษทัมีการติดตามความเสียงเหล่านี� ทั�งในช่วงการรับประกนัและ การสอบทานรายงานประจาํเดือนซึ งรายงานดงักล่าวแสดงถึงยอดรวมของค่าความเสียงภยัทีบริษัทมีอยู่ นอกจากนี� บริษัทได้จัดทําการทดสอบภาวะวิกฤติและการทดสอบแบบจาํลองสถานการณ์ในระหวา่งปีเพือใชใ้นการพิจารณาความเสียงดา้นการกระจุกตวัของบริษทั ตารางแสดงการกระจุกตวัของหนี� สินจากสัญญาประกนัภยั โดยแยกตามประเภทของธุรกิจ  ประกนัอคัคภีัย ประกนัภัยทางทะเลและขนส่ง ประกนัภัยรถ ประกนัภัยเบ็ดเตลด็ รวม  บาท บาท บาท บาท บาท วนัที� 31 ธันวาคม 2561      ก่อนการประกนัภยัต่อ 195,784,471 107,586,430 220,022,636 241,993,786 765,387,323 สุทธิจากการประกนัภยัต่อ 56,970,494 23,300,623 146,553,110 89,516,171 316,340,398 
      วนัที� 31 ธันวาคม 2560      ก่อนการประกนัภยัต่อ 82,741,919 126,127,595 189,490,760 278,809,375 677,169,649 สุทธิจากการประกนัภยัต่อ 38,869,765 32,255,855 126,368,958 112,597,442 310,092,020 



 
- 50 -  35.2 ความเสียงจากเครืองมือทางการเงิน 35.2.1 นโยบายการบญัชี รายละเอียดของนโยบายการบญัชีทีสาํคญั วิธีการทีใชซึ้ งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้รายได้และค่าใชจ้่ายทีเกียวกบัสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินแต่ละประเภทไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุขอ้ 3 

35.2.2 ความเสียงจากสภาพคล่อง บริษทัมีการควบคุมความเสียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษัท และเพือทาํให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง การวิเคราะห์ความเสี ยงจากสภาพคล่องพิจารณาจากหนี� สินจากสัญญาประกันภัย  โดยคาดการณ์จากประสบการณ์ในอดีต ถึงระยะเวลาในการจ่ายชาํระ มีดงันี�  
 ระยะเวลาในการจ่ายชําระ  น้อยกว่า 1 ปี 1 ปี ถึง 5 ปี 5 ถึง 10 ปี รวม  บาท บาท บาท บาท 31 ธันวาคม 2561     หนี�สินจากสัญญาประกนัภัย     สาํรองค่าสินไหมทดแทนและ     ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 494,024,629 261,887,499 9,475,195 765,387,323      31 ธันวาคม 2560     หนี�สินจากสัญญาประกนัภัย     สาํรองค่าสินไหมทดแทนและ     ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 440,354,325 223,617,869 13,197,455 677,169,649 
35.2.3 ความเสียงดา้นการใหสิ้นเชือ ความเสี ยงทางด้านสินเชือ คือความเสี ยงทีลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชําระหนี� แก่บริษทั ตามเงือนไขทีตกลงไวเ้มือครบกาํหนด รวมถึงโอกาสทีคู่สัญญาจะถูกปรับลดอนัดบัความน่าเชือถือ (Credit Rating) 



 
- 51 -  ฝ่ายบริหารได้กาํหนดนโยบายทางด้านสินเชือเพือควบคุมความเสี ยงทางด้านสินเชืออยา่งสมําเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ ณ วนัทีรายงานไม่พบวา่มีความเสียงจากสินเชือทีเป็นสาระสาํคญั ความเสียงสูงสุดทางดา้นสินเชือแสดงไวใ้นราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัทีรายงาน อยา่งไรก็ตามเนืองจากบริษทัมีฐานลูกคา้จาํนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าดวา่จะเกิดผลเสียหายทีมีสาระสาํคญัจากการผดินดัชาํระ บริษทัมีหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกผูรั้บประกนัภยัต่อ โดยจะพิจารณาจากความมีชือเสียงและการเป็นทียอมรับทั�งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการคดัเลือกบริษทัทีมีฐานะทางการเงินทีมันคง บริษทัอา้งอิงขอ้มูลจากการจดัลาํดบัความน่าเชือถือทางการเงินของบริษทัผูรั้บประกนัภยัต่อจากสถาบนัจดัอนัดบัทีน่าเชือถือ 

โดย ณ วนัที  31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัมีลูกหนี� จากสัญญาประกันภัยต่อ จาํนวน 114.46 ลา้นบาท และ 55.74 ลา้นบาท ตามลาํดบั ประกอบดว้ยลูกหนี�จากสัญญาประกนัภยัต่อในประเทศ จาํนวน 19.10 ลา้นบาท และ 29.96 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ งเป็นบริษทัทีมีการดาํรงเงินกองทุน เป็นไปตามเกณฑ์ทีสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนด และลูกหนี� จากสัญญาประกันภัยต่อต่างประเทศ จาํนวน 95.36 ล้านบาท และจาํนวน 25.78 ล้านบาท ตามลาํดับ ซึ งร้อยละ 99.77 และ ร้อยละ 98.95 ตามลาํดบั เป็นบริษทัทีมีอนัดบัความน่าเชือถือไม่ต ํากวา่ระดบั A 
35.2.4 ความเสียงดา้นอตัราดอกเบี�ย ความเสียงดา้นอตัราดอกเบี�ยเกิดจากการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบี�ยทีมีผลกระทบต่อรายได ้ดอกเบี�ยจากการลงทุน เงินลงทุนของบริษทัประกอบดว้ยการลงทุนประเภทระยะสั�น และระยะยาวโดยมีผลตอบแทนเป็นดอกเบี� ยทั�งทีเป็นอตัราดอกเบี� ยลอยตวัและอตัราดอกเบี�ยคงที บริษทัไดบ้ริหารความเสียงจากการลงทุนโดยคาํนึงถึงความเสียงจากการลงทุนควบคู่กบัความเหมาะสมของผลตอบแทนจากการลงทุนนั�น 



 
- 52 -  สินทรัพยท์างการเงินทีสําคญั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 โดยแบ่งตามประเภทของอตัราดอกเบี�ยดงันี�   ราคาตามบัญชี ณ วนัที� 31 ธันวาคม  2561  2560  อตัราดอกเบี�ย  อตัราดอกเบี�ย  อตัราดอกเบี�ย  อตัราดอกเบี�ย  ปรับขึ�นลง  คงที�  ปรับขึ�นลง  คงที�  ตามอตัราตลาด    ตามอตัราตลาด    บาท  บาท  บาท  บาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด        เงินฝากออมทรัพย ์ 257,339,842  -  269,688,370  - เงินลงทุนระยะสั�น -  968,697,981  -  928,167,663 เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        เงินลงทุนเผื�อขาย        หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ -  294,373,112  -  336,296,581 เงินลงทุนที�ถือจนครบกาํหนด        หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ -  1,747,212,351  -  1,493,571,430 เงินฝากธนาคารที�มีกาํหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน 180,937,794  -  178,290,185  - เงินฝากธนาคารที�นาํไปวางเป็นประกนั -  203,268,345  -  202,584,549 สลากออมสินที�ถือไวเ้พื�อใชใ้น        การคํ�าประกนั -  15,750,000  -  25,700,000 รวม 438,277,636  3,229,301,789  447,978,555  2,986,320,223 เครืองมือทางการเงินซึ งมีอตัราดอกเบี� ยคงทีจดัแบ่งตามระยะเวลานับจากวนัทีในงบแสดงฐานะการเงินถึงวนัทีทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่หรือวนัทีครบกาํหนด (แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน) ไดด้งันี�  

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561  ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่  อตัราดอกเบี�ย  ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี  เกนิ 5 ปี  รวม  ถัวเฉลี�ย  บาท  บาท  บาท  บาท  ร้อยละ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด          เงินลงทุนระยะสั�น 968,697,981  - -  968,697,981  1.19 เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์          เงินลงทุนเผื�อขาย          หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 43,243,912  251,129,200  -  294,373,112  2.01 เงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด          หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,747,212,351  -  -  1,747,212,351  1.50 เงินฝากธนาคารที�นาํไปวางเป็นประกนั 189,268,345  14,000,000  -  203,268,345  1.38 สลากออมสินที�ถือไวเ้พื�อใชใ้น          การคํ�าประกนั 2,750,000  13,000,000  -  15,750,000  0.60 รวม 2,951,172,589  278,129,200  -  3,229,301,789   
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  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560  ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่  อตัราดอกเบี�ย  ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี  เกนิ 5 ปี  รวม  ถัวเฉลี�ย  บาท  บาท  บาท  บาท  ร้อยละ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด          เงินลงทุนระยะสั�น 928,167,663  - -  928,167,663  1.19 เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์          เงินลงทุนเผื�อขาย          หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 140,409,014  195,887,567  -  336,296,581  2.16 เงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด          หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,493,571,430  -  -  1,493,571,430  1.22 เงินฝากธนาคารที�นาํไปวางเป็นประกนั 202,584,549  -  -  202,584,549  1.40 สลากออมสินที�ถือไวเ้พื�อใชใ้น          การคํ�าประกนั 12,700,000  13,000,000  -  25,700,000  0.94 รวม 2,777,432,656  208,887,567  -  2,986,320,223   
35.2.5 ความเสียงจากราคาตราสารทุน บริษทับริหารความเสี ยงจากการลงทุนด้วยการกาํหนดกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ งจะกาํหนดกรอบและทิศทางการลงทุนในแต่ละปีโดยระบุขีดจาํกดัในการลงทุนทุกประเภทและทุกระดบั ซึ งพิจารณากาํหนดขึ�นจากอตัราผลตอบแทนเป้าหมายและสภาพคล่อง ทั�งทีระดบัทีกาํหนดเองภายในรวมไปถึงระดบัทีควบคุมโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
35.2.6 การวดัมูลค่ายติุธรรม ในการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหรือหนี� สินทางการเงินตอ้งใช ้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม ดงันั�นมูลค่ายุติธรรมทีประมาณขึ�นทีเปิดเผย ในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี� จึงไม่จาํเป็นต้องบ่งชี� ถึงจาํนวนเงินซึ งเกิดขึ�นจริง ในตลาดแลกเปลียนในปัจจุบันการใช้ข้อสมมติฐานทางการตลาดและ/หรือวิธีการประมาณทีแตกต่างกนัอาจมีผลกระทบทีมีสาระสําคญัต่อมูลค่ายุติธรรมทีประมาณขึ�น บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี� ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน 



 
- 54 -  35.2.6.1 สินทรัพยท์างการเงินหรือหนี� สินทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม รายการสินทรัพยท์างการเงินหรือหนี� สินทางการเงินบางรายการของบริษทัมีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปนี�แสดงถึงขอ้มูลเกียวกบัการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหรือหนี� สินทางการเงินดงักล่าว 

 มูลค่ายุติธรรม  ลาํดบัชั�น เทคนิคการประเมินมูลค่า  ณ วนัที� 31 ธันวาคม มูลค่ายุติธรรม และข้อมูลที�ใช้ในการ  2561 2560  วดัมูลค่ายุติธรรม   บาท บาท   สินทรัพยท์างการเงิน    หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 294,373,112 336,296,581 ระดบั 2 วิธีกระแสเงินสดคิดลดโดยใช้อัตราผลตอบแทนที�ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี� ไทย ณ สิ�นวนัทาํการสุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงาน ตราสารทุน 301,103,687 123,254,605 ระดบั 1 ราคาเสนอซื� อหุ้นสามัญหลังสุด ณ สิ� น ว ันทําการสุดท้ายของรอบระย ะ เว ล าร าย ง าน ข อ งต ล าดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตราสารทุน 26,357,932 26,088,716 ระดบั 2 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน  ณ สิ� นว ันทําการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน 
35.2.6.2 สินทรัพยท์างการเงินหรือหนี� สินทางการเงินทีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เบี�ยประกนัภยัคา้งรับ-สุทธิ รายไดจ้ากการลงทุนค้างรับ สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ลูกหนี� จากสัญญาประกันภัยต่อ  เงินให้กู้ยืม  สินทรัพย์อืน หนี� สินจากสัญญาประกันภัย  เจ้าหนี� บ ริษัทประกนัภยัต่อ ค่านายหน้าคา้งจ่าย ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย และหนี� สินอืน มีมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณเท่ากบัมูลค่าตามบญัชี เนืองจากครบกาํหนดชาํระในระยะเวลาอนัสั�น รายการทีเปิดเผยตามตารางต่อไปนี�  พิจารณาว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินทีรับรู้ในงบการเงินมีมูลค่าแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม โดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิทีคาดวา่จะไดร้ับเป็นเทคนิคในการประเมินมูลค่า สรุปไดด้งันี�  
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  ลาํดบัชั�นมูลค่า ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560  ยุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม  มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม    บาท  บาท  บาท บาท สินทรัพยท์างการเงิน       เงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด ระดบั 2 2,147,168,490 2,147,650,368  1,900,146,164 1,900,144,334 ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทัวไปซึ งมีจาํนวนทีไม่เป็นสาระสําคญัถือตามราคาตามบญัชี 
35.3 การจดัการส่วนทุน วตัถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษัทเป็นไปเพือการดาํรงไวซึ้ งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนืองของบริษทั เพือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูที้มีส่วนไดเ้สียอืน  การดูแลรักษาระดบัเงินกองทุนของบริษทัตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์การดาํรงเงินกองทุนตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั ณ วนัที  31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัได้ดาํรงระดับเงินกองทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ดงักล่าว 

36. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน เมือวนัที  13 พฤศจิกายน 2561 ทีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จาํกัด (มหาชน)(“ผูถื้อหุ้นใหญ่”) มีมติอนุมติัให้บริษทัซื�อและรับโอนกิจการทั�งหมดจาก บริษทั อลิอนัซ์ ประกันภยั จาํกัด (มหาชน) (“AZTH”) เป็นจาํนวนเงิน 748,800,000 บาท โดยเมือวนัที 29 มกราคม 2562 คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัมีมติใหค้วามเห็นชอบใหบ้ริษทัรับโอนกิจการทั�งหมดจากบริษทั อลิอนัซ์ ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ในลกัษณะการซื�อกิจการทั�งหมด  ซึ งบริษัทจะชําระค่าซื�อกิจการทั� งหมดของบริษทั อลิอนัซ์ ประกันภยั จาํกัด (มหาชน) เป็นเงินสด  โดยบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขทีคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยักาํหนดไวใ้นส่วนทีเกียวขอ้งกบัการรับโอนกิจการ ซึ งมติอนุมติันี� อยูร่ะหวา่งการขอความเห็นชอบจาก ผูถื้อหุน้ของบริษทั 
37. การอนุมัติงบการเงิน งบการเงินนี� ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการบริหารผู ้มีอาํนาจลงนามของบริษัทเมือวนัที  22 กุมภาพนัธ์ 2562 


