
 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
รายงาน และ งบการเงิน 
31 ธันวาคม 2563 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประกอบไปด้วย                    
งบแสดงฐานะการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                             
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียสำหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงานและกระแส                          
เงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ
ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย 
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า 
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เร่ืองสำคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเร่ืองเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับ
เร่ืองเหลา่นี ้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเร่ืองเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า
ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบ
สำหรับเร่ืองเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเร่ืองมีดังต่อไปนี้ 

รายได้เบี้ยประกันภัยรับ 

ในปี 2563 บริษัทฯมีรายได้เบี้ยประกันภัยรับจำนวน 22,858 ล้านบาท บริษัทฯรับประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย       
รายย่อยผ่านนายหน้าและตัวแทนและมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นจำนวนมาก โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศในการคำนวณและบันทึกการรับรู้เบี้ยประกันภัยรับเป็นรายได้ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการ
ตรวจสอบรายได้เบี้ยประกันภัยรับว่าได้รับรู้ด้วยมูลค่าที่ถูกต้องและเกิดขึ้นจริง 

ข้าพเจ้าได้ประเมินและสุ่มทดสอบการควบคุมทั่วไปของระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกีย่วเน่ืองกับการ
บันทึกรับรู้เบี้ยประกันภัยรับ สุ่มทดสอบข้อมูลหลักในรายงานที่เกี่ยวเนื่องกับเบี้ยประกันภัยรับและสอบทาน
ข้อมูลกรมธรรม์และรายการสลักหลังกรมธรรม์ที่บริษัทฯออกในระหว่างปีและภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้เบีย้ประกันภัยรับแบบแยกย่อยตามประเภทการรับประกันภัย
และสุ่มทดสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่สำคัญที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป 
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สำรองค่าสินไหมทดแทน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีสำรองค่าสินไหมทดแทนจำนวน 7,712 ล้านบาท (แสดงเป็นส่วนหน่ึงของ
หนีส้ินจากสัญญาประกันภัย) สำรองค่าสินไหมทดแทนเป็นประมาณการสำรองในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้น
ทั้งที่ได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน สำรองดังกล่าวคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งเกี่ยวข้อง
กับข้อสมมติบางประการที่ต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงของฝ่ายบริหารในการประมาณการสำรองดังกล่าว ดังนัน้ 
ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญต่อความเพียงพอของสำรองค่าสินไหมทดแทน 

ข้าพเจ้าได้ประเมินและสุ่มทดสอบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกสำรองค่าสินไหม
ทดแทน ประเมินและสุ่มทดสอบข้อสมมติหลักและการคำนวณสำรองค่าสินไหมทดแทน สุ่มทดสอบข้อมูลการ
เรียกร้องค่าสินไหมกับแฟ้มสินไหมรายใหญ่ วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลความถี่ของการเกิดความเสียหายและ
มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเฉลี่ยต่อครั้ง นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญสุ่มสอบทานแบบจำลองใน
การคำนวณสำรองค่าสินไหมทดแทนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับจำนวน 1,526 ล้านบาท (ก่อนค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) ในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับเงินให้
กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าว ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสำหรับความ
เสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้แต่ละราย และการพิจารณาเลือกข้อสมมติที่ใช้ในแบบจำลองการคำนวณผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น อาทิ อัตราส่วนสูญเสีย อัตราผิดนัดชำระ เป็นต้น การประมาณการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการ
คาดการณ์ และมีความไม่แน่นอน ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญต่อความเพียงพอของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นสำหรับเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าว 

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแบบจำลองการคำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและการจัดชั้นตามการ
เปลี่ยนแปลงความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ ประเมินและสุ่มทดสอบการจัดชั้น และทดสอบข้อมูลที่นำมาใช้ใน
แบบจำลองการคำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวกับอัตราส่วนสูญเสีย และอัตราผิดนัดชำระหนี้ 
รวมถึงทดสอบการคำนวณตามแบบจำลองดังกล่าว 
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มูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในตราสารทุน 

บริษัทฯมีเงินลงทุนในตราสารทุนที่มิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่
กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินลงทุน
ดังกล่าวแสดงมูลค่าตามราคายุติธรรมจำนวน 2,747 ล้านบาท ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม ผู้บริหารต้องใช้ดุลย
พินิจอย่างสูงในการพิจารณาเลือกใช้วิธีการประเมินมูลค่า  แบบจำลองทางการเงิน และข้อสมมติต่าง ๆ ในการ
ประมาณประเมินมูลค่า อาทิ อัตราการเติบโตของธุรกิจ อัตราคิดลด เป็นต้น การประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว
เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์กระแสเงินสดที่แต่ละกิจการจะได้รับซึ่งมีความไม่แน่นอน ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญต่อ
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว 

ข้าพเจ้าได้ทำการสอบทานความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่า ประเมินแบบจำลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหาร
ของบริษัทฯเลือกใช้ สุ่มทดสอบข้อสมมติที่สำคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยการเปรียบเทียบกับข้อมูล
อุตสาหกรรม ข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในอดีตและแนวโน้มในอนาคต และทดสอบการคำนวณมูลค่า
ยุติธรรม 

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ แต่ไม่รวมถึง                     
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้                    
ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนนั้นมี
ความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏ
ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่า
ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่
พบว่ามีเร่ืองดังกล่าวที่ต้องรายงาน 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกำกับดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ 
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด 

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการดำเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเร่ืองดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับ
กิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถ
ดำเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่น
ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง                          
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย  

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมกีารแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่
ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 
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• ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ                             
ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และ
สรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทฯในการดำเนินงาน
ต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้
ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการ
เปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดการดำเนินงานต่อเน่ืองได้ 

• ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเร่ืองต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซึ่ง
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเร่ืองสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านี้ไว้
ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการ
กระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มี 
ส่วนได้เสียสาธารณะจะไดจ้ากการสื่อสารดังกล่าว 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้ 

 

 
 
รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951 

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
กรุงเทพฯ: 17 กุมภาพันธ์ 2564 



(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
สินทรพัย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 141,557,318         138,824,094         141,557,318         138,824,094         
เบีย้ประกนัภัยคา้งรับ 8 2,765,896,684      2,781,688,227      2,765,896,684      2,781,688,227      
รายได้จากการลงทุนคา้งรับ 9 42,863,470           71,681,658           42,863,470           71,681,658           
สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ 10 7,560,169,280      5,652,331,757      7,560,169,280      5,652,331,757      
ลกูหนีจ้ากสัญญาประกนัภัยต่อ 11 389,321,701         393,520,487         389,321,701         393,520,487         
สินทรัพย์ลงทุน
   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 12.1 44,424,088,267    44,958,408,793    44,424,088,267    44,958,408,793    
   เงินให้กูยื้ม -                            1,313,733,175      -                            1,313,733,175      
   เงินให้กูยื้มและดอกเบีย้คา้งรับ 13 1,476,419,024      -                            1,476,419,024      -                            
   อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 14 117,929,942         135,206,776         117,929,942         135,206,776         
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 15.1 268,910,602         246,370,557         129,395,722         129,395,722         
ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 16 614,944,629         740,711,978         614,944,629         740,711,978         
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 17.1 886,560,707         -                            886,560,707         -                            
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 18 101,675,828         116,379,604         101,675,828         116,379,604         
สินทรัพย์อ่ืน
   สิทธิการเชา่ทีด่ินและอาคาร -                            38,927,075           -                            38,927,075           
   อ่ืน ๆ 713,452,108         739,299,170         713,452,108         739,299,170         
รวมสินทรพัย์ 59,503,789,560    57,327,083,351    59,364,274,680    57,210,108,516    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

ทีแ่สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

บรษัิท กรงุเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

งบการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563



บรษัิท กรงุเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ตอ่)

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
หนีส้ินและส่วนของเจ้ำของ
หนีส้ิน
หนีส้ินจากสัญญาประกนัภัย 19 18,022,514,489    15,609,540,384    18,022,514,489    15,609,540,384    
เจ้าหนีบ้ริษัทประกนัภัยต่อ 20 2,737,451,690      2,553,721,341      2,737,451,690      2,553,721,341      
ภาษีเงินได้คา้งจ่าย 196,693,497         136,230,766         196,693,497         136,230,766         
หนีส้ินตามสัญญาเชา่ 17.2 778,848,706         40,059,231           778,848,706         40,059,231           
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 21 777,202,619         710,874,638         777,202,619         710,874,638         
หนีส้ินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 22.1 2,984,538,685      3,476,762,989      2,956,635,709      3,453,368,022      
หนีส้ินอ่ืน
   เบีย้ประกนัภัยรับลว่งหน้า 1,717,482,667      1,810,511,932      1,717,482,667      1,810,511,932      
   คา่นายหน้าคา้งจ่าย 411,902,624         416,503,130         411,902,624         416,503,130         
   คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 607,433,941         683,969,720         607,433,941         683,969,720         
   อ่ืน ๆ 926,673,433         865,812,134         926,673,433         865,812,134         
รวมหนีส้ิน 29,160,742,351    26,303,986,265    29,132,839,375    26,280,591,298    
ส่วนของเจ้ำของ
ทุนเรือนหุน้ 23
   ทุนจดทะเบียน ออกจ าหน่ายและช าระแลว้
      หุน้สามัญ 106,470,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 1,064,700,000      1,064,700,000      1,064,700,000      1,064,700,000      
ส่วนเกนิมูลคา่หุน้สามัญ 1,442,500,000      1,442,500,000      1,442,500,000      1,442,500,000      
ก าไรสะสม
   จัดสรรแลว้
      ส ารองตามกฎหมาย 24 106,470,000         106,470,000         106,470,000         106,470,000         
      ส ารองอ่ืน 25 7,000,000,000      7,000,000,000      7,000,000,000      7,000,000,000      
   ยังไม่ได้จัดสรร 5,373,111,989      4,223,458,003      5,259,106,805      4,126,084,666      
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 15,356,265,220    17,185,969,083    15,358,658,500    17,189,762,552    
รวมส่วนของเจ้ำของ 30,343,047,209    31,023,097,086    30,231,435,305    30,929,517,218    
รวมหนีส้ินและส่วนของเจ้ำของ 59,503,789,560    57,327,083,351    59,364,274,680    57,210,108,516    

-                            -                            -                            -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

กรรมการ

งบการเงิน
ทีแ่สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
ก ำไรหรือขำดทุน:
รำยได้
เบีย้ประกันภัยรับ 22,858,219,887      21,008,919,254      22,858,219,887      21,008,919,254      
หัก: เบีย้ประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ (8,048,864,881)      (6,564,361,462)      (8,048,864,881)      (6,564,361,462)      
เบีย้ประกันภัยรับสุทธิ 14,809,355,006      14,444,557,792      14,809,355,006      14,444,557,792      
บวก (หัก): ส ารองเบีย้ประกันภัยทียั่งไม่ถือเป็นรายได้ (เพ่ิม) 
   ลดจากปีก่อน 35,380,551             (1,260,958,528)      35,380,551             (1,260,958,528)      
เบีย้ประกันภัยทีถ่ือเป็นรายได้ 14,844,735,557      13,183,599,264      14,844,735,557      13,183,599,264      
รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 1,641,001,334        1,253,218,538        1,641,001,334        1,253,218,538        
รายได้จากการลงทุน 1,127,222,520        1,226,490,451        1,127,222,520        1,226,490,451        
ก าไรจากเงินลงทุน 185,241,059           281,138,063           185,241,059           281,138,063           
ส่วนแบ่งก าไรในบริษัทร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย 15.2 20,789,809             23,370,566             -                             -                             
รายได้อ่ืน 174,083,116           182,847,401           174,083,116           182,847,401           
รวมรำยได้ 17,993,073,395      16,150,664,283      17,972,283,586      16,127,293,717      
ค่ำใช้จ่ำย
ค่าสินไหมทดแทน 12,327,280,494      9,125,530,494        12,327,280,494      9,125,530,494        
หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ (3,955,308,210)      (1,996,776,128)      (3,955,308,210)      (1,996,776,128)      
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 2,865,234,091        2,717,316,602        2,865,234,091        2,717,316,602        
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน 2,375,420,525        2,348,505,171        2,375,420,525        2,348,505,171        
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 27 984,279,252           1,078,262,779        984,279,252           1,078,262,779        
ค่าใช้จ่ายลงทุน 86,426,177             89,314,693             86,426,177             89,314,693             
ต้นทุนทางการเงิน 39,336,336             2,553,215               39,336,336             2,553,215               
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ 28 60,321,248             -                             60,321,248             -                             
รวมค่ำใช้จ่ำย 29 14,782,989,913      13,364,706,826      14,782,989,913      13,364,706,826      
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 3,210,083,482        2,785,957,457        3,189,293,673        2,762,586,891        
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 22.2 (504,487,435)         (334,675,988)         (500,329,473)         (330,001,875)         
ก ำไรสุทธิ 2,705,596,047        2,451,281,469        2,688,964,200        2,432,585,016        
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการทีจ่ะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนจากบริษัทร่วม 15.2 1,750,236               (4,741,836)             -                             -                             
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าในเงินลงทุนเผ่ือขายทีวั่ดมูลค่า
     ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (5,002,416,082)      (5,836,528,840)      (5,002,416,082)      (5,836,528,840)      
รวมรายการทีจ่ะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (5,000,665,846)      (5,841,270,676)      (5,002,416,082)      (5,836,528,840)      
บวก: ภาษีเงินได้ 1,000,133,169        1,168,254,135        1,000,483,216        1,167,305,768        
รายการทีจ่ะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (4,000,532,677)      (4,673,016,541)      (4,001,932,866)      (4,669,223,072)      
รายการทีจ่ะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (35,681,189)           (174,940,054)         (35,681,189)           (174,940,054)         
บวก: ภาษีเงินได้ 7,136,238               34,988,011             7,136,238               34,988,011             
รายการทีจ่ะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (28,544,951)           (139,952,043)         (28,544,951)           (139,952,043)         
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (4,029,077,628)      (4,812,968,584)      (4,030,477,817)      (4,809,175,115)      
ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (1,323,481,581)      (2,361,687,115)      (1,341,513,617)      (2,376,590,099)      
ก ำไรต่อหุ้น: 31
ก าไรต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐาน 
   ก าไรสุทธิ 25.41 23.02 25.26 22.85

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: บาท)

งบการเงิน
ทีแ่สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

เบีย้ประกันภัยรับจากการประกันภัยโดยตรง 21,471,962,314      19,883,141,451      21,471,962,314      19,883,141,451      
เงินจ่ายจากการประกันภัยต่อ (2,777,161,015)      (1,868,805,306)      (2,777,161,015)      (1,868,805,306)      
ดอกเบีย้รับ 304,337,095           289,872,609           304,337,095           289,872,609           
เงินปันผลรับ 851,160,528           906,362,998           851,160,528           906,362,998           
รายได้จากการลงทุนอ่ืน 154,902,904           160,870,846           154,902,904           160,870,846           
รายได้อ่ืน 16,861,307             21,793,042             16,861,307             21,793,042             
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง (9,947,053,192)      (9,118,523,131)      (9,947,053,192)      (9,118,523,131)      
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง (2,639,521,135)      (2,488,209,094)      (2,639,521,135)      (2,488,209,094)      
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน (2,763,227,992)      (2,688,188,320)      (2,763,227,992)      (2,688,188,320)      
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (696,589,280)         (874,754,756)         (696,589,280)         (874,754,756)         
ค่าใช้จ่ายลงทุน (47,472,324)           (63,649,243)           (47,472,324)           (63,649,243)           
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (465,084,876)         (410,264,470)         (465,084,876)         (410,264,470)         
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน 21,874,999,105      -                             21,874,999,105      -                             
เงินสดจ่ายจากสินทรัพย์ทางการเงิน (23,718,425,440)    -                             (23,718,425,440)    -                             
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ -                             (2,561,341,952)      -                             (2,561,341,952)      
เงินให้กูยื้ม -                             126,103,220           -                             126,103,220           
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 1,619,687,999        1,314,407,894        1,619,687,999        1,314,407,894        
กระแสเงินสดได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
   ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 2,576,009               223,443                  2,576,009               223,443                  
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน 2,576,009               223,443                  2,576,009               223,443                  
กระแสเงินสดใช้ไป
   ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ (52,712,305)           (124,427,269)         (52,712,305)           (124,427,269)         
   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (19,789,622)           (9,691,596)             (19,789,622)           (9,691,596)             
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (72,501,927)           (134,118,865)         (72,501,927)           (134,118,865)         
เงินสดสุทธิใช้ไปจำกกิจกรรมลงทุน (69,925,918)           (133,895,422)         (69,925,918)           (133,895,422)         
กระแสเงินสดได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมจัดหำเงิน
ช าระหนีส้ินตามสัญญาเช่า (60,360,710)           -                             (60,360,710)           -                             
เงินปันผลจ่าย (1,486,668,146)      (1,461,255,164)      (1,486,668,146)      (1,461,255,164)      
เงินสดสุทธิใช้ไปจำกกิจกรรมจัดหำเงิน (1,547,028,856)      (1,461,255,164)      (1,547,028,856)      (1,461,255,164)      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ 2,733,225               (280,742,692)         2,733,225               (280,742,692)         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 138,824,094           419,566,786           138,824,094           419,566,786           
หัก: ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึน้เพ่ิมขึน้ 7 (1)                           -                             (1)                           -                             
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิน้ปี 141,557,318           138,824,094           141,557,318           138,824,094           

-                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

ทีแ่สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: บาท)

งบการเงิน



 (หน่วย: บาท)

ส่วนแบ่งขาดทุน ส่วนเกินทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน จากการวัดมูลค่า

ทุนออกจ าหน่าย ส่วนเกิน จากบริษัทร่วม เงินลงทุนเผ่ือขาย
หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุน้สามัญ ส ารองตามกฎหมาย ส ารองอ่ืน ยังไม่ได้จัดสรร  - สุทธิจากภาษีเงินได้  - สุทธิจากภาษีเงินได้ รวม รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2562 1,064,700,000    1,442,500,000    106,470,000       3,100,000,000    7,302,708,577    -                                    21,858,985,624             21,858,985,624             34,875,364,201     
จัดสรรก าไรสะสมไปเป็นส ารองอ่ืน 25 -                          -                          -                          3,900,000,000    (3,900,000,000)   -                                    -                                    -                                    -                            
เงินปันผลจ่าย 32 -                          -                          -                          -                          (1,490,580,000)   -                                    -                                    -                                    (1,490,580,000)     
ก าไรสุทธิ -                          -                          -                          -                          2,451,281,469    -                                    -                                    -                                    2,451,281,469       
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                          -                          -                          -                          (139,952,043)      (3,793,469)                    (4,669,223,072)             (4,673,016,541)             (4,812,968,584)     
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 1,064,700,000    1,442,500,000    106,470,000       7,000,000,000    4,223,458,003    (3,793,469)                    17,189,762,552             17,185,969,083             31,023,097,086     

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2563 1,064,700,000    1,442,500,000    106,470,000       7,000,000,000    4,223,458,003    (3,793,469)                    17,189,762,552             17,185,969,083             31,023,097,086     
ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายบัญชี 4 -                          -                          -                          -                          (36,818,070)        -                                    2,170,828,814               2,170,828,814               2,134,010,744       
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 1,064,700,000    1,442,500,000    106,470,000       7,000,000,000    4,186,639,933    (3,793,469)                    19,360,591,366             19,356,797,897             33,157,107,830     
เงินปันผลจ่าย 32 -                          -                          -                          -                          (1,490,579,040)   -                                    -                                    -                                    (1,490,579,040)     
ก าไรสุทธิ -                          -                          -                          -                          2,705,596,047    -                                    -                                    -                                    2,705,596,047       
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                          -                          -                          -                          (28,544,951)        1,400,189                      (4,001,932,866)             (4,000,532,677)             (4,029,077,628)     
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 1,064,700,000    1,442,500,000    106,470,000       7,000,000,000    5,373,111,989    (2,393,280)                    15,358,658,500             15,356,265,220             30,343,047,209     

-                          -                          -                          -                          -                          -                                    -                                    -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน)

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563

ก าไรสะสม
จัดสรรแล้ว

งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ



 (หน่วย: บาท)

องค์ประกอบอ่ืน
ของส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกินทุน
จากการวัดมูลค่า

ทุนออกจ าหน่าย ส่วนเกิน เงินลงทุนเผ่ือขาย
หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ส ารองตามกฎหมาย ส ารองอ่ืน ยังไม่ได้จัดสรร  - สุทธิจากภาษีเงินได้ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 1,064,700,000         1,442,500,000         106,470,000              3,100,000,000           7,224,031,693           21,858,985,624         34,796,687,317         
จัดสรรก าไรสะสมไปเป็นส ารองอ่ืน 25 -                              -                              -                                3,900,000,000           (3,900,000,000)         -                                -                                
เงินปันผลจ่าย 32 -                              -                              -                                -                                (1,490,580,000)         -                                (1,490,580,000)         
ก าไรสุทธิ -                              -                              -                                -                                2,432,585,016           -                                2,432,585,016           
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                              -                              -                                -                                (139,952,043)            (4,669,223,072)          (4,809,175,115)         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 1,064,700,000         1,442,500,000         106,470,000              7,000,000,000           4,126,084,666           17,189,762,552         30,929,517,218         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 1,064,700,000         1,442,500,000         106,470,000              7,000,000,000           4,126,084,666           17,189,762,552         30,929,517,218         
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี 4 -                              -                              -                                -                                (36,818,070)              2,170,828,814           2,134,010,744           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 1,064,700,000         1,442,500,000         106,470,000              7,000,000,000           4,089,266,596           19,360,591,366         33,063,527,962         
เงินปันผลจ่าย 32 -                              -                              -                                -                                (1,490,579,040)         -                                (1,490,579,040)         
ก าไรสุทธิ -                              -                              -                                -                                2,688,964,200           -                                2,688,964,200           
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                              -                              -                                -                                (28,544,951)              (4,001,932,866)          (4,030,477,817)         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 1,064,700,000         1,442,500,000         106,470,000              7,000,000,000           5,259,106,805           15,358,658,500         30,231,435,305         

-                              -                              -                                -                                -                                -                                -                                
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศ
ไทย และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวถือหุ้นใน
บริษัทฯในอัตราร้อยละ 9.97 ของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัทฯ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ
คือการรับประกันวินาศภัย โดยบริษัทฯมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนน
สาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้เกิดการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 
สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและอาจมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนิน
ธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบ
ทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งนี้ฝ่าย
บริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ (ถ้ามี) เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน 

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 
2547 และจัดทำขึ้นตามวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่ง
กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) และเป็นไป
ตามรูปแบบงบการเงินที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(“คปภ.”) เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาในการจัดทำและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับ
ผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562  

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในหมายเหตุประกอบ               
งบการเงินข้อที่ 5 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 
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2.1 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯจัดทำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วน
ได้เสีย 

2.2 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงิน
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติท างการบัญชีและการให้
แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มี
การเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการ
วัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย 
ออกมาเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2562) เร่ืองสัญญา
ประกันภัย ที่อนุญาตให้ผู้รับประกันที่เข้าเงื่อนไขตามที่กำหนด ให้สามารถยกเว้นการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผย
ข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2563 เป็นการชั่วคราว และกำหนดให้ถือปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัยแทน 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ มีข้อกำหนดบางเร่ืองที่แตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 โดยมีเร่ืองที่สำคัญดังนี้ 

- การจัดประเภทและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน ให้จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า 
หลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด และลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม โดยไม่ต้องคำนึงถึง
หลักการประเมินโมเดลธุรกิจและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา 

- การรับรู้ผลขาดทุนจากด้อยค่า ผลกำไรขาดทุนจากการตัดรายการ และผลกำไรขาดทุนจากการ
ป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง สำหรับตราสารทุนที่เป็น
หลักทรัพย์เผื่อขาย ให้รับรู้เข้าส่วนของกำไรหรือขาดทุน 

- กำหนดให้อนุพันธ์แฝงในสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสัญญาแบบผสมต้องแยกออกจากสัญญาหลัก      
หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อในการแยกสัญญา  

นอกจากนี้ แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้มีข้อกำหนดบางเร่ืองที่แตกต่างจากมาตรฐานการรายงาน                     
ทางการเงิน ฉบับที่ 7 ในส่วนของการเปิดเผยรายการ 
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ตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีหนี้สินที่เกิดจาก
สัญญาประกันภัยภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 4 เร่ืองสัญญาประกันภัย คิดเป็นจำนวน
น้อยกว่าร้อยละ 90 แต่มากกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินรวม และบริษัทฯไม่ได้
ประกอบกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งถือว่าเข้าเงื่อนไขตามที่ ระบุไว้ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เร่ืองสัญญาประกันภัย และบริษัทฯไม่มีการเปลี่ยนแปลงใน
กิจกรรมหลักของกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา ดังนั้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้พิจารณาเลือกใช้
แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวแทนการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 และ 
ฉบับที่ 7 

ทั้งนี้จะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯจากการนำแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับดังกล่าวมาใช้ ใน
เร่ืองสำคัญดังต่อไปนี้ 

การจัดประเภทและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษัทฯสามารถจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสารหนี้ที่
จะถือจนครบกำหนด และลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม โดยไม่ต้องคำนึงถึงหลักการประเมินโมเดลธุรกิจและ
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา ทั้งนี้ บริษัทฯพิจารณาดังน้ี 

- บริษัทฯยังคงพิจารณาจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายทั้งตราสารหนี้และตราสารทุ น 
(ยกเว้นตราสารทุนของบริษัทฯที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน) เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเช่นเดิม   

- บริษัทฯพิจารณาจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทฯที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนเป็น
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน จากเดิมที่จัดประเภทเป็นเงิน
ลงทุนทั่วไปที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)  ตามมาตรฐานการบัญชีเดิมที่
ยกเลิก 

- บริษัทฯยังคงจัดประเภทและแสดงรายการเงินให้กู้ยืมที่บริษัทฯถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตาม
สัญญาและรับชำระเงินต้น และดอกเบี้ยจากจำนวนเงินต้นคงค้างเป็นเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
และวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย 

การจัดประเภทของหนี้สินทางการเงิน 

การถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อการจัดประเภทของหนี้สินทาง
การเงิน บริษัทฯยังคงจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จำหน่าย 
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการต้องประมาณการการด้อยค่าจากผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแทนการรับรู้ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้วตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบริษัทฯจะรับรู้ผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการ
ด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน ซึ่งบริษัทฯได้พิจารณานำหลักการทั่วไปมาใช้ในการคำนวณผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน 

การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง 

บริษัทฯนำแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับกำไรสะสมหรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของ
เจ้าของ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัด
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และ
หนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้น
มีมูลค่าต่ำ 

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้
เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

บริษัทฯนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่                          
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที ่4  
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(ค) แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยังมี
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผล
บังคับใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุ ดภายในช่วงเวลา
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 2563 

บริษัทฯเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดังต่อไปนี้ 

- เลือกที่จะไม่นำการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่าเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอยปรับลดหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ครบกำหนดแต่ละงวดตามสัดส่วน
ที่ได้ส่วนลด พร้อมทั้งกลับรายการค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี้ยจากหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าที่ยังคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าที่ลดลง และบันทึกผลต่างที่เกิดขึ้นใน
กำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ดี ส่วนลดค่าเช่าดังกล่าวมีจำนวนที่ไม่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของ
บริษัทฯ 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลัง
วันท่ี 1 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่      
1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่ เร่ิมนำ
มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 
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4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3.1 (ก) และ (ข) บริษัทฯได้นำแนวปฏิบัติทางการบัญชี 
เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย (“แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง 
เคร่ืองมือทางการเงินฯ”) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  16 มาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก                                 
ในระหว่างปีปัจจุบัน โดยบริษัทฯได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม
หรือองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ ณ วันที่  1 มกราคม 2563 และไม่มีการปรับย้อนหลังงบการ
เงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบต่อกำไรสะสมหรือองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของต้นปี 2563 จากการนำมาตรฐานเหล่านี้มา
ถือปฏิบัติ แสดงได้ดังนี ้

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
  ผลกระทบจาก   
 

31 ธันวาคม 
2562 

แนวปฏิบตัิ
ทางการบัญชี 

เรื่อง เครื่องมือ
ทางการเงินฯ 

(หมายเหตุ 4.1) 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน            
ฉบับที่ 16 

(หมายเหตุ 4.2) 
จัดประเภท

รายการใหม่(1) 

1 มกราคม 
2563 

งบแสดงฐานะการเงิน      
สินทรัพย ์      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 138,824 - - - 138,824 
รายได้จากการลงทุนค้างรบั 71,682 (13) - (3,570) 68,099 
เงินลงทุนในหลักทรัพย ์ 44,958,409 2,709,777 - - 47,668,186 
เงินให้กู้ยืม 1,313,733 - - (1,313,733) - 
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรบั  - (42,250) - 1,317,303 1,275,053 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 740,712 - - (37,526) 703,186 
สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร 38,927 - - (38,927) - 
สินทรัพย์สิทธิการใช ้ - - 828,170 76,453 904,623 
สินทรัพย์อื่น 739,299 - (105,349) - 633,950 
หนี้สิน      
หนี้สินตามสัญญาเชา่  40,059 - 722,821 - 762,880 
หนี้สินภาษีเงนิได้รอตดับัญชี 3,476,763 533,503 - - 4,010,266 
ส่วนของเจ้าของ      
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 4,223,458 (36,818) - - 4,186,640 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 17,185,969 2,170,829 - - 19,356,798 
(1)  บริษัทฯได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ตามรูปแบบงบการเงินที่กำหนดโดยคปภ.และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่ถือ

ปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
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(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ผลกระทบจาก   
 

31 ธันวาคม 
2562 

แนวปฏิบตัิ
ทางการบัญชี 

เรื่อง เครื่องมือ
ทางการเงินฯ 

(หมายเหตุ 4.1) 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน            
ฉบับที่ 16  

(หมายเหตุ 4.2) 
จัดประเภท

รายการใหม่(1) 
1 มกราคม 

2563 

งบแสดงฐานะการเงิน      
สินทรัพย ์      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 138,824 - - - 138,824 
รายได้จากการลงทุนค้างรบั 71,682 (13) - (3,570) 68,099 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 44,958,409 2,709,777 - - 47,668,186 
เงินให้กู้ยืม 1,313,733 - - (1,313,733) - 
เงินให้กูย้ืมและดอกเบี้ยค้างรบั  - (42,250) - 1,317,303 1,275,053 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 740,712 - - (37,526) 703,186 
สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร 38,927 - - (38,927) - 
สินทรัพย์สิทธิการใช ้ - - 828,170 76,453 904,623 
สินทรัพย์อืน่ 739,299 - (105,349) - 633,950 

หนี้สิน      

หนี้สินตามสัญญาเช่า  40,059 - 722,821 - 762,880 

หนี้สินภาษีเงนิได้รอตดับัญชี 3,453,368 533,503 - - 3,986,871 

ส่วนของเจ้าของ      

กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 4,126,085 (36,818) - - 4,089,267 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ  17,189,762 2,170,829 - - 19,360,591 
(1)  บริษัทฯได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ตามรูปแบบงบการเงินที่กำหนดโดยคปภ.และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่ถือ

ปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
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4.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

รายละเอียดผลกระทบที่มีต่อส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จากการนำแนวปฏิบัติทางการบัญชี 
เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินฯมาถือปฏิบัติคร้ังแรก แสดงได้ดังนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสียและ                     
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เปล่ียนแปลงการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่
หลักทรัพย์จดทะเบียนด้วยมูลค่ายุติธรรมจากเดิมด้วยวิธีราคาทุน 2,713,536 

หัก: ภาษีเงินได้ (542,707) 
ผลกระทบต่อองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 2,170,829 
การรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงิน  
 เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ (42,263) 
 เงินลงทุนในตราสารหน้ี (3,759) 
บวก: ภาษีเงินได้ 9,204 
ผลกระทบต่อกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (36,818) 

รวมผลกระทบต่อส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 2,134,011 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตามที่กำหนดในแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง 
เคร่ืองมือทางการเงินฯ เปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีเดิม แสดงได้ดังนี้ 

  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงนิที่แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  มูลค่าตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี 
 

มูลค่าตาม
หลักการ      
บัญชีเดิม 

เงินลงทุน     
เผ่ือขายที่วัด

มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
กำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

เงินลงทุน                   
ที่จะถือจนครบ

กำหนดที่                 
วัดมูลค่าด้วย
ราคาทุนตัด

จำหน่าย 

สินทรัพย์ทาง
การเงินอื่นวัด
มูลค่าด้วยทุน                     
ตัดจำหน่าย รวม 

      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 138,824 - - 138,824 138,824 
รายได้จากการลงทุนค้างรับ 71,682 - - 68,099 68,099 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 44,958,409 36,447,505 11,220,681 - 47,668,186 
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ 1,313,733 - - 1,275,053 1,275,053 
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ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทฯไม่ได้กำหนดให้หนี้สินทางการเงินใดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร
หรือขาดทุน 

ตารางตอ่ไปนี้แสดงการกระทบยอดคงเหลือระหว่างค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งรบัรู้ตามที่กำหนดในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 101 เร่ือง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ และค่าเผื่อการด้อยค่าตามที่กำหนดในมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 105 เร่ือง การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
กับยอดคงเหลือของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามที่กำหนดในแนวปฏิบัติทางการบัญชี 
เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากการวัดมูลค่าของ
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใหม่ตามหลักการของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบบันี ้

   (หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
และงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญและด้อยค่า                       

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้น 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดติทีค่าดว่าจะ
เกิดขึ้น ณ วันที่                            
1 มกราคม 2563 

    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 38 38 
รายได้จากการลงทุนค้างรับ - 12,675 12,675 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 3,759,315 3,759,315 
เงนิให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ 1,295,125 42,253,412 43,548,537 

รวม 1,295,125 46,025,440 47,320,565 
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4.2 สัญญาเช่า 

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติคร้ังแรก บริษัทฯรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่า
สำหรับสัญญาเชา่ที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายชำระตามสัญญาเช่า
ที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สำหรับสัญญาเช่าที่
เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน บริษัทฯรับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า
ด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันที่นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติคร้ังแรก 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดง                      

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ
งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิดเผย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 206,410,463 
บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า 1,574,187,881 
หัก: สัญญาที่พิจารณาเป็นสัญญาบริการ (3,390,714) 
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี (1,054,386,421) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน       

ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก 722,821,209 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 40,059,231 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 762,880,440 

อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มถัวเฉล่ียถ่วงน้ำหนัก (ร้อยละต่อปี) 5.00% 

รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ จากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ
คร้ังแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินทีแ่สดง                      

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
ที่ดินเช่า 810,183,890 
อาคารเชา่ 17,986,576 
รวมสนิทรัพย์สิทธิการใช้ 828,170,466 
หัก: เงินล่วงหน้าตามสัญญาเช่า (105,349,257) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน           

ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก 722,821,209 
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5. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

5.1 การจัดประเภทสัญญาประกันภัย 

บริษัทฯจัดประเภทของสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อโดยการพิ จารณาลักษณะของสัญญา
ประกันภัย โดยสัญญาประกันภัยคือสัญญาซึ่งผู้ รับประกันภัยรับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มี
นัยสำคัญจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (ผู้เอาประกันภัย) โดยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ เอา
ประกันภัยหากเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนที่ระบุไว้ (เหตกุารณ์ที่เอาประกันภัย) เกิดผลกระทบในทาง
ลบต่อผู้เอาประกันภัย ในการพิจารณาว่ามีการรับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนัยสำคัญหรือไม่นั้นจะ
พิจารณาจากจำนวนผลประโยชน์ที่จะต้องจ่ายกรณีที่มีสถานการณ์ที่รับประกันภัยเกิดขึ้นกับจำนวนภาระ
ผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญาหากไม่มีสถานการณ์ที่รับประกันภัยเกิดขึ้น ซึ่งหากไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว
ข้างต้น บริษัทฯจะจัดประเภทสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อเป็นสัญญาการลงทุน ซึ่งสัญญาการ
ลงทุนคือสัญญาที่มีรูปแบบทางกฎหมายเป็นสัญญาประกันภัยและทำให้ผู้รับประกันภัยมีความเสี่ยงทาง
การเงนิแต่ไม่ได้ทำให้ผู้รับประกันภัยมีความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่สำคัญ ความเสี่ยงทางการเงิน ได้แก่ 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือราคา  

 บริษัทฯจัดประเภทของสัญญาโดยประเมินระดับความมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเป็น
รายสัญญา ณ วันเร่ิมต้นสัญญา หากสัญญาใดจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยแล้ว จะยังคงเป็นสัญญา
ประกันภัยตลอดไปจนกว่าสิทธิและภาระผูกพันทั้งหมดถูกทำให้สิ้นสุดหรือสิ้นผลบังคับ หากสัญญาใดถูก
จัดประเภทเป็นสัญญาการลงทุน ณ วันเร่ิมต้นสัญญา อาจจะถูกจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยในเวลา
ต่อมาได้ หากพบว่าความเสี่ยงด้านการรับประกันภยัเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 

5.2 การรับรู้รายได้ 

(ก) เบี้ยประกันภัยรับ 

 เบีย้ประกันภัยรับประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผู้เอาประกันภัย และเบี้ยประกันภัยต่อรับ 
หักด้วยมูลค่าของกรมธรรม์ที่ยกเลิกและการส่งคืนเบี้ยประกันภัย 

 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผู้เอาประกันภัยถือเป็นรายได้ตามวันที่ที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์
ประกันภัยตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ในกรณีที่กรมธรรม์มีอายุการคุ้มครองเกิน 1 ปีจะบันทึก
รายได้เป็นรายการรับล่วงหน้า โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี 

 เบี้ยประกันภัยต่อรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯได้รับใบคำขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้งการเอา
ประกันภัยต่อจากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ  

(ข) รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ 

รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นรายได้ในงวดบัญชีที่ได้ให้บริการ  
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(ค) รายได้จากการลงทุน 

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง  โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของ
สินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่า
ด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้นเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึน้) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 

รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาของเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณจากยอดเงิน
ต้นที่คงค้าง ไม่มีการตั้งค้างรับสำหรับดอกเบี้ยของเงินให้กู้ยืมรายที่ผิดนัดชำระดอกเบี้ยติดต่อกันเกิน
หกเดือน รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้รับรู้รายได้ โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่
แท้จริงตลอดระยะเวลาการลงทุนและรายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาของเงิน
ฝาก 

เงินปันผลรับจากการลงทุนถือเป็นรายได้เมื่อสิทธิในการรับเงินปันผลเกิดขึ้น 

(ง) กำไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทุน 

 กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ 

5.3 การรับรูค้่าใช้จ่าย 

(ก) เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ 

 เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อได้โอนความเสี่ยงจากการประกันภัย
ให้บริษัทรบัประกันภัยต่อแล้วตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์  

(ข) ค่าสินไหมทดแทน 

 ค่าสินไหมทดแทนประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
จากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยต่อ และสำหรับทั้งความเสียหายที่ได้รับ
รายงานแล้วและที่ยังไม่ได้รับรายงาน ซึ่งแสดงตามมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องและรายการปรับปรุงค่าสินไหมของงวดปัจจุบันและงวดก่อนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี หักด้วย
มูลค่าซากและการรับคืนอื่น (ถ้ามี) และหักด้วยค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง 

 ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงจะรับรู้เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เอาประกันภัยตามจำนวน
ที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทน
สูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง 

 ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อรับรู้เป็นส่วนหักของรายการค่าสินไหมทดแทนเมื่อได้
บันทึกค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง 
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(ค) ค่าจา้งและค่าบำเหน็จ 

 ค่าจ้างและค่าบำเหน็จถือเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ 

(ง) ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน  

 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน คือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกิดจากการรับประกันภัย ทั้งค่าใช้จ่ายทางตรงและ
ทางอ้อม และให้รวมถึงเงินสมทบต่าง ๆ โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง 

(จ) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  

 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน คือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกันภัยและการ
จัดการค่าสินไหมทดแทน โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง 

(ฉ) ต้นทุนทางการเงิน 

 ค่าใช้จา่ยดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงนิที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่
แท้จริงและรับรูต้ามเกณฑ์คงค้าง 

5.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึงเงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
คล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการ
เบิกใช้ บริษัทฯตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยใช้วิธีการทั่วไป ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี 

5.5 เบี้ยประกันภัยค้างรับและค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

 เบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยโดยตรงแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ โดยบรษิัทฯบันทึก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) โดยบันทึกเพิ่ม (ลด) ค่าใช้จ่ายในระหว่างปี 
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5.6 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อและค่าเผื่อการด้อยค่า 

 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยจำนวนสำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อซึ่ง
ประกอบด้วย (ก) สำรองค่าสินไหมทดแทน และ (ข) สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือ เป็นรายได้ ทั้งนี้  
ประมาณขึ้นโดยอ้างอิงสัญญาประกันภยัต่อตามกฎหมายว่าด้วยการคำนวณสำรองประกันภัย 

 บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อโดยพิจารณาจากผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ประสบการณ์การเก็บเงิน อายุของหนี้คงค้าง
และสถานะปัจจุบันของบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ค่าเผื่อการด้อยค่าที่ตั้งเพิ่ม (ลด) 
โดยบันทึกบัญชีเพิ่ม (ลด) ค่าใช้จ่ายในระหว่างปีในส่วนของกำไรหรือขาดทุน 

5.7 ลูกหน้ีจากสัญญาประกันภัยต่อและเจ้าหนีบ้ริษัทประกันภัยต่อและค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 

(ก) ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อแสดงด้วยจำนวนเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ และเงินวางไว้จาก
การประกันภัยตอ่  

เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยต่อค้างรับ ค่าจ้างและค่าบำเหน็จค้างรับ ค่า
สินไหมทดแทนค้างรับ และรายการค้างรับอ่ืนๆ จากบริษัทประกันภัยต่อ หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดย
บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อโดยพิจารณาจากผล
ขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ประสบการณ์การเก็บเงินและ
สถานะปัจจุบันของบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 (ข)  เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อแสดงด้วยจำนวนเงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ และเงินถือไว้จากการ
เอาประกันภัยต่อ 

 เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อค้างจ่าย และรายการค้างจ่ายอ่ืนๆ 
ให้กับบริษัทประกันภัยต่อ ยกเว้นค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย  

 บริษัทฯแสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุทธิของกิจการเดียวกัน (ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อหรือ
เจ้าหนีบ้ริษัทประกนัภัยต่อ) เมื่อเข้าเงื่อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้ 

(1) บริษัทฯมีสิทธิตามกฎหมายในการนำจำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ 

(2) บริษัทฯต้ังใจที่จะรับหรือจ่ายชำระจำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่
จะรับประโยชน์จากสินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายชำระหนี้สิน 
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5.8 สินทรัพย์ลงทนุ 

(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

 เงินลงทุนเผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว
บันทึกในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้
จำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทฯตัดบัญชีส่วนเกิน/
รับรู้ส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็น
รายการปรับกับดอกเบี้ยรับ  

 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด (บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) แสดง
ตามมูลค่ายุติธรรม และจัดประเภทเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย กำไรขาดทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวัน
ทำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดย
ใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
คำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน 

 ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายประเภทตราสารหนี้แสดงในงบแสดง
ฐานะทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมสุทธิจากค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี) และ
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดแสดงตามราคาทุนตัดจำหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)  

 เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับต้นทุนเงินลงทุนจะถูกบันทึก
รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ
คำนวณต้นทุนของเงินลงทุน 

 บริษัทฯบันทึกรายการซื้อขายเงินลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่เกิดรายการ (Trade date) และบันทึก
รายการซื้อขายเงินลงทุนในตราสารหนี ้ณ วันที่ชำระราคา (Settlement date) 

 ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯ จะปรับ
มูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่าง
ระหว่างราคาทุนและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็น
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายในองค์ประกอบอ่ืนของเจ้าของแล้วแต่ประเภท
ของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน 
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(ข) เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ 

 เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแสดงตามวิธีราคาทนุตัดจำหน่าย และหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)  

(ค) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 บริษัทฯบันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามราคาทุนที่ได้มาซึ่งรวมต้นทุนการ
ทำรายการ ภายหลังการรับรู้รายการเร่ิมแรก บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคา
ทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

 ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 30 ปี (ตามอายุสัญญาเช่า) ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน 

 บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ 
ณ วันจำหน่าย ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจาก
บัญช ี

5.9 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจะถูกบันทึกคร้ังแรกใน
ราคาทุนที่ซื้อมาและจะปรับเพิ่มหรือลดด้วยส่วนได้เสียที่เกิดจากผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมตาม
อัตราส่วนการลงทุนและปรับลดด้วยเงินปันผลรับ 

 เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการ
ด้อยค่า (ถ้ามี) ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน 

5.10 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา 

 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมลูค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่า
เผือ่การด้อยค่า (ถ้ามี) 

 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์นั้นโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังต่อไปนี้  

อาคาร - 20 ปี และ 33 ป ี
อาคารชุด - 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอปุกรณ์สำนักงาน -    3 ป ีและ 5 ปี  
ยานพาหนะ -    5 ป ี
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  ค่าเสื่อมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและงาน
ระหว่างก่อสร้าง 

  บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการ
จำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี 

5.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย 

 บริษัทฯบันทึกต้นทุนเร่ิมแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเร่ิมแรก 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตัดจำหนา่ยสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

 บริษัทฯตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอ ย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่า
สินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือ
ขาดทุน ไม่มีการตัดจำหน่ายสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอายุการให้ประโยชน์ 3 ปี             
5 ปี และ 10 ปี 

5.12 สัญญาเช่า 

 ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่า บริษัทฯจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดย
สัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน 

 บริษัทฯในฐานะผู้เช่า 

 บรษิัทฯใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา (เว้นแต่สัญญาเช่า
ระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ) ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อม
ใช้งาน) บริษัทฯบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญา
เชา่ตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า 
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(ก)  สินทรัพย์สิทธิการใช้  

 สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 
และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้
ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกที่เกิดขึ้น 
จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล และ
หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ 

 ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี ้

ที่ดิน 15 และ 33 ป ี
อาคาร 3 และ 5 ป ี
รถยนต์ 5 ป ี

 หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับบริษัทฯเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย์ 

(ข)  หนี้สินตามสัญญาเช่า 

 หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุ
สัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า 
ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ 
รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทฯจะใช้สิทธินั้น 
และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯจะ
ใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็น
ค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระนั้นได้เกิดขึ้น 

 บริษัทฯคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของ
สัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯหลังจากวันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตาม
บัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่าย
ชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำระแล้ว นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่า
ใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง 
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(ค)  สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ 

 สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่ง
สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเปน็ค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

 บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า  

 สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญา
เช่าดำเนินงาน บริษัทฯบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของกำไรหรือ
ขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกที่ เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่า
ดำเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า 

 5.13  หนีส้ินจากสัญญาประกันภัย  

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ประกอบด้วยสำรองค่าสินไหมทดแทน และสำรองเบี้ยประกันภัย 

(ก)  สำรองค่าสินไหมทดแทน 

  สำรองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับการแจ้งคำเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยตาม
จำนวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งและโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร จำนวนประมาณการสินไหม
ทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง  

  ประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทนคำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยคำนวณจาก
ประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยในอนาคตสำหรับ
ความสูญเสียที่ เกิดขึ้นแล้วก่อนหรือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียที่
บริษัทฯได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 
จำนวนประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทนที่คำนวณได้ส่วนทีสู่งกว่าค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรู้ไป
แล้วในบัญชี คือสำรองความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ไดรั้บรายงาน 

(ข) สำรองเบีย้ประกันภัย 

สำรองเบี้ยประกันภัย ได้แก่ จำนวนที่สูงกว่าระหว่างสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้และ
สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะเปรียบเทียบมูลค่าของ
สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดกับสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ หากมูลค่าของสำรอง
ความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดสูงกว่าสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ บริษัทฯจะรับรู้ส่วนต่าง
เพิ่มเติมและแสดงสำรองเบี้ยประกันภัยเท่ากับจำนวนสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด ทั้งนี้ สำรอง
เบี้ยประกันภัยที่เพิ่มหรอืลดจากปีก่อนถูกรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน 
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(1)    สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 

สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ซึ่งคำนวณจากเบี้ยประกันภัยรับก่อนก ารเอา
ประกันภัยต่อด้วยวิธีการดังนี ้

การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเล
และการประกันภัยขนส่ง (ตัวเรือ)                               
การประกันภัยรถยนต์และภัยเบ็ดเตล็ด 

-  วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่) 

การประกันภัยขนส่งเฉพาะเที่ยว                      
การประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่มี
ระยะเวลาคุ้มครอง ไม่เกิน 6 เดือน 

-  ร้อยละร้อยของเบี้ยประกันภัยรับตั้งแต่วันที่
กรมธรรม์ประกันภัยเร่ิมมีผลคุ้มครอง           
ตลอดระยะเวลาที่บริษัทยังคงให้ความคุ้มครอง
แก่ผู้เอาประกันภัย  

การประกันภัยอิสรภาพ -  ร้อยละเจ็ดสิบของเบี้ยประกันภัยรับต้ังแต่วันที่
กรมธรรม์ประกันภัยเร่ิมมีผลคุ้มครองตลอด
ระยะเวลาที่บริษัทยังคงให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอา
ประกันภัย            

สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ส่วนที่เอาประกันภัยต่อคำนวณจากเบี้ยประกันภัยจ่าย
จากการเอาประกันภัยต่อด้วยวิธีการเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยตรงตลอดอายุของสัญญา
ในกรมธรรม์   

(2)    สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด 

สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด เป็นจำนวนเงินที่บริษัทฯจัดสำรองไว้เพื่อชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับการประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่ 
ซึ่งคำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัทฯใช้การประมาณการที่ดีที่สุดของค่า
สินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลใน
อดีต 
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5.14 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

(ก) โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม
และเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิด
รายการ 

(ข) โครงการผลประโยชนห์ลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

 บริษัทฯมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ง
บริษัทฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพ นักงาน 
นอกจากนั้น บริษัทฯจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงิน
รางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา 

 บริษัทฯคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit 
Credit Method) โดยได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

 ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและปรับกับกำไร
สะสมโดยตรง และสำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงานจะรับรู้ทันทีในส่วนของ
กำไรหรือขาดทุน  

5.15 ประมาณการหนี้สิน 

 บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปน็ผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้น
แล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระ
ผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ  

5.16 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก
บรษิัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิ                    
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ 
กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ 
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5.17 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

(ก) ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
คำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร 

(ข) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้
อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

บริษัทฯรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยัง
ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น 

บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะไม่มี
กำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน ์

บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ 

5.18 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงนิบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ  

 รายการที่ เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่ เกิดรายการ 
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
รับรูเ้ป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน 
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5.19 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

(ก) สินทรัพย์ทางการเงิน 

 บริษัทฯรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน
ตัดจำหน่าย และสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษัทฯ
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นระดับ และกำหนด
วิธีการวัดค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่แตกตา่งกันในแต่ละระดับ  

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
รับรู้เข้ากำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีหลักฐานสนับสนุนว่าหลักทรัพย์นั้นด้อยค่า โดยพิจารณาจาก
หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าต้นทุนการลงทุนในตราสารทุนนั้นอาจไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้ และมี
การลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรืออย่างต่อเนื่องของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจนต่ำกว่าราคาทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน 

(ข) สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่ม
บริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุนเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรพัย์มีมูลค่า
ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหัก
ต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า 

 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าคร้ัง
ล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่
สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวด
ก่อนๆ กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังงบกำไร
ขาดทุนทันที  
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5.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนีส้ินให้ผู้อ่ืนโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) 
ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น
ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคา
เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯจะประมาณมูลค่ายุตธิรรมโดยใช้เทคนคิการประเมินมูลค่าที่
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สิน
ที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด  

 ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน
ออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี ้

 ระดับ 1  ใช้ข้อมลูราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนีส้ินอย่างเดียวกันในตลาดที่มสีภาพคล่อง 

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
 ทางอ้อม 

 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น  

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานบริษัทฯจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจำ 

6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสำคัญ 

 ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบ
ต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี ้

6.1 การจัดประเภทสัญญาประกันภัยต่อ 

 ในการพิจารณาเพื่อจดัประเภทสัญญาประกันภัยต่อตามคำนิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทฯ
ต้องทดสอบสัญญาประกันภัยต่อว่าเป็นสัญญาที่รบัความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนัยสำคัญจากคู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่งหรือไม่ โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาศัยข้อสมมติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลค่าสินไหม
ในอดีตและข้อสมมติอ่ืนๆ ซึ่งฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกใช้ข้อสมมติดังกล่าว 
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6.2 การรับรูแ้ละการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน  

 ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
ว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดย
ใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รบัรู้ได้ในสภาวะปัจจุบนั 

6.3 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับ
สินทรัพย์ทางการเงิน การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นขึ้นอยู่กับการประเมินการเพิ่มขึ้น
ของความเสี่ยงด้านเครดิต การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้ ความน่าจะเป็นของการได้รับชำระหนี้ การใช้
ประมาณการและข้อสมมติที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจำนวนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้น
จริงอาจแตกตา่งไปจากจำนวนที่ประมาณการไว ้

 บริษัทฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเผื่อขายตราสารทุนและเงินลงทุนในบริษัทร่วมเมื่อมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของ           
การด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้น
จำเป็นต้องใช้ดุลยพินจิของฝ่ายบริหาร 

6.4 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและด้อยค่า 

 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการด้อยค่าของเบี้ยประกันภัยค้างรับ สินทรัพย์จากการ
ประกันภัยต่อ และลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการประมาณ
การผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้และสินทรัพย์แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินใน
อดตี อายุของหน้ีที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนัน้ เปน็ต้น 

6.5 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา  

 ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

 นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น 
ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 
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6.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าเผ่ือการด้อยค่า 

 ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่า                             
ในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ รวมทั้ง
การเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนัน้ ๆ  

6.7 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเมื่อมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวนั้น ใน
การนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็น
จำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

6.8 สำรองค่าสินไหมทดแทน 

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานบริษัทฯต้องประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทนโดยแยกพิจารณาสอง
ส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและบริษัทฯได้รับรายงานความเสียหายแล้ว และส่วนของ
ความเสียหายที่ เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน ซึ่งต้องใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยในการ
ประมาณการ เช่น วิธี Chain Ladder และวิธี Bornheutter-Ferguson เป็นตน้ โดยข้อสมมติหลักที่ใช้ในวิธีการ
ทางคณิตศาสตร์ประกันภัยดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลในอดีตซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงประมาณการสำรอง
ค่าสินไหมทดแทน ประสบการณ์การจ่ายชำระค่าสินไหมทดแทนของบริษัทฯ จำนวนค่าสินไหมทดแทน
เฉลี่ยต่อคร้ังและจำนวนคร้ังของค่าสินไหม เป็นต้น อย่างไรก็ตามประมาณการดังกล่าวเป็นการคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคต จึงอาจแตกต่างกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงได้ 

6.9 สำรองความเสี่ยงภัยท่ีไม่สิ้นสุด 

 สำรองประกันภัยสำหรับความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดคำนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้
การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอา
ประกันที่เหลืออยู่ ซึ่งการประมาณเงินสำรองดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ้างอิงจาก
ข้อมูลในอดีตและประมาณการอย่างดีที่สุด ณ ขณะนั้น 
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6.10 สัญญาเช่า  

บริษัทฯในฐานะผู้เช่า 

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า  

 ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษัทฯมีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคำนึงถึง
ข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจในทางเศรษฐกิจสำหรับบริษัทฯในการ
ใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม 

 บริษัทฯไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้นจึงใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม
ของบริษัทฯในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯจะต้อง
จ่ายในการกู้ยืมเงินที่ จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ใน
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง 

 บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า 

การจัดประเภทของสัญญาเช่า 

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับโอน
ความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่ 

6.11 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติต่าง ๆ
ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ
เปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงาน เป็นต้น โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดในสภาวะปัจจุบัน 

6.12 คดีฟ้องร้อง 

 บริษัทฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไม่เกินกว่าจำนวนที่ได้บันทึกไว้
แล้ว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
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6.13   มูลค่ายุติธรรมของเครือ่งมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขาย
ในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต                 
(ทั้งของบริษัทฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของ
เคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ 
อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรม 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
   
เงินสด 2,786,990 2,757,651 

เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำหนดระยะเวลาจ่ายคืน 138,770,329 136,066,443 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 141,557,319 138,824,094 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (1) - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - สุทธิ 141,557,318 138,824,094 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินฝากธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.13 ถึง 0.30 ต่อปี และ 
ร้อยละ 0.38 ถึง 1.00 ต่อปี ตามลำดับ 
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8. เบี้ยประกันภัยค้างรับ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยโดยตรง 
โดยจำแนกอายุตามเงินต้นที่ค้างชำระนับตั้งแต่วันครบกำหนดชำระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ย
ประกันภัยแสดงได้ดังนี้  

  (หน่วย: บาท) 

 
งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
   
ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ 2,202,949,427 2,188,799,648 
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน 191,469,853 195,942,961 
ค้างรับ 31 - 60 วัน 119,564,398 135,525,381 
ค้างรับ 61 - 90 วัน 61,118,361 49,159,936 
ค้างรับ 91 วัน - 1 ปี 190,794,645 212,260,301 
ค้างรับเกินกวา่ 1 ปี 16,245,232 42,248,589 
รวม 2,782,141,916 2,823,936,816 
หัก: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (16,245,232) (42,248,589) 

เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ 2,765,896,684 2,781,688,227 

 สำหรับเบี้ยประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า บริษัทฯได้กำหนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ที่เกินกว่ากำหนดรับชำระ บริษัทฯได้ดำเนินการ
ตามกฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็นกรณีไป 

9. รายได้จากการลงทุนค้างรับ 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
   
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ 39,479,839 68,949,142 

รายได้เงินปันผลค้างรับ 3,926,715 2,732,516 
รวมรายได้จากการลงทุนค้างรับ 43,406,554 71,681,658 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทนุด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (543,084) - 

รายได้จากการลงทุนค้างรับ - สุทธิ 42,863,470 71,681,658 
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10. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ  
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
สำรองประกนัภัยส่วนทีเ่รียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ   

สำรองค่าสินไหมทดแทน 4,304,601,817 2,765,218,837 
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้  3,255,621,214 2,887,905,883 

รวม 7,560,223,031 5,653,124,720 
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (53,751) (792,963) 
สินทรพัย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ 7,560,169,280 5,652,331,757 

11. ลูกหนีจ้ากสัญญาประกันภัยต่อ 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
   
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ 42,444,908 36,121,644 
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ 367,902,238 377,941,757 
รวม 410,347,146 414,063,401 
หัก: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (21,025,445) (20,542,914) 

ลูกหน้ีจากสัญญาประกันภัยต่อ - สุทธิ 389,321,701 393,520,487 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ยอดคงเหลือของเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อโดยจำแนกอายุตาม
เงินต้นที่ค้างชำระแสดงได้ดังนี ้

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
   
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน 336,807,076 360,467,712 
ค้างรับเป็นระยะเวลา 1 - 2 ปี 19,945,579 15,688,418 
ค้างรับเกินกว่า 2 ปี 11,149,583 1,785,627 
รวมเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ 367,902,238 377,941,757 
หัก: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (21,025,445) (20,542,914) 

เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ - สุทธิ 346,876,793 357,398,843 
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12. เงินลงทุนในหลักทรัพย์  

12.1 จำแนกตามการจัดประเภทเงินลงทุน 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุนตัดจำหน่าย มูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัดจำหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

หลักทรัพยร์ัฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 3,252,225,999 3,300,520,314 3,660,914,548 3,690,676,052 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 630,816,866 579,038,830 956,075,746 968,224,384 
หุ้นทุน 6,083,660,344 25,112,950,486 5,313,426,631 26,299,549,393 
หน่วยลงทุน 1,652,329,346 1,704,622,324 1,593,088,384 2,052,258,670 

รวม 11,619,032,555 30,697,131,954 11,523,505,309 33,010,708,499 
บวก: กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 19,198,323,126 - 21,487,203,190 - 
หัก: ค่าเผ่ือการด้อยค่า (65,082,760) - - - 
หัก: ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า

จะเกิดขึ้น (55,140,967) - - - 

เงนิลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
- สุทธ ิ 30,697,131,954 30,697,131,954 33,010,708,499 33,010,708,499 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดที่                 
วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย     

เงินฝากสถาบนัการเงินที่ครบกำหนด               
เกินกว่า 3 เดือน 13,729,657,290  11,220,681,007  

หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น (2,700,977)  -  

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดที่                 
วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย - สุทธิ 13,726,956,313  11,220,681,007  

เงินลงทุนทัว่ไป     
ตราสารทุนในประเทศ -  648,593,658  
ตราสารทุนต่างประเทศ -  153,208,389  
รวม -  801,802,047  
หัก: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า -  (74,782,760)  
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ -  727,019,287  
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ 44,424,088,267  44,958,408,793  
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12.2 จำแนกตามการวิเคราะห์ลำดับชั้นความเสี่ยงด้านเครดิต 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 1 มกราคม 2563 
 

มูลค่ายุติธรรม 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้นที่รบัรู้ในกำไร
หรือขาดทนุ มูลค่ายุตธิรรม 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้นที่รับรู้ในกำไร
หรือขาดทุน 

เงินลงทุนเผ่ือขายที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   

  

ชั้นที่ 1 - ตราสารหนี้ที่ไม่มีการเพ่ิมขึ้นอย่าง
มีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต  3,827,529,144 (733,883) 4,658,900,436 (1,902,771) 

ชั้นที่ 3 - ตราสารหนี้ที่มีการดอ้ยค่าด้าน
เครดิต 52,030,000 (54,407,084) - - 

รวม 3,879,559,144 (55,140,967) 4,658,900,436 (1,902,771) 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 

 

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น 

ค่าเผื่อผลขาดทุน        
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นที่รับรูใ้นกำไร

หรือขาดทุน มลูค่าตามบญัชีสุทธิ 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด                                   
ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหนา่ย 

 
  

ชั้นที่ 1 - ตราสารหนี้ที่ไม่มีการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ของความเสี่ยงด้านเครดิต 13,729,657,290 (2,700,977) 13,726,956,313 

รวม 13,729,657,290 (2,700,977) 13,726,956,313 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม 2563 

 

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้น 

ค่าเผื่อผลขาดทุน        
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นที่รับรู้ในกำไร

หรือขาดทุน มลูค่าตามบญัชีสุทธิ 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด                                         
ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย 

 
  

ชั้นที่ 1 - ตราสารหนี้ที่ไม่มีการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ของความเสี่ยงด้านเครดิต 11,220,681,007 (1,856,544) 11,218,824,463 

รวม 11,220,681,007 (1,856,544) 11,218,824,463 
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12.3 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี ้
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

 ครบกำหนด  ครบกำหนด  
 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงินลงทุนเผ่ือขายที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น         

หลักทรัพยร์ัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 2,020,493,276 1,031,732,723 200,000,000 3,252,225,999 2,425,502,175 1,035,412,373 200,000,000 3,660,914,548 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 135,000,000 400,816,866 95,000,000 630,816,866 515,000,000 441,075,746 - 956,075,746 

รวม 2,155,493,276 1,432,549,589 295,000,000 3,883,042,865 2,940,502,175 1,476,488,119 200,000,000 4,616,990,294 
บวก (หัก): กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (2,510,755) (17,002,239) 16,029,273 (3,483,721) 5,120,552 26,076,630 10,712,960 41,910,142 

เงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิ 2,152,982,521 1,415,547,350 311,029,273 3,879,559,144 2,945,622,727 1,502,564,749 210,712,960 4,658,900,436 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดที่                 
วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย         

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนด               
เกินกว่า 3 เดือน 13,726,956,313 - - 13,726,956,313 11,220,681,007 - - 11,220,681,007 

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดที่                 
วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย 13,726,956,313 - - 13,726,956,313 11,220,681,007 - - 11,220,681,007 

12.4 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี ้

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2563 
 กระแสเงินสดทีเ่กิดขึน้ตามสัญญา         

จากสินทรัพย์ทางการเงนิในวันทีก่ำหนด
ไว้เป็นการรับชำระเงนิต้นและดอกเบี้ย

จากจำนวนเงนิต้นคงค้างเท่านั้น 

กระแสเงินสดทีเ่กิดขึน้ตามสัญญาจาก
สินทรัพย์ทางการเงนิในวันที่กำหนดไว้
ไม่เป็นการรับชำระเงินตน้และดอกเบี้ย

จากจำนวนเงนิต้นคงค้างเท่านั้น 
 

มูลค่ายุติธรรม            

จำนวนการ
เปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรม

สำหรับป ี มูลค่ายุติธรรม            

จำนวนการ
เปลีย่นแปลงใน
มูลค่ายุติธรรม

สำหรับป ี

เงินลงทุนเผ่ือขายทีวั่ดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็
อื่น     

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ 3,300,520,314 18,532,811 - - 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 579,038,830 (63,926,674) - - 
เงินลงทุนที่จะถอืจนครบกำหนดที่                 

วัดมูลคา่ด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย     
เงินฝากสถาบันการเงนิทีค่รบกำหนด               

เกินกว่า 3 เดือน 13,726,956,313 - - - 

รวม 17,606,515,457 (45,393,863) - - 
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12.5 ส่วนเกนิทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขายท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

(หน่วย: บาท) 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทนุเผื่อขายที่วัดมูลค่า     

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันต้นปี                          21,487,203,190 27,323,732,030 
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 2,713,536,018 - 
ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่า     

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น ณ วันต้นปี                    
- ปรับปรุงใหม่ 24,200,739,208 27,323,732,030 

ตีมูลค่าลดระหว่างปี (4,953,608,669) (5,596,795,014) 
โอนกำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขายทีว่ัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปรับรู้ในส่วนของ
กำไรหรือขาดทุน (48,807,413) (239,733,826) 

ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายทีวั่ดมูลค่า      
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันสิ้นปี 19,198,323,126 21,487,203,190 

หัก: ภาษีเงินได้ (3,839,664,626) (4,297,440,638) 
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายทีว่ัดมูลค่า     

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น ณ วันสิ้นปี               
 - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 15,358,658,500 17,189,762,552 
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12.6 เงินลงทุนท่ีมีขอ้จำกัดและติดภาระผูกพัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯได้วางทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักทรัพย์ประกันและจัดสรรไว้เป็น
เงินสำรองประกันภัยไว้กับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและวางค้ำประกันวงเงินเบิกเกิน
บัญชีกับธนาคาร และอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย                                           

และงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

 ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม ราคาทุน มูลค่ายุตธิรรม 

หลักทรัพย์ประกัน     
พันธบัตรรัฐบาล 14.0 14.3 14.0 14.0 

จัดสรรไว้เป็นเงินสำรอง     
หุ้นสามัญ 35.2 113.7 35.2 153.0 
พันธบัตรรัฐบาล 1,240.0 1,286.9 1,170.0 1,196.6 
หุ้นกู ้ 210.0 212.5 180.0 184.8 
 1,485.2 1,613.1 1,385.2 1,534.4 

ค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร     

เงินฝากสถาบันการเงิน 30.0 30.0 30.0 30.0 

ค้ำประกันการปฏิบัติงาน     

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ - - 25.2 25.6 

ค้ำประกันหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร     

เงินฝากสถาบันการเงิน 20.0 20.0 20.0 20.0 
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13. เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มูลค่าของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับจำแนกตามการวิเคราะห์ลำดับชั้นความ
เสี่ยงด้านเครดิต ดังนี ้

(หน่วย: บาท) 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย                                

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 

การจัดชั้น 
ทรัพย์สินจำนอง 

เป็นประกัน อื่น ๆ รวม 
ชั้นที่ 1 - เงนิให้กู้ยืมที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 
 ของความเสี่ยงดา้นเครดิต 1,344,385,865 8,304,682 1,352,690,547 
ชั้นที่ 2 - เงินให้กู้ยืมที่มีการเพิม่ขึน้อย่างมนีัยสำคัญ 
 ของความเสี่ยงด้านเครดิต 17,942,254 - 17,942,254 
ชั้นที่ 3 - เงินให้กู้ยืมที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต 155,043,007 - 155,043,007 
รวมเงนิให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ 1,517,371,126 8,304,682 1,525,675,808 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ (49,256,784) - (49,256,784) 

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ 1,468,114,342 8,304,682 1,476,419,024 

(หน่วย: บาท) 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย                                     

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม 2563 

การจัดชั้น 
ทรัพย์สินจำนอง  

เป็นประกัน อื่น ๆ รวม 
ชั้นที่ 1 - เงินให้กู้ยืมที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของ

ความเสี่ยงด้านเครดิต 1,151,925,259 8,266,671 1,160,191,930 
ชั้นที่ 2 - เงินให้กู้ยืมที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมนีัยสำคัญของ 
 ความเสี่ยงดา้นเครดติ  1,606,790 - 1,606,790 
ชั้นที่ 3 - เงินให้กู้ยืมที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต 156,802,447 - 156,802,447 
รวมเงนิให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ 1,310,334,496 8,266,671 1,318,601,167 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ (43,548,537) - (43,548,537) 

เงนิใหกู้้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ 1,266,785,959 8,266,671 1,275,052,630 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานแต่ละรายตามโครงการสวัสดิการบริษัทฯกำหนดวงเงินกู้ยืมกรณีบุคคลค้ำประกัน              
ไม่เกิน 30 เท่าของเงินเดือนและไม่เกิน 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.0 ต่อปี และกรณีมีหลักทรัพย์
ค้ำประกันไม่เกิน 60 เท่าของเงินเดือนและไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานคงค้างเป็นจำนวนเงิน 153.9 ล้านบาท และ 129.8 
ล้านบาท ตามลำดับ 
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14. อสังหารมิทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่าตามบัญชีแสดงได้ดังนี้ 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
   
ราคาทนุ 533,653,195 533,653,195 
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม (415,723,253) (398,446,419) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 117,929,942 135,206,776 

การกระทบยอดของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดง
ได้ดังนี ้
  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงนิทีแ่สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2563 2562 
   
มูลค่าตามบัญชี ณ วันต้นปี 135,206,776 152,436,405 
ค่าเสื่อมราคาสำหรบัปี (17,276,834) (17,229,629) 
มูลค่าตามบัญชี ณ วันปลายปี 117,929,942 135,206,776 
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มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

   
อาคารสำนักงานให้เช่า 225.8 259.2 

 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณา
จากรายได้ (Income Approach) และข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอาคารดังกล่าว
ประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของ            
ค่าเช่า เป็นต้น 

รายได้และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนมีดังนี ้

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2563 2562 
   
รายได้ค่าเช่า 153,480,059 159,410,653 

   
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทางตรงซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าเชา่ 85,578,915 67,074,265 

รวมค่าใช้จ่าย 85,578,915 67,074,265 
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15. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

15.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม 

   ทุนออกจำหน่ายและชำระแล้ว ณ วันที ่ สัดส่วนเงินลงทุน  

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ 
ประเทศที่

จดทะเบียน 
31 ธันวาคม                    

2563 
31 ธันวาคม                      

2562 
31 ธันวาคม 

2563 
31 ธันวาคม 

2562 

   (เหรียญสหรัฐอเมริกา) (เหรียญสหรัฐอเมริกา) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
       
Asia Insurance (Cambodia) Plc. รับประกันวินาศภัย กัมพูชา 7,000,000 7,000,000 22.92 22.92 
Asian Insurance International  
   (Holding) Limited ลงทุนในบริษัทอ่ืน เบอร์มิวด้า 5,740,000 5,740,000 41.70 41.70 
Bangkok Insurance (Lao) 

Company Limited รับประกันวินาศภัย ลาว 2,000,000 2,000,000 38.00 38.00 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

     
Asia Insurance (Cambodia) Plc.  103,874,649 93,039,941 30,202,059 30,202,059 
Asian Insurance International (Holding) Limited 135,923,095 127,065,698 72,054,063 72,054,063 
Bangkok Insurance (Lao) Company Limited 29,112,858 26,264,918 27,139,600 27,139,600 

รวม 268,910,602 246,370,557 129,395,722 129,395,722 

15.2 ส่วนแบ่งกำไร  ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นและเงินปันผลรับ 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส่วนแบ่งกำไร                                            

จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม             
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น                        

จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม             เงินปันผลรับ                                     

 สำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
ชือ่บริษัท 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

Asia Insurance (Cambodia) 
Plc.  10,834,708 8,845,162 - - - - 

Asian Insurance International  
 (Holding) Limited 7,107,161 11,827,269 1,750,236 (4,741,836) - - 
Bangkok Insurance (Lao) 

Company Limited 2,847,940 2,698,135 - - - - 

รวม 20,789,809 23,370,566 1,750,236 (4,741,836) - - 



41 

15.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม 

สรุปรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน 

   (หน่วย: ล้านบาท) 

 Asia Insurance (Cambodia) Plc. 
Asian Insurance International                

(Holding) Limited 
Bangkok Insurance (Lao)                  

Company Limited 

 
31 ธันวาคม

2563 
31 ธันวาคม

2562 
31 ธันวาคม

2563 
31 ธันวาคม

2562 
31 ธันวาคม            

2563 
31 ธันวาคม

2562 
       
สินทรัพย์รวม 715.7 517.7 273.7 206.0 462.3 267.1 
หนี้สินรวม (291.2) (123.2) - - (402.6) (210.5) 
สินทรัพย์สุทธิ 424.5 394.5 273.7 206.0 59.7 56.6 
สัดสว่นการลงทุน (ร้อยละ) 22.9 22.9 41.7 41.7 38.0 38.0 
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของ

บริษัทฯในสินทรพัย์สุทธิของ
บริษัทร่วม 97.3 90.4 114.2 85.9 22.7 21.5 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสีย
ของบริษัทฯในบริษัทร่วม 103.9 93.0 135.9 127.1 29.1 26.3 

สรุปรายการในงบกำไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 

Asia Insurance (Cambodia) Plc. 
Asian Insurance International 

(Holding) Limited 
Bangkok Insurance (Lao)                

Company Limited 
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่                              

31 ธันวาคม 
สำหรับปีสิ้นสดุวันที่                                

31 ธันวาคม 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
       
รายได้ 107.6 105.9 10.1 8.9 33.9 28.4 
       
กำไรสุทธิ 45.1 39.0 8.9 8.4 9.4 3.6 
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสำหรับปี - - 4.2 (11.4) - - 
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็รวม

สำหรับปี 45.1 39.0 13.1 (3.0) 9.4 3.6 

ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2563 และ  2562 บ ริษั ท ฯบั น ทึ ก เงินลงทุ นในบ ริษั ท ร่วมตาม วิธีส่ วนได้ เสี ย                             
(ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย) โดยอาศัยข้อมูลทางการเงินที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของ
บริษัทร่วมซึ่งยังไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทร่วม อย่างไรก็ดี บริษัทฯได้รับงบ
การเงินสำหรับปี 2562 ของบริษัทร่วม ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมดังกล่าวแล้วมี
ผลแตกต่างกับข้อมูลทางการเงินที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมที่ใช้ในการบันทึกส่วนได้เสียสำหรับ
ปีดังกล่าว อย่างไรก็ดี สัดส่วนของบริษัทฯจากผลแตกต่างดังกล่าวมีจำนวนไม่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ 
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16. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

    เคร่ืองตกแต่ง    
    ติดต้ังและ  งานระหว่าง  

 ท่ีดิน อาคาร อาคารชุด อุปกรณ์สำนักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        
1 มกราคม 2562 206,132,665 828,306,000 8,750,941 1,850,877,654 138,302,973 17,345,016 3,049,715,249 
ซื้อเพิ่ม 16,604,738 5,652,336 - 30,349,939 21,835,720 58,987,892 133,430,625 
โอนเข้า (ออก) - - - 13,181,500 - (13,181,500) - 
จำหน่าย - - - (19,300) (10,612,059) - (10,631,359) 

31 ธันวาคม 2562 222,737,403 833,958,336 8,750,941 1,894,389,793 149,526,634 63,151,408 3,172,514,515 
โอนไปสินทรัพย์สิทธิการใช้ - - - - (111,469,650) - (111,469,650) 

1 มกราคม 2563 222,737,403 833,958,336 8,750,941 1,894,389,793 38,056,984 63,151,408 3,061,044,865 
ซื้อเพิ่ม - - - 29,452,210 7,762,037 15,498,058 52,712,305 
โอนเข้า (ออก) 27,629 - (27,629) 45,105,646 - (45,105,646) - 
จำหน่าย - - - (470,682) (15,260,058) - (15,730,740) 

31 ธันวาคม 2563 222,765,032 833,958,336 8,723,312 1,968,476,967 30,558,963 33,543,820 3,098,026,430 

ค่าเสื่อมราคาสะสม        
1 มกราคม 2562 - 587,552,294 8,721,312 1,557,855,916 81,417,267 - 2,235,546,789 
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - 26,279,736 - 154,101,364 26,466,077 - 206,847,177 
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนท่ีจำหน่าย - - - (19,290) (10,572,139) - (10,591,429) 

31 ธันวาคม 2562 - 613,832,030 8,721,312 1,711,937,990 97,311,205 - 2,431,802,537 
โอนไปสินทรัพย์สิทธิการใช้ - - - - (73,943,539) - (73,943,539) 

1 มกราคม 2563 - 613,832,030 8,721,312 1,711,937,990 23,367,666 - 2,357,858,998 
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี - 26,002,939 - 109,507,450 5,186,050 - 140,696,439 
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนท่ีจำหน่าย - - - (470,682) (15,002,954) - (15,473,636) 
31 ธันวาคม 2563 - 639,834,969 8,721,312 1,820,974,758 13,550,762 - 2,483,081,801 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
31 ธันวาคม 2562 222,737,403 220,126,306 29,629 182,451,803 52,215,429 63,151,408 740,711,978 

31 ธันวาคม 2563 222,765,032 194,123,367 2,000 147,502,209 17,008,201 33,543,820 614,944,629 

ค่าเสื่อมราคาสำหรับป ี        
2562       206,847,177 

2563       140,696,439 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว
แต่ยังใช้งานอยู่ราคาทุนเดิมก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 1,681.4 
ล้านบาท และ 1,492.4 ล้านบาท ตามลำดับ 
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17. สัญญาเช่า 

บริษัทฯได้เข้าทำสัญญาเช่าสินทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน อาคารและรถยนต์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ 
โดยมีอายุสัญญาเช่าอยู่ระหว่าง 3 ถึง 33 ป ี 

17.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที่ดิน อาคาร ยานพาหนะ รวม 

     
มูลค่าสุทธติามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - - - - 
โอนจากบัญช ี“สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร” 

และ “ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์”                                                     33,906,248 5,020,827 37,526,111 76,453,186 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย                                   

การบัญช ี(หมายเหตุ 4.2) 810,183,890 17,986,576 - 828,170,466 

มูลค่าสุทธติามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 844,090,138 23,007,403 37,526,111 904,623,652 
เพิ่มระหว่างป ี - 1,858,863 35,021,283 36,880,146 
ค่าเสื่อมราคาสำหรับป ี (22,310,752) (11,619,433) (21,012,906) (54,943,091) 

มูลค่าสุทธติามบัญช ีณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 821,779,386 13,246,833 51,534,488 886,560,707 

17.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ที่ดิน อาคาร 

อุปกรณ์
สำนักงาน ยานพาหนะ รวม 

หนี้สินตามสัญญาเชา่ทางการเงิน ณ วันที่                 
31 ธันวาคม 2562  - - 35,698 40,023,533 40,059,231 

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบาย                         
การบัญชี (หมายเหตุ 4.2) 705,588,525 17,232,684 - - 722,821,209 

หนี้สนิตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 705,588,525 17,232,684 35,698 40,023,533 762,880,440 
บวก: สัญญาเช่าใหมร่ะหว่างป ี - 1,858,863 - 35,231,283 37,090,146 
บวก: ต้นทุนทางการเงินรับรู้ระหว่างปี 35,891,766 681,470 500 2,768,010 39,341,746 
หัก: ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระหว่างป ี (24,846,144) (11,438,302) (36,198) (24,142,982) (60,463,626) 

หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 716,634,147 8,334,715 - 53,879,844 778,848,706 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

 ไม่เกิน 1 ป ี 1 - 5 ป ี เกิน 1 ป ี รวม ไม่เกิน 1 ป ี 1 - 5 ป ี เกิน 1 ป ี รวม 
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้อง

จ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 53 184 1,565 1,802 19 24 - 43 
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอ

ตัดบัญชี (39) (193) (791) (1,023) (2) (1) - (3) 
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำ

ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 14 (9) 774 779 17 23 - 40 

17.3 ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน 
 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน              

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย    
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 
  
ค่าเสื่อมราคาของสิทธิการใช ้ 54,844,335 
ดอกเบี้ยตัดจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า 39,336,336 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น 48,632 
ขาดทุนจากผลต่างส่วนลดค่าเช่า 1,249 
รวมค่าใช้จ่าย 94,230,552 

บริษัทฯมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 60.4 ล้าน
บาท นอกจากนี้ บริษัทฯมีรายการที่มิใช่เงินสดเพิ่มขึ้นสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า 
จำนวน 94.2 ล้านบาท  

17.4 สัญญาเช่าในฐานะผู้ให้เช่า 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่าภายใต้สัญญา
เชา่ดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้ ดังนี ้

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน             

ตามวิธีส่วนได้เสีย                                  
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 

  
ภายใน 1 ป ี 91,134,287 
มากกว่า 1 ปี แตไ่ม่เกิน 5 ปี 179,420,995 

รวม 270,555,282 
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18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย                
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ระหว่างพัฒนา รวม 

ราคาทุน    
1 มกราคม 2562 559,198,869 - 559,198,869 
ซื้อเพิ่ม 4,166,596 5,525,000 9,691,596 
31 ธันวาคม 2562 563,365,465 5,525,000 568,890,465 

ซือ้เพิ่ม 4,200,923 15,588,699 19,789,622 

31 ธันวาคม 2563 567,566,388 21,113,699 588,680,087 

การตัดจำหน่ายสะสม    
1 มกราคม 2562 394,424,948 - 394,424,948 
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับป ี 58,085,913 - 58,085,913 
31 ธันวาคม 2562 452,510,861 - 452,510,861 
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับป ี 34,493,398 - 34,496,398 

31 ธันวาคม 2563 487,004,259 - 487,004,259 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

31 ธันวาคม 2562 110,854,604 5,525,000 116,379,604 

31 ธันวาคม 2563 80,562,129 21,113,699 101,675,828 

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี    

2562   58,085,913 

2563   34,493,398 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าตัดจำหน่าย
หมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ราคาทุนเดิมก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 
316.2 ล้านบาท และ 252.2 ล้านบาท ตามลำดับ 
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19. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย  

(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
และงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 

 

หนี้สนิจากสัญญา
ประกันภัย 

หนี้สินส่วนที่เอา
ประกันภัยต่อ สุทธ ิ

สำรองค่าสินไหมทดแทน    
คา่สินไหมทดแทนที่ได้รบัรายงานแล้ว 7,138,869,165 (4,204,314,501) 2,934,554,664 
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน 572,928,841 (100,233,565) 472,695,276 

สำรองเบี้ยประกนัภัย    

สำรองเบี้ยประกนัภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได ้ 10,310,716,483 (3,255,621,214) 7,055,095,269 

รวม 18,022,514,489 (7,560,169,280) 10,462,345,209 
 

(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
และงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2562 

 

หนี้สินจากสัญญา
ประกันภัย 

หนี้สินส่วนที่เอา
ประกนัภัยต่อ สุทธ ิ

สำรองค่าสินไหมทดแทน    
   ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รบัรายงานแล้ว 5,286,881,805 (2,715,777,667) 2,571,104,138 
   ค่าสินไหมทดแทนที่เกดิขึน้แตย่ังไม่ได้รับรายงาน 344,276,876 (48,648,207) 295,628,669 
สำรองเบี้ยประกนัภัย    

   สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได ้ 9,978,381,703 (2,887,905,883) 7,090,475,820 

รวม 15,609,540,384 (5,652,331,757) 9,957,208,627 

 บริษัทฯได้เข้าทำสัญญาประกันภัยต่อเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงจากการรับประกันภัยถึงแม้ว่าฝ่าย
บริหารจะบริหารความเสี่ยงโดยการพิจารณาภาระความเสียหายสุทธิจากการรับประกัน อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯยังจำเป็นต้องเปิดเผยภาระหนี้สินตามสัญญาประกันทั้งในส่วนของความเสียหายรวมและความ
เสียหายสุทธิ 
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19.1 สำรองค่าสินไหมทดแทน 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 

 2563 2562 
   
ยอดคงเหลือต้นปี 5,631,158,681 6,459,828,503 
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปีปัจจุบัน 11,470,643,007 9,430,899,690 
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน 
 ที่เกิดขึ้นในปีก่อน 871,648,511 (162,150,764) 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากข้อสมมติในการคำนวณ

สำรองค่าสินไหมทดแทน 50,800,922 (128,430,547) 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี (10,312,453,115) (9,968,988,201) 
ยอดคงเหลือปลายปี 7,711,798,006 5,631,158,681 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีสำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจากสัญญารับประกันภัยต่อ
จำนวน 287.6 ล้านบาทและ 181.7 ล้านบาท ตามลำดับ 
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19.2 ตารางพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน 

(ก) ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ปีอุบัติเหตุ/ปีท่ีรายงาน 
ก่อนปี 
2555 

 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :            
 - ณ ส้ินปีอุบัติเหตุ  8,244 5,097 6,854 7,101 7,157 8,454 8,246 9,431 11,471  
 - หน่ึงปีถัดไป  9,127 5,562 7,359 7,382 7,407 8,004 8,239 9,687   
 - สองปีถัดไป  8,584 5,928 6,846 6,947 7,295 7,564 8,113    
 - สามปีถัดไป  8,397 5,709 6,693 6,949 7,130 7,501     
 - ส่ีปีถัดไป  8,334 5,672 6,655 6,870 7,099      
 - ห้าปีถัดไป  8,259 5,685 6,631 6,857       
-  หกปีถัดไป  8,235 5,682 6,632        
-  เจ็ดปีถัดไป  8,234 5,680         
 - แปดปีถัดไป  8,233          
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน

สัมบูรณ ์  8,233 5,680 6,632 6,857 7,099 7,501 8,108 9,670 11,904  
คา่สินไหมทดแทนจ่ายสะสม  (8,219) (5,648) (6,599) (6,750) (7,035) (7,299) (7,751) (8,889) (6,517)  
รวม 284 14 32 33 107 64 202 357 781 5,387 7,261 
การรับประกันภัยต่อตามสัญญา           317 
คา่ใช้จ่ายในการจัดการค่า

สินไหมทดแทนท่ีไม่สามารถ
จัดสรรได ้           134 

รวมสำรองค่าสินไหมทดแทน
ก่อนการประกันภัยต่อ           7,712 

(ข) ตารางค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ปีอุบัติเหตุ/ปีท่ีรายงาน 
ก่อนปี 
2555 2555 

 
2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :            
 - ณ ส้ินปีอุบัติเหตุ  3,554 4,251 5,082 5,414 5,415 5,724 5,491 6,972 7,721  
 - หน่ึงปีถัดไป  3,784 4,521 5,267 5,720 5,549 5,736 5,403 7,163   
 - สองปีถัดไป  3,712 4,500 5,119 5,389 5,275 5,554 5,406    
 - สามปีถัดไป  3,701 4,283 4,983 5,383 5,272 5,547     
 - ส่ีปีถัดไป  3,566 4,261 4,979 5,363 5,267      
 - ห้าปีถัดไป  3,546 4,262 4,982 5,358       
 - หกปีถัดไป  3,546 4,261 4,982        
 - เจ็ดปีถัดไป  3,556 4,260         
 - แปดปีถัดไป  3,555          
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน

สัมบูรณ์  3,555 4,260 4,982 5,358 5,266 5,546 5,408 7,172 8,021  
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม  (3,554) (4,258) (4,977) (5,349) (5,238) (5,527) (5,348) (6,875) (5,427)  
รวม (58) 1 2 5 9 28 19 60 297 2,594 2,957 
การรับประกันภัยต่อตามสัญญา           316 
คา่ใช้จ่ายในการจัดการค่า

สินไหมทดแทนท่ีไม่สามารถ
จัดสรรได ้           134 

รวมสำรองค่าสินไหมทดแทน
สุทธิ           3,407 
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19.3 ข้อสมมติ 

ข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสัญญาประกันภัย เป็นดังนี ้

(ก) ประสบการณ์การเกิดค่าสินไหมทดแทน 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานบริษัทฯได้มีการประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทนจากข้อมูล            
ในอดีต ด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นมาตรฐานและได้รับการยอมรับ โดยจำแนกที่เป็น
ข้อมูลก่อนและหลังการเอาประกันภัยต่อตามปีอุบัติเหตุ และระยะเวลาการพัฒนาการค่าสินไหม
ทดแทน บริษัทฯเลือกใช้ค่าที่สูงที่สุดระหว่างค่าที่คำนวณได้จากสินไหมจ่ายและสินไหมที่เกิดขึ้นแต่
ไม่รวมค่าสินไหมทดแทนที่ เกิดจากมหันตภัย ทั้งนี้  การคำนวณโดยใช้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น                 
ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการแยกข้อมูลค่าสินไหมทดแทนขนาดใหญ่ออกจากการคำนวณเพื่อ
ขจัดความผันผวนของข้อสมมติที่ใช้แต่จะพิจารณาข้อมูลค่าสินไหมทดแทนสำหรับรายการขนาดใหญ่
ดังกล่าวเป็นกรณีๆ ในการประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทน 

(ข) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 

บริษัทฯมีการประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ จากข้อมูล
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของฝ่ายสินไหมทดแทน เช่น เงินเดือนและผลประโยชน์พนักงาน ค่าใช้จ่ายอาคาร
สถานทีแ่ละค่าใช้จ่ายด้านระบบสารสนเทศ เป็นตน้ โดยกำหนดเป็นอัตราส่วนต่อค่าสินไหมทดแทนจ่าย  

19.4 สำรองเบี้ยประกันภัยท่ียังไม่ถือเป็นรายได้ 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

 2563 2562 

   
ยอดคงเหลือตน้ปี 9,978,381,703 8,275,770,417 
เบี้ยประกันภัยรับสำหรับปี 22,858,219,887 21,008,919,254 
เบี้ยประกันภยัที่ถือเป็นรายได้ในปนีี้ (22,525,885,107) (19,306,307,968) 
ยอดคงเหลือปลายปี 10,310,716,483 9,978,381,703 
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20. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
   
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ 1,509,257,804 1,105,589,102 
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ 1,228,193,886 1,448,132,239 
รวมเจ้าหน้ีบริษัทประกันภัยต่อ 2,737,451,690 2,553,721,341 

21. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 รายการเปลี่ยนแปลงภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยเมื่อออกจากงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดังนี ้

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2563 2562 
   
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นปี 710,874,638 381,189,307 
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:   

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 64,893,760 51,921,357 
ต้นทุนดอกเบี้ย 10,663,120 9,123,845 
ต้นทุนบริการในอดีต - 114,403,291 

ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:   
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภัยที่เกิดจาก   
- การเปล่ียนแปลงข้อสมมตดิ้านประชากรศาสตร ์ 11,265,586 9,617,819 
- การเปล่ียนแปลงข้อสมมติด้านการเงิน 19,231,406 164,498,754 
- การปรับปรุงจากประสบการณ์ 5,184,197 823,481 

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (44,910,088) (20,703,216) 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปลายปี 777,202,619 710,874,638 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน    
1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 29.8 ล้านบาท และ 39.3 ล้านบาท ตามลำดับ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานของบริษัทฯประมาณ 12.9 ปี และ 12.6 ป ีตามลำดับ 
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 ข้อสมมตหิลักที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมิน สรุปได้ดังนี ้ 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
   
อัตราคิดลด 1.5 1.7 
อัตราการขึ้นเงนิเดือน 6.0 6.0 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน  1.4 - 18.0 1.3 - 19.0 
 (ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ)   

ข้อสมมตทิี่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน                                                                                       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563                            
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน                                                                                       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562                            

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
 +1% -1% +1% -1% 
     
อัตราคิดลด (89.6) 107.5 (79.5) 95.0 
อัตราการขึ้นเงนิเดือน  97.5 (83.5) 86.3 (74.1) 
อัตราการเปลี่ยนแปลง

ในจำนวนพนกังาน (37.6) 42.3 (32.9) 36.8 

 เมื่อวันที่  5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่  7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน                     
ราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงาน
ติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าว
จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไข
โครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน ผู้บริหารของบริษัทฯได้พิจารณาอนุมัติให้มีการ
เปลี่ยนแปลงโครงการผลประโยชน์ของพนักงานให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ดังกล่าวและมีผลกระทบให้
บริษัทฯมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 114.4 ล้านบาท บริษัทฯบันทึกผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตในส่วนของกำไรหรือขาดทุนแล้ว 
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22. หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

22.1 หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ส่วนประกอบของสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ประกอบด้วย
ผลกระทบทางภาษีที่เกิดจากรายการดังต่อไปนี้ 

  (หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินที่แสดง                          
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หรือ
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี     

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม      

 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:     
ค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึ้น 21,528,363 - 21,528,363 - 
คา่เผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 13,016,552 14,956,552 (1,940,000) (8,444,080) 
สำรองเบี้ยประกันภัย 226,270,653 262,530,541 (36,259,888) 51,675,990 
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว 388,777,894 353,916,560 34,861,334 (12,280,806) 
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าจัดการสินไหม

ทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รบัรายงาน  94,539,055 59,125,734 35,413,321 (1,535,520) 
หนี้สินตามสัญญาเช่า 155,769,741 - 155,769,741 - 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 155,440,524 142,174,928 13,265,596 65,937,067 

อื่นๆ 4,998,276 11,368,301 (6,370,025) (11,267,468) 

รวม 1,060,341,058 844,072,616   
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:     
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 3,839,664,626 4,297,440,638 457,776,012 1,167,305,768 
สินทรัพย์สิทธิการใช ้ 177,312,141 - (177,312,141) - 

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 27,902,976 23,394,967 (4,508,009) (3,725,746) 

รวม 4,044,879,743 4,320,835,605   

หนี้สินภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี 2,984,538,685 3,476,762,989   

รวมส่วนเปลี่ยนแปลง   492,224,304 1,247,665,205 

ส่วนเปลี่ยนแปลงที่รับรู้ใน:     
-  กำไรสะสมต้นป ี   9,204,517 - 
-  องค์ประกอบอื่นส่วนของเจ้าของต้นปี   (542,707,204) - 
-  ส่วนของกำไรหรือขาดทุน   18,457,584 44,423,059 
-  ส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   1,007,269,407 1,203,242,146 

   492,224,304 1,247,665,205 
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  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หรือ

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี    

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่                       
31 ธันวาคม 

 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:     
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 21,528,363 - 21,528,363 - 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 13,016,552 14,956,552 (1,940,000) (8,444,080) 
สำรองเบี้ยประกันภัย 226,270,653 262,530,541 (36,259,888) 51,675,990 
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว 388,777,894 353,916,560 34,861,334 (12,280,806) 
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าจัดการสินไหม

ทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน  94,539,055 59,125,734 35,413,321 (1,535,520) 
หนี้สินตามสัญญาเช่า 155,769,741 - 155,769,741 - 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 155,440,524 142,174,928 13,265,596 65,937,067 

อื่นๆ 4,998,276 11,368,301 (6,370,025) (11,267,468) 

รวม 1,060,341,058 844,072,616   
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:     
ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 3,839,664,626 4,297,440,638 457,776,012 1,167,305,768 

สินทรัพย์สิทธิการใช ้ 177,312,141 - (177,312,141) - 
รวม 4,016,976,767 4,297,440,638   

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  2,956,635,709 3,453,368,022   

รวมส่วนเปลี่ยนแปลง   496,732,313 1,251,390,951 

ส่วนเปลี่ยนแปลงที่รับรู้ใน:     
-  กำไรสะสมต้นป ี   9,204,517 - 
-  องค์ประกอบอื่นส่วนของเจ้าของต้นปี   (542,707,204) - 
-  ส่วนของกำไรหรือขาดทุน   22,615,546 49,097,172 
-  ส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   1,007,619,454 1,202,293,779 

   496,732,313 1,251,390,951 
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22.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดงันี ้

(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน                
ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินได้นติิบคุคลสำหรบัป ี (522,945,019) (379,099,047) (522,945,019) (379,099,047) 
ภาษีเงินได้รอตัดบญัชี:      
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ช่ัวคราวและการกลับรายการผลแตกตา่งช่ัวคราว 18,457,584 44,423,059 22,615,546 49,097,172 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกำไร
หรือขาดทุน (504,487,435) (334,675,988) (500,329,473) (330,001,875) 

 รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณกำไรทางบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่                    
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กับอัตราภาษีเงินได้ที่ใช้ สามารถแสดงได้ดังนี ้ 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน                  

ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 2563 2562 

     
กำไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได ้ 3,210,083,482 2,785,957,457 3,189,293,673 2,762,586,891 

อัตราภาษีเงินได ้ 20% 20% 20% 20% 
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงนิได ้ (642,016,696) (557,191,491) (637,858,734) (552,517,378) 
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีก่อน (30,585) (902,192) (30,585) (902,192) 
รับคืนภาษเีงินได ้ - 40,288,812 - 40,288,812 
ผลกระทบทางภาษีสุทธขิองรายได้หรือค่าใช้จ่าย

ที่ไม่ถือเปน็รายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี 137,559,846 183,128,883 137,559,846 183,128,883 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยูใ่นส่วนของกำไร
หรือขาดทุน (504,487,435) (334,675,988) (500,329,473) (330,001,875) 
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23. ทุนเรือนหุ้น 

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีจำนวนทุนจดทะเบียน  ออกจำหน่ายและชำระแล้ว ซึ่ง
ประกอบด้วยหุน้สามัญ 106,470,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

24. สำรองตามกฎหมาย 

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรร
กำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำรอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ 

25. สำรองอื่น 

 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครัง้ที่ 26 ของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติจัดสรรกำไร
สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นเงินสำรองอ่ืนจำนวน 3,900 ล้านบาท 

26. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน/ข้อมูลคู่ค้ารายใหญ่  

26.1 การรายงานขอ้มูลตามส่วนงานดำเนินงาน 

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุด
ด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับ
ส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของ
บริษัทคือประธานกรรมการ 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ และประกันภัยเบ็ดเตล็ดอ่ืน  

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน สินทรัพย์รวมและหนี้สินรวม 
ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน สินทรัพย์รวมและ
หนี้สินรวมในงบการเงนิ 
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 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
ประกันอัคคีภัย 

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ 

ประกันภัย           
เบ็ดเตล็ดอ่ืน รวม 

รายได้จากการรับประกันภัย      
เบี้ยประกันภัยรับ 1,557,902,952 612,218,804 9,333,934,935 11,354,163,196 22,858,219,887 
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอา

ประกันภัยต่อ (557,859,747) (374,731,161) (304,039,454) (6,812,234,519) (8,048,864,881) 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 1,000,043,205 237,487,643 9,029,895,481 4,541,928,677 14,809,355,006 
บวก: สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยัง      
   ไมถ่ือเป็นรายไดล้ดจากปีก่อน   20,094,452 6,468,072 7,019,330 1,798,697 35,380,551 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 1,020,137,657 243,955,715 9,036,914,811 4,543,727,374 14,844,735,557 
รายได้ค่าจ้างและคา่บำเหน็จ 267,563,185 75,999,084 91,928,139 1,205,510,926 1,641,001,334 

รวมรายได้จากการรับประกันภัย 1,287,700,842 319,954,799 9,128,842,950 5,749,238,300 16,485,736,891 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย      
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 261,233,992 60,094,054 5,974,178,599 2,076,465,639 8,371,972,284 
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ 298,479,999 47,213,554 1,422,286,814 1,097,253,724 2,865,234,091 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน 261,930,710 88,857,769 1,007,237,875 1,017,394,171 2,375,420,525 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 821,644,701 196,165,377 8,403,703,288 4,191,113,534 13,612,626,900 

กำไรจากการรับประกันภัย 466,056,141 123,789,422 725,139,662 1,558,124,766 2,873,109,991 

รายได้จากการลงทุน     1,127,222,520 
กำไรจากเงินลงทุน      185,241,059 
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม     20,789,809 
รายได้อ่ืน     174,083,116 
คา่ใช้จ่ายในการดำเนินงาน     (984,279,252) 
ค่าใช้จ่ายลงทุน     (86,426,177) 
ต้นทนุทางการเงิน     (39,336,336) 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น     (60,321,248) 

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     3,210,083,482 
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     (504,487,435) 

กำไรสุทธิ     2,705,596,047 



57 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 
ประกันอัคคีภัย 

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ 

ประกันภัย           
เบ็ดเตล็ดอ่ืน รวม 

รายได้จากการรับประกันภัย      
เบี้ยประกันภัยรับ 1,524,952,478 604,281,322 8,989,740,545 9,889,944,909 21,008,919,254 
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอา

ประกันภัยต่อ (486,216,586) (346,766,122) (248,611,476) (5,482,767,278) (6,564,361,462) 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 1,038,735,892 257,515,200 8,741,129,069 4,407,177,631 14,444,557,792 
บวก (หัก): สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั      
   ไมถ่ือเป็นรายได ้(เพิ่ม) ลดจากปีก่อน   19,381,959 (13,954,366) (1,027,630,520) (238,755,601) (1,260,958,528) 

เบีย้ประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 1,058,117,851 243,560,834 7,713,498,549 4,168,422,030 13,183,599,264 
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ 232,556,952 83,317,522 72,161,195 865,182,869 1,253,218,538 

รวมรายได้จากการรับประกันภัย 1,290,674,803 326,878,356 7,785,659,744 5,033,604,899 14,436,817,802 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย      
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 136,045,873 95,054,308 5,057,164,743 1,840,489,442 7,128,754,366 
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ 313,486,799 49,573,498 1,369,776,841 984,479,464 2,717,316,602 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน 273,707,474 89,563,383 976,526,160 1,008,708,154 2,348,505,171 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 723,240,146 234,191,189 7,403,467,744 3,833,677,060 12,194,576,139 

กำไรจากการรับประกันภัย 567,434,657 92,687,167 382,192,000 1,199,927,839 2,242,241,663 

รายได้จากการลงทุน     1,226,490,451 
กำไรจากเงนิลงทุน      281,138,063 
ส่วนแบ่งกำไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม     23,370,566 
รายได้อ่ืน     182,847,401 
คา่ใช้จ่ายในการดำเนินงาน     (1,078,262,779) 
คา่ใช้จ่ายลงทุน     (89,314,693) 
ต้นทุนทางการเงิน     (2,553,215) 

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     2,785,957,457 
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     (334,675,988) 

กำไรสุทธิ     2,451,281,469 
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 สินทรัพย์และหนี้สินตามส่วนงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี ้ 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 

ประกันอัคคีภัย 

ประกันภัยทาง

ทะเลและ

ขนส่ง ประกันภัยรถ 

ประกันภยั

เบ็ดเตล็ดอื่น รวมส่วนงาน 

ส่วนท่ี                      

ปันส่วนไม่ได ้ รวม 

สินทรัพย ์        

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 482,420,108 189,891,403 1,083,227,555 8,769,581,163 10,525,120,229 48,978,669,331 59,503,789,560 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  429,558,778 225,335,908 1,042,583,012 6,926,471,876 8,623,949,574 48,703,133,777 57,327,083,351 

หน้ีสิน        

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 2,918,068,041 322,659,553 6,995,641,405 12,082,322,492 22,318,691,491 6,842,050,860 29,160,742,351 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  2,963,050,178 372,716,932 6,575,489,501 9,953,314,954 19,864,571,565 6,439,414,700 26,303,986,265 

26.2 ข้อมูลเกี่ยวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ใน                 
งบการเงิน จึงถือเปน็การรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

26.3 ข้อมูลคู่คา้รายใหญ่ 

ในปี 2563 และ 2562 บริษัทฯมีเบี้ยประกันภัยรับจากคู่ค้ารายใหญ่หนึ่งราย เป็นจำนวนเงินประมาณ 2,495.0 
ล้านบาท และ 2,611.7 ล้านบาท ตามลำดับ 

27. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สำหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2563 2562 
   
ค่าใช้จ่ายพนักงาน 532,551,648 527,332,507 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ 261,382,191 292,412,811 
ค่าภาษีอากร 913,560 768,957 
หนี้สูญและหนีส้งสัยจะสูญ 1,917,577 14,042,236 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอ่ืน 187,514,276 243,706,268 
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 984,279,252 1,078,262,779 



59 

28. ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2563 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่ม (ลดลง) ระหว่างปี:   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (37) 
รายได้จากเงินลงทุนค้างรับ 530,409 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 54,082,629 
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ 5,708,247 

รวม 60,321,248 

29. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2563 2562 
   
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 7,913,704,692 6,671,058,797 
ค่าจา้งและค่าบำเหน็จ 2,865,234,091 2,717,316,602 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 795,709,694 696,378,249 
ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับพนักงาน 1,450,377,972 1,367,520,800 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ 609,297,177 665,018,555 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงานอ่ืน 1,047,785,244 1,241,448,226 
ค่าใช้จ่ายลงทุน 1,223,459 3,412,382 
ต้นทนุทางการเงิน 39,336,336 2,553,215 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 60,321,248 - 
รวม 14,782,989,913 13,364,706,826 
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30. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

บริษัทฯและพนักงานของบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยง
ชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 และเงินที่บริษัทฯ
จ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 ของเงนิเดือนซึ่งขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
นี้บริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2563 และ 2562 บริษัทฯได้บันทึกเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวนเงินประมาณ 83.4 ล้านบาท และ 68.0 
ล้านบาท ตามลำดบั 

31. กำไรต่อหุ้น 

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจำนวน             
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี 

32. เงินปันผลจ่าย 

เงนิปันผลที่ประกาศจ่ายในระหวา่งปี 2563 และ 2562 มีดังนี ้

 
อนุมัติโดย 

จำนวน 
เงินปนัผลรวม 

จำนวน 
เงินปนัผลต่อหุ้น 

  (ล้านบาท) (บาท) 
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 มติที่ประชุมคณะกรรมการ   
   สำหรับปี 2563 ครั้งที่ 5/63 เมื่อวันที ่   
 13 พฤศจิกายน 2563 319.4 3.00 

เงินปันผลระหว่างกาลคร้ังที่ 2 มติที่ประชุมคณะกรรมการ   
   สำหรับปี 2563 ครั้งที่ 4/63 เมื่อวันที ่   
 14 สิงหาคม 2563 319.4 3.00 

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 มติที่ประชุมคณะกรรมการ   
   สำหรับปี 2563 คร้ังที่ 3/63 เมื่อวันที ่   
 15 พฤษภาคม 2563 319.4 3.00 

เงินปันผลระหวา่งกาลครั้งที่ 4 มติที่ประชุมคณะกรรมการ   
   สำหรับปี 2562 ครั้งที่ 2/63 เมื่อวันที ่   
 13 เมษายน 2563 532.3 5.00 

รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปี 2563  1,490.5 14.00 
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อนมุัติโดย 

จำนวน 
เงินปนัผลรวม 

จำนวน 
เงินปนัผลต่อหุ้น 

  (ล้านบาท) (บาท) 
เงินปันผลระหวา่งกาลครั้งที่ 3 มติที่ประชุมคณะกรรมการ   
   สำหรับปี 2562 ครั้งที่ 4/62 เมื่อวันที ่ 319.4 3.00 
 8 พฤศจิกายน 2562   

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 มติที่ประชุมคณะกรรมการ   
   สำหรับปี 2562 ครั้งที่ 3/62 เมื่อวันที ่ 319.4 3.00 
 9 สิงหาคม 2562   

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 มติที่ประชุมคณะกรรมการ   
   สำหรับปี 2562 คร้ังที่ 2/62 เมื่อวันที ่ 319.4 3.00 
 10 พฤษภาคม 2562   

เงินปันผลประจำปีสำหรับปี 2561 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น   
 ประจำปีครัง้ที่ 26   
 เมือ่วันที่ 26 เมษายน 2562 532.3 5.00 
รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปี 2562  1,490.5 14.00 
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33. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกีย่วข้องกัน 

33.1 ลักษณะความสัมพันธ์ 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯและกิจการที่ เกี่ยวข้องกันบริษัทฯคำนึงถึงเนื้อหาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย 

 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้ 

รายชือ่กิจการที่เกีย่วขอ้งกัน ประเภทกิจการ ความสัมพันธ์กับบรษิัทฯ 
Asia Insurance (Cambodia) Plc. ประกันวนิาศภยั เป็นบริษัทร่วม 
Asian Insurance International (Holding) Limited ลงทนุในบรษิัทอื่น เป็นบริษัทร่วม 
Bangkok Insurance (Lao) Company Limited ประกันวนิาศภยั เป็นบริษัทร่วม 
ธนาคารกรุงเทพ จำกดั (มหาชน) สถาบนัการเงิน การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษทั บริการเชือ้เพลิงการบนิกรงุเทพ จำกัด (มหาชน) พลังงานและ

สาธารณูปโภค 
การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 

บริษัท เอเซียพลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หลักทรพัย ์ การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด พลังงานและ

สาธารณูปโภค 
การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 

บริษัท ไทยอินโด คอร์ดซ่า จำกัด ผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้า การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประกันชีวิต การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด ธุรกิจเงินทุน การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
Asia Insurance (Investments) Limited ลงทนุในบรษิัทอื่น การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกดั (มหาชน) ประกันภัย การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) เครือ่งใช้ไฟฟ้า การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ “บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) 
จำกัด (มหาชน)”) 

เครือ่งใช้ไฟฟ้า การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 

บริษทั โรงพยาบาลบำรุงราษฎร ์จำกัด (มหาชน) การแพทย ์ การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) บรรจุภัณฑ ์ การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท สรชัยวิวัฒน์ จำกัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท บางปะอิน กอล์ฟ จำกัด บันเทงิและสันทนาการ การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัด ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส ์ การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท เอเชียเสริมกิจ จำกัด ธุรกิจเงินทุน การถอืหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกันวนิาศภยั การถอืหุ้น 
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) หลักทรัพย ์ บริษัทย่อยของผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ของบรษิัทฯ 
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33.2  รายการท่ีสำคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
ทั้งนี้ รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯและ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น โดยสามารถสรุปรายการที่สำคัญได้ดังนี ้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 

สำหรบัปสีิ้นสุดวันที ่                              
31 ธนัวาคม  

 2563 2562 นโยบายการกำหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษทัร่วมและกจิการที่
เกี่ยวข้องกัน    

รายได ้    
เบี้ยประกันภัยรับ 674,871 608,415 เป็นปกติทางการค้าของการรบัประกันภัย 
ค่าบำเหน็จรับ 221,699 192,645 เป็นปกติทางการค้าของการประกนัภัยตอ่                

ตามประเภทของการประกันภยัและ                
สัญญาประกันตอ่ 

ดอกเบี้ยรบั(1) 74,446 73,806 อัตราเดียวกบัสถาบันการเงินและบริษทั                 
ที่เกี่ยวข้องกนัให้กบัลกูค้าทัว่ไป 

เงินปนัผลรับ(1) 583,749 634,847 ตามที่ประกาศจ่าย 
ค่าเช่ารบั(2) 5,101 4,833 อตัราเดยีวกบัที่บริษทัฯคิดกบัลกูคา้ทั่วไป 
คา่ใช้จ่าย    
เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันต่อ 681,244 600,404 เป็นปกติทางการค้าของการประกนัภัยตอ่ตาม

ประเภทของการประกันภัยและสญัญา
ประกันตอ่ 

ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันตอ่ (230,722) (207,177) ตามที่เกิดขึน้จริง 
ค่าจา้งและค่าบำเหน็จ 74,426 61,500 เป็นปกติทางการค้าของการรบัประกันภัย 
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุนส่วนบุคคล(3) - 139 อตัราใกล้เคียงกบัที่บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกัน             

คิดกับลูกค้าทั่วไป 
ค่าธรรมเนียมจ่ายจากการซือ้ขายหลักทรัพย์(3) 1,094 1,067 อตัราใกล้เคียงกบัที่บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกัน                

คิดกับลูกค้าทั่วไป 
ส่วนของเจ้าของ    
เงินปนัผลจ่าย 196,580 190,696 ตามที่ประกาศจ่าย 
(1) แสดงอยู่ในรายการ “รายได้จากการลงทุนสุทธิ” ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(2) แสดงอยู่ในรายการ “รายได้อ่ืน” ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(3) แสดงรวมอยู่ในรายการ “ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน” ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ 
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33.3 ยอดคงค้างระหว่างกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ยอดคงค้างที่สำคัญระหวา่งบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 
 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

บริษัทร่วม   
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - ราคาทนุ 129,396 129,396 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน   
เงินฝากสถาบันการเงนิ 8,388,796 5,559,220 
เบี้ยประกันภัยค้างรับ 28,209 37,480 
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างรับ (1) 111 - 
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ   

เงินวางไว้จากการประกันภยัต่อ 7,117 7,090 
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ 8,730 14,138 

เงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   
 ตราสารทุน 20,165,152 23,257,829 
 ตราสารหนี้ 9,404 - 
เงินลงทนุทั่วไป - 600,377 
เงินให้กูย้ืมและดอกเบี้ยค้างรับ 157,178 157,578 
สินทรัพยอ์ื่น   

เงินมัดจำและค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ  35,900 36,293 
ลกูหนี้จากการขายหลักทรัพย์ 3,779 79 

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยตอ่   
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ 99,714 104,373 
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ 61,376 45,810 

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย   
สำรองค่าสินไหมทดแทน - 318 

หนี้สินอื่น   
หนี้สินตามสัญญาเช่า - 36 
เจา้หนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ - 2,923 

(1) แสดงอยูใ่นรายการ “รายได้จากการลงทุนค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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33.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคัญ 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่
กรรมการและผู้บริหารสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2563 2562 
   
ผลประโยชน์ระยะสั้น 89.8 94.8 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 10.1 4.3 
รวม 99.9 99.1 

34. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย        

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สำหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2563 2562 
   
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภยัสะสมตน้ป ี 366,986,431 316,838,740 
เงินสมทบกองทนุประกันวินาศภัยระหว่างปี 53,866,243 50,147,691 

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายป ี 420,852,674 366,986,431 
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35. หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นภายหน้าและภาระผูกพัน 

35.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อตกแต่ง ต่อเติมอาคาร
และพัฒนาโปรแกรมคอมพวิเตอร์จำนวนรวม 75.2 ล้านบาท และ 34.5 ล้านบาท ตามลำดับ 

35.2 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจำนวนประมาณ 2,859.9 ล้านบาท 
และ 2,968.4 ล้านบาท ตามลำดับ จากการเป็นผู้รับประกันภัย ซึ่งผลของการพิจารณาคดีดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด 
โดยความรับผิดของบริษัทฯจำกัดอยู่ที่มูลค่าที่ต่ำกว่าของทุนประกันหรือทุนทรัพย์ที่ถูกฟ้องร้องดังกล่าวคิด
เป็นจำนวนรวม 340.3 ล้านบาท และ 779.2 ล้านบาท ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้
พิจารณาและประเมินผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความดังกล่าวเป็นจำนวนประมาณ 116.0 ล้านบาท และ 
105.4 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งได้บันทึกไว้แล้วในรายการ “หนี้สินจากสัญญาประกันภัย” ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันดังกล่าว  

36. ความเสี่ยงและนโยบายบริหารความเสี่ยง 

36.1 ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย 

 บริษัทฯให้ความสำคัญต่อความเสี่ยงจากการรับประกันภัยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการรับประกันภัยถือเป็น   
การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯจึงได้มีการกำหนดนโยบายในการรับประกันภัยที่รอบคอบ 
สอดคล้องกับความเสี่ยงภัยที่แท้จริง นโยบายการจัดการสินไหมทดแทนที่รวดเร็วและเป็นธรรม และได้มีการ
กำหนดนโยบายการทำประกันภัยต่อให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเสี่ยง
ด้านเครดิต โดยพิจารณาจากความน่าเชื่อถือของผู้รับประกันภัยต่อต้องไม่ต่ำกว่าที่บริษัทฯกำหนดและความ
เสี่ยงด้านการกระจุกตัวจากการรับประกันภัยและการประกันภัยต่อ โดยพิจารณาสัดส่วนการรับประกันภัยใน
แต่ละผลิตภัณฑ์ และสัดส่วนการเอาประกันภัยต่อของผู้รับประกันภัยต่อแต่ละรายไม่เกินกว่าที่บริษัทฯ
กำหนด 



67 

 ตารางแสดงการกระจุกตัวของหนีส้ินจากสัญญาประกันภัย โดยแยกตามประเภทประกันภัย 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 

 สำรอง                 
เบี้ยประกันภัย

ก่อนการ
ประกันภัยต่อ 

สำรองเบี้ย
ประกันภัยส่วนที่           

ประกันภัยต่อ สุทธิ 

สำรอง                 
ค่าสินไหม

ทดแทนก่อนการ
ประกันภัยต่อ 

สำรอง                 
ค่าสินไหม

ทดแทนส่วนที่
ประกันภัยต่อ สุทธิ 

       
อัคคีภัย 795,785,036 (266,624,724) 529,160,312 259,543,078 (84,461,369) 175,081,709 
ทางทะเลและขนส่ง 142,349,648 (63,335,831) 79,013,817 90,659,263 (43,094,482) 47,564,781 
รถยนต์ 4,748,402,359 (151,818,947) 4,596,583,412 2,200,472,632 (45,698,120) 2,154,774,512 
เบ็ดเตล็ด 4,624,179,440 (2,773,841,712) 1,850,337,728 5,161,123,033 (4,131,294,095) 1,029,828,938 

รวม 10,310,716,483 (3,255,621,214) 7,055,095,269 7,711,798,006 (4,304,548,066) 3,407,249,940 

 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2562 
 สำรอง                 

เบี้ยประกันภัย
ก่อนการ

ประกันภัยต่อ 

สำรอง                 
เบี้ยประกันภัย

ส่วนที่           
ประกันภัยต่อ สุทธิ 

สำรอง                 
ค่าสินไหม

ทดแทนก่อนการ
ประกันภัยต่อ 

สำรอง                 
ค่าสินไหม

ทดแทนส่วนที่
ประกันภัยต่อ สุทธ ิ

       
อัคคีภัย 781,063,295 (231,808,531) 549,254,764 239,977,150 (63,676,049) 176,301,101 
ทางทะเลและขนส่ง 147,856,149 (62,374,260) 85,481,889 139,354,679 (71,901,330) 67,453,349 
รถยนต ์ 4,729,787,965 (126,185,223) 4,603,602,742 1,795,192,708 (36,270,602) 1,758,922,106 
เบ็ดเตล็ด 4,319,674,294 (2,467,537,869) 1,852,136,425 3,456,634,144 (2,592,577,893) 864,056,251 
รวม 9,978,381,703 (2,887,905,883) 7,090,475,820 5,631,158,681 (2,764,425,874) 2,866,732,807 

การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่หนี้สินจากการรับประกันภัยว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง
อันเนื่องมาจากความผันผวนของข้อสมมติที่ใช้ในการคำนวณสำรองค่าสินไหมทดแทนทั้งด้านก่อนการรับ
ประกันภัยต่อ และหลังการรับประกันภัยต่อ โดยความเสี่ยงอาจเกิดจากความถี่ของการเกิดความเสียหาย
มูลค่าความเสียหายต่อคร้ังหรือค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดการสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ทั้งนี้ 
ข้อมูลนี้ไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต และควรใช้ด้วยความระมัดระวัง 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2563 

 
ข้อสมมติ                     

ที่เปลี่ยนแปลง 

สำรองค่าสินไหม
ทดแทนเพิ่มขึ้น 

(ลดลง) ก่อนการ                
ประกันภัยต่อ  

สำรองค่าสินไหม
ทดแทนเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) หลังการ                      

ประกันภัยต่อ  

กำไรก่อน                      
ภาษีเงินได้                 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
ส่วนของเจ้าของ
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

      
ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย +10 % 1,147.1 772.1 (772.1) (617.7) 
ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย -10 % (1,147.1) (772.1) 772.1 617.7 
จำนวนเคลมเฉลี่ย +10 % 1,147.1 772.1 (772.1) (617.7) 
จำนวนเคลมเฉลี่ย -10 % (1,147.1) (772.1) 772.1 617.7 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2562 

 
ข้อสมมติ                     

ที่เปลี่ยนแปลง 

สำรองค่าสินไหม
ทดแทนเพิม่ขึ้น 

(ลดลง) ก่อนการ                
ประกันภัยต่อ 

สำรองค่าสินไหม
ทดแทนเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) หลังการ                      

ประกันภัยต่อ 

กำไรก่อน                      
ภาษีเงินได้                 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
ส่วนของเจ้าของ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

      
ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย +10 % 943.1 697.2 (697.2) (557.8) 
ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย -10 % (943.1) (697.2) 697.2 557.8 
จำนวนเคลมเฉลี่ย +10 % 943.1 697.2 (697.2) (557.8) 
จำนวนเคลมเฉลี่ย -10 % (943.1) (697.2) 697.2 557.8 

36.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต 

สินทรัพย์ประกันภัย 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของการให้เครดิตซึ่งเกิดจากเบี้ยประกันภัยค้างรับและเงินค้างรับจากการ
ประกันภัยต่ออยู่ในระดับต่ำเนื่องจากผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยต่อของบริษัทฯกระจายอยู่ใน
อุตสาหกรรมที่แตกต่างกันและตามภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย 

บริษัทฯได้มีการพิจารณาฐานะการเงิน และอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทรับประกันภัยต่อ และมีการทำ
ประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อหลายรายที่เชื่อถือได้และมีความสามารถในการรับประกันภัยต่อ ซึ่ง
วิธีดังกล่าวจะช่วยกระจายความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาเงื่อนไขในการเอาประกันภัยต่ออย่าง
รอบคอบ โดยหน่วยงานที่มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีในเร่ืองการประกันภัยต่อ และมีฝ่ายกฎหมายในการ
พิจารณาประเด็นทางกฎหมายเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว และมีกระบวนการติดตามเบี้ยประกันภัยค้างรับจาก
ทั้งผู้เอาประกันภัย ตัวแทนและนายหน้าอย่างใกล้ชิด รวมถึงกำหนดให้ตัวแทนและนายหนา้นำหลักทรัพย์มา
ค้ำประกันตามวงเงินตามที่บริษัทฯกำหนดทางกฎหมายเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว 

จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากความเสี่ยงด้านเครดิต คือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าว
หักด้วยค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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สินทรัพย์ทางการเงิน 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของเงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์จำนองอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากบริษัทฯ
พิจารณาให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบการหลายรายที่กระจายอยู่ในหลายหมวดอุตสาหกรรมและกระจายอยู่ใน
ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย หลักทรัพย์ที่นำมาจำนองเป็นประกันหนี้มีมูลค่าเพียงพอที่บริษัทฯจะได้รับ
ชำระหนี้และสัดส่วนเงินให้กู้ยืมต่อมูลค่าหลักประกันจะเป็นไปตามข้อกำหนดของ คปภ. บริษัทฯจะ
พจิารณาถึงฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ ตามมาตรฐานการวิเคราะห์สินเชื่อที่ดี 
พร้อมกำหนดวงเงินให้กู้ยืมต่อมูลค่าหลักประกันไม่ให้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และติดตามกระแสเงินที่
ได้รับชำระในแต่ละเดือน รวมถึงความสม่ำเสมอในการชำระหนี้ของลูกหนี ้

บริษัทฯมีการทบทวน และติดตามสินทรัพย์ลงทุนทุกประเภทที่ต้องคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิต (Expected 
Credit Loss: ECL) อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ เพื่อประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตาม
นโยบายการจัดสถานะ หรือจัดชั้นสินทรัพย์ ได้แก่ ประมาณการมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า (12-month expected credit losses) และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ตลอดอายุ (lifetime expected credit losses) อย่างเหมาะสม  

บริษัทฯได้พิจารณาถึงหลักเกณฑ์การจัดชั้นสินทรัพย์ตามลักษณะความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์                                  
โดยกําหนดให้มีการจัดชั้นสินทรัพย์ ดังนี ้

ชั้นที ่1 - สินทรัพย์ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (performing) 

ชั้นที่ 2 - สินทรัพย์ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคญัของความเสี่ยงด้านเครดิต (under-performing)  

ชั้นที่ 3 - สินทรัพย์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (non-performing)   

สำหรับหลักเกณฑ์ในการจัดชั้นสินทรัพย์ การตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและการตัด
จำหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชี บริษัทฯได้พิจารณาทั้งปัจจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพในการจัดชั้น
สินทรัพย์ ซึ่งการพิจารณาปัจจัยเชิงปริมาณคำนึงถึงระยะเวลาในการผิดนัดการจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือ
การค้างชำระหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น ผิดนัดชำระเกิน 30 วัน หรือผิดนัดชำระเกิน 90 วัน เป็นต้น 
ทั้งนี้ต้องมีการพิจารณาปัจจัยเชิงคุณภาพร่วมในการจัดชั้นสินทรัพย์ด้วย  เช่น ในกรณีที่บริษัทเห็นว่าไม่
สามารถเรียกชําระหนี้คืนได้หรือคุณภาพของผู้ออกตราสารหรือลูกหนี้มีการเสื่อมถอยลงอย่างมีนัยสําคัญ 
เหตุการณ์ที่จะกระทบการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหนี้ อันดับความน่าเชื่อถือ และข้อมูลการคาดการณ์
ในอนาคต เช่น ภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมก็เป็นปัจจัยที่ต้องนำมารวมพิจารณาถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสําคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต 



70 

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน แสดงได้ดังนี ้

  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 

 

ชั้นที่ 1 - สินทรัพยท์ี่ไม่
มีการเพ่ิมขึ้นอย่างมี
นัยสำคัญของความ

เสี่ยงด้านเครดิต 

ชั้นที่ 2 - สินทรัพย์ทีม่ี
การเพ่ิมขึ้นอย่างมี
นัยสําคัญของความ

เสี่ยงด้านเครดิต 
ชั้นที่ 3 - สินทรัพย์ทีม่ี
การดอ้ยค่าด้านเครดิต รวม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     
อันดับที่อยู่ใน “ระดับน่าลงทุน” 141,557 - - 141,557 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า

จะเกิดขึ้น - - - - 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 141,557 - - 141,557 

รายได้จากการลงทุนค้างรับ     
อันดับทีอ่ยูใ่น “ระดับน่าลงทุน” 42,379 - - 42,379 
อันดับที่อยูต่่ำกว่า “ระดับน่าลงทุน” - - 1,028 1,028 
รวม 42,379 - 1,028 43,407 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า

จะเกิดขึ้น (9) - (534) (543) 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 42,370 - 494 42,864 

เงินลงทุนเผ่ือขายที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     

อันดับที่อยู่ใน “ระดับน่าลงทุน” 3,827,529 - - 3,827,529 
อันดับที่อยูต่่ำกว่า “ระดับน่าลงทุน” - - 52,030 52,030 
รวมมูลค่ายุติธรรม 3,827,529 - 52,030 3,879,559 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน 734 - 54,407 55,141 

เงินลงทุนที่ถือจนครบกำหนดที่วัดมูลค่า
ด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย     

อันดับที่อยู่ใน “ระดับน่าลงทุน” 13,729,657 - - 13,729,657 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า

จะเกิดขึ้น (2,701) - - (2,701) 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 13,726,956 - - 13,726,956 

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ     
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 1,039,144 - - 1,039,144 
เกินกำหนดชำระ     

น้อยกว่า 3 เดือน 313,547 17,942 - 331,489 
3 - 6 เดือน - - 21,426 21,426 
มากกว่า 12 เดือน - - 133,617 133,617 

รวม 1,352,691 17,942 155,043 1,525,676 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า

จะเกิดขึ้น (1) - (49,256) (49,257) 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 1,352,690 17,942 105,787 1,476,419 
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ตารางข้างต้นได้แสดงฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตสำหรับสินทรัพย์ทางการเงิน ฐานะเปิดต่อ
ความเสี่ยงสูงสุดเป็นมูลค่าขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่คำนึงถึงหลักประกันและการดำเนินการ
ใดๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ 

สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต คือ 

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นสุทธิค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

รายการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แสดงได้ดังนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  

 

ชั้นที่ 1 - สินทรัพย์ที่
ไม่มีการเพิ่มขึ้น

อย่างมีนัยสำคัญของ
ความเสี่ยงด้าน

เครดติ 

ชั้นที่ 2 - สินทรัพย์ที่
มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสําคัญของความ

เสี่ยงด้านเครดติ 

ชั้นที่ 3 - สินทรัพย์ที่
มีการด้อยค่าด้าน

เครดิต รวม 

เงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

    

ยอดต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 1,903 - - 1,903 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเปลี่ยน

การจดัชั้น (98) - 98 - 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า

ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ 171 - 54,309 54,480 
สินทรัพย์ทางการการเงินใหม่ที่ซื้อหรือ

ได้มา 126 - - 126 
ส่วนที่ตดัจำหน่ายจากบัญชี (1,368) - - (1,368) 

ยอดปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 734 - 54,407 55,141 

เงินลงทุนที่ถือจนครบกำหนดทีว่ัดมูลค่า
ด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย     

ยอดต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 1,857 - - 1,857 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า

ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ 1 - - 1 
สินทรัพย์ทางการการเงินใหม่ที่ซื้อหรือ

ได้มา 2,690 - - 2,690 
ส่วนที่ตัดจำหน่ายจากบัญชี (1,847) - - (1,847) 

ยอดปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2,701 - - 2,701 
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 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  

 

ชั้นที่ 1 - สนิทรัพยท์ี่
ไม่มีการเพิ่มขึน้

อย่างมีนัยสำคัญของ
ความเสี่ยงด้าน

เครดิต 

ชั้นที่ 2 - สินทรัพย์ที่
มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสําคัญของความ

เสี่ยงด้านเครดติ 

ชั้นที่ 3 - สินทรัพย์ที่
มีการด้อยค่าด้าน

เครดิต รวม 

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ     
ยอดต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 1 - 43,548 43,549 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า

ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (1) - 5,708 5,707 
สินทรัพย์ทางการการเงินใหม่ที่ซื้อหรือ

ได้มา 1 - - 1 

ยอดปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 1 - 49,256 49,257 

36.3  ความเสี่ยงด้านตลาด 

 ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึงความเสี่ยงที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ และราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุน 

(ก) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์และเงินให้กู้ยืม 

บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยอันเกี่ยวเน่ืองกับเงินให้กู้ยืมต่ำ เน่ืองจากว่าเงินให้กู้ยืมส่วนใหญ่
ของบริษัทฯมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในกรณีที่บริษัทฯพบว่าอัตราตลาดแตกต่างจากอัตราดอกเบี้ยที่
กำหนดในสัญญาเงินกู้อย่างมีสาระสำคัญ บริษัทฯสามารถปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยใหม่สำหรับเงินให้
กู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยที่ผู้กู้ไม่สามารถปฏิเสธการปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่ได้ เนื่องจากเป็น
เงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาเงนิให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯและผู้กู้ 

บริษัทฯ ทำการติดตามการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนในตลาดตราสารหนี้อย่าง
ใกล้ชิด เพื่อกำหนดระยะเวลาการลงทุนให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 
นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดเพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาตรา
สารหนี้ที่เปลี่ยนแปลงไป และยังมีการบริหารจัดการเงินฝากธนาคารให้มีจำนวนเงินที่ครบกำหนด 
ทุกๆ เดือนในจำนวนที่ใกล้เคียงกัน ทำให้ลดความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนได้ 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพย์และหนี้สินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ยได้ดังนี ้

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 

 อัตราดอกเบ้ียคงท่ี     
 ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบ้ียใหม ่     

 หรือวันครบกำหนด อัตราดอกเบ้ีย    

 ภายใน   ปรับขึ้นลงตาม ไม่ม ี  อัตราดอกเบ้ีย 

  1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี ราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแท้จริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 138,770,328 2,786,990 141,557,318 0.13 - 0.30 

รายได้จากการลงทุนคา้งรับ 38,442,884 - 493,871 - 3,926,715 42,863,470 0.38 - 4.62 
เงินลงทุนในหลักทรัพย ์        

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 2,022,325,789 1,062,973,285 215,221,240 - - 3,300,520,314 0.50 - 2.40 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 130,656,732 352,574,065 95,808,033 - - 579,038,830 2.11 - 4.62 
หุ้นทุน - - - - 25,112,950,486 25,112,950,486 - 
หน่วยลงทุน - - - - 1,704,622,324 1,704,622,324 - 

เงินฝากสถาบันการเงิน 13,726,956,313 - - - - 13,726,956,313 0.38 - 1.45 
เงินให้กู้ยืมและดอกเบ้ียค้างรับ 333,556 8,836,662 144,683,195 1,322,565,611 - 1,476,419,024 2.50 - 7.00 
หน้ีสินทางการเงิน        

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 53,359,431 112,712,930 1,635,818,693 - - 1,801,891,054 5.00 - 5.21 
สินทรัพย์สัญญาประกันภัย        
เบ้ียประกันภัยค้างรับ - - - - 2,765,896,684 2,765,896,684 - 

สินทรัพยจ์ากการประกันภัยต่อ - 
สำรองค่าสินไหมทดแทน - - - - 4,304,548,066 4,304,548,066 - 

ลูกหน้ีจากสัญญาประกันภัยต่อ - - - - 389,321,701 389,321,701 - 

หน้ีสินสัญญาประกันภัย        
หน้ีสินจากสัญญาประกันภยั -    

สำรองค่าสินไหมทดแทน - - - - 7,711,798,006 7,711,798,006 - 

เจ้าหน้ีบริษทัประกันภัยต่อ - - - - 2,737,451,690 2,737,451,690 - 
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 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2562 

 อัตราดอกเบ้ียคงท่ี     
 ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบ้ียใหม ่     

 หรือวันครบกำหนด อัตราดอกเบ้ีย    
 ภายใน   ปรับขึ้นลงตาม ไม่ม ี  อัตราดอกเบ้ีย 

  1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี ราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแท้จริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพยท์างการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 136,066,443 2,757,651 138,824,094 0.38 - 1.00 

รายได้จากการลงทุนค้างรับ 65,379,129 - - 3,570,013 2,732,516 71,681,658 0.38 - 7.00 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์        

หลักทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 2,428,209,736 1,051,753,356 210,712,960 - - 3,690,676,052 1.25 - 2.36 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 517,412,991 450,811,393 - - - 968,224,384 2.21 - 4.62 
ตราสารทุน - - - - 29,078,827,350 29,078,827,350 - 
เงินฝากสถาบันการเงิน 11,220,681,007 - - - - 11,220,681,007 0.38 - 1.85 

เงินให้กู้ยืม 255,419 7,872,259 121,675,959 1,183,929,538 - 1,313,733,175 2.50 - 7.00 
หน้ีสินทางการเงิน        
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 17,288,288 22,770,943 - - - 40,059,231 5.21 

สินทรัพย์สัญญาประกันภัย        
เบ้ียประกันภยัคา้งรับ - - - - 2,781,688,227 2,781,688,227 - 
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - 

สำรองค่าสินไหมทดแทน - - - - 2,764,425,874 2,764,425,874 - 
ลูกหน้ีจากสัญญาประกันภัยต่อ - - - - 393,520,487 393,520,487 - 
หน้ีสินสัญญาประกันภัย        

หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย -    
สำรองค่าสินไหมทดแทน - - - - 5,631,158,681 5,631,158,681 - 

เจ้าหน้ีบริษัทประกันภัยต่อ - - - - 2,553,721,341 2,553,721,341 - 
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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่มีต่อกำไรหรือขาดทุนและส่วนของเจ้าของ           
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
อัตราดอกเบี้ย                     
ที่เปล่ียนแปลง 

กำไรก่อน                      
ภาษีเงินได้                 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น 

(ลดลง) 
    
เงินลงทุนในตราสารหน้ี +0.25 % - (22.5) 

 -0.25 % - (5.1) 
เงินฝากสถาบันการเงิน +0.25 % (22.3) (17.8) 
 -0.25 % (61.6) (49.3) 
เงินให้กู้ยืมและ +0.50 % 4.7 3.7 

ดอกเบี้ยค้างรับ -0.50 % (4.7) (3.7) 

การวิเคราะห์ผลกระทบข้างต้นจัดทำขึ้นโดยใช้ข้อสมมติว่าจำนวนสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด และตัวแปรอ่ืนทั้งหมดคงที่ตลอด 1 ปี และยังถือเสมือนว่าอัตรา
ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดของสินทรัพย์ดังกล่าว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ที่เกิดขึ้นจึงมีผลกระทบต่อดอกเบี้ยที่ต้องชำระตลอด 12 เดือนเต็ม ทั้งนี้ ข้อมูลนี้ไม่ใช่การคาดการณ์
หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต และควรใช้ด้วยความระมัดระวัง 

(ข) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับการรับประกันภัยและการทำ
ประกันภัยต่อกับบริษัทประกันวินาศภัยในต่างประเทศ การลงทุนในบริษัทร่วมในต่างประเทศเป็น
เงินตราต่างประเทศ  

บริษัทฯอาจใช้เคร่ืองมือทางการเงินในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ได้แก่ สัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน (Cross Currency and Interest Rate Swap) สัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ ย  (Interest Rate Swap) และสัญ ญาซื้อขายเงินตราต่างประเท ศล่วงหน้ า (Foreign 
Exchange Forward) เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาด และ
เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลและมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้
ในการประเมินระดับความเสี่ยงของการลงทุนด้วยวิธีการประเมินและแบบจำลองต่างๆ เช่น Value at 
Risk, Sensitivity Analysis, Stress Test เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯจะยังคงมีฐานะการเงินที่ยืดหยุ่นเพียง
พอที่จะรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ได ้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อ
ลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่ เป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศดังนี้ 

 สินทรัพย์ หนี้สิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 

สกุลเงิน 

31 
ธันวาคม

2563 

31 
ธันวาคม

2562 

31 
ธันวาคม

2563 

31 
ธันวาคม

2562 

31                  
ธันวาคม              

2563 

31                   
ธันวาคม               

2562 

 (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (บาทต่อหน่วยเงนิตราต่างประเทศ) 
      

เหรียญสหรัฐอเมริกา 362.3 565.2 389.6 566.6 29.991 30.108 
เปโซฟิลิปปนิส์ 32.2 24.7 - 13.4 0.623 0.592 
ฮ่องกงดอลล่าร์ 7.6 7.4 3.9 0.5 3.866 3.865 
จีนหยวน 5.3 - - - 4.601 4.30 
อินโดนเีซียรเูปียส 2.9 4.8 0.1 1.2 0.002 0.002 
ยูโร 1.5 1.4 - 2.1 36.816 33.678 
ปอนด์สเตอร์ลิง 1.4 2.3 0.1 1.9 40.562 39.444 
เยนญีปุ่น่ 0.9 0.8 - 0.1 0.290 0.275 
ดองเวยีดนาม 0.5 5.3 - - 0.001 0.001 
บรูไนดอลลาร ์ 0.5 - - - 22.612 22.260 
มาเลเซียริงกิต - 0.5 - - 7.414 7.300 
อินเดียรปู ี - 0.4 - 0.4 0.400 0.413 
ออสเตรเลียดอลลาร ์ - 0.1 0.1 0.1 22.878 21.013 
ไต้หวันดอลลาร ์ - - - 19.6 1.069 1.002 
ปากีสถานรูปี - - - 0.5 0.187 0.195 

(ค) ความเสี่ยงจากราคาตราสารทุน 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ราคาตลาดของตราสารทุน ซึ่งอาจทำให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทาง
การเงิน 

บริษัทฯจะเลือกลงทุนในตราสารทุนที่ผู้ออกมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งมีความสามารถในการทำกำไร 
มีศักยภาพในการเติบโตได้อย่างต่อเน่ือง รวมถึงธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากนโยบายภาครัฐโดย
ส่วนใหญ่บริษัทฯ ถือครองตราสารทุนไว้เพื่อการลงทุนในระยะยาว ซึ่งจะสามารถลดความผันผวน
ของราคาตราสารทุนได ้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีความเสี่ยงจากการถือเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งราคา
จะเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะตลาด 
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36.4  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯจะไม่สามารถปฏิบัตติามภาระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด 
เน่ืองจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการ
ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายได้บริษัทฯจัดสรรเงินลงทุนบางส่วนเป็นเงินฝากธนาคาร
ซึ่งมีสภาพคล่องสูงสำรองไว้สำหรับค่าใช้จ่ายดำเนินงาน โดยกำหนดให้เงินฝากครบกำหนดในแต่ละ
ช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความต้องการใช้เงิน ตามแผนบริหารกระแสเงินสด การรับเงิน การจ่ายเงินตามภาระ
ผูกพันต่างๆ ที่วางไว้ และอีกส่วนหนึ่งบริษัทฯ จัดสรรเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด 
สภาพคล่องสูง และสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้สะดวกที่มูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 

  วันที่ครบกำหนดของสินทรัพย์และหนี้สินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
และ 2562 มีดังนี ้

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 

 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ไม่มีกำหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 141,557,318 - - - - 141,557,318 
รายได้จากเงินลงทุนค้างรบั - 42,369,599 - - 493,871 42,863,470 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - 15,879,938,835 1,415,547,350 311,029,272 26,817,572,810 44,424,088,267 
เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรบั 101,567,565 709,178,538 452,750,098 212,922,823 - 1,476,419,024 
หนี้สินทางการเงิน       
หนี้สินตามสัญญาเช่า - 53,359,431 112,712,930 1,635,818,693 - 1,801,891,054 
สินทรัพย์สัญญาประกันภัย       
เบ้ียประกันภัยคา้งรับ - 2,765,896,684 - - - 2,765,896,684 
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - 

สำรองค่าสินไหมทดแทน - 2,771,704,023 1,532,844,043 - - 4,304,548,066 
ลูกหนีจ้ากสญัญาประกนัภัยต่อ - 389,321,701 - - - 389,321,701 
หนี้สินสัญญาประกันภัย       
หนีส้ินจากสัญญาประกันภัย - 

สำรองสินไหมทดแทน - 4,965,636,631 2,746,161,375 - - 7,711,798,006 
เจ้าหนีบ้รษัิทประกันภัยต่อ - 2,737,451,690 - - - 2,737,451,690 
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 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2562 

 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ไม่มีกำหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 138,824,094 - - - - 138,824,094 
รายได้จากเงินลงทุนค้างรับ 5,377 71,676,281 - - - 71,681,658 
เงินลงทนุในหลักทรัพย์ - 14,166,303,734 1,502,564,749 210,712,960 29,078,827,350 44,958,408,793 
เงินให้กู้ยืม - 840,025,328 256,557,974 217,149,873 - 1,313,733,175 
หนี้สินทางการเงิน       
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - 17,288,288 22,770,943 - - 40,059,231 
สินทรัพย์สัญญาประกันภัย       
เบ้ียประกันภัยคา้งรับ - 2,781,688,227 - - - 2,781,688,227 
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - 

สำรองค่าสินไหมทดแทน - 1,768,825,033 995,600,841 - - 2,764,425,874 
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - 393,520,487 - - - 393,520,487 
หนี้สินสัญญาประกันภัย       
หนีส้ินจากสัญญาประกันภัย - 

สำรองสินไหมทดแทน - 3,603,111,420 2,028,047,261 - - 5,631,158,681 
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ - 2,553,721,341 - - - 2,553,721,341 
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37. มูลค่ายุติธรรรมของสินทรัพยท์างการเงิน 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือวัดมูลค่า
ด้วยราคาทุนแต่ต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 

 มลูค่ายุตธิรรม มูลค่า 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ตามบัญชี 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม      

เงินลงทุนในหลักทรัพย ์      
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 3,300,520,314 - 3,300,520,314 3,300,520,314 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน - 579,038,830 - 579,038,830 579,038,830 
ตราสารทุน 24,024,543,817 46,356,000 2,746,672,993 26,817,572,810 26,817,572,810 

สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่า
ยุติธรรม      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 141,557,318 - - 141,557,318 141,557,318 
รายได้จากการลงทุนค้างรับ 42,863,470 - - 42,863,470 42,863,470 
เงินลงทุนในหลักทรัพย ์      

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนด
เกินกว่า 3 เดือน 13,726,956,313 - - 13,726,956,313 13,726,956,313 

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ - - 1,457,854,680 1,457,854,680 1,476,419,024 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  - - 225,789,177 225,789,177 117,929,942 
      

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2562 

 มลูค่ายุติธรรม มูลค่า 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ตามบัญชี 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม      

เงินลงทุนในหลักทรพัย์เผือ่ขาย      
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 3,690,676,052 - 3,690,676,052 3,690,676,052 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน - 968,224,384 - 968,224,384 968,224,384 
ตราสารทุน 28,298,106,063 53,702,000 - 28,351,808,063 28,351,808,063 

สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่า
ยุติธรรม      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 138,824,094 - - 138,824,094 138,824,094 
รายได้จากการลงทุนค้างรับ 71,681,658 - - 71,681,658 71,681,658 
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด 11,220,681,007 - - 11,220,681,007 11,220,681,007 
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ - - 3,440,555,305 3,440,555,305 727,019,287 
เงินให้กู้ยืม  - - 1,251,184,707 1,251,184,707 1,313,733,175 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  - - 259,246,197 259,246,197 135,206,776 
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การจัดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหมายเหตุประกอบ   
งบการเงินข้อที่ 5.20 และในระหว่างปีไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมลูค่ายุติธรรม 

บริษัทฯมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี ้

(ก) สินทรัพย์ทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
และรายได้จากการลงทุนค้างรับ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

(ข) เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด กรณีที่เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่
อยู่ในความต้องการของตลาด คำนวณโดยใช้วิธีการประเมินมูลค่าที่ยอมรับทั่วไป เช่น วิธีอัตราส่วน
ของราคาต่อมูลค่าตามบัญชีหรือวิธีคิดลดกระแสเงินสด โดยคิดลดด้วยอัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ำหนักของเงินทุนตามความเหมาะสมของแต่ละหลักทรัพย์ ยกเว้นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มิได้                       
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คำนวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่
ประกาศโดยผู้จัดการกองทุน 

(ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  

(ง) เงินให้สินเชื่อแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบีย้ตลาดปัจจบุันของเงินให้สินเชื่อประเภทเดียวกัน 

(จ) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้
วิธีพิจารณารายได้และข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวประกอบด้วย อัตรา
ผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า เป็นต้น 

การกระทบยอดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมโดยมีลำดับ
ชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็นระดับ 3 แสดงได้ดังนี้  

 (หน่วย: พันบาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน          
ตามวิธีส่วนได้เสีย                        

และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
  
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2563 3,440,555 
ขายระหว่างป ี (23,831) 
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี (670,051) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2,746,673 
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38. การบริหารจัดการทุน 

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนของบริษัทฯ คือการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่าง
ต่อเน่ืองและดำรงเงนิกองทุนตามความเสี่ยงให้เปน็ไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

39. การอนุมตัิงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการบริหารของบริษัทฯเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 
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