บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
รายงาน และ งบการเงิน
31 ธันวาคม 2564

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ซึIงประกอบไปด้วย
งบแสดงฐานะการเงินทีIแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันทีI 31 ธันวาคม 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
งบแสดงการเปลีIยนแปลงส่ วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสดทีIแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยสําหรับปี
สิR นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีทีIสาํ คัญ และได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีRแสดงฐานะการเงิน ณ วันทีI 31 ธันวาคม 2564 ผลการดําเนินงานและกระแส
เงินสดสําหรับปี สิR นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามทีIควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากบริ ษทั ฯ
ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทีIกาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนทีIเกีIยวข้องกับการ
ตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอืIน ๆ ตามทีIระบุในข้อกําหนดนัRนด้วย
ข้าพเจ้าเชืIอว่าหลักฐานการสอบบัญชีทีIขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพืIอใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า

เรืA องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรืI องสําคัญในการตรวจสอบคือเรืI องต่าง ๆ ทีIมีนยั สําคัญทีIสุดตามดุลยพินิจเยียI งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี ปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรืI องเหล่านีRมาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัRงนีR ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ
เรืI องเหล่านีR
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบทีIได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึIงได้รวมความรับผิดชอบทีIเกีIยวกับเรืI องเหล่านีRดว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้า
ได้รวมวิธีการตรวจสอบทีIออกแบบมาเพืIอตอบสนองต่อการประเมินความเสีI ยงจากการแสดงข้อมูลทีIขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึIงได้รวมวิธีการตรวจสอบ
สําหรับเรืI องเหล่านีRดว้ ย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรืI องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรืI องมีดงั ต่อไปนีR
รายได้ เบี*ยประกันภัยรั บ
ในปี 2564 บริ ษทั ฯ มีรายได้เบีRยประกันภัยรับจํานวน 24,511 ล้านบาท บริ ษทั ฯ รับประกันภัยจากผูเ้ อาประกันภัย
รายย่อยผ่านนายหน้าและตัวแทนและมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นจํานวนมาก โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศในการคํานวณและบันทึกการรับรู ้เบีRยประกันภัยรับเป็ นรายได้ ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญกับการ
ตรวจสอบรายได้เบีRยประกันภัยรับว่าได้รับรู ้ดว้ ยมูลค่าทีIถูกต้องและเกิดขึRนจริ ง
ข้าพเจ้าได้ประเมินและสุ่ มทดสอบการควบคุมทัวI ไปของระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศทีIเกีIยวเนืIองกับการ
บันทึกรับรู ้เบีRยประกันภัยรับ สุ่ มทดสอบข้อมูลหลักในรายงานทีIเกีIยวเนืIองกับเบีRยประกันภัยรับและสอบทาน
ข้อมูลกรมธรรม์และรายการสลักหลังกรมธรรม์ทีIบริ ษทั ฯ ออกในระหว่างปี และภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
นอกจากนีR ข้าพเจ้าได้วเิ คราะห์เปรี ยบเทียบรายได้เบีRยประกันภัยรับแบบแยกย่อยตามประเภทการรับประกันภัย
และสุ่ มทดสอบรายการปรับปรุ งบัญชีทีIสาํ คัญทีIทาํ ผ่านใบสําคัญทัวI ไป
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สํารองค่ าสินไหมทดแทน
ณ วันทีI 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ มีสาํ รองค่าสิ นไหมทดแทนจํานวน 7,689 ล้านบาท (แสดงเป็ นส่ วนหนึIงของ
หนีRสินจากสัญญาประกันภัย) สํารองค่าสิ นไหมทดแทนเป็ นประมาณการสํารองในส่ วนของความเสี ยหายทีIเกิดขึRน
ทัRงทีIได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน สํารองดังกล่าวคํานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยซึIงเกีIยวข้อง
กับข้อสมมติบางประการทีIตอ้ งใช้ดุลยพินิจอย่างสู งของฝ่ ายบริ หารในการประมาณการสํารองดังกล่าว ดังนัRน
ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญต่อความเพียงพอของสํารองค่าสิ นไหมทดแทน
ข้าพเจ้าได้ประเมินและสุ่ มทดสอบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ทีIเกีIยวข้องกับการบันทึกสํารองค่าสิ นไหม
ทดแทน ประเมินและสุ่ มทดสอบข้อสมมติหลักและการคํานวณสํารองค่าสิ นไหมทดแทน สุ่ มทดสอบข้อมูลการ
เรี ยกร้องค่าสิ นไหมกับแฟ้มสิ นไหมรายใหญ่ วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลความถีIของการเกิดความเสี ยหายและ
มูลค่าความเสี ยหายทีIเกิดขึRนจริ งเฉลีIยต่อครัRง นอกจากนีR ข้าพเจ้าได้จดั ให้มีผเู ้ ชีIยวชาญสุ่ มสอบทานแบบจําลองใน
การคํานวณสํารองค่าสิ นไหมทดแทนตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ค่ าเผื>อผลขาดทุนด้ านเครดิตทีค> าดว่ าจะเกิดขึน*
ณ วันทีI 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ มีเงินให้กยู้ มื และดอกเบีRยค้างรับจํานวน 1,457 ล้านบาท (ก่อนค่าเผือI ผลขาดทุน
ด้านเครดิตทีIคาดว่าจะเกิดขึRน) ในการประมาณการค่าเผือI ผลขาดทุนด้านเครดิตทีIคาดว่าจะเกิดขึRนสําหรับเงินให้
กูย้ มื และดอกเบีRยค้างรับดังกล่าว ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการเพิIมขึRนอย่างมีนยั สําคัญสําหรับความ
เสีI ยงด้านเครดิตของลูกหนีRแต่ละราย และการพิจารณาเลือกข้อสมมติทีIใช้ในแบบจําลองการคํานวณผลขาดทุนทีI
คาดว่าจะเกิดขึRน อาทิ อัตราส่ วนสู ญเสี ย อัตราผิดนัดชําระ เป็ นต้น การประมาณการดังกล่าวเกีIยวข้องกับการ
คาดการณ์ และมีความไม่แน่นอน ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญต่อความเพียงพอของค่าเผือI ผลขาดทุนด้านเครดิตทีIคาด
ว่าจะเกิดขึRนสําหรับเงินให้กยู้ มื และดอกเบีRยค้างรับดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้ทาํ ความเข้าใจเกีIยวกับแบบจําลองการคํานวณค่าเผือI ผลขาดทุนทีIคาดว่าจะเกิดขึRนและการจัดชัRนตามการ
เปลีIยนแปลงความเสีI ยงด้านเครดิตของลูกหนีR ประเมินและสุ่ มทดสอบการจัดชัRน และทดสอบข้อมูลทีIนาํ มาใช้ใน
แบบจําลองการคํานวณค่าเผือI ผลขาดทุนทีIคาดว่าจะเกิดขึRนทีIเกีIยวกับอัตราส่ วนสู ญเสี ย และอัตราผิดนัดชําระหนีR
รวมถึงทดสอบการคํานวณตามแบบจําลองดังกล่าว
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มูลค่ ายุติธรรมเงินลงทุนในตราสารทุน
บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนในตราสารทุนทีIมิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนทีIจดั ประเภทเป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนทีI
กําหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืIน โดย ณ วันทีI 31 ธันวาคม 2564 เงินลงทุน
ดังกล่าวแสดงมูลค่าตามราคายุติธรรมจํานวน 3,125 ล้านบาท ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลย
พินิจอย่างสู งในการพิจารณาเลือกใช้วธิ ีการประเมินมูลค่า แบบจําลองทางการเงิน และข้อสมมติต่าง ๆ ในการ
ประมาณประเมินมูลค่า อาทิ อัตราการเติบโตของธุรกิจ อัตราคิดลด เป็ นต้น การประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว
เกีIยวข้องกับการคาดการณ์กระแสเงินสดทีIแต่ละกิจการจะได้รับซึIงมีความไม่แน่นอน ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญต่อ
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้ทาํ การสอบทานความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่า ประเมินแบบจําลองทางการเงินทีIฝ่ายบริ หาร
ของบริ ษทั ฯ เลือกใช้ สุ่ มทดสอบข้อสมมติทีIสาํ คัญทีIใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยการเปรี ยบเทียบกับข้อมูล
อุตสาหกรรม ข้อมูลผลการดําเนินงานทีIเกิดขึRนในอดีตและแนวโน้มในอนาคต และทดสอบการคํานวณมูลค่า
ยุติธรรม
ข้ อมูลอืAน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอืIน ซึIงรวมถึงข้อมูลทีIรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีทีIแสดงอยูใ่ นรายงานนัRน
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืIนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้
ความเชืIอมันI ในรู ปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอืIนนัRน
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีIเกีIยวเนืIองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืIนนัRนมี
ความขัดแย้งทีIมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ทีIได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อปรากฏ
ว่าข้อมูลอืIนแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ หากในการปฏิบตั ิงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่
ข้อมูลอืIนแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริ งนัRน ทัRงนีR ข้าพเจ้าไม่
พบว่ามีเรืI องดังกล่าวทีIตอ้ งรายงาน
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใA นการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าทีIรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านีRโดยถูกต้องตามทีIควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีIยวกับการควบคุมภายในทีIผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพืIอให้สามารถจัดทํา
งบการเงินทีIปราศจากการแสดงข้อมูลทีIขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษทั ฯในการดําเนินงานต่อเนืIอง
การเปิ ดเผยเรืI องทีIเกีIยวกับการดําเนินงานต่อเนืIองในกรณี ทีIมีเรืI องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับ
กิจการทีIดาํ เนินงานต่อเนืIองเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตัRงใจทีIจะเลิกบริ ษทั ฯหรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อเนืIองอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าทีIในการกํากับดูแลมีหน้าทีIในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพืIอให้ได้ความเชืIอมันI อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลทีIขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซI ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชืIอมันI อย่างสมเหตุสมผลคือความเชืIอมันI
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข้อมูลทีIขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญทีIมีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีIขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมืIอคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการทีIขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านีR
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียI ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนีRดว้ ย
•

ระบุและประเมินความเสีI ยงทีIอาจมีการแสดงข้อมูลทีIขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ไม่
ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพืIอตอบสนองต่อ
ความเสีI ยงเหล่านัRน และได้หลักฐานการสอบบัญชีทีIเพียงพอและเหมาะสมเพืIอเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีI ยงทีIไม่พบข้อมูลทีIขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึIงเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสีI ยงทีIเกิดจากข้อผิดพลาด เนืIองจากการทุจริ ตอาจเกีIยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลักฐาน การตัRงใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีIไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
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•

ทําความเข้าใจเกีIยวกับระบบการควบคุมภายในทีIเกีIยวข้องกับการตรวจสอบ เพืIอออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพืIอวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการ
ควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีIผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลทีIเกีIยวข้องทีIผบู ้ ริ หารจัดทํา

•

สรุ ปเกีIยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการทีIดาํ เนินงานต่อเนืIองของผูบ้ ริ หาร และ
สรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีทีIได้รับว่ามีความไม่แน่นอนทีIมีสาระสําคัญทีIเกีIยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ทีIอาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของบริ ษทั ฯในการดําเนินงาน
ต่อเนืIองหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนทีIมีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลทีIเกีIยวข้องในงบการเงิน หรื อหากเห็นว่าการ
เปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นทีIเปลีIยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึRนอยูก่ บั
หลักฐานการสอบบัญชีทีIได้รับจนถึงวันทีIในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนืIองได้

•

ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนืRอหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลทีIเกีIยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทีIเกิดขึRนโดยถูกต้องตามทีIควรหรื อไม่

ข้าพเจ้าได้สืIอสารกับผูม้ ีหน้าทีIในการกํากับดูแลในเรืI องต่างๆซึIงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีIได้วางแผนไว้ ประเด็นทีIมีนยั สําคัญทีIพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องทีIมีนยั สําคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าทีIในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณทีIเกีIยวข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สืIอสารกับผูม้ ีหน้าทีIในการกํากับดูแลเกีIยวกับความสัมพันธ์ทR งั หมดตลอดจนเรืI องอืIนซึIง
ข้าพเจ้าเชืIอว่ามีเหตุผลทีIบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีI
ข้าพเจ้าใช้เพืIอป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
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จากเรืI องทัRงหลายทีIสืIอสารกับผูม้ ีหน้าทีIในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรืI องต่าง ๆ ทีIมีนยั สําคัญทีIสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนั และกําหนดเป็ นเรืI องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรืI องเหล่านีRไว้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรืI องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อใน
สถานการณ์ทีIยากทีIจะเกิดขึRน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสืI อสารเรืI องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการ
กระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทีIผมู ้ ี
ส่ วนได้เสี ยสาธารณะจะได้จากการสืI อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนีR

รัชดา ยงสวัสดิ_วาณิ ชย์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2565
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บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที? 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบีย: ประก ันภัยค ้างรับ
รายได้จากการลงทุนค ้างรับ
สินทรัพย์จากการประก ันภัยต่อ
ลูกหนีจ: ากสัญญาประก ันภัยต่อ
สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยืู้ มและดอกเบีย: ค ้างรับ
อสังหาริมทรัพย์เพือG การลงทุน
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ทีดG นิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไ ม่มีตวั ตน
สินทรัพย์อนืG
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลรอเรียกค ืน
อืนG ๆ
รวมสินทรัพย์

งบการเงิน
ทีแG สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะก ิจการ
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

8
9

561,726,055
3,004,544,119
38,101,882
7,930,459,370
628,974,479

141,557,318
2,765,896,684
42,863,470
7,560,169,280
389,321,701

561,726,055
3,004,544,119
38,101,882
7,930,459,370
628,974,479

141,557,318
2,765,896,684
42,863,470
7,560,169,280
389,321,701

10.1
11
12
13.1
14
15.1
16

47,047,497,035
1,400,122,328
100,700,313
281,180,652
559,283,784
901,263,688
160,869,527

44,424,088,267
1,476,419,024
117,929,942
268,910,602
614,944,629
886,560,707
101,675,828

47,047,497,035
1,400,122,328
100,700,313
129,395,722
559,283,784
901,263,688
160,869,527

44,424,088,267
1,476,419,024
117,929,942
129,395,722
614,944,629
886,560,707
101,675,828

338,926,680
546,199,429
63,499,849,341

713,452,108
59,503,789,560

338,926,680
546,199,429
63,348,064,411

713,452,108
59,364,274,680
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึGงของงบการเงินนี:

บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที? 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
หนสิีE นและส่ วนของเจ้าของ
หนสิีE น
หนีส: ินจากสัญญาประก ันภัย
เจ้าหนีบ: ริษทั ประก ันภัยต่อ
ภาษีเงินได้ค ้างจ่าย
หนีส: ินตามสัญญาเช่า
ภาระผ ูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีส: ินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนีส: ินอืนG
เบีย: ประก ันภัยรับล่วงหน้า
ค ่านายหน้าค ้างจ่าย
ค ่าใช้จ่ายค ้างจ่าย
อืนG ๆ
รวมหนสิีE น
ส่ วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน ออกจําหน่ายและช ําระแล้ว
หุน้ สามัญ 106,470,000 หุน้ มูลค ่าหุน้ ละ 10 บาท
ส่วนเก ินมูลค ่าหุน้ สามัญ
ก ําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
สํารองอืนG
ยังไม่ไ ด้จัดสรร
องค ์ประกอบอืนG ของส่วนของเจ้าของ
รวมส่ วนของเจ้าของ
รวมหนสิีE นและส่ วนของเจ้าของ

17
18
15.2
19
20.1

งบการเงิน
ทีแG สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะก ิจการ
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

18,680,918,815
3,188,391,457
825,754,395
790,145,804
3,716,954,086

18,022,514,489
2,737,451,690
196,693,497
778,848,706
777,202,619
2,984,538,685

18,680,918,815
3,188,391,457
825,754,395
790,145,804
3,686,597,100

18,022,514,489
2,737,451,690
196,693,497
778,848,706
777,202,619
2,956,635,709

1,593,177,396
424,910,184
539,189,579
922,307,637
30,681,749,353

1,717,482,667
411,902,624
607,433,941
926,673,433
29,160,742,351

1,593,177,396
424,910,184
539,189,579
922,307,637
30,651,392,367

1,717,482,667
411,902,624
607,433,941
926,673,433
29,132,839,375

1,064,700,000
1,442,500,000

1,064,700,000
1,442,500,000

1,064,700,000
1,442,500,000

1,064,700,000
1,442,500,000

106,470,000
7,000,000,000
4,748,927,623
18,455,502,365
32,818,099,988
63,499,849,341

106,470,000
7,000,000,000
5,373,111,989
15,356,265,220
30,343,047,209
59,503,789,560

106,470,000
7,000,000,000
4,623,611,751
18,459,390,293
32,696,672,044
63,348,064,411

106,470,000
7,000,000,000
5,259,106,805
15,358,658,500
30,231,435,305
59,364,274,680

21

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึGงของงบการเงินนี:

กรรมการ

บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิGนสุดวันทีE 31 ธันวาคม 2564

กําไรหรื อขาดทุน:
รายได้
เบีย* ประก ันภัยรับ
หัก: เบีย* ประก ันภัยจ่ายจากการเอาประก ันภัยต่อ
เบีย* ประก ันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): สํารองเบีย* ประก ันภัยทีย< งั ไม่ถอื เป็ นรายได้
(เพิม< ) ลดจากปี ก ่อน
เบีย* ประก ันภัยทีถ< อื เป็ นรายได้
รายได้ค ่าจ้างและค ่าบ ําเหน็จ
รายได้จากการลงทุน
ก ําไรจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งก ําไรในบริษทั ร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย
รายได้อนื<
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค ่าสินไหมทดแทน
หัก: ค ่าสินไหมทดแทนรับค ืนจากการประก ันภัยต่อ
ค ่าจ้างและค ่าบ ําเหน็จ
ค ่าใช้จ่ายในการรับประก ันภัยอืน<
ค ่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค ่าใช้จ่ายลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค< าดว่าจะเก ิดขึ*น
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
หัก: ค ่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุทธิ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืEน:
รายการทีจ< ะถูกบันทึกในส่วนของก ําไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
ส่วนแบ่งก ําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน< จากบริษทั ร่วม
ก ําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค ่าในเงินลงทุนเผือ< ขายทีว< ัดมูลค ่า
ยุตธิ รรมผ่านก ําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน<
รวมรายการทีจ< ะถูกบันทึกในส่วนของก ําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
บวก (หัก): ภาษีเงินได้
รายการทีจ< ะถูกบันทึกในส่วนของก ําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการทีจ< ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของก ําไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
ก ําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประก ันภัย
บวก (หัก): ภาษีเงินได้
รายการทีจ< ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของก ําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืEนสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไรต่ อหุ้น:
ก ําไรต่อหุน้ ขั*นพืน* ฐาน
ก ําไรสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ<งของงบการเงินนี*

หมายเหตุ

13.2

24

25
26
20.2

13.2

28

งบการเงิน
ทีแ< สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2564
2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะก ิจการ
2564
2563

24,510,990,067
(8,935,923,630)
15,575,066,437

22,858,219,887
(8,048,864,881)
14,809,355,006

24,510,990,067
(8,935,923,630)
15,575,066,437

22,858,219,887
(8,048,864,881)
14,809,355,006

(338,325,322)
15,236,741,115
1,617,502,749
1,052,973,509
313,908,357
20,426,773
204,248,795
18,445,801,298

35,380,551
14,844,735,557
1,641,001,334
1,127,222,520
185,241,059
20,789,809
174,083,116
17,993,073,395

(338,325,322)
15,236,741,115
1,617,502,749
1,059,261,921
313,908,357
204,248,795
18,431,662,937

35,380,551
14,844,735,557
1,641,001,334
1,127,222,520
185,241,059
174,083,116
17,972,283,586

13,833,487,595
(2,853,175,434)
3,032,439,226
2,195,536,475
988,510,179
89,027,045
40,831,275
4,284,199
17,330,940,560
1,114,860,738
(58,979,190)
1,055,881,548

12,327,280,494
(3,955,308,210)
2,865,234,091
2,375,420,525
984,279,252
86,426,177
39,336,336
60,321,248
14,782,989,913
3,210,083,482
(504,487,435)
2,705,596,047

13,833,487,595
(2,853,175,434)
3,032,439,226
2,195,536,475
988,510,179
89,027,045
40,831,275
4,284,199
17,330,940,560
1,100,722,377
(56,151,517)
1,044,570,860

12,327,280,494
(3,955,308,210)
2,865,234,091
2,375,420,525
984,279,252
86,426,177
39,336,336
60,321,248
14,782,989,913
3,189,293,673
(500,329,473)
2,688,964,200

(1,868,310)

1,750,236

-

-

3,875,914,741
3,874,046,431
(774,809,286)

(5,002,416,082)
(5,000,665,846)
1,000,133,169

3,875,914,741
3,875,914,741
(775,182,948)

(5,002,416,082)
(5,002,416,082)
1,000,483,216

3,099,237,145

(4,000,532,677)

3,100,731,793

(4,001,932,866)

29,311,896
(5,862,379)

(35,681,189)
7,136,238

29,311,896
(5,862,379)

(35,681,189)
7,136,238

23,449,517
3,122,686,662
4,178,568,210

(28,544,951)
(4,029,077,628)
(1,323,481,581)

23,449,517
3,124,181,310
4,168,752,170

(28,544,951)
(4,030,477,817)
(1,341,513,617)

9.92

25.41

9.81

25.26

บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิGนสุดวันทีE 31 ธันวาคม 2564

กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเน ินงาน
เบีย* ประก ันภัยรับจากการประก ันภัยโดยตรง
เงินสดจ่ายจากการประก ันภัยต่อ
ดอกเบีย* รับ
เงินปันผลรับ
รายได้จากการลงทุนอืน<
รายได้อนื<
ค ่าสินไหมทดแทนจากการรับประก ันภัยโดยตรง
ค ่าจ้างและค ่าบ ําเหน็จจากการรับประก ันภัยโดยตรง
ค ่าใช้จ่ายในการรับประก ันภัยอืน<
ค ่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค ่าใช้จ่ายลงทุน
ค ่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดจ่ายจากสินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเน ินงาน
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
ทีด< นิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดได้มาจากก ิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไป
ทีด< นิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไ ม่มีตวั ตน
เงินสดใช้ไปในก ิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
ช ําระหนีส* ินตามสัญญาเช่า
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมE ขึGนสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
หัก: ค ่าเผือ< ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค< าดว่าจะเก ิดขึ*นเพิม< ขึ*น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิGนปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ<งของงบการเงินนี*

งบการเงิน
ทีแ< สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2564
2563

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะก ิจการ
2564
2563

22,610,198,641
(3,511,726,484)
196,425,900
865,349,134
153,417,203
48,204,912
(12,710,086,555)
(2,725,824,710)
(2,578,182,925)
(967,515,951)
(48,456,658)
(641,986,800)
22,496,177,819
(20,852,334,125)
2,333,659,401

21,471,962,314
(2,777,161,015)
304,337,095
851,160,528
154,902,904
16,861,307
(9,947,053,192)
(2,639,521,135)
(2,763,227,992)
(696,589,280)
(47,472,324)
(465,084,876)
21,874,999,105
(23,718,425,440)
1,619,687,999

22,610,198,641
(3,511,726,484)
196,425,900
865,349,134
153,417,203
48,204,912
(12,710,086,555)
(2,725,824,710)
(2,578,182,925)
(967,515,951)
(48,456,658)
(641,986,800)
22,496,177,819
(20,852,334,125)
2,333,659,401

21,471,962,314
(2,777,161,015)
304,337,095
851,160,528
154,902,904
16,861,307
(9,947,053,192)
(2,639,521,135)
(2,763,227,992)
(696,589,280)
(47,472,324)
(465,084,876)
21,874,999,105
(23,718,425,440)
1,619,687,999

4,612,095
4,612,095

2,576,009
2,576,009

4,612,095
4,612,095

2,576,009
2,576,009

(58,084,068)
(87,445,746)
(145,529,814)
(140,917,719)

(52,712,305)
(19,789,622)
(72,501,927)
(69,925,918)

(58,084,068)
(87,445,746)
(145,529,814)
(140,917,719)

(52,712,305)
(19,789,622)
(72,501,927)
(69,925,918)

(66,989,300)
(1,705,510,249)
(1,772,499,549)
420,242,133
141,557,319
(73,397)
561,726,055

(60,360,710)
(1,486,668,146)
(1,547,028,856)
2,733,225
138,824,094
(1)
141,557,318

(66,989,300)
(1,705,510,249)
(1,772,499,549)
420,242,133
141,557,319
(73,397)
561,726,055

(60,360,710)
(1,486,668,146)
(1,547,028,856)
2,733,225
138,824,094
(1)
141,557,318

บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย0 นแปลงส่ วนของเจ้าของ
สําหรับปี สิBนสุดวันที0 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)

ทุนออกจําหน่าย
หมายเหตุ และช ําระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที0 1 มกราคม 2563
เงินปันผลจ่าย
ก ําไรสุทธิ
ก ําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน7 สําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที0 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที0 1 มกราคม 2564
เงินปันผลจ่าย
ก ําไรสุทธิ
ก ําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน7 สําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที0 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ7งของงบการเงินนีL

29

29

งบการเงินทีแ7 สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
องค ์ประกอบอืน7 ของส่วนของเจ้าของ
ส่วนแบ่งขาดทุน
ส่วนเก ินทุน
ก ําไรสะสม
เบ็ดเสร็จอืน7
จากการวัดมูลค ่า
ส่วนเก ิน
จัดสรรแล้ว
จากบริษทั ร่วม
เงินลงทุนเผือ7 ขาย
มูลค ่าหุน้ สามัญ สํารองตามกฎหมาย สํารองอืน7
ยังไม่ไ ด้จัดสรร - สุทธิจากภาษีเงินได้ - สุทธิจากภาษีเงินได้

รวม

รวม

1,064,700,000
1,064,700,000

1,442,500,000
1,442,500,000

106,470,000
106,470,000

7,000,000,000
7,000,000,000

4,186,639,933
(1,490,579,040)
2,705,596,047
(28,544,951)
5,373,111,989

(3,793,469)
1,400,189
(2,393,280)

19,360,591,366
(4,001,932,866)
15,358,658,500

19,356,797,897
(4,000,532,677)
15,356,265,220

33,157,107,830
(1,490,579,040)
2,705,596,047
(4,029,077,628)
30,343,047,209

1,064,700,000
1,064,700,000

1,442,500,000
1,442,500,000

106,470,000
106,470,000

7,000,000,000
7,000,000,000

5,373,111,989
(1,703,515,431)
1,055,881,548
23,449,517
4,748,927,623

(2,393,280)
(1,494,648)
(3,887,928)

15,358,658,500
3,100,731,793
18,459,390,293

15,356,265,220
3,099,237,145
18,455,502,365

30,343,047,209
(1,703,515,431)
1,055,881,548
3,122,686,662
32,818,099,988

บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย0 นแปลงส่ วนของเจ้าของ (ต่ อ)
สําหรับปี สิGนสุดวันที0 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะก ิจการ

ก ําไรสะสม
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที0 1 มกราคม 2563
เงินปันผลจ่าย
ก ําไรสุทธิ
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน2 สําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที0 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที0 1 มกราคม 2564
เงินปันผลจ่าย
ก ําไรสุทธิ
ก ําไรเบ็ดเสร็จอืน2 สําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที0 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ2งของงบการเงินนีM

29

29

จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
สํารองอืน2

องค ์ประกอบอืน2
ของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเก ินทุน
จากการวัดมูลค ่า
เงินลงทุนเผือ2 ขาย
- สุทธิจากภาษีเงินได้

ทุนออกจําหน่าย
และช ําระแล้ว

ส่วนเก ิน
มูลค ่าหุน้ สามัญ

1,064,700,000
1,064,700,000

1,442,500,000
1,442,500,000

106,470,000
106,470,000

7,000,000,000
7,000,000,000

4,089,266,596
(1,490,579,040)
2,688,964,200
(28,544,951)
5,259,106,805

19,360,591,366
(4,001,932,866)
15,358,658,500

33,063,527,962
(1,490,579,040)
2,688,964,200
(4,030,477,817)
30,231,435,305

1,064,700,000
1,064,700,000

1,442,500,000
1,442,500,000

106,470,000
106,470,000

7,000,000,000
7,000,000,000

5,259,106,805
(1,703,515,431)
1,044,570,860
23,449,517
4,623,611,751

15,358,658,500
3,100,731,793
18,459,390,293

30,231,435,305
(1,703,515,431)
1,044,570,860
3,124,181,310
32,696,672,044

ยังไม่ไ ด้จัดสรร
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บริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ=นสุ ดวันที? 31 ธันวาคม 2564
1.

ข้ อมูลทัว? ไป

1.1 ข้ อมูลบริษทั ฯ
บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ)งจัดตัKงและมีภูมิลาํ เนาในประเทศ
ไทย และเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ ได้แก่
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) โดย ณ วันที) 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ดงั กล่าวถือหุ ้นใน
บริ ษทั ฯ ในอัตราร้อยละ 9.97 ของหุ น้ สามัญที)ออกจําหน่ายและชําระแล้วของบริ ษทั ฯ ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ
คือการรับประกันวินาศภัย โดยบริ ษทั ฯ มี ที)อยู่ตามที) จดทะเบี ยนตัKงอยู่เลขที) 25 อาคารกรุ งเทพประกันภัย
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร
1.2 การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื=อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของโรคติ ด เชืK อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิด -19) ทําให้ เกิ ด การชะลอตัวของ
เศรษฐกิ จ และมี ผ ลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรมในหลายภาคส่ ว นไม่ ว่ า โดยตรงหรื อ โดยอ้อ ม
สถานการณ์ ดงั กล่าวอาจนํามาซึ) งความไม่แน่ นอนและอาจมี ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดําเนิ น
ธุ รกิ จ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ได้ติดตามความคื บหน้าของสถานการณ์ ดงั กล่าวและประเมิ นผลกระทบ
ทางการเงินเกี)ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนีK สินและหนีK สินที)อาจเกิดขึKนอย่างต่อเนื) อง ทัKงนีK ฝ่าย
บริ หารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ (ถ้ามี) เมื)อสถานการณ์มีการเปลี)ยนแปลง
2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนีK จดั ทําขึKนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที)กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ.
2547 และจัดทําขึK นตามวิธีการบัญชี เกี) ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ที)เกี) ยวข้องซึ) ง
กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (“คปภ.”) และเป็ นไป
ตามรู ปแบบงบการเงินที)กาํ หนดในประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย
(“คปภ.”) เรื) อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื)อนไขและระยะเวลาในการจัดทําและยืน) งบการเงินและรายงานเกี)ยวกับ
ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ประกันวินาศภัย (ฉบับที) 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที) 4 เมษายน 2562
งบการเงินนีK ได้จดั ทําขึKนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิ มเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื)นในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อที) 4 สรุ ปนโยบายการบัญชีที)สาํ คัญ
งบการเงิ น ฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที) บ ริ ษ ัท ฯ ใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น ฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนีK
1

2.1 งบการเงินทีแ? สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯ จัดทํางบการเงินที)แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วน
ได้เสี ย
2.2 งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั ฯ จัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีราคาทุน
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ทเี? ริ?มมีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯ ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ งจํานวนหลายฉบับ ซึ) งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที)มีรอบระยะเวลาบัญชีที)เริ) ม
ในหรื อหลังวัน ที) 1 มกราคม 2564 มาถื อปฏิ บ ัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดังกล่ าวได้รับ การ
ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีขK ึนเพื)อให้มีเนืK อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกี)ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
กับผูใ้ ช้มาตรฐาน ทัKงนีK การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที?จะมีผลบังคับใช้ สําหรั บงบการเงินที?มีรอบระยะเวลาบัญชี ที?เริ? มในหรื อ
หลังวันที? 1 มกราคม 2565
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งหลายฉบับ ซึ) งจะมี ผล
บังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที)มีรอบระยะเวลาบัญชีที)เริ) มในหรื อหลังวันที) 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีขK ึนเพื)อให้มีเนืK อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี) ยวกับวิธีปฏิ บตั ิทางการ
บัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิ บตั ิหรื อข้อยกเว้น
ชั)ว คราวกับ ผูใ้ ช้ม าตรฐาน ทัKงนีK ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ฯ ได้พิ จ ารณาแล้ว และเชื) อ ว่ามาตรฐานฉบับ
ปรับปรุ งเหล่านีKจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
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4.

สรุปนโยบายการบัญชีทสี? ํ าคัญ

4.1 การจัดประเภทสั ญญาประกันภัย
บริ ษทั ฯ จัดประเภทของสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อโดยการพิจารณาลักษณะของสัญญา
ประกัน ภัย โดยสั ญ ญาประกัน ภัยคื อ สั ญ ญาซึ) งผูร้ ั บ ประกัน ภัยรั บ ความเสี) ยงด้านการรั บ ประกัน ภัยที) มี
นัยสําคัญ จากคู่ สั ญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ) ง (ผูเ้ อาประกัน ภัย) โดยตกลงจะชดใช้ค่ าสิ น ไหมทดแทนให้ แ ก่ ผูเ้ อา
ประกันภัยหากเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนที)ระบุไว้ (เหตุการณ์ที)เอาประกันภัย) เกิดผลกระทบในทาง
ลบต่อผูเ้ อาประกันภัย ในการพิจารณาว่ามีการรับความเสี) ยงด้านการรับประกันภัยที)มีนยั สําคัญหรื อไม่นK นั จะ
พิจารณาจากจํานวนผลประโยชน์ที)จะต้องจ่ายกรณี ที)มีสถานการณ์ที)รับประกันภัยเกิดขึKนกับจํานวนภาระ
ผูกพันที) จะต้องจ่ายตามสัญญาหากไม่มีสถานการณ์ ที)รับประกันภัยเกิ ดขึKน ซึ) งหากไม่เข้าเงื)อนไขดังกล่าว
ข้างต้น บริ ษทั ฯ จะจัดประเภทสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อเป็ นสัญญาการลงทุน ซึ) งสัญญาการ
ลงทุนคือสัญญาที) มีรูปแบบทางกฎหมายเป็ นสัญญาประกันภัยและทําให้ผูร้ ับประกันภัยมี ความเสี) ยงทาง
การเงินแต่ไม่ได้ทาํ ให้ผรู ้ ับประกันภัยมีความเสี) ยงด้านการรับประกันภัยที)สาํ คัญ ความเสี) ยงทางการเงิน ได้แก่
ความเสี) ยงจากการเปลี)ยนแปลงของอัตราดอกเบีKย อัตราแลกเปลี)ยน หรื อราคา
บริ ษทั ฯ จัดประเภทของสัญญาโดยประเมินระดับความมีนยั สําคัญของความเสี) ยงด้านการรับประกันภัยเป็ น
รายสัญ ญา ณ วันเริ) มต้นสัญ ญา หากสัญ ญาใดจัดประเภทเป็ นสัญ ญาประกันภัยแล้ว จะยังคงเป็ นสัญ ญา
ประกันภัยตลอดไปจนกว่าสิ ทธิ และภาระผูกพันทัKงหมดถูกทําให้สิKนสุ ดหรื อสิK นผลบังคับ หากสัญญาใดถูก
จัดประเภทเป็ นสัญญาการลงทุน ณ วันเริ) มต้นสัญญา อาจจะถูกจัดประเภทเป็ นสัญญาประกันภัยในเวลา
ต่อมาได้ หากพบว่าความเสี) ยงด้านการรับประกันภัยเพิ)มขึKนอย่างมีนยั สําคัญ
4.2 การรับรู้ รายได้
(ก) เบีKยประกันภัยรับ
เบีKยประกันภัยรับประกอบด้วย เบีKยประกันภัยรับโดยตรงจากผูเ้ อาประกันภัย และเบีKยประกันภัยต่อรับ
หักด้วยมูลค่าของกรมธรรม์ที)ยกเลิกและการส่ งคืนเบีKยประกันภัย
เบีK ยประกันภัยรั บโดยตรงจากผูเ้ อาประกันภัยถื อเป็ นรายได้ตามวันที) ที)มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์
ประกันภัยตามจํานวนที)ระบุไว้ในกรมธรรม์ ในกรณี ที)กรมธรรม์มีอายุการคุม้ ครองเกิน 1 ปี จะบันทึก
รายได้เป็ นรายการรับล่วงหน้า โดยทยอยรับรู ้เป็ นรายได้ตามอายุการให้ความคุม้ ครองเป็ นรายปี
เบีK ยประกันภัยต่อรับถื อเป็ นรายได้เมื) อบริ ษทั ฯ ได้รับใบคําขอเอาประกันภัยต่อหรื อใบแจ้งการเอา
ประกันภัยต่อจากบริ ษทั ผูเ้ อาประกันภัยต่อ
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(ข) รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู ้เป็ นรายได้ในงวดบัญชีที)ได้ให้บริ การ
(ค) รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบีK ยรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบีK ยที) แท้จริ ง โดยจะนํามูลค่าตามบัญชี ขK นั ต้นของ
สิ นทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบีKยที)แท้จริ ง ยกเว้นสิ นทรัพย์ทางการเงินที)เกิ ดการด้อยค่า
ด้านเครดิ ตในภายหลัง ที) จะนํามู ลค่าตามบัญ ชี สุทธิ ของสิ นทรั พย์ทางการเงิ น (สุ ทธิ จากค่าเผื)อผล
ขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึKน) มาคูณกับอัตราดอกเบีKยที)แท้จริ ง
รายได้ดอกเบีKยจากเงินให้กูย้ มื รับรู ้เป็ นรายได้ตามระยะเวลาของเงินให้กูย้ มื โดยคํานวณจากยอดเงินต้น
ที)คงค้าง ไม่มีการตัKงค้างรับสําหรับดอกเบีKยของเงินให้กูย้ ืมรายที)ผิดนัดชําระดอกเบีKยติดต่อกันเกินหก
เดือน รายได้ดอกเบีKยจากเงินลงทุนในตราสารหนีK รับรู ้รายได้ โดยคํานึ งถึงอัตราผลตอบแทนที)แท้จริ ง
ตลอดระยะเวลาการลงทุนและรายได้ดอกเบีKยจากเงินฝากรับรู ้เป็ นรายได้ตามระยะเวลาของเงินฝาก
เงินปันผลรับจากการลงทุนถือเป็ นรายได้เมื)อสิ ทธิในการรับเงินปั นผลเกิดขึKน
(ง) กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันที)เกิดรายการ
4.3 การรับรู้ ค่าใช้ จ่าย
(ก) เบีKยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบีKยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื)อได้โอนความเสี) ยงจากการประกันภัย
ให้บริ ษทั รับประกันภัยต่อแล้วตามจํานวนที)ระบุไว้ในกรมธรรม์
(ข) ค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนประกอบด้วย ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
จากการรั บ ประกัน ภัยโดยตรงและจากการรั บ ประกัน ภัยต่ อ และสําหรั บ ทัKงความเสี ยหายที) ได้รับ
รายงานแล้วและที)ยงั ไม่ได้รับรายงาน ซึ) งแสดงตามมูลค่าของค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื)นที)
เกี)ยวข้องและรายการปรับปรุ งค่าสิ นไหมของงวดปั จจุบนั และงวดก่อนที)เกิดขึKนในระหว่างปี หักด้วย
มูลค่าซากและการรับคืนอื)น (ถ้ามี) และหักด้วยค่าสิ นไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อที)เกี)ยวข้อง
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ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงจะรับรู ้เมื)อได้รับแจ้งจากผูเ้ อาประกันภัยตามจํานวน
ที)ผูเ้ อาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ ายบริ หาร มูลค่าประมาณการสิ นไหมทดแทน
สู งสุ ดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที)เกี)ยวข้อง
ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อรับรู ้เป็ นส่ วนหักของรายการค่าสิ นไหมทดแทนเมื)อได้
บันทึกค่าสิ นไหมทดแทนตามเงื)อนไขในสัญญาประกันภัยต่อที)เกี)ยวข้อง
(ค) ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จถือเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที)เกิดรายการ
(ง) ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื)น
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื)น คือค่าใช้จ่ายอื)นที)เกิดจากการรับประกันภัย ทัKงค่าใช้จ่ายทางตรงและ
ทางอ้อม และให้รวมถึงเงินสมทบต่าง ๆ โดยรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
(จ) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน คื อค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานที) ไม่ เกี) ยวกับการรั บประกันภัยและการ
จัดการค่าสิ นไหมทดแทน โดยรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
(ฉ) ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายดอกเบีKยจากหนีKสินทางการเงินที)วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายคํานวณโดยใช้วธิ ีดอกเบีKยที)
แท้จริ งและรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเที ยบเท่าเงินสด หมายถึงเงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสัKนที) มีสภาพ
คล่องสู ง ซึ) งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับตัKงแต่วนั ที)ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการ
เบิกใช้ บริ ษทั ฯ ตัKงค่าเผื)อผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึKนโดยใช้วิธีการทัว) ไป ค่าเผื)อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึKนตัKงเพิ)ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี
4.5 เบีย= ประกันภัยค้ างรับและค่ าเผื?อหนีส= งสั ยจะสู ญ
เบีK ยประกัน ภัยค้างรั บจากการรั บประกัน ภัยโดยตรงแสดงด้วยมู ลค่าสุ ทธิ ที)คาดว่าจะได้รับ โดยบริ ษทั ฯ
บันทึกค่าเผื)อหนีK สงสัยจะสู ญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที)อาจเกิดขึKนจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ) งพิจารณา
จากประสบการณ์ การเก็บเงิน และตามสถานะปั จจุบนั ของเบีK ยประกันภัยค้างรับ ณ วันสิK นรอบระยะเวลา
รายงาน ค่าเผือ) หนีKสงสัยจะสู ญตัKงเพิ)ม (ลด) โดยบันทึกเพิ)ม (ลด) ค่าใช้จ่ายในระหว่างปี
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4.6 สิ นทรัพย์ จากการประกันภัยต่ อและค่ าเผื?อการด้ อยค่ า
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยจํานวนสํารองประกันภัยส่ วนที)เรี ยกคืนจากการประกันภัยต่อซึ) ง
ประกอบด้วย (ก) สํารองค่ าสิ น ไหมทดแทน และ (ข) สํารองเบีK ยประกัน ภัยที) ยงั ไม่ ถื อ เป็ นรายได้ ทัKงนีK
ประมาณขึKนโดยอ้างอิงสัญญาประกันภัยต่อตามกฎหมายว่าด้วยการคํานวณสํารองประกันภัย
บริ ษ ัท ฯ บัน ทึ ก ค่ าเผื) อ การด้อ ยค่ าสําหรั บ สิ น ทรั พ ย์จ ากการประกัน ภัย ต่ อ โดยพิ จ ารณาจากผลขาดทุ น
โดยประมาณที)อาจเกิดขึKนจากการเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนีKไม่ได้ ประสบการณ์การเก็บเงิน อายุของหนีKคงค้าง
และสถานะปั จจุบนั ของบริ ษทั ประกันภัยต่อ ณ วันสิK นรอบระยะเวลารายงาน ค่าเผือ) การด้อยค่าที)ตK งั เพิ)ม (ลด)
โดยบันทึกบัญชีเพิ)ม (ลด) ค่าใช้จ่ายในระหว่างปี ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.7 ลูกหนีจ= ากสั ญญาประกันภัยต่ อและเจ้ าหนีบ= ริษทั ประกันภัยต่ อและค่ าเผื?อหนีส= งสั ยจะสู ญ
(ก) ลูกหนีK จากสัญญาประกันภัยต่อแสดงด้วยจํานวนเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ และเงินวางไว้จาก
การประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อประกอบด้วยเบีKยประกันภัยต่อค้างรับ ค่าจ้างและค่าบําเหน็จค้างรับ ค่า
สิ นไหมทดแทนค้างรับ และรายการค้างรับอื)น ๆ จากบริ ษทั ประกันภัยต่อ หักค่าเผือ) หนีKสงสัยจะสู ญ โดย
บริ ษทั ฯ บันทึ กค่าเผื)อหนีK สงสัยจะสู ญ สําหรั บลูกหนีK จากสัญ ญาประกันภัยต่อโดยพิจารณาจากผล
ขาดทุนโดยประมาณที)อาจเกิดขึKนจากการเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนีK ไม่ได้ ประสบการณ์การเก็บเงินและ
สถานะปัจจุบนั ของบริ ษทั ประกันภัยต่อ ณ วันสิK นรอบระยะเวลารายงาน
(ข) เจ้าหนีK บริ ษทั ประกันภัยต่อแสดงด้วยจํานวนเงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ และเงินถือไว้จากการ
เอาประกันภัยต่อ
เงิ นค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อประกอบด้วย เบีK ยประกันภัยต่อค้างจ่าย และรายการค้างจ่ายอื) น ๆ
ให้กบั บริ ษทั ประกันภัยต่อ ยกเว้นค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
บริ ษทั ฯ แสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุ ทธิ ของกิจการเดียวกัน (ลูกหนีK จากสัญญาประกันภัยต่อหรื อ
เจ้าหนีKบริ ษทั ประกันภัยต่อ) เมื)อเข้าเงื)อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนีK
(1) บริ ษทั ฯ มีสิทธิตามกฎหมายในการนําจํานวนที)รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ
(2) บริ ษทั ฯ ตัKงใจที)จะรับหรื อจ่ายชําระจํานวนที)รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตัKงใจที)
จะรับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ในเวลาเดียวกับที)จ่ายชําระหนีKสิน
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4.8 สิ นทรัพย์ ลงทุน
(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเผื)อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี)ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว
บัน ทึ ก ในส่ ว นของกําไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื) น และจะบัน ทึ ก ในส่ ว นของกําไรหรื อ ขาดทุ น เมื) อ ได้
จําหน่ายเงินลงทุนนัKนออกไป
เงินลงทุนที)จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่ าย บริ ษทั ฯ ตัดบัญชี ส่วนเกิน/
รับรู ้ส่วนตํ)ากว่ามูลค่าเงินลงทุนตามอัตราดอกเบีKยที)แท้จริ ง ซึ) งจํานวนที)ตดั จําหน่าย/รับรู ้นK ีจะแสดงเป็ น
รายการปรับกับดอกเบีKยรับ
เงินลงทุนในตราสารทุนที)ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด (บริ ษทั ที)ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน) แสดง
ตามมู ล ค่ า ยุติ ธ รรม และจัด ประเภทเป็ นเงิ น ลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์เผื) อ ขาย กํา ไรขาดทุ น จากการ
เปลี)ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื)น
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซืK อหลังสุ ด ณ สิK นวัน
ทําการสุ ดท้ายของปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนีK คาํ นวณโดย
ใช้อตั ราผลตอบแทนที) ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีK ไทย มู ลค่ายุติธรรมของหน่ วยลงทุ น
คํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
ณ วันสิK นรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ) ขายประเภทตราสารหนีKแสดงในงบแสดง
ฐานะทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิจากค่าเผือ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึKน (ถ้ามี) และ
เงิ นลงทุ นในตราสารหนีK ที) จะถื อจนครบกําหนดแสดงตามราคาทุ น ตัดจําหน่ ายสุ ทธิ จากค่าเผื)อผล
ขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึKน (ถ้ามี)
เมื)อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ) งตอบแทนสุ ทธิ ที)ได้รับกับต้นทุนเงินลงทุนจะถูกบันทึก
รับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน บริ ษทั ฯ ใช้วิธีถวั เฉลี)ยถ่วงนํKาหนักในการ
คํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
บริ ษทั ฯ บันทึกรายการซืK อขายเงินลงทุนในตราสารทุน ณ วันที)เกิดรายการ (Trade date) และบันทึก
รายการซืKอขายเงินลงทุนในตราสารหนีK ณ วันที)ชาํ ระราคา (Settlement date)
ในกรณี ที)มีการโอนเปลี)ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ) งไปเป็ นอีกประเภทหนึ) ง บริ ษทั ฯ จะปรับ
มูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที)โอนเปลี)ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่าง
ระหว่างราคาทุนและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที)โอนจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนหรื อแสดงเป็ น
ส่ วนเกิน (ตํ)ากว่า) ทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื)อขายในองค์ประกอบอื)นของเจ้าของแล้วแต่ประเภท
ของเงินลงทุนที)มีการโอนเปลี)ยน
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(ข) เงินให้กยู้ มื และดอกเบีKยค้างรับ
เงินให้กยู้ มื และดอกเบีKยค้างรับแสดงตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย และหักค่าเผือ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที)
คาดว่าจะเกิดขึKน (ถ้ามี)
(ค) อสังหาริ มทรัพย์เพือ) การลงทุน
บริ ษทั ฯ บันทึกมูลค่าเริ) มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื)อการลงทุนตามราคาทุนที)ได้มาซึ) งรวมต้นทุนการ
ทํารายการ ภายหลังการรับรู ้รายการเริ) มแรก บริ ษทั ฯ จะบันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพื)อการลงทุนด้วยราคา
ทุนหักค่าเสื) อมราคาสะสมและค่าเผือ) การด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื) อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื)อการลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 30 ปี (ตามอายุสัญญาเช่า) ค่าเสื) อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื)อการลงทุน
รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
บริ ษทั ฯ รับรู ้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินที)ได้รับสุ ทธิ จากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
ณ วันจําหน่าย ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในปี ที)ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพื)อการลงทุนออกจาก
บัญชี
4.9 เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที)แสดงอยูใ่ นงบการเงินที)แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยจะถูกบันทึกครัKงแรกใน
ราคาทุ นที) ซKื อมาและจะปรั บเพิ) มหรื อลดด้วยส่ วนได้เสี ยที) เกิ ดจากผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ร่ วมตาม
อัตราส่ วนการลงทุนและปรับลดด้วยเงินปันผลรับ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที)แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผื)อการ
ด้อยค่า (ถ้ามี) ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.10 ทีด? นิ อาคาร และอุปกรณ์ และค่ าเสื? อมราคา
ที)ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื) อมราคาสะสมและค่า
เผือ) การด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื) อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์นK ันโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังต่อไปนีK
อาคาร
อาคารชุด
เครื) องตกแต่ง ติดตัKงและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

-

20 ปี และ 33 ปี
20 ปี
3 ปี และ 5 ปี
5 ปี
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ค่าเสื) อมราคารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน ไม่มีการคิดค่าเสื) อมราคาสําหรับที)ดินและงาน
ระหว่างก่อสร้าง
บริ ษทั ฯ ตัดรายการที) ดิน อาคาร และอุ ปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื) อจําหน่ ายสิ นทรั พย์หรื อคาดว่าจะไม่ ได้รับ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อขาดทุนจากการ
จําหน่ายสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื)อบริ ษทั ฯ ตัดรายการสิ นทรัพย์นK นั ออกจากบัญชี
4.11 สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนและค่ าตัดจําหน่ าย
บริ ษ ัท ฯ บัน ทึ ก ต้น ทุ น เริ) ม แรกของสิ น ทรั พ ย์ไม่ มี ต ัวตนตามราคาทุ น ภายหลังการรั บ รู ้ รายการเริ) ม แรก
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผือ) การด้อยค่า (ถ้ามี)
บริ ษ ทั ฯ ตัด จําหน่ ายสิ น ทรั พ ย์ไม่ มี ต ัวตนที) มี อ ายุก ารให้ ป ระโยชน์ จาํ กัด โดยวิธีเส้ น ตรงตามอายุก ารให้
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์นK นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื)อมีขอ้ บ่งชีK ว่า
สิ น ทรั พ ย์นK ัน เกิ ด การด้อ ยค่ า บริ ษ ัท ฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัด จําหน่ ายและวิธี ก ารตัด จําหน่ ายของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิK นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน ไม่มีการตัดจําหน่ายสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที)มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอายุการให้ประโยชน์ 3 ปี
5 ปี และ 10 ปี
4.12 สั ญญาเช่ า
ณ วันเริ) มต้นของสัญญาเช่า บริ ษทั ฯ จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ โดย
สัญญาจะเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานัKนมีการให้สิทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ที)ระบุได้สาํ หรับช่วงเวลาหนึ)งเพื)อเป็ นการแลกเปลี)ยนกับสิ) งตอบแทน
บริ ษทั ฯ ในฐานะผู้เช่ า
บริ ษทั ฯ ใช้วธิ ีการบัญชีเดียวสําหรับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา (เว้นแต่สญ
ั ญาเช่า
ระยะสัKนและสัญญาเช่าที)สินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ)า) ณ วันที)สญ
ั ญาเช่าเริ) มมีผล (วันที)สินทรัพย์อา้ งอิงพร้อม
ใช้งาน) บริ ษทั ฯ บันทึกสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ซ) ึงแสดงสิ ทธิในการใช้สินทรัพย์อา้ งอิงและหนีKสินตามสัญญา
เช่าตามการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า
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(ก) สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื) อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
และปรั บ ปรุ งด้วยการวัด มู ล ค่ าของหนีK สิ น ตามสั ญ ญาเช่ าใหม่ ราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ารใช้
ประกอบด้วยจํานวนเงินของหนีKสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู ้เริ) มแรก ต้นทุนทางตรงเริ) มแรกที)เกิดขึKน
จํานวนเงินที)จ่ายชําระตามสัญญาเช่า ณ วันที)สัญญาเช่าเริ) มมีผลหรื อก่อนวันที)สัญญาเช่าเริ) มมีผล และ
หักด้วยสิ) งจูงใจตามสัญญาเช่าที)ได้รับ
ค่าเสื) อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้คาํ นวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรื ออายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสัKนกว่า ดังนีK
ที)ดิน
อาคาร
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

15 และ 33
3 และ 5
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี

หากความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงได้โอนให้กบั บริ ษทั ฯ เมื)อสิK นสุ ดอายุสญ
ั ญาเช่าหรื อราคาทุน
ของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซืKอ ค่าเสื) อมราคาจะคํานวณจากอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสิ นทรัพย์
(ข) หนีKสินตามสัญญาเช่า
หนีK สินตามสัญญาเช่ าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินที) ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ าตลอดอายุ
สัญญาเช่า จํานวนเงินที)ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที)หักด้วยสิ) งจูงใจตามสัญญาเช่า
ค่าเช่าผันแปรที)ขK ึนอยูก่ บั ดัชนีหรื ออัตรา จํานวนเงินที)คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
รวมถึงราคาใช้สิทธิ ของสิ ทธิ เลือกซืK อซึ) งมีความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลที)บริ ษทั ฯ จะใช้สิทธิ นK ัน
และการจ่ายค่าปรับเพื)อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกําหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริ ษทั ฯ จะ
ใช้สิ ท ธิ ในการยกเลิ ก สั ญ ญาเช่ า บริ ษ ัท ฯ บัน ทึ ก ค่ าเช่ าผัน แปรที) ไ ม่ ขK ึ น อยู่กับ ดัช นี ห รื อ อัต ราเป็ น
ค่าใช้จ่ายในงวดที)เหตุการณ์หรื อเงื)อนไขซึ)งเกี)ยวข้องกับการจ่ายชําระนัKนได้เกิดขึKน
บริ ษทั ฯ คิดลดมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินที) ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ าด้วยอัตราดอกเบีK ยตามนัยของ
สัญญาเช่าหรื ออัตราดอกเบีKยเงินกูย้ มื ส่ วนเพิ)มของบริ ษทั ฯ หลังจากวันที)สัญญาเช่าเริ) มมีผล มูลค่าตาม
บัญชีของหนีK สินตามสัญญาเช่าจะเพิ)มขึKนจากดอกเบีKยของหนีK สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่าย
ชําระตามสัญญาเช่าที)จ่ายชําระแล้ว นอกจากนีK มูลค่าตามบัญชีของหนีKสินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่า
ใหม่ เมื) อมี การเปลี) ยนแปลงอายุสัญ ญาเช่ า การเปลี) ยนแปลงการจ่ายชําระตามสัญ ญาเช่ า หรื อมี การ
เปลี)ยนแปลงในการประเมินสิ ทธิเลือกซืKอสิ นทรัพย์อา้ งอิง
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(ค) สัญญาเช่าระยะสัKนและสัญญาเช่าซึ)งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ)า
สัญญาเช่าที)มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่านับตัKงแต่วนั ที)สัญญาเช่าเริ) มมีผล หรื อสัญญาเช่าซึ) ง
สิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ)า จะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
บริ ษทั ฯ ในฐานะผู้ให้ เช่ า
สัญญาเช่าที)ความเสี) ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญา
เช่าดําเนิ นงาน บริ ษทั ฯ บันทึกจํานวนเงินที)ได้รับตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานเป็ นรายได้ในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ) มแรกที)เกิดขึKนจากการได้มาซึ) งสัญญาเช่า
ดําเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์อา้ งอิงและรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า
4.13 หนีส= ิ นจากสั ญญาประกันภัย
หนีKสินจากสัญญาประกันภัย ประกอบด้วยสํารองค่าสิ นไหมทดแทน และสํารองเบีKยประกันภัย
(ก) สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนจะบันทึกเมื)อได้รับการแจ้งคําเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากผูเ้ อาประกันภัยตาม
จํานวนที)ผูเ้ อาประกันภัยแจ้งและโดยการประมาณการของฝ่ ายบริ หาร จํานวนประมาณการสิ นไหม
ทดแทนสู งสุ ดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที)เกี)ยวข้อง
ประมาณการสํารองค่าสิ นไหมทดแทนคํานวณโดยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยคํานวณจาก
ประมาณการที) ดีที)สุดของค่าสิ นไหมทดแทนที) คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผูเ้ อาประกันภัยในอนาคตสําหรับ
ความสู ญเสี ยที) เกิ ดขึK นแล้วก่ อนหรื อ ณ วันสิK นรอบระยะเวลารายงาน ทัKงจากรายการความสู ญเสี ยที)
บริ ษทั ฯ ได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
จํานวนประมาณการสํารองค่าสิ นไหมทดแทนที)คาํ นวณได้ส่วนที)สูงกว่าค่าสิ นไหมทดแทนที)ได้รับรู ้ไป
แล้วในบัญชี คือสํารองความเสี ยหายที)เกิดขึKนแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
(ข) สํารองเบีKยประกันภัย
สํารองเบีKยประกันภัย ได้แก่ จํานวนที)สูงกว่าระหว่างสํารองเบีKยประกันภัยที)ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้และ
สํารองความเสี) ยงภัยที)ยงั ไม่สิKนสุ ด ทุกวันสิK นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯ จะเปรี ยบเทียบมูลค่าของ
สํารองความเสี) ยงภัยที)ยงั ไม่สิKนสุ ดกับสํารองเบีKยประกันภัยที)ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ หากมูลค่าของสํารอง
ความเสี) ยงภัยที)ยงั ไม่สิKนสุ ดสู งกว่าสํารองเบีKยประกันภัยที)ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ บริ ษทั ฯ จะรับรู ้ส่วนต่าง
เพิ)มเติมและแสดงสํารองเบีKยประกันภัยเท่ากับจํานวนสํารองความเสี) ยงภัยที)ยงั ไม่สิKนสุ ด ทัKงนีK สํารอง
เบีKยประกันภัยที)เพิ)มหรื อลดจากปี ก่อนถูกรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
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(1) สํารองเบีKยประกันภัยที)ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
สํ า รองเบีK ยประกัน ภัย ที) ย งั ไม่ ถื อ เป็ นรายได้ซ) ึ งคํา นวณจากเบีK ยประกัน ภัย รั บ ก่ อ นการเอา
ประกันภัยต่อด้วยวิธีการดังนีK
การประกันอัคคีภยั การประกันภัยทางทะเล - วิธีเฉลี)ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ)งส่ วนยีส) ิ บสี) )
และการประกันภัยขนส่ ง (ตัวเรื อ)
การประกันภัยรถยนต์และภัยเบ็ดเตล็ด
การประกันภัยขนส่ งเฉพาะเที)ยว
- ร้อยละร้อยของเบีKยประกันภัยรับตัKงแต่วนั ที)
การประกันอุบตั ิเหตุการเดินทางที)มี
กรมธรรม์ประกันภัยเริ) มมีผลคุม้ ครอง
ระยะเวลาคุม้ ครอง ไม่เกิน 6 เดือน
ตลอดระยะเวลาที)บริ ษทั ยังคงให้ความคุม้ ครอง
แก่ผเู ้ อาประกันภัย
การประกันภัยอิสรภาพ
- ร้อยละเจ็ดสิ บของเบีKยประกันภัยรับตัKงแต่วนั ที)
กรมธรรม์ประกันภัยเริ) มมีผลคุม้ ครองตลอด
ระยะเวลาที)บริ ษทั ยังคงให้ความคุม้ ครองแก่ผเู ้ อา
ประกันภัย
สํารองเบีKยประกันภัยที)ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ส่วนที)เอาประกันภัยต่อคํานวณจากเบีKยประกันภัยจ่าย
จากการเอาประกันภัยต่อด้วยวิธีการเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยตรงตลอดอายุของสัญญา
ในกรมธรรม์
(2) สํารองความเสี) ยงภัยที)ยงั ไม่สิKนสุ ด
สํารองความเสี) ยงภัยที)ยงั ไม่สิKนสุ ด เป็ นจํานวนเงินที)บริ ษทั ฯ จัดสํารองไว้เพื)อชดใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทนและค่าใช้จ่ายที)เกี)ยวข้องที)อาจเกิดขึKนในอนาคตสําหรับการประกันภัยที)ยงั มีผลบังคับอยู่
ซึ) งคํานวณโดยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย บริ ษทั ฯ ใช้การประมาณการที)ดีที)สุดของค่า
สิ นไหมทดแทนที)คาดว่าจะเกิดขึKนในระยะเวลาเอาประกันที)เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลใน
อดีต
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4.14 ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
(ก) โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตัKงกองทุนสํารองเลีKยงชีพ ซึ)งประกอบด้วยเงินที)พนักงานจ่ายสะสม
และเงินที) บริ ษทั ฯ จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลีKยงชี พได้แยกออกจาก
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงินที)บริ ษทั ฯ จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลีKยงชี พบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที)เกิด
รายการ
(ข) โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื)นของพนักงาน
บริ ษทั ฯ มีภาระสําหรับเงินชดเชยที)ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื)อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ) ง
บริ ษ ัท ฯ ถื อ ว่าเงิ น ชดเชยดัง กล่ าวเป็ นโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานสํ าหรั บ พนัก งาน
นอกจากนัKน บริ ษทั ฯ จัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื)นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงิน
รางวัลการปฏิบตั ิงานครบกําหนดระยะเวลา
บริ ษ ทั ฯ คํานวณหนีK สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื)นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที)ประมาณการไว้ (Projected Unit
Credit Method) โดยได้ทาํ การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย สํ า หรั บ โครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื)นและปรับกับกําไร
สะสมโดยตรง และสําหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื)นของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุน
4.15 ประมาณการหนีส= ิ น
บริ ษทั ฯ จะบันทึ กประมาณการหนีK สินไว้ในบัญ ชี เมื) อภาระผูกพันซึ) งเป็ นผลมาจากเหตุ การณ์ ในอดี ตได้
เกิ ดขึK นแล้ว และมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าบริ ษทั ฯ จะเสี ยทรั พยากรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพื)อปลด
เปลืKองภาระผูกพันนัKน และบริ ษทั ฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนัKนได้อย่างน่าเชื)อถือ
4.16 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเ? กีย? วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที)เกี)ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที)มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูก
บริ ษทั ฯ ควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนีK บุ ค คลหรื อ กิ จ การที) เกี) ย วข้อ งกัน ยัง หมายรวมถึ ง บริ ษ ัท ร่ ว มและบุ ค คลหรื อ กิ จ การที) มี สิ ท ธิ
ออกเสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ) งทําให้มี อิท ธิ พ ลอย่างเป็ นสาระสําคัญ ต่ อบริ ษ ทั ฯ ผูบ้ ริ ห ารสําคัญ
กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที)มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
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4.17 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
(ก) ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที)คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
คํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที)กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
(ข) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว) คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และ
หนีK สิน ณ วันสิK นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนีK สินที)เกี) ยวข้องนัKน โดยใช้
อัตราภาษีที)มีผลบังคับใช้ ณ วันสิK นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯ รับรู ้หนีK สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว) คราวที)ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว) คราวที)ใช้หกั ภาษี รวมทัKงผลขาดทุนทางภาษีที)ยงั
ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่ าที) มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที)บริ ษทั ฯ จะมี กาํ ไรทางภาษี ในอนาคตเพียง
พอที)จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว) คราวที)ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที)ยงั ไม่ได้ใช้นK นั
บริ ษทั ฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทุกสิK นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั ฯ จะไม่มี
กําไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทK งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของหากภาษีที)เกิดขึKนเกี)ยวข้องกับ
รายการที)ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของ
4.18 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯ แสดงงบการเงินเป็ นสกุลเงินบาท ซึ)งเป็ นสกุลเงินที)ใช้ในการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
รายการที) เป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศแปลงค่ าเป็ นเงิ น บาทโดยใช้อ ัต ราแลกเปลี) ย น ณ วัน ที) ที) เกิ ด รายการ
สิ นทรั พย์และหนีK สินที) เป็ นตัวเงิ นซึ) งอยู่ในสกุลเงิ นตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี)ยน ณ วันสิK นรอบระยะเวลารายงาน กําไรและขาดทุนที)เกิดจากการเปลี)ยนแปลงในอัตราแลกเปลี)ยน
รับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
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4.19 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
(ก) สิ นทรัพย์ทางการเงิน
บริ ษทั ฯ รับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึKนต่อสิ นทรัพย์ทางการเงินที)วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุน
ตัดจําหน่ าย และสิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนีK ที)วดั มูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื)น โดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้เหตุการณ์ที)มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึKนก่อน บริ ษทั ฯ
พิจารณาการเปลี) ยนแปลงในความเสี) ยงด้านเครดิ ตของสิ นทรัพย์ทางการเงินเป็ นระดับ และกําหนด
วิธีการวัดค่าเผือ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึKนที)แตกต่างกันในแต่ละระดับ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนที)จดั ประเภทเป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื)อขาย
รั บ รู ้ เข้ากําไรหรื อ ขาดทุ น ทัน ที ที) มี ห ลัก ฐานสนับ สนุ น ว่าหลัก ทรั พ ย์นK ัน ด้อ ยค่ า โดยพิ จ ารณาจาก
หลักฐานที)แสดงให้เห็นว่าต้นทุนการลงทุนในตราสารทุนนัKนอาจไม่สามารถเรี ยกคืนกลับมาได้ และมี
การลดลงอย่างมี สาระสําคัญ หรื ออย่างต่อเนื) องของมู ลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุ นจนตํ)ากว่าราคาทุ น
ขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
(ข) สิ นทรัพย์ที)ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
ทุกวันสิK นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯ จะทําการประเมินการด้อยค่าของที) ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้หรื อสิ นทรัพย์ที)ไม่มีตวั ตน หากมีขอ้ บ่งชีKวา่ สิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริ ษทั ฯ
รับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุนเมื)อมูลค่าที)คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ)ากว่า
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์นK นั ทัKงนีK มูลค่าที)คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน
การขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
หากในการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ มีขอ้ บ่งชีKที)แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ที)รับรู ้ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษทั ฯ จะประมาณมูลค่าที)คาดว่าจะได้รับคืนของ
สิ นทรัพย์นK นั และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที)รับรู ้ในงวดก่อนก็ต่อเมื)อมีการเปลี)ยนแปลง
ประมาณการที)ใช้กาํ หนดมูลค่าที)คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครัKง
ล่าสุ ด โดยมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที)เพิ)มขึKนจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่
สู งกว่ามูลค่าตามบัญชีที)ควรจะเป็ นหากกิจการไม่เคยรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงวด
ก่อน ๆ บริ ษทั ฯ จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไปยังงบกําไร
ขาดทุนทันที
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4.20 การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
มู ลค่ายุติธรรม หมายถึ ง ราคาที) คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรั พย์หรื อเป็ นราคาที) จะต้องจ่ ายเพื) อโอน
หนีKสินให้ผอู ้ ื)นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที)เกิดขึKนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ Kื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด)
ณ วันที)วดั มูลค่า บริ ษทั ฯ ใช้ราคาเสนอซืK อขายในตลาดที)มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
และหนีK สินซึ) งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที)เกี)ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น
ในกรณี ที)ไม่มีตลาดที)มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนีK สินที)มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคา
เสนอซืKอขายในตลาดที)มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที)
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที)สามารถสังเกตได้ที)เกี)ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนีKสิน
ที)จะวัดมูลค่ายุติธรรมนัKนให้มากที)สุด
ลําดับชัKนของมูลค่ายุติธรรมที)ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนีK สินในงบการเงิน
ออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที)นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนีK
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซืKอขายของสิ นทรัพย์หรื อหนีKสินอย่างเดียวกันในตลาดที)มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ข อ้ มู ล อื) น ที) ส ามารถสั งเกตได้ข องสิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนีK สิ น ไม่ ว่าจะเป็ นข้อมู ลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที)ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี)ยวกับกระแสเงินในอนาคตที)กิจการประมาณขึKน

ทุกวันสิK นรอบระยะเวลารายงานบริ ษทั ฯ จะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชัKนของ
มูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนีKสินที)ถืออยู่ ณ วันสิK นรอบระยะเวลารายงานที)มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึKนประจํา
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี? ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื) องที)มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนีKส่งผลกระทบ
ต่อจํานวนเงินที)แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที)แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที)เกิดขึKนจริ ง
อาจแตกต่างไปจากจํานวนที)ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที)สาํ คัญมีดงั นีK

5.1 การจัดประเภทสั ญญาประกันภัยต่ อ
ในการพิจารณาเพื)อจัดประเภทสัญญาประกันภัยต่อตามคํานิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริ ษทั ฯ
ต้องทดสอบสัญญาประกันภัยต่อว่าเป็ นสัญญาที)รับความเสี) ยงด้านการรับประกันภัยที)มีนยั สําคัญจากคู่สญ
ั ญา
อีกฝ่ ายหนึ)งหรื อไม่ โดยใช้วธิ ีการทางคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที)อาศัยข้อสมมติที)เกี)ยวข้องกับข้อมูลค่าสิ นไหม
ในอดีตและข้อสมมติอื)น ๆ ซึ)งฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกใช้ขอ้ สมมติดงั กล่าว
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5.2 การรับรู้ และการตัดรายการสิ นทรัพย์ และหนีส= ิ น
ในการพิจารณาการรับรู ้หรื อการตัดรายการสิ นทรัพย์และหนีKสิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
ว่าบริ ษทั ฯ ได้โอนหรื อรับโอนความเสี) ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์และหนีKสินดังกล่าวแล้วหรื อไม่ โดย
ใช้ดุลยพินิจบนพืKนฐานของข้อมูลที)ดีที)สุดที)รับรู ้ได้ในสภาวะปั จจุบนั
5.3 ค่ าเผื?อผลขาดทุนด้ านเครดิตทีค? าดว่ าจะเกิดขึน= และค่ าเผื?อการด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเผือ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึKนสําหรับ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน การคํานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึKนขึKนอยูก่ บั การประเมินการเพิ)มขึKน
ของความเสี) ยงด้านเครดิ ต การวิเคราะห์สถานะของลูกหนีK ความน่ าจะเป็ นของการได้รับชําระหนีK การใช้
ประมาณการและข้อสมมติที)แตกต่างกันอาจมีผลต่อจํานวนค่าเผื)อผลขาดทุนด้านเครดิต ดังนัKน ผลที)เกิดขึKน
จริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที)ประมาณการไว้
บริ ษทั ฯ จะตัKงค่าเผื)อการด้อยค่าของเงิ นลงทุ นเผื)อขายตราสารทุ นและเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ร่ วมเมื) อมู ลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุ นดังกล่าวได้ลดลงอย่างมี สาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานานหรื อเมื) อมี ขอ้ บ่งชีK ของ
การด้อยค่า การที)จะสรุ ปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญหรื อเป็ นระยะเวลานานหรื อไม่นK นั
จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
5.4 ค่ าเผื?อหนีส= งสั ยจะสู ญและด้ อยค่ า
ในการประมาณค่าเผื)อหนีK สงสัยจะสู ญและค่าเผื)อการด้อยค่าของเบีK ยประกันภัยค้างรับ สิ นทรัพย์จากการ
ประกันภัยต่อ และลูกหนีKจากสัญญาประกันภัยต่อ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสู งในการประมาณ
การผลขาดทุนที)คาดว่าจะเกิดขึKนจากลูกหนีKและสิ นทรัพย์แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินใน
อดีต อายุของหนีKที)คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที)เป็ นอยูใ่ นขณะนัKน เป็ นต้น
5.5 ทีด? นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื? อมราคา
ในการคํานวณค่ าเสื) อ มราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ ฝ่ ายบริ ห ารจําเป็ นต้อ งทําการประมาณอายุก ารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื)อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี)ยนแปลงเกิดขึKน
นอกจากนีK ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที)ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที)คาดว่าจะได้รับคืนตํ)ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์นK นั
ในการนีK ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที)เกี) ยวข้องกับการคาดการณ์ รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ) ง
เกี)ยวเนื)องกับสิ นทรัพย์นK นั
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5.6 สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนและค่ าเผื?อการด้ อยค่ า
ในการบั น ทึ ก และวัด มู ล ค่ าของสิ นทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตน ณ วัน ที) ไ ด้ ม า ตลอดจนการทดสอบการด้ อ ยค่ า
ในภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดที)คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์ รวมทัKง
การเลือกอัตราคิดลดที)เหมาะสมในการคํานวณหามูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดนัKน ๆ
5.7 สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว) คราวที)ใช้หกั ภาษีเมื)อมีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯ จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที)จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว) คราวนัKน ใน
การนีK ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯ ควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เป็ น
จํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที)คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
5.8 สํ ารองค่ าสิ นไหมทดแทน
ทุกวันสิK นรอบระยะเวลารายงานบริ ษทั ฯ ต้องประมาณการสํารองค่าสิ นไหมทดแทนโดยแยกพิจารณาสอง
ส่ วน คือ ส่ วนของค่าสิ นไหมทดแทนที)เกิ ดขึKนและบริ ษทั ฯ ได้รับรายงานความเสี ยหายแล้ว และส่ วนของ
ความเสี ยหายที) เกิ ด ขึK น แล้ว แต่ ยงั ไม่ ได้รับ รายงาน ซึ) งต้อ งใช้วิธี ก ารทางคณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัยในการ
ประมาณการ เช่น วิธี Chain Ladder และวิธี Bornheutter-Ferguson เป็ นต้น โดยข้อสมมติหลักที)ใช้ในวิธีการ
ทางคณิ ตศาสตร์ประกันภัยดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลในอดีตซึ)งได้แก่ การเปลี)ยนแปลงประมาณการสํารอง
ค่าสิ นไหมทดแทน ประสบการณ์ การจ่ายชําระค่าสิ นไหมทดแทนของบริ ษทั ฯ จํานวนค่าสิ นไหมทดแทน
เฉลี)ยต่อครัKงและจํานวนครัKงของค่าสิ นไหม เป็ นต้น อย่างไรก็ตามประมาณการดังกล่าวเป็ นการคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคต จึงอาจแตกต่างกับผลลัพธ์ที)เกิดขึKนจริ งได้
5.9 สํ ารองความเสี? ยงภัยทีไ? ม่ สิ=นสุ ด
สํารองประกันภัยสําหรับความเสี) ยงภัยที)ยงั ไม่สิKนสุ ดคํานวณตามวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยใช้
การประมาณการที)ดีที)สุดของค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที)เกี)ยวข้องที)คาดว่าจะเกิดขึKนในระยะเวลาเอา
ประกันที)เหลืออยู่ ซึ) งการประมาณเงินสํารองดังกล่าวจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร ซึ) งอ้างอิงจาก
ข้อมูลในอดีตและประมาณการอย่างดีที)สุด ณ ขณะนัKน
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5.10 สั ญญาเช่ า
บริ ษทั ฯ ในฐานะผู้เช่ า
การกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่าที)มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหรื อยกเลิกสัญญาเช่า
ในการกําหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริ ษทั ฯ มีความแน่ นอน
อย่างสมเหตุสมผลหรื อไม่ที)จะใช้สิทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่ าหรื อยกเลิกสัญญาเช่ าโดยคํานึ งถึง
ข้อเท็จจริ งและสภาพแวดล้อมที)เกี)ยวข้องทัKงหมดที)ทาํ ให้เกิดสิ) งจูงใจในทางเศรษฐกิจสําหรับบริ ษทั ฯ ในการ
ใช้หรื อไม่ใช้สิทธิเลือกนัKน
อัตราดอกเบีKยเงินกูย้ มื ส่ วนเพิ)ม
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถกําหนดอัตราดอกเบีKยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนัKนจึงใช้อตั ราดอกเบีKยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ)ม
ของบริ ษทั ฯ ในการคิ ดลดหนีK สินตามสัญ ญาเช่ า โดยอัตราเงิ นกู้ยืมส่ วนเพิ) มเป็ นอัตราดอกเบีK ยที) บริ ษทั ฯ
จะต้องจ่ายในการกูย้ ืมเงินที)จาํ เป็ นเพื)อให้ได้มาซึ) งสิ นทรัพย์ที)มีมูลค่าใกล้เคียงกับสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ใน
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที)คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้ มื และหลักประกันที)คล้ายคลึง
บริ ษทั ฯ ในฐานะผู้ให้ เช่ า
การจัดประเภทของสัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื)อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื)อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯ ได้โอนหรื อรับโอน
ความเสี) ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที)เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
5.11 ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานประมาณขึKนตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ) งต้องอาศัยข้อสมมติต่าง ๆ
ในการประมาณการนัKน เช่ น อัต ราคิ ด ลด อัต ราการขึK น เงิ น เดื อ นในอนาคต อัต รามรณะ และอัต ราการ
เปลี)ยนแปลงจํานวนพนักงาน เป็ นต้น โดยใช้ดุลยพินิจบนพืKนฐานของข้อมูลที)ดีที)สุดในสภาวะปัจจุบนั
5.12 คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ฯ มีหนีK สินที) อาจจะเกิ ดขึKนจากการถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ) งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีที)ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื)อมัน) ว่าความเสี ยหายที)เกิดขึKนจะไม่เกินกว่าจํานวนที)ได้บนั ทึกไว้
แล้ว ณ วันสิK นรอบระยะเวลารายงาน
19

5.13 มูลค่ ายุตธิ รรมของเครื? องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื) องมือทางการเงินที)บนั ทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที)ไม่มีการซืK อขาย
ในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซืK อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของเครื) องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิ คและแบบจําลองการประเมินมูลค่า ซึ) งตัวแปรที)ใช้
ในแบบจําลองได้มาจากการเที ยบเคี ยงกับตัวแปรที) มีอยู่ในตลาด โดยคํานึ งถึ งความเสี) ยงทางด้านเครดิ ต
(ทัKงของบริ ษ ัท ฯ และคู่ สั ญ ญา) สภาพคล่ อ ง ข้อ มู ล ความสั ม พัน ธ์ และการเปลี) ย นแปลงของมู ล ค่ าของ
เครื) องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี)ยนแปลงของข้อสมมติที)เกี)ยวข้องกับตัวแปรที)ใช้ในการคํานวณ
อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที)แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิ ดเผยลําดับชัKนของมูลค่า
ยุติธรรม
6.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิ จการ
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํ หนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื1อสิF นกําหนดระยะเวลา
รวม
หัก: ค่าเผือ1 ผลขาดทุนด้านเครดิตที1คาดว่าจะเกิดขึFน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - สุ ทธิ

2,493
249,306
310,000
561,799
(73)
561,726

2,787
138,770
141,557
141,557

ณ วันที) 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินฝากธนาคารมีอตั ราดอกเบีKยระหว่างร้อยละ 0.13 ถึง 0.45 ต่อปี และ
ร้อยละ 0.13 ถึง 0.30 ต่อปี ตามลําดับ
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7.

เบีย= ประกันภัยค้ างรับ
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ยอดคงเหลือของเบีK ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
โดยจําแนกอายุต ามเงิ น ต้น ที) ค ้างชําระนั บ ตัKง แต่ ว นั ครบกําหนดชําระตามกฎหมายว่าด้ว ยการเก็ บ เบีK ย
ประกันภัยแสดงได้ดงั นีK
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 31 - 60 วัน
ค้างรับ 61 - 90 วัน
ค้างรับ 91 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวม
หัก: ค่าเผือ1 หนีFสงสัยจะสู ญ
เบีFยประกันภัยค้างรับ - สุ ทธิ

2,353,308
194,378
234,017
54,773
168,068
43,923
3,048,467
(43,923)
3,004,544

2,202,950
191,470
119,564
61,118
190,795
16,245
2,782,142
(16,245)
2,765,897

สําหรั บเบีK ยประกันภัยค้างรั บจากตัวแทนและนายหน้า บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์การติ ดตามหนีK ให้
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบีKยประกันภัย โดยหนีK ที)เกินกว่ากําหนดรับชําระ บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการ
ตามกฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็ นกรณี ไป
8.

สิ นทรัพย์ จากการประกันภัยต่ อ

สํารองประกันภัยส่ วนที1เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ
สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
สํารองเบีFยประกันภัยที1ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม
หัก: ค่าเผือ1 การด้อยค่า
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิ จการ
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
4,331,992
3,598,519
7,930,511
(52)
7,930,459

4,304,602
3,255,621
7,560,223
(54)
7,560,169
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9.

ลูกหนีจ= ากสั ญญาประกันภัยต่ อ
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิ จการ
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
รวม
หัก: ค่าเผือ1 หนีFสงสัยจะสู ญ
ลูกหนีFจากสัญญาประกันภัยต่อ - สุ ทธิ

56,147
575,080
631,227
(2,253)
628,974

42,445
367,902
410,347
(21,025)
389,322

ณ วันที) 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ยอดคงเหลือของเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อโดยจําแนกอายุตาม
เงินต้นที)คา้ งชําระแสดงได้ดงั นีK
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน
ค้างรับเป็ นระยะเวลา 1 - 2 ปี
ค้างรับเกินกว่า 2 ปี
รวม
หัก: ค่าเผือ1 หนีFสงสัยจะสู ญ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ - สุ ทธิ

526,263
40,749
8,068
575,080
(2,253)
572,827

336,807
19,946
11,149
367,902
(21,025)
346,877
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10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
10.1 จําแนกตามการจัดประเภทเงินลงทุน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิ นที1แสดงเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
ราคาทุน/
ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนเผื*อขายทีว* ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ า
ยุตธิ รรมผ่ านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีDภาคเอกชน
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
รวม
บวก: กําไรที1ยงั ไม่เกิดขึDนจริ ง
หัก: ค่าเผือ1 การด้อยค่า
หัก: ค่าเผื1อผลขาดทุนด้านเครดิ ตที1คาดว่าจะ
เกิดขึDน
เงินลงทุนเผือ1 ขายที1วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื1น สุ ทธิ
เงินลงทุนทีจ* ะถือจนครบกําหนดที*
วัดมูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
เงินฝากสถาบันการเงินที1ครบกําหนด
เกินกว่า 3 เดือน
หัก: ค่าเผือ1 ผลขาดทุนด้านเครดิตที1คาดว่าจะ
เกิดขึDน
เงินลงทุนที1จะถือจนครบกําหนดที1
วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย - สุ ทธิ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุ ทธิ

4,438,484
800,000
6,551,706
1,721,211
13,511,401
23,074,238
(65,083)

4,462,888
745,857
29,430,140
1,829,929
36,468,814

3,252,226
630,817
6,083,661
1,652,329
11,619,033
19,198,323
(65,083)

(51,742)

(55,141)

36,468,814

30,697,132

10,581,559

13,729,657

(2,876)

(2,701)

10,578,683
47,047,497

13,726,956
44,424,088

3,300,520
579,039
25,112,951
1,704,622
30,697,132
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10.2 จําแนกตามการวิเคราะห์ ลาํ ดับชั=นความเสี? ยงด้ านเครดิต
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
ค่าเผือ1 ผลขาดทุนด้าน
ค่าเผือ1 ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที1คาดว่าจะ
เครดิตที1คาดว่าจะ
เกิดขึFนที1รับรู ้ในกําไร
เกิดขึFนที1รับรู ้ในกําไร
มูลค่ายุติธรรม
หรื อขาดทุน
มูลค่ายุติธรรม
หรื อขาดทุน
เงินลงทุนเผื*อขายทีว* ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ า
ยุตธิ รรมผ่ านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น
ชัFนที1 1 - ตราสารหนีFที1ไม่มีการเพิ1มขึFนอย่าง
มีนยั สําคัญของความเสี1 ยงด้านเครดิต
ชัFนที1 3 - ตราสารหนีFที1มีการด้อยค่าด้าน
เครดิต
รวม

5,156,385

(1,341)

3,827,529

(734)

52,360
5,208,745

(50,401)
(51,742)

52,030
3,879,559

(54,407)
(55,141)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
ค่าเผือ1 ผลขาดทุน
ด้านเครดิตที1คาดว่าจะ
เกิดขึFนที1รับรู ้ในกําไร
มูลค่าตามบัญชีขFนั ต้น
หรื อขาดทุน
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
เงินลงทุนทีจ* ะถือจนครบกําหนด
ทีว* ดั มูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
ชัFนที1 1 - ตราสารหนีF ที1ไม่มีการเพิ1มขึFนอย่างมีนัยสําคัญ
ของความเสี1 ยงด้านเครดิต
รวม

10,581,559
10,581,559

(2,876)
(2,876)

10,578,683
10,578,683

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
ค่าเผือ1 ผลขาดทุน
ด้านเครดิตที1คาดว่าจะ
เกิดขึFนที1รับรู ้ในกําไร
มูลค่าตามบัญชีขF นั ต้น
หรื อขาดทุน
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
เงินลงทุนทีจ* ะถือจนครบกําหนด
ทีว* ดั มูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
ชัFนที1 1 - ตราสารหนีF ที1ไม่มีการเพิ1มขึFนอย่างมีนยั สําคัญ
ของความเสี1 ยงด้านเครดิต
รวม

13,729,657
13,729,657

(2,701)
(2,701)

13,726,956
13,726,956
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10.3 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี=
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563

เงินลงทุนเผื*อขายทีว* ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ า
ยุตธิ รรมผ่ านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีDภาคเอกชน
หน่วยลงทุน
รวม
บวก (หัก): กําไร (ขาดทุน) ที1ยงั ไม่เกิดขึDนจริ ง
หัก: ค่าเผื1อผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที1 คาดว่าจะ
เกิดขึDน
เงินลงทุนเผื*อขายทีว* ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
ผ่ านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น - สุ ทธิ
เงินลงทุนทีจ* ะถือจนครบกําหนดที*
วัดมูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
เงินฝากสถาบันการเงินที1ครบกําหนด
เกินกว่า 3 เดือน
หัก: ค่าเผือ1 ผลขาดทุนด้านเครดิตที1คาดว่าจะ
เกิดขึDน
รวมเงินลงทุนทีจ* ะถือจนครบกําหนดที*
วัดมูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ าย

1 ปี

ครบกําหนด
1 - 5 ปี

1 ปี

ครบกําหนด
1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

ไม่มีกาํ หนด

รวม

เกิน 5 ปี

ไม่มีกาํ หนด

รวม

3,292,823
110,000
3,402,823
3,038

801,328
465,000
1,266,328
26,400

344,333
225,000
569,333
(7,435)

347,463
347,463
22,105

4,438,484
800,000
347,463
5,585,947
44,108

2,020,493
135,000
2,155,493
2,873

1,031,733
400,817
1,432,550
32,698

200,000
95,000
295,000
16,086

347,463
347,463
(18,906)

3,252,226
630,817
347,463
4,230,506
32,751

(289)

(941)

(50,512)

-

(51,742)

(5,384)

(49,700)

(57)

-

(55,141)

3,405,572

1,291,787

511,386

369,568

5,578,313

2,152,982

1,415,548

311,029

328,557

4,208,116

10,501,559

80,000

-

-

10,581,559

13,729,657

-

-

-

13,729,657

(2,857)

(19)

-

-

(2,876)

(2,701)

-

(2,701)

10,498,702

79,981

-

-

10,578,683

13,726,956

-

13,726,956

-

-

10.4 มูลค่ ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในตราสารหนี=
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
กระแสเงินสดที1เกิดขึDนตามสัญญา
กระแสเงินสดที1เกิดขึDนตามสัญญา
จากสิ นทรัพย์ทางการเงินในวันที1กาํ หนดไว้ จากสิ นทรัพย์ทางการเงินในวันที1กาํ หนดไว้
เป็ นการรับชําระเงินต้นและดอกเบีDยจาก
ไม่เป็ นการรับชําระเงินต้นและดอกเบีDยจาก
จํานวนเงินต้นคงค้างเท่านัDน
จํานวนเงินต้นคงค้างเท่านัDน
จํานวนการ
จํานวนการ
เปลี1ยนแปลงใน
เปลี1ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
สําหรับปี
มูลค่ายุติธรรม
สําหรับปี
เงินลงทุนเผื*อขายทีว* ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ า
ยุตธิ รรมผ่ านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีDภาคเอกชน
หน่วยลงทุน
เงินลงทุนทีจ* ะถือจนครบกําหนดที*
วัดมูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
เงินฝากสถาบันการเงินที1ครบกําหนด
เกินกว่า 3 เดือน
รวม

4,462,888
745,857
-

(23,890)
(2,365)
-

369,568

41,011

10,578,683
15,787,428

(26,255)

369,568

41,011
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
กระแสเงินสดที1เกิดขึDนตามสัญญาจาก
กระแสเงินสดที1เกิดขึDนตามสัญญาจาก
สิ นทรัพย์ทางการเงินในวันที1กาํ หนดไว้เป็ น สิ นทรัพย์ทางการเงินในวันที1กาํ หนดไว้ไม่
การรับชําระเงินต้นและดอกเบีDยจากจํานวน
เป็ นการรับชําระเงินต้นและดอกเบีDยจาก
เงินต้นคงค้างเท่านัDน
จํานวนเงินต้นคงค้างเท่านัDน
จํานวนการ
จํานวนการ
เปลี1ยนแปลงใน
เปลี1ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
สําหรับปี
มูลค่ายุติธรรม
สําหรับปี
เงินลงทุนเผื*อขายทีว* ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ า
ยุตธิ รรมผ่ านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีDภาคเอกชน
หน่วยลงทุน
เงินลงทุนทีจ* ะถือจนครบกําหนดที*
วัดมูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
เงินฝากสถาบันการเงินที1ครบกําหนด
เกินกว่า 3 เดือน
รวม

3,300,520
579,039
-

18,533
(63,927)
-

328,557

(34,655)

13,726,956
17,606,515

(45,394)

328,557

(34,655)
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10.5 ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่ าเงินลงทุนเผื?อขายทีว? ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรมผ่ านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื?น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิF นสุ ดวันที1 31 ธันวาคม
2564
2563
ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ1 ขายที1วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื1น ณ วันต้นปี
ตีมูลค่าเพิม1 (ลด) ระหว่างปี
โอนกําไรจากการขายเงินลงทุนเผือ1 ขายที1วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื1นไปรับรู ้ในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุน
ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ1 ขายที1วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื1น ณ วันสิF นปี
หัก: ภาษีเงินได้
ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ1 ขายที1วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื1น ณ วันสิF นปี
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้

19,198,323
4,190,316

24,200,739
(4,953,609)

(314,401)

(48,807)

23,074,238
(4,614,848)

19,198,323
(3,839,665)

18,459,390

15,358,658
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10.6 เงินลงทุนทีม? ขี ้ อจํากัดและติดภาระผูกพัน
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯ ได้วางทรัพย์สินเพื)อเป็ นหลักทรัพย์ประกันและจัดสรรไว้เป็ น
เงินสํารองประกันภัยไว้กบั นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและวางคํKาประกันวงเงินเบิกเกิน
บัญชีกบั ธนาคาร และอื)น ๆ ซึ)งเกี)ยวเนื)องกับการปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ ดังนีK
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์ ประกัน
พันธบัตรรัฐบาล
จัดสรรไว้ เป็ นเงินสํ ารอง
หุน้ สามัญ
พันธบัตรรัฐบาล
หุน้ กู้

14.0

14.1

14.0

14.3

35.2
1,270.0
240.0
1,545.2

116.1
1,294.5
244.3
1,654.9

35.2
1,240.0
210.0
1,485.2

113.7
1,286.9
212.5
1,613.1

30.0

30.0

30.0

30.0

0.6

0.6

-

-

20.0

20.0

20.0

20.0

คํา; ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินฝากสถาบันการเงิน
คํา; ประกันการปฏิบัตงิ าน
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
คํา; ประกันหนังสื อคํา; ประกันทีอD อกโดยธนาคาร
เงินฝากสถาบันการเงิน
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11. เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบีย= ค้ างรับ
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มูลค่าของเงินให้กยู้ มื และดอกเบีKยค้างรับจําแนกตามการวิเคราะห์ลาํ ดับ
ชัKนความเสี) ยงด้านเครดิต ดังนีK

การจัดชัDน
ชัDนที1 1 - เงินให้กยู้ มื ที1ไม่มีการเพิ1มขึDนอย่างมีนยั สําคัญ
ของความเสี1 ยงด้านเครดิต
ชัDนที1 2 - เงินให้กยู้ มื ที1มีการเพิ1มขึDนอย่างมีนยั สําคัญ
ของความเสี1 ยงด้านเครดิต
ชัDนที1 3 - เงินให้กยู้ มื ที1มีการด้อยค่าด้านเครดิต
รวม
หัก: ค่าเผือ1 ผลขาดทุนด้านเครดิตที1คาดว่าจะเกิดขึDน
เงินให้กยู้ มื และดอกเบีDยค้างรับ - สุ ทธิ

การจัดชัDน
ชัDนที1 1 - เงินให้กยู้ มื ที1ไม่มีการเพิ1มขึDนอย่างมีนยั สําคัญของ
ความเสี1 ยงด้านเครดิต
ชัDนที1 2 - เงินให้กยู้ มื ที1มีการเพิ1มขึDนอย่างมีนยั สําคัญของ
ความเสี1 ยงด้านเครดิต
ชัDนที1 3 - เงินให้กยู้ มื ที1มีการด้อยค่าด้านเครดิต
รวม
หัก: ค่าเผือ1 ผลขาดทุนด้านเครดิตที1คาดว่าจะเกิดขึDน
เงินให้กยู้ มื และดอกเบีDยค้างรับ - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
ทรัพย์สินจํานอง
เป็ นประกัน
อื1น ๆ
รวม
1,277,190

7,694

1,284,884

2,239
169,435
1,448,864
(56,436)
1,392,428

7,694
7,694

2,239
169,435
1,456,558
(56,436)
1,400,122

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
ทรัพย์สินจํานอง
เป็ นประกัน
อื1น ๆ
รวม
1,344,386

8,305

1,352,691

17,942
155,043
1,517,371
(49,257)
1,468,114

8,305
8,305

17,942
155,043
1,525,676
(49,257)
1,476,419

เงินให้กูย้ ืมแก่พนักงานแต่ละรายตามโครงการสวัสดิการบริ ษทั ฯ กําหนดวงเงินกูย้ ืมกรณี บุคคลคํKาประกัน
ไม่เกิน 30 เท่าของเงินเดือนและไม่เกิน 1,000,000 บาท อัตราดอกเบีKยร้อยละ 3.0 ต่อปี และกรณี มีหลักทรัพย์
คํKาประกันไม่เกิน 60 เท่าของเงินเดือนและไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบีKยร้อยละ 2.5 ต่อปี
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินให้กูย้ ืมแก่พนักงานคงค้างเป็ นจํานวนเงิน 161.3 ล้านบาท และ 153.9
ล้านบาท ตามลําดับ
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12. อสั งหาริมทรัพย์ เพื?อการลงทุน
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 อสังหาริ มทรัพย์เพื)อการลงทุนมีมูลค่าตามบัญชีแสดงได้ดงั นีK
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื1 อมราคาสะสม
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี

533,653
(432,953)
100,700

533,653
(415,723)
117,930

การกระทบยอดของอสังหาริ มทรัพย์เพื)อการลงทุนสําหรับปี สิK นสุ ดวันที) 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดง
ได้ดงั นีK
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิF นสุ ดวันที1 31 ธันวาคม
2564
2563
มูลค่าตามบัญชี ณ วันต้นปี
ค่าเสื1 อมราคาสําหรับปี
มูลค่าตามบัญชี ณ วันปลายปี

117,930
(17,230)
100,700

135,207
(17,277)
117,930

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือ) การลงทุน ณ วันที) 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดงั นีK
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
อาคารสํานักงานให้เช่า

192.4

225.8
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มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื)อการลงทุนประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณา
จากรายได้ (Income Approach) และข้อสมมติ หลักที) ใช้ในการประเมิ นมูลค่ายุติธรรมของอาคารดังกล่าว
ประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้ อ อัตราพืKนที)ว่างระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของ
ค่าเช่า เป็ นต้น
รายได้และค่าใช้จ่ายเกี)ยวกับอสังหาริ มทรัพย์เพื)อการลงทุนรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนมีดงั นีK
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิF นสุ ดวันที1 31 ธันวาคม
2564
2563
รายได้ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทางตรงซึ1งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่า
รวมค่าใช้จ่าย

152,035

153,480

89,518
89,518

85,579
85,579

13. เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
13.1 รายละเอียดของบริษทั ร่ วม
ทุนออกจําหน่ายและชําระแล้ว ณ วันที1
สัดส่ วนเงินลงทุน
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
(เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา) (เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา) (ร้อยละ)
(ร้อยละ)

ชื1อบริ ษทั

ประเภทกิจการ

จัดตัFงขึFน
ในประเทศ

Asia Insurance (Cambodia) Plc.
Asian Insurance International
(Holding) Limited
Bangkok Insurance (Lao)
Company Limited

รับประกันวินาศภัย

กัมพูชา

7,000,000

7,000,000

22.92

22.92

ลงทุนในบริ ษทั อื1น

เบอร์มิวด้า

5,740,000

5,740,000

41.70

41.70

รับประกันวินาศภัย

ลาว

2,000,000

2,000,000

38.00

38.00

ชื1อบริ ษทั
Asia Insurance (Cambodia) Plc.
Asian Insurance International (Holding) Limited
Bangkok Insurance (Lao) Company Limited
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
114,703
135,391
31,087
281,181

103,875
135,923
29,113
268,911

30,202
72,054
27,140
129,396

30,202
72,054
27,140
129,396
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13.2 ส่ วนแบ่ งกําไร ส่ วนแบ่ งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื?นและเงินปันผลรับ
(หน่วย: พันบาท)

ชื+อบริ ษทั

งบการเงินที+แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื+น
ส่ วนแบ่งกําไร
จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
สําหรับปี สิH นสุ ดวันที+ 31 ธันวาคม
สําหรับปี สิH นสุ ดวันที+ 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563

Asia Insurance (Cambodia) Plc.
Asian Insurance International
(Holding) Limited
Bangkok Insurance (Lao)
Company Limited
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปันผลรับ
สําหรับปี สิH นสุ ดวันที+ 31 ธันวาคม
2564
2563

10,828

10,835

-

-

-

-

7,625

7,107

(1,868)

1,750

6,289

-

1,974
20,427

2,848
20,790

(1,868)

1,750

6,289

-

13.3 ข้ อมูลทางการเงินของบริษทั ร่ วม
สรุปรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน
Asia Insurance (Cambodia) Plc.
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
สิ นทรัพย์รวม
หนีFสินรวม
สิ นทรัพย์สุทธิ
สัดส่ วนการลงทุน (ร้อยละ)
สัดส่ วนตามส่ วนได้เสี ยของ
บริ ษทั ฯ ในสิ นทรัพย์สุทธิของ
บริ ษทั ร่ วม
มูลค่าตามบัญชีของส่ วนได้เสี ย
ของบริ ษทั ฯ ในบริ ษทั ร่ วม

Asian Insurance International
(Holding) Limited
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563

(หน่วย: ล้านบาท)
Bangkok Insurance (Lao)
Company Limited
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563

812.9
(291.3)
521.6
22.9

715.7
(291.2)
424.5
22.9

294.4
294.4
41.7

273.7
273.7
41.7

538.7
(468.9)
69.8
38.0

462.3
(402.6)
59.7
38.0

119.6

97.3

122.7

114.2

26.5

22.7

114.7

103.9

135.4

135.9

31.1

29.1

สรุปรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย: ล้านบาท)

Asia Insurance (Cambodia) Plc.
สําหรับปี สิF นสุ ดวันที1
31 ธันวาคม
2564
2563
รายได้
กําไรสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื1นสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

107.5
41.5
41.5

107.6
45.1
45.1

Asian Insurance International
(Holding) Limited
สําหรับปี สิF นสุ ดวันที1
31 ธันวาคม
2564
2563
9.3
7.5
(4.5)
3.0

10.1
8.9
4.2
13.1

Bangkok Insurance (Lao)
Company Limited
สําหรับปี สิF นสุ ดวันที1
31 ธันวาคม
2564
2563
34.3
5.0
5.0

33.9
9.4
9.4
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ณ วัน ที) 31 ธั น วาคม 2564 และ 2563 บริ ษั ท ฯ บั น ทึ ก เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ วมตามวิ ธี ส่ วนได้ เสี ย
(ในงบการเงินที)แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย) โดยอาศัยข้อมูลทางการเงินที)จดั ทําโดยฝ่ ายบริ หารของ
บริ ษทั ร่ วมซึ)งยังไม่ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีภายนอกของบริ ษทั ร่ วม
14. ทีด? นิ อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื1 องตกแต่ง
ติดตัBงและ
สิ นทรัพย์
อาคาร
อาคารชุด อุปกรณ์สาํ นักงาน ยานพาหนะ
ระหว่างติดตัBง

ที1ดิน
ราคาทุน
1 มกราคม 2563
ซืBอเพิ1ม
โอนเข้า (ออก)
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2563
ซืBอเพิ1ม
โอนเข้า (ออก)
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2564
ค่ าเสื+ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2563
ค่าเสื1 อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื1 อมราคาสําหรับส่ วนที1จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื1 อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื1 อมราคาสําหรับส่ วนที1จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)

รวม

222,737
28
222,765
(1,606)
221,159

833,958
833,958
(884)
833,074

8,751
(28)
8,723
8,723

1,894,390
29,452
45,106
(471)
1,968,477
40,060
32,749
(97)
2,041,189

38,057
7,762
(15,260)
30,559
674
(742)
30,491

63,152
15,498
(45,106)
33,544
17,350
(32,749)
18,145

3,061,045
52,712
(15,731)
3,098,026
58,084
(3,329)
3,152,781

-

613,832
26,003
639,835
25,932
(594)
665,173

8,721
8,721
8,721

1,711,938
109,507
(471)
1,820,974
81,165
(89)
1,902,050

23,368
5,186
(15,003)
13,551
4,663
(661)
17,553

-

2,357,859
140,696
(15,474)
2,483,081
111,760
(1,344)
2,593,497

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563

222,765

194,123

2

147,503

17,008

33,544

614,945

31 ธันวาคม 2564

221,159

167,901

2

139,139

12,938

18,145

559,284

ค่ าเสื+ อมราคาสํ าหรับปี
2563

140,696

2564

111,760

ณ วันที) 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯ มีอาคารและอุปกรณ์จาํ นวนหนึ) งซึ) งตัดค่าเสื) อมราคาหมดแล้ว
แต่ยงั ใช้งานอยูร่ าคาทุนเดิมก่อนหักค่าเสื) อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงินประมาณ 1,863.4
ล้านบาท และ 1,681.4 ล้านบาท ตามลําดับ
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15. สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้ /หนีส= ิ นตามสั ญญาเช่ า
บริ ษทั ฯ ได้เข้าทําสัญญาเช่าสิ นทรัพย์ ได้แก่ ที)ดิน อาคาร อุปกรณ์สาํ นักงานและยานพาหนะ เพื)อใช้ในการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ โดยมีอายุสญ
ั ญาเช่าอยูร่ ะหว่าง 3 ถึง 33 ปี
15.1 สิ นทรัพย์ สิทธิการใช้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
อุปกรณ์
ที1ดิน
อาคาร
สํานักงาน ยานพาหนะ
รวม
1 มกราคม 2563
สัญญาเช่าใหม่ระหว่างปี
ค่าเสื1 อมราคาสําหรับปี
31 ธันวาคม 2563
สัญญาเช่าใหม่ระหว่างปี
ค่าเสื1 อมราคาสําหรับปี
31 ธันวาคม 2564

844,090
(22,311)
821,779
(22,310)
799,469

23,007
1,859
(11,619)
13,247
31,771
(12,105)
32,913

15,571
(3,633)
11,938

37,527
35,021
(21,013)
51,535
25,841
(20,432)
56,944

904,624
36,880
(54,943)
886,561
73,183
(58,480)
901,264

15.2 หนีส= ิ นตามสั ญญาเช่ า
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
อุปกรณ์
ที1ดิน
อาคาร
สํานักงาน ยานพาหนะ
รวม
1 มกราคม 2563
สัญญาเช่าใหม่ระหว่างปี
ต้นทุนทางการเงินรับรู ้ระหว่างปี
ชําระหนีFสินตามสัญญาเช่าระหว่างปี
31 ธันวาคม 2563
สัญญาเช่าใหม่ระหว่างปี
ต้นทุนทางการเงินรับรู ้ระหว่างปี
ชําระหนีFสินตามสัญญาเช่าระหว่างปี
31 ธันวาคม 2564

705,588
35,892
(24,846)
716,634
36,457
(24,846)
728,245

17,233
1,859
681
(11,438)
8,335
31,771
710
(12,000)
28,816

36
(36)
15,571
743
(6,900)
9,414

40,024
35,231
2,768
(24,143)
53,880
25,841
2,927
(23,369)
59,279

762,881
37,090
39,341
(60,463)
778,849
73,183
40,837
(67,115)
825,754
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ไม่เกิน 1 ปี
ผลรวมของจํานวนเงินขัDนตํ1าที1ตอ้ ง
จ่ายทัDงสิD นตามสัญญาเช่า
ดอกเบีDยตามสัญญาเช่าการเงินรอ
ตัดบัญชี
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขัDนตํ1า
ที1ตอ้ งจ่ายทัDงสิD นตามสัญญาเช่า

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม
ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม

62

189

1,565

1,816

53

151

1,598

1,802

(41)

(158)

(791)

(990)

(39)

(154)

(830)

(1,023)

21

31

774

826

14

(3)

768

779

15.3 ค่ าใช้ จ่ายเกีย? วกับสั ญญาเช่ าทีร? ับรู้ ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื1 อมราคาของสิ ทธิการใช้
ดอกเบีFยตัดจ่ายของหนีFสินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที1เกี1ยวกับสัญญาเช่าระยะสัFน
ขาดทุนจากผลต่างส่ วนลดค่าเช่า
รวม

58,361
40,831
99,192

54,844
39,336
49
1
94,230

บริ ษทั ฯ มีกระแสเงินสดจ่ายทัKงหมดของสัญญาเช่าสําหรับปี สิK นสุ ดวันที) 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จํานวน
67.1 ล้านบาท และ 60.4 ล้านบาท ตามลําดับ
15.4 สั ญญาเช่ าในฐานะผู้ให้ เช่ า
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯ เข้าทําสัญญาเช่ าดําเนิ นงานสําหรับอสังหาริ มทรัพย์เพื)อการ
ลงทุนโดยมี อายุสัญญาระหว่าง 2 - 3 ปี โดยมี จาํ นวนเงินขัKนตํ)าที) คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่ า
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานที)ยกเลิกไม่ได้ ดังนีK
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

90,523
122,872
213,395

91,134
179,421
270,555
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16. สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา
รวม
ราคาทุน
1 มกราคม 2563
ซืFอเพิ1ม
31 ธันวาคม 2563
ซืFอเพิ1ม
31 ธันวาคม 2564
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
1 มกราคม 2563
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
31 ธันวาคม 2563
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564
ค่ าตัดจําหน่ ายสํ าหรับปี
2563
2564

563,365
4,201
567,566
567,566

5,525
15,589
21,114
87,446
108,560

568,890
19,790
588,680
87,446
676,126

452,511
34,493
487,004
28,252
515,256

-

452,511
34,493
487,004
28,252
515,256

80,562

21,114

101,676

52,310

108,560

160,870
34,493
28,252

ณ วัน ที) 31 ธัน วาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯ มี โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ จาํ นวนหนึ) งซึ) งตัดค่าตัดจําหน่ าย
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยูร่ าคาทุนเดิมก่อนหักค่าเสื) อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงินประมาณ
344.0 ล้านบาท และ 316.2 ล้านบาท ตามลําดับ
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17. หนีส= ิ นจากสั ญญาประกันภัย
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
หนีEสินจากสัญญา หนีEสินส่ วนที1เอา
ประกันภัย
ประกันภัยต่อ
สุ ทธิ
สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนที1ได้รับรายงานแล้ว
ค่าสิ นไหมทดแทนที1เกิดขึEนแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
สํารองเบีEยประกันภัย
สํารองเบีEยประกันภัยที1ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

7,078,559
610,421

(4,277,373)
(54,567)

2,801,186
555,854

10,991,939
18,680,919

(3,598,519)
(7,930,459)

7,393,420
10,750,460

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
หนีEสินจากสัญญา หนีEสินส่ วนที1เอา
ประกันภัย
ประกันภัยต่อ
สุ ทธิ
สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนที1ได้รับรายงานแล้ว
ค่าสิ นไหมทดแทนที1เกิดขึEนแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
สํารองเบีEยประกันภัย
สํารองเบีEยประกันภัยที1ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

7,138,869
572,929

(4,204,314)
(100,234)

2,934,555
472,695

10,310,716
18,022,514

(3,255,621)
(7,560,169)

7,055,095
10,462,345

บริ ษทั ฯ ได้เข้าทําสัญ ญาประกันภัยต่อเพื)อเป็ นการบริ หารความเสี) ยงจากการรั บประกันภัยถึ งแม้ว่าฝ่ าย
บริ หารจะบริ หารความเสี) ยงโดยการพิ จารณาภาระความเสี ยหายสุ ทธิ จากการรั บประกัน อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ฯ ยังจําเป็ นต้องเปิ ดเผยภาระหนีK สินตามสัญญาประกันทัKงในส่ วนของความเสี ยหายรวมและความ
เสี ยหายสุ ทธิ
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17.1 สํ ารองค่ าสิ นไหมทดแทน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที)แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิK นสุ ดวันที) 31 ธันวาคม
2564
2563
ยอดคงเหลือต้นปี
ค่าสิ นไหมทดแทนที)เกิดขึKนระหว่างปี ปัจจุบนั
การเปลี)ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน
ที)เกิดขึKนในปี ก่อน
การเปลี)ยนแปลงที)เกิดจากข้อสมมติในการคํานวณสํารอง
ค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

7,711,798
13,511,707

5,631,159
11,470,643

584,095

871,648

(28,105)
(14,090,515)
7,688,980

50,801
(10,312,453)
7,711,798

ณ วันที) 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯ มีสํารองค่าสิ นไหมทดแทนที)เกิดจากสัญญารับประกันภัยต่อ
จํานวน 380.0 ล้านบาทและ 287.6 ล้านบาท ตามลําดับ
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17.2 ตารางพัฒนาการค่ าสิ นไหมทดแทน
(ก) ตารางค่าสิ นไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ
ก่อนปี
2555

ปี อุบตั ิเหตุ/ปี ที+รายงาน
2555
2556
ประมาณการค่าสิ นไหม
ทดแทน :
- ณ สิH นปี อุบตั ิเหตุ
8,244
5,097
- หนึ+งปี ถัดไป
9,127
5,562
- สองปี ถัดไป
8,584
5,928
- สามปี ถัดไป
8,397
5,709
- สี+ ปีถัดไป
8,334
5,672
- ห้าปี ถัดไป
8,259
5,685
- หกปี ถัดไป
8,235
5,682
- เจ็ดปี ถัดไป
8,234
5,680
- แปดปี ถัดไป
8,233
5,684
8,186
- เก้าปี ถัดไป
ประมาณการค่าสิ นไหม
ทดแทนสัมบูรณ์
8,186
5,684
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่าย
(8,184)
(5,648)
สะสม
308
2
36
รวม
การรับประกันภัยต่อตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนที+ไม่สามารถจัดสรรได้
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ

(หน่วย: ล้านบาท)

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

6,854
7,359
6,846
6,693
6,655
6,631
6,632
6,630

7,101
7,382
6,947
6,949
6,870
6,857
6,853

7,157
7,407
7,295
7,130
7,099
7,076

8,454
8,004
7,564
7,501
7,535

8,256
8,239
8,113
8,142

9,431
9,687
9,528

11,471
11,024

13,512

6,630

6,853

7,076

7,535

8,142

9,529

10,999

13,992

(6,597)
33

(6,756)
97

(7,041)
35

(7,302)
233

(7,871)
271

(9,247)
282

(9,324)
1,675

(9,809)
4,183

รวม

7,155
418
116
7,689

(ข) ตารางค่าสิ นไหมทดแทนสุ ทธิ
ก่อนปี
2555

ปี อุบตั ิเหตุ/ปี ที+รายงาน
2555
2556
2557
ประมาณการค่าสิ นไหม
ทดแทน :
- ณ สิH นปี อุบตั ิเหตุ
3,554
4,251
5,082
- หนึ+งปี ถัดไป
3,784
4,521
5,267
- สองปี ถัดไป
3,712
4,500
5,119
- สามปี ถัดไป
3,701
4,283
4,984
- สี+ ปีถัดไป
3,566
4,261
4,979
- ห้าปี ถัดไป
3,546
4,262
4,982
- หกปี ถัดไป
3,546
4,261
4,982
- เจ็ดปี ถัดไป
3,556
4,260
4,979
- แปดปี ถัดไป
3,555
4,260
3,555
- เก้าปี ถัดไป
ประมาณการค่าสิ นไหม
ทดแทนสัมบูรณ์
3,555
4,260
4,979
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่าย
(3,554)
(4,258) (4,975)
สะสม
(153)
1
2
4
รวม
การรับประกันภัยต่อตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนที+ไม่สามารถจัดสรรได้
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนสุ ทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

รวม

5,414
5,720
5,390
5,383
5,363
5,358
5,356

5,415
5,549
5,275
5,272
5,267
5,252

5,724
5,736
5,554
5,547
5,542

5,491
5,403
5,406
5,402

6,972
7,163
7,053

7,721
7,607

10,436

5,356

5,252

5,542

5,402

7,055

7,613

10,830

(5,350)
6

(5,239)
13

(5,527)
15

(5,371)
31

(6,989)
66

(7,258)
355

(8,347)
2,483
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2,823
418
116
3,357

17.3 ข้ อสมมติ
ข้อสมมติที)ใช้ในการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ หนีKสิน รายได้และค่าใช้จ่ายที)เกิดจากสัญญาประกันภัย เป็ นดังนีK
(ก) ประสบการณ์การเกิดค่าสิ นไหมทดแทน
ณ วันสิK นรอบระยะเวลารายงานบริ ษทั ฯ ได้มีการประมาณการสํารองค่าสิ นไหมทดแทนจากข้อมูล
ในอดีต ด้วยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที)เป็ นมาตรฐานและได้รับการยอมรับ โดยจําแนกที)เป็ น
ข้อมู ลก่ อนและหลังการเอาประกันภัยต่ อตามปี อุบตั ิ เหตุ และระยะเวลาการพัฒ นาการค่าสิ นไหม
ทดแทน บริ ษทั ฯ เลือกใช้ค่าที)สูงที)สุดระหว่างค่าที)คาํ นวณได้จากสิ นไหมจ่ายและสิ นไหมที)เกิดขึKนแต่
ไม่ ร วมค่ า สิ น ไหมทดแทนที) เกิ ด จากมหั น ตภัย ทัKง นีK การคํา นวณโดยใช้ข ้อ มู ล ดัง กล่ า วข้า งต้น
ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการแยกข้อมูลค่าสิ นไหมทดแทนขนาดใหญ่ออกจากการคํานวณเพื)อ
ขจัดความผันผวนของข้อสมมติที)ใช้แต่จะพิจารณาข้อมูลค่าสิ นไหมทดแทนสําหรับรายการขนาดใหญ่
ดังกล่าวเป็ นกรณี ๆ ในการประมาณการสํารองค่าสิ นไหมทดแทน
(ข) ค่าใช้จ่ายที)เกี)ยวข้อง
บริ ษทั ฯ มี การประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนที) ไม่สามารถจัดสรรได้ จาก
ข้อมูลค่าใช้จ่ายที)เกิดขึKนของฝ่ ายสิ นไหมทดแทน เช่น เงินเดือนและผลประโยชน์พนักงาน ค่าใช้จ่าย
อาคารสถานที) และค่าใช้จ่ายด้านระบบสารสนเทศ เป็ นต้น โดยกําหนดเป็ นอัตราส่ วนต่อค่าสิ นไหม
ทดแทนจ่าย
17.4 สํ ารองเบีย= ประกันภัยทีย? งั ไม่ ถือเป็ นรายได้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที)แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิK นสุ ดวันที) 31 ธันวาคม
2564
2563
ยอดคงเหลือต้นปี
เบีKยประกันภัยรับสําหรับปี
เบีKยประกันภัยที)ถือเป็ นรายได้ในปี นีK
ยอดคงเหลือปลายปี

10,310,716
24,510,990
(23,829,767)
10,991,939

9,978,382
22,858,220
(22,525,886)
10,310,716
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18. เจ้ าหนีบ= ริษทั ประกันภัยต่ อ
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ
เจ้าหนีFบริ ษทั ประกันภัยต่อ

1,488,153
1,700,238
3,188,391

1,509,258
1,228,194
2,737,452

19. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
รายการเปลี)ยนแปลงภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานซึ) งเป็ นเงินชดเชยเมื)อออกจากงานสําหรับปี สิK นสุ ดวันที)
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดงั นีK
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิF นสุ ดวันที1 31 ธันวาคม
2564
2563
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นปี
ส่ วนที1รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบีFย
ส่ วนที1รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื1น:
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที1เกิดจาก
- การเปลี1ยนแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
- การเปลี1ยนแปลงข้อสมมติดา้ นการเงิน
- การปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที1จ่ายในระหว่างปี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปลายปี

777,203

710,875

65,750
16,321

64,894
10,663

2,997
(60,779)
28,470
(39,816)
790,146

11,266
19,231
5,184
(44,910)
777,203

ณ วันที) 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯ คาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน
1 ปี ข้างหน้า เป็ นจํานวนประมาณ 19.7 ล้านบาท และ 29.8 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ระยะเวลาเฉลี)ยถ่วงนํKาหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานของบริ ษทั ฯ ประมาณ 12.6 ปี และ 12.9 ปี ตามลําดับ
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ข้อสมมติหลักที)ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมิน สรุ ปได้ดงั นีK
งบการเงินที)แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2563
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
อัตราคิดลด
อัตราการขึKนเงินเดือน
อัตราการเปลี)ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
(ขึKนอยูก่ บั ช่วงอายุ)

2.1
6.0
1.3 - 17.0

1.5
6.0
1.4 - 18.0

ข้อสมมติที)สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นีK
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินที)แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2563
เพิ)มขึKน (ลดลง)
เพิ)มขึKน (ลดลง)
+1%
-1%
+1%
-1%
อัตราคิดลด
อัตราการขึKนเงินเดือน
อัตราการเปลี)ยนแปลง
ในจํานวนพนักงาน

(88.1)
94.3

105.1
(80.9)

(89.6)
97.5

107.5
(83.5)

(36.2)

40.6

(37.6)

42.3
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20. หนีส= ิ นภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี และค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
20.1 หนีส= ิ นภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ณ วัน ที) 31 ธั น วาคม 2564 และ 2563 ส่ ว นประกอบของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนีK สิ น ภาษี เงิ น ได้ร อตัด บัญ ชี
ประกอบด้วยผลกระทบทางภาษีที)เกิดจากรายการดังต่อไปนีK
งบการเงินที1แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
31 ธันวาคม
2564
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:
ค่าเผือ1 ผลขาดทุนด้านเครดิตที1คาดว่าจะเกิดขึDน
ค่าเผือ1 การด้อยค่าของเงินลงทุน
สํารองเบีDยประกันภัย
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนที1ได้รับรายงานแล้ว
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าจัดการสิ นไหม
ทดแทนที1เกิดขึDนแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
หนีDสินตามสัญญาเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อื1น ๆ
รวม
หนีDสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:
ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ1 ขาย
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รวม
หนีDสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมส่ วนเปลี1ยนแปลง
ส่ วนเปลี1ยนแปลงที1รับรู ้ใน:
- กําไรสะสมต้นปี
- องค์ประกอบอื1นส่ วนของเจ้าของต้นปี
- ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
- ส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื1น

31 ธันวาคม
2563

(หน่วย: พันบาท)
ส่ วนเปลี1ยนแปลงในสิ นทรัพย์หรื อ
หนีDสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สําหรับปี สิD นสุ ดวันที1 31 ธันวาคม
2564
2563

22,385
13,017
232,679
395,068

21,528
13,017
226,271
388,778

857
6,408
6,290

21,528
(1,940)
(36,260)
34,861

111,171
165,151
158,029
11,004
1,108,504

94,539
155,770
155,440
4,998
1,060,341

16,632
9,381
2,589
6,006

35,413
155,770
13,266
(6,370)

4,614,848
180,253
30,357
4,825,458
3,716,954

3,839,665
177,312
27,903
4,044,880
2,984,539

(775,183)
(2,941)
(2,454)

457,776
(177,312)
(4,508)

(732,415)

492,224

48,257
(780,672)
(732,415)

9,204
(542,707)
18,458
1,007,269
492,224

43

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2564
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:
ค่าเผือ1 ผลขาดทุนด้านเครดิตที1คาดว่าจะเกิดขึDน
ค่าเผือ1 การด้อยค่าของเงินลงทุน
สํารองเบีDยประกันภัย
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนที1ได้รับรายงานแล้ว
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าจัดการสิ นไหม
ทดแทนที1เกิดขึDนแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
หนีDสินตามสัญญาเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อื1น ๆ
รวม
หนีDสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:
ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ1 ขาย
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
รวม
หนีDสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมส่ วนเปลี1ยนแปลง
ส่ วนเปลี1ยนแปลงที1รับรู ้ใน:
- กําไรสะสมต้นปี
- องค์ประกอบอื1นส่ วนของเจ้าของต้นปี
- ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
- ส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื1น

31 ธันวาคม
2563

(หน่วย: พันบาท)
ส่ วนเปลี1ยนแปลงในสิ นทรัพย์หรื อ
หนีDสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สําหรับปี สิD นสุ ดวันที1
31 ธันวาคม
2564
2563

22,385
13,017
232,679
395,068

21,528
13,017
226,271
388,778

857
6,408
6,290

21,528
(1,940)
(36,260)
34,861

111,171
165,151
158,029
11,004
1,108,504

94,539
155,770
155,440
4,998
1,060,341

16,632
9,381
2,589
6,006

35,413
155,770
13,266
(6,370)

4,614,848
180,253
4,795,101
3,686,597

3,839,665
177,312
4,016,977
2,956,636

(775,183)
(2,941)

457,776
(177,312)

(729,961)

496,732

51,084
(781,045)
(729,961)

9,204
(542,707)
22,616
1,007,619
496,732
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20.2 ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิK นสุ ดวันที) 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นีK
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
สําหรับปี สิE นสุ ดวันที1 31 ธันวาคม
2564
2563
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว1 คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว1 คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที1แสดงอยูใ่ นส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิE นสุ ดวันที1 31 ธันวาคม
2564
2563

(107,236)

(522,945)

(107,236)

(522,945)

48,257

18,458

51,084

22,616

(58,979)

(504,487)

(56,152)

(500,329)

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณกําไรทางบัญชี สําหรับปี สิK นสุ ดวันที)
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กับอัตราภาษีเงินได้ที)ใช้ สามารถแสดงได้ดงั นีK
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
สําหรับปี สิE นสุ ดวันที1 31 ธันวาคม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิE นสุ ดวันที1 31 ธันวาคม
2564
2563

กําไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

1,114,861

3,210,083

1,100,722

3,189,294

อัตราภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปี ก่อน
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายได้หรื อค่าใช้จ่าย
ที1ไม่ถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที1แสดงอยูใ่ นส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุน

20%
(222,972)
3

20%
(642,017)
(30)

20%
(220,145)
3

20%
(637,859)
(30)

163,990

137,560

163,990

137,560

(58,979)

(504,487)

(56,152)

(500,329)

21. ทุนเรื อนหุ้น
ณ วัน ที) 31 ธัน วาคม 2564 และ 2563 บริ ษ ัท ฯ มี จาํ นวนทุ น จดทะเบี ยน ออกจําหน่ ายและชําระแล้ว ซึ) ง
ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 106,470,000 หุน้ มูลค่าตราไว้หุน้ ละ 10 บาท
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22. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรร
กําไรสุ ท ธิ ป ระจําปี ส่ วนหนึ) งไว้เป็ นทุ น สํารองไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ป ระจําปี หักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีK จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสํารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้
23. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน/ข้ อมูลคู่ค้ารายใหญ่
23.1 การรายงานข้ อมูลตามส่ วนงานดําเนินงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที)นาํ เสนอนีK สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯ ที)ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ)าเสมอเพื)อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนิ นงานของส่ วนงาน ทัKงนีK ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั คือประธานกรรมการ
เพื)อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน บริ ษทั ฯ จัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์
ได้แก่ ประกันอัคคีภยั ประกันภัยทางทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถ และประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื)น
ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดําเนิ นงานของแต่ละหน่ วยธุ รกิจแยกจากกันเพื)อวัตถุประสงค์ใน
การตัดสิ น ใจเกี) ยวกับ การจัดสรรทรั พ ยากรและการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ งาน บริ ษ ทั ฯ ประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงาน สิ นทรัพย์รวมและหนีK สินรวม
ซึ) งวัดมู ลค่าโดยใช้เกณฑ์เดี ยวกับที) ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุ นจากการดําเนิ นงาน สิ นทรั พย์รวมและ
หนีKสินรวมในงบการเงิน
สิ นทรัพย์และหนีKสินตามส่ วนงานของบริ ษทั ฯ ณ วันที) 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั ต่อไปนีK
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที+แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ประกันภัยทาง
ทะเลและ
ประกันอัคคีภยั

ขนส่ ง

ประกันภัย

ส่ วนที+

ประกันภัยรถ

เบ็ดเตล็ดอื+น

รวมส่ วนงาน

ปันส่ วนไม่ได้

รวม

สิ นทรัพย์
ณ วันที+ 31 ธันวาคม 2564

626,610

178,108

1,168,254

9,228,894

11,201,866

52,297,983

63,499,849

ณ วันที+ 31 ธันวาคม 2563

482,420

189,891

1,083,228

8,769,581

10,525,120

48,978,669

59,503,789

ณ วันที+ 31 ธันวาคม 2564

3,139,366

316,869

6,503,782

13,196,962

23,156,979

7,524,770

30,681,749

ณ วันที+ 31 ธันวาคม 2563

2,918,068

322,660

6,995,641

12,082,322

22,318,691

6,842,051

29,160,742

หนีส, ิ น
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(หน่วย: พันบาท)

ประกันอัคคีภยั
รายได้ จากการรับประกันภัย
เบีFยประกันภัยรับ
หัก: เบีFยประกันภัยจ่ายจากการเอา
ประกันภัยต่อ
เบีFยประกันภัยรับสุ ทธิ
หัก: สํารองเบีFยประกันภัยที1ยงั ไม่ถือเป็ น
รายได้เพิม1 จากปี ก่อน
เบีFยประกันภัยที1ถือเป็ นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย
ค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนสุ ทธิ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื1น
รวมค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุน
กําไรจากเงินลงทุน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้อื1น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที1คาดว่าจะเกิดขึFน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ

งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
สําหรับปี สิF นสุ ดวันที1 31 ธันวาคม 2564
ประกันภัยทาง
ประกันภัย
ทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ดอื1น

รวม

1,724,310

782,473

9,317,741

12,686,466

24,510,990

(570,258)
1,154,052

(521,022)
261,451

(380,564)
8,937,177

(7,464,080)
5,222,386

(8,935,924)
15,575,066

(103,287)
1,050,765
205,462
1,256,227

(7,030)
254,421
97,153
351,574

(71,726)
8,865,451
115,379
8,980,830

(156,282)
5,066,104
1,199,509
6,265,613

(338,325)
15,236,741
1,617,503
16,854,244

456,799
343,819
252,874
1,053,492
202,735

58,078
58,041
76,961
193,080
158,494

4,664,999
1,416,937
885,711
6,967,647
2,013,183

5,800,436
1,213,642
979,991
7,994,069
(1,728,456)

10,980,312
3,032,439
2,195,537
16,208,288
645,956
1,052,973
313,908
20,427
204,249
(988,510)
(89,027)
(40,831)
(4,284)
1,114,861
(58,979)
1,055,882
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(หน่วย: พันบาท)

ประกันอัคคีภยั
รายได้ จากการรับประกันภัย
เบีFยประกันภัยรับ
หัก: เบีFยประกันภัยจ่ายจากการเอา
ประกันภัยต่อ
เบีFยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก: สํารองเบีFยประกันภัยที1ยงั
ไม่ถือเป็ นรายได้ลดจากปี ก่อน
เบีFยประกันภัยที1ถือเป็ นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย
ค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนสุ ทธิ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื1น
รวมค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
กําไรจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุน
กําไรจากเงินลงทุน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้อื1น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที1คาดว่าจะเกิดขึFน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ

งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
สําหรับปี สิF นสุ ดวันที1 31 ธันวาคม 2563
ประกันภัยทาง
ประกันภัย
ทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถ
เบ็ดเตล็ดอื1น

รวม

1,557,903

612,219

9,333,935

11,354,163

22,858,220

(557,860)
1,000,043

(374,731)
237,488

(304,039)
9,029,896

(6,812,235)
4,541,928

(8,048,865)
14,809,355

20,095
1,020,138
267,563
1,287,701

6,468
243,956
75,999
319,955

7,019
9,036,915
91,928
9,128,843

1,799
4,543,727
1,205,511
5,749,238

35,381
14,844,736
1,641,001
16,485,737

261,234
298,480
261,931
821,645
466,056

60,094
47,213
88,858
196,165
123,790

5,974,178
1,422,287
1,007,238
8,403,703
725,140

2,076,466
1,097,254
1,017,394
4,191,114
1,558,124

8,371,972
2,865,234
2,375,421
13,612,627
2,873,110
1,127,222
185,241
20,790
174,083
(984,279)
(86,426)
(39,337)
(60,321)
3,210,083
(504,487)
2,705,596
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23.2 ข้ อมูลเกีย? วกับเขตภูมศิ าสตร์
บริ ษ ัท ฯ ดําเนิ น ธุ รกิ จในเขตภู มิ ศ าสตร์ เดี ยว คื อ ประเทศไทย ดังนัKน รายได้แ ละสิ น ทรั พ ย์ที) แ สดงอยู่ใน
งบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
23.3 ข้ อมูลคู่ค้ารายใหญ่
ในปี 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯ มีเบีKยประกันภัยรับจากคู่คา้ รายใหญ่หนึ) งราย เป็ นจํานวนเงินประมาณ 2,614.3
ล้านบาท และ 2,495.0 ล้านบาท ตามลําดับ
24. ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิF นสุ ดวันที1 31 ธันวาคม
2564
2563
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี1ยวกับอาคาร สถานที1และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
หนีFสูญและหนีFสงสัยจะสู ญ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื1น
รวม

547,775
229,708
741
6,541
203,745
988,510

532,552
261,382
913
1,918
187,514
984,279

25. ผลขาดทุนด้ านเครดิตทีค? าดว่ าจะเกิดขึน=

ผลขาดทุนด้านเครดิตที1คาดว่าจะเกิดขึFนเพิ1ม (ลดลง)
ระหว่างปี :
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากเงินลงทุนค้างรับ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื และดอกเบีFยค้างรับ
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิF นสุ ดวันที1 31 ธันวาคม
2564
2563
73
255
(3,223)
7,179
4,284

530
54,083
5,708
60,321
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26. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิF นสุ ดวันที1 31 ธันวาคม
2564
2563
ค่าสิ นไหมทดแทนสุ ทธิ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื1น
ค่าใช้จ่ายเกี1ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี1ยวกับอาคาร สถานที1และอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื1น
ค่าใช้จ่ายลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที1คาดว่าจะเกิดขึFน
รวม

10,508,493
3,032,439
717,581
1,491,445
569,576
965,163
1,128
40,831
4,284
17,330,940

7,913,705
2,865,234
795,710
1,450,378
609,297
1,047,785
1,223
39,337
60,321
14,782,990

27. กองทุนสํ ารองเลีย= งชีพ
บริ ษทั ฯ และพนักงานของบริ ษทั ฯ ได้ร่วมกันจัดตัKงกองทุนสํารองเลีKยงชี พตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลีKยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ) งประกอบด้วยเงินที)พนักงานเลือกจ่ายสะสมเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ถึง 15 และเงิน
ที)บริ ษทั ฯ จ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 ถึง 12 ของเงินเดือนซึ) งขึKนอยูก่ บั อายุงานหรื อระดับตําแหน่ งงาน
โดยหลักเกณฑ์ใดเอืKอประโยชน์แก่พนักงานมากกว่า กองทุนสํารองเลีKยงชีพนีK บริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนที)
ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ในระหว่างปี สิK นสุ ดวันที) 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯ ได้บนั ทึก
เงินสมทบเข้ากองทุนเป็ นจํานวนเงินประมาณ 92.7 ล้านบาท และ 83.4 ล้านบาท ตามลําดับ
28. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่ อหุ ้ น ขัKน พืK น ฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรั บ ปี (ไม่ รวมกําไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จอื) น ) ด้วยจํานวน
ถัวเฉลี)ยถ่วงนํKาหนักของหุน้ สามัญที)ออกอยูใ่ นระหว่างปี
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29. เงินปันผลจ่ าย
เงินปันผลที)ประกาศจ่ายในระหว่างปี 2564 และ 2563 มีดงั นีK
อนุมตั ิโดย
เงินปั นผลระหว่างกาลครัEงที1 3
สําหรับปี 2564
เงินปั นผลระหว่างกาลครัEงที1 2
สําหรับปี 2564
เงินปั นผลระหว่างกาลครัEงที1 1
สําหรับปี 2564
เงินปันผลประจําปี
สําหรับปี 2563

มติที1ประชุมคณะกรรมการ
ครัEงที1 6/64 เมื1อวันที1
12 พฤศจิกายน 2564
มติที1ประชุมคณะกรรมการ
ครัEงที1 5/64 เมื1อวันที1
10 กันยายน 2564
มติที1ประชุมคณะกรรมการ
ครัEงที1 3/64 เมื1อวันที1
14 พฤษภาคม 2564
มติที1ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
ครัEงที1 28 เมื1อวันที1
23 เมษายน 2564

รวมเงินปั นผลจ่ายในระหว่างปี 2564

อนุมตั ิโดย
เงินปั นผลระหว่างกาลครัEงที1 3
สําหรับปี 2563
เงินปั นผลระหว่างกาลครัEงที1 2
สําหรับปี 2563
เงินปั นผลระหว่างกาลครัEงที1 1
สําหรับปี 2563
เงินปั นผลระหว่างกาลครัEงที1 4
สําหรับปี 2562
รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปี 2563

มติที1ประชุมคณะกรรมการ
ครัEงที1 5/63 เมื1อวันที1
13 พฤศจิกายน 2563
มติที1ประชุมคณะกรรมการ
ครัEงที1 4/63 เมื1อวันที1
14 สิ งหาคม 2563
มติที1ประชุมคณะกรรมการ
ครัEงที1 3/63 เมื1อวันที1
15 พฤษภาคม 2563
มติที1ประชุมคณะกรรมการ
ครัEงที1 2/63
เมื1อวันที1 13 เมษายน 2563

จํานวน
เงินปันผลรวม
(ล้านบาท)

จํานวน
เงินปั นผลต่อหุน้
(บาท)

319.41

3.00

372.64

3.50

372.64

3.50

638.83
1,703.52

6.00
16.00

จํานวน
เงินปั นผลรวม
(ล้านบาท)

จํานวน
เงินปั นผลต่อหุน้
(บาท)

319.41

3.00

319.41

3.00

319.41

3.00

532.35
1,490.58

5.00
14.00
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30. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ? กีย? วข้ องกัน
30.1 ลักษณะความสั มพันธ์
ในการพิ จ ารณาความสั ม พัน ธ์ ระหว่างบริ ษ ัท ฯ และกิ จ การที) เกี) ยวข้อ งกัน บริ ษ ัท ฯ คํานึ งถึ งเนืK อ หาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯ กับกิจการที)เกี)ยวข้องกันสามารถสรุ ปได้ดงั นีK
รายชื&อกิจการที&เกี&ยวข้องกัน
Asia Insurance (Cambodia) Plc.
Asian Insurance International (Holding) Limited
Bangkok Insurance (Lao) Company Limited
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บริ การเชืKอเพลิงการบินกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเซียพลัส กรุ๊ ป โฮลดิKงส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ขนส่ งนํKามันทางท่อ จํากัด
บริ ษทั ไทยอินโด คอร์ดซ่า จํากัด(1)
บริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยโอริ กซ์ลีสซิ&ง จํากัด
Asia Insurance (Investments) Limited(2)
บริ ษทั ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั จรุ งไทยไวร์แอนด์เคเบิKล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บางกอกกล๊าส จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สรชัยวิวฒั น์ จํากัด
บริ ษทั บางปะอิน กอล์ฟ จํากัด
บริ ษทั ไทยเมทัลโพรเซสซิ&ง จํากัด
บริ ษทั เอเชียเสริ มกิจ จํากัด
บริ ษทั ไอโออิ กรุ งเทพ ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
(1)
(2)

ประเภทกิจการ
ประกันวินาศภัย
ลงทุนในบริ ษทั อื&น
ประกันวินาศภัย
สถาบันการเงิน
พลังงานและ
สาธารณูปโภค
หลักทรัพย์
พลังงานและ
สาธารณูปโภค
ผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้า
ประกันชีวติ
ธุรกิจเงินทุน
ลงทุนในบริ ษทั อื&น
ประกันภัย
วัสดุอุตสาหกรรม
และเครื& องจักร
วัสดุอุตสาหกรรม
และเครื& องจักร
การแพทย์
บรรจุภณั ฑ์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
บันเทิงและสันทนาการ
ชิKนส่ วนอิเล็คทรอนิคส์
ธุรกิจเงินทุน
ประกันวินาศภัย
หลักทรัพย์

ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ
เป็ นบริ ษทั ร่ วม
เป็ นบริ ษทั ร่ วม
เป็ นบริ ษทั ร่ วม
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
การถือหุน้
บริ ษทั ย่อยของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ

ถือเป็ นบริ ษทั ที+เกี+ยวข้องกันจนถึงวันที+ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เนื+องจากไม่มีกรรมการร่ วมกันตัHงแต่วนั ดังกล่าว
ถือเป็ นบริ ษทั ที+เกี+ยวข้องกันจนถึงวันที+ 19 กรกฎาคม 2564 เนื+องจากบริ ษทั ดังกล่าวเลิกกิจการ
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30.2 รายการทีส? ํ าคัญกับกิจการทีเ? กีย? วข้ องกัน
ในระหว่างปี สิK นสุ ดวันที) 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯ มีรายการธุ รกิจที)สาํ คัญกับกิจการที)เกี)ยวข้อง
กัน ทัKงนีK รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตามปกติธุรกิจซึ) งเป็ นไปตามเงื)อนไขที)ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ
และกิจการที)เกี)ยวข้องกันเหล่านัKน โดยสามารถสรุ ปรายการที)สาํ คัญได้ดงั นีK
(หน่วย: พันบาท)

สําหรับปี สิK นสุ ดวันที&
31 ธันวาคม
2564
2563
รายการธุรกิจกับบริษทั ร่ วมและกิจการที4
เกีย4 วข้ องกัน
รายได้
เบีKยประกันภัยรับ
ค่าบําเหน็จรับ

730,799
249,291

674,871
221,699

56,692

74,446

เงินปั นผลรับ(1)
ค่าเช่ารับ(2)
ค่ าใช้ จ่าย
เบีKยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันต่อ

551,944
8,247

583,749
5,101

772,549

681,244

ค่าสิ นไหมทดแทนสุ ทธิ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าธรรมเนียมจ่ายจากการซืKอขายหลักทรัพย์(3)

(371,652)
87,108
1,056

(230,722)
74,426
1,094

ส่ วนของเจ้ าของ
เงินปั นผลจ่าย

223,637

196,580

ดอกเบีKยรับ(1)

นโยบายการกําหนดราคา

เป็ นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
เป็ นปกติทางการค้าของการประกันภัยต่อ
ตามประเภทของการประกันภัยและ
สัญญาประกันต่อ
อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและบริ ษทั
ที&เกี&ยวข้องกันให้กบั ลูกค้าทัว& ไป
ตามที&ประกาศจ่าย
อัตราเดียวกับที&บริ ษทั ฯ คิดกับลูกค้าทัว& ไป
เป็ นปกติทางการค้าของการประกันภัยต่อตาม
ประเภทของการประกันภัยและสัญญา
ประกันต่อ
ตามที&เกิดขึKนจริ ง
เป็ นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
อัตราใกล้เคียงกับที&บริ ษทั ที&เกี&ยวข้องกัน
คิดกับลูกค้าทัว& ไป
ตามที&ประกาศจ่าย

(1)

แสดงอยูใ่ นรายการ “รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
แสดงอยูใ่ นรายการ “รายได้อื1น” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(3)
แสดงรวมอยูใ่ นรายการ “ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(2)
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30.3 ยอดคงค้ างระหว่ างกัน
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ยอดคงค้างที) สําคัญระหว่างบริ ษทั ฯ และกิ จการที) เกี) ยวข้องกัน สรุ ปได้
ดังนีK
31 ธันวาคม 2564
บริษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม - ราคาทุน
บริษทั ทีเ4 กีย4 วข้ องกัน
เงินฝากสถาบันการเงิน
เบีKยประกันภัยค้างรับ
ดอกเบีEยหุน้ กูค้ า้ งรับ (1)
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
เงินลงทุนเผือ& ขายที&วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื&น
ตราสารทุน
ตราสารหนีE
เงินให้กยู้ มื และดอกเบีKยค้างรับ
สิ นทรัพย์อื&น
เงินมัดจําและค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ
ลูกหนีKจากการขายหลักทรัพย์
เจ้าหนีKบริ ษทั ประกันภัยต่อ
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ
หนีKสินอื&น
เจ้าหนีKจากการซืKอหลักทรัพย์
(1)

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2563

129,396

129,396

6,660,957
54,328
111

8,388,796
28,209
111

7,714
48,909

7,117
8,730

23,811,844
8,889
156,778

20,165,152
9,404
157,178

35,407
-

35,900
3,779

112,035
30,166

99,714
61,376

3,553

-

แสดงอยูใ่ นรายการ “รายได้จากการลงทุนค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน
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30.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสํ าคัญ
ในระหว่างปี สิK นสุ ดวันที) 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯ มี ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที) ให้แก่
กรรมการและผูบ้ ริ หารสําคัญ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนีK
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิF นสุ ดวันที1 31 ธันวาคม
2564
2563

ผลประโยชน์ระยะสัFน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

100.0
9.6
109.6

89.8
10.1
99.9

31. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิF นสุ ดวันที1 31 ธันวาคม
2564
2563
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมต้นปี
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยระหว่างปี
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายปี

420,852
57,381
478,233

366,986
53,866
420,852
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32. หนีส= ิ นทีอ? าจเกิดขึน= ภายหน้ าและภาระผูกพัน
32.1 ภาระผูกพันเกีย? วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วัน ที) 31 ธัน วาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯ มี ภาระผูกพัน ที) เป็ นรายจ่ ายฝ่ ายทุ น เพื) อตกแต่ งและต่ อเติ ม
อาคารจํานวนรวม 5.8 ล้านบาท และ 23.5 ล้านบาท ตามลําดับ และมีภาระผูกพันที)เป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนเพื)อ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาํ นวนรวม 402.2 ล้านบาท และ 51.7 ล้านบาท ตามลําดับ
32.2 คดีฟ้องร้ อง
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯ มีคดีถูกฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายจํานวนประมาณ 3,367.9 ล้านบาท
และ 2,859.9 ล้านบาท ตามลําดับ จากการเป็ นผูร้ ับประกันภัย ซึ) งผลของการพิจารณาคดีดงั กล่าวยังไม่สิKนสุ ด
โดยความรับผิดของบริ ษทั ฯ จํากัดอยูท่ ี)มูลค่าที)ต)าํ กว่าของทุนประกันหรื อทุนทรัพย์ที)ถูกฟ้ องร้องดังกล่าวคิด
เป็ นจํานวนรวม 510.7 ล้านบาท และ 340.3 ล้านบาท ตามลําดับ อย่างไรก็ ต าม ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ฯ
ได้พิจารณาและประเมินผลเสี ยหายที)อาจเกิดขึKนจากคดีความดังกล่าวเป็ นจํานวนประมาณ 206.6 ล้านบาท และ
116.0 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ) งได้บนั ทึกไว้แล้วในรายการ “หนีK สินจากสัญญาประกันภัย” ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันดังกล่าว
33. ความเสี? ยงและนโยบายบริหารความเสี? ยง
33.1 ความเสี? ยงจากการรับประกันภัย
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อความเสี) ยงจากการรับประกันภัยเป็ นอย่างยิ)ง เนื) องจากการรับประกันภัยถือเป็ น
การดําเนิ นธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ ดังนัKนบริ ษทั ฯ จึงได้มีการกําหนดนโยบายในการรับประกันภัยที)รอบคอบ
สอดคล้องกับความเสี) ยงภัยที)แท้จริ ง นโยบายการจัดการสิ นไหมทดแทนที)รวดเร็ วและเป็ นธรรม และได้มีการ
กําหนดนโยบายการทําประกันภัยต่อให้มีความสอดคล้องกับความเสี) ยงด้านอื)น ๆ ที)เกี)ยวข้อง เช่น ความเสี) ยง
ด้านเครดิต โดยพิจารณาจากความน่าเชื)อถือของผูร้ ับประกันภัยต่อต้องไม่ต)าํ กว่าที)บริ ษทั ฯ กําหนดและความ
เสี) ยงด้านการกระจุกตัวจากการรับประกันภัยและการประกันภัยต่อ โดยพิจารณาสัดส่ วนการรับประกันภัยใน
แต่ละผลิ ตภัณ ฑ์ และสัดส่ วนการเอาประกันภัยต่อของผูร้ ั บประกันภัยต่อแต่ละรายไม่ เกิ นกว่าที) บริ ษทั ฯ
กําหนด
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ตารางแสดงการกระจุกตัวของหนีKสินจากสัญญาประกันภัย โดยแยกตามประเภทประกันภัย
(หน่วย: พันบาท)

สํารอง
เบีFยประกันภัย
ก่อนการ
ประกันภัยต่อ
อัคคีภยั
ทางทะเลและขนส่ ง
รถยนต์
เบ็ดเตล็ด
รวม

909,894
149,730
4,860,890
5,071,425
10,991,939

สํารอง
เบีFยประกันภัย
ก่อนการ
ประกันภัยต่อ
อัคคีภยั
ทางทะเลและขนส่ ง
รถยนต์
เบ็ดเตล็ด
รวม

795,785
142,350
4,748,402
4,624,179
10,310,716

งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
สํารอง
สํารอง
สํารองเบีFย
ค่าสิ นไหม
ค่าสิ นไหม
ประกันภัยส่ วนที1
ทดแทนก่อนการ ทดแทนส่ วนที1
ประกันภัยต่อ
สุ ทธิ
ประกันภัยต่อ
ประกันภัยต่อ
(277,447)
(63,686)
(192,580)
(3,064,806)
(3,598,519)

632,447
86,044
4,668,310
2,006,619
7,393,420

479,387
86,039
1,591,215
5,532,339
7,688,980

(161,259)
(39,037)
(51,946)
(4,079,698)
(4,331,940)

งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
สํารอง
สํารอง
สํารอง
เบีFยประกันภัย
ค่าสิ นไหม
ค่าสิ นไหม
ส่ วนที1
ทดแทนก่อนการ ทดแทนส่ วนที1
ประกันภัยต่อ
สุ ทธิ
ประกันภัยต่อ
ประกันภัยต่อ
(266,625)
(63,336)
(151,819)
(2,773,841)
(3,255,621)

529,160
79,014
4,596,583
1,850,338
7,055,095

259,543
90,659
2,200,473
5,161,123
7,711,798

(84,461)
(43,095)
(45,698)
(4,131,294)
(4,304,548)

สุ ทธิ
318,128
47,002
1,539,269
1,452,641
3,357,040
(หน่วย: พันบาท)

สุ ทธิ
175,082
47,564
2,154,775
1,029,829
3,407,250

การทดสอบความอ่อนไหวเป็ นการวิเคราะห์ความเสี) ยงที)หนีKสินจากการรับประกันภัยว่าจะเพิ)มขึKนหรื อลดลง
อันเนื) องมาจากความผันผวนของข้อสมมติที)ใช้ในการคํานวณสํารองค่าสิ นไหมทดแทนทัKงด้านก่อนการรับ
ประกันภัยต่อ และหลังการรับประกันภัยต่อ โดยความเสี) ยงอาจเกิ ดจากความถี)ของการเกิ ดความเสี ยหาย
มูลค่าความเสี ยหายต่อครัKงหรื อค่าใช้จ่ายที) ใช้ในการจัดการสิ นไหมทดแทนไม่เป็ นไปตามที) คาดไว้ ทัKงนีK
ข้อมูลนีKไม่ใช่การคาดการณ์หรื อพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต และควรใช้ดว้ ยความระมัดระวัง
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
สํารองค่าสิ นไหม
สํารองค่าสิ นไหม
ทดแทนเพิ1มขึFน
ทดแทนเพิ1มขึFน
กําไรก่อน
ข้อสมมติ
(ลดลง) ก่อนการ
(ลดลง) หลังการ
ภาษีเงินได้
ส่ วนของเจ้าของ
ที1เปลี1ยนแปลง
ประกันภัยต่อ
ประกันภัยต่อ
เพิ1มขึFน (ลดลง)
เพิม1 ขึFน (ลดลง)
ค่าสิ นไหมทดแทนเฉลี1ย
ค่าสิ นไหมทดแทนเฉลี1ย
จํานวนเคลมเฉลี1ย
จํานวนเคลมเฉลี1ย

+10 %
-10 %
+10 %
-10 %

1,351.2
(1,351.2)
1,351.2
(1,351.2)

1,043.6
(1,043.6)
1,043.6
(1,043.6)

(1,043.6)
1,043.6
(1,043.6)
1,043.6

(834.9)
834.9
(834.9)
834.9
(หน่วย: ล้านบาท)

ข้อสมมติ
ที1เปลี1ยนแปลง
ค่าสิ นไหมทดแทนเฉลี1ย
ค่าสิ นไหมทดแทนเฉลี1ย
จํานวนเคลมเฉลี1ย
จํานวนเคลมเฉลี1ย

+10 %
-10 %
+10 %
-10 %

งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
สํารองค่าสิ นไหม
สํารองค่าสิ นไหม
ทดแทนเพิ1มขึFน
ทดแทนเพิ1มขึFน
กําไรก่อน
(ลดลง) ก่อนการ
(ลดลง) หลังการ
ภาษีเงินได้
ส่ วนของเจ้าของ
ประกันภัยต่อ
ประกันภัยต่อ
เพิ1มขึFน (ลดลง)
เพิม1 ขึFน (ลดลง)
1,147.1
(1,147.1)
1,147.1
(1,147.1)

772.1
(772.1)
772.1
(772.1)

(772.1)
772.1
(772.1)
772.1

(617.7)
617.7
(617.7)
617.7

33.2 ความเสี? ยงด้ านเครดิต
สิ นทรัพย์ประกันภัย
ความเสี) ยงเกี)ยวกับการกระจุกตัวของการให้เครดิตซึ) งเกิดจากเบีKยประกันภัยค้างรับและเงินค้างรับจากการ
ประกัน ภัยต่ ออยู่ในระดับ ตํ)าเนื) องจากผูเ้ อาประกันภัยและผูร้ ั บประกันภัยต่ อของบริ ษ ทั ฯ กระจายอยู่ใน
อุตสาหกรรมที)แตกต่างกันและตามภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย
บริ ษทั ฯ ได้มีการพิจารณาฐานะการเงิน และอันดับความน่าเชื)อถือของบริ ษทั รับประกันภัยต่อ และมีการทํา
ประกันภัยต่อกับบริ ษทั รับประกันภัยต่อหลายรายที)เชื)อถือได้และมีความสามารถในการรับประกันภัยต่อ ซึ) ง
วิธีดงั กล่าวจะช่วยกระจายความเสี) ยงได้ นอกจากนีK ได้มีการพิจารณาเงื)อนไขในการเอาประกันภัยต่ออย่าง
รอบคอบ โดยหน่วยงานที)มีความรู ้ความเข้าใจเป็ นอย่างดีในเรื) องการประกันภัยต่อ และมีฝ่ายกฎหมายในการ
พิจารณาประเด็นทางกฎหมายเพื)อลดความเสี) ยงดังกล่าว และมีกระบวนการติดตามเบีKยประกันภัยค้างรับจาก
ทัKงผูเ้ อาประกันภัย ตัวแทนและนายหน้าอย่างใกล้ชิด รวมถึงกําหนดให้ตวั แทนและนายหน้านําหลักทรัพย์มา
คํKาประกันตามวงเงินตามที)บริ ษทั ฯ กําหนดทางกฎหมายเพื)อลดความเสี) ยงดังกล่าว
จํานวนเงินสู งสุ ดที)บริ ษทั ฯ อาจต้องสู ญเสี ยจากความเสี) ยงด้านเครดิต คือมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
หักด้วยค่าเผือ) หนีKสงสัยจะสู ญตามที)แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
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สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ความเสี) ยงเกี) ยวกับการกระจุ กตัวของเงิ นให้กู้ยืมโดยมี หลักทรั พย์จาํ นองอยู่ในระดับตํ)าเนื) องจากบริ ษทั ฯ
พิ จารณาให้กู้ยืมแก่ ผูป้ ระกอบการหลายรายที) กระจายอยู่ในหลายหมวดอุตสาหกรรมและกระจายอยู่ใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย หลักทรัพย์ที)นาํ มาจํานองเป็ นประกันหนีK มีมูลค่าเพียงพอที)บริ ษทั ฯ จะได้รับ
ชําระหนีK และสัดส่ วนเงิ น ให้กู้ยืมต่ อมู ลค่ าหลักประกัน จะเป็ นไปตามข้อกําหนดของ คปภ. บริ ษ ทั ฯ จะ
พิจารณาถึงฐานะการเงินและความสามารถในการชําระหนีKของลูกหนีK ตามมาตรฐานการวิเคราะห์สินเชื)อที)ดี
พร้อมกําหนดวงเงินให้กูย้ ืมต่อมูลค่าหลักประกันไม่ให้เกินกว่าที)กฎหมายกําหนด และติดตามกระแสเงินที)
ได้รับชําระในแต่ละเดือน รวมถึงความสมํ)าเสมอในการชําระหนีKของลูกหนีK
บริ ษทั ฯ มีการทบทวน และติดตามสิ นทรัพย์ลงทุนทุกประเภทที)ตอ้ งคํานวณผลขาดทุนด้านเครดิต (Expected
Credit Loss: ECL) อย่างใกล้ชิดและสมํ)าเสมอ เพื)อประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึKนตาม
นโยบายการจัดสถานะ หรื อจัดชัKนสิ นทรัพย์ ได้แก่ ประมาณการมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะ
เกิดขึKนใน 12 เดือนข้างหน้า (12-month expected credit losses) และผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึKน
ตลอดอายุ (lifetime expected credit losses) อย่างเหมาะสม
บริ ษทั ฯ ได้พิ จารณาถึ งหลักเกณฑ์การจัดชัKน สิ น ทรั พ ย์ตามลักษณะความเสี) ยงด้านเครดิ ตของสิ น ทรั พ ย์
โดยกําหนดให้มีการจัดชัKนสิ นทรัพย์ ดังนีK
ชัKนที) 1 - สิ นทรัพย์ที)ไม่มีการเพิ)มขึKนอย่างมีนยั สําคัญของความเสี) ยงด้านเครดิต (performing)
ชัKนที) 2 - สิ นทรัพย์ที)มีการเพิ)มขึKนอย่างมีนยั สําคัญของความเสี) ยงด้านเครดิต (under-performing)
ชัKนที) 3 - สิ นทรัพย์ที)มีการด้อยค่าด้านเครดิต (non-performing)
สําหรับหลักเกณฑ์ในการจัดชัKนสิ นทรัพย์ การตัKงค่าเผื)อผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึKนและการตัด
จําหน่ ายสิ นทรั พย์ออกจากบัญ ชี บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาทัKงปั จจัยเชิ งปริ มาณ และเชิ งคุ ณ ภาพในการจัดชัKน
สิ นทรัพย์ ซึ) งการพิจารณาปั จจัยเชิงปริ มาณคํานึ งถึงระยะเวลาในการผิดนัดการจ่ายดอกเบีKยหรื อเงินต้นหรื อ
การค้างชําระหนีK ตามระยะเวลาที) กาํ หนด เช่ น ผิดนัดชําระเกิ น 30 วัน หรื อผิดนัดชําระเกิ น 90 วัน เป็ นต้น
ทัKงนีK ตอ้ งมี การพิจารณาปั จจัยเชิ งคุณภาพร่ วมในการจัดชัKนสิ นทรัพย์ดว้ ย เช่ น ในกรณี ที)บริ ษทั เห็ นว่าไม่
สามารถเรี ยกชําระหนีK คืนได้หรื อคุณภาพของผูอ้ อกตราสารหรื อลูกหนีK มีการเสื) อมถอยลงอย่างมีนยั สําคัญ
เหตุการณ์ที)จะกระทบการดําเนิ นงานของผูอ้ อกตราสารหนีK อันดับความน่าเชื)อถือ และข้อมูลการคาดการณ์
ในอนาคต เช่น ภาวะเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมก็เป็ นปั จจัยที)ตอ้ งนํามารวมพิจารณาถึงการเพิ)มขึKนอย่างมี
นัยสําคัญของความเสี) ยงด้านเครดิต
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ข้อมูลเกี)ยวกับคุณภาพด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงิน แสดงได้ดงั นีK
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
ชัFนที1 1 - สิ นทรัพย์ที1ไม่ ชัFนที1 2 - สิ นทรัพย์ที1มี
มีการเพิ1มขึFนอย่างมี
การเพิ1มขึFนอย่างมี
นัยสําคัญของความ
นัยสําคัญของความ
ชัFนที1 3 - สิ นทรัพย์ที1มี
เสี1 ยงด้านเครดิต
เสี1 ยงด้านเครดิต
การด้อยค่าด้านเครดิต
รวม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
อันดับที1อยูใ่ น “ระดับน่าลงทุน”
หัก: ค่าเผือ1 ผลขาดทุนด้านเครดิตที1คาดว่า
จะเกิดขึFน
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
รายได้ จากการลงทุนค้ างรับ
อันดับที1อยูใ่ น “ระดับน่าลงทุน”
อันดับที1อยูต่ 1าํ กว่า “ระดับน่าลงทุน”
รวม
หัก: ค่าเผือ1 ผลขาดทุนด้านเครดิตที1คาดว่า
จะเกิดขึFน
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
เงินลงทุนเผื*อขายทีว* ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ า
ยุตธิ รรมผ่ านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น
อันดับที1อยูใ่ น “ระดับน่าลงทุน”
อันดับที1อยูต่ 1าํ กว่า “ระดับน่าลงทุน”
รวมมูลค่ายุติธรรม
ค่าเผือ1 ผลขาดทุนด้านเครดิตที1คาดว่าจะ
เกิดขึFนที1รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนทีถ* ือจนครบกําหนดทีว* ดั มูลค่ า
ด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
อันดับที1อยูใ่ น “ระดับน่าลงทุน”
หัก: ค่าเผือ1 ผลขาดทุนด้านเครดิตที1คาดว่า
จะเกิดขึFน
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบียK ค้ างรับ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ1 ผลขาดทุนด้านเครดิตที1คาดว่า
จะเกิดขึFน
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

561,799

-

-

561,799

(73)
561,726

-

-

(73)
561,726

38,000
38,000

-

900
900

38,000
900
38,900

(11)
37,989

-

(787)
113

(798)
38,102

5,156,385
5,156,385

-

52,360
52,360

5,156,385
52,360
5,208,745

(1,341)

-

(50,401)

(51,742)

10,581,559

-

-

10,581,559

(2,876)
10,578,683

-

-

(2,876)
10,578,683

1,284,884

1,417

-

1,286,301

1,284,884

822
2,239

35,818
133,617
169,435

822
35,818
133,617
1,456,558

1,284,884

2,239

(56,436)
112,999

(56,436)
1,400,122
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
ชัFนที1 1 - สิ นทรัพย์ที1ไม่ ชัFนที1 2 - สิ นทรัพย์ที1มี
มีการเพิ1มขึFนอย่างมี
การเพิ1มขึFนอย่างมี
นัยสําคัญของความ
นัยสําคัญของความ
ชัFนที1 3 - สิ นทรัพย์ที1มี
เสี1 ยงด้านเครดิต
เสี1 ยงด้านเครดิต
การด้อยค่าด้านเครดิต
รวม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
อันดับที1อยูใ่ น “ระดับน่าลงทุน”
หัก: ค่าเผือ1 ผลขาดทุนด้านเครดิตที1คาดว่า
จะเกิดขึFน
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
รายได้ จากการลงทุนค้ างรับ
อันดับที1อยูใ่ น “ระดับน่าลงทุน”
อันดับที1อยูต่ 1าํ กว่า “ระดับน่าลงทุน”
รวม
หัก: ค่าเผือ1 ผลขาดทุนด้านเครดิตที1คาดว่า
จะเกิดขึFน
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
เงินลงทุนเผื*อขายทีว* ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ า
ยุตธิ รรมผ่ านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น
อันดับที1อยูใ่ น “ระดับน่าลงทุน”
อันดับที1อยูต่ 1าํ กว่า “ระดับน่าลงทุน”
รวมมูลค่ายุติธรรม
ค่าเผือ1 ผลขาดทุนด้านเครดิตที1คาดว่าจะ
เกิดขึFนที1รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนทีถ* ือจนครบกําหนดทีว* ดั มูลค่ า
ด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
อันดับที1อยูใ่ น “ระดับน่าลงทุน”
หัก: ค่าเผือ1 ผลขาดทุนด้านเครดิตที1คาดว่า
จะเกิดขึFน
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบียK ค้ างรับ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ1 ผลขาดทุนด้านเครดิตที1คาดว่า
จะเกิดขึFน
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

141,557

-

-

141,557

141,557

-

-

141,557

42,379
42,379

-

1,028
1,028

42,379
1,028
43,407

(9)
42,370

-

(534)
494

(543)
42,864

3,827,529
3,827,529

-

52,030
52,030

3,827,529
52,030
3,879,559

734

-

54,407

55,141

13,729,657

-

-

13,729,657

(2,701)
13,726,956

-

-

(2,701)
13,726,956

1,039,144

-

-

1,039,144

313,547
1,352,691

17,942
17,942

21,426
133,617
155,043

331,489
21,426
133,617
1,525,676

(1)
1,352,690

17,942

(49,256)
105,787

(49,257)
1,476,419
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ตารางข้างต้นได้แสดงฐานะเปิ ดสู งสุ ดต่อความเสี) ยงด้านเครดิ ตสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงิน ฐานะเปิ ดต่อ
ความเสี) ยงสู งสุ ดเป็ นมูลค่าขัKนต้นของสิ นทรัพย์ทางการเงินโดยไม่คาํ นึ งถึงหลักประกันและการดําเนิ นการ
ใดๆ เพื)อเพิ)มความน่าเชื)อถือ
สําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที)รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน ฐานะเปิ ดสู งสุ ดต่อความเสี) ยงด้านเครดิ ต คือ
มูลค่าตามบัญชีขKนั ต้นสุ ทธิค่าเผือ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึKน
รายการเปลี)ยนแปลงที)เป็ นสาระสําคัญของค่าเผือ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที)คาดว่าจะเกิดขึKน แสดงได้ดงั นีK
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิD นสุ ดวันที1 31 ธันวาคม 2564
ชัDนที1 1 - สิ นทรัพย์ที1
ไม่มีการเพิ1มขึDน
ชัDนที1 2 - สิ นทรัพย์ที1
อย่างมีนยั สําคัญของ มีการเพิ1มขึDนอย่างมี ชัDนที1 3 - สิ นทรัพย์ที1
ความเสี1 ยงด้าน
นัยสําคัญของความ
มีการด้อยค่าด้าน
เครดิต
เสี1 ยงด้านเครดิต
เครดิต
เงินลงทุนเผื*อขายทีว* ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ า
ยุตธิ รรมผ่ านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น
1 มกราคม 2564
การเปลี1ยนแปลงที1เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผือ1 ผลขาดทุนใหม่
สิ นทรัพย์ทางการการเงินใหม่ที1ซDือหรื อ
ได้มา
ส่ วนที1ตดั จําหน่ายจากบัญชี
ยอดปลายงวด ณ วันที1 31 ธันวาคม 2564
เงินลงทุนทีถ* ือจนครบกําหนดทีว* ดั มูลค่ า
ด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
ยอดต้นงวด ณ วันที1 1 มกราคม 2564
การเปลี1ยนแปลงที1เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผือ1 ผลขาดทุนใหม่
สิ นทรัพย์ทางการการเงินใหม่ที1ซDือหรื อ
ได้มา
ส่ วนที1ตดั จําหน่ายจากบัญชี
ยอดปลายงวด ณ วันที1 31 ธันวาคม 2564

รวม

734

-

54,407

55,141

149

-

(4,006)

(3,857)

659
(201)
1,341

-

50,401

659
(201)
51,742

2,701

-

-

2,701

16

-

-

16

2,774
(2,615)
2,876

-

-

2,774
(2,615)
2,876
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิD นสุ ดวันที1 31 ธันวาคม 2564
ชัDนที1 1 - สิ นทรัพย์ที1
ไม่มีการเพิ1มขึDน
ชัDนที1 2 - สิ นทรัพย์ที1
อย่างมีนยั สําคัญของ มีการเพิ1มขึDนอย่างมี ชัDนที1 3 - สิ นทรัพย์ที1
ความเสี1 ยงด้าน
นัยสําคัญของความ
มีการด้อยค่าด้าน
เครดิต
เสี1 ยงด้านเครดิต
เครดิต
เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบียG ค้ างรับ
ยอดต้นงวด ณ วันที1 1 มกราคม 2564
การเปลี1ยนแปลงที1เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผือ1 ผลขาดทุนใหม่
ยอดปลายงวด ณ วันที1 31 ธันวาคม 2564

รวม

-

-

49,257

49,257

-

-

7,179
56,436

7,179
56,436

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิD นสุ ดวันที1 31 ธันวาคม 2563
ชัDนที1 1 - สิ นทรัพย์ที1
ไม่มีการเพิ1มขึDน
ชัDนที1 2 - สิ นทรัพย์ที1
อย่างมีนยั สําคัญของ มีการเพิ1มขึDนอย่างมี ชัDนที1 3 - สิ นทรัพย์ที1
ความเสี1 ยงด้าน
นัยสําคัญของความ
มีการด้อยค่าด้าน
เครดิต
เสี1 ยงด้านเครดิต
เครดิต
เงินลงทุนเผื*อขายทีว* ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ า
ยุตธิ รรมผ่ านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น
ยอดต้นงวด ณ วันที1 1 มกราคม 2563
การเปลี1ยนแปลงที1เกิดจากการเปลี1ยน
การจัดชัDน
การเปลี1ยนแปลงที1เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผือ1 ผลขาดทุนใหม่
สิ นทรัพย์ทางการการเงินใหม่ที1ซDือหรื อ
ได้มา
ส่ วนที1ตดั จําหน่ายจากบัญชี
ยอดปลายงวด ณ วันที1 31 ธันวาคม 2563

รวม

1,903

-

-

1,903

(98)

-

98

-

171

-

54,309

54,480

126
(1,368)
734

-

54,407

126
(1,368)
55,141
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิD นสุ ดวันที1 31 ธันวาคม 2563
ชัDนที1 1 - สิ นทรัพย์ที1
ไม่มีการเพิ1มขึDน
ชัDนที1 2 - สิ นทรัพย์ที1
อย่างมีนยั สําคัญของ มีการเพิ1มขึDนอย่างมี ชัDนที1 3 - สิ นทรัพย์ที1
ความเสี1 ยงด้าน
นัยสําคัญของความ
มีการด้อยค่าด้าน
เครดิต
เสี1 ยงด้านเครดิต
เครดิต
เงินลงทุนทีถ* ือจนครบกําหนดทีว* ดั มูลค่ า
ด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
ยอดต้นงวด ณ วันที1 1 มกราคม 2563
การเปลี1ยนแปลงที1เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผือ1 ผลขาดทุนใหม่
สิ นทรัพย์ทางการการเงินใหม่ที1ซDือหรื อ
ได้มา
ส่ วนที1ตดั จําหน่ายจากบัญชี
ยอดปลายงวด ณ วันที1 31 ธันวาคม 2563
เงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบียG ค้ างรับ
ยอดต้นงวด ณ วันที1 1 มกราคม 2563
การเปลี1ยนแปลงที1เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผือ1 ผลขาดทุนใหม่
สิ นทรัพย์ทางการการเงินใหม่ที1ซDือหรื อ
ได้มา
ยอดปลายงวด ณ วันที1 31 ธันวาคม 2563

รวม

1,857

-

-

1,857

1

-

-

1

2,690
(1,847)
2,701

-

-

2,690
(1,847)
2,701

1

-

43,548

43,549

(1)

-

5,708

5,707

1
1

-

49,256

1
49,257
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33.3 ความเสี? ยงด้ านตลาด
ความเสี) ยงด้านตลาด หมายถึ งความเสี) ยงที) เกิ ดจากการเปลี) ยนแปลงของอัตราดอกเบีK ย อัตราแลกเปลี) ยน
เงินตราต่างประเทศ และราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุน
(ก) ความเสี) ยงจากอัตราดอกเบีKย
บริ ษทั ฯ มีความเสี) ยงจากอัตราดอกเบีKยที)สาํ คัญอันเกี)ยวเนื) องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์และเงินให้กยู้ มื
บริ ษทั ฯ มีความเสี) ยงด้านอัตราดอกเบีKยอันเกี)ยวเนื)องกับเงินให้กยู้ มื ตํ)า เนื)องจากว่าเงินให้กยู้ มื ส่ วนใหญ่
ของบริ ษทั ฯ มีอตั ราดอกเบีKยลอยตัว ในกรณี ที)บริ ษทั ฯ พบว่าอัตราตลาดแตกต่างจากอัตราดอกเบีKยที)
กําหนดในสัญญาเงินกูอ้ ย่างมีสาระสําคัญ บริ ษทั ฯ สามารถปรับเปลี)ยนอัตราดอกเบีKยใหม่สาํ หรับเงิน
ให้กูย้ มื ที)มีอตั ราดอกเบีKยคงที) โดยที)ผกู ้ ูไ้ ม่สามารถปฏิเสธการปรับอัตราดอกเบีKยใหม่ได้ เนื) องจากเป็ น
เงื)อนไขที)ได้กาํ หนดไว้ในสัญญาเงินให้กยู้ มื ระหว่างบริ ษทั ฯ และผูก้ ู้
บริ ษทั ฯ ทําการติดตามการกําหนดอัตราดอกเบีKยนโยบายของธนาคารแห่ งประเทศไทย ทิศทางการ
เปลี)ยนแปลงอัตราดอกเบีKยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนในตลาดตราสารหนีK อย่าง
ใกล้ชิด เพื)อกําหนดระยะเวลาการลงทุนให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี)ยนแปลงของอัตราดอกเบีKย
นอกจากนีK บริ ษทั ฯ ยังมีนโยบายถือครองตราสารหนีK จนครบกําหนดเพื)อลดความเสี) ยงด้านราคาตรา
สารหนีK ที)เปลี)ยนแปลงไป และยังมีการบริ หารจัดการเงินฝากธนาคารให้มีจาํ นวนเงินที) ครบกําหนด
ทุก ๆ เดือนในจํานวนที)ใกล้เคียงกัน ทําให้ลดความเสี) ยงที)เกิดจากการลงทุนได้
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ณ วัน ที) 31 ธัน วาคม 2564 และ 2563 สิ น ทรั พ ย์และหนีK สิ น ที) สําคัญ สามารถจัด ตามประเภทอัต รา
ดอกเบีKยได้ดงั นีK
งบการเงินที+แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
อัตราดอกเบีHยคงที+
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบีHยใหม่
หรื อวันครบกําหนด
อัตราดอกเบีHย
ภายใน
ปรับขึHนลงตาม
ไม่มี
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
ราคาตลาด
อัตราดอกเบีHย
รวม
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีHภาคเอกชน
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินให้กยู้ มื และดอกเบีHยค้างรับ
หนีส, ิ นทางการเงิน
หนีHสินตามสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ สัญญาประกันภัย
เบีHยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
ลูกหนีHจากสัญญาประกันภัยต่อ
หนีส, ิ นสั ญญาประกันภัย
หนีHสินจากสัญญาประกันภัย สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
เจ้าหนีHบริ ษทั ประกันภัยต่อ

(หน่วย: พันบาท)

อัตราดอกเบีHย
ที+แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

309,927
37,972

130

-

218,329
-

33,470
-

561,726
38,102

0.13 - 0.45
0.13 - 3.60

3,295,207
110,365
10,498,702
201

823,158
468,629
79,981
8,038

344,523
166,863
153,100

1,238,783

29,430,140
1,829,929
-

4,462,888
745,857
29,430,140
1,829,929
10,578,683
1,400,122

0.45 - 2.40
0.72 - 3.60
0.45 - 0.70
2.50 - 7.00

20,898

31,070

773,786

-

-

825,754

5.00 - 5.21

-

-

-

-

3,004,544

3,004,544

-

-

-

-

-

4,331,940
628,974

4,331,940
628,974

-

-

-

-

-

7,688,980
3,188,391

7,688,980
3,188,391

-
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งบการเงินที+แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบีHยคงที+
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบีHยใหม่
หรื อวันครบกําหนด
อัตราดอกเบีHย
ภายใน
ปรับขึHนลงตาม
ไม่มี
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
ราคาตลาด
อัตราดอกเบีHย
รวม
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีHภาคเอกชน
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินให้กยู้ มื และดอกเบีHยค้างรับ
หนีส, ิ นทางการเงิน
หนีHสินตามสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ สัญญาประกันภัย
เบีHยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
ลูกหนีHจากสัญญาประกันภัยต่อ
หนีส, ิ นสั ญญาประกันภัย
หนีHสินจากสัญญาประกันภัย สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
เจ้าหนีHบริ ษทั ประกันภัยต่อ

(หน่วย: พันบาท)

อัตราดอกเบีHย
ที+แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

38,443

-

494

138,770
-

2,787
3,927

141,557
42,864

0.13 - 0.30
0.38 - 4.62

2,022,326
130,657
13,726,956
333

1,062,973
352,574
8,837

215,221
95,808
144,683

1,322,566

25,112,950
1,704,622
-

3,300,520
579,039
25,112,950
1,704,622
13,726,956
1,476,419

0.50 - 2.40
2.11 - 4.62
0.38 - 1.45
2.50 - 7.00

14,450

(3,062)

767,461

-

-

778,849

5.00 - 5.21

-

-

-

-

2,765,897

2,765,897

-

-

-

-

-

4,304,548
389,322

4,304,548
389,322

-

-

-

-

-

7,711,798
2,737,452

7,711,798
2,737,452

-
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ผลกระทบของการเปลี) ยนแปลงของอัต ราดอกเบีK ยที) มี ต่ อ กําไรหรื อ ขาดทุ น และส่ วนของเจ้าของ
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นีK

เงินลงทุนในตราสารหนีF
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินให้กยู้ มื และ
ดอกเบีFยค้างรับ

เงินลงทุนในตราสารหนีF
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินให้กยู้ มื และ
ดอกเบีFยค้างรับ

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
อัตราดอกเบีFย
กําไรก่อน
ที1เปลี1ยนแปลง
ภาษีเงินได้
ส่ วนของเจ้าของ
เพิ1มขึFน (ลดลง)
เพิ1มขึFน (ลดลง)
เพิ1มขึFน (ลดลง)
(%)
0.25
(11.9)
(0.25)
12.1
0.25
15.4
12.3
(0.25)
(15.4)
(12.3)
0.50
4.6
3.7
(0.50)
(4.6)
(3.7)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบีFย
กําไรก่อน
ที1เปลี1ยนแปลง
ภาษีเงินได้
ส่ วนของเจ้าของ
เพิ1มขึFน (ลดลง)
เพิ1มขึFน (ลดลง)
เพิ1มขึFน (ลดลง)
(%)
0.25
(8.7)
(0.25)
8.7
0.25
19.7
15.7
(0.25)
(19.7)
(15.7)
0.50
4.7
3.7
(0.50)
(4.7)
(3.7)

การวิเคราะห์ ผลกระทบข้างต้นจัดทําขึK นโดยใช้ขอ้ สมมติ ว่าจํานวนสิ นทรั พย์ทางการเงิ นที) มีอตั รา
ดอกเบีKยที)ปรับขึKนลงตามอัตราตลาด และตัวแปรอื)นทัKงหมดคงที)ตลอด 1 ปี และยังถือเสมือนว่าอัตรา
ดอกเบีKยที)ปรับขึKนลงตามอัตราตลาดของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว ดังนัKน การเปลี)ยนแปลงของอัตราดอกเบีKย
ที)เกิดขึKนจึงมีผลกระทบต่อดอกเบีKยที)ตอ้ งชําระตลอด 12 เดือนเต็ม ทัKงนีK ข้อมูลนีK ไม่ใช่การคาดการณ์
หรื อพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต และควรใช้ดว้ ยความระมัดระวัง
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(ข) ความเสี) ยงจากอัตราแลกเปลี)ยน
บริ ษ ทั ฯ มี ความเสี) ยงจากอัตราแลกเปลี) ยนที) สําคัญ อัน เกี) ยวเนื) องกับ การรั บ ประกัน ภัยและการทํา
ประกันภัยต่อกับบริ ษทั ประกันวินาศภัยในต่างประเทศ การลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศเป็ น
เงินตราต่างประเทศ
บริ ษทั ฯ อาจใช้เครื) องมื อทางการเงิ นในการป้ องกันความเสี) ยงด้านอัตราแลกเปลี) ยน ได้แก่ สัญญา
แลกเปลี) ยนอัตราดอกเบีK ยต่างสกุลเงิ น (Cross Currency and Interest Rate Swap) สัญ ญาแลกเปลี) ยน
อัต ราดอกเบีK ย (Interest Rate Swap) และสั ญ ญาซืK อขายเงิ น ตราต่ า งประเทศล่ ว งหน้ า (Foreign
Exchange Forward) เป็ นต้น ทัKงนีK เพื) อ ลดความเสี) ย งให้ ส อดคล้อ งกับ สถานการณ์ ข องตลาด และ
เป็ นไปตามข้อกําหนดของหน่วยงานที)กาํ กับดูแลและมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื)อใช้
ในการประเมินระดับความเสี) ยงของการลงทุนด้วยวิธีการประเมินและแบบจําลองต่าง ๆ เช่น Value at
Risk, Sensitivity Analysis, Stress Test เพื)อให้มนั) ใจว่าบริ ษทั ฯ จะยังคงมีฐานะการเงินที)ยืดหยุน่ เพียง
พอที)จะรองรับความเสี ยหายที)อาจเกิดขึKนได้
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯ ไม่ได้ทาํ สัญญาซืK อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื)อ
ลดความเสี) ยงจากอัตราแลกเปลี)ยนที)อาจเกิดขึKน
ณ วัน ที) 31 ธัน วาคม 2564 และ 2563 บริ ษ ทั ฯ มี ยอดคงเหลื อของสิ น ทรั พ ย์และหนีK สิ น ที) เป็ นสกุล
เงินตราต่างประเทศดังนีK

สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เปโซฟิ ลิปปิ นส์
ยูโร
จีนหยวน
เยนญี1ปุ่น
ฮ่องกงดอลล่าร์
ดองเวียดนาม
กีบลาว
ไต้หวันดอลลาร์
อินโดนีเซียรู เปี ยส
ปอนด์สเตอร์ลิง
ปากีสถานรู ปี
บรู ไนดอลลาร์
ออสเตรเลียดอลลาร์

สิ นทรัพย์
หนีEสิน
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
497.1
66.9
18.2
16.9
14.6
13.9
0.5
0.4
-

362.3
32.2
1.5
5.3
0.9
7.6
0.5
2.9
1.4
0.5
-

380.2
13.6
32.2
1.9
0.6
0.3
-

389.6
3.9
0.1
0.1
0.1

อัตราแลกเปลี1ยนเฉลี1ย
31 ธันวาคม
2564
2563
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
33.373
0.652
37.841
5.234
0.290
4.281
0.001
0.003
1.209
0.002
45.022
0.187
24.672
24.224

29.991
0.623
36.816
4.601
0.290
3.866
0.001
0.003
1.069
0.002
40.562
0.187
22.612
22.878
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(ค) ความเสี) ยงจากราคาตราสารทุน
ความเสี) ยงจากการเปลี)ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือความเสี) ยงที)เกิ ดจากการเปลี)ยนแปลง
ราคาตลาดของตราสารทุ น ซึ) งอาจทําให้เกิ ดความผัน ผวนต่ อรายได้ห รื อมู ลค่ าของสิ น ทรั พ ย์ท าง
การเงิน
บริ ษทั ฯ จะเลือกลงทุนในตราสารทุนที)ผอู ้ อกมีฐานะการเงินที)แข็งแกร่ งมีความสามารถในการทํากําไร
มีศกั ยภาพในการเติบโตได้อย่างต่อเนื)อง รวมถึงธุรกิจที)ได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากนโยบายภาครัฐโดย
ส่ วนใหญ่บริ ษทั ฯ ถือครองตราสารทุนไว้เพื)อการลงทุนในระยะยาว ซึ) งจะสามารถลดความผันผวน
ของราคาตราสารทุนได้
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯ มีความเสี) ยงจากการถือเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซ) ึ งราคา
จะเปลี)ยนแปลงไปตามภาวะตลาด
33.4 ความเสี? ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี) ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี) ยงที)บริ ษทั ฯ จะไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันได้เมื)อครบกําหนด
เนื) องจากไม่สามารถเปลี)ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดได้ หรื อไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการ
ในเวลาที)เหมาะสม ซึ) งอาจทําให้เกิดความเสี ยหายได้บริ ษทั ฯ จัดสรรเงินลงทุนบางส่ วนเป็ นเงินฝากธนาคาร
ซึ) งมี ส ภาพคล่ องสู งสํารองไว้สําหรั บ ค่ าใช้จ่ายดําเนิ น งาน โดยกําหนดให้เงิ น ฝากครบกําหนดในแต่ ละ
ช่วงเวลาที)สอดคล้องกับความต้องการใช้เงิน ตามแผนบริ หารกระแสเงินสด การรับเงิน การจ่ายเงินตามภาระ
ผูกพันต่าง ๆ ที)วางไว้ และอีกส่ วนหนึ)งบริ ษทั ฯ จัดสรรเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ซ) ึงเป็ นที)ตอ้ งการของตลาด
สภาพคล่องสู ง และสามารถเปลี)ยนเป็ นเงินสดได้สะดวกที)มูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
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วันที)ครบกําหนดของสิ นทรัพย์และหนีK สินนับจากวันที)ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที) 31 ธันวาคม 2564
และ 2563 มีดงั นีK
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
ไม่มีกาํ หนด

เมื1อทวงถาม
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากเงินลงทุนค้างรับ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื และดอกเบีIยค้างรับ
หนีส0 ิ นทางการเงิน
หนีIสินตามสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ สัญญาประกันภัย
เบีIยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
ลูกหนีIจากสัญญาประกันภัยต่อ
หนีส0 ิ นสั ญญาประกันภัย
หนีIสินจากสัญญาประกันภัย สํารองสิ นไหมทดแทน
เจ้าหนีIบริ ษทั ประกันภัยต่อ

รวม

251,799
96,163

309,927
37,972
13,904,274.
575,854

130
1,371,768
541,043

511,386
187,062

31,260,069
-

561,726
38,102
47,047,497
1,400,122

-

61,832

189,040

1,564,825

-

1,815,697

-

3,004,544

-

-

-

3,004,544

-

3,027,950
628,974

1,303,990
-

-

-

4,331,940
628,974

-

5,374,462
3,188,391

2,314,518
-

-

-

7,688,980
3,188,391
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
ไม่มีกาํ หนด

เมื1อทวงถาม
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากเงินลงทุนค้างรับ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื และดอกเบีIยค้างรับ
หนีส0 ิ นทางการเงิน
หนีIสินตามสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ สัญญาประกันภัย
เบีIยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
ลูกหนีIจากสัญญาประกันภัยต่อ
หนีส0 ิ นสั ญญาประกันภัย
หนีIสินจากสัญญาประกันภัย สํารองสิ นไหมทดแทน
เจ้าหนีIบริ ษทั ประกันภัยต่อ

(หน่วย: พันบาท)

รวม

141,557
101,568

42,370
15,879,939
709,178

1,415,547
452,750

311,029
212,923

494
26,817,573
-

141,557
42,864
44,424,088
1,476,419

-

53,431

150,970

1,597,490

-

1,801,891

-

2,765,897

-

-

-

2,765,897

-

2,771,704
389,322

1,532,844
-

-

-

4,304,548
389,322

-

4,965,637
2,737,452

2,746,161
-

-

-

7,711,798
2,737,452
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34. มูลค่ ายุตธิ รรรมของสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
ณ วันที) 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ทางการเงินที)วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อวัดมูลค่า
ด้วยราคาทุนแต่ตอ้ งเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชัKนของมูลค่ายุติธรรม ดังนีK
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2564
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่า
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
ตามบัญชี
สิ นทรัพย์ ทางการเงินทีว* ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ า
ยุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีFภาคเอกชน
ตราสารทุน
สิ นทรัพย์ ทางการเงินทีเ* ปิ ดเผยมูลค่ า
ยุตธิ รรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินฝากสถาบันการเงินที1ครบกําหนด
เกินกว่า 3 เดือน
เงินให้กยู้ มื และดอกเบีFยค้างรับ
อสังหาริ มทรัพย์เพือ1 การลงทุน - สุ ทธิ

สิ นทรัพย์ ทางการเงินทีว* ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ า
ยุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีFภาคเอกชน
ตราสารทุน
สิ นทรัพย์ ทางการเงินทีเ* ปิ ดเผยมูลค่ า
ยุตธิ รรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินฝากสถาบันการเงินที1ครบกําหนด
เกินกว่า 3 เดือน
เงินให้กยู้ มื และดอกเบีFยค้างรับ
อสังหาริ มทรัพย์เพือ1 การลงทุน - สุ ทธิ

28,081,731

4,462,888
745,857
53,022

3,125,316

4,462,888
745,857
31,260,069

4,462,888
745,857
31,260,069

561,726
38,102

-

-

561,726
38,102

561,726
38,102

10,578,683
-

-

1,384,649
192,424

10,578,683
1,384,649
192,424

24,024,544

3,300,520
579,039
46,356

2,746,673

3,300,520
579,039
26,817,573

3,300,520
579,039
26,817,573

141,557
42,863

-

-

141,557
42,863

141,557
42,863

13,726,956
-

-

1,457,855
225,789

13,726,956
1,457,855
225,789

13,726,956
1,476,419
117,930

10,578,683
1,400,122
100,700
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่า
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
ตามบัญชี
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การจัดลําดับชัKนของมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินเป็ นไปตามที)กาํ หนดไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อที) 4.20 และในระหว่างปี ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชัKนของมูลค่ายุติธรรม
บริ ษทั ฯ มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื) องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั นีK
(ก) สิ นทรัพย์ทางการเงินที)จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัKน ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
และรายได้จากการลงทุนค้างรับ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที)แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน
(ข) เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด กรณี ที)เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนที)ไม่
อยูใ่ นความต้องการของตลาด คํานวณโดยใช้วิธีการประเมินมูลค่าที)ยอมรับทัว) ไป เช่น วิธีอตั ราส่ วน
ของราคาต่ อมู ลค่ าตามบัญ ชี ห รื อวิธีคิดลดกระแสเงิ น สด โดยคิ ดลดด้วยอัตราต้น ทุ น ถัวเฉลี) ยถ่ วง
นํKาหนักของเงินทุนตามความเหมาะสมของแต่ละหลักทรัพย์ ยกเว้นเงินลงทุนในหน่ วยลงทุนที)มิได้
จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย คํานวณโดยใช้มู ลค่ าสิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ ต่อหน่ วยที)
ประกาศโดยผูจ้ ดั การกองทุน
(ค) เงินลงทุนในตราสารหนีK แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรื อคํานวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนที)
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีKไทย
(ง) เงินให้สินเชื) อแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบีKยตลาดปั จจุบนั ของเงินให้สินเชื)อประเภทเดียวกัน
(จ) อสังหาริ มทรัพย์เพื)อการลงทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยใช้
วิธีพิจารณารายได้และข้อสมมติหลักที)ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวประกอบด้วย อัตรา
ผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพืKนที)วา่ งระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า เป็ นต้น
การกระทบยอดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินที)เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนที)วดั มูลค่ายุติธรรมโดยมีลาํ ดับ
ชัKนของมูลค่ายุติธรรมเป็ นระดับ 3 แสดงได้ดงั นีK
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที1แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิF นสุ ดวันที1 31 ธันวาคม
2564
2563
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
ซืFอ (ขาย) ระหว่างปี
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันสิF นปี

2,746,673
70,171
308,472
3,125,316

3,440,555
(23,831)
(670,051)
2,746,673
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35. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนของบริ ษทั ฯ คือการดํารงไว้ซ) ึ งความสามารถในการดําเนิ นงานอย่าง
ต่อเนื)องและดํารงเงินกองทุนตามความเสี) ยงให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
36. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนีKได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ เมื)อวันที) 23 กุมภาพันธ์ 2565
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