
 

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)  

รำยงำน และ งบกำรเงิน  

31 ธนัวำคม 2565 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)  

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินของบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) ซ่ึงประกอบไปดว้ย                    

งบแสดงฐำนะกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ                             

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจำ้ของและงบกระแสเงินสดท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สียส ำหรับปี

ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และได้

ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่ งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแส                          

เงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรใน

สำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค                                                 

ควำมรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระ                                             

จำกบริษทัฯ ตำมประมวลจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชี รวมถึงมำตรฐำนเร่ืองควำมเป็นอิสระ                                                

ท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี (ประมวลจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชี) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร

ตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆตำมประมวลจรรยำบรรณ

ของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชี ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็น

เกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ใน

กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับปีปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ          

งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ

เร่ืองเหลำ่น้ี  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบ

งบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้

ไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบ

ส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

รายได้เบี้ยประกนัภัยรับ 

ในปี 2565 บริษทัฯ มีรำยไดเ้บ้ียประกนัภยัรับจ ำนวน 26,676.3 ลำ้นบำท บริษทัฯ รับประกนัภยัจำกผูเ้อำประกนัภยั       

รำยยอ่ยผำ่นนำยหนำ้และตวัแทนและมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นจ ำนวนมำก โดยอำศยัระบบเทคโนโลยแีละ

สำรสนเทศในกำรค ำนวณและบนัทึกกำรรับรู้เบ้ียประกนัภยัรับเป็นรำยได ้ขำ้พเจำ้จึงให้ควำมส ำคญักบักำร

ตรวจสอบรำยไดเ้บ้ียประกนัภยัรับวำ่ไดรั้บรู้ดว้ยมูลค่ำท่ีถูกตอ้งและเกิดขึ้นจริง 

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินและสุ่มทดสอบกำรควบคุมทัว่ไปของระบบเทคโนโลยแีละสำรสนเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำร

บนัทึกรับรู้เบ้ียประกนัภยัรับ สุ่มทดสอบขอ้มูลหลกัในรำยงำนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเบ้ียประกนัภยัรับและสอบทำน

ขอ้มูลกรมธรรมแ์ละรำยกำรสลกัหลงักรมธรรมท่ี์บริษทัฯ ออกในระหวำ่งปีและภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดวิ้เครำะห์เปรียบเทียบรำยไดเ้บ้ียประกนัภยัรับแบบแยกยอ่ยตำมประเภทกำรรับประกนัภยั

และสุ่มทดสอบรำยกำรปรับปรุงบญัชีท่ีส ำคญัท่ีท ำผำ่นใบส ำคญัทัว่ไป 
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ส ารองค่าสินไหมทดแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 บริษทัฯ มีส ำรองค่ำสินไหมทดแทนจ ำนวน 13,751.9 ลำ้นบำท (แสดงเป็นส่วนหน่ึงของ

หน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยั) ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนเป็นประมำณกำรส ำรองในส่วนของควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้น

ทั้งท่ีไดรั้บรำยงำนแลว้และยงัไม่ไดรั้บรำยงำน ส ำรองดงักล่ำวค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัซ่ึงเก่ียวขอ้ง

กบัขอ้สมมติบำงประกำรท่ีตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่งสูงของฝ่ำยบริหำรในกำรประมำณกำรส ำรองดงักลำ่ว ดงันั้น 

ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมส ำคญัต่อควำมเพียงพอของส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินและสุ่มทดสอบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบนัทึกส ำรองค่ำสินไหม

ทดแทน ประเมินและสุ่มทดสอบขอ้สมมติหลกัและกำรค ำนวณส ำรองค่ำสินไหมทดแทน สุ่มทดสอบขอ้มูลกำร

เรียกร้องคำ่สินไหมกบัแฟ้มสินไหมรำยใหญ่ วิเครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลควำมถี่ของกำรเกิดควำมเสียหำยและ

มูลค่ำควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นจริงเฉล่ียต่อคร้ัง นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดจ้ดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชำญสุ่มสอบทำนแบบจ ำลองใน

กำรค ำนวณส ำรองค่ำสินไหมทดแทนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

มูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในตราสารทุน 

บริษทัฯ มีเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีมิใช่หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนท่ีจดัประเภทเป็นเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ี

ก ำหนดใหว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 เงินลงทุน

ดงักล่ำวแสดงมูลค่ำตำมรำคำยติุธรรมจ ำนวน 3,414.6 ลำ้นบำท ในกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรม ผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลย

พินิจอยำ่งสูงในกำรพิจำรณำเลือกใชว้ิธีกำรประเมินมูลค่ำ  แบบจ ำลองทำงกำรเงิน และขอ้สมมติต่ำง ๆ ในกำร

ประมำณประเมินมูลค่ำ อำทิ อตัรำกำรเติบโตของธุรกิจ อตัรำคิดลด เป็นตน้ กำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมดงักล่ำว

เก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์กระแสเงินสดท่ีแต่ละกิจกำรจะไดรั้บซ่ึงมีควำมไม่แน่นอน ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมส ำคญัต่อ

มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้ไดท้ ำกำรสอบทำนควำมเหมำะสมของวิธีกำรประเมินมูลค่ำ ประเมินแบบจ ำลองทำงกำรเงินท่ีฝ่ำยบริหำร

ของบริษทัฯ เลือกใช ้สุ่มทดสอบขอ้สมมติท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมโดยกำรเปรียบเทียบกบัขอ้มูล

อุตสำหกรรม ขอ้มูลผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดขึ้นในอดีตและแนวโนม้ในอนำคต และทดสอบกำรค ำนวณมูลค่ำ

ยติุธรรม 
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ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯ แต่ไม่รวมถึง                     

งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรให้                    

ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี

ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือปรำกฏ

วำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ หำกในกำรปฏิบติังำนดงักล่ำว ขำ้พเจำ้สรุปไดว้ำ่

ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัแลว้ ขำ้พเจำ้จะตอ้งรำยงำนขอ้เท็จจริงนั้น ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่

พบวำ่มีเร่ืองดงักล่ำวท่ีตอ้งรำยงำน 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำ 

งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษทัฯในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับ

กิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัฯหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ

ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัฯ 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก

กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และ

เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจ

พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริต

หรือขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ

รำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงิน

เหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง                          

ผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย  

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ไม่วำ่จะ

เกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำม

เส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็น

ของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูง

กวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลง

เอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำร

แทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ

ใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำร

ควบคุมภำยในของบริษทัฯ 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร                             

ทำงบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 
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• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร และ

สรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ

สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของบริษทัฯในกำรด ำเนินงำน

ต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไว้

ในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นวำ่กำร

เปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ขึ้นอยูก่บั

หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์

หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอโครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ

ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำร

ควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง

ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระและกำรด ำเนินกำรเพื่อขจดั

อุปสรรคหรือมำตรกำรป้องกนัของขำ้พเจำ้ (ถำ้มี) 
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จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำร

ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไว้

ในรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัห้ำมไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน

สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดขึ้น ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำร

กระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชนท่ี์ผูมี้ 

ส่วนไดเ้สียสำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

 

 

 

ณริศรำ ไชยสุวรรณ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4812 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

กรุงเทพฯ: 22 กุมภำพนัธ์ 2566 



(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 648,190,004         561,726,055         648,190,004         561,726,055         

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 7 3,721,923,825      3,004,544,119      3,721,923,825      3,004,544,119      

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 27,782,396           38,101,882           27,782,396           38,101,882           

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 8 14,206,554,989    7,930,459,370      14,206,554,989    7,930,459,370      

ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ 9 475,956,969         628,974,479         475,956,969         628,974,479         

สินทรัพยล์งทุน

   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 10.1 48,121,235,866    47,047,497,035    48,121,235,866    47,047,497,035    

   เงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 11 1,164,361,369      1,400,122,328      1,164,361,369      1,400,122,328      

   อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12 83,470,684           100,700,313         83,470,684           100,700,313         

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13.1 301,019,524         281,180,652         129,395,722         129,395,722         

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 487,403,917         559,283,784         487,403,917         559,283,784         

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 15.1 861,802,082         901,263,688         861,802,082         901,263,688         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 276,379,667         160,869,527         276,379,667         160,869,527         

สินทรัพยอ่ื์น

   ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรอเรียกคืน 468,258,474         338,926,680         468,258,474         338,926,680         

   ลูกหน้ีจากการขายหลกัทรัพย์ 117,839,599         -                            117,839,599         -                            

   อ่ืน ๆ 572,767,093         546,199,429         572,767,093         546,199,429         

รวมสินทรัพย์ 71,534,946,458    63,499,849,341    71,363,322,656    63,348,064,411    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

งบการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2565



บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ

หนีสิ้น

หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 17 26,074,263,143    18,680,918,815    26,074,263,143    18,680,918,815    

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 18 3,779,315,643      3,188,391,457      3,779,315,643      3,188,391,457      

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 15.2 819,517,462         825,754,395         819,517,462         825,754,395         

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 752,431,188         790,145,804         752,431,188         790,145,804         

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 20.1 4,018,468,575      3,716,954,086      3,984,143,815      3,686,597,100      

หน้ีสินอ่ืน

   เบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 1,561,558,321      1,593,177,396      1,561,558,321      1,593,177,396      

   คา่นายหนา้คา้งจ่าย 523,660,211         424,910,184         523,660,211         424,910,184         

   คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 740,387,617         539,189,579         740,387,617         539,189,579         

   เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุน 33,567,550           -                            33,567,550           -                            

   อ่ืน ๆ 1,069,323,355      922,307,637         1,069,323,355      922,307,637         

รวมหนีสิ้น 39,372,493,065    30,681,749,353    39,338,168,305    30,651,392,367    

ส่วนของเจ้ำของ

ทุนเรือนหุน้ 21

   ทุนจดทะเบียน ออกจ าหน่ายและช าระแลว้

      หุน้สามญั 106,470,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 1,064,700,000      1,064,700,000      1,064,700,000      1,064,700,000      

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

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ส ารองตามกฎหมาย 22 106,470,000         106,470,000         106,470,000         106,470,000         

      ส ารองอ่ืน 7,000,000,000      7,000,000,000      7,000,000,000      7,000,000,000      

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,537,167,764      4,748,927,623      2,385,627,549      4,623,611,751      

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 20,011,615,629    18,455,502,365    20,025,856,802    18,459,390,293    

รวมส่วนของเจ้ำของ 32,162,453,393    32,818,099,988    32,025,154,351    32,696,672,044    

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ 71,534,946,458    63,499,849,341    71,363,322,656    63,348,064,411    

-                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงิน

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2565



บริษทั กรุงเทพประกันภยั จ ำกัด (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

ก ำไรหรือขำดทุน:

รำยได้

เบ้ียประกนัภยัรับ 26,676,277,636      24,510,990,067      26,676,277,636      24,510,990,067      

หกั: เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (9,713,940,824)      (8,935,923,630)      (9,713,940,824)      (8,935,923,630)      

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 16,962,336,812      15,575,066,437      16,962,336,812      15,575,066,437      

หกั: ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พ่ิมจากปีก่อน (908,982,258)         (338,325,322)         (908,982,258)         (338,325,322)         

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได้ 16,053,354,554      15,236,741,115      16,053,354,554      15,236,741,115      

รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 1,701,916,058        1,617,502,749        1,701,916,058        1,617,502,749        

รายไดจ้ากการลงทุน 1,022,769,211        1,052,973,509        1,042,310,172        1,059,261,921        

ก าไรจากเงินลงทุน 5,108,745,780        313,908,357           5,108,745,780        313,908,357           

ส่วนแบ่งก าไรในบริษทัร่วมภายใตวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 13.2 52,321,390             20,426,773             -                             -                             

รายไดอ่ื้น 175,769,054           204,248,795           175,769,054           204,248,795           

รวมรำยได้ 24,114,876,047      18,445,801,298      24,082,095,618      18,431,662,937      

ค่ำใช้จ่ำย

ค่าสินไหมทดแทน 26,974,055,769      13,833,487,595      26,974,055,769      13,833,487,595      

หกั: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (9,400,159,461)      (2,853,175,434)      (9,400,159,461)      (2,853,175,434)      

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 3,409,066,143        3,032,439,226        3,409,066,143        3,032,439,226        

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 2,639,778,159        2,195,536,475        2,639,778,159        2,195,536,475        

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 24 1,090,497,454        988,510,179           1,090,497,454        988,510,179           

ค่าใชจ่้ายลงทุน 97,157,133             89,027,045             97,157,133             89,027,045             

ตน้ทุนทางการเงิน 41,883,775             40,831,275             41,883,775             40,831,275             

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 25 7,798,163               4,284,199               7,798,163               4,284,199               

รวมค่ำใช้จ่ำย 26 24,860,077,135      17,330,940,560      24,860,077,135      17,330,940,560      

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ (745,201,088)         1,114,860,738        (777,981,517)         1,100,722,377        

บวก (หกั): รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 20.2 106,823,098           (58,979,190)           113,379,184           (56,151,517)           

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (638,377,990)         1,055,881,548        (664,602,333)         1,044,570,860        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั:

ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากบริษทัร่วม 13.2 (12,941,557)           (1,868,310)             -                             -                             

ก าไรจากการวดัมูลค่าในเงินลงทุนเผ่ือขายท่ีวดัมูลค่า

     ยติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 1,958,083,137        3,875,914,741        1,958,083,137        3,875,914,741        

รวมรายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 1,945,141,580        3,874,046,431        1,958,083,137        3,875,914,741        

หกั: ภาษีเงินได้ (389,028,316)         (774,809,286)         (391,616,628)         (775,182,948)         

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,556,113,264        3,099,237,145        1,566,466,509        3,100,731,793        

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั:

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 96,128,616             29,311,896             96,128,616             29,311,896             

หกั: ภาษีเงินได้ (19,225,724)           (5,862,379)             (19,225,724)           (5,862,379)             

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 76,902,892             23,449,517             76,902,892             23,449,517             

ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี 1,633,016,156        3,122,686,662        1,643,369,401        3,124,181,310        

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 994,638,166           4,178,568,210        978,767,068           4,168,752,170        

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น: 28

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

   ก  าไร (ขาดทุน) สุทธิ (6.00) 9.92 (6.24) 9.81

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2565

(หน่วย: บาท)

งบการเงิน

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบกระแสเงนิสด

2565 2564 2565 2564

เบ้ียประกนัภยัรับจากการประกนัภยัโดยตรง 24,075,928,719      22,610,198,641      24,075,928,719      22,610,198,641      

เงินสดจ่ายจากการประกนัภยัต่อ (2,901,101,396)      (3,511,726,484)      (2,901,101,396)      (3,511,726,484)      

ดอกเบ้ียรับ 154,365,494           196,425,900           154,365,494           196,425,900           

เงินปันผลรับ 898,349,173           865,349,134           898,349,173           865,349,134           

รายไดจ้ากการลงทุนอ่ืน 155,598,724           153,417,203           155,598,724           153,417,203           

รายไดอ่ื้น 19,420,165             48,204,912             19,420,165             48,204,912             

ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (19,709,317,586)    (12,710,086,555)    (19,709,317,586)    (12,710,086,555)    

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (2,968,865,460)      (2,725,824,710)      (2,968,865,460)      (2,725,824,710)      

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (3,080,875,714)      (2,578,182,925)      (3,080,875,714)      (2,578,182,925)      

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (635,217,904)         (967,515,951)         (635,217,904)         (967,515,951)         

ค่าใชจ่้ายลงทุน (55,119,003)           (48,456,658)           (55,119,003)           (48,456,658)           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (128,050,824)         (641,986,800)         (128,050,824)         (641,986,800)         

เงินสดรับจากสินทรัพยท์างการเงิน 23,590,339,310      22,496,177,819      23,590,339,310      22,496,177,819      

เงินสดจ่ายจากสินทรัพยท์างการเงิน (17,456,067,607)    (20,852,334,125)    (17,456,067,607)    (20,852,334,125)    

เงนิสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 1,959,386,091        2,333,659,401        1,959,386,091        2,333,659,401        

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน

ขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 430,004                  4,612,095               430,004                  4,612,095               

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (19,301,764)           (58,084,068)           (19,301,764)           (58,084,068)           

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (137,745,963)         (87,445,746)           (137,745,963)         (87,445,746)           

เงนิสดสุทธิใช้ไปจำกกิจกรรมลงทุน (156,617,723)         (140,917,719)         (156,617,723)         (140,917,719)         

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ

ช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (66,091,762)           (66,989,300)           (66,091,762)           (66,989,300)           

เงินปันผลจ่าย (1,650,286,054)      (1,705,510,249)      (1,650,286,054)      (1,705,510,249)      

เงนิสดสุทธิใช้ไปจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ (1,716,377,816)      (1,772,499,549)      (1,716,377,816)      (1,772,499,549)      

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 86,390,552             420,242,133           86,390,552             420,242,133           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 561,726,055           141,557,319           561,726,055           141,557,319           

บวก (หกั): ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 73,397                    (73,397)                  73,397                    (73,397)                  

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วันส้ินปี 648,190,004           561,726,055           648,190,004           561,726,055           

-                             -                             -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

บริษทั กรุงเทพประกันภยั จ ำกัด (มหำชน)

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2565

(หน่วย: บาท)

งบการเงิน



 (หน่วย: บาท)

ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่า

ส่วนแบ่งขาดทุน เงินลงทุนเผ่ือขายท่ีวดัมูลค่า

เบด็เสร็จอ่ืน ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่าน

ทุนออกจ าหน่าย ส่วนเกิน จากบริษทัร่วม ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน รวมองคป์ระกอบอ่ืน

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ส ารองตามกฎหมาย ส ารองอ่ืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  - สุทธิจากภาษีเงินได้  - สุทธิจากภาษีเงินได้ ของส่วนของเจา้ของ รวมส่วนของเจา้ของ

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2564 1,064,700,000   1,442,500,000   106,470,000      7,000,000,000   5,373,111,989    (2,393,280)                    15,358,658,500                    15,356,265,220      30,343,047,209      

เงินปันผลจ่าย 29 -                         -                         -                         -                         (1,703,515,431)   -                                    -                                            -                              (1,703,515,431)       

ก าไรสุทธิ -                         -                         -                         -                         1,055,881,548    -                                    -                                            -                              1,055,881,548        

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                         -                         -                         -                         23,449,517         (1,494,648)                    3,100,731,793                      3,099,237,145        3,122,686,662        

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 1,064,700,000   1,442,500,000   106,470,000      7,000,000,000   4,748,927,623    (3,887,928)                    18,459,390,293                    18,455,502,365      32,818,099,988      

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2565 1,064,700,000   1,442,500,000   106,470,000      7,000,000,000   4,748,927,623    (3,887,928)                    18,459,390,293                    18,455,502,365      32,818,099,988      

เงินปันผลจ่าย 29 -                         -                         -                         -                         (1,650,284,761)   -                                    -                                            -                              (1,650,284,761)       

ขาดทุนสุทธิ -                         -                         -                         -                         (638,377,990)      -                                    -                                            -                              (638,377,990)          

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                         -                         -                         -                         76,902,892         (10,353,245)                  1,566,466,509                      1,556,113,264        1,633,016,156        

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 1,064,700,000   1,442,500,000   106,470,000      7,000,000,000   2,537,167,764    (14,241,173)                  20,025,856,802                    20,011,615,629      32,162,453,393      

-                         -                         -                         -                         -                          -                                            -                              -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั กรุงเทพประกันภยั จ ากัด (มหาชน)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2565

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ



 (หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของเจา้ของ

ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่า

เงินลงทุนเผ่ือขายท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น

ทุนออกจ าหน่าย ส่วนเกิน ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ส ารองอ่ืน ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  - สุทธิจากภาษีเงินได้ รวมส่วนของเจา้ของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 1,064,700,000       1,442,500,000       106,470,000          7,000,000,000       5,259,106,805           15,358,658,500                   30,231,435,305         

เงินปันผลจ่าย 29 -                            -                            -                            -                            (1,703,515,431)         -                                          (1,703,515,431)         

ก าไรสุทธิ -                            -                            -                            -                            1,044,570,860           -                                          1,044,570,860           

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                            -                            -                            -                            23,449,517                3,100,731,793                     3,124,181,310           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 1,064,700,000       1,442,500,000       106,470,000          7,000,000,000       4,623,611,751           18,459,390,293                   32,696,672,044         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 1,064,700,000       1,442,500,000       106,470,000          7,000,000,000       4,623,611,751           18,459,390,293                   32,696,672,044         

เงินปันผลจ่าย 29 -                            -                            -                            -                            (1,650,284,761)         -                                          (1,650,284,761)         

ขาดทุนสุทธิ -                            -                            -                            -                            (664,602,333)            -                                          (664,602,333)            

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                            -                            -                            -                            76,902,892                1,566,466,509                     1,643,369,401           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 1,064,700,000       1,442,500,000       106,470,000          7,000,000,000       2,385,627,549           20,025,856,802                   32,025,154,351         

-                            -                            -                            -                            -                                -                                          -                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

จดัสรรแลว้

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)
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บริษัท กรุงเทพประกนัภัย จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศ

ไทย และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทัฯ ได้แก่ 

ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 และ 2564 ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ดงักล่ำวถือหุ้นใน

บริษทัฯ ในอตัรำร้อยละ 9.97 ของหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้ของบริษทัฯ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ

คือกำรรับประกันวินำศภยั โดยบริษทัฯ มีท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 25 อำคำรกรุงเทพประกันภัย 

ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

งบกำรเงินน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 

2547 และจดัท ำขึ้นตำมวิธีกำรบัญชีเก่ียวกับกำรประกันภัยในประเทศไทยและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึง

ก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) และเป็นไป

ตำมรูปแบบงบกำรเงินท่ีก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั 

(“คปภ.”) เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีกำร เง่ือนไขและระยะเวลำในกำรจดัท ำและยื่นงบกำรเงินและรำยงำนเก่ียวกบั

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัประกนัวินำศภยั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 4 เมษำยน 2562  

งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษัทฯ  ใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ

ภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

2.1 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 

บริษทัฯ จดัท ำงบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตำมวิธีส่วน

ไดเ้สีย 

2.2 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 บริษทัฯ จดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตำมวิธีรำคำทุน 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี บริษทัฯ ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินฉบบัปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุง

หรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญ ชีกับผูใ้ช้

มำตรฐำน 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดมี้กำรถือปฏิบติัตำมขอ้ยกเวน้กำรถือปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 

เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน เป็นกำรชัว่ครำว ซ่ึงได้

มีกำรปรับปรุงในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง สัญญำประกนัภยั และก ำหนดให้ขยำย

ระยะเวลำส ำหรับกำรยกเวน้กำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 และฉบบัท่ี 7 ดงักล่ำว

โดยระยะเวลำกำรยกเวน้ดงักล่ำวจะส้ินสุดลงส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 

1 มกรำคม 2568 หรือเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำประกนัภยั มีผลบงัคบัใช ้

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำง

เป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ 

3.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวันท่ี 1 มกรำคม 2566 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงหลำยฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบั

ใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2566 มำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ เช่ือว่ำกำรปรับปรุงมำตรฐำนน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน

ของบริษทัฯ 

 



3 

4. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

4.1 กำรจัดประเภทสัญญำประกันภัย 

บริษทัฯ จดัประเภทของสัญญำประกันภัยและสัญญำประกันภัยต่อโดยกำรพิจำรณำลักษณะของสัญญำ

ประกันภัย โดยสัญญำประกันภัยคือสัญญำซ่ึงผูรั้บประกันภัยรับควำมเส่ียงด้ำนกำรรับประกันภัยท่ีมี

นัยส ำคัญจำกคู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึง (ผูเ้อำประกันภัย) โดยตกลงจะชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อำ

ประกนัภยัหำกเหตุกำรณ์ในอนำคตอนัไม่แน่นอนท่ีระบุไว ้(เหตกุำรณ์ท่ีเอำประกนัภยั) เกิดผลกระทบในทำง

ลบต่อผูเ้อำประกนัภยั ในกำรพิจำรณำวำ่มีกำรรับควำมเส่ียงดำ้นกำรรับประกนัภยัท่ีมีนยัส ำคญัหรือไม่นั้นจะ

พิจำรณำจำกจ ำนวนผลประโยชน์ท่ีจะตอ้งจ่ำยกรณีท่ีมีสถำนกำรณ์ท่ีรับประกนัภยัเกิดขึ้นกบัจ ำนวนภำระ

ผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยตำมสัญญำหำกไม่มีสถำนกำรณ์ท่ีรับประกันภยัเกิดขึ้น ซ่ึงหำกไม่เขำ้เง่ือนไขดงักล่ำว

ขำ้งตน้ บริษทัฯ จะจดัประเภทสัญญำประกนัภยัและสัญญำประกนัภยัต่อเป็นสัญญำกำรลงทุน ซ่ึงสัญญำกำร

ลงทุนคือสัญญำท่ีมีรูปแบบทำงกฎหมำยเป็นสัญญำประกนัภยัและท ำให้ผูรั้บประกันภยัมีควำมเส่ียงทำง

กำรเงินแต่ไม่ไดท้ ำใหผู้รั้บประกนัภยัมีควำมเส่ียงดำ้นกำรรับประกนัภยัท่ีส ำคญั ควำมเส่ียงทำงกำรเงิน ไดแ้ก่ 

ควำมเส่ียงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบ้ีย อตัรำแลกเปล่ียน หรือรำคำ  

 บริษทัฯ จดัประเภทของสัญญำโดยประเมินระดบัควำมมีนยัส ำคญัของควำมเส่ียงดำ้นกำรรับประกนัภยัเป็น

รำยสัญญำ ณ วนัเร่ิมตน้สัญญำ หำกสัญญำใดจดัประเภทเป็นสัญญำประกันภัยแล้ว จะยงัคงเป็นสัญญำ

ประกนัภยัตลอดไปจนกว่ำสิทธิและภำระผูกพนัทั้งหมดถูกท ำให้ส้ินสุดหรือส้ินผลบงัคบั หำกสัญญำใดถูก

จดัประเภทเป็นสัญญำกำรลงทุน ณ วนัเร่ิมตน้สัญญำ อำจจะถูกจดัประเภทเป็นสัญญำประกันภัยในเวลำ

ต่อมำได ้หำกพบวำ่ควำมเส่ียงดำ้นกำรรับประกนัภยัเพิ่มขึ้นอยำ่งมีนยัส ำคญั 

4.2 กำรรับรู้รำยได้ 

(ก) เบ้ียประกนัภยัรับ 

 เบ้ียประกนัภยัรับประกอบดว้ย เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงจำกผูเ้อำประกนัภยั และเบ้ียประกนัภยัต่อรับ 

หกัดว้ยมูลค่ำของกรมธรรมท่ี์ยกเลิกและกำรส่งคืนเบ้ียประกนัภยั 

 เบ้ียประกันภยัรับโดยตรงจำกผูเ้อำประกันภัยถือเป็นรำยได้ตำมวนัท่ีท่ีมีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์

ประกนัภยัตำมจ ำนวนท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม์ ในกรณีท่ีกรมธรรมมี์อำยุกำรคุม้ครองเกิน 1 ปีจะบนัทึก

รำยไดเ้ป็นรำยกำรรับล่วงหนำ้ โดยทยอยรับรู้เป็นรำยไดต้ำมอำยกุำรใหค้วำมคุม้ครองเป็นรำยปี 

 เบ้ียประกันภยัต่อรับถือเป็นรำยได้เม่ือบริษทัฯ ได้รับใบค ำขอเอำประกันภัยต่อหรือใบแจ้งกำรเอำ

ประกนัภยัต่อจำกบริษทัผูเ้อำประกนัภยัต่อ  
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(ข) รำยไดค้่ำจำ้งและคำ่บ ำเหน็จ 

รำยไดค้่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จจำกกำรเอำประกนัภยัต่อรับรู้เป็นรำยไดใ้นงวดบญัชีท่ีไดใ้หบ้ริกำร  

(ค) รำยไดจ้ำกกำรลงทุน 

รำยได้ดอกเบ้ียรับรู้ตำมเกณฑ์คงคำ้งด้วยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  โดยจะน ำมูลค่ำตำมบญัชีขั้นตน้ของ

สินทรัพยท์ำงกำรเงินมำคูณกบัอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีเกิดกำรด้อยค่ำ

ดำ้นเครดิตในภำยหลัง ท่ีจะน ำมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน (สุทธิจำกค่ำเผื่อผล

ขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น) มำคูณกบัอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

รำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินให้กูย้ืมรับรู้เป็นรำยไดต้ำมระยะเวลำของเงินให้กูย้ืม โดยค ำนวณจำกยอดเงินตน้

ท่ีคงคำ้ง ไม่มีกำรตั้งคำ้งรับส ำหรับดอกเบ้ียของเงินให้กูย้ืมรำยท่ีผิดนัดช ำระดอกเบ้ียติดต่อกนัเกินหก

เดือน รำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีรับรู้รำยได ้โดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแท้จริง

ตลอดระยะเวลำกำรลงทุนและรำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินฝำกรับรู้เป็นรำยไดต้ำมระยะเวลำของเงินฝำก 

เงินปันผลรับจำกกำรลงทุนถือเป็นรำยไดเ้ม่ือสิทธิในกำรรับเงินปันผลเกิดขึ้น 

(ง) ก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทุน 

 ก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทุนถือเป็นรำยไดห้รือคำ่ใชจ่้ำย ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 

4.3 กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย 

(ก) เบ้ียประกนัภยัจ่ำยจำกกำรเอำประกนัภยัต่อ 

 เบ้ียประกนัภยัจ่ำยจำกกำรเอำประกนัภยัต่อรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือไดโ้อนควำมเส่ียงจำกกำรประกนัภยั

ใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้ตำมจ ำนวนท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม ์ 

(ข) คำ่สินไหมทดแทน 

 ค่ำสินไหมทดแทนประกอบดว้ย ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทน

จำกกำรรับประกันภัยโดยตรงและจำกกำรรับประกันภัยต่อ และส ำหรับทั้งควำมเสียหำยท่ีได้รับ

รำยงำนแลว้และท่ียงัไม่ไดรั้บรำยงำน ซ่ึงแสดงตำมมูลค่ำของค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้งและรำยกำรปรับปรุงค่ำสินไหมของงวดปัจจุบนัและงวดก่อนท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงปี หักดว้ย

มูลค่ำซำกและกำรรับคืนอ่ืน (ถำ้มี) และหกัดว้ยค่ำสินไหมรับคืนจำกกำรเอำประกนัภยัต่อท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 ค่ำสินไหมทดแทนจำกกำรรับประกนัภยัโดยตรงจะรับรู้เม่ือไดรั้บแจง้จำกผูเ้อำประกนัภยัตำมจ ำนวน

ท่ีผูเ้อำประกนัภยัแจง้ และโดยกำรประมำณกำรของฝ่ำยบริหำร มูลค่ำประมำณกำรสินไหมทดแทน

สูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 ค่ำสินไหมทดแทนรับคืนจำกกำรประกนัภยัต่อรับรู้เป็นส่วนหักของรำยกำรค่ำสินไหมทดแทนเม่ือได้

บนัทึกค่ำสินไหมทดแทนตำมเง่ือนไขในสัญญำประกนัภยัต่อท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ค) ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 

 ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จถือเป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีในงวดบญัชีท่ีเกิดรำยกำร 

(ง) ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน  

 ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน คือค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีเกิดจำกกำรรับประกนัภยั ทั้งค่ำใชจ่้ำยทำงตรงและ

ทำงออ้ม และใหร้วมถึงเงินสมทบต่ำง ๆ โดยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง 

(จ) ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน  

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน คือค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนท่ีไม่เก่ียวกับกำรรับประกันภยัและกำร

จดักำรค่ำสินไหมทดแทน โดยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง 

(ฉ) ตน้ทุนทำงกำรเงิน 

 ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ียจำกหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ี

แทจ้ริงและรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

4.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึงเงินสดและเงินฝำกธนำคำรและเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมีสภำพ

คล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำร

เบิกใช ้บริษทัฯ ตั้งค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยใช้วิธีกำรทัว่ไป ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้น

เครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่ำใชจ่้ำยในระหวำ่งปี 

4.5 เบีย้ประกนัภัยค้ำงรับและค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

 เบ้ียประกันภัยค้ำงรับจำกกำรรับประกันภัยโดยตรงแสดงด้วยมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะได้รับ โดยบริษทัฯ 

บนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินไม่ได ้ซ่ึงพิจำรณำ

จำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงิน และตำมสถำนะปัจจุบนัของเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ

รำยงำน คำ่เผือ่หน้ีสงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) โดยบนัทึกเพิ่ม (ลด) คำ่ใชจ่้ำยในระหวำ่งปี 
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4.6 สินทรัพย์จำกกำรประกนัภัยต่อและค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ 

 สินทรัพยจ์ำกกำรประกันภยัต่อแสดงดว้ยจ ำนวนส ำรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจำกกำรประกนัภยัต่อซ่ึง

ประกอบด้วย (ก) ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน และ (ข) ส ำรองเบ้ียประกันภัยท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได้ ทั้ งน้ี 

ประมำณขึ้นโดยอำ้งอิงสัญญำประกนัภยัต่อตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรค ำนวณส ำรองประกนัภยั 

 บริษัทฯ บันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำส ำหรับสินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อโดยพิจำรณำจำกผลขำดทุน

โดยประมำณท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรเรียกเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ประสบกำรณ์กำรเก็บเงิน อำยุของหน้ีคงคำ้ง

และสถำนะปัจจุบนัของบริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำท่ีตั้งเพิ่ม (ลด) 

โดยบนัทึกบญัชีเพิ่ม (ลด) ค่ำใชจ่้ำยในระหวำ่งปีในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.7 ลูกหนีจ้ำกสัญญำประกนัภัยต่อและเจ้ำหนีบ้ริษัทประกนัภัยต่อและค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

(ก) ลูกหน้ีจำกสัญญำประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจ ำนวนเงินคำ้งรับจำกกำรประกนัภยัต่อ และเงินวำงไวจ้ำก

กำรประกนัภยัต่อ  

เงินคำ้งรับจำกกำรประกนัภยัต่อประกอบดว้ยเบ้ียประกนัภยัต่อคำ้งรับ ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหนจ็คำ้งรับ ค่ำ

สินไหมทดแทนคำ้งรับ และรำยกำรคำ้งรับอ่ืน ๆ จำกบริษทัประกนัภยัตอ่ หักค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดย

บริษทัฯ บันทึกค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับลูกหน้ีจำกสัญญำประกันภยัต่อโดยพิจำรณำจำกผล

ขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรเรียกเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและ

สถำนะปัจจุบนัของบริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 (ข)  เจำ้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจ ำนวนเงินคำ้งจ่ำยจำกกำรประกนัภยัต่อ และเงินถือไวจ้ำกกำร

เอำประกนัภยัต่อ 

 เงินค้ำงจ่ำยจำกกำรประกันภัยต่อประกอบด้วย เบ้ียประกันภัยต่อคำ้งจ่ำย และรำยกำรค้ำงจ่ำยอ่ืน ๆ 

ใหก้บับริษทัประกนัภยัต่อ ยกเวน้คำ่สินไหมทดแทนคำ้งจ่ำย  

 บริษทัฯ แสดงรำยกำรประกนัภยัต่อดว้ยยอดสุทธิของกิจกำรเดียวกนั (ลูกหน้ีจำกสัญญำประกนัภยัต่อหรือ

เจำ้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ) เม่ือเขำ้เง่ือนไขกำรหกักลบทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี 

(1) บริษทัฯ มีสิทธิตำมกฎหมำยในกำรน ำจ ำนวนท่ีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงินมำหกักลบลบกนั และ 

(2) บริษทัฯ ตั้งใจท่ีจะรับหรือจ่ำยช ำระจ ำนวนท่ีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ี

จะรับประโยชน์จำกสินทรัพยใ์นเวลำเดียวกบัท่ีจ่ำยช ำระหน้ีสิน 
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4.8 สินทรัพย์ลงทุน 

(ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

 เงินลงทุนเผื่อขำยแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่ำว

บันทึกในส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและจะบันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือได้

จ ำหน่ำยเงินลงทุนนั้นออกไป 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนดแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย บริษทัฯ ตดับญัชีส่วนเกิน/

รับรู้ส่วนต ่ำกวำ่มูลคำ่เงินลงทุนตำมอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ ำนวนท่ีตดัจ ำหน่ำย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็น

รำยกำรปรับกบัดอกเบ้ียรับ  

 เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำด (บริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) แสดง

ตำมมูลค่ำยุติธรรม และจัดประเภทเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย ก ำไรขำดทุนจำกกำร

เปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 มูลค่ำยุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนั

ท ำกำรสุดทำ้ยของปีของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหน้ีค ำนวณโดย

ใช้อตัรำผลตอบแทนท่ีประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุน

ค ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

 ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยประเภทตรำสำรหน้ีแสดงในงบแสดง

ฐำนะทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมสุทธิจำกค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น (ถำ้มี) และ

เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีจะถือจนครบก ำหนดแสดงตำมรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยสุทธิจำกค่ำเผื่อผล

ขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น (ถำ้มี)  

 เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัตน้ทุนเงินลงทุนจะถูกบนัทึก

รับรู้เป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน บริษทัฯ ใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักในกำร

ค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

 บริษทัฯ บนัทึกรำยกำรซ้ือขำยเงินลงทุนในตรำสำรทุน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร (Trade date) และบนัทึก

รำยกำรซ้ือขำยเงินลงทุนในตรำสำรหน้ี ณ วนัท่ีช ำระรำคำ (Settlement date) 

 ในกรณีท่ีมีกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯ จะปรับ

มูลค่ำของเงินลงทุนดงักล่ำวใหม่โดยใชมู้ลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่ำง

ระหว่ำงรำคำทุนและมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนหรือแสดงเป็น

ส่วนเกิน (ต ่ำกว่ำ) ทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำยในองค์ประกอบอ่ืนของเจำ้ของแลว้แต่ประเภท

ของเงินลงทุนท่ีมีกำรโอนเปล่ียน 
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(ข) เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรับ 

 เงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคำ้งรับแสดงตำมวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และหกัค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ี

คำดวำ่จะเกิดขึ้น (ถำ้มี)  

(ค) อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

 บริษทัฯ บนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนตำมรำคำทุนท่ีไดม้ำซ่ึงรวมตน้ทุนกำร

ท ำรำยกำร ภำยหลงักำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก บริษทัฯ จะบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ยรำคำ

ทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้

ประโยชน์โดยประมำณ 33 ปี ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยใน

ส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 บริษทัฯ รับรู้ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์

ณ วนัจ ำหน่ำย ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในปีท่ีตดัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนออกจำก

บญัชี 

4.9 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สียจะถูกบนัทึกคร้ังแรกใน

รำคำทุนท่ีซ้ือมำและจะปรับเพิ่มหรือลดด้วยส่วนได้เสียท่ีเกิดจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัร่วมตำม

อตัรำส่วนกำรลงทุนและปรับลดดว้ยเงินปันผลรับ 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำร

ดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.10 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมลูคำ่ตำมรำคำทุนหลงัหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำ

เผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยน์ั้นโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้

ประโยชนโ์ดยประมำณดงัต่อไปน้ี  

อำคำร - 20 ปี และ 33 ปี 

อำคำรชุด - 20 ปี 

เคร่ืองตกแตง่ ติดตั้งและอุปกรณ์ส ำนกังำน -    3 ปี และ 5 ปี  

ยำนพำหนะ -    5 ปี 
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  ค่ำเส่ือมรำคำรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและงำน

ระหวำ่งก่อสร้ำง 

  บริษัทฯ ตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่ได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำร

จ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯ ตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 บริษัทฯ บันทึกต้นทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนตำมรำคำทุน ภำยหลังกำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 บริษัทฯ ตัดจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำ

สินทรัพย์นั้ นเกิดกำรด้อยค่ำ บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ ำหน่ำยของ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไรหรือ

ขำดทุน ไม่มีกำรตดัจ ำหน่ำยส ำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวำ่งพฒันำ 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอำยุกำรให้ประโยชน์ 3 ปี             

5 ปี และ 10 ปี 

4.12 สัญญำเช่ำ 

 ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำ บริษทัฯ จะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ โดย

สัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ถำ้สัญญำนั้นมีกำรให้สิทธิในกำรควบคุมกำรใช้สินทรัพย์

ท่ีระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพื่อเป็นกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

 บริษัทฯ ในฐานะผู้เช่า 

 บริษทัฯ ใชวิ้ธีกำรบญัชีเดียวส ำหรับกำรรับรู้รำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำ (เวน้แต่สัญญำเช่ำ

ระยะสั้นและสัญญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ) ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงพร้อม

ใชง้ำน) บริษทัฯ บนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในกำรใชสิ้นทรัพยอ์ำ้งอิงและหน้ีสินตำมสัญญำ

เช่ำตำมกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ 
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(ก)  สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 

 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม 

และปรับปรุงด้วยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้

ประกอบดว้ยจ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น 

จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล และ

หกัดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำท่ีไดรั้บ 

 ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำหรืออำยุ

กำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ลว้แต่ระยะเวลำใดจะสั้นกวำ่ ดงัน้ี 

ท่ีดิน 15 และ 38 ปี 

อำคำร 3 และ 5 ปี 

อุปกรณ์ส ำนกังำน 5 ปี 

ยำนพำหนะ 5 ปี 

 หำกควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงไดโ้อนใหก้บับริษทัฯ เม่ือส้ินสุดอำยสุัญญำเช่ำหรือรำคำทุน

ของสินทรัพยด์งักล่ำวไดร้วมถึงกำรใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่ำเส่ือมรำคำจะค ำนวณจำกอำยกุำรใหป้ระโยชน์

โดยประมำณของสินทรัพย ์

(ข)  หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 

 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยุ

สัญญำเช่ำ จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบดว้ยค่ำเช่ำคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำ 

คำ่เช่ำผนัแปรท่ีขึ้นอยูก่บัดชันีหรืออตัรำ จ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะจ่ำยภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ 

รวมถึงรำคำใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ีบริษทัฯ จะใช้สิทธินั้น 

และกำรจ่ำยค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนดของสัญญำเช่ำแสดงให้เห็นวำ่บริษทัฯ จะ

ใช้สิทธิในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ บริษัทฯ บันทึกค่ำเช่ำผนัแปรท่ีไม่ขึ้ นอยู่กับดัชนีหรืออัตรำเป็น

ค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเหตุกำรณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยช ำระนั้นไดเ้กิดขึ้น 

 บริษทัฯ คิดลดมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด้วยอตัรำดอกเบ้ียตำมนัยของ

สัญญำเช่ำหรืออตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของบริษทัฯ หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำม

บญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มขึ้นจำกดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำย

ช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีจ่ำยช ำระแลว้ นอกจำกน้ี มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวดัมูลค่ำ

ใหม่เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ กำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ หรือมีกำร

เปลี่ยนแปลงในกำรประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิง 
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(ค)  สัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมลูค่ำต ่ำ 

 สัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือนอ้ยกว่ำนับตั้งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสัญญำเช่ำซ่ึง

สินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมลูค่ำต ่ำ จะบนัทึกเป็นคำ่ใชจ่้ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 

 บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้เช่า  

 สัญญำเช่ำท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำ

เช่ำด ำเนินงำน บริษทัฯ บนัทึกจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนเป็นรำยไดใ้นส่วนของก ำไรหรือ

ขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นจำกกำรไดม้ำซ่ึงสัญญำเช่ำ

ด ำเนินงำนรวมในมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยอ์ำ้งอิงและรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยตลอดอำยสุัญญำเช่ำโดยใชเ้กณฑ์

เดียวกนักบัรำยไดจ้ำกสัญญำเช่ำ 

4.13  หนีสิ้นจำกสัญญำประกนัภยั  

หน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยั ประกอบดว้ยส ำรองค่ำสินไหมทดแทน และส ำรองเบ้ียประกนัภยั 

(ก)  ส ำรองคำ่สินไหมทดแทน 

  ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนจะบนัทึกเม่ือไดรั้บกำรแจ้งค ำเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกผูเ้อำประกนัภยัตำม

จ ำนวนท่ีผูเ้อำประกันภยัแจง้และโดยกำรประมำณกำรของฝ่ำยบริหำร จ ำนวนประมำณกำรสินไหม

ทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง  

  ประมำณกำรส ำรองค่ำสินไหมทดแทนค ำนวณโดยวิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยค ำนวณจำก

ประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดของค่ำสินไหมทดแทนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้แก่ผูเ้อำประกันภยัในอนำคตส ำหรับ

ควำมสูญเสียท่ีเกิดขึ้นแล้วก่อนหรือ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ทั้ งจำกรำยกำรควำมสูญเสียท่ี

บริษทัฯ ได้รับรำยงำนแลว้และยงัไม่ได้รับรำยงำน รวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทน 

จ ำนวนประมำณกำรส ำรองค่ำสินไหมทดแทนท่ีค ำนวณไดส่้วนท่ีสูงกว่ำค่ำสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรู้ไป

แลว้ในบญัชี คอืส ำรองควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นแลว้แตย่งัไม่ไดรั้บรำยงำน 

(ข) ส ำรองเบ้ียประกนัภยั 

ส ำรองเบ้ียประกนัภยั ไดแ้ก่ จ ำนวนท่ีสูงกว่ำระหว่ำงส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยไดแ้ละ

ส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯ จะเปรียบเทียบมลูค่ำของ

ส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดกบัส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้หำกมูลค่ำของส ำรอง

ควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดสูงกวำ่ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้บริษทัฯ จะรับรู้ส่วนต่ำง

เพิ่มเติมและแสดงส ำรองเบ้ียประกนัภยัเท่ำกบัจ ำนวนส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด ทั้งน้ี ส ำรอง

เบ้ียประกนัภยัท่ีเพิ่มหรือลดจำกปีก่อนถูกรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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(1)    ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้

ส ำรองเบ้ียประกันภัยท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได้ซ่ึงค ำนวณจำกเบ้ียประกันภัยรับก่อนกำรเอำ

ประกนัภยัต่อดว้ยวิธีกำรดงัน้ี 

กำรประกนัอคัคภียั กำรประกนัภยัทำงทะเล

และกำรประกนัภยัขนส่ง (ตวัเรือ)                               

กำรประกนัภยัรถยนตแ์ละภยัเบด็เตลด็ 

-  วิธีเฉล่ียรำยเดือน (วิธีเศษหน่ึงส่วนยีสิ่บส่ี) 

กำรประกนัภยัขนส่งเฉพำะเท่ียว                      

กำรประกนัอุบติัเหตุกำรเดินทำงท่ีมี

ระยะเวลำคุม้ครอง ไม่เกิน 6 เดือน 

-  ร้อยละร้อยของเบ้ียประกนัภยัรับตั้งแต่วนัท่ี

กรมธรรมป์ระกนัภยัเร่ิมมีผลคุม้ครอง           

ตลอดระยะเวลำท่ีบริษทัยงัคงใหค้วำมคุม้ครอง

แก่ผูเ้อำประกนัภยั  

กำรประกนัภยัอิสรภำพ -  ร้อยละเจ็ดสิบของเบ้ียประกนัภยัรับตั้งแต่วนัท่ี

กรมธรรมป์ระกนัภยัเร่ิมมีผลคุม้ครองตลอด

ระยะเวลำท่ีบริษทัยงัคงใหค้วำมคุม้ครองแก่ผูเ้อำ

ประกนัภยั            

ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยไดส่้วนท่ีเอำประกนัภยัต่อค ำนวณจำกเบ้ียประกนัภยัจ่ำย

จำกกำรเอำประกนัภยัต่อดว้ยวิธีกำรเช่นเดียวกบักรมธรรมป์ระกนัภยัตรงตลอดอำยุของสัญญำ

ในกรมธรรม ์  

(2)    ส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 

ส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด เป็นจ ำนวนเงินท่ีบริษทัฯ จดัส ำรองไวเ้พื่อชดใช้ค่ำสินไหม

ทดแทนและค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอำจเกิดขึ้นในอนำคตส ำหรับกำรประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบัอยู ่

ซ่ึงค ำนวณโดยวิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยั บริษทัฯ ใช้กำรประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดของค่ำ

สินไหมทดแทนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นในระยะเวลำเอำประกนัท่ีเหลืออยู่ โดยอำ้งอิงจำกขอ้มูลใน

อดีต 
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4.14 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 

(ก) โครงกำรสมทบเงิน 

 บริษทัฯ และพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสม

และเงินท่ีบริษทัฯ จ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพได้แยกออกจำก

สินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯ จ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิด

รำยกำร 

(ข) โครงกำรผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน 

 บริษทัฯ มีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึง

บริษัทฯ ถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนส ำหรับพนักงำน 

นอกจำกนั้น บริษทัฯ จดัให้มีโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน ได้แก่ โครงกำรเงิน

รำงวลักำรปฏิบติังำนครบก ำหนดระยะเวลำ 

 บริษัทฯ ค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน และโครงกำร

ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit 

Credit Method) โดยไดท้ ำกำรประเมินภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ส ำหรับโครงกำร

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและปรับกบัก ำไร

สะสมโดยตรง และส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำนจะรับรู้ทนัทีในส่วนของ

ก ำไรหรือขำดทุน  

4.15 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษทัฯ จะบันทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบัญชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้

เกิดขึ้นแลว้ และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษทัฯ จะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด

เปล้ืองภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯ สำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

4.16 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯ ควบคุมไมว่ำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิ                   

ออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษัทฯ ผูบ้ริหำรส ำคัญ 

กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัฯ ท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 
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4.17 ภำษีเงินได้ 

ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อตดับญัชี 

(ก) ภำษีเงินไดปั้จจุบนั 

บริษทัฯ บนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดย

ค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

(ข) ภำษีเงินไดร้อตดับญัชี 

บริษทัฯ บนัทึกภำษีเงินไดร้อตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้

อตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

บริษทัฯ รับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั

ไม่ได้ใช้ในจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯ จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียง

พอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัฯ จะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน

และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯ จะไม่มี

ก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน ์

บริษทัฯ จะบนัทึกภำษีเงินไดร้อตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของหำกภำษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบั

รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของ 

4.18 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 บริษทัฯ แสดงงบกำรเงินเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรำยกำร 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ

แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียน

รับรู้เป็นรำยไดห้รือคำ่ใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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4.19 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

(ก) สินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

 บริษทัฯ รับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุน

ตดัจ ำหน่ำย และสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำด้วยวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษทัฯ

พิจำรณำกำรเปล่ียนแปลงในควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของสินทรัพยท์ำงกำรเงินเป็นระดับ และก ำหนด

วิธีกำรวดัค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นท่ีแตกตำ่งกนัในแต่ละระดบั  

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีจดัประเภทเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย

รับรู้เข้ำก ำไรหรือขำดทุนทันทีท่ีมีหลักฐำนสนับสนุนว่ำหลักทรัพย์นั้ นด้อยค่ำ โดยพิจำรณำจำก

หลกัฐำนท่ีแสดงให้เห็นว่ำตน้ทุนกำรลงทุนในตรำสำรทุนนั้นอำจไม่สำมำรถเรียกคืนกลบัมำได ้และมี

กำรลดลงอย่ำงมีสำระส ำคัญหรืออย่ำงต่อเน่ืองของมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนจนต ่ำกว่ำรำคำทุน

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนก ำไรหรือขำดทุน 

(ข) สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯ จะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตน หำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ บริษทัฯ 

รับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนก ำไรหรือขำดทุนเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำ

ต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึง มูลค่ำยุติธรรมหัก

ตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ 

 หำกในกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของ

สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯ จะประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของ

สินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลง

ประมำณกำรท่ีใชก้ ำหนดมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนภำยหลงัจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำคร้ัง

ลำ่สุด โดยมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มขึ้นจำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำตอ้งไม่

สูงกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีท่ีควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยใ์นงวด

ก่อน ๆ บริษทัฯ จะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนก ำไร

หรือขำดทุนทนัที  



16 

4.20 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะต้องจ่ำยเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมในตลำด) 

ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯ ใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย์

และหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้

ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำ

เสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัฯ จะประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ี

เหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสิน

ท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน

ออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมลูค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มลูรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือ

 ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนบริษทัฯ จะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดับชั้นของ

มูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจ ำ 

5. กำรใช้ดลุยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและกำร

ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผลกระทบ

ต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริง

อำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

5.1 กำรจัดประเภทสัญญำประกนัภัยต่อ 

 ในกำรพิจำรณำเพื่อจดัประเภทสัญญำประกนัภยัต่อตำมค ำนิยำมของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน บริษทัฯ 

ตอ้งทดสอบสัญญำประกนัภยัต่อวำ่เป็นสัญญำท่ีรับควำมเส่ียงดำ้นกำรรับประกนัภยัท่ีมีนยัส ำคญัจำกคู่สัญญำ

อีกฝ่ำยหน่ึงหรือไม่ โดยใชว้ิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีอำศยัขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลค่ำสินไหม

ในอดีตและขอ้สมมติอ่ืน ๆ ซ่ึงฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรเลือกใชข้อ้สมมติดงักล่ำว 
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5.2 กำรรับรู้และกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์และหนีสิ้น  

 ในกำรพิจำรณำกำรรับรู้หรือกำรตดัรำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรพิจำรณำ

วำ่บริษทัฯ ไดโ้อนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่ำวแลว้หรือไม่ โดย

ใชดุ้ลยพินิจบนพื้นฐำนของขอ้มลูท่ีดีท่ีสุดท่ีรับรู้ไดใ้นสภำวะปัจจุบนั 

5.3 ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกดิขึน้และค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับ

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน กำรค ำนวณผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นขึ้นอยู่กบักำรประเมินกำรเพิ่มขึ้น

ของควำมเส่ียงดำ้นเครดิต กำรวิเครำะห์สถำนะของลูกหน้ี ควำมน่ำจะเป็นของกำรไดรั้บช ำระหน้ี กำรใช้

ประมำณกำรและขอ้สมมติท่ีแตกต่ำงกนัอำจมีผลต่อจ ำนวนค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิต ดงันั้น ผลท่ีเกิดขึ้น

จริงอำจแตกตำ่งไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้

 บริษทัฯ จะตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนเผื่อขำยตรำสำรทุนและเงินลงทุนในบริษทัร่วมเม่ือมูลค่ำ

ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระส ำคัญและเป็นระยะเวลำนำนหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของ           

กำรดอ้ยค่ำ กำรท่ีจะสรุปว่ำเงินลงทุนดงักล่ำวไดล้ดลงอย่ำงมีสำระส ำคญัหรือเป็นระยะเวลำนำนหรือไม่นั้น

จ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจของฝ่ำยบริหำร 

5.4 ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญและด้อยค่ำ 

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเบ้ียประกันภยัคำ้งรับ สินทรัพยจ์ำกกำร

ประกนัภยัต่อ และลูกหน้ีจำกสัญญำประกนัภยัต่อ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่งสูงในกำรประมำณ

กำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นจำกลูกหน้ีและสินทรัพยแ์ต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินใน

อดีต อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

5.5 ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ  

 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้

ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์

และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ

บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 

ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซ่ึง

เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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5.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ 

 ในกำรบันทึกและวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ไม่ มีตัวตน ณ วันท่ีได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ                             

ในภำยหลงั ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะไดรั้บในอนำคตจำกสินทรัพย ์รวมทั้ง

กำรเลือกอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในกำรค ำนวณหำมลูค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ  

5.7 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 บริษทัฯ จะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีเม่ือมีควำมเป็นไปได้

ค่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัฯ จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวนั้น ใน

กำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำบริษทัฯ ควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชีเป็น

จ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

5.8 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนบริษทัฯ ตอ้งประมำณกำรส ำรองค่ำสินไหมทดแทนโดยแยกพิจำรณำสอง

ส่วน คือ ส่วนของค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นและบริษทัฯ ไดรั้บรำยงำนควำมเสียหำยแลว้ และส่วนของ

ควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้ นแล้วแต่ยงัไม่ได้รับรำยงำน ซ่ึงต้องใช้วิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ประกันภัยในกำร

ประมำณกำร เช่น วิธี Chain Ladder และวิธี Bornheutter-Ferguson เป็นตน้ โดยขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้นวิธีกำร

ทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยัดงักล่ำวประกอบดว้ยขอ้มูลในอดีตซ่ึงไดแ้ก่ กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรส ำรอง

ค่ำสินไหมทดแทน ประสบกำรณ์กำรจ่ำยช ำระค่ำสินไหมทดแทนของบริษทัฯ จ ำนวนค่ำสินไหมทดแทน

เฉล่ียต่อคร้ังและจ ำนวนคร้ังของค่ำสินไหม เป็นตน้ อย่ำงไรก็ตำมประมำณกำรดงักล่ำวเป็นกำรคำดกำรณ์

เหตุกำรณ์ในอนำคต จึงอำจแตกต่ำงกบัผลลพัธ์ท่ีเกิดขึ้นจริงได ้

5.9 ส ำรองควำมเส่ียงภัยท่ีไม่ส้ินสุด 

 ส ำรองประกนัภยัส ำหรับควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดค ำนวณตำมวิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยใช้

กำรประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดของค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นในระยะเวลำเอำ

ประกนัท่ีเหลืออยู่ ซ่ึงกำรประมำณเงินส ำรองดงักล่ำวจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร ซ่ึงอำ้งอิงจำก

ขอ้มูลในอดีตและประมำณกำรอยำ่งดีท่ีสุด ณ ขณะนั้น 
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5.10 สัญญำเช่ำ  

บริษัทฯ ในฐานะผู้เช่า 

กำรก ำหนดอำยสุัญญำเช่ำท่ีมีสิทธิกำรเลือกในกำรขยำยอำยสุัญญำเช่ำหรือยกเลิกสัญญำเช่ำ  

 ในกำรก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินว่ำบริษทัฯ มีควำมแน่นอน

อย่ำงสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรือยกเลิกสัญญำเช่ำโดยค ำนึงถึง

ขอ้เทจ็จริงและสภำพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท ำใหเ้กิดส่ิงจูงใจในทำงเศรษฐกิจส ำหรับบริษทัฯ ในกำร

ใชห้รือไมใ่ชสิ้ทธิเลือกนั้น 

อตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่ม 

 บริษทัฯ ไม่สำมำรถก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียตำมนัยของสัญญำเช่ำ ดงันั้นจึงใช้อตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่ม

ของบริษัทฯ ในกำรคิดลดหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ โดยอัตรำเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตรำดอกเบ้ียท่ีบริษทัฯ 

จะตอ้งจ่ำยในกำรกู้ยืมเงินท่ีจ ำเป็นเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ใน

สภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจท่ีคลำ้ยคลึง โดยมีระยะเวลำกำรกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลำ้ยคลึง 

 บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้เช่า 

กำรจดัประเภทของสัญญำเช่ำ 

 ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรได้

ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริษทัฯ ไดโ้อนหรือรับโอน

ควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

5.11 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนประมำณขึ้นตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติต่ำง ๆ 

ในกำรประมำณกำรนั้ น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้ นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำร

เปล่ียนแปลงจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ โดยใชดุ้ลยพินิจบนพื้นฐำนของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดในสภำวะปัจจุบนั 

5.12 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้ดุลยพินิจในกำร

ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่ำควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นจะไม่เกินกว่ำจ ำนวนท่ีไดบ้นัทึกไว้

แลว้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
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5.13   มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ท่ีไม่มีกำรซ้ือขำย

ในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำไดใ้นตลำดซ้ือขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำ

ยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้

ในแบบจ ำลองได้มำจำกกำรเทียบเคียงกับตัวแปรท่ีมีอยู่ในตลำด โดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงทำงด้ำนเครดิต                 

(ทั้ งของบริษัทฯ และคู่สัญญำ) สภำพคล่อง ข้อมูลควำมสัมพันธ์ และกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของ

เคร่ืองมือทำงกำรเงินในระยะยำว กำรเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใช้ในกำรค ำนวณ 

อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยล ำดบัชั้นของมูลค่ำ

ยติุธรรม 

6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2565 31 ธันวำคม 2564 

เงินสด 2,365 2,493 

เงินฝำกธนำคำรประเภทไม่ก ำหนดระยะเวลำจ่ำยคืน 545,825 249,306 

เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเม่ือส้ินก ำหนดระยะเวลำ 100,000 310,000 

รวม 648,190 561,799 

หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น - (73) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - สุทธิ 648,190 561,726 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 เงินฝำกธนำคำรมีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.25 ถึง 1.10 ต่อปี และ 

ร้อยละ 0.13 ถึง 0.45 ต่อปี ตำมล ำดบั 
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7. เบีย้ประกนัภัยค้ำงรับ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 และ 2564 ยอดคงเหลือของเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับจำกกำรรับประกนัภยัโดยตรง 

โดยจ ำแนกอำยุตำมเงินต้นท่ีค้ำงช ำระนับตั้ งแต่วนัครบก ำหนดช ำระตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเก็บเบ้ีย

ประกนัภยัแสดงไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: พนับำท) 

 

งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2565 31 ธันวำคม 2564 

ยงัไม่ถึงก ำหนดรับช ำระ 2,935,031 2,353,308 

คำ้งรับไม่เกิน 30 วนั 340,456 194,378 

คำ้งรับ 31 - 60 วนั 208,620 234,017 

คำ้งรับ 61 - 90 วนั 47,386 54,773 

คำ้งรับ 91 วนั - 1 ปี 190,431 168,068 

คำ้งรับเกินกวำ่ 1 ปี 42,145 43,923 

รวม 3,764,069 3,048,467 

หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (42,145) (43,923) 

เบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ - สุทธิ 3,721,924 3,004,544 

 ส ำหรับเบ้ียประกันภัยคำ้งรับจำกตวัแทนและนำยหน้ำ บริษทัฯ ได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรติดตำมหน้ีให้

เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเก็บเบ้ียประกนัภยั โดยหน้ีท่ีเกินกว่ำก ำหนดรับช ำระ บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำร

ตำมกฎหมำยกบัตวัแทนและนำยหนำ้เป็นกรณีไป 

8. สินทรัพย์จำกกำรประกนัภยัต่อ  

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

ส ำรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจำกบริษทัประกนัภยัต่อ   

ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 10,186,673 4,331,992 

ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ 4,019,932 3,598,519 

รวม 14,206,605 7,930,511 

หกั: ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (50) (52) 

สินทรัพยจ์ำกกำรประกนัภยัต่อ - สุทธิ 14,206,555 7,930,459 
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9. ลูกหนีจ้ำกสัญญำประกนัภัยต่อ 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

เงินวำงไวจ้ำกกำรประกนัภยัต่อ 61,684 56,147 

เงินคำ้งรับจำกกำรประกนัภยัต่อ 415,347 575,080 

รวม 477,031 631,227 

หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1,074) (2,253) 

ลูกหน้ีจำกสัญญำประกนัภยัต่อ - สุทธิ 475,957 628,974 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 และ 2564 ยอดคงเหลือของเงินคำ้งรับจำกกำรประกนัภยัต่อโดยจ ำแนกอำยุตำม

เงินตน้ท่ีคำ้งช ำระแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

คำ้งรับไม่เกินระยะเวลำ 12 เดือน 267,145 526,263 

คำ้งรับเป็นระยะเวลำ 1 - 2 ปี 142,999 40,749 

คำ้งรับเกินกวำ่ 2 ปี 5,203 8,068 

รวม 415,347 575,080 

หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1,074) (2,253) 

เงินคำ้งรับจำกกำรประกนัภยัต่อ - สุทธิ 414,273 572,827 
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10. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์  

10.1 จ ำแนกตำมกำรจัดประเภทเงินลงทุน 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2565 31 ธันวำคม 2564 

 รำคำทุน/  รำคำทุน/  

 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยติุธรรม รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยติุธรรม 

เงนิลงทุนเผ่ือขำยทีว่ัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ

ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวสิำหกิจ 4,009,959 4,001,243 4,438,484 4,462,888 

ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 1,045,000 980,587 800,000 745,857 

หุ้นทุน 8,113,088 33,181,103 6,551,706 29,430,140 

หน่วยลงทุน 1,167,133 1,086,825 1,721,211 1,829,929 

รวม 14,335,180 39,249,758 13,511,401 36,468,814 

บวก: ก ำไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง 25,032,321  23,074,238  

หกั: ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ (65,083)  (65,083)  

หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะ

เกิดขึ้น (52,660)  (51,742)  

เงินลงทุนเผ่ือขำยท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ

ยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - 

สุทธิ 39,249,758  36,468,814  

เงนิลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนดที่                 

วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย     

เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีครบก ำหนด               

เกินกว่ำ 3 เดือน 8,872,429  10,581,559  

หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะ

เกิดขึ้น (951)  (2,876)  

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนดท่ี                 

วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย - สุทธิ 8,871,478  10,578,683  

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์- สุทธิ 48,121,236  47,047,497  
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10.2 จ ำแนกตำมกำรวิเครำะห์ล ำดับช้ันควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

 

มูลค่ำยติุธรรม 

ค่ำเผื่อผลขำดทุน 

ดำ้นเครดิต                          

ท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น มูลค่ำยติุธรรม 

ค่ำเผื่อผลขำดทุน 

ดำ้นเครดิต                        

ท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น 

เงินลงทุนเผ่ือขำยที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ

ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

ชั้นท่ี 1 - ตรำสำรหน้ีท่ีไม่มีกำรเพ่ิมขึ้นอยำ่ง

มีนยัส ำคญัของควำมเส่ียงดำ้นเครดิต  4,928,216 (819) 5,156,385 (1,341) 

ชั้นท่ี 3 - ตรำสำรหน้ีท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้น

เครดิต 53,614 (51,841) 52,360 (50,401) 

รวม 4,981,830 (52,660) 5,208,745 (51,742) 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2565 

 

มูลค่ำตำมบญัชีขั้นตน้ 

ค่ำเผื่อผลขำดทุน        

ดำ้นเครดิต                                

ท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น มลูค่ำตำมบญัชีสุทธิ 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนด                                   

ที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย 

 

  

ชั้นท่ี 1 - ตรำสำรหน้ีท่ีไม่มีกำรเพ่ิมขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคญั

ของควำมเส่ียงดำ้นเครดิต 8,872,429 (951) 8,871,478 

รวม 8,872,429 (951) 8,871,478 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2564 

 

มูลค่ำตำมบญัชีขั้นตน้ 

ค่ำเผือ่ผลขำดทุน        

ดำ้นเครดิต                                 

ท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น มลูค่ำตำมบญัชีสุทธิ 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนด                                         

ที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย 

 

  

ชั้นท่ี 1 - ตรำสำรหน้ีท่ีไม่มีกำรเพ่ิมขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคญั

ของควำมเส่ียงดำ้นเครดิต 10,581,559 (2,876) 10,578,683 

รวม 10,581,559 (2,876) 10,578,683 
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10.3 ระยะเวลำคงเหลือของตรำสำรหนี ้
   (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

 ครบก ำหนด   ครบก ำหนด   

 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก ำหนด รวม 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก ำหนด รวม 

เงินลงทุนเผ่ือขำยที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ

ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น           

หลกัทรัพยร์ัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 2,707,653 1,203,375 98,931 - 4,009,959 3,292,823 801,328 344,333 - 4,438,484 

ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 85,000 785,000 175,000 - 1,045,000 110,000 465,000 225,000 - 800,000 

หน่วยลงทุน - - - - - - - - 347,463 347,463 

รวม 2,792,653 1,988,375 273,931 - 5,054,959 3,402,823 1,266,328 569,333 347,463 5,585,947 

บวก (หัก): ก ำไร (ขำดทุน) ที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริง 842 (10,809) (10,502) - (20,469) 3,038 26,400 (7,435) 22,105 44,108 

หัก: ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะ

เกิดขึ้น (98) (687) (51,875) - (52,660) (289) (941) (50,512) - (51,742) 

เงินลงทุนเผ่ือขำยที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม

ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิ 2,793,397 1,976,879 211,554 - 4,981,830 3,405,572 1,291,787 511,386 369,568 5,578,313 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนดที่                 

วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย           

เงินฝำกสถำบนักำรเงินที่ครบก ำหนด               

เกินกว่ำ 3 เดือน 8,872,429 - - - 8,872,429 10,501,559 80,000 - - 10,581,559 

หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะ

เกิดขึ้น (951) - - - (951) (2,857) (19) - - (2,876) 

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนดที่                 

วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย 8,871,478 - - - 8,871,478 10,498,702 79,981 - - 10,578,683 

10.4 มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรหนี ้

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2565 

 กระแสเงินสดท่ีเกิดขึ้นตำมสัญญำ                             

จำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินในวนัที่ก  ำหนดไว้

เป็นกำรรับช ำระเงินตน้และดอกเบ้ียจำก

จ ำนวนเงินตน้คงคำ้งเท่ำนั้น 

กระแสเงินสดท่ีเกิดขึ้นตำมสัญญำ                      

จำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินในวนัที่ก  ำหนดไว้

ไม่เป็นกำรรับช ำระเงินตน้และดอกเบ้ียจำก

จ ำนวนเงินตน้คงคำ้งเท่ำนั้น 

 

มูลค่ำยติุธรรม            

จ ำนวนกำร

เปล่ียนแปลงใน

มูลค่ำยติุธรรม

ส ำหรับปี มูลค่ำยติุธรรม            

จ ำนวนกำร

เปล่ียนแปลงใน

มูลค่ำยติุธรรม

ส ำหรับปี 

เงินลงทุนเผ่ือขำยทีว่ัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ

ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 4,001,243 (33,120) - - 

ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 980,587 (10,270) - - 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนดที่                 

วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย     

เงินฝำกสถำบนักำรเงินที่ครบก ำหนด               

เกินกว่ำ 3 เดือน 8,872,429 - - - 

รวม 13,854,259 (43,390) - - 
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 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2564 

 กระแสเงินสดท่ีเกิดขึ้นตำมสัญญำจำก

สินทรัพยท์ำงกำรเงินในวนัที่ก  ำหนดไวเ้ป็น

กำรรับช ำระเงินตน้และดอกเบ้ียจำกจ ำนวน

เงินตน้คงคำ้งเท่ำนั้น 

กระแสเงินสดท่ีเกิดขึ้นตำมสัญญำจำก

สินทรัพยท์ำงกำรเงินในวนัที่ก  ำหนดไวไ้ม่

เป็นกำรรับช ำระเงินตน้และดอกเบ้ียจำก

จ ำนวนเงินตน้คงคำ้งเท่ำนั้น 

 

มูลค่ำยติุธรรม            

จ ำนวนกำร

เปล่ียนแปลงใน

มูลค่ำยติุธรรม

ส ำหรับปี มูลค่ำยติุธรรม            

จ ำนวนกำร

เปล่ียนแปลงใน

มูลค่ำยติุธรรม

ส ำหรับปี 

เงินลงทุนเผ่ือขำยทีว่ัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ

ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 4,462,888 (23,890) - - 

ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 745,857 (2,365) - - 

หน่วยลงทุน - - 369,568 41,011 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนดที่                 

วัดมลูค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย     

เงินฝำกสถำบนักำรเงินที่ครบก ำหนด               

เกินกว่ำ 3 เดือน 10,578,683 - - - 

รวม 15,787,428 (26,255) 369,568 41,011 
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10.5 เงินลงทุนท่ีมีข้อจ ำกดัและติดภำระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 บริษทัฯ ไดว้ำงทรัพยสิ์นเพื่อเป็นหลกัทรัพยป์ระกนัและจดัสรรไวเ้ป็น

เงินส ำรองประกนัภยัไวก้บันำยทะเบียนตำมพระรำชบญัญติัประกนัวินำศภยัและวำงค ้ำประกนัวงเงินเบิกเกิน

บญัชีกบัธนำคำร และอ่ืน ๆ ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติับำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษทัฯ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย                                           

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

 รำคำทุน มูลค่ำยติุธรรม รำคำทุน มูลค่ำยติุธรรม 

หลกัทรัพย์ประกัน     

พนัธบตัรรัฐบำล 15.4 15.3 14.0 14.1 

จัดสรรไว้เป็นเงินส ำรอง     

หุ้นสำมญั 35.2 142.0 35.2 116.1 

พนัธบตัรรัฐบำล 1,290.0 1,274.6 1,270.0 1,294.5 

หุ้นกู ้ 335.0 331.5 240.0 244.3 

 1,660.2 1,748.1 1,545.2 1,654.9 

ค ำ้ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร     

เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 30.0 30.0 30.0 30.0 

ค ำ้ประกันกำรปฏิบัติงำน     

พนัธบตัรรัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 0.6 0.6 0.6 0.6 

ค ำ้ประกันหนังสือค ำ้ประกันทีอ่อกโดยธนำคำร     

เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 20.0 20.0 20.0 20.0 
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11. เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 มูลค่ำของเงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรับจ ำแนกตำมกำรวิเครำะห์ล ำดบั

ชั้นควำมเส่ียงดำ้นเครดิต ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย                                

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2565 

กำรจดัชั้น 

ทรัพยสิ์นจ ำนอง 

เป็นประกนั อื่น ๆ รวม 

ชั้นท่ี 1 - เงินให้กูยื้มท่ีไม่มีกำรเพ่ิมขึ้นอยำ่งมีนยัส ำคญั 

 ของควำมเส่ียงดำ้นเครดิต 1,053,195 7,626 1,060,821 

ชั้นท่ี 2 - เงินให้กูยื้มท่ีมีกำรเพ่ิมขึ้นอยำ่งมีนยัส ำคญั 

 ของควำมเส่ียงดำ้นเครดิต 1,723 - 1,723 

ชั้นท่ี 3 - เงินให้กูย้ืมท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต 165,662 - 165,662 

รวม 1,220,580 7,626 1,228,206 

หกั: ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น (63,845) - (63,845) 

เงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคำ้งรับ - สุทธิ 1,156,735 7,626 1,164,361 

(หน่วย: พนับำท) 

 

งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวธีิส่วนไดเ้สีย                                     

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2564 

กำรจดัชั้น 

ทรัพยสิ์นจ ำนอง  

เป็นประกนั อื่น ๆ รวม 

ชั้นท่ี 1 - เงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีกำรเพ่ิมขึ้นอยำ่งมีนยัส ำคญัของ

ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต 1,277,190 7,694 1,284,884 

ชั้นท่ี 2 - เงินให้กูย้ืมท่ีมีกำรเพ่ิมขึ้นอยำ่งมีนยัส ำคญัของ 

 ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต  2,239 - 2,239 

ชั้นท่ี 3 - เงินใหกู้ย้ืมท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต 169,435 - 169,435 

รวม 1,448,864 7,694 1,456,558 

หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น (56,436) - (56,436) 

เงินใหกู้ย้ืมและดอกเบ้ียคำ้งรับ - สุทธิ 1,392,428 7,694 1,400,122 

เงินให้กูย้ืมแก่พนักงำนแต่ละรำยตำมโครงกำรสวสัดิกำรบริษทัฯ ก ำหนดวงเงินกูย้ืมกรณีบุคคลค ้ำประกนั              

ไม่เกิน 30 เท่ำของเงินเดือนและไม่เกิน 1,000,000 บำท อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3.0 ต่อปี และกรณีมีหลกัทรัพย์

ค  ้ำประกนัไม่เกิน 60 เท่ำของเงินเดือนและไม่เกิน 5,000,000 บำท โดยคิดอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 2.5 ต่อปี  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 และ 2564 เงินให้กู ้ยืมแก่พนักงำนคงคำ้งเป็นจ ำนวนเงิน 161.4 ลำ้นบำท และ 161.3 

ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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12. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนมีมลูค่ำสุทธิตำมบญัชีแสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

รำคำทนุ 533,653 533,653 

หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (450,182) (432,953) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 83,471 100,700 

กำรกระทบยอดของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 แสดง

ไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 

 2565 2564 

มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัตน้ปี 100,700 117,930 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (17,229) (17,230) 

มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัปลำยปี 83,471 100,700 

มลูค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

อำคำรส ำนกังำนใหเ้ช่ำ 625.5 192.4 
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มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจำรณำ

จำกรำยได้ (Income Approach) และขอ้สมมติหลกัท่ีใช้ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของอำคำรดังกล่ำว

ประกอบดว้ย อตัรำผลตอบแทน อัตรำเงินเฟ้อ อตัรำพื้นท่ีว่ำงระยะยำว และอตัรำกำรเติบโตระยะยำวของ            

คำ่เช่ำ เป็นตน้ 

รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทนุมีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2565 2564 

รำยไดค้่ำเช่ำ 154,198 152,035 

   

ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนทำงตรงซ่ึงก่อใหเ้กิดรำยไดค้่ำเช่ำ 92,496 89,518 

รวมค่ำใชจ่้ำย 92,496 89,518 

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

13.1 รำยละเอยีดของบริษัทร่วม 

   ทุนออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้ ณ วนัท่ี สัดส่วนเงินลงทุน  

ช่ือบริษทั ประเภทกิจกำร 

จดัตั้งขึ้น         

ในประเทศ 

31 ธนัวำคม                    

2565 

31 ธนัวำคม                      

2564 

31 ธนัวำคม 

2565 

31 ธนัวำคม 

2564 

   (เหรียญสหรัฐอเมริกำ) (เหรียญสหรัฐอเมริกำ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

Asia Insurance (Cambodia) Plc. รับประกนัวินำศภยั กมัพูชำ 7,000,000 7,000,000 22.92 22.92 

Asian Insurance International  

   (Holding) Limited ลงทุนในบริษทัอ่ืน เบอร์มิวดำ้ 5,740,000 5,740,000 41.70 41.70 

Bangkok Insurance (Lao) 

Company Limited รับประกนัวินำศภยั ลำว 2,000,000 2,000,000 38.00 38.00 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบริษทั 31 ธนัวำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

Asia Insurance (Cambodia) Plc.  103,696 114,703 30,202 30,202 

Asian Insurance International (Holding) Limited 144,513 135,391 72,054 72,054 

Bangkok Insurance (Lao) Company Limited 52,810 31,087 27,140 27,140 

รวม 301,019 281,181 129,396 129,396 
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13.2 ส่วนแบ่งก ำไร ส่วนแบ่งขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและเงินปันผลรับ 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ส่วนแบ่งก ำไร                                            

จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม             

ส่วนแบ่งขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่น                        

จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม             เงินปันผลรับ                                     

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

ช่ือบริษทั 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

Asia Insurance (Cambodia) Plc.  8,534 10,828 - - 19,541 - 

Asian Insurance International  

 (Holding) Limited 22,064 7,625 (12,942) (1,868) - 6,289 

Bangkok Insurance (Lao) 

Company Limited 21,723 1,974 - - - - 

รวม 52,321 20,427 (12,942) (1,868) 19,541 6,289 

13.3 ข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทร่วม 

สรุปรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 

   (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 Asia Insurance (Cambodia) Plc. 

Asian Insurance International                

(Holding) Limited 

Bangkok Insurance (Lao)                  

Company Limited 

 

31 ธนัวำคม

2565 

31 ธนัวำคม

2564 

31 ธนัวำคม

2565 

31 ธนัวำคม

2564 

31 ธนัวำคม            

2565 

31 ธนัวำคม

2564 

สินทรัพยร์วม 889.7 812.9 418.3 294.4 335.6 538.7 

หน้ีสินรวม (398.6) (291.3) - - (250.3) (468.9) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 491.1 521.6 418.3 294.4 85.3   69.8 

สัดส่วนกำรลงทุน (ร้อยละ) 22.9 22.9 41.7 41.7 38.0 38.0 

สัดส่วนตำมส่วนไดเ้สียของ

บริษทัฯ ในสินทรัพยสุ์ทธิของ

บริษทัร่วม 112.6 119.6 174.4 122.7 32.4 26.5 

มูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สีย

ของบริษทัฯ ในบริษทัร่วม 103.7 114.7 144.5 135.4 52.8 31.1 

สรุปรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 

Asia Insurance (Cambodia) Plc. 

Asian Insurance International 

(Holding) Limited 

Bangkok Insurance (Lao)                

Company Limited 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                              

31 ธนัวำคม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                                

31 ธนัวำคม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวำคม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รำยได ้ 114.5 107.5 55.4 9.3 80.4 34.3 

ก ำไรส ำหรับปี 37.2 41.5 52.9 7.5 57.2 5.0 

ขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - - (31.0) (4.5) - - 

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 37.2 41.5 21.9 3.0 57.2 5.0 
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ณ วัน ท่ี  31 ธันวำคม 2565 และ  2564 บ ริษัทฯ  บันทึกเงินลงทุนในบริษัท ร่วมตำมวิ ธี ส่ วนได้เสี ย                             

(ในงบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย) โดยอำศยัขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีจดัท ำโดยฝ่ำยบริหำรของ

บริษทัร่วมซ่ึงยงัไมผ่ำ่นกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีภำยนอกของบริษทัร่วม  

14. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

    เคร่ืองตกแต่ง    

    ติดตั้งและ  สินทรัพย ์  

 ท่ีดิน อำคำร อำคำรชุด อุปกรณ์ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ระหว่ำงติดตั้ง รวม 

รำคำทุน        

1 มกรำคม 2564 222,765 833,958 8,723 1,968,477 30,559 33,544 3,098,026 

ซ้ือเพิม่ - - - 40,060 674 17,350 58,084 

โอนเขำ้ (ออก) - - - 32,749 - (32,749) - 

จ ำหน่ำย (1,606) (884) - (97) (742) - (3,329) 

31 ธนัวำคม 2564 221,159 833,074 8,723 2,041,189 30,491 18,145 3,152,781 

ซ้ือเพิ่ม - - - 11,243 403 8,018 19,664 

โอนเขำ้ (ออก) - - - 14,117 - (14,117) - 

จ ำหน่ำย - - - (142) (4,445) - (4,587) 

31 ธนัวำคม 2565 221,159 833,074 8,723 2,066,407 26,449 12,046 3,167,858 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        

1 มกรำคม 2564 - 639,835 8,721 1,820,974 13,551 - 2,483,081 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 25,932 - 81,165 4,663 - 111,760 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - (594) - (89) (661) - (1,344) 

31 ธนัวำคม 2564 - 665,173 8,721 1,902,050 17,553 - 2,593,497 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 25,887 - 61,044 4,570 - 91,501 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - - (118) (4,426) - (4,544) 

31 ธนัวำคม 2565 - 691,060 8,721 1,962,976 17,697 - 2,680,454 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         

31 ธนัวำคม 2564 221,159 167,901 2 139,139 12,938 18,145 559,284 

31 ธนัวำคม 2565 221,159 142,014 2 103,431 8,752 12,046 487,404 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี        

2564       111,760 

2565       91,501 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 และ 2564 บริษทัฯ มีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้

แต่ยงัใช้งำนอยู่รำคำทุนเดิมก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 1,965.5 

ลำ้นบำท และ 1,863.4 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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15. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้/หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

บริษทัฯ ไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำสินทรัพย ์ไดแ้ก่ ท่ีดิน อำคำร อุปกรณ์ส ำนกังำนและยำนพำหนะ เพื่อใชใ้นกำร

ด ำเนินงำนของบริษทัฯ  

15.1 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ท่ีดิน อำคำร 

อุปกรณ์

ส ำนกังำน ยำนพำหนะ รวม 

1 มกรำคม 2564 821,779 13,247 - 51,535 886,561 

สัญญำเช่ำใหม่ระหวำ่งปี - 31,771 15,571 25,841 73,183 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (22,310) (12,105) (3,633) (20,432) (58,480) 

31 ธนัวำคม 2564 799,469 32,913 11,938 56,944 901,264 

สัญญำเช่ำใหม่ระหวำ่งปี - 3,301 - 14,998 18,299 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (22,311) (12,672) (3,115) (19,663) (57,761) 

31 ธนัวำคม 2565 777,158 23,542 8,823 52,279 861,802 

15.2 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวธีิส่วนไดเ้สียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ท่ีดิน อำคำร 

อุปกรณ์

ส ำนกังำน ยำนพำหนะ รวม 

1 มกรำคม 2564 716,634 8,335 - 53,880 778,849 

สัญญำเช่ำใหม่ระหวำ่งปี - 31,771 15,571 25,841 73,183 

ตน้ทุนทำงกำรเงินรับรู้ระหวำ่งปี 36,457 710 743 2,927 40,837 

ช ำระหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำระหวำ่งปี (24,846) (12,000) (6,900) (23,369) (67,115) 

31 ธนัวำคม 2564 728,245 28,816 9,414 59,279 825,754 

สัญญำเช่ำใหม่ระหวำ่งปี - 3,301 - 14,998 18,299 

ตน้ทุนทำงกำรเงินรับรู้ระหวำ่งปี 37,030 1,259 467 2,936 41,692 

ช ำระหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำระหวำ่งปี (27,331) (12,982) (3,450) (22,465) (66,228) 

31 ธนัวำคม 2565 737,944 20,394 6,431 54,748 819,517 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้ง

จ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 64 304 1,402 1,770 62 189 1,565 1,816 

ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอ

ตดับญัชี (41) (192) (717) (950) (41) (158) (791) (990) 

มูลคำ่ปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำ

ท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 23 112 685 820 21 31 774 826 

15.3 ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบัสัญญำเช่ำที่รับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย    

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

ค่ำเส่ือมรำคำของสิทธิกำรใช ้ 57,643 58,361 

ดอกเบ้ียตดัจ่ำยของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 41,678 40,831 

ขำดทุนจำกผลต่ำงส่วนลดค่ำเช่ำ 4 - 

รวม 99,325 99,192 

บริษทัฯ มีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 จ ำนวน 

66.2 ลำ้นบำท และ 67.1 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

15.4 สัญญำเช่ำในฐำนะผู้ให้เช่ำ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 บริษทัฯ เขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนส ำหรับอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำร

ลงทุนโดยมีอำยุสัญญำระหว่ำง 2 - 3 ปี โดยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกกำรให้เช่ำ

ภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ียกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย                                  

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

ภำยใน 1 ปี 87,984 90,523 

มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 55,221 122,872 

รวม 143,205 213,395 
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16. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

(หน่วย: พนับำท) 

 

งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย                

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

ระหวำ่งพฒันำ รวม 

รำคำทุน    

1 มกรำคม 2564 567,566 21,114 588,680 

ซ้ือเพิ่ม - 87,446 87,446 

31 ธนัวำคม 2564 567,566 108,560 676,126 

ซ้ือเพิ่ม 1,671 136,075 137,746 

31 ธนัวำคม 2565 569,237 244,635 813,872 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม    

1 มกรำคม 2564 487,004 - 487,004 

คำ่ตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 28,252 - 28,252 

31 ธนัวำคม 2564 515,256 - 515,256 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 22,236 - 22,236 

31 ธนัวำคม 2565 537,492 - 537,492 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี    

31 ธนัวำคม 2564 52,310 108,560 160,870 

31 ธนัวำคม 2565 31,745 244,635 276,380 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี    

2564   28,252 

2565   22,236 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 บริษทัฯ มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำตดัจ ำหน่ำยหมดแลว้แต่

ยงัใช้งำนอยู่รำคำทุนเดิมก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 383.7 ลำ้นบำท 

และ 344.0 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั
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17.  หนีสิ้นจำกสัญญำประกนัภัย 
(หน่วย: พนับำท) 

 

งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2565 

 

หน้ีสินจำกสัญญำ

ประกนัภยั 

หน้ีสินส่วนท่ีเอำ

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน    

ค่ำสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรำยงำนแลว้ 13,259,075 (10,176,618) 3,082,457 

ค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นแต่ยงัไม่ไดรั้บรำยงำน 492,854 (10,005) 482,849 

ส ำรองเบ้ียประกนัภยั    

ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไมถื่อเป็นรำยได ้ 12,322,334 (4,019,932) 8,302,402 

รวม 26,074,263 (14,206,555) 11,867,708 

 
(หน่วย: พนับำท) 

 

งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2564 

 

หน้ีสินจำกสัญญำ

ประกนัภยั 

หน้ีสินส่วนท่ีเอำ

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน    

   คำ่สินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรำยงำนแลว้ 7,078,559 (4,277,373) 2,801,186 

   ค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นแตย่งัไม่ไดรั้บรำยงำน 610,421 (54,567) 555,854 

ส ำรองเบ้ียประกนัภยั    

   ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไมถื่อเป็นรำยได ้ 10,991,939 (3,598,519) 7,393,420 

รวม 18,680,919 (7,930,459) 10,750,460 

 บริษทัฯ ได้เข้ำท ำสัญญำประกันภยัต่อเพื่อเป็นกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกกำรรับประกันภยัถึงแม้ว่ำฝ่ำย

บริหำรจะบริหำรควำมเส่ียงโดยกำรพิจำรณำภำระควำมเสียหำยสุทธิจำกกำรรับประกัน อย่ำงไรก็ตำม 

บริษทัฯ ยงัจ ำเป็นตอ้งเปิดเผยภำระหน้ีสินตำมสัญญำประกันทั้งในส่วนของควำมเสียหำยรวมและควำม

เสียหำยสุทธิ 
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17.1 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2565 2564 

ยอดคงเหลือตน้ปี 7,688,980 7,711,798 

คำ่สินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นระหวำ่งปีปัจจุบนั 25,876,901 13,511,707 

กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรค่ำสินไหมทดแทน 

 ท่ีเกิดขึ้นในปีก่อน 1,380,213 584,095 

กำรเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจำกขอ้สมมติในกำรค ำนวณส ำรอง

ค่ำสินไหมทดแทน (207,426) (28,105) 

คำ่สินไหมทดแทนจ่ำยระหว่ำงปี (20,986,739) (14,090,515) 

ยอดคงเหลือปลำยปี 13,751,929 7,688,980 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 บริษทัฯ มีส ำรองค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดจำกสัญญำรับประกนัภยัต่อ

จ ำนวน 525.1 ลำ้นบำทและ 380.0 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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17.2 ตำรำงพฒันำกำรค่ำสินไหมทดแทน 

(ก) ตำรำงค่ำสินไหมทดแทนก่อนกำรประกนัภยัต่อ 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

ปีอุบตัิเหตุ/ปีท่ีรำยงำน 

ก่อนปี 

2556 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 รวม 

ประมำณกำรค่ำสินไหม

ทดแทน :             
 - ณ ส้ินปีอุบตัิเหตุ  5,097 6,854 7,101 7,157 8,454 8,246 9,431 11,471 13,512 25,877  

 - หน่ึงปีถดัไป  5,562 7,359 7,382 7,407 8,004 8,239 9,687 11,024 13,579   

 - สองปีถดัไป  5,928 6,846 6,947 7,295 7,564 8,113 9,528 10,899    

 - สำมปีถดัไป  5,709 6,693 6,949 7,130 7,501 8,142 9,501     

 - ส่ีปีถดัไป  5,672 6,654 6,870 7,099 7,535 8,097      

 - หำ้ปีถดัไป  5,685 6,631 6,857 7,076 7,534       

 - หกปีถดัไป  5,682 6,632 6,853 7,069        

 - เจ็ดปีถดัไป  5,680 6,630 6,851         

 - แปดปีถดัไป  5,683 6,626          

 - เกำ้ปีถดัไป  5,684           

ประมำณกำรคำ่สินไหม

ทดแทนสัมบูรณ ์  5,684 6,626 6,851 7,069 7,534 8,097 9,501 10,887 13,550 26,229  

คำ่สินไหมทดแทนจำ่ย

สะสม  (5,648) (6,600) (6,757) (7,042) (7,316) (7,928) (9,336) (9,805) (12,978) (15,935)  

รวม 361 36 26 94 27 218 169 165 1,082 572 10,294 13,044 

กำรรับประกนัภยัต่อตำมสัญญำ 578 

คำ่ใชจ้่ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทนท่ีไม่สำมำรถจดัสรรได ้ 130 

ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนก่อนกำรประกนัภยัต่อ 13,752 

(ข) ตำรำงค่ำสินไหมทดแทนสุทธิ 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

ปีอุบตัิเหตุ/ปีท่ีรำยงำน 

ก่อนปี 

2556 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 รวม 

ประมำณกำรคำ่สินไหม

ทดแทน :             

 - ณ ส้ินปีอุบตัเิหต ุ  4,251 5,082 5,414 5,415 5,724 5,492 6,972 7,721 10,436 16,266  

 - หน่ึงปีถดัไป  4,521 5,267 5,720 5,549 5,736 5,403 7,163 7,607 10,522   

 - สองปีถดัไป  4,500 5,119 5,389 5,275 5,554 5,406 7,053 7,582    

 - สำมปีถดัไป  4,283 4,983 5,383 5,272 5,547 5,402 7,052     

 - ส่ีปีถดัไป  4,261 4,979 5,363 5,267 5,542 5,395      

 - หำ้ปีถดัไป  4,262 4,982 5,358 5,252 5,538       

 - หกปีถดัไป  4,261 4,982 5,356 5,253        

 - เจด็ปีถดัไป  4,260 4,979 5,354         

 - แปดปีถดัไป  4,260 4,979          

 - เกำ้ปีถดัไป  4,258           

ประมำณกำรค่ำสินไหม

ทดแทนสัมบูรณ์  4,258 4,978 5,354 5,253 5,538 5,395 7,052 7,578 10,518 16,572  

คำ่สินไหมทดแทนจ่ำย

สะสม  (4,256) (4,975) (5,351) (5,240) (5,527) (5,374) (7,019) (7,471) (10,304) (14,206)  

รวม 84 2 3 3 13 11 21 33 107 214 2,366 2,857 

กำรรับประกนัภยัต่อตำมสัญญำ 578 

คำ่ใชจ้่ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทนท่ีไม่สำมำรถจดัสรรได ้ 130 

ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนสุทธิ 3,565 
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17.3 ข้อสมมติ 

ขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรวดัมูลค่ำสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยไดแ้ละคำ่ใชจ่้ำยท่ีเกิดจำกสัญญำประกนัภยั เป็นดงัน้ี 

(ก) ประสบกำรณ์กำรเกิดค่ำสินไหมทดแทน 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนบริษทัฯ ได้มีกำรประมำณกำรส ำรองค่ำสินไหมทดแทนจำกขอ้มูล            

ในอดีต ดว้ยวิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีเป็นมำตรฐำนและไดรั้บกำรยอมรับ โดยจ ำแนกท่ีเป็น

ขอ้มูลก่อนและหลงักำรเอำประกันภัยต่อตำมปีอุบัติเหตุ และระยะเวลำกำรพฒันำกำรค่ำสินไหม

ทดแทน บริษทัฯ เลือกใชค้่ำท่ีสูงท่ีสุดระหวำ่งค่ำท่ีค  ำนวณไดจ้ำกสินไหมจ่ำยและสินไหมท่ีเกิดขึ้นแต่

ไม่รวมค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดจำกมหันตภัย ทั้ งน้ี  กำรค ำนวณโดยใช้ข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้น                 

ฝ่ำยบริหำรตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรแยกขอ้มูลค่ำสินไหมทดแทนขนำดใหญ่ออกจำกกำรค ำนวณเพื่อ

ขจดัควำมผนัผวนของขอ้สมมติท่ีใช้แต่จะพิจำรณำขอ้มูลค่ำสินไหมทดแทนส ำหรับรำยกำรขนำดใหญ่

ดงักล่ำวเป็นกรณี ๆ ในกำรประมำณกำรส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 

(ข) คำ่ใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

บริษทัฯ มีกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทนท่ีไม่สำมำรถจดัสรรได้ จำก

ขอ้มูลค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นของฝ่ำยสินไหมทดแทน เช่น เงินเดือนและผลประโยชน์พนักงำน ค่ำใช้จ่ำย

อำคำรสถำนท่ีและค่ำใช้จ่ำยด้ำนระบบสำรสนเทศ เป็นต้น โดยก ำหนดเป็นอัตรำส่วนต่อค่ำสินไหม

ทดแทนจ่ำย  

17.4 ส ำรองเบีย้ประกนัภัยท่ียังไม่ถือเป็นรำยได้ 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  

 2565 2564 

ยอดคงเหลือตน้ปี 10,991,939 10,310,716 

เบ้ียประกนัภยัรับส ำหรับปี 26,676,278 24,510,990 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยไดใ้นปีน้ี (25,345,883) (23,829,767) 

ยอดคงเหลือปลำยปี 12,322,334 10,991,939 
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18. เจ้ำหนีบ้ริษัทประกันภัยต่อ  

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สียและ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

เงินถือไวจ้ำกกำรประกนัภยัต่อ 1,756,584 1,488,153 

เงินคำ้งจ่ำยจำกกำรประกนัภยัต่อ 2,022,732 1,700,238 

เจำ้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 3,779,316 3,188,391 

19. ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 รำยกำรเปล่ียนแปลงภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยเม่ือออกจำกงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 

 2565 2564 

ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำนตน้ปี 790,146 777,203 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:   

ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 61,540 65,750 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 23,704 16,321 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:   

(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์

ประกนัภยัท่ีเกิดจำก   

- กำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ (1,966) 2,997 

- กำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้นกำรเงิน (82,339) (60,779) 

- กำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ (11,823) 28,470 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี (26,831) (39,816) 

ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำนปลำยปี 752,431 790,146 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 บริษทัฯ คำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน    

1 ปีขำ้งหนำ้ เป็นจ ำนวนประมำณ 48.6 ลำ้นบำท และ 19.7 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของ

พนกังำนของบริษทัฯ ประมำณ 11.7 ปี และ 12.6 ปี ตำมล ำดบั 
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 ขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้นกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมิน สรุปไดด้งัน้ี  

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

อตัรำคิดลด 3.0 2.1 

อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน 6.0 6.0 

อตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำน  1.2 - 15.0 1.3 - 17.0 

 (ขึ้นอยูก่บัช่วงอำย)ุ   

ขอ้สมมติท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน                                                                                       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565                            

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน                                                                                       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564                            

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 +1% -1% +1% -1% 

อตัรำคิดลด (78.0) 92.3 (88.1) 105.1 

อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน  83.6 (72.2) 94.3 (80.9) 

อตัรำกำรเปล่ียนแปลง

ในจ ำนวนพนกังำน (30.5) 34.1 (36.2) 40.6 



42 

20. หนีสิ้นภำษีเงินได้รอตัดบัญชี และค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

20.1 หนีสิ้นภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 ณ วันท่ี  31 ธันวำคม 2565 และ 2564 ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหน้ีสินภำษี เงินได้รอตัดบัญชี 

ประกอบดว้ยผลกระทบทำงภำษีท่ีเกิดจำกรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 

 

งบกำรเงินที่แสดง                          

เงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

ส่วนเปล่ียนแปลงในสินทรัพยห์รือ

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี     

 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม      

 2565 2564 2565 2564 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีเกิดจำก:     

คำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น 23,945 22,385 1,560 857 

คำ่เผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน 13,017 13,017 - - 

ส ำรองเบ้ียประกนัภยั 303,494 232,679 70,815 6,408 

ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนที่ไดรั้บรำยงำนแลว้ 434,109 395,068 39,041 6,290 

ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำจดักำรสินไหม

ทดแทนที่เกิดขึ้นแลว้แตย่งัไม่ไดรั้บรำยงำน  96,570 111,171 (14,601) 16,632 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 163,903 165,151 (1,248) 9,381 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 150,486 158,029 (7,543) 2,589 

อื่น ๆ 9,156 11,004 (1,848) 6,006 

รวม 1,194,680 1,108,504   

หน้ีสินภำษเีงินไดร้อตดับญัชีเกิดจำก:     

ส่วนเกินทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเผือ่ขำย 5,006,464 4,614,848 (391,616) (775,183) 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 172,360 180,253 7,893 (2,941) 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 34,325 30,357 (3,968) (2,454) 

รวม 5,213,149 4,825,458   

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี 4,018,469 3,716,954   

รวมส่วนเปล่ียนแปลง   (301,515) (732,415) 

ส่วนเปล่ียนแปลงท่ีรับรู้ใน:     

-  ส่วนของก ำไรหรือขำดทุน   106,739 48,257 

-  ส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   (408,254) (780,672) 

   (301,515) (732,415) 
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  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส่วนเปล่ียนแปลงในสินทรัพยห์รือ

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี    

 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่                       

31 ธนัวำคม 

 2565 2564 2565 2564 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีเกิดจำก:     

ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น 23,945 22,385 1,560 857 

ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน 13,017 13,017 - - 

ส ำรองเบ้ียประกนัภยั 303,494 232,679 70,815 6,408 

ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรำยงำนแลว้ 434,109 395,068 39,041 6,290 

ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำจดักำรสินไหม

ทดแทนที่เกิดขึ้นแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรำยงำน  96,570 111,171 (14,601) 16,632 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 163,903 165,151 (1,248) 9,381 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 150,486 158,029 (7,543) 2,589 

อื่น ๆ 9,156 11,004 (1,848) 6,006 

รวม 1,194,680 1,108,504   

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีเกิดจำก:     

ส่วนเกินทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเผ่ือขำย 5,006,464 4,614,848 (391,616) (775,183) 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 172,360 180,253 7,893 (2,941) 

รวม 5,178,824 4,795,101   

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี  3,984,144 3,686,597   

รวมส่วนเปล่ียนแปลง   (297,547) (729,961) 

ส่วนเปล่ียนแปลงท่ีรับรู้ใน:     

-  ส่วนของก ำไรหรือขำดทุน   113,295 51,084 

-  ส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   (410,842) (781,045) 

   (297,547) (729,961) 
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20.2 รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้ 

 รำยได ้(คำ่ใชจ่้ำย) ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 

งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุน                

ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2565 2564 2565 2564 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลส ำหรับปี - (107,236) - (107,236) 

รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดข้องปีก่อน 83 3 83 3 

ภำษีเงินได้รอตัดบญัชี:      

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง

ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกตำ่งชัว่ครำว 106,740 48,254 113,296 51,081 

รำยได ้(ค่ำใชจ้่ำย) ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นส่วน

ของก ำไรหรือขำดทุน 106,823 (58,979) 113,379 (56,152) 

 รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหว่ำงรำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้กับผลคูณก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชี

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 กบัอตัรำภำษีเงินไดท่ี้ใช ้สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุน                  

ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2565 2564 2565 2564 

ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ้ำ่ยภำษีเงินได ้ (745,201) 1,114,861 (777,982) 1,100,722 

อตัรำภำษีเงินได ้ 20% 20% 20% 20% 

จ ำนวนภำษีตำมอตัรำภำษีเงินได ้ 149,040 (222,972) 155,596 (220,145) 

รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดข้องปีก่อน 83 3 83 3 

ผลกระทบทำงภำษีสุทธิของรำยไดห้รือค่ำใชจ้่ำย

ท่ีไม่ถือเป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ้ำ่ยทำงภำษีและ

ขำดทุนทำงภำษ ี (42,300) 163,990 (42,300) 163,990 

รำยได ้(ค่ำใชจ้่ำย) ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นส่วน

ของก ำไรหรือขำดทุน 106,823 (58,979) 113,379 (56,152) 
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21. ทุนเรือนหุ้น 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 และ 2564 บริษัทฯ มีจ ำนวนทุนจดทะเบียน ออกจ ำหน่ำยและช ำระแล้ว ซ่ึง

ประกอบดว้ยหุน้สำมญั 106,470,000 หุน้ มูลคำ่ตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท 

22. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรร

ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด

ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนส ำรอง

ตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้

23. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน/ข้อมูลคู่ค้ำรำยใหญ่  

23.1 กำรรำยงำนข้อมูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำน 

 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯ ท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด

ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบั

ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของ

บริษทัคือประธำนกรรมกำร 

 เพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรงำน บริษทัฯ จดัโครงสร้ำงองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของผลิตภณัฑ ์

ไดแ้ก่ ประกนัอคัคีภยั ประกนัภยัทำงทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ และประกนัภยัเบด็เตลด็อ่ืน  

 ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น

กำรตดัสินใจเก่ียวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน บริษทัฯ ประเมินผลกำร

ปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวม 

ซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน สินทรัพยร์วมและ

หน้ีสินรวมในงบกำรเงิน 
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 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 

 

ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทำง

ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั           

เบ็ดเตลด็อ่ืน รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกนัภัย      

เบ้ียประกนัภยัรับ 1,906,780 901,271 10,922,983 12,945,244 26,676,278 

หกั: เบ้ียประกนัภยัจ่ำยจำกกำรเอำ

ประกนัภยัต่อ (604,389) (594,861) (578,268) (7,936,423) (9,713,941) 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 1,302,391 306,410 10,344,715 5,008,821 16,962,337 

หกั: ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็น

รำยไดเ้พ่ิมจำกปีก่อน    (112,186) (14,191) (739,230) (43,375) (908,982) 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยได ้ 1,190,205 292,219 9,605,485 4,965,446 16,053,355 

รำยไดค้่ำจำ้งและคำ่บ ำเหน็จ 271,611 112,462 194,941 1,122,902 1,701,916 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกนัภัย 1,461,816 404,681 9,800,426 6,088,348 17,755,271 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย      

ค่ำสินไหมทดแทนสุทธิ 517,029 105,157 5,652,182 11,299,528 17,573,896 

คำ่จำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 407,675 67,960 1,690,376 1,243,055 3,409,066 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน 294,112 92,836 1,187,123 1,065,707 2,639,778 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย 1,218,816 265,953 8,529,681 13,608,290 23,622,740 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรรับประกันภัย 243,000 138,728 1,270,745 (7,519,942) (5,867,469) 

รำยไดจ้ำกกำรลงทุน     1,022,769 

ก ำไรจำกเงินลงทุน      5,108,746 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม     52,321 

รำยไดอ่ื้น     175,769 

คำ่ใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน     (1,090,498) 

ค่ำใชจ่้ำยลงทุน     (97,157) 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน     (41,884) 

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น     (7,798) 

ขำดทุนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้     (745,201) 

บวก: รำยไดภ้ำษีเงินได ้     106,823 

ขำดทุนสุทธ ิ     (638,378) 
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(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 

ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทำง

ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั           

เบ็ดเตลด็อ่ืน รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกันภัย      

เบ้ียประกนัภยัรับ 1,724,310 782,473 9,317,741 12,686,466 24,510,990 

หกั: เบ้ียประกนัภยัจ่ำยจำกกำรเอำ

ประกนัภยัต่อ (570,258) (521,022) (380,564) (7,464,080) (8,935,924) 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 1,154,052 261,451 8,937,177 5,222,386 15,575,066 

หกั: ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็น

รำยไดเ้พ่ิมจำกปีก่อน (103,287) (7,030) (71,726) (156,282) (338,325) 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยได ้ 1,050,765 254,421 8,865,451 5,066,104 15,236,741 

รำยไดค้่ำจำ้งและคำ่บ ำเหน็จ 205,462 97,153 115,379 1,199,509 1,617,503 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกนัภัย 1,256,227 351,574 8,980,830 6,265,613 16,854,244 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย      

ค่ำสินไหมทดแทนสุทธิ 456,799 58,078 4,664,999 5,800,436 10,980,312 

คำ่จำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 343,819 58,041 1,416,937 1,213,642 3,032,439 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน 252,874 76,961 885,711 979,991 2,195,537 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย 1,053,492 193,080 6,967,647 7,994,069 16,208,288 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรรับประกันภัย 202,735 158,494 2,013,183 (1,728,456) 645,956 

รำยไดจ้ำกกำรลงทุน     1,052,973 

ก ำไรจำกเงินลงทุน      313,908 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม     20,427 

รำยไดอ่ื้น     204,249 

คำ่ใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน     (988,510) 

ค่ำใชจ่้ำยลงทุน     (89,027) 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน     (40,831) 

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น     (4,284) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้     1,114,861 

หกั: ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้     (58,979) 

ก ำไรสุทธิ     1,055,882 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมส่วนงำนของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

 

ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทำง

ทะเลและ

ขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั

เบ็ดเตล็ดอืน่ รวมส่วนงำน 

ส่วนท่ี                      

ปันส่วนไม่ได ้ รวม 

สินทรัพย์        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 593,737 305,973 1,542,781 15,730,872 18,173,363 53,361,583 71,534,946 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  626,610 178,108 1,168,254 9,228,894 11,201,866 52,297,983 63,499,849 

หน้ีสิน        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 3,353,046 498,358 7,751,344 19,548,214 31,150,962 8,221,531 39,372,493 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  3,139,366 316,869 6,503,782 13,196,962 23,156,979 7,524,770 30,681,749 

23.2 ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศำสตร์ 

 บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้ นรำยได้และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ใน                 

งบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภมิูศำสตร์แลว้ 

23.3 ข้อมูลคู่ค้ำรำยใหญ่ 

 ในปี 2565 และ 2564 บริษทัฯ มีเบ้ียประกนัภยัรับจำกคู่คำ้รำยใหญ่จ ำนวนหน่ึงรำย ดงัตอ่ไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 

 2565 2564 

เบ้ียประกนัภยัรับ 2,706 2,614 
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24. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน  

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 

 2565 2564 

ค่ำใชจ่้ำยพนกังำน 574,480 547,775 

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัอำคำร สถำนท่ีและอุปกรณ์ 246,382 229,708 

ค่ำภำษีอำกร 1,652 741 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 1,689 6,541 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนอ่ืน 266,295 203,745 

รวม 1,090,498 988,510 

25. ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกดิขึน้ 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม  

 2565 2564 

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นเพ่ิม (ลด)               

ระหวำ่งปี:    

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด (73) 73 

รำยไดจ้ำกเงินลงทุนคำ้งรับ 1,469 255 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ (1,007) (3,223) 

เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรับ 7,409 7,179 

รวม 7,798 4,284 
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26. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สียและ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 

 2565 2564 

ค่ำสินไหมทดแทนสุทธิ 17,077,384 10,508,493 

ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 3,409,066 3,032,439 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน 808,217 717,581 

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 1,565,688 1,491,445 

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัอำคำร สถำนท่ีและอุปกรณ์ 562,994 569,576 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนอ่ืน 1,379,034 965,163 

ค่ำใชจ่้ำยลงทุน 8,012 1,128 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน 41,884 40,831 

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น 7,798 4,284 

รวม 24,860,077 17,330,940 

27. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ และพนักงำนของบริษทัฯ ไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรอง

เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนเลือกจ่ำยสะสมเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 5 ถึง 15 และเงิน

ท่ีบริษทัฯ จ่ำยสมทบให้ในอตัรำร้อยละ 5 ถึง 12 ของเงินเดือนซ่ึงขึ้นอยู่กบัอำยุงำนหรือระดบัต ำแหน่งงำน

โดยหลกัเกณฑ์ใดเอ้ือประโยชน์แก่พนกังำนมำกกว่ำ กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยผูจ้ดักำรกองทุนท่ี

ไดรั้บอนุญำตจำกกระทรวงกำรคลงั ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 บริษทัฯ ไดบ้นัทึก

เงินสมทบเขำ้กองทุนเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 96.6 ลำ้นบำท และ 92.7 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

28. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ย

จ ำนวนถวัเฉล่ียถว่งน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 
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29. เงินปันผลจ่ำย 

เงินปันผลท่ีประกำศจ่ำยในระหวำ่งปี 2565 และ 2564 มีดงัน้ี 

 

อนุมติัโดย 

จ ำนวน 

เงินปันผลรวม 

จ ำนวน 

เงินปันผลต่อหุ้น 

  (ลำ้นบำท) (บำท) 

เงินปันผลระหว่ำงกำลคร้ังท่ี 3 มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ   

   ส ำหรับปี 2565 คร้ังท่ี 4/65 เม่ือวนัท่ี   

 11 พฤศจิกำยน 2565 372.64 3.50 

เงินปันผลระหวำ่งกำลคร้ังท่ี 2 มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ   

   ส ำหรับปี 2565 คร้ังท่ี 3/65 เม่ือวนัท่ี   

 11 สิงหำคม 2565 372.64 3.50 

เงินปันผลระหว่ำงกำลคร้ังท่ี 1 มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ   

   ส ำหรับปี 2565 คร้ังท่ี 2/65 เม่ือวนัท่ี   

 13 พฤษภำคม 2565 372.65 3.50 

เงินปันผลประจ ำปี มติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี   

   ส ำหรับปี 2564 คร้ังท่ี 29 เม่ือวนัท่ี   

 22 เมษำยน 2565 532.35 5.00 

รวมเงินปันผลจ่ำยในระหว่ำงปี 2565  1,650.28 15.50 

 
 

อนุมติัโดย 

จ ำนวน 

เงินปันผลรวม 

จ ำนวน 

เงินปันผลต่อหุ้น 

  (ลำ้นบำท) (บำท) 

เงินปันผลระหว่ำงกำลคร้ังท่ี 3 มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ   

   ส ำหรับปี 2564 คร้ังท่ี 6/64 เม่ือวนัท่ี 319.41 3.00 

 12 พฤศจิกำยน 2564   

เงินปันผลระหว่ำงกำลคร้ังท่ี 2 มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ   

   ส ำหรับปี 2564 คร้ังท่ี 5/64 เม่ือวนัท่ี 372.64 3.50 

 10 กนัยำยน 2564   

เงินปันผลระหว่ำงกำลคร้ังท่ี 1 มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ   

   ส ำหรับปี 2564 คร้ังท่ี 3/64 เม่ือวนัท่ี 372.64 3.50 

 14 พฤษภำคม 2564   

เงินปันผลประจ ำปี มติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี   

   ส ำหรับปี 2563 คร้ังท่ี 28 เม่ือวนัท่ี    

 23 เมษำยน 2564 638.83 6.00 

รวมเงินปันผลจ่ำยในระหว่ำงปี 2564  1,703.52 16.00 
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30. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

30.1 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริษัทฯ และกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันบริษัทฯ ค ำนึงถึงเน้ือหำของ

ควำมสัมพนัธ์มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย 

 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบริษทัฯ กบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

รำยช่ือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประเภทกิจกำร ควำมสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 

Asia Insurance (Cambodia) Plc. ประกนัวนิำศภยั เป็นบริษทัร่วม 

Asian Insurance International (Holding) Limited ลงทนุในบริษทัอื่น เป็นบริษทัร่วม 

Bangkok Insurance (Lao) Company Limited ประกนัวนิำศภยั เป็นบริษทัร่วม 

ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) สถำบนักำรเงิน กำรถือหุ้นและมีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 

บริษทั บริกำรเช้ือเพลิงกำรบินกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) พลงังำนและ

สำธำรณูปโภค 

กำรถือหุ้นและมีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 

บริษทั เอเซียพลสั กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน) หลกัทรัพย ์ กำรถือหุ้นและมีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 

บริษทั ขนส่งน ้ำมนัทำงท่อ จ ำกดั พลงังำนและ

สำธำรณูปโภค 

กำรถือหุ้นและมีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทยอินโด คอร์ดซ่ำ จ ำกดั(1) ผลิตผลิตภณัฑจ์ำกผำ้ กำรถือหุ้นและมีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) ประกนัชีวิต กำรถือหุ้นและมีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทยโอริกซ์ลีสซ่ิง จ ำกดั ธุรกิจเงินทุน กำรถือหุ้นและมีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 

Asia Insurance (Investments) Limited(2) ลงทนุในบริษทัอื่น กำรถือหุ้นและมีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จ ำกดั (มหำชน) ประกนัภยั กำรถือหุ้นและมีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 

บริษทั จรุงไทยไวร์แอนดเ์คเบิ้ล จ ำกดั (มหำชน) วสัดุอุตสำหกรรม              

และเคร่ืองจกัร 

กำรถือหุ้นและมีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไฟน์ เมท็ทลั เทคโนโลยีส์ จ ำกดั (มหำชน)  วสัดุอุตสำหกรรม             

และเคร่ืองจกัร 

กำรถือหุ้นและมีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 

บริษทั โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ จ ำกดั (มหำชน) กำรแพทย ์ กำรถือหุ้นและมีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 

บริษทั บำงกอกกล๊ำส จ ำกดั (มหำชน) บรรจุภณัฑ ์ กำรถือหุ้นและมีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 

บริษทั สรชยัวิวฒัน ์จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ กำรถือหุ้นและมีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 

บริษทั บำงปะอิน กอลฟ์ จ ำกดั บนัเทิงและสันทนำกำร กำรถือหุ้นและมีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทยเมทลัโพรเซสซ่ิง จ ำกดั ช้ินส่วนอิเลค็ทรอนิคส์ กำรถือหุ้นและมีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 

บริษทั เอเชียเสริมกิจ จ ำกดั ธุรกิจเงินทุน กำรถือหุ้นและมีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 

บริษทั พีที เอเซียน อินเตอร์เนชัน่แนล อินเวสอินโด 

จ ำกดั(3) 

ประกนัวนิำศภยั กำรถือหุ้นและมีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 

บริษทั เอเซียอินชวัรันส์ (ฟิลิปปินส์) จ ำกดั(3) ประกนัวนิำศภยั กำรถือหุ้นและมีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไอโออิ กรุงเทพ ประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน)(4) ประกนัวนิำศภยั กำรถือหุ้น 

บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) หลกัทรัพย ์ บริษทัยอ่ยของผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทัฯ 

(1)  ตั้งแต่เดือนกุมภำพนัธ์ 2564 ไม่ไดเ้ป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(2)  ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2564 ไม่ไดเ้ป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(3)  ตั้งแต่เดือนธนัวำคม 2565 เป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(4)  ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2565 ไม่ไดเ้ป็นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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30.2  รำยกำรท่ีส ำคัญกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 และ 2564 บริษทัฯ มีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง

กนั ทั้งน้ี รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมปกติธุรกิจซ่ึงเป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกนัระหว่ำงบริษทัฯ 

และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น โดยสำมำรถสรุปรำยกำรท่ีส ำคญัไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                               

31 ธนัวำคม  

 2565 2564 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทร่วมและกจิกำรที่

เกี่ยวข้องกนั    

รายได้    

เบ้ียประกนัภยัรับ 698,182 730,799 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 

ค่ำบ ำเหน็จรับ 264,320 249,291 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรประกนัภยัตอ่                

ตำมประเภทของกำรประกนัภยัและ                

สญัญำประกนัตอ่ 

ดอกเบ้ียรับ(1) 25,565 56,692 อตัรำเดียวกบัสถำบนักำรเงินและบริษทั                 

ท่ีเก่ียวขอ้งกนัให้กบัลกูคำ้ทัว่ไป 

เงินปันผลรับ(1) 574,982 551,944 ตำมท่ีประกำศจ่ำย 

ค่ำเช่ำรับ(2) 6,640 8,247 อตัรำเดียวกบัท่ีบริษทัฯ คิดกบัลูกคำ้ทัว่ไป 

ค่าใช้จ่าย    

เบ้ียประกนัภยัจ่ำยจำกกำรเอำประกนัต่อ 796,359 772,549 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรประกนัภยัตอ่ตำม

ประเภทของกำรประกนัภยัและสญัญำ

ประกนัตอ่ 

ค่ำสินไหมทดแทนสุทธิ (391,484) (371,652) ตำมท่ีเกิดขึ้นจริง 

ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 77,325 87,108 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 

ดอกเบ้ียจ่ำย(3) 205 - อตัรำเดียวกบัสถำบนักำรเงินและบริษทั                 

ท่ีเก่ียวขอ้งกนัให้กบัลกูคำ้ทัว่ไป 

ค่ำธรรมเนียมจ่ำยจำกกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย์(4) 7,586 1,056 อตัรำใกลเ้คียงกบัท่ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                

คิดกบัลูกคำ้ทัว่ไป 

ส่วนของเจ้าของ    

เงินปันผลจ่ำย 208,916 223,637 ตำมท่ีประกำศจ่ำย 

(1) แสดงอยูใ่นรำยกำร “รำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธิ” ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
(2) แสดงอยูใ่นรำยกำร “รำยไดอ่ื้น” ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
(3) แสดงรวมอยูใ่นรำยกำร “ตน้ทุนทำงกำรเงิน” ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
(4) แสดงรวมอยูใ่นรำยกำร “ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน” ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
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30.3 ยอดคงค้ำงระหว่ำงกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 ยอดคงคำ้งท่ีส ำคญัระหว่ำงบริษทัฯ และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน สรุปได้

ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 31 ธนัวำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

บริษทัร่วม   

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - รำคำทนุ 129,396 129,396 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน   

เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 4,792,448 6,660,957 

เบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ 34,996 54,328 

ดอกเบ้ียหุ้นกูค้ำ้งรับ (1) 111 111 

สินทรัพยจ์ำกกำรประกนัภยัต่อ   

เงินวำงไวจ้ำกกำรประกนัภยัต่อ - 7,714 

เงินคำ้งรับจำกกำรประกนัภยัต่อ 52,910 48,909 

เงินลงทุนเผือ่ขำยท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น   

 ตรำสำรทุน 28,543,509 23,811,844 

 ตรำสำรหน้ี 8,545 8,889 

เงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคำ้งรับ 144,078 156,778 

สินทรัพยอ์ื่น   

เงินมดัจ ำและค่ำสมำชิกสนำมกอลฟ์  34,914 35,407 

ลูกหน้ีจำกกำรขำยหลกัทรัพย ์ 117,840 - 

เจำ้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ   

เงินถือไวจ้ำกกำรประกนัภยัต่อ 63,165 112,035 

เงินคำ้งจ่ำยจำกกำรประกนัภยัต่อ 51,079 30,166 

หน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยั   

    ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 19,707 - 

หน้ีสินอื่น   

เจำ้หน้ีจำกกำรซ้ือหลกัทรัพย ์ 33,568 3,553 

(1) แสดงอยูใ่นรำยกำร “รำยไดจ้ำกกำรลงทุนคำ้งรับ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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30.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำคัญ 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 และ 2564 บริษทัฯ มีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนท่ีให้แก่

กรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวธีิส่วนไดเ้สีย 

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 

 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 94.8 100.0 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 8.3 9.6 

รวม 103.1 109.6 

31. เงินสมทบกองทุนประกนัวินำศภัย 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย        

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 

 2565 2564 

ยอดเงินสมทบกองทนุประกนัวินำศภยัสะสมตน้ปี 478,233 420,852 

เงินสมทบกองทุนประกนัวนิำศภยัระหวำ่งปี 62,197 57,381 

ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวนิำศภยัสะสมปลำยปี 540,430 478,233 
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32. หนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ภำยหน้ำและภำระผูกพนั 

32.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 และ 2564 บริษทัฯ มีภำระผูกพนัท่ีเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนเพื่อตกแต่งและต่อเติม

อำคำรจ ำนวนรวม 5.5 ลำ้นบำท และ 5.8 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ และมีภำระผูกพนัท่ีเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนเพื่อ

พฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ ำนวนรวม 304.0 ลำ้นบำท และ 402.2 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

32.2 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 บริษทัฯ มีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยจ ำนวนประมำณ 4,115.7 ลำ้นบำท 

และ 3,367.9 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั จำกกำรเป็นผูรั้บประกนัภยั ซ่ึงผลของกำรพิจำรณำคดีดงักล่ำวยงัไม่ส้ินสุด 

โดยควำมรับผิดของบริษทัฯ จ ำกดัอยู่ท่ีมูลค่ำท่ีต ่ำกว่ำของทุนประกนัหรือทุนทรัพยท่ี์ถูกฟ้องร้องดงักล่ำวคิด

เป็นจ ำนวนรวม 697.6 ล้ำนบำท และ 510.7 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ                          

ไดพ้ิจำรณำและประเมินผลเสียหำยท่ีอำจเกิดขึ้นจำกคดีควำมดงักล่ำวเป็นจ ำนวนประมำณ 318.1 ลำ้นบำท และ 

206.6 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงได้บนัทึกไวแ้ลว้ในรำยกำร “หน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยั” ในงบแสดงฐำนะ

กำรเงิน ณ วนัดงักล่ำว  

33. ควำมเส่ียงและนโยบำยบริหำรควำมเส่ียง 

33.1 ควำมเส่ียงจำกกำรรับประกนัภัย 

 บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญัต่อควำมเส่ียงจำกกำรรับประกันภยัเป็นอย่ำงยิ่ง เน่ืองจำกกำรรับประกนัภยัถือเป็น   

กำรด ำเนินธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ดงันั้นบริษทัฯ จึงไดมี้กำรก ำหนดนโยบำยในกำรรับประกนัภยัท่ีรอบคอบ 

สอดคลอ้งกบัควำมเส่ียงภยัท่ีแทจ้ริง นโยบำยกำรจดักำรสินไหมทดแทนท่ีรวดเร็วและเป็นธรรม และไดมี้กำร

ก ำหนดนโยบำยกำรท ำประกนัภยัตอ่ให้มีควำมสอดคลอ้งกบัควำมเส่ียงดำ้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ควำมเส่ียง

ดำ้นเครดิต โดยพิจำรณำจำกควำมน่ำเช่ือถือของผูรั้บประกนัภยัต่อตอ้งไม่ต ่ำกว่ำท่ีบริษทัฯ ก ำหนดและควำม

เส่ียงดำ้นกำรกระจุกตวัจำกกำรรับประกนัภยัและกำรประกนัภยัต่อ โดยพิจำรณำสัดส่วนกำรรับประกนัภยัใน

แต่ละผลิตภณัฑ์ และสัดส่วนกำรเอำประกันภัยต่อของผูรั้บประกันภยัต่อแต่ละรำยไม่เกินกว่ำท่ีบริษทัฯ

ก ำหนด 
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 ตำรำงแสดงกำรกระจุกตวัของหน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยั โดยแยกตำมประเภทประกนัภยั 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2565 

 ส ำรอง                 

เบ้ียประกนัภยั

ก่อนกำร

ประกนัภยัต่อ 

ส ำรองเบ้ีย

ประกนัภยัส่วนท่ี           

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

ส ำรอง                 

ค่ำสินไหม

ทดแทนก่อนกำร

ประกนัภยัต่อ 

ส ำรอง                 

ค่ำสินไหม

ทดแทนส่วนท่ี

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

อคัคีภยั 990,176 (245,543) 744,633 659,466 (150,829) 508,637 

ทำงทะเลและขนส่ง 184,202 (83,967) 100,235 207,830 (135,192) 72,638 

รถยนต ์ 5,724,996 (317,456) 5,407,540 1,880,772 (95,332) 1,785,440 

เบ็ดเตลด็ 5,422,960 (3,372,966) 2,049,994 11,003,861 (9,805,270) 1,198,591 

รวม 12,322,334 (4,019,932) 8,302,402 13,751,929 (10,186,623) 3,565,306 

 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2564 

 ส ำรอง                 

เบ้ียประกนัภยั

ก่อนกำร

ประกนัภยัต่อ 

ส ำรอง                 

เบ้ียประกนัภยั

ส่วนท่ี           

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

ส ำรอง                 

ค่ำสินไหม

ทดแทนก่อนกำร

ประกนัภยัต่อ 

ส ำรอง                 

ค่ำสินไหม

ทดแทนส่วนท่ี

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

อคัคีภยั 909,894 (277,447) 632,447 479,387 (161,259) 318,128 

ทำงทะเลและขนส่ง 149,730 (63,686) 86,044 86,039 (39,037) 47,002 

รถยนต ์ 4,860,890 (192,580) 4,668,310 1,591,215 (51,946) 1,539,269 

เบ็ดเตลด็ 5,071,425 (3,064,806) 2,006,619 5,532,339 (4,079,698) 1,452,641 

รวม 10,991,939 (3,598,519) 7,393,420 7,688,980 (4,331,940) 3,357,040 

กำรทดสอบควำมอ่อนไหวเป็นกำรวเิครำะห์ควำมเส่ียงท่ีหน้ีสินจำกกำรรับประกนัภยัวำ่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง

อนัเน่ืองมำจำกควำมผนัผวนของขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรค ำนวณส ำรองค่ำสินไหมทดแทนทั้งดำ้นก่อนกำรรับ

ประกันภยัต่อ และหลงักำรรับประกันภยัต่อ โดยควำมเส่ียงอำจเกิดจำกควำมถ่ีของกำรเกิดควำมเสียหำย

มูลค่ำควำมเสียหำยต่อคร้ังหรือค่ำใช้จ่ำยท่ีใช้ในกำรจดักำรสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตำมท่ีคำดไว ้ทั้งน้ี 

ขอ้มูลน้ีไมใ่ช่กำรคำดกำรณ์หรือพยำกรณ์สภำวะตลำดในอนำคต และควรใชด้ว้ยควำมระมดัระวงั 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2565 

 

ขอ้สมมติ                     

ท่ีเปลี่ยนแปลง 

ส ำรองค่ำสินไหม

ทดแทนเพ่ิมขึ้น 

(ลดลง) ก่อนกำร                

ประกนัภยัต่อ  

ส ำรองค่ำสินไหม

ทดแทนเพ่ิมขึ้น 

(ลดลง) หลงักำร                      

ประกนัภยัต่อ  

ก ำไรก่อน                      

ภำษีเงินได ้                

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ส่วนของเจำ้ของ

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ค่ำสินไหมทดแทนเฉลี่ย +10 % 2,587.7 1,626.6 (1,626.6) (1,301.2) 

ค่ำสินไหมทดแทนเฉลี่ย -10 % (2,587.7) (1,626.6) 1,626.6 1,301.2 

จ ำนวนเคลมเฉลี่ย +10 % 2,587.7 1,626.6 (1,626.6) (1,301.2) 

จ ำนวนเคลมเฉลี่ย -10 % (2,587.7) (1,626.6) 1,626.6 1,301.2 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2564 

 

ขอ้สมมติ                     

ท่ีเปลี่ยนแปลง 

ส ำรองค่ำสินไหม

ทดแทนเพ่ิมขึ้น 

(ลดลง) ก่อนกำร                

ประกนัภยัต่อ 

ส ำรองค่ำสินไหม

ทดแทนเพ่ิมขึ้น 

(ลดลง) หลงักำร                      

ประกนัภยัต่อ 

ก ำไรก่อน                      

ภำษีเงินได ้                

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ส่วนของเจำ้ของ

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ค่ำสินไหมทดแทนเฉลี่ย +10 % 1,351.2 1,043.6 (1,043.6) (834.9) 

คำ่สินไหมทดแทนเฉลี่ย -10 % (1,351.2) (1,043.6) 1,043.6 834.9 

จ ำนวนเคลมเฉลี่ย +10 % 1,351.2 1,043.6 (1,043.6) (834.9) 

จ ำนวนเคลมเฉลี่ย -10 % (1,351.2) (1,043.6) 1,043.6 834.9 

33.2 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 

สินทรัพยป์ระกนัภยั 

ควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรกระจุกตวัของกำรให้เครดิตซ่ึงเกิดจำกเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับและเงินคำ้งรับจำกกำร

ประกนัภยัต่ออยู่ในระดบัต ่ำเน่ืองจำกผูเ้อำประกนัภยัของบริษทัฯ กระจำยอยู่ในอุตสำหกรรมท่ีแตกต่ำงกัน

และตำมภูมิภำคต่ำง ๆ ในประเทศไทย 

บริษทัฯ ไดมี้กำรพิจำรณำฐำนะกำรเงิน และอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของบริษทัรับประกนัภยัต่อ และมีกำรท ำ

ประกนัภยัต่อกบับริษทัรับประกนัภยัต่อหลำยรำยท่ีเช่ือถือไดแ้ละมีควำมสำมำรถในกำรรับประกนัภยัตอ่ ซ่ึง

วิธีดงักล่ำวจะช่วยกระจำยควำมเส่ียงได ้นอกจำกน้ี ไดมี้กำรพิจำรณำเง่ือนไขในกำรเอำประกนัภยัต่ออยำ่ง

รอบคอบ โดยหน่วยงำนท่ีมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจเป็นอยำ่งดีในเร่ืองกำรประกนัภยัต่อ และมีฝ่ำยกฎหมำยในกำร

พิจำรณำประเด็นทำงกฎหมำยเพื่อลดควำมเส่ียงดงักลำ่ว และมีกระบวนกำรติดตำมเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับจำก

ทั้งผูเ้อำประกนัภยั ตวัแทนและนำยหนำ้อยำ่งใกลชิ้ด รวมถึงก ำหนดใหต้วัแทนและนำยหนำ้น ำหลกัทรัพยม์ำ

ค ้ำประกนัตำมวงเงินตำมท่ีบริษทัฯ ก ำหนดทำงกฎหมำยเพื่อลดควำมเส่ียงดงักล่ำว 

จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯ อำจตอ้งสูญเสียจำกควำมเส่ียงดำ้นเครดิต คือมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยด์งักล่ำว

หกัดว้ยค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตำมท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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สินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

ควำมเส่ียงเก่ียวกับกำรกระจุกตัวของเงินให้กู ้ยืมโดยมีหลักทรัพย์จ ำนองอยู่ในระดับต ่ำเน่ืองจำกบริษทัฯ

พิจำรณำให้กู ้ยืมแก่ผูป้ระกอบกำรหลำยรำยท่ีกระจำยอยู่ในหลำยหมวดอุตสำหกรรมและกระจำยอยู่ใน

ภูมิภำคต่ำง ๆ ของประเทศไทย หลกัทรัพยท่ี์น ำมำจ ำนองเป็นประกนัหน้ีมีมูลค่ำเพียงพอท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บ

ช ำระหน้ีและสัดส่วนเงินให้กู ้ยืมต่อมูลค่ำหลักประกันจะเป็นไปตำมข้อก ำหนดของ คปภ. บริษทัฯ จะ

พจิำรณำถึงฐำนะกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของลูกหน้ี ตำมมำตรฐำนกำรวิเครำะห์สินเช่ือท่ีดี 

พร้อมก ำหนดวงเงินให้กูย้ืมต่อมูลค่ำหลกัประกนัไม่ให้เกินกว่ำท่ีกฎหมำยก ำหนด และติดตำมกระแสเงินท่ี

ไดรั้บช ำระในแต่ละเดือน รวมถึงควำมสม ่ำเสมอในกำรช ำระหน้ีของลกูหน้ี 

บริษทัฯ มีกำรทบทวน และติดตำมสินทรัพยล์งทุนทุกประเภทท่ีตอ้งค ำนวณผลขำดทุนดำ้นเครดิต (Expected 

Credit Loss: ECL) อย่ำงใกลชิ้ดและสม ่ำเสมอ เพื่อประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นตำม

นโยบำยกำรจดัสถำนะ หรือจดัชั้นสินทรัพย ์ไดแ้ก่ ประมำณกำรมูลค่ำของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะ

เกิดขึ้นใน 12 เดือนขำ้งหน้ำ (12-month expected credit losses) และผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น

ตลอดอำย ุ(lifetime expected credit losses) อยำ่งเหมำะสม  

บริษัทฯ ได้พิจำรณำถึงหลกัเกณฑ์กำรจัดชั้นสินทรัพยต์ำมลักษณะควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของสินทรัพย ์                                 

โดยก ำหนดใหมี้กำรจดัชั้นสินทรัพย ์ดงัน้ี 

ชั้นท่ี 1 - สินทรัพยท่ี์ไม่มีกำรเพิ่มขึ้นอยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเส่ียงดำ้นเครดิต (performing) 

ชั้นท่ี 2 - สินทรัพยท่ี์มีกำรเพิ่มขึ้นอยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเส่ียงดำ้นเครดิต (under-performing)  

ชั้นท่ี 3 - สินทรัพยท่ี์มีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต (non-performing)   

ส ำหรับหลกัเกณฑ์ในกำรจดัชั้นสินทรัพย ์กำรตั้งค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นและกำรตดั

จ ำหน่ำยสินทรัพยอ์อกจำกบัญชี บริษทัฯ ไดพ้ิจำรณำทั้งปัจจยัเชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพในกำรจดัชั้น

สินทรัพย ์ซ่ึงกำรพิจำรณำปัจจยัเชิงปริมำณค ำนึงถึงระยะเวลำในกำรผิดนดักำรจ่ำยดอกเบ้ียหรือเงินตน้หรือ

กำรคำ้งช ำระหน้ีตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด เช่น ผิดนัดช ำระเกิน 30 วนั หรือผิดนัดช ำระเกิน 90 วนั เป็นตน้ 

ทั้งน้ีตอ้งมีกำรพิจำรณำปัจจยัเชิงคุณภำพร่วมในกำรจดัชั้นสินทรัพยด์้วย เช่น ในกรณีท่ีบริษทัเห็นว่ำไม่

สำมำรถเรียกช ำระหน้ีคืนไดห้รือคุณภำพของผูอ้อกตรำสำรหรือลูกหน้ีมีกำรเส่ือมถอยลงอย่ำงมีนยัส ำคญั 

เหตุกำรณ์ท่ีจะกระทบกำรด ำเนินงำนของผูอ้อกตรำสำรหน้ี อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ และขอ้มูลกำรคำดกำรณ์

ในอนำคต เช่น ภำวะเศรษฐกิจ และอุตสำหกรรมก็เป็นปัจจยัท่ีตอ้งน ำมำรวมพิจำรณำถึงกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมี

นยัส ำคญัของควำมเส่ียงดำ้นเครดิต 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภำพดำ้นเครดิตของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2565 

 

ชั้นท่ี 1 - สินทรัพยท่ี์ไม่

มีกำรเพ่ิมขึ้นอย่ำงมี

นยัส ำคญัของควำม

เส่ียงดำ้นเครดิต 

ชั้นท่ี 2 - สินทรัพยท่ี์มี

กำรเพ่ิมขึ้นอยำ่งมี

นยัส ำคญัของควำม

เส่ียงดำ้นเครดิต 

ชั้นท่ี 3 - สินทรัพยท่ี์มี

กำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต รวม 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด     

อนัดบัท่ีอยูใ่น “ระดบัน่ำลงทุน” 648,190 - - 648,190 

หกั: ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำ

จะเกิดขึ้น - - - - 

มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ 648,190 - - 648,190 

รำยได้จำกกำรลงทุนค้ำงรับ     

อนัดบัท่ีอยูใ่น “ระดบัน่ำลงทุน” 27,501 - - 27,501 

อนัดบัท่ีอยูต่  ่ำกว่ำ “ระดบัน่ำลงทุน” - - 2,550 2,550 

รวม 27,501 - 2,550 30,051 

หกั: คำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำ

จะเกิดขึ้น (6) - (2,263) (2,269) 

มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ 27,495 - 287 27,782 

เงินลงทุนเผ่ือขำยที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ

ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

อนัดบัท่ีอยูใ่น “ระดบัน่ำลงทุน” 4,928,216 - - 4,928,216 

อนัดบัท่ีอยูต่  ่ำกว่ำ “ระดบัน่ำลงทุน” - - 53,614 53,614 

รวมมูลค่ำยติุธรรม 4,928,216 - 53,614 4,981,830 

ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะ

เกิดขึ้นท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน (819) - (51,841) (52,660) 

เงินลงทุนที่ถือจนครบก ำหนดที่วัดมูลค่ำ

ด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย     

อนัดบัท่ีอยูใ่น “ระดบัน่ำลงทุน” 8,872,429 - - 8,872,429 

หกั: คำ่เผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำ

จะเกิดขึ้น (951) - - (951) 

มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ 8,871,478 - - 8,871,478 

เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับ     

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 1,060,821 - - 1,060,821 

เกินก ำหนดช ำระ     

นอ้ยกวำ่ 3 เดือน - - 29,491 29,491 

3 - 6 เดือน - 1,723 - 1,723 

6 - 12 เดือน - - 6,954 6,954 

มำกกว่ำ 12 เดือน - - 129,217 129,217 

รวม 1,060,821 1,723 165,662 1,228,206 

หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำ

จะเกิดขึ้น - - (63,845) (63,845) 

มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ 1,060,821 1,723 101,817 1,164,361 
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  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2564 

 

ชั้นท่ี 1 - สินทรัพยท่ี์ไม่

มีกำรเพ่ิมขึ้นอย่ำงมี

นยัส ำคญัของควำม

เส่ียงดำ้นเครดิต 

ชั้นท่ี 2 - สินทรัพยท่ี์มี

กำรเพ่ิมขึ้นอยำ่งมี

นยัส ำคญัของควำม

เส่ียงดำ้นเครดิต 

ชั้นท่ี 3 - สินทรัพยท่ี์มี

กำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต รวม 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด     

อนัดบัท่ีอยูใ่น “ระดบัน่ำลงทุน” 561,799 - - 561,799 

หกั: ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำ

จะเกิดขึ้น (73) - - (73) 

มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ 561,726 - - 561,726 

รำยได้จำกกำรลงทุนค้ำงรับ     

อนัดบัท่ีอยูใ่น “ระดบัน่ำลงทุน” 38,000 - - 38,000 

อนัดบัท่ีอยูต่  ่ำกว่ำ “ระดบัน่ำลงทุน” - - 900 900 

รวม 38,000 - 900 38,900 

หกั: คำ่เผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำ

จะเกิดขึ้น (11) - (787) (798) 

มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ 37,989 - 113 38,102 

เงินลงทุนเผ่ือขำยที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ

ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

อนัดบัท่ีอยูใ่น “ระดบัน่ำลงทุน” 5,156,385 - - 5,156,385 

อนัดบัท่ีอยูต่  ่ำกว่ำ “ระดบัน่ำลงทุน” - - 52,360 52,360 

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

คำ่เผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะ

เกิดขึ้นท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน (1,341) - (50,401) (51,742) 

เงินลงทุนที่ถือจนครบก ำหนดที่วัดมูลค่ำ

ด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย     

อนัดบัท่ีอยูใ่น “ระดบัน่ำลงทุน” 10,581,559 - - 10,581,559 

หกั: คำ่เผื่อผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำ

จะเกิดขึ้น (2,876) - - (2,876) 

มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ 10,578,683 - - 10,578,683 

เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับ     

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 1,284,884 1,417 - 1,286,301 

เกินก ำหนดช ำระ     

นอ้ยกว่ำ 3 เดือน - 822 - 822 

6 - 12 เดือน - - 35,818 35,818 

มำกกว่ำ 12 เดือน - - 133,617 133,617 

รวม 1,284,884 2,239 169,435 1,456,558 

หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำ

จะเกิดขึ้น - - (56,436) (56,436) 

มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ 1,284,884 2,239 112,999 1,400,122 
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ตำรำงขำ้งตน้ไดแ้สดงฐำนะเปิดสูงสุดต่อควำมเส่ียงดำ้นเครดิตส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ฐำนะเปิดต่อ

ควำมเส่ียงสูงสุดเป็นมูลค่ำขั้นตน้ของสินทรัพยท์ำงกำรเงินโดยไม่ค  ำนึงถึงหลกัประกนัและกำรด ำเนินกำร

ใดๆ เพื่อเพิ่มควำมน่ำเช่ือถือ 

ส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ฐำนะเปิดสูงสุดต่อควำมเส่ียงดำ้นเครดิต คือ 

มลูค่ำตำมบญัชีขั้นตน้สุทธิคำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น 

รำยกำรเปล่ียนแปลงท่ีเป็นสำระส ำคญัของคำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวธีิส่วนไดเ้สียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2565  

 

ชั้นท่ี 1 - สินทรัพยท่ี์

ไม่มีกำรเพ่ิมขึ้น

อยำ่งมีนยัส ำคญัของ

ควำมเส่ียงดำ้น

เครดิต 

ชั้นท่ี 2 - สินทรัพยท่ี์

มีกำรเพ่ิมขึ้นอยำ่งมี

นยัส ำคญัของควำม

เส่ียงดำ้นเครดิต 

ชั้นท่ี 3 - สินทรัพยท่ี์

มีกำรดอ้ยค่ำดำ้น

เครดิต รวม 

เงินลงทุนเผ่ือขำยทีว่ัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ

ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

ยอดตน้งวด ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2565 1,341 - 50,401 51,742 

กำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจำกกำรวดัมูลค่ำ

ค่ำเผื่อผลขำดทุนใหม่ (538) - 1,440 902 

สินทรัพยท์ำงกำรกำรเงินใหม่ท่ีซ้ือหรือ

ไดม้ำ 305 - - 305 

ส่วนท่ีตดัจ ำหน่ำยจำกบญัชี (289) - - (289) 

ยอดปลำยงวด ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2565 819 - 51,841 52,660 

เงินลงทุนท่ีถือจนครบก ำหนดทีว่ัดมูลค่ำ

ด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย     

ยอดตน้งวด ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2565 2,876 - - 2,876 

กำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจำกกำรวดัมูลค่ำ

ค่ำเผ่ือผลขำดทุนใหม่ (298) - - (298) 

สินทรัพยท์ำงกำรกำรเงินใหม่ท่ีซ้ือหรือ

ไดม้ำ 825 - - 825 

ส่วนท่ีตดัจ ำหน่ำยจำกบญัชี (2,452) - - (2,452) 

ยอดปลำยงวด ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2565 951 - - 951 

เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับ     

ยอดตน้งวด ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2565 - - 56,436 56,436 

กำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจำกกำรวดัมูลค่ำ

คำ่เผือ่ผลขำดทุนใหม่ - - 7,409 7,409 

ยอดปลำยงวด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 - - 63,845 63,845 
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 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 

 

ชั้นท่ี 1 - สินทรัพยท่ี์

ไม่มีกำรเพ่ิมขึ้น

อยำ่งมีนยัส ำคญัของ

ควำมเส่ียงดำ้น

เครดิต 

ชั้นท่ี 2 - สินทรัพยท่ี์

มีกำรเพ่ิมขึ้นอยำ่งมี

นยัส ำคญัของควำม

เส่ียงดำ้นเครดิต 

ชั้นท่ี 3 - สินทรัพยท่ี์

มีกำรดอ้ยค่ำดำ้น

เครดิต รวม 

เงินลงทุนเผ่ือขำยทีว่ัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ

ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

ยอดตน้งวด ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 734 - 54,407 55,141 

กำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจำกกำรวดัมูลค่ำ

ค่ำเผื่อผลขำดทุนใหม่ 149 - (4,006) (3,857) 

สินทรัพยท์ำงกำรกำรเงินใหม่ท่ีซ้ือหรือ

ไดม้ำ 659 - - 659 

ส่วนท่ีตดัจ ำหน่ำยจำกบญัชี (201) - - (201) 

ยอดปลำยงวด ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 1,341 - 50,401 51,742 

เงินลงทุนท่ีถือจนครบก ำหนดทีว่ัดมูลค่ำ

ด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย     

ยอดตน้งวด ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 2,701 - - 2,701 

กำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจำกกำรวดัมูลค่ำ

คำ่เผ่ือผลขำดทุนใหม่ 16 - - 16 

สินทรัพยท์ำงกำรกำรเงินใหม่ท่ีซ้ือหรือ

ไดม้ำ 2,774 - - 2,774 

ส่วนท่ีตดัจ ำหน่ำยจำกบญัชี (2,615) - - (2,615) 

ยอดปลำยงวด ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 2,876 - - 2,876 

เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับ     

ยอดตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 - - 49,257 49,257 

กำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจำกกำรวดัมูลค่ำ

คำ่เผือ่ผลขำดทุนใหม่ - - 7,179 7,179 

ยอดปลำยงวด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 - - 56,436 56,436 
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33.3  ควำมเส่ียงด้ำนตลำด 

 ควำมเส่ียงด้ำนตลำด หมำยถึงควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ีย อตัรำแลกเปล่ียน

เงินตรำต่ำงประเทศ และรำคำตรำสำรในตลำดเงินตลำดทุน 

(ก) ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย 

บริษทัฯ มีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน เงินลงทุนใน

หลกัทรัพยแ์ละเงินใหกู้ย้มื 

บริษทัฯ มีควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ียอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินใหกู้ย้มืต ่ำ เน่ืองจำกว่ำเงินใหกู้ย้ืมส่วนใหญ่

ของบริษทัฯ มีอตัรำดอกเบ้ียลอยตวั ในกรณีท่ีบริษทัฯ พบว่ำอตัรำตลำดแตกต่ำงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ี

ก ำหนดในสัญญำเงินกูอ้ย่ำงมีสำระส ำคญั บริษทัฯ สำมำรถปรับเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียใหม่ส ำหรับเงิน

ใหกู้ย้มืท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี โดยท่ีผูกู้ไ้ม่สำมำรถปฏิเสธกำรปรับอตัรำดอกเบ้ียใหม่ได ้เน่ืองจำกเป็น

เง่ือนไขท่ีไดก้ ำหนดไวใ้นสัญญำเงินใหกู้ย้มืระหวำ่งบริษทัฯ และผูกู้ ้

บริษทัฯ ท ำกำรติดตำมกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียนโยบำยของธนำคำรแห่งประเทศไทย ทิศทำงกำร

เปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ และอตัรำผลตอบแทนในตลำดตรำสำรหน้ีอย่ำง

ใกลชิ้ด เพื่อก ำหนดระยะเวลำกำรลงทุนให้สอดคลอ้งกบัทิศทำงกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ีย 

นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัมีนโยบำยถือครองตรำสำรหน้ีจนครบก ำหนดเพื่อลดควำมเส่ียงดำ้นรำคำตรำ

สำรหน้ีท่ีเปล่ียนแปลงไป และยงัมีกำรบริหำรจดักำรเงินฝำกธนำคำรให้มีจ ำนวนเงินท่ีครบก ำหนด                             

ทุก ๆ เดือนในจ ำนวนท่ีใกลเ้คยีงกนั ท ำใหล้ดควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรลงทุนได ้
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 และ 2564 สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีส ำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอตัรำ

ดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2565 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี     

 ระยะเวลำกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม ่     

 หรือวนัครบก ำหนด อตัรำดอกเบ้ีย    

 ภำยใน   ปรับขึ้นลงตำม ไม่ม ี  อตัรำดอกเบ้ีย 

  1 ปี 1 ถึง 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี รำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 100,000 - - 508,222 39,968 648,190 0.25-1.10 

รำยไดจ้ำกกำรลงทุนคำ้งรับ 24,908 287 - - 2,587 27,782 0.25-3.60 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        

หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 2,708,445 1,196,898 95,900 - - 4,001,243 0.52-2.40 

ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 84,952 779,981 115,654 - - 980,587 0.72-3.60 

หุ้นทุน - - - - 33,181,103 33,181,103 - 

หน่วยลงทุน - - - - 1,086,825 1,086,825 - 

เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 8,871,478 - - - - 8,871,478 0.38-1.20 

เงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคำ้งรับ 70 11,957 151,042 1,001,292 - 1,164,361 2.50-7.00 

หน้ีสินทำงกำรเงนิ        

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 23,081 111,594 684,842 - - 819,517 5.00-5.58 

สินทรัพย์สัญญำประกันภัย        

เบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ - - - - 3,721,924 3,721,924 - 

สินทรัพยจ์ำกกำรประกนัภยัต่อ - 

ส ำรองคำ่สินไหมทดแทน - - - - 10,186,623 10,186,623 - 

ลูกหน้ีจำกสัญญำประกนัภยัต่อ - - - - 475,957 475,957 - 

หน้ีสินสัญญำประกันภยั        

หน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยั -    

ส ำรองคำ่สินไหมทดแทน - - - - 13,751,929 13,751,929 - 

เจำ้หน้ีบริษทัประกนัภยัตอ่ - - - - 3,779,316 3,779,316 - 
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(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2564 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี     

 ระยะเวลำกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม ่     

 หรือวนัครบก ำหนด อตัรำดอกเบ้ีย    

 ภำยใน   ปรับขึ้นลงตำม ไม่ม ี  อตัรำดอกเบ้ีย 

  1 ปี 1 ถึง 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี รำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 309,927 - - 218,329 33,470 561,726 0.13 - 0.45 

รำยไดจ้ำกกำรลงทุนคำ้งรับ 37,972 130 - - - 38,102 0.13 - 3.60 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        

หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 3,295,207 823,158 344,523 - - 4,462,888 0.45 - 2.40 

ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 110,365 468,629 166,863 - - 745,857 0.72 - 3.60 

หุ้นทุน - - - - 29,430,140 29,430,140 - 

หน่วยลงทุน - - - - 1,829,929 1,829,929 - 

เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 10,498,702 79,981 - - - 10,578,683 0.45 - 0.70 

เงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคำ้งรับ 201 8,038 153,100 1,238,783 - 1,400,122 2.50 - 7.00 

หน้ีสินทำงกำรเงนิ        

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 20,898 31,070 773,786 - - 825,754 5.00 - 5.21 

สินทรัพย์สัญญำประกันภัย        

เบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ - - - - 3,004,544 3,004,544 - 

สินทรัพยจ์ำกกำรประกนัภยัต่อ - 

ส ำรองคำ่สินไหมทดแทน - - - - 4,331,940 4,331,940 - 

ลูกหน้ีจำกสัญญำประกนัภยัต่อ - - - - 628,974 628,974 - 

หน้ีสินสัญญำประกันภยั        

หน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยั -    

ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน - - - - 7,688,980 7,688,980 - 

เจำ้หน้ีบริษทัประกนัภยัตอ่ - - - - 3,188,391 3,188,391 - 
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ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำดอกเบ้ียท่ีมีต่อก ำไรหรือขำดทุนและส่วนของเจ้ำของ           

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2565 

 

อตัรำดอกเบ้ีย                     

ท่ีเปล่ียนแปลง  

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ก ำไรก่อน                      

ภำษีเงินได ้                

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ส่วนของเจำ้ของ                    

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 (%)   

เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี 0.25 - (12.1) 

 (0.25) - 12.2 

เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 0.25 16.0 12.8 

 (0.25) (16.0) (12.8) 

เงินใหกู้ย้มืและ 0.50 5.1 4.0 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ (0.50) (4.1) (3.3) 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2564 

 

อตัรำดอกเบ้ีย                     

ท่ีเปล่ียนแปลง 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ก ำไรก่อน                      

ภำษีเงินได ้                

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ส่วนของเจำ้ของ                    

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 (%)   

เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี 0.25 - (11.9) 

 (0.25) - 12.1 

เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 0.25 15.4 12.3 

 (0.25) (15.4) (12.3) 

เงินใหกู้ย้มืและ 0.50 4.6 3.7 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ (0.50) (4.6) (3.7) 

กำรวิเครำะห์ผลกระทบขำ้งตน้จัดท ำขึ้นโดยใช้ข้อสมมติว่ำจ ำนวนสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีมีอตัรำ

ดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตำมอตัรำตลำด และตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ีตลอด 1 ปี และยงัถือเสมือนว่ำอตัรำ

ดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตำมอตัรำตลำดของสินทรัพยด์งักลำ่ว ดงันั้น กำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ีย

ท่ีเกิดขึ้นจึงมีผลกระทบต่อดอกเบ้ียท่ีตอ้งช ำระตลอด 12 เดือนเต็ม ทั้งน้ี ขอ้มูลน้ีไม่ใช่กำรคำดกำรณ์

หรือพยำกรณ์สภำวะตลำดในอนำคต และควรใชด้ว้ยควำมระมดัระวงั 
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(ข) ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯ มีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอันเก่ียวเน่ืองกับกำรรับประกันภัยและกำรท ำ

ประกนัภยัต่อกบับริษทัประกนัวินำศภยัในต่ำงประเทศ กำรลงทุนในบริษทัร่วมในต่ำงประเทศเป็น

เงินตรำตำ่งประเทศ  

บริษทัฯ อำจใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงินในกำรป้องกนัควำมเส่ียงด้ำนอตัรำแลกเปล่ียน ได้แก่ สัญญำ

แลกเปล่ียนอัตรำดอกเบ้ียต่ำงสกุลเงิน (Cross Currency and Interest Rate Swap) สัญญำแลกเปล่ียน

อัตรำดอกเบ้ีย  (Interest Rate Swap) และสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Foreign 

Exchange Forward) เป็นต้น ทั้ งน้ี เพื่อลดควำมเส่ียงให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ของตลำด และ

เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแลและมีกำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใช้

ในกำรประเมินระดบัควำมเส่ียงของกำรลงทุนดว้ยวิธีกำรประเมินและแบบจ ำลองต่ำง ๆ เช่น Value at 

Risk, Sensitivity Analysis, Stress Test เพื่อให้มัน่ใจว่ำบริษทัฯ จะยงัคงมีฐำนะกำรเงินท่ียืดหยุ่นเพียง

พอท่ีจะรองรับควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึ้นได ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 บริษทัฯ ไม่ไดท้ ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้เพื่อ

ลดควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนท่ีอำจเกิดขึ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 และ 2564 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นสกุล

เงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 

สกุลเงิน 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

 (ลำ้นบำท) (ลำ้นบำท) (ลำ้นบำท) (ลำ้นบำท) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 729.0 497.1 424.4 380.2 34.514 33.373 

เปโซฟิลิปปินส์ 40.3 66.9 24.9 13.6 0.618 0.652 

จีนหยวน 32.9 16.9 - - 4.949 5.234 

ยโูร 20.3 18.2 - - 36.770 37.841 

ฮ่องกงดอลล่ำร์ 12.7 13.9 - - 4.425 4.281 

ดองเวยีดนำม 0.6 0.5 - - 0.001 0.001 

เยนญ่ีปุ่ น 0.4 14.6 - - 0.260 0.290 

กีบลาว - 0.4 - - 0.001 0.003 

ไตห้วนัดอลลำร์ - - 31.2 32.2 1.126 1.209 

ปอนดส์เตอร์ลิง - - 1.7 0.6 41.590 45.022 

ปำกีสถำนรูปี - - 0.3 0.3 0.152 0.187 

ออสเตรเลียดอลลำร์ - - 0.1 - 23.341 24.224 

อินโดนีเซียรูเปียส - - - 1.9 0.002 0.002 



69 

(ค) ควำมเส่ียงจำกรำคำตรำสำรทุน 

ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงรำคำตลำดของตรำสำรทุน คือควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง

รำคำตลำดของตรำสำรทุน ซ่ึงอำจท ำให้เกิดควำมผนัผวนต่อรำยได้หรือมูลค่ำของสินทรัพย์ทำง

กำรเงิน 

บริษทัฯ จะเลือกลงทุนในตรำสำรทุนท่ีผูอ้อกมีฐำนะกำรเงินท่ีแขง็แกร่งมีควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 

มีศกัยภำพในกำรเติบโตไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง รวมถึงธุรกิจท่ีไดรั้บอำนิสงส์เชิงบวกจำกนโยบำยภำครัฐโดย

ส่วนใหญ่บริษทัฯ ถือครองตรำสำรทุนไวเ้พื่อกำรลงทุนในระยะยำว ซ่ึงจะสำมำรถลดควำมผนัผวน

ของรำคำตรำสำรทุนได ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 บริษทัฯ มีควำมเส่ียงจำกกำรถือเงินลงทุนในหลกัทรัพยซ่ึ์งรำคำ

จะเปล่ียนแปลงไปตำมภำวะตลำด 

33.4  ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 

ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง คือ ควำมเส่ียงท่ีบริษทัฯ จะไม่สำมำรถปฏิบติัตำมภำระผูกพนัไดเ้ม่ือครบก ำหนด 

เน่ืองจำกไม่สำมำรถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สำมำรถจดัหำเงินไดเ้พียงพอตำมควำมตอ้งกำร

ในเวลำท่ีเหมำะสม ซ่ึงอำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยไดบ้ริษทัฯ จดัสรรเงินลงทุนบำงส่วนเป็นเงินฝำกธนำคำร

ซ่ึงมีสภำพคล่องสูงส ำรองไวส้ ำหรับค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำน โดยก ำหนดให้เงินฝำกครบก ำหนดในแต่ละ

ช่วงเวลำท่ีสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรใชเ้งิน ตำมแผนบริหำรกระแสเงินสด กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงินตำมภำระ

ผกูพนัต่ำง ๆ ท่ีวำงไว ้และอีกส่วนหน่ึงบริษทัฯ จดัสรรเงินไปลงทุนในหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นท่ีตอ้งกำรของตลำด 

สภำพคล่องสูง และสำมำรถเปล่ียนเป็นเงินสดไดส้ะดวกท่ีมลูค่ำใกลเ้คยีงกบัมูลค่ำยติุธรรม 
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วนัท่ีครบก ำหนดของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนับจำกวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 

และ 2564 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตำมวิธีส่วนไดเ้สียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2565 

 เม่ือทวงถำม ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี ไม่มีก ำหนด รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 548,190 100,000 - - - 648,190 

รำยไดจ้ำกเงินลงทุนคำ้งรบั - 27,495 287 - - 27,782 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 30,853,340 11,664,875 1,976,879 211,554 3,414,588 48,121,236 

เงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรบั 80,906 93,432 814,593 175,430 - 1,164,361 

หนี้สินทำงกำรเงิน       

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - 64,074 304,010 1,401,947 - 1,770,031 

สินทรัพย์สัญญำประกันภัย       

เบ้ียประกนัภยัคำ้งรบั - 3,721,924 - - - 3,721,924 

สินทรัพยจ์ำกกำรประกนัภยัต่อ - 

ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน - 6,765,536 3,421,087 - - 10,186,623 

ลูกหน้ีจำกสญัญำประกนัภยัต่อ - 455,582 - - 20,375 475,957 

หนี้สินสัญญำประกันภัย       

หน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยั - 

ส ำรองสินไหมทดแทน - 9,133,466 4,618,463 - - 13,751,929 

เจำ้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ - 3,779,316 - - - 3,779,316 

 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตำมวิธีส่วนไดเ้สียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2564 

 เม่ือทวงถำม ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี ไม่มีก ำหนด รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 251,799 309,927 - - - 561,726 

รำยไดจ้ำกเงินลงทุนคำ้งรบั - 37,972 130 - - 38,102 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 28,134,753 13,904,274 1,371,768 511,386 3,125,316 47,047,497 

เงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรบั 96,163 575,854 541,043 187,062 - 1,400,122 

หนี้สินทำงกำรเงิน       

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - 61,832 189,040 1,564,825 - 1,815,697 

สินทรัพย์สัญญำประกันภัย       

เบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ - 3,004,544 - - - 3,004,544 

สินทรัพยจ์ำกกำรประกนัภยัต่อ - 

ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน - 3,027,950 1,303,990 - - 4,331,940 

ลูกหน้ีจำกสญัญำประกนัภยัต่อ - 628,974 - - - 628,974 

หนี้สินสัญญำประกันภัย       

หน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยั - 

ส ำรองสินไหมทดแทน - 5,374,462 2,314,518 - - 7,688,980 

เจำ้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ - 3,188,391 - - - 3,188,391 
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34. มูลค่ำยุตธิรรรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 บริษทัฯ มีสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลคำ่ยติุธรรมหรือวดัมูลค่ำ

ดว้ยรำคำทุนแต่ตอ้งเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2565 

 มลูค่ำยติุธรรม มูลค่ำ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ตำมบญัชี 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ

ยุติธรรม      

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์      

หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวิสำหกิจ - 4,001,243 - 4,001,243 4,001,243 

ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน - 980,587 - 980,587 980,587 

ตรำสำรทุน 30,853,340 - 3,414,588 34,267,928 34,267,928 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่เปิดเผยมูลค่ำ

ยุติธรรม      

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 648,190 - - 648,190 648,190 

รำยไดจ้ำกกำรลงทุนคำ้งรับ 18,569 9,213 - 27,782 27,782 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์      

เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีครบก ำหนด

เกินกว่ำ 3 เดือน 8,871,478 - - 8,871,478 8,871,478 

เงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคำ้งรับ - - 1,151,346 1,151,346 1,164,361 

อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - สุทธิ - - 625,497 625,497 83,471 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สียและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2564 

 มลูค่ำยติุธรรม มูลค่ำ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ตำมบญัชี 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ

ยุติธรรม      

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์      

หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวิสำหกิจ - 4,462,888 - 4,462,888 4,462,888 

ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน - 745,857 - 745,857 745,857 

ตรำสำรทุน 28,081,731 53,022 3,125,316 31,260,069 31,260,069 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่เปิดเผยมูลค่ำ

ยุติธรรม      

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 561,726 - - 561,726 561,726 

รำยไดจ้ำกกำรลงทุนคำ้งรับ 38,102 - - 38,102 38,102 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์      

เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีครบก ำหนด

เกินกว่ำ 3 เดือน 10,578,683 - - 10,578,683 10,578,683 

เงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคำ้งรับ - - 1,384,649 1,384,649 1,400,122 

อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - สุทธิ - - 192,424 192,424 100,700 
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กำรจดัล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินเป็นไปตำมท่ีก ำหนดไวใ้นหมำยเหตุประกอบ   

งบกำรเงินขอ้ท่ี 4.20 และในระหวำ่งปีไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

บริษทัฯ มีกำรประมำณกำรมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก) สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

และรำยไดจ้ำกกำรลงทุนคำ้งรับ แสดงมูลค่ำยติุธรรมโดยประมำณตำมมูลคำ่ตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดง

ฐำนะกำรเงิน 

(ข) เงินลงทุนในตรำสำรทุน แสดงมูลค่ำยติุธรรมตำมรำคำตลำด กรณีท่ีเป็นเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่

อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำด ค ำนวณโดยใช้วิธีกำรประเมินมูลค่ำท่ียอมรับทัว่ไป เช่น วิธีอตัรำส่วน

ของรำคำต่อมูลค่ำตำมบัญชีหรือวิธีคิดลดกระแสเงินสด โดยคิดลดด้วยอัตรำต้นทุนถัวเฉล่ียถ่วง

น ้ ำหนักของเงินทุนตำมควำมเหมำะสมของแต่ละหลกัทรัพย ์ยกเวน้เงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีมิได ้                      

จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ค ำนวณโดยใช้มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยท่ี

ประกำศโดยผูจ้ดักำรกองทุน 

(ค) เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี แสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด หรือค ำนวณโดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนท่ี

ประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย  

(ง) เงินให้สินเช่ือแสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณจำกมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัรำ

ดอกเบ้ียตลำดปัจจุบนัของเงินใหสิ้นเช่ือประเภทเดียวกนั 

(จ) อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน แสดงมูลค่ำยติุธรรมโดยกำรประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระโดยใช้

วิธีพิจำรณำรำยไดแ้ละขอ้สมมติหลกัท่ีใช้ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมดงักล่ำวประกอบดว้ย อตัรำ

ผลตอบแทน อตัรำเงินเฟ้อ อตัรำพื้นท่ีวำ่งระยะยำว และอตัรำกำรเติบโตระยะยำวของคำ่เช่ำ เป็นตน้ 

กำรกระทบยอดรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีเป็นเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีวดัมูลค่ำยุติธรรมโดยมีล ำดบั

ชั้นของมูลค่ำยติุธรรมเป็นระดบั 3 แสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 

 

งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวธีิส่วนไดเ้สีย                        

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 

 2565 2564 

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 3,125,316 2,746,673 

ซ้ือ (ขำย) ระหวำ่งปี (6,024) 70,171 

ก าไรจำกกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมในระหวำ่งปี 295,296 308,472 

ยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี 3,414,588 3,125,316 
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35. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนของบริษทัฯ คือกำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำง

ต่อเน่ืองและด ำรงเงินกองทุนตำมควำมเส่ียงให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและ

ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั 

36. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมกำรบริหำรของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2566 


