
 

 

 

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
รำยงำน และ งบกำรเงิน 
31 ธันวำคม 2563 



 

 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)  

ความเห็น 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประกอบไปด้วย                    
งบแสดงฐำนะกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 งบก ำไรขำดทุน                                  
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของและงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุน          
ตำมวิธีส่วนได้เสียส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำย       
กำรบัญชีที่ส ำคัญ และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)                          
ด้วยเช่นกัน 

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ผลกำรด ำเนินงำน                            
และกระแสเงินสดส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) โดยถูกต้อง                 
ตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค 
ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำก
บริษัทฯ ตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีที่ก ำหนดโดยสาำวิชำชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดด้ำนจรรยำบรรณอ่ืนๆ ตำมที่ระบุในข้อก ำหนด
นั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำงๆ ที่มีนัยส ำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำได้น ำเร่ืองเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ                    
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำนี้  

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบ        
งบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเร่ืองเหล่ำนี้ด้วย กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำ
ได้รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบ
ส ำหรับเร่ืองเหล่ำนี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดังต่อไปนี้ 

เบี้ยประกันภัยต่อรับ 

รำยได้หลักของบริษัทฯ ได้แก่ เบี้ยประกันาัยต่อรับ โดยมีจ ำนวน 2,339 ล้ำนบำท บริษัทฯได้เข้ำท ำสัญญำ
รับประกันาัยต่อกับลูกค้ำซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตทั้งแบบประกันาัยต่อเฉพำะรำยและประกันาัยต่อแบบสัดส่วน 
โดยเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำมีควำมหลำกหลำยตำมประเาทาัย สัดส่วนกำรรับประกันาัยต่อ ระยะเวลำควำม
คุ้มครอง เป็นต้น นอกจำกนี้ กำรรับรู้รำยได้จำกสัญญำรับประกันาัยต่อดังกล่ำวต้องมีลักษณะที่เข้ำเงื่อนไขกำรเป็น
สัญญำประกันาัยตำมค ำนิยำมของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินด้วย ซึ่งผู้บริหำรของบริษัทฯต้องใช้ดุลยพินิจ
ในกำรพิจำรณำและทบทวนกำรจัดประเาทของสัญญำ ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมส ำคัญกับกำรตรวจสอบเบี้ยประกันาัย
ต่อรับของบริษัทฯว่ำได้รับรู้ด้วยมูลค่ำที่ถูกต้องตำมที่เกิดขึ้นจริง  

ข้ำพเจ้ำได้ประเมินและสุ่มตัวอย่ำงทดสอบระบบกำรควบคุมาำยในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับกำรบันทึกรับรู้
รำยได้จำกสัญญำประกันาัยต่อแต่ละประเาท ประเมินควำมเหมำะสมของวิธีกำรและข้อสมมติที่ใช้ในกำรทดสอบ
กำรจัดประเาทสัญญำประกันาัย โดยจัดให้มีผู้เชี่ยวชำญประเมินวิธีกำรและข้อสมมติดังกล่ำวโดยกำรเทียบเคียง
กับข้อมูลประสบกำรณ์ในอดีตและข้อมูลอุตสำหกรรมและสอบทำนแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ประกันาัยที่
เกี่ยวข้อง สุ่มตัวอย่ำงทดสอบข้อมูลที่บริษัทฯใช้ในกำรทดสอบกำรจัดประเาทสัญญำประกันาัยและสุ่มตัวอย่ำง
ทดสอบยอดเบี้ยประกันาัยต่อรับกับเอกสำรรำยงำนรำยกำรบัญชีรำยเดือนที่ได้รับจำกบริษัทที่รับประกันาัยโดยตรง
ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลำบัญชี นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้วิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชี
เบี้ยประกันาัยต่อรับแบบแยกย่อยตำมประเาทกำรรับประกันาัยต่อและสุ่มทดสอบรำยกำรปรับปรุงบัญชีที่ส ำคัญ
ที่ท ำผ่ำนใบส ำคัญทั่วไป  
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ส ำรองประกันภัยส ำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว 

ตำมที่แสดงไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 16 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯมีส ำรองประกันาัย
ส ำหรับสัญญำประกันาัยระยะยำวจ ำนวน 509 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ 40 ของหนี้สินรวม โดย ณ วันที่                           
31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯได้เปรียบเทียบมูลค่ำส ำรองประกันาัยแบบเบี้ยประกันาัยรวม กับส ำรองเบี้ยประกันาัย 
ที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้และรับรู้ส่วนต่ำงเพิ่มเติมหำกมูลค่ำส ำรองประกันาัยแบบเบี้ยประกันาัยรวมสูงกว่ำส ำรองเบี้ย
ประกันาัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้ ทั้งนี้ ในกำรค ำนวณส ำรองประกันาัยแบบเบี้ยประกันาัยรวมต้องใช้ข้อสมมต ิ 
อำทิ อัตรำมรณะ อัตรำคิดลด อัตรำกำรขำดอำยุหรืออัตรำเวนคืนกรมธรรม์ และอัตรำค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรขำยและ
บริหำรงำน เป็นต้น กำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดังกล่ำวจะมีผลกระทบต่อยอดส ำรองประกันาัยส ำหรับสัญญำ
ประกันาัยระยะยำว และฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯต้องใช้ดุลยพินิจอย่ำงสูงในกำรเลือกใช้ข้อสมมติดังกล่ำว ดังนั้น 
ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมส ำคัญต่อควำมเพียงพอของส ำรองประกันาัยส ำหรับสัญญำประกันาัยระยะยำว 

ข้ำพเจ้ำได้ประเมินวิธีกำรและข้อสมมติหลักที่ใช้ในกำรประมำณกำรส ำรองประกันาัยส ำหรับสัญญำประกันาัย
ระยะยำว โดยจัดให้มีผู้เชี่ยวชำญช่วยในกำรวิเครำะห์และเปรียบเทียบวิธีกำรและข้อสมมติที่ใช้กับข้อมูล
ประสบกำรณ์ในอดีตและข้อมูลอุตสำหกรรม และช่วยในกำรสอบทำนแบบจ ำลองคณิตศำสตร์ประกันาัยที่ใช้
ส ำหรับกำรค ำนวณส ำรองตำมวิธีส ำรองประกันาัยแบบเบี้ยประกันาัยรวม นอกจำกนั้นแล้ว ข้ำพเจ้ำได้สุ่มตัวอย่ำง
ทดสอบข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรค ำนวณและท ำกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบรำยกำรเคลื่อนไหวของส ำรองประกันาัย
ส ำหรับสัญญำประกันาัยระยะยำวด้วย 

ข้อมูลอื่น  

ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึง           
งบกำรเงินและรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรำยงำนนั้น) ซึ่งคำดว่ำจะถูกจัดเตรียมให้กับข้ำพเจ้ำาำยหลัง
วันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีนี้ 

ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะกำรให้            
ควำมเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขัดแย้งที่มีสำระส ำคัญกับงบกำรเงินหรือกับควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรือไม่ หรือปรำกฏ
ว่ำข้อมลูอ่ืนแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่  
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เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯตำมที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว และหำกสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูล             
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญ ข้ำพเจ้ำจะสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวให้ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลทรำบเพื่อให้มี
กำรด ำเนินกำรแก้ไขที่เหมำะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมาำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท ำ 
งบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ข้อผิดพลำด 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษัทฯในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง             
กำรเปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องในกรณีที่มีเร่ืองดังกล่ำว  และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับ
กิจกำรที่ด ำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได้ 

ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด               
และเสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือ               
ควำมเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี             
จะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอำจ
เกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้
งบกำรเงินเหล่ำนี้ 
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ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยง                       
ผู้ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้ด้วย 

• ระบุและประเมินควำมเสี่ยงที่อำจมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญในงบกำรเงิน           
ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง           
ต่อควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำก             
กำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู้ร่วมคิด             
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริง
หรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมาำยใน 

• ท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมาำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของ   
กำรควบคุมาำยในของบริษัทฯ 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร               
ทำงบัญชีและกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหำรจัดท ำ 

• สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกิจกำรที่ด ำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริหำร   
และสรุปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อควำมสำมำรถของบริษัทฯในกำรด ำเนินงำน
ต่อเนื่องหรือไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ข้อสังเกตไว้
ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นว่ำ                 
กำรเปิดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กับ
หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์
หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได้ 

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรือไม่  

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลในเร่ืองต่ำงๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส ำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส ำคัญในระบบ                
กำรควบคุมาำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ 
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ข้ำพเจ้ำได้ให้ค ำรับรองแก่ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมเป็นอิสระและได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่น                
ซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลาำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำร                
ที่ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ที่มีนัยส ำคัญที่สุดใน             
กำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบันและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเร่ืองเหล่ำนี้
ไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะ                
กำรกระท ำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ที่               
ผู้มีส่วนได้เสียสำธำรณะจะได้จำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว 

ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบับนี้ 

 
 
 
รัชดำ  ยงสวัสดิ์วำณิชย์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4951 
 
บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 
กรุงเทพฯ: 19 กุมาำพันธ์ 2564 
 



บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 41,134,866             33,798,067             41,134,866             33,798,067             

รายได้จากการลงทุนค้างรับ 14,386,288             13,187,204             14,386,288             13,187,204             

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 8 3,372,998               2,662,337               3,372,998               2,662,337               

ลูกหน้ีจากสัญญาประกันภัยต่อ 9 433,896,203           214,596,499           433,896,203           214,596,499           

สินทรัพย์ลงทุน

   เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 10.1 1,924,821,674        1,947,134,836        1,924,821,674        1,947,134,836        

   เงินให้กู้ยืมและดอกเบ้ียค้างรับ 11 633,103                  1,029,648               633,103                  1,029,648               

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12 12,814,178             13,624,528             18,910,900             21,684,234             

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 51,069,455             53,308,373             51,069,455             53,308,373             

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14 37,920,025             33,649,819             37,920,025             33,649,819             

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 15.1 85,884,833             28,592,060             84,665,489             26,980,119             

สินทรัพย์อ่ืน

   ค่าบ าเหน็จจ่ายรอตัดบัญชี 80,760,917             78,324,647             80,760,917             78,324,647             

   อ่ืน ๆ 13,409,224             6,256,404               13,409,224             6,256,404               

รวมสินทรัพย์ 2,700,103,764        2,426,164,422        2,704,981,142        2,432,612,187        

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ

หน้ีสิน

หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย 16 864,361,657           786,531,545           864,361,657           786,531,545           

เจ้าหน้ีบริษัทประกันภัยต่อ 17 346,731,212           137,009,478           346,731,212           137,009,478           

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 29,540,236             18,794,352             29,540,236             18,794,352             

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 18 1,486,503               -                              1,486,503               -                              

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 19 17,180,397             14,080,989             17,180,397             14,080,989             

หน้ีสินอ่ืน

   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3,281,189               4,644,925               3,281,189               4,644,925               

   ค่าบ าเหน็จรับรอตัดบัญชี 50,595                    39,935                    50,595                    39,935                    

   อ่ืน ๆ 13,475,935             6,449,194               13,475,935             6,449,194               

รวมหน้ีสิน 1,276,107,724        967,550,418           1,276,107,724        967,550,418           

ส่วนของเจ้ำของ

ทุนเรือนหุ้น 20

   ทุนจดทะเบียน ออกจ าหน่ายและช าระแล้ว  

      หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 600,000,000           600,000,000           600,000,000           600,000,000           

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 79,162,825             79,162,825             79,162,825             79,162,825             

ก าไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 21 60,000,000             60,000,000             60,000,000             60,000,000             

   ยังไม่จัดสรร 782,250,161           739,516,723           783,996,204           743,339,730           

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ (97,416,946)           (20,065,544)           (94,285,611)           (17,440,786)           

รวมส่วนของเจ้ำของ 1,423,996,040        1,458,614,004        1,428,873,418        1,465,061,769        

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 2,700,103,764        2,426,164,422        2,704,981,142        2,432,612,187        

-                              -                              -                              -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงิน



บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุน

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงิน

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รำยได้

เบ้ียประกันภัยต่อรับ 2,338,704,752     2,339,702,858     2,338,704,752     2,339,702,858     

หัก: เบ้ียประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ (19,314,751)        (15,593,246)        (19,314,751)        (15,593,246)        

เบ้ียประกันภัยต่อรับสุทธิ 2,319,390,001     2,324,109,612     2,319,390,001     2,324,109,612     

หัก: ส ารองเบ้ียประกันภัยท่ียังไม่ถือเป็นรายได้เพ่ิมจากปีก่อน (28,181,178)        (42,629,375)        (28,181,178)        (42,629,375)        

เบ้ียประกันภัยต่อท่ีถือเป็นรายได้สุทธิ 2,291,208,823     2,281,480,237     2,291,208,823     2,281,480,237     

รายได้ค่าบ าเหน็จ 2,425,383            1,667,338            2,425,383            1,667,338            

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 64,643,489          70,517,811          64,643,489          70,517,811          

ผลก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน (31,234,351)        25,726,163          (34,007,685)        25,726,163          

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม (1,367,601)          4,655,899            (1,367,601)          4,655,899            

ส่วนแบ่งผลขาดทุนในบริษัทร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย 12.3 (177,128)             (825,217)             -                          -                          

รายได้อ่ืน 5,536,238            5,674,198            5,536,238            5,674,198            

รวมรำยได้ 2,331,034,853     2,388,896,429     2,328,438,647     2,389,721,646     

ค่ำใช้จ่ำย

ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพ่ิมข้ึน 37,257,424          64,657,158          37,257,424          64,657,158          

ส ารองความเส่ียงภัยท่ียังไม่ส้ินสุดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (9,507,891)          9,507,891            (9,507,891)          9,507,891            

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน 1,464,063,410     1,423,183,690     1,464,063,410     1,423,183,690     

หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อช่วง (3,896,233)          (2,549,195)          (3,896,233)          (2,549,195)          

ค่าบ าเหน็จ 570,478,498        536,058,822        570,478,498        536,058,822        

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน 36,471,523          33,877,794          36,471,523          33,877,794          

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 23 92,997,751          92,155,677          92,997,751          92,155,677          

ต้นทุนทางการเงิน 18 115,177               -                          115,177               -                          

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 467,150               -                          467,150               -                          

รวมค่ำใช้จ่ำย 2,188,446,809     2,156,891,837     2,188,446,809     2,156,891,837     

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 142,588,044        232,004,592        139,991,838        232,829,809        

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 15.2 (21,153,386)        (37,748,950)        (20,634,144)        (38,704,702)        

ก ำไรสุทธิ 121,434,658        194,255,642        119,357,694        194,125,107        

ก ำไรต่อหุ้น 26

ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 

   ก าไรสุทธิ 0.20 0.32 0.20 0.32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงิน

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก ำไรสุทธิ 121,434,658        194,255,642        119,357,694        194,125,107        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในงบก าไรขาดทุนในภายหลัง:

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศของบริษัทร่วม (633,222)             (1,652,310)          -                          -                          

ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขายท่ีวัดมูลค่ายุติธรรม

   ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 10.5 (96,056,031)        (5,722,213)          (96,056,031)        (5,722,213)          

บวก: รายได้ภาษีเงินได้ 19,337,851          1,800,632            19,211,206          1,144,443            

รายการท่ีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในงบก าไรขาดทุนในภายหลัง

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (77,351,402)        (5,573,891)          (76,844,825)        (4,577,770)          

รายการท่ีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในงบก าไรขาดทุนในภายหลัง:

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 19 (880,084)             (1,236,432)          (880,084)             (1,236,432)          

บวก: รายได้ภาษีเงินได้ 176,017               247,286               176,017               247,286               

รายการท่ีจะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในงบก าไรขาดทุนในภายหลัง

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (704,067)             (989,146)             (704,067)             (989,146)             

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (78,055,469)        (6,563,037)          (77,548,892)        (5,566,916)          

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 43,379,189          187,692,605        41,808,802          188,558,191        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562

(หน่วย: บาท)

งบการเงิน

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน

เงินรับจากการประกันภัยต่อ 300,354,869        281,008,864        300,354,869        281,008,864        

ดอกเบ้ียรับ 16,472,278          17,193,277          16,472,278          17,193,277          

เงินปันผลรับ 47,523,354          51,675,957          47,523,354          51,675,957          

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากการลงทุนอ่ืน (8,214,216)          25,175,217          (8,214,216)          25,175,217          

รายได้อ่ืน 503,474               661,985               503,474               661,985               

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน (36,413,223)        (33,869,674)        (36,413,223)        (33,869,674)        

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (81,089,591)        (81,241,251)        (81,089,591)        (81,241,251)        

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (48,186,407)        (48,274,011)        (48,186,407)        (48,274,011)        

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ -                          (63,487,643)        -                          (63,487,643)        

เงินให้กู้ยืม -                          320,884               -                          320,884               

เงินสดรับ - สินทรัพย์ทางการเงิน 1,836,671,973     -                          1,836,671,973     -                          

เงินสดจ่าย - สินทรัพย์ทางการเงิน (1,939,271,308)   -                          (1,939,271,308)   -                          

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 88,351,203          149,163,605        88,351,203          149,163,605        

กระแสเงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

ขายอุปกรณ์ -                      420,821               -                      420,821               

ซ้ืออุปกรณ์ (1,076,726) (2,612,020) (1,076,726) (2,612,020)

ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1,103,598) (281,838) (1,103,598) (281,838)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2,180,324)          (2,473,037)          (2,180,324)          (2,473,037)          

กระแสเงินสดได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน

ช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (792,228)             -                          (792,228)             -                          

เงินปันผลจ่าย 27 (78,000,000)        (168,000,000)      (78,000,000)        (168,000,000)      

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (78,792,228)        (168,000,000)      (78,792,228)        (168,000,000)      

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเพ่ิมข้ึน (41,852)               -                          (41,852)               -                          

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 7,336,799            (21,309,432)        7,336,799            (21,309,432)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 33,798,067          55,107,499          33,798,067          55,107,499          

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันส้ินปี 41,134,866          33,798,067          41,134,866          33,798,067          

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562

 (หน่วย: บาท)

ส่วนต่ ากว่าทุนจากการ
วัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขายด้วย การแปลงค่า

ก าไรสะสม มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร งบการเงินท่ีเป็นเงินตรา รวม
ทุนออกจ าหน่าย ส่วนเกินมูลค่า จัดสรรแล้ว - ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ต่างประเทศของบริษัทร่วม องค์ประกอบอ่ืน รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแล้ว หุ้นสามัญ ส ารองตามกฎหมาย ยังไม่จัดสรร - สุทธิจากภาษีเงินได้  - สุทธิจากภาษีเงินได้ ของส่วนของเจ้าของ เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2562 600,000,000           79,162,825             60,000,000             714,249,360           (12,863,016)                      (1,628,637)                        (14,491,653)                1,438,920,532          
เงินปันผลจ่าย 27 -                               -                               -                               (168,000,000)          -                                         -                                         -                                   (168,000,000)            
โอนกลับเงินปันผลค้างจ่ายเน่ืองจากผู้ถือหุ้นไม่ได้สิทธ์ิ -                               -                               -                               867                          -                                         -                                         -                                   867                            
ก าไรสุทธิ -                               -                               -                               194,255,642           -                                         -                                         -                                   194,255,642             
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                               -                               -                               (989,146)                 (4,577,770)                        (996,121)                           (5,573,891)                  (6,563,037)                
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                               -                               -                               193,266,496           (4,577,770)                        (996,121)                           (5,573,891)                  187,692,605             
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 600,000,000           79,162,825             60,000,000             739,516,723           (17,440,786)                      (2,624,758)                        (20,065,544)                1,458,614,004          

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2563 600,000,000           79,162,825             60,000,000             739,516,723           (17,440,786)                      (2,624,758)                        (20,065,544)                1,458,614,004          
เงินปันผลจ่าย 27 -                               -                               -                               (78,000,000)            -                                         -                                         -                                   (78,000,000)              
โอนกลับเงินปันผลค้างจ่ายเน่ืองจากผู้ถือหุ้นไม่ได้สิทธ์ิ -                               -                               -                               2,847                       -                                         -                                         -                                   2,847                        
ก าไรสุทธิ -                               -                               -                               121,434,658           -                                         -                                         -                                   121,434,658             
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                               -                               -                               (704,067)                 (76,844,825)                      (506,577)                           (77,351,402)                (78,055,469)              
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                               -                               -                               120,730,591           (76,844,825)                      (506,577)                           (77,351,402)                43,379,189               
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 600,000,000           79,162,825             60,000,000             782,250,161           (94,285,611)                      (3,131,335)                        (97,416,946)                1,423,996,040          

-                               -                               -                               -                               -                                   -                                
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย



บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562

 (หน่วย: บาท)

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

ส่วนต่ ากว่าทุนจากการ

วัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขายท่ี

ก าไรสะสม วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร

ทุนออกจ าหน่าย ส่วนเกินมูลค่า จัดสรรแล้ว - ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแล้ว หุ้นสามัญ ส ารองตามกฎหมาย ยังไม่จัดสรร - สุทธิจากภาษีเงินได้ เจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2562 600,000,000           79,162,825             60,000,000             718,202,902           (12,863,016)                         1,444,502,711          

เงินปันผลจ่าย 27 -                             -                             -                             (168,000,000)          -                                           (168,000,000)           

โอนกลับเงินปันผลค้างจ่ายเน่ืองจากผู้ถือหุ้นไม่ได้สิทธ์ิ -                             -                             -                             867                         -                                           867                          

ก าไรสุทธิ -                             -                             -                             194,125,107           -                                           194,125,107             

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                             -                             -                             (989,146)                 (4,577,770)                           (5,566,916)               

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                             -                             -                             193,135,961           (4,577,770)                           188,558,191             

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 600,000,000           79,162,825             60,000,000             743,339,730           (17,440,786)                         1,465,061,769          

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกรำคม 2563 600,000,000           79,162,825             60,000,000             743,339,730           (17,440,786)                         1,465,061,769          

เงินปันผลจ่าย 27 -                             -                             -                             (78,000,000)            -                                           (78,000,000)             

โอนกลับเงินปันผลค้างจ่ายเน่ืองจากผู้ถือหุ้นไม่ได้สิทธ์ิ -                             -                             -                             2,847                      -                                           2,847                       

ก าไรสุทธิ -                             -                             -                             119,357,694           -                                           119,357,694             

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                             -                             -                             (704,067)                 (76,844,825)                         (77,548,892)             

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                             -                             -                             118,653,627           (76,844,825)                         41,808,802               

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 600,000,000           79,162,825             60,000,000             783,996,204           (94,285,611)                         1,428,873,418          
-                             -                             -                             -                             -                                           -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



 

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
สำรบัญหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 

ข้อท่ี  เร่ือง  หน้ำท่ี 
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บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 

1 ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนจ ากัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย             
มีภูมิล าเนาในประเทศไทย  และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่                             
9 ตุลาคม 2556 โดยมีบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดที่จัดตั้งขึ้นตาม                
กฎหมายไทย มีภูมิล าเนาในประเทศไทย และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็น     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทดังกล่าวถือหุ้นในบริษัทฯใน
อัตราร้อยละ 10.10 ของหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายและช าระแล้วของบริษัทฯ บริษัทฯประกอบกิจการใน
ประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือการรับประกันชีวิตต่อ ที่อยู่ของบริษัทฯตามที่ จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 48/15 
ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

1.2 กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้เกิดการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 
สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซึ่งความไม่แน่นอนและอาจมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการด าเนินธุรกิจ 
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงิน
เกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ใช้
ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ (ถ้ามี) เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

 งบการเงินนี้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 
2547 และจัดท าขึ้นตามวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) และเป็นไป
ตามรูปแบบงบการเงินที่ก าหนดในประกาศ คปภ. เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาในการจัดท า
และยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 
4 เมษายน 2562 
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 งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในหมายเหตุประกอบ            
งบการเงินข้อที่ 5 เร่ือง นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้  

2.1 งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 

 บริษัทฯจัดท างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้
เสีย 

2.2 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 บริษัทฯจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน 

3.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษัทฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ และแนวปฏิบัติทางการบัญชีจ านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชี 
การให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือ
ปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ  อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส าคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้  

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐานจ านวน 5 ฉบับ ได้แก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
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มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบับที่ 19 การช าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัด
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา
สารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลักการเกี่ยวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน  

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง เครื่องมือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับธุรกิจประกันภัย 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกิจประกันภัย ออกมา
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2562) เร่ืองสัญญาประกันภัย ที่
อนุญาตให้ผู้รับประกันที่เข้าเงื่อนไขตามที่ก าหนด  ให้สามารถยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือ
ทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2563 เป็นการชั่วคราว และก าหนดให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการ
บัญช ีเร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกิจประกันภัยแทน 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ มีข้อก าหนดบางเร่ืองที่แตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                  
ฉบับที่ 9 โดยมีเร่ืองที่ส าคัญดังนี้ 

- การจัดประเภทและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน ให้จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า 
หลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด และลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม โดยไม่ต้องค านึงถึง
หลักการประเมินโมเดลธุรกิจและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา 

- การรับรู้ผลขาดทุนจากด้อยค่า ผลก าไรขาดทุนจากการตัดรายการ และผลก าไรขาดทุนจากการ
ป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงส าหรับตราสารทุนที่เป็น
หลักทรัพย์เผื่อขาย ให้รับรู้เข้าส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

- ก าหนดให้อนุพันธ์แฝงในสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสัญญาแบบผสมต้องแยกออกจากสัญญาหลัก  
หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อในการแยกสัญญา  
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นอกจากนี้ แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้มีข้อก าหนดบางเร่ืองที่แตกต่างจากมาตรฐานการรายงาน                     
ทางการเงิน ฉบับที่ 7 ในส่วนของการเปิดเผยรายการ 

ตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
กับการประกันภัยภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เร่ืองสัญญาประกันภัย 
คิดเป็นจ านวน น้อยกว่าร้อยละ 90 แต่มากกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินรวม และบริษัทฯ
ไม่ได้ประกอบกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยอย่างมีนัยส าคัญ และบริษัทฯไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ในกิจกรรมหลักของกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา  ซึ่งถือว่าเข้าเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เร่ืองสัญญาประกันภัย ดังนั้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้พิจารณาเลือกใช้
แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวแทนการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 และ 
ฉบับที่ 7 

ทั้งนี้ ผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯจากการน าแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับดังกล่าวมาใช้ สรุปได้
ดังต่อไปนี้ 

การจัดประเภทและการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน 

- บริษัทฯยังคงพิจารณาจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน 
(ยกเว้นตราสารทุนบริษัทที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน) เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเช่นเดิม ยกเว้นเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปีให้จัดประเภทเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ณ วันลงทุน 

- บริษัทฯพิจารณาจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนบริษัทที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะ เบียนเป็น
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซึ่งเดิมจัดประเภทเป็น                
เงินลงทุนทั่วไปที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)  ตามมาตรฐานการบัญชีเดิม
ที่ยกเลิก 

- บริษัทฯยังคงจัดประเภทและแสดงเงินลงทุนในตราสารหนี้และเงินให้กู้ยืมที่บริษัทฯถือครอง             
เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและรับช าระเงินต้นและดอกเบี้ยจากจ านวนเงินต้นคงค้างเป็น               
เงินลงทุนที่ถือจนครบก าหนดและเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับตามล าดับและวัดมูลค่าด้วย                
ราคาทุนตัดจ าหน่าย 
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การจัดประเภทและวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงิน 

การถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อการจัดประเภทและวัดมูลค่า            
ของหนี้สินทางการเงิน บริษัทฯยังคงจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจ าหน่าย 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

- แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ก าหนดให้กิจการต้องประมาณการการด้อยค่าจากผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแทนการรับรู้ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้วตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบริษัทฯ
จะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จ าเป็นต้องรอให้
เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน ซึ่งบริษัทฯได้พิจารณาน าหลักการทั่วไป  (General 
Approach) มาใช้ในการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน 

- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของตราสารทุนและหน่วยลงทุนซึ่งจัดประเภทเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผื่อขายจะถูกรับรู้เข้างบก าไรขาดทุนทันทีที่มีหลักฐานสนับสนุนว่าหลักทรัพย์นั้นด้อยค่า โดย
พิจารณาจากหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าต้นทุนการลงทุนในตราสารทุนนั้นอาจไม่สามารถเรียก
คืนกลับมาได้ และการลดลงอย่างมีสาระส าคัญหรืออย่างต่อเน่ืองของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจน
ต่ ากว่าราคาทุน 

การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯพิจารณาแล้วว่าผลกระทบจากการวัดมูลค่าและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นมีจ านวนสูงกว่าผลขาดทุนด้านเครดิตตามนโยบายบัญชีเดิมในจ านวนที่ไม่เป็ นสาระส าคัญ              
จึงไม่ปรับผลกระทบจากการน าแนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวมาใช้คร้ังแรกกับก าไรสะสม ณ วันที่ 1 
มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ 

อย่างไรก็ตาม การจัดประเภทรายการใหม่แสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4 
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ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้ก าหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัด
มูลค่า การน าเสนอรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และ
หนี้สินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมี
มูลค่าต่ า 

การบัญชีส าหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส าคัญจากมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 17                     
ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4  

ค. แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีที่เกี่ยวกับมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำว 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับกิจกำรท่ีให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ท่ี
ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับกิจการที่
ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเท่านั้น ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ COVID-19 
ภาวะเศรษฐกิจ สงครามการค้า และภัยแล้ง และให้เป็นทางเลือกกับทุกกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้
ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางในหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธปท. 
ฝนส. (23) ว. 276/2563 เร่ือง แนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธปท. ฝนส. (01)                      
ว. 380/2563 เร่ือง มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ 
COVID-19 หรือมาตรการอ่ืนใดตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึง ธุรกิจบัตร
เครดิต ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก ากับ และกิจการที่
ไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น ธุรกิจลิสซิ่ง ธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจเช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์ และธุรกิจแฟคเตอร่ิง เป็นต้น ทั้งนี้ กิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและเลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ต้องถือปฏิบัติตามมาตรการ
ผ่อนปรนชั่วคราวทุกข้อที่ระบุไว้ในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ 
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แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมี                   
ผลบังคับใช้ส าหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งมีการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ดังกล่าวระหว่างวันที่  1 มกราคม 2563 ถึงวันที่                          
31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงและให้ถือปฏิบัติตามการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยให้ถือปฏิบัติกับลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหนี้ขนาดกลางและขนาดย่อม และ
ลูกหนี้รายย่อย ซึ่งยังคงมีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจหรือสามารถช าระหนี้ได้ในอนาคต และได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  

บริษัทฯไม่ได้เลือกใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีนี้ เน่ืองจากไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส                   
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลา
ที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผล
บังคับใช้ส าหรับการจัดท างบการเงินของบริษัทที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563  

บริษัทฯไม่ได้เลือกใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีนี้ในปีปัจจุบัน 

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลังวันท่ี 1 มกรำคม 2564 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่                  
1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับ
วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน  

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เร่ิมน ามาตรฐาน
ดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 
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4.  ผลกระทบสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 

 ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3.1 ก. และ ข. บริษัทฯได้น ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 
เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการ
เปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกิจประกันภัย และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาถือ
ปฏิบัติในระหว่างปีปัจจุบัน ส าหรับแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ส าหรับธุรกิจประกันภัย ฝ่ายบริหารของบริษัทฯพิจารณาแล้วว่าผลกระทบจากการน าแนวปฏิบัติทางการบัญชี
ดังกล่าวมาใช้คร้ังแรกมีจ านวนไม่เป็นสาระส าคัญ จึงไม่ปรับผลกระทบดังกล่าวกับก าไรสะสม ณ วันที่ 1 
มกราคม 2563 ส าหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 บริษัทฯได้เลือกปรับสินทรัพย์และหนี้สิน
ในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปกี่อนที่แสดง
เปรียบเทียบ 

 ผลกระทบต่อรายการในงบการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจาก
การน าแนวปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้นมาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก 
แสดงได้ดังนี ้

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธันวาคม 2562 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 32 และแนว
ปฏิบัติทางการ
บัญชี เรื่อง 
เครื่องมือทาง

การเงิน 
 (หมายเหตุ 4.1) 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน            

ฉบับที่ 16       
(หมายเหตุ 4.2) 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 1,947,134,836 - - 1,947,134,836 
สินทรัพย์สิทธิการใช้(1) - - 2,163,554 2,163,554 
หนี้สิน     
หนี้สินตามสัญญาเช่า - - 2,163,554 2,163,554 
ส่วนของเจ้ำของ     
ก าไรสะสม - ยังไม่จัดสรร 739,516,723 - - 739,516,723 
องค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้าของ  (20,065,544) - - (20,065,544) 
(1) แสดงรวมอยู่ใน “ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธันวาคม 2562 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 32 และแนว
ปฏิบัติทางการ
บัญชี เรื่อง 
เครื่องมือทาง

การเงิน 
 (หมายเหตุ 4.1) 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน            

ฉบับที่ 16        
(หมายเหตุ 4.2) 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 1,947,134,836 - - 1,947,134,836 
สินทรัพย์สิทธิการใช้(1) - - 2,163,554 2,163,554 
หนี้สิน     
หนี้สินตามสัญญาเช่า - - 2,163,554 2,163,554 
ส่วนของเจ้ำของ     
ก าไรสะสม - ยังไม่จัดสรร 743,339,730 - - 743,339,730 
องค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้าของ  (17,440,786) - - (17,440,786) 
(1) แสดงรวมอยู่ใน “ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

4.1 เครื่องมือทำงกำรเงิน 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 มูลค่าตามบัญชีและการจัดประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินตามที่ก าหนดใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง 
เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกิจประกันภัย  เปรียบเทียบกับมูลค่าตามมาตรฐาน         
บัญชีเดิม แสดงได้ดังนี้ 
   (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

มูลค่าตามบัญชีตาม 
ผลกระทบจากการถือปฏบิัติตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 32 และแนวปฏิบัตทิางการ

บัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน 

มูลค่าตามบัญชีตาม
แนวปฏิบัต ิ

 มาตรฐานบัญชีเดิม ทางการบัญชีใหม่ 
 ณ 31 ธันวาคม 2562 การจัดประเภท การวัดมูลค่า ณ 1 มกราคม 2563 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์     
เงินลงทุนเพื่อค้าที่วัดมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน 72,336,094 - - 72,336,094 

เงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 803,962,688 2,105,720 - 806,068,408 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนดที่วัด
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 1,068,730,334 - - 1,068,730,334 

เงินลงทุนทั่วไป 2,105,720 (2,105,720) - - 
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 1,947,134,836 - - 1,947,134,836 
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4.2 สัญญำเช่ำ 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติคร้ังแรก บริษัทฯรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่า
ส าหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่า
ที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงนิกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2,376,684 
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี (213,130) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน                        

ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก 2,163,554 
หน้ีสินสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 2,163,554 

อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก (ร้อยละต่อปี) 6.20 

5. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

5.1  กำรรับรู้รำยได้ 

ก. เบี้ยประกันภัยต่อรับ 

เบี้ยประกันภัยต่อรับประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยต่อรับ หักด้วยมูลค่าของกรมธรรม์ที่ยกเลิกและการส่งคืน
เบี้ยประกันภัยต่อ โดยเบี้ยประกันภัยต่อรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯได้รับใบค าขอเอาประกันภัยต่อหรือ
ใบแจ้งการประกันภัยต่อจากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ และบริษัทฯได้ยืนยันความคุ้มครองตามเงื่อนไข
ของการรับประกันภัยต่อนั้น  

ข. รำยได้ค่ำบ ำเหน็จ 

รายได้ค่าบ าเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อจะบันทึกเป็นรายการรอตัดบัญชี โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้ตาม
สัดส่วนของเบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย 
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ค. รำยได้จำกกำรลงทุน 

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง  โดยจะน ามูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของ
สินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้าน
เครดิตในภายหลัง ที่จะน ามูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อสิทธิในการรับเงินปันผลเกิดขึ้น 

ง.  ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน 

ผลก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ 

5.2 กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย 

ก.  เบี้ยประกันภัยจ่ำยจำกกำรเอำประกันภัยต่อ 

เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อได้โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยให้
บรษิัทรับประกันภัยต่อแล้ว  

ข. ค่ำสินไหมทดแทน 

ค่าสินไหมทดแทนประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจาก
การรับประกันภัยต่อ และส าหรับทั้งความเสียหายที่ได้รับรายงานแล้วและที่ยังไม่ได้รับรายงาน ซึ่งแสดง
ตามมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องและรายการปรับปรุงค่าสินไหมของปี
ปัจจุบันและปีก่อนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี  

 ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อจะรับรู้เมื่อได้รับแจ้งจากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อตามจ านวน
ที่ได้รับแจ้งและโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกิน
ทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง  

 ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นรายการหักจากค่าสินไหมทดแทนเมื่อได้
บันทึกค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง 

ค. ค่ำบ ำเหน็จ 

ค่าบ าเหน็จจากการรับประกันภัยต่อจะบันทึกเป็นรายการรอตัดบัญชี โดยทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตาม
สัดส่วนของเบี้ยประกันภัยต่อรับที่รับรู้เป็นรายได้ 
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ง. ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น  

 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น คือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกิดจากการรับประกันภัยต่อ ทั้งค่าใช้จ่ายทางตรงและ
ทางอ้อม และให้รวมถึงเงินสมทบต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกันภัยโดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง 

จ. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน  

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน คือค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกันภัยและการจัดการค่า
สินไหมทดแทน โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง 

5.3   กำรจัดประเภทสัญญำประกันภัย 

บริษัทฯจัดประเภทของสัญญาประกันภัยต่อรับและสัญญาประกันภัยต่อออกโดยการพิจารณาลักษณะของ
สัญญาประกันภัย โดยสัญญาประกันภัยคือสัญญาซึ่งผู้รับประกันภัย รับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มี
นัยส าคัญจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (ผู้ เอาประกันภัย) โดยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ เอา
ประกันภัยหากเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนที่ระบุไว้ (เหตุการณ์ที่ รับประกันภัย) เกิดผลกระทบใน ทาง
ลบต่อผู้เอาประกันภัย ในการพิจารณาว่ามีการรับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนัยส าคัญหรือไม่นั้นจะ
พิจารณาจากจ านวนผลประโยชน์ที่จะต้องจ่ายกรณีที่มี เหตุการณ์ที่รับประกันภัยเกิดขึ้นกับจ านวนเงินตาม
ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญาหากไม่มี เหตุการณ์ที่รับประกันภัยเกิดขึ้น ซึ่งหากไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว
ข้างต้น บริษัทฯจะจัดประเภทสัญญาประกันภัยดังกล่าวเป็นสัญญาการลงทุน ซึ่งสัญญาการลงทุนคือสัญญาที่มี
รูปแบบทางกฎหมายเป็นสัญญาประกันภัยและท าให้ผู้รับประกันภัยมีความเสี่ยงทางการเงินแต่ไม่ได้ท าให้
ผู้รับประกันภัยมีความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่ส าคัญ ความเสี่ยงทางการเงิน ได้แก่ ความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือราคา 

บริษัทฯจัดประเภทของสัญญาโดยประเมินความส าคัญของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเป็นรายสัญญา ณ 
วันเร่ิมต้นสัญญา หากสัญญาใดจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยแล้ว จะยังคงเป็นสัญญาประกันภัยตลอดไป
จนกว่าสิทธิและภาระผูกพันทั้งหมดถูกท าให้สิ้นสุดหรือสิ้นผลบังคับ หากสัญญาใดเคยจัดประเภทเป็นสัญญา
การลงทุน ณ วันเร่ิมต้นสัญญา อาจจะถูกจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยในเวลาต่อมาได้ หากพบว่าความ
เสี่ยงด้านการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

บริษัทฯแบ่งการจัดประเภทสัญญาประกันภัยต่อเป็นระยะยาวและระยะสั้น โดยบริษัทฯจัดประเภทสัญญา
ประกันภัยที่มีระยะเวลาของสัญญาเกินกว่า 1 ปี หรือสัญญาที่มีการรับรองการต่ออายุอัตโนมัติ ซึ่งบริษัทฯไม่
สามารถบอกเลิกสัญญาและไม่สามารถปรับเพิ่มหรือลดเบี้ยประกันภัย รวมถึงเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ใดๆ
ตลอดอายุสัญญา เป็นสัญญาประกันภัยระยะยาว และจัดประเภทสัญญาประกันภัยที่ไม่มีลักษณะหรือเงื่อนไข
เช่นเดียวกับสัญญาประกันภัยระยะยาวเป็นสัญญาระยะสั้น  
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5.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่กิจการถือไว้
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจ่ายช าระภาระผูกพันระยะสั้นมากกว่าเพื่อการลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืน มี
สภาพคล่องสูง ถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ ากัดในการ 
เบิกใช้ 

5.5 สินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ 

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อประกอบด้วยส ารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ ส่วนที่
เป็นส ารองส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวและส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้หักด้วยค่าเผื่อการ
ด้อยค่า (ถ้ามี)  

ส ารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อประมาณขึ้นตามสัดส่วนของการประกันภัยต่อของ
ส ารองส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวและส ารองเบี้ยประกันภัย ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ตามกฎหมายว่าด้วย
การค านวณส ารองประกันภัย 

บริษัทฯจะบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเมื่อมีหลักฐานปรากฎชัดเจนอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลัง
การรับรู้สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อเมื่อเร่ิมแรกและท าให้บริษัทฯอาจจะไม่ได้รับช าระเงินและบริษัทฯ
สามารถวัดมูลค่าของจ านวนเงินดังกล่าวนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ  

5.6 ลูกหน้ีจำกสัญญำประกันภัยต่อและเจ้ำหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 

บริษัทฯแสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุทธิของกิจการเดียวกัน (ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อหรือ
เจ้าหนีบ้ริษัทประกันภัยต่อ) เมื่อเข้าเงื่อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้ 

(1) บริษัทฯมีสิทธิตามกฎหมายในการน าจ านวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ 

(2) บริษัทฯตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายช าระจ านวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะ
รับรู้ประโยชน์จากสินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายช าระหนี้สิน 

ก.  ลูกหน้ีจำกสัญญำประกันภัยต่อ 

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อแสดงด้วย เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อและเงินค้างรับจากการ
ประกันภัยต่อ  
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เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยค้างรับ ค่าบ าเหน็จค้างรับ ค่าสินไหมทดแทน
ค้างรับ และรายการค้างรับอ่ืนๆจากบริษัทประกันภัยต่อ และหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยบริษัทฯบันทึก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบันของบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน 

ข. เจ้ำหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อประกอบด้วย เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ และเงินค้างจ่ายเกี่ยวกับ              
การประกันภัยต่ออ่ืนซึ่งประกอบด้วย รายการค้างจ่ายอ่ืนๆ ให้กับบริษัทประกันภัยต่อ ยกเว้นส ารองค่า
สินไหมทดแทนจากสัญญาประกันภัยต่อ 

5.7  เครื่องมือทำงกำรเงิน 

การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
บันทกึในงบก าไรขาดทุน  

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
ดังกล่าวบันทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบันทึกในงบก าไรขาดทุนเมื่อได้จ าหน่ายหลักทรัพย์นั้น
ออกไป  

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย บริษัทฯตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ า
กว่ามูลค่าเงินลงทุนตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจ านวนที่ตัดจ าหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับ
ดอกเบี้ยรับ 

เงินลงทุนในตราสารทุนบริษัทที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความ
ต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี))  

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท าการ
สุดท้ายของงวดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ค านวณโดยใช้อัตรา
ผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่า
สินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดค านวณตาม
หลักเกณฑ์การประมาณมูลค่ายุติธรรมที่ยอมรับทั่วไป 
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ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะปรับมูลค่า
ของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่าง
ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในงบก าไรขาดทุนหรือแสดงเป็นส่วนเกินหรือส่วนต่ า
กว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มี
การโอนเปลี่ยน 

เมื่อมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับต้นทุนของเงินลงทุน จะถูกบันทึกใน
งบก าไรขาดทุน บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการค านวณต้นทุนของเงินลงทุน 

บริษัทฯบันทึกรายการซื้อขายเงินลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่เกิดรายการ (Trade date) และบันทึกรายการซื้อ
ขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันที่ช าระราคา (Settlement date) 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายและตราสารหนี้
ที่จะถือจนครบก าหนดแสดงในงบแสดงฐานะการเงินสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
(ถ้ามี) 

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้ำงรับ 

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแสดงตามวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย และหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น (ถ้ามี) 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน   

กำรด้อยค่ำของตรำสำรหนี้ 

บริษัทฯรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัด
จ าหน่าย และสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย (ไม่รวมหน่วย
ลงทุน) โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน ซึ่งบริษัทฯได้พิจารณาน า
หลักการทั่วไป  (General Approach) มาใช้ในการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของ
สินทรัพย์ทางการเงินซึ่งพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นระดับ 
และก าหนดวิธีการวัดค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและการค านวณดอกเบี้ยที่แท้จริงที่
แตกต่างกันในแต่ละระดับ โดยมีข้อยกเว้นส าหรับลูกหนี้ อ่ืนหรือสินทรัพย์ที่ เกิดจากสัญญาที่ ไม่มี
องค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยส าคัญ ซึ่งบริษัทฯใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุน
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุแทน 
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กำรด้อยค่ำของตรำสำรทุนและหน่วยลงทุนซึ่งจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขำย 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของตราสารทุนและหน่วยลงทุนซึ่งจัดประเภทเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
จะถูกรับรู้เข้างบก าไรขาดทุนทันทีที่มีหลักฐานสนับสนุนว่าหลักทรัพย์นั้นด้อยค่า โดยพิจารณาจากหลักฐานที่
แสดงให้เห็นว่าต้นทุนการลงทุนในตราสารทุนนั้นอาจไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้ และการลดลงอย่างมี
สาระส าคัญหรืออย่างต่อเน่ืองของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจนต่ ากว่าราคาทุน 

ขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงนิ 

บริษัทฯรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกส าหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการท ารายการ และจัด
ประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย โดยใช้วิธี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลก าไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัด
จ าหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุน โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตัดจ าหน่าย
ค านึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจ าหน่าย
ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในงบก าไรขาดทุน  

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้
สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอน
หรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น   

บริษัทฯตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิก
ภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็น
หนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อก าหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อก าหนดของหน้ีสิน
ที่มีอยู่อย่างเป็นสาระส าคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่าง
ของมูลค่าตามบัญชดีังกล่าวในงบก าไรขาดทุน  

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะน ามาหักกลบกันและแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ
การเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจ านวนเงินที่รับรู้ และกิจการมี
ความตั้งใจที่จะช าระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และช าระหนี้สินพร้อมกัน 
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5.8  เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจะถูกบันทึกคร้ังแรกใน
ราคาทุนที่ซื้อมาและในภายหลังจะปรับเพิ่มหรือลดด้วยส่วนได้เสียที่เกิดจากผลการด าเนินงานของบริษัทร่วม
ตามอัตราส่วนการลงทุนและปรับลดด้วยเงินปันผลรับ 

 เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการ
ด้อยค่า (ถ้ามี) ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน 

5.9  ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเสื่อมรำคำ 

  ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี)  

  ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้ 

อาคาร - 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้ส านักงาน - 5 ปี 
คอมพิวเตอร์ - 3 ปี 
ยานพาหนะ - 5 ปี 

 ค่าเสื่อมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับที่ดินและงานระหว่าง
ก่อสร้าง 

 บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจ าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการ
จ าหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี 
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5.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

 บริษัทฯตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่า
สินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ าหน่ายและวิธีการตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน ไม่มีการตัด
จ าหน่ายส าหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา  

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่ งมีอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ 10 ปี  

5.11 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

  ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะท าการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจ
ด้อยค่า บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพย์มีมูลค่าต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้  มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง มูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการ
ประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจาก
สินทรัพย์และค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยง
ในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่ก าลัง
พิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯใช้แบบจ าลองการประเมินมูลค่าที่ดี
ที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ านวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจ าหน่ายสินทรัพย์
หักด้วยต้นทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน
และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน  

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์
นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่
ใช้ก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควร
จะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯจะบันทึกกลับ
รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังงบก าไรขาดทุนทันที 
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5.12 หนี้สินจำกสัญญำประกันภัย 

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ประกอบด้วยส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว ส ารอง               
ค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายและส ารองเบี้ยประกันภัย 

ก. ส ำรองประกันภัยส ำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะเปรียบเทียบมูลค่าส ารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม 
กับส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ และจะรับรู้ส่วนต่างเพิ่มเติมหากมูลค่าส ารองประกันภัย
แบบเบี้ยประกันภัยรวมสูงกว่าส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้  

(1) ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 

การประกันชีวิตต่อแบบสัญญา - วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่) 
การประกันชีวิตต่อเฉพาะราย - วิธีเฉลี่ยรายวัน (วิธีเศษหนึ่งส่วนสามร้อยหกสิบห้า) 

ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อค านวณจากเบี้ย
ประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อด้วยวิธีการเช่นเดียวกับการรับประกันภัยต่อที่ได้โอนความ
เสี่ยงจากการประกันภัยให้บริษัทรับประกันภัยต่อแล้วตลอดอายุของสัญญากรมธรรม์ 

(2) ส ารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม 

ส ารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวมเป็นส ารองประกันชีวิตที่ค านวณตามวิธีของคณิตศาสตร์
ประกันภัยตามประกาศ คปภ. โดยมีข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประมาณการเกี่ยวข้องกับ อัตราการ
ขาดอายุหรือเวนคืนกรมธรรม์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและบริหาร อัตรามรณะและอัตราเจ็บป่วย 
อัตราคิดลด และอัตราเงินปันผลที่ไม่รับรองการจ่ายในอนาคต เป็นต้น 

ข. ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 

 ส ารองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับการแจ้งค าเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยตาม
จ านวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหม
ทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง  

ส ารองค่าสินไหมทดแทนค านวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยค านวณจากประมาณการที่ดี
ที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยในอนาคตส าหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้น
แล้วก่อนหรือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียที่บริษัทฯได้รับรายงานแล้ว
และยังไม่ได้รับรายงาน และรวมค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน ผลต่างของประมาณการ
ส ารองค่าสินไหมทดแทนที่ค านวณได้สูงกว่าค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรู้ไปแล้วในบัญชี คือส่วนของ
ประมาณการส ารองความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัทฯทราบ (Incurred but not 
reported: IBNR) 
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ค. ส ำรองเบี้ยประกันภัย 

ส ารองเบี้ยประกันภัยเป็นส ารองส าหรับสัญญาประกันต่อรับประเภทระยะสั้น โดยทุกวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะเปรียบเทียบมูลค่ าของส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดกับส ารองเบี้ย
ประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้สุทธิจากค่าบ าเหน็จจ่ายรอตัดบัญชี  และจะรับรู้ส่วนต่างเพิ่มเติม           
หากมูลค่าของส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดสูงกว่าส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้สุทธิ
จากค่าบ าเหน็จจ่ายรอตัดบัญชี ทั้งนี้ ส ารองเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มหรือลดจากปีก่อนจะถูกรับรู้ในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุน 

(1) ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 

การประกันชีวิตต่อแบบสัญญา - วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่) 
การประกันชีวิตต่อเฉพาะราย - วิธีเฉลี่ยรายวัน (วิธีเศษหนึ่งส่วนสามร้อยหกสิบห้า) 

ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อค านวณจากเบี้ย
ประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อด้วยวิธีการเช่นเดียวกับการรับประกันภัยต่อที่ได้โอนความ
เสี่ยงจากการประกันภัยให้บริษัทรับประกันภัยต่อแล้วตลอดอายุของสัญญากรมธรรม์ 

(2) ส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด 

ส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด เป็นจ านวนเงินที่บริษัทฯจัดส ารองไว้เพื่อชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตส าหรับการประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่ ซึ่งค านวณโดยวิธีการทาง
คณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัทฯใช้การประมาณการที่ ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต 

5.13 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 

ก. โครงกำรสมทบเงิน 

บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม
และเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิด
รายการ 
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ข. โครงกำรผลประโยชน์  

บริษัทฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ง     
บริษัทฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์  

บริษัทฯค านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์  โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ 
(Projected Unit Credit Method) โดยได้ท าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย 

ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส าหรับโครงการผลประโยชน์จะ
รับรู้ทันทีในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและบันทึกไปยังก าไรสะสมโดยตรง 

5.14 ประมำณกำรหนี้สิน 

 บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้น
แล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระ
ผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ  

5.15 สัญญำเช่ำ 

 นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

 ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่า บริษัทฯจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้
สินทรัพย์ที่ระบุได้ส าหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน 

 บริษัทฯใช้วิธีการบัญชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่า
ระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ า ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้
งาน) บริษัทฯบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่า
ตามการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า  
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ก. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้  

 สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ
ปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วย
จ านวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกที่เกิดขึ้น จ านวนเงินที่
จ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจ
ตามสัญญาเช่าที่ได้รับ 

 ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการ
ให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้ 

ยานพาหนะ - 5 ปี 

 หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับบริษัทฯเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะค านวณจากอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย์ 

 สินทรัพย์สิทธิการใช้แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 บริษัทฯประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.11  
เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช้สินทรัพย์ทางการเงิน 

ข. หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ 

 หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญา
เช่า จ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผัน
แปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จ านวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคา
ใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทฯจะใช้สิทธินั้น และการจ่าย
ค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อก าหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯจะใช้สิทธิในการ
ยกเลิกสัญญาเช่า บริษัทฯบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่
เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายช าระนั้นได้เกิดขึ้น  

 บริษัทฯค านวณมูลค่าปัจจุบันโดยการคิดลดจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัย
ของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯ หลังจากวันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตาม
บัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่าย
ช าระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการ
ประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง 
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ค. สัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำซึ่งสินทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต่ ำ 

 สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่ง
สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ า จะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

 นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 

 สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับบริษัทฯใน
ฐานะผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ ากว่า ภาระ
ผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกรับรู้
เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อม
ราคาตลอดอายุระยะเวลาที่น้อยกว่าระหว่างอายุสัญญาเช่าหรืออายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า  

 สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับบริษัทฯ
ในฐานะผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบ
ก าไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าด าเนินงานก่อน
หมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การ
ยกเลิกนั้นเกิดขึ้น 

5.16 เงินตรำต่ำงประเทศ 

  บริษัทฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของบริษัทฯ 

  รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์
และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ 
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน    

  ก าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในงบก าไรขาดทุน 

5.17 ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

ก. ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษัทฯบันทึกภาษี เงินได้ปัจจุบันตามจ านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของ รัฐ             
โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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ข. ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตรา
ภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

บริษัทฯรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่ วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีในจ านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้
หักภาษีนั้น 

บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีก าไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 

บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ 

5.18 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก
บริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียง
โดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส าคัญ กรรมการหรือ
พนักงานของบริษัทฯที่มีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษัทฯ 

5.19 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สิน
ให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่
วัดมูลค่า บริษัทฯใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และ
หนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นใน
กรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอ
ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่
เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่
จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด  
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 ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่ง
ออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

 ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง 

 ระดับ 2 ใช้ข้อมลูอ่ืนที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม 

 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมลูเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึน้  

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจ า 

6. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ 

 ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพิ นิจและการ
ประมาณการในเร่ืองที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบ
ต่อจ านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจ
แตกต่างไปจากจ านวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส าคัญมีดังนี้ 

6.1 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินค้ำงรับจำกกำรประกันภัยต่อ 

 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ
ในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงิน
ในอดีต อายุของหน้ีที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น  เป็นต้น 

6.2 ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ 

 ในการประมาณการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ
ในการประมาณการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจากบริษัทประกันภัยต่อแต่ละราย โดยค านึงถึงเงื่อนไขของ
สัญญาประกันภัยต่อและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลท าให้บริษัทฯอาจจะไม่ได้รับจ านวนเงินทั้งหมดตาม
เงื่อนไขของสัญญา 
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6.3 ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของตรำสำรทุนและหน่วยลงทุน 

 บริษัทฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของตราสารทุนและหน่วยลงทุนที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อ
ขายที่วัดมูลค่าผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เมื่อมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าต้นทุนการลงทุนในตราสารทุน
นั้นอาจไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้ และการลดลงอย่างมีสาระส าคัญหรืออย่างต่อเนื่องของมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนจนต่ ากว่าราคาทุน ซึ่งต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

6.4 ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตส าหรับสินทรัพย์ทาง
การเงิน การค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของบริษัทฯขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการประเมิน
การเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิต การพัฒนาแบบจ าลอง ความน่าจะเป็นของการได้รับช าระหนี้ รวมถึง
การเลือกข้อมูลการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตมาใช้ในแบบจ าลอง อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณ
การและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจ านวนค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิต ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอาจมีขึ้นได้ในอนาคต 

6.5 ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 ในการประเมินค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจใน
การประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าว มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับธุรกรรมการขายที่มีผล
ผูกพันซึ่งได้เข้าท าในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันส าหรับสินทรัพย์ที่ คล้ายคลึงกันหรืออ้างอิงจาก
ราคาตลาดที่สามารถสังเกตได้หักด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มในการจ าหน่ายสินทรัพย์นั้น  ในการประเมินมูลค่าจาก
การใช้สินทรัพย์ บริษัทฯใช้แบบจ าลองการคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งใช้ข้อมูลงบประมาณในอนาคตและไม่
รวมถึงการปรับโครงสร้างใด ๆ ที่กิจการยังไม่ได้มีผลผูกพันหรือการลงทุนในอนาคตที่ส าคัญซึ่งจะท าให้
สินทรัพย์นั้นดีขึ้น ทั้งนี้ สิ่งที่มีผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนคืออัตราคิดลดที่ใช้ในแบบจ าลอง
ดังกล่าว ตลอดจนกระแสเงินสดรับในอนาคตที่คาดการณ์และอัตราการเติบโดที่ใช้เพื่อการคาดการณ์ 
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6.6 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ 

ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ใน
การนี้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่ เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้ จ่ายในอนาคตซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 

6.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง 
ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ รวมทั้งการเลือก
อัตราคิดลดที่เหมาะสมในการค านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ  

6.8 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเมื่อมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวนั้น ใน
การนี้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จ านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็น
จ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

6.9 ส ำรองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม 

ส ารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวมค านวณตามวิธีของคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งประมาณจากข้อสมมติ
ปัจจุบันหรือข้อสมมติที่ก าหนดตั้งแต่วันเร่ิมรับประกัน โดยสะท้อนถึงการประมาณการที่ดีที่สุด ณ ขณะนั้น 
โดยข้อสมมติหลักที่ใช้จะเกี่ยวข้องกับอัตราการขาดอายุหรือเวนคืนกรมธรรม์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขายและ
บริหารงาน อัตรามรณะ อัตราการเจ็บป่วย อัตราคิดลด และอัตราเงินปันผลที่ไม่รับรองการจ่ายในอนาคต เป็น
ต้น ทั้งนี้การใช้ข้อสมมติที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจ านวนส ารองประกันชีวิต ดังนั้นการปรับปรุงส ารอง
ประกันชีวิตอาจมีขึ้นในอนาคต 
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6.10 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯต้องประมาณการส ารองค่าสินไหมทดแทน  โดยแยกพิจารณา                   
สองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและบริษัทฯได้รับรายงานความเสียหายแล้ว และส่วนของ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่บริษัทฯยังไม่ได้รับรายงาน (Incurred but not reported: IBNR) ซึ่งต้องใช้วิธีการ
ทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นมาตรฐานสากลในการประมาณการ โดยข้อสมมติหลักที่ใช้ในวิธีการทาง
คณิตศาสตร์ประกันภัยดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลในอดีต ซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหม
ทดแทน การจ่ายช าระค่าสินไหมทดแทนของบริษัทฯ ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย จ านวนคร้ังของค่าสินไหม 
เป็นต้น อย่างไรก็ตามประมาณการดังกล่าวเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต จึงอาจแตกต่างกับผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นจริงได้ 

6.11 ส ำรองควำมเสี่ยงภัยท่ีไม่สิ้นสุด 

ส ารองประกันภัยส าหรับความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดค านวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้การ
ประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอา
ประกันที่เหลืออยู่ ซึ่งการประมาณเงินส ารองดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ้ างอิงจาก
ข้อมูลในอดีตและประมาณการอย่างดีที่สุด ณ ขณะนั้น 

6.12 หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชนห์ลังออกจากงานของพนักงานประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรา
มรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงาน เป็นต้น 

6.13 กำรรับรู้และกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์และหนี้สิน  

 ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
ว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่           
โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน 
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6.14 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้
ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจ าลองได้มาจากการ
เทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ 
และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ ยนแปลงของข้อสมมติที่
เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการค านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยล าดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรม 

7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน                    

ตามวิธีส่วนได้เสียและ                                          
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
   
เงินสด 4,151 4,052 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก าหนดระยะเวลาจ่ายคืน 18,923,100 8,788,149 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเม่ือสิ้นก าหนดระยะเวลา 22,000,000 - 

เงินฝากสถาบันการเงินอื่น 249,467 25,005,866 
รวม 41,176,718 33,798,067 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (41,852) - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - สุทธิ 41,134,866 33,798,067 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ า และเงินฝากสถาบันการเงินอ่ืนมีอัตรา
ดอกเบี้ยระหว่างอัตราร้อยละ 0.05 ถึง 0.50 ต่อปี และร้อยละ 0.1 ถึง 1.0 ต่อปี ตามล าดับ 
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8. สินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน                    

ตามวิธีส่วนได้เสียและ                                          
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
ส ารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ   
   ส ารองส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 2,821,732 2,656,014 
   ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 551,266 6,323 

รวมสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ  3,372,998 2,662,337 

9. ลูกหน้ีจำกสัญญำประกันภัยต่อ 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน                    

ตามวิธีส่วนได้เสียและ                                          
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
   
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ 98,623,966 92,399,180 
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ  335,272,237 122,197,319 

รวมลูกหน้ีจากสัญญาประกันภัยต่อ 433,896,203 214,596,499 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ยอดคงเหลือของเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อโดยจ าแนกอายุตามเงิน
ต้นที่ค้างรับแสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน                    

ตามวิธีส่วนได้เสียและ                                          
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
   
ยังไม่ถึงก าหนดรับช าระ 331,358,377 121,845,713 
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา  12  เดือน     3,913,860 272,060 
ค้างรับเป็นระยะเวลา 1 - 2 ปี - 79,546 

รวมเงินค้างรับเก่ียวกับการประกันภัยต่อ 335,272,237 122,197,319 
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10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์  

10.1 จ ำแนกตำมประเภทเงินลงทุน 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธสีว่นได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
 ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม 
เงินลงทุนเพ่ือค้ำท่ีวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน 
ก ำไรหรือขำดทุน     

หุ้นทุน - - 75,613,249 72,336,094 
หน่วยลงทุน  79,065,508 79,068,935 - - 
รวม 79,065,508 79,068,935 75,613,249 72,336,094 
บวก (หัก): ก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 3,427 - (3,277,155) - 
เงินลงทุนเพื่อค้าที่วัดมูลค่ายุติธรรมผา่น        
ก าไรหรือขาดทุน - สุทธิ 79,068,935 79,068,935 72,336,094 72,336,094 

เงินลงทุนเผื่อขำยท่ีวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     

หุ้นทุน 364,432,796 339,382,892 200,215,348 203,031,302 
หน่วยลงทุน  659,959,564 543,592,469 625,548,322 600,931,386 
รวม 1,024,392,360 882,975,361 825,763,670 803,962,688 
หัก: ขาดทุนที่ยังไม่เกิดข้ึนจริง (117,857,013) - (21,800,982) - 
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า  (23,559,986) - - - 
เงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิ 882,975,361 882,975,361 803,962,688 803,962,688 

เงินลงทุนท่ีถือจนครบก ำหนดท่ีวัดมูลค่ำด้วย
รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย     

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 475,658,375 486,337,634 709,081,922 715,993,870 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 287,544,302 291,939,521 214,648,412 218,791,589 
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก าหนด               
เกินกว่า 3 เดือน 200,000,000 200,000,000 145,000,000 145,000,000 

รวม 963,202,677 978,277,155 1,068,730,334 1,079,785,459 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต                   

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (425,299) - - - 
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนดที่วัดมูลค่า
ด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย - สุทธ ิ 962,777,378 978,277,155 1,068,730,334 1,079,785,459 

เงินลงทุนท่ัวไป     
หุ้นทุน  - - 2,105,720 2,272,072 

รวมเงินลงทุนทั่วไป - - 2,105,720 2,272,072 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธ ิ 1,924,821,674 1,940,321,451 1,947,134,836 1,958,356,313 
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10.2 จ ำแนกตำมกำรวิเครำะห์ล ำดับชั้นควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 31 ธันวาคม 2563 
 

มูลค่าตามบัญชี
ขั้นต้น 

ค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่า

จะเกิดขึ้น 
มูลค่าตามบัญชี

สุทธิ 

เงินลงทุนที่ถือจนครบก ำหนดที่วัดมูลค่ำด้วย
รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย 

 
  

ชั้นท่ี 1 - ตราสารหน้ีที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต 963,202,677 (425,299) 962,777,378 

รวม 963,202,677 (425,299) 962,777,378 

10.3 ระยะเวลำคงเหลือของตรำสำรหนี้ 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีระยะเวลาคงเหลือดังน้ี 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

 ครบก าหนด  ครบก าหนด  

 ภายใน 1 ป ี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ภายใน 1 ป ี 1 - 5 ป ี เกิน 5 ป ี รวม 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนดท่ี
วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัด
จ ำหน่ำย         

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 228,024,125 119,931,071 127,703,179 475,658,375 445,675,238 132,717,416 130,689,268 709,081,922 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 65,371,694 144,368,061 77,804,547 287,544,302 30,000,000 133,000,000 51,648,412 214,648,412 
เงินฝากสถาบันการเงินที่                 

ครบก าหนดเกินกว่า 3 เดือน 200,000,000 - - 200,000,000 145,000,000 - - 145,000,000 

รวม 493,395,819 264,299,132 205,507,726 963,202,677 620,675,238 265,717,416 182,337,680 1,068,730,334 
หัก: ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิต                   

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (268,982) (91,190) (65,127) (425,299) - - - - 

รวมเงินลงทุนที่จะถือจน                          
ครบก าหนดที่วัดมูลค่าด้วย              
ราคาทุนตัดจ าหน่าย - สทุธิ 493,126,837 264,207,942 205,442,599 962,777,378 620,675,238 265,717,416 182,337,680 1,068,730,334 
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10.4 มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรหนี ้

จากการที่บริษัทฯพิจารณาเลือกใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ส าหรับธุรกิจประกันภัยในการจัดท างบการเงิน ท าให้บริษัทฯไม่ต้องค านึงหลักการประเมินโมเดลธุรกิจและ
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาในการจัดประเภทและวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 อย่างไรก็ตาม หากได้มีการจัดประเภทและวัดมูลค่าสินทรัพย์
ทางการเงินตราสารหนี้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 จะมีผลกระทบ ดังนี้ 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

และงบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 31 ธันวาคม 2563 
 กระแสเงินสดทีเ่กิดขึน้ตามสัญญา         

จากสินทรัพย์ทางการเงนิในวันที่
ก าหนดไว้ไม่เป็นการรบัช าระเงินต้น

และดอกเบี้ยจากจ านวนเงินตน้                         
คงค้างเท่านัน้ 

กระแสเงินสดทีเ่กิดขึน้ตามสัญญา             
จากสินทรัพย์ทางการเงนิในวันที่
ก าหนดไว้เปน็การรับช าระเงนิตน้         
และดอกเบี้ยจากจ านวนเงินตน้            

คงค้างเท่านัน้ 
 

มูลค่ายุติธรรม            

จ านวนการ
เปลี่ยนแปลงใน
ในมูลค่ายุติธรรม 

ระหว่างป ี มูลค่ายุติธรรม            

จ านวนการ
เปลี่ยนแปลงใน
ในมูลค่ายุติธรรม 

ระหว่างป ี

เงินลงทุนเพื่อค้ำที่วัดมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำน  
 ก ำไรหรือขำดทุน     
หน่วยลงทนุ 79,068,935 3,427 - - 
เงินลงทุนเผ่ือขำยที่วัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน 
 ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่     
หน่วยลงทนุ 280,114,859 (17,921,504)(1) - - 
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนดทีว่ัดมูลค่ำ 
 ด้วยรำคำทุนตัดจ ำหนำ่ย     
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - 486,337,634 3,767,311 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน - - 291,939,521 252,042 
เงินฝากสถาบันการเงนิทีค่รบก าหนดเกินกว่า  
 3 เดือน - - 200,000,000 - 

รวม 359,183,794 (17,918,077) 978,277,155 4,019,353 

(1) บริษัทฯได้มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าจ านวน 19 ล้านบาท ในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีแล้ว 
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10.5 ส่วนต่ ำกว่ำทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย 

(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 

2563 2562 
   
ส่วนต่ ากว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษีเงินได้ ณ วันต้นป ี (17,440,786) (12,863,016) 

ตีมูลค่าเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (127,002,516) 19,707,595 
ขาดทุนจากการด้อยค่าทีร่ับรู้ในงบก าไรขาดทุน 23,559,986 - 
(ก าไร) ขาดทุนจากการขายที่รบัรู้ในงบก าไรขาดทุน 7,386,499 (25,429,808) 
รวมขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (96,056,031) (5,722,213) 

บวก: ภาษีเงินได ้ 19,211,206 1,144,443 
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้ (76,844,825) (4,577,770) 

ส่วนต่ ากว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษีเงินได้ ณ วันสิ้นปี (94,285,611) (17,440,786) 

10.6 เงินลงทุนท่ีติดภำระผูกพัน 

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และบริษัทฯได้น าเงินลงทุนบางส่วนไปวางเป็นหลักทรัพย์ไว้กับ                  
นายทะเบียนและบางส่วนไปใช้ค้ าประกันการใช้ไฟฟ้าตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที ่29  

10.7 กำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในระหว่ำงปี 

 ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดโดยมีมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันโอนจ านวนรวม 79.9 ล้านบาท จากเดิมที่เคยจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อค้าที่วัดมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนไปเป็นเงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตาม
มติทีป่ระชุมคณะกรรมการลงทุนเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  
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11. เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้ำงรับ 

 ยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับทั้งหมดเป็นเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการ
ของบริษัทฯ โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1.00 แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ MLR-3 ต่อปี อัตรา MLR 
อ้างอิงตามที่ประกาศโดยธนาคารพาณิชย์ ขึ้นอยู่กับประเภทของการให้กู้ยืม ทั้งนี้ เงินให้กู้ยืมทั้งหมดจัดอยู่ใน
ประเภทยังไม่ถึงก าหนดช าระและไม่มียอดดอกเบี้ยค้างรับ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2563 มูลค่าของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับจ าแนกตามการ
วิเคราะห์ล าดับชั้นความเสี่ยงด้านเครดิต ดังนี ้

(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 1 มกราคม 2563 

การจัดชั้น 
ทรัพย์สินจ านอง
เป็นประกัน 

ทรัพย์สินจ านอง
เป็นประกัน 

   

ช้ันที ่1 - เงินให้กู้ยืมที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต 633,103 1,029,648 

รวมเงินให้กูย้ืมและดอกเบี้ยค้างรบั 633,103 1,029,648 

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

12.1 รำยละเอียดของบริษัทร่วม 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ ทุนออกจ าหน่ายและช าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุนทีถ่ือโดยบริษัทฯ  

   

31 ธันวาคม                 
2563 

31 ธันวาคม                 
2562 

31 ธันวาคม                 
2563 

31 ธันวาคม                 
2562 

   (พันบาท) (พันบาท) (ร้อยละ) (รอ้ยละ) 
       
TKI Life Insurance Company 

Limited  
รับประกันชีวิต ลาว 66,118 66,118 32.50 32.50 
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(หน่วย: พันบาท) 
 

ชื่อบริษัท 
งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ           

 มูลค่าเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนได้เสีย  

 
ราคาทุน  

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
ของเงินลงทุน  

มูลค่าตามบัญชี 
ตามวิธีราคาทุน - สุทธ ิ      

 31 ธันวาคม                           
2563 

31 ธันวาคม                           
2562 

31 ธันวาคม                           
2563 

31 ธันวาคม                           
2562 

31 ธันวาคม                           
2563 

31 ธันวาคม                           
2562 

31 ธันวาคม                           
2563 

31 ธันวาคม                           
2562 

         
TKI Life Insurance 

Company Limited 
12,814 13,625 21,684 21,684 (2,773) - 18,911 21,684 

12.2 ข้อมลูทำงกำรเงินของบริษัทร่วม 

สรปุรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 

(หน่วย: พันบาท) 
 TKI Life Insurance Company Limited 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
   
สินทรัพย์รวม 43,725 44,067 

หน้ีสินรวม (4,297) (2,145) 

สินทรัพย์สุทธิ 39,428 41,922 

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)                       32.50                       32.50 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทฯในบริษัทร่วม 12,814 13,625 

สรุปรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ  

(หน่วย: พันบาท) 

 TKI Life Insurance Company Limited 

 ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 
   

รวมรายได้ 9,238 7,345 

   
ขาดทุนส าหรับป ี (497) (2,227) 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (497) (2,227) 
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12.3 ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) และก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและเงินปันผลรับ 

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากการลงทุนในบริษัทร่วม
ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ดังนี้ 

    (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัทร่วม 

ส่วนแบ่งขาดทุนจาก                 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม                     

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม                            
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

เงินปันผลที่บริษัทฯได้รับ 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

       
TKI Life Insurance 

Company Limitd (177) (825) - - - - 

 (177) (825) - - - - 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บ ริษัทฯ  บันทึก เงินลงทุนในบริษัท ร่วมตามวิธี ส่ วนได้ เสี ย                     
(ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย) โดยอาศัยข้อมูลทางการเงินที่จัดท าโดยฝ่ายบริหารของ
บริษัทร่วม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้รับงบการเงินส าหรับปี 2562 ของ TKI Life Insurance Company Limited 
ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมดังกล่าวแล้วและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงาน
ของผู้สอบบัญชีลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วดังกล่าวแสดงข้อมูลทางการเงิน
ไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส าคัญกับข้อมูลทางการเงินที่จัดท าโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมที่ใช้ในการบันทึก
ส่วนได้เสียส าหรับปีดังกล่าว 



 

38 

13. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

   เคร่ืองตกแต่ง     
   และเคร่ืองใช้  สินทรัพย์ งานระหว่าง  
 ท่ีดิน อาคาร ส านักงาน คอมพวิเตอร์ สิทธิการใช้ ก่อสร้าง รวม 

รำคำทุน        
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 17,640,000 36,549,785 5,941,534 3,142,553 - 8,362,681 71,636,553 
ซ้ือเพิ่ม - 986,842 1,036,829 588,350 - - 2,612,021 
โอนเข้า (ออก) - 6,668,687 1,693,994 - - (8,362,681) - 
ตัดจ าหน่าย - - (337,237) (125,083) - - (462,320) 
ปรับปรุง - - - (50,574) - - (50,574) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 17,640,000 44,205,314 8,335,120 3,555,246 - - 73,735,680 
รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการ
ใช้จากการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 
มาถือปฏิบัติคร้ังแรก - - - - 2,163,554 - 2,163,554 

ซ้ือเพิ่ม - - 184,656 892,070 - - 1,076,726 
ตัดจ าหน่าย - - (7,679) (309,291) - - (316,970) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 17,640,000 44,205,314 8,512,097 4,138,025 2,163,554 - 76,658,990 

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม        
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 - 12,694,932 2,163,139 1,566,409 - - 16,424,480 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 2,096,980 1,381,103 1,004,154 - - 4,482,237 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส าหรับส่วนท่ี
ตัดจ าหน่าย - - (324,467) (120,766) 

- - 
(445,233) 

ปรับปรุง - - - (34,177)  - - (34,177) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 - 14,791,912 3,219,775 2,415,620 - - 20,427,307 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 2,210,266 1,518,098 1,029,650 721,184 - 5,479,198 
ค่าเส่ือมราคาสะสมส าหรับส่วนท่ี
ตัดจ าหน่าย - - (7,679) (309,291) - - (316,970) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 - 17,002,178 4,730,194 3,135,979 721,184 - 25,589,535 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 17,640,000 29,413,402 5,115,345 1,139,626 - - 53,308,373 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 17,640,000 27,203,136 3,781,903 1,002,046 1,442,370 - 51,069,455 

ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับป ี        
2562       4,482,237 

2563       5,479,198 

 บริษัทฯท าสัญญาเช่าทรัพย์สินเพื่อใช้ในการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยมีอายุสัญญา 5 ปี  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีอุปกรณ์จ านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งาน
อยู่ ราคาทุนเดิมก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 2.9 ล้านบาท และ 1.3 
ล้านบาท ตามล าดับ 
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 (หน่วย: บาท) 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา รวม 

รำคำทนุ    
ณ วันที ่1 มกราคม 2562 44,411,240 - 44,411,240 
ซื้อเพิ่ม 281,838 - 281,838 
ปรับปรุง (19,757) - (19,757) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 44,673,321 - 44,673,321 
ซื้อเพิ่ม 467,889 8,351,300 8,819,189 
โอนเข้า (โอนออก) 738,300 (738,300) - 
ปรับปรุง (28,761) - (28,761) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 45,850,749 7,613,000 53,463,749 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม    
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 6,576,280 - 6,576,280 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับป ี 4,451,228 - 4,451,228 
ปรับปรุง (4,006) - (4,006) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 11,023,502 - 11,023,502 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี 4,520,819 - 4,520,819 
ปรบัปรุง (597) - (597) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 15,543,724 - 15,543,724 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี    
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 33,649,819 - 33,649,819 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 30,307,025 7,613,000 37,920,025 
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15. สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอตัดบัญชี และค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 

15.1 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการ
ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

    

งบการเงินท่ีแสดง 
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

งบการเงินท่ีแสดง 
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ส่วนเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี               

ส่วนเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี                

 31 ธันวาคม             31 ธันวาคม             31 ธันวาคม          31 ธันวาคม          

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีเกิดจาก:         

ส ารองค่าสินไหมทดแทน 5,796 1,558 5,796 1,558 4,238 (2,783) 4,238 (2,783) 
หน้ีสินค่าบ าเหน็จจากการรับ
ประกันภัยต่อ 61,076 30,872 61,076 30,872 30,204 (3,251) 30,204 (3,251) 

ภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน 3,436 2,816 3,436 2,816 620 642 620 642 

ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการวัด
มูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 23,571 4,360 23,571 4,360 19,211 1,144 19,211 1,144 

ค่าบ าเหน็จรอตัดบัญชีสุทธิ (16,142) (15,657) (16,142) (15,657) (485) (1,502) (485) (1,502) 
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน 4,805 - 5,360 - 4,805 - 5,360 - 

อื่นๆ 3,343 4,643 1,568 3,031 (1,300) 3,545 (1,463) 1,933 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 85,885 28,592 84,665 26,980     

รวมส่วนเปลี่ยนแปลง     57,293 (2,205) 57,685 (3,817) 

ส่วนเปลี่ยนแปลงที่รบัรู:้         
- ในงบก าไรขาดทุน     37,780 (4,252) 38,299 (5,208) 

- ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     19,513 2,047 19,386 1,391 

รวมส่วนเปลี่ยนแปลง     57,293 (2,205) 57,685 (3,817) 
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15.2 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้ 
(หน่วย: พันบาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่                       
31 ธันวาคม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่                         
31 ธันวาคม 

 2563 2562 2563 2562 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินได้นติิบคุคลส าหรบัปี (58,983) (33,537) (58,983) (33,537) 
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ของปีก่อน 50 40 50 40 
ภำษีเงินได้รอตัดบญัช:ี     
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างช่ัวคราว

และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 37,780 (4,252) 38,299 (5,208) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทนุ (21,153) (37,749) (20,634) (38,705) 

รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก าไรทางบัญชีส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กับอัตราภาษีที่ใช้ สามารถแสดงได้ดังนี ้

(หน่วย: พันบาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่                       
31 ธันวาคม 

ส าหรับปีส้ินสดุวนัที่                         
31 ธันวาคม 

 2563 2562 2563 2562 

     

ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได ้ 142,588 232,005 139,992 232,830 

อัตราภาษีเงินได ้ 20% 20% 20% 20% 
จ านวนภาษีเงนิได้ตามอัตราภาษีเงินได้ทีใ่ช ้ (28,517) (46,401) (27,998) (46,566) 
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ของปีก่อน 50 40 50 40 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
 รายได้ที่ได้รับการยกเว้น 7,156 8,275 7,156 8,275 
 ค่าใช้จ่ายต้องห้าม (28) (848) (28) (848) 
 ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธหิักได้เพิ่มขึน้ 267 466 267 466 

 อื่น ๆ (81) 719 (81) (72) 

รวม 7,314 8,612 7,314 7,821 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทนุ (21,153) (37,749) (20,634) (38,705) 
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16. หนี้สินจำกสัญญำประกันภัย 

(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
และงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 

 

หนี้สินจากสัญญา
ประกันภัย 

หนี้สินส่วนที่เอา
ประกันภัยต่อ สุทธ ิ

    
ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 508,604,795 (2,821,732) 505,783,063 
ส ารองค่าสินไหมทดแทน    
   ค่าสินไหมทดแทนที่เกดิขึน้และได้รับรายงานแล้ว 355,513 - 355,513 
   ค่าสินไหมทดแทนที่เกดิขึน้แตย่ังไม่ได้รับรายงาน 28,623,439 - 28,623,439 
ส ารองเบี้ยประกนัภัย    

   ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได ้ 326,777,910 (551,266) 326,226,644 

รวม 864,361,657 (3,372,998) 860,988,659 

 
(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสยี 
และงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2562 

 

หนี้สินจากสัญญา
ประกันภัย 

หนี้สินส่วนที่เอา
ประกันภัยต่อ สุทธ ิ

    
ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 471,181,653 (2,656,014) 468,525,639 
ส ารองค่าสินไหมทดแทน    
   ค่าสินไหมทดแทนที่เกดิขึน้และได้รับรายงานแล้ว 347,636 - 347,636 
   ค่าสินไหมทดแทนที่เกดิขึน้แตย่ังไม่ได้รับรายงาน 7,442,576 - 7,442,576 
ส ารองเบี้ยประกนัภัย    
   ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได ้ 298,051,789 (6,323) 298,045,466 

   ส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่ส้ินสุด 9,507,891 - 9,507,891 

รวม 786,531,545 (2,662,337) 783,869,208 
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16.1 ส ำรองประกันภัยส ำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว 

(หน่วย: บาท) 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย        

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 
   
ยอดคงเหลือต้นป ี 471,181,653 406,751,589 
ส ารองเพิ่มขึ้นจากกรมธรรม์ประกันภัยใหม่และกรมธรรม์
ประกันภัยที่ยังมีผลบังคับ 88,105,473 120,753,086 

ส ารองลดลงจากการจ่ายผลประโยชน์ กรมธรรม์ประกันภัย
ขาดอายุ การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยและอื่นๆ (53,544,670) (61,865,391) 

การเปล่ียนแปลงทีเ่กิดจากข้อสมมตใินการค านวณส ารอง
ประกันภัย และการเปล่ียนแปลงอื่น 2,862,339 5,542,369 

ยอดคงเหลือปลายป ี 508,604,795 471,181,653 

16.2 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 

(หน่วย: บาท) 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 
   
ยอดคงเหลือต้นป ี 7,790,212 21,702,409 
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปีปัจจุบัน 1,000,126,809 1,003,236,892 
การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน                        47,381,672 1,784,243 
การเปล่ียนแปลงข้อสมมติในการค านวณส ารอง                         
ค่าสินไหมทดแทน (26,200,782) (15,700,440) 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี (1,000,118,959) (1,003,232,892) 

ยอดคงเหลือปลายป ี 28,978,952 7,790,212 
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16.3 ตำรำงพัฒนำกำรค่ำสินไหมทดแทน 

ก.  ตำรำงค่ำสินไหมทดแทนก่อนกำรประกันภัยต่อ 

(หน่วย: บาท) 
ปีรับประกันภยั/ปีท่ีรายงาน 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน: 
      

    
  - ณ ส้ินปีรับประกันภัย/ปีท่ีรายงาน 131,578,954 177,388,453 226,113,053 288,608,228 294,603,119 358,551,964 363,689,673 621,131,522 681,954,649 707,285,367  

 - หน่ึงปีถัดไป 204,403,156 301,936,463 339,691,796 426,244,997 390,862,969 476,858,625 685,189,024 931,171,835 1,015,004,417   
 - สองปีถัดไป 206,853,930 298,878,147 343,030,869 429,289,768 392,782,278 476,702,303 682,514,759 919,934,611    
 - สามปีถัดไป 209,473,930 299,764,147 349,070,304 429,520,630 392,782,278 476,702,303 682,514,759     
 - ส่ีปีถัดไป 209,473,930 299,768,519 349,070,304 429,520,630 392,778,278 476,702,303      
 - ห้าปีถัดไป 209,473,930 299,768,519 349,070,304 429,520,630 392,778,278       
 - หกปีถัดไป 209,473,930 299,768,519 349,070,304 429,520,630        
 - เจ็ดปีถัดไป 209,473,930 299,768,519 349,070,304         
- แปดปีถัดไป 209,473,930 299,768,519          
- เก้าปีถัดไป 209,473,930           
ประมาณการคา่สินไหมทดแทน
สัมบูรณ ์   209,473,930    299,768,519    349,070,304    429,520,630    392,778,278    476,702,303  682,514,759 919,934,611 1,015,004,417 707,285,367  

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม 209,473,930 299,768,519 349,070,304 429,520,630 392,778,278 476,702,303 682,514,759 919,934,611 1,015,004,417 678,306,415  
ส ารองค่าสินไหมทดแทน - - - - - - - - - 28,978,952 28,978,952 
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ข. ตำรำงค่ำสินไหมทดแทนสุทธิ 

           (หน่วย: บาท) 
ปีรับประกันภัย/ปีท่ีรายงาน 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน: 
      

    
  - ณ ส้ินปีรับประกันภัย/ปีท่ีรายงาน 131,578,954 177,388,453 226,113,053 288,608,228 294,603,119 358,551,964 363,689,673 621,131,522 681,954,649 707,285,367  

 - หน่ึงปีถัดไป 204,403,156 301,936,463 339,691,796 426,244,997 390,862,969 476,858,625 685,189,024 931,171,835 1,015,004,417   
 - สองปีถัดไป 206,853,930 298,878,147 343,030,869 429,289,768 392,782,278 476,702,303 682,514,759 919,934,611    
 - สามปีถัดไป 209,473,930 299,764,147 349,070,304 429,520,630 392,782,278 476,702,303 682,514,759     
 - ส่ีปีถัดไป 209,473,930 299,768,519 349,070,304 429,520,630 392,778,278 476,702,303      
 - ห้าปีถัดไป 209,473,930 299,768,519 349,070,304 429,520,630 392,778,278       
 - หกปีถัดไป 209,473,930 299,768,519 349,070,304 429,520,630        
 - เจ็ดปีถัดไป 209,473,930 299,768,519 349,070,304         
- แปดปีถัดไป 209,473,930 299,768,519          
- เก้าปีถัดไป 209,473,930           
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน
สัมบูรณ ์   209,473,930    299,768,519    349,070,304    429,520,630    392,778,278    476,702,303  682,514,759 919,934,611 1,015,004,417 707,285,367  

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม 209,473,930 299,768,519 349,070,304 429,520,630 392,778,278 476,702,303 682,514,759 919,934,611 1,015,004,417 678,306,415  
ส ารองค่าสินไหมทดแทน - - - - - - - - - 28,978,952 28,978,952 
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16.4 ข้อสมมติท่ีส ำคัญ 

ข้อสมมติที่ส าคัญที่ใช้ในการค านวณส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวแบบวิธีเบี้ย
ประกันภัยรวมเพื่อทดสอบความเพียงพอของหน้ีสินดังกล่าว ได้แก่  

ก. อัตรำมรณะ 

 บริษัทฯใช้ตารางมรณะไทยเป็นพื้นฐานและปรับด้วยค่าสัมประสิทธิที่ค านวณจากประสบการณ์ของ
บริษัทฯ 

ข. อัตรำกำรขำดอำยุ  

 บริษัทฯก าหนดข้อสมมติโดยอาศัยข้อมูลประสบการณ์การขาดอายุของกรมธรรม์ที่เกิดขึ้นจริงใน
อดีตของบริษัทฯ 

ค. อัตรำคิดลด 

 บริษัทฯใช้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลประเภทไม่จ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด (Zero coupon 
government bond yield curve) เป็นพื้นฐานและปรับด้วยส่วนต่างผลตอบแทนของตราสารหนี้
ภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นจากพันธบัตรรัฐบาล (Credit spread) ของหุ้นกู้อันดับเครดิต A ที่มีอายุคงเหลือ              
10 ปี เพื่อเป็นส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านการขาดสภาพคล่อง (Illiquidity risk premium) 

ข้อสมมติที่ส าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ค านวณส ารองค่าสินไหมทดแทน
ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน ได้แก่ อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ ซึ่งค านวณจากการหาร
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ด้วยประมาณการเบี้ยประกันภัยรับสัมบูรณ์ 

16.5  ส ำรองเบี้ยประกันภัยท่ียังไม่ถือเป็นรำยได้ 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2563 2562 
   
ยอดคงเหลือต้นป ี 298,051,789 255,423,506 
เบี้ยประกันภัยรับส าหรับปี 1,401,278,229 1,312,036,745 
เบีย้ประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปี (1,372,552,108) (1,269,408,462) 
ยอดคงเหลือปลายป ี 326,777,910 298,051,789 
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16.6  ส ำรองควำมเสี่ยงภัยท่ียังไม่สิ้นสุด 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2563 2562 
   
ยอดคงเหลือต้นป ี 9,507,891 - 
ตั้งเพิ่มระหว่างป ี - 9,507,891 
หมดสิ้นไประหว่างป ี (9,507,891) - 
ยอดคงเหลือปลายป ี - 9,507,891 

17. เจ้ำหนีบ้ริษัทประกันภัยต่อ 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 
   
เงินค้างจ่ายเก่ียวกับการประกันภัยต่อ 346,731,212 137,009,478 
รวมเจ้าหน้ีบริษัทประกันภัยต่อ 346,731,212 137,009,478 

18. หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ 

รายการกระทบยอดหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับปสีิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 สามารถแสดงได้ดังนี้ 
 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยานพาหนะ 
  
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 2,163,554 
บวก: ต้นทุนทางการเงินระหว่างปี 115,177 
หัก: ช าระหนี้สินตามสัญญาเช่าระหว่างปี (792,228) 
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 1,486,503 
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 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2563 
 หนี้สินตาม 

สัญญาเช่า 
ต้นทุนทางการเงิน 

รอตัดบัญชี 
หนี้สินตาม 

สัญญาเชา่ - สุทธ ิ
    
ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี 792,228 71,963 720,265 
ครบก าหนดช าระเกิน 1 ปี 792,228 25,990 766,238 

รวม 1,584,456 97,953 1,486,503 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี ้

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงนิลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่              
31 ธันวาคม 2563 

  
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ 721,184 
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า 115,177 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อสินทรัพย์อ้างอิงที่มีมูลค่าต่ า 150,228 
รวม 986,589 
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19.  ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 

 การเปลี่ยนแปลงภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป็น
ดังนี ้

(หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน                 
ตามวิธีส่วนได้เสียและ                               
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 

 2563 2562 
   
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นปี 14,080,989 10,871,877 
ส่วนที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุน:   
ต้นทนุบริการในปัจจุบัน  1,988,441 1,249,432 
ต้นทุนดอกเบี้ย 230,883 233,209 
ต้นทุนบริการในอดีต - 2,069,239 

รวมส่วนที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุน 2,219,324 3,551,880 
ส่วนที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:   
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ทีเ่กิดจาก   

- การเปล่ียนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ (37,611) - 
- การเปล่ียนแปลงข้อสมมติทางการเงิน  58,350 1,148,878 
- การปรับปรุงจากประสบการณ์ 859,345 87,554 

รวมส่วนที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 880,084 1,236,432 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหว่างปี - (1,579,200) 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปลายปี 17,180,397 14,080,989 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯคาดว่าจะไม่มีผลประโยชน์พนักงานที่ต้องจ่ายภายใน 1 ปีข้างหน้า               
(31 ธันวาคม 2562: บริษัทฯคาดว่ามผีลประโยชน์พนักงานจ านวน 0.8 ล้านบาท ที่ต้องจ่ายใน 1 ปีข้างหนา้) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์พนักงานของ
บริษัทฯอยู่ที่ประมาณ 12 ปี 
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ข้อสมมตทิี่ส าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี ้ 
 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2563 2562 
   
อัตราคิดลด 1.5 1.7 
อัตราการขึ้นเงินเดอืน 6.5 6.5 
อัตราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนักงาน  0.0 - 20.7 0.0 - 22.5 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมตทิี่ส าคัญต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้ 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2563 
 

ข้อสมมติเพิ่มขึน้ 

ภาระผูกพัน
ผลประโยชน ์

พนกังานเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) ข้อสมมติลดลง 

ภาระผูกพัน
ผลประโยชน ์

พนักงานเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

 ร้อยละต่อป ี บาท ร้อยละต่อป ี บาท 
     
อัตราคิดลด 1.0 (1,438,911) 1.0 1,667,605 
อัตราการขึ้นเงนิเดือน 1.0 1,804,910 1.0 (1,585,523) 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน 10.0(1) (1,151,015) 10.0(1) 1,322,776 
(1) ร้อยละ 10 ของข้อสมมตอิัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2562 
 

ขอ้สมมติเพิ่มขึน้ 

ภาระผูกพัน
ผลประโยชน ์

พนักงานเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) ข้อสมมติลดลง 

ภาระผูกพัน
ผลประโยชน ์

พนักงานเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

 ร้อยละต่อป ี บาท ร้อยละต่อป ี บาท 
     
อัตราคิดลด 1.0 (1,178,774) 1.0 1,381,855 
อัตราการขึ้นเงนิเดือน 1.0 1,492,685 1.0 (1,298,706) 
อัตราการเปลีย่นแปลงในจ านวนพนักงาน 10.0(1) (967,443) 10.0(1) 1,112,183 
(1) ร้อยละ 10 ของข้อสมมติอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน 
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เมื่อวันที่  5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่  7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน              
ราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้ก าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลูกจ้างซึ่งท างาน
ติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าว
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการ
ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทฯมีภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานเพิ่มขึ้น 2.1 ล้านบาท บริษัทฯบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการ
ในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบก าไรขาดทุนแล้ว 

20.  ทุนเรือนหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีจ านวนทุนจดทะเบียน ออกจ าหน่ายและช าระแล้วจ านวนหุ้น 
600 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

21. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได้ 
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22. ข้อมูลตำมส่วนงำน  

22.1 กำรรำยงำนข้อมูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำน 

ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุด
ด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับ
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานของ
บริษัทฯคือ ผู้อ านวยการใหญ่ 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์
และบริการ บริษัทฯมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภท
ดั้งเดิม และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทร่วมกันพัฒนา การแยกส่วนงานดังกล่าวแตกต่างกันด้วยรูปแบบ
ของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่พัฒนาตามรูปแบบดั้งเดิมที่มีอยู่ในตลาดกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีการ
พัฒนากรมธรรม์ประเภทในรูปแบบใหม่ที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดโดยบริษัทฯสามารถให้บริการ
ต่อเน่ืองได้ 

บริษัทฯไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น 

ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ใน
การวัดก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน  อย่างไรก็ตาม ส าหรับสินทรัพย์และหนี้สิน                 
บริษัทฯพิจารณาโดยใช้เกณฑ์เดียวกับงบการเงินซึ่งไม่ได้พิจารณาและปันส่วนแยกตามส่วนงาน 

การบันทึกบัญชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส าหรับ
รายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก 
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ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สามารถแยกตามประเภท
ของผลิตภัณฑ์ได้ดังนี ้

(หนว่ย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 ผลิตภัณฑ์ประกัน

ชีวิตประเภท
ดั้งเดิม 

ผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตประเภท
ร่วมกันพัฒนา รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกันภัย    
เบี้ยประกนัภัยต่อรับ 1,206,412,059 1,132,292,693 2,338,704,752 
หัก: เบี้ยประกนัภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ (18,277,733) (1,037,018) (19,314,751) 
เบี้ยประกันภัยต่อรับสทุธ ิ 1,188,134,326 1,131,255,675 2,319,390,001 
บวก (หัก): ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเปน็รายได้ 
(เพิ่ม) ลดจากปีก่อน 14,657,714 (42,838,892) (28,181,178) 

เบี้ยประกันภัยต่อทีถ่ือเป็นรำยไดสุ้ทธิ 1,202,792,040 1,088,416,783 2,291,208,823 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัยตอ่    
ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว         
เพิ่ม (ลด) (18,873,919) 56,131,343 37,257,424 

ส ารองความเส่ียงภัยที่ยังไม่ส้ินสดุลดลง (5,097,739) (4,410,152) (9,507,891) 
ผลประโยชนจ์่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและ                          
ค่าสินไหมทดแทนสทุธิ 756,386,126 703,781,051 1,460,167,177 

ค่าบ าเหน็จสุทธ ิ 343,661,207 224,391,908 568,053,115 
ค่าใช้จ่ายในการรบัประกันภัยอืน่ 18,813,698 17,657,825 36,471,523 

รวมค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกันภยั 1,094,889,373 997,551,975 2,092,441,348 

ก ำไรจำกกำรรบัประกนัภัยตอ่ 107,902,667 90,864,808 198,767,475 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   (93,112,928) 
ผลขาดทนุทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น   (467,150) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน   105,187,397 
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม   (177,128) 
รายได้เกี่ยวกับการลงทุนสุทธ ิ   32,041,537 
รายได้อื่น   5,536,238 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้   142,588,044 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้   (21,153,386) 

ก ำไรสุทธ ิ   121,434,658 
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(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 ผลิตภัณฑ์                    

ประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม 

ผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตประเภท
ร่วมกันพัฒนา รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกันภัยต่อ    
เบี้ยประกันภัยตอ่รบั 1,261,692,996 1,078,009,862 2,339,702,858 
หัก: เบี้ยประกนัภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ (14,580,307) (1,012,939) (15,593,246) 

เบี้ยประกันภัยต่อรับสทุธ ิ 1,247,112,689 1,076,996,923 2,324,109,612 
บวก (หัก): ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถอืเปน็รายได้
(เพิม่) ลดจากปีก่อน 14,384,664 (57,014,039) (42,629,375) 

เบี้ยประกันภัยต่อทีถ่ือเป็นรำยได้สุทธิ 1,261,497,353 1,019,982,884 2,281,480,237 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัยตอ่    
ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว          
เพิ่ม (ลด)  (7,662,622) 72,319,780 64,657,158 

ส ารองความเสีย่งภัยที่ยังไม่ส้ินสุดเพิ่มขึ้น 5,097,739 4,410,152 9,507,891 
ผลประโยชนจ์่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและ                    
ค่าสินไหมทดแทนสทุธิ 768,945,532 651,688,963 1,420,634,495 

ค่าบ าเหน็จสุทธ ิ 335,400,529 198,990,955 534,391,484 
คา่ใช้จ่ายในการรบัประกันภัยอืน่ 18,268,719 15,609,075 33,877,794 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภยัตอ่ 1,120,049,897 943,018,925 2,063,068,822 

ก ำไรจำกกำรรบัประกนัภัยตอ่ 141,447,456 76,963,959 218,411,415 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   (92,155,677) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน   126,255,738 
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม   (825,217) 
รายได้เกี่ยวกับการลงทุนสุทธิ   100,899,873 
รายได้อื่น   5,674,198 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้   232,004,592 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได ้   (37,748,950) 

ก ำไรสุทธ ิ   194,255,642 
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22.2 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์  

 บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย ดังนั้ นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ใน                
งบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

22.3 ข้อมูลลูกค้ำรำยใหญ่  

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีรายได้เบี้ยประกันภัยต่อรับจากบริษัท
ประกันชีวิตต่อรายเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของยอดรวมเบี้ยประกันภัยต่อรับ ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2563 2562 
   
รายได้เบี้ยประกันภัยตอ่รับ 1,479 1,238 

23. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินทีแ่สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2563 2562 
   
ค่าใช้จ่ายพนกังาน 48,410,581 49,526,630 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 20,310,075 19,487,692 
ค่าภาษีอากร 34,319 162,668 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน 24,242,776 22,978,687 
รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 92,997,751 92,155,677 
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24. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2563 2562 
   
ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่มขึ้น 37,257,424 64,657,158 
ส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดเพิ่มขึ้น (ลดลง) (9,507,891) 9,507,891 
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและ                             

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 1,458,798,788 1,418,620,263 
ค่าบ าเหน็จ 570,478,498 536,058,822 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 5,569,622 5,261,943 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน 79,065,913 78,581,025 
ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 21,925,033 21,063,381 
ค่าใช้จ่ายอื่น 24,859,422 23,141,354 

รวมค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 2,188,446,809 2,156,891,837 

25. กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ  

บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 ของ
เงินเดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงศรี จ ากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุน
ของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2563 และ 2562 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ านวน 4.3 ล้านบาท 
และ 3.9 ล้านบาท ตามล าดับ 

26. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรสุทธิด้วยจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ใน
ระหว่างปี 
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27. เงินปนัผลจ่ำย 

 บรษิัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังต่อไปนี้ 

 อนุมัติโดย รวมเงินปนัผล 
เงินปนัผล             
ต่อหุ้น 

  (ล้านบาท) (บาท) 
เงินปันผลระหว่างกาลจากก าไร ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั   
   สุทธสิ าหรับปี 2562  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 78.0 0.13 

รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปี 2563 78.0 0.13 

เงินปันผลประจ าปีจากก าไร ที่ประชุมสามัญประจ าปผีู้ถือหุ้น   
   สุทธิส าหรับปี 2561  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 90.0 0.15 
เงินปันผลระหว่างกาล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท   
   ส าหรับปี 2562  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 78.0 0.13 
รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปี 2562 168.0 0.28 
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28. รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

28.1 ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯและกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯค านึงถึงเนื้อหาของ    
ความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้ 

รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 
TKI Life Insurance Company Limited นับเป็น “บริษัทร่วม” โดยบริษัทฯถือหุ้นในบริษัท

ดังกล่าวในอตัราร้อยละ 32.50  
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน)  นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” โดยการมีกรรมการ

ร่วมกันและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” โดยการมกีรรมการ

ร่วมกันและเป็นผู้ถือหุน้ของบริษัทฯ 
บริษัท นวกิจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” โดยการมีกรรมการ

ร่วมกันและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
บรษิัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จ ากัด นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” โดยการมีกรรมการ

ร่วมกันและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” โดยการมีกรรมการ

ร่วมกัน(1) 
บริษัท ไทยรี แอคชัวเรียล คอนซัลติ้ง จ ากัด นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” โดยการมีกรรมการ

ร่วมกันและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จ ากัด นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” โดยการมีกรรมการ

ร่วมกันและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัท ไทยรี อินโนเวชั่น จ ากัด นับเป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” โดยการมีกรรมการ

ร่วมกันและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
(1) ถือเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นวนัที่กรรมการร่วมกันลาออกจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
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28.2 รำยกำรท่ีส ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่ส าคัญกับบริษัทร่วมและ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามปกตธิุรกิจซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน
ระหว่างบริษัทฯและกิจการเหล่านั้น โดยสามารถสรุปรายการที่ส าคัญได้ดังนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่                            

31 ธันวาคม  
 2563 2562 นโยบายการก าหนดราคา 

รำยกำรธุรกิจกบับรษิัทร่วม    
รายได้    
รายได้จากการให้บริการ(1) 5,303 5,301 ตามอัตราที่ตกลงกัน 
รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั    
รายได ้    
เบี้ยประกันภัยต่อรับ 557,656 512,959 ตามสัญญาประกันภัยต่อ 
รายได้ค่าบ าเหน็จ 541 752 ตามสัญญาประกันภัยต่อ 
ค่าสินไหมทดแทนรบัคืน 926 932 ตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยตอ่ 
ค่าใช้จ่าย    
เบี้ยประกันภัยต่อช่วง 2,240 2,689 ตามสัญญาประกันภัยต่อ 
ค่าสินไหมทดแทน 324,495 319,516 ตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยต่อ 
ค่าบ าเหน็จ 155,854 139,375 ตามสัญญาประกันภัยต่อ 
ค่าบริการจ่าย(2) 7,888 7,749 ตามอัตราที่ตกลงกัน 
ส่วนของเจ้าของ    
เงินปนัผลจ่าย 9,568 20,782 ตามที่ประกาศจ่าย 
(1)  แสดงรวมอยูใ่น “รายได้อ่ืน” ในงบก าไรขาดทุน 
(2)  แสดงรวมอยู่ใน “ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน” ในงบก าไรขาดทุน 
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28.3 ยอดคงค้ำงระหว่ำงกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน               
สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

บริษัทร่วม   
ลูกหน้ีอื่น(1) 7,122 5,025 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน   
ส ารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ(2) - 814 
เงินค้างรับจากการประกนัภัยต่อ(3) 744 70,592 
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ(3) 32,728 28,219 
ค่าบ าเหน็จจ่ายรอตัดบัญชี 30,740 28,001 
ส ารองค่าสินไหมทดแทน(4) 12,513 3,952 
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ(5) 6,069 44,326 
ค่าบ าเหน็จรับรอตัดบัญชี - 12 
(1)  แสดงรวมใน “สินทรัพยอ่ื์น” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
(2)  แสดงรวมใน “สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
(3)  แสดงรวมใน “ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
(4)  แสดงรวมใน “หนี้สินจากสัญญาประกันภัย” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
(5)  แสดงรวมใน “เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

28.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรท่ีส ำคัญ 

 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ย
ประชุมและผลประโยชน์หลังออกจากงานของกรรมการและผู้บริหารที่ส าคัญแสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2563 2562 
   
ผลประโยชน์ระยะสั้น 36,175 35,502 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 3,018 4,876 
รวม 39,193 40,378 
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29. ทรัพย์สินท่ีมีข้อจ ำกัด 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯได้วางหลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงิน
ส ารองประกันภัยไว้กับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิตและไว้ค้ าประกันการใช้ไฟฟ้า ดังนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 

หลักทรัพย์ประกัน     
พันธบัตรรัฐบาล 21.0 21.9 21.0 21.6 
ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินส ำรอง     
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 217.0 228.7 250.0 255.2 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 54.0 56.2 36.0 37.2 
ค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำ     
พันธบัตรรัฐบาล - - 0.1 0.1 

30. ภำระผูกพัน 

30.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษัทฯได้ท าสัญญาเช่าที่ เกี่ยวข้องกับการเช่ายานพาหนะ อายุของสัญญาเช่ ามีระยะเวลา 5 ปี ณ วันที่                           
31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯมีจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่                  
บอกเลิกไม่ได้ ดังน้ี  

(หน่วย: ล้านบาท) 
จ่ายช าระ 31 ธันวาคม 2562 

  
ภายใน 1 ปี 0.8 
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1.6 

 อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 ภาระผูกพันส่วนของสัญญาเช่าจ านวน 2.4 ล้านบาท ได้ถูกรับรู้เป็น
หนี้สินตามสัญญาเช่าจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3.1 ข. และ 4.2 แล้ว ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯจึงไม่ต้อง
เปิดเผยภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี ้
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30.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
คงเหลือจ านวน 3.0 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: บริษัทฯไม่มีภาระผูกพันที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนคงเหลือ) 

30.3 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำบริกำร 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการและมีจ านวนเงินค่าบริการ
ขั้นต่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นจ านวน 6.0 ล้านบาท และ 0.6 ล้านบาท ตามล าดับ 

31. ควำมเสี่ยงและนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง 

31.1  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรรับประกันชีวิต 

บริษัทฯมีการพิจารณาความเสี่ยงด้านการรับประกันชีวิตซึ่งเกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมรับประกันภัยต่อ
และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

ก. กำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรก ำหนดอัตรำเบี้ยประกันภัย  

บริษัทฯได้จัดให้มีคณะกรรมการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อพิจารณาประเด็นส าคัญที่จะ
ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีกระบวนการติดตามผลการรับ
ประกันภัยหลังจากผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด เช่น ความเบี่ยงเบนระหว่างข้อสมมติที่ใช้ค านวณอัตราเบี้ย
ประกันภัยและประสบการณ์ที่ เกิดขึ้นจริง เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต่อไป  

ข. กำรพิจำรณำรับประกันภัยต่อ  

บริษัทฯไดป้รับปรุงคู่มือการพิจารณารับประกันภัยให้มีมาตรฐานและทันสมัย โดยอาศัยหลักวิชาการ
และข้อมูลสถิติ รวมถึงมีการอบรมเพื่อสร้างความรู้และวินัยของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณารับ
ประกันภัย และมีการตรวจสอบให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มือเพื่อให้มั่นใจว่าการรับความเสี่ยง
เป็นไปตามระดับความเสี่ยงที่บริษัทฯก าหนด 
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ค. กำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทน 

บริษัทฯมีกระบวนการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่มีมาตรฐาน มีการพัฒนาคู่มือการจัดการค่าสินไหม
ทดแทนให้ทันสมัยอย่างสม่ าเสมอโดยค านึงถึงการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการจัด
ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ และมีการตรวจสอบให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มอื 

ง. กำรท ำประกันภัยต่อช่วง  

การท าประกันภัยต่อช่วงแบบความเสียหายส่วนเกินเป็นเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยง บริษัทฯได้ซื้อ
ประกันภัยต่อช่วงแบบคุ้มครองความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss) ที่จ ากัดความเสียหายสูงสุด
ของบริษัทต่อเหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้น และมีการทดสอบความเพียงพอของประกันภัยต่อช่วง
ในกรณีเกิดความเสียหายรุนแรงอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯมีนโยบายที่จะท าประกันภัยต่อช่วง
กับบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต้ังแต่ระดับ A- ขึ้นไปเท่านั้น 

จ. กำรประเมินมูลค่ำเงินส ำรอง 

การค านวณเงินส ารองของบริษัทฯผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ภายนอกที่ได้รับรองมาตรฐานวิชาชีพนกัคณิตศาสตร์ประกันภัยระดับ Fellowship นอกจากนี้บริษัทฯ
มีการติดตามและวิเคราะห์ความเบี่ยงเบนระหว่างข้อสมมติที่ ใช้ค านวณมูลค่าเงินส ารองกับ
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างสม่ าเสมอ เพือ่ให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีเงินส ารองเพียงพอต่อภาระผูกพัน 

ฉ. กำรกระจุกตัวของควำมเสี่ยงด้ำนกำรรับประกันภัย 

การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยต่อ คือ การกระจุกตัวในระดับประเภทสัญญา
ประกันภัย โดยสัญญาประกันภัยสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สัญญาประกันภัยระยะ
ยาวและสัญญาประกันภัยระยะสั้น ซึ่งมีลักษณะของความเสี่ยงแตกต่างกัน โดยสัญญาประกันภัย
ระยะยาวจะก่อให้เกิดภาระผูกพันต่อเนื่องตลอดอายุสัญญาที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการรับประกันภัยได้และมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันจะผันผวนตามการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ย ขณะที่สัญญาประกันภัยระยะสั้นจะก่อให้เกิดภาระผูกพันปีต่อปี และสามารถ
ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการรับประกันภัยได้เมื่อมีการต่ออายุสัญญาและไม่มีการคิดลดมูลค่าภาระผูกพัน
ตามเวลา 



 

64 

ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความผันผวนต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ บริษัทฯจึงมีนโยบายในการรักษา
สัดส่วนของสัญญาประกันภัยระยะยาวและสัญญาประกันภัยระยะสั้นให้สมดุล โดย ณ วันที่                        
31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ พิจารณาจากสัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่อรับจากสัญญาประกันภัยระยะยาว 
และสัญญาประกันภัยระยะสั้น ดังนี ้

 (หน่วย: ร้อยละ) 
 31 ธันวาคม 2563 
  
สัญญาประกันภัยระยะยาว 40 
สัญญาประกันภัยระยะสั้น 60 
รวม 100 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ พิจารณาจากสัดส่วนหนี้สินจากสัญญาประกันภัยระยะยาว และ
สัญญาประกันภัยระยะสั้น ดังนี ้

 (หน่วย: ร้อยละ) 
 31 ธันวาคม 2562 
  
สัญญาประกันภัยระยะยาว 60 
สัญญาประกันภัยระยะสั้น 40 
รวม 100 

ช. กำรทดสอบควำมอ่อนไหว  

 การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่หนี้สินจากการรับประกันภัยจะเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติที่ใช้ในการค านวณทั้งส ารองก่อนการรับประกันภัย
ต่อ และหลังการรับประกันภัยต่อ ก าไรก่อนภาษีเงินได้และส่วนของเจ้าของ โดยความเสี่ยงอาจเกิด
จากความถี่ที่เกิดความเสียหาย มูลค่าความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดการสินไหมทดแทนไม่
เป็นไปตามที่คาดไว้ 
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(1) การทดสอบความอ่อนไหวต่อส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติต่อส ารองส าหรับ
สัญญาประกันภัยระยะยาว สามารถแสดงได้ดังนี ้

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 

  ส ารอง ส ารอง   
  สัญญาระยะยาว สัญญาระยะยาว   
 

ข้อสมมติที่
เปลี่ยนแปลง(1)                

ก่อนการ                           
รับประกันภัยต่อ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

หลังการ                                           
รับประกันภัยต่อ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ก าไรก่อน                         
ภาษีเงินได้                  

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
ส่วนของเจ้าของ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 ร้อยละ บาท บาท บาท บาท 
      
อัตรามรณะ +5.0 29,120,714 29,120,714 (29,120,714) (23,296,571) 
อัตรามรณะ -5.0 (29,537,589) (29,537,589) 29,537,589 23,630,071 
อตัราการขาดอายุ +5.0 3,190,530 3,190,530 (3,190,530) (2,552,424) 
อัตราการขาดอายุ -5.0 (3,255,349) (3,255,349) 3,255,349 2,604,279 
อัตราคิดลด +5.0 (5,202,006) (5,202,006) 5,202,006 4,161,605 
อัตราคิดลด -5.0 5,281,029 5,281,029 (5,281,029) (4,224,823) 

(1) ร้อยละของอัตราข้อสมมติแต่ละอัตรา 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2562 

  ส ารอง ส ารอง   
  สัญญาระยะยาว สัญญาระยะยาว   
 

ข้อสมมติที่
เปลี่ยนแปลง(1)                

ก่อนการ                           
รับประกันภัยต่อ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)  

หลังการ                                           
รับประกันภัยต่อ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ก าไรก่อน                         
ภาษีเงินได้                  

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
ส่วนของเจ้าของ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 ร้อยละ บาท บาท บาท บาท 
      
อัตรามรณะ +5.0 32,207,986 32,207,986 (32,207,986) (25,766,389) 
อัตรามรณะ -5.0 (32,681,415) (32,681,415) 32,681,415 26,145,132 
อัตราการขาดอายุ +5.0 3,158,067 3,158,067 (3,158,067) (2,526,454) 
อตัราการขาดอายุ -5.0 (3,217,120) (3,217,120) 3,217,120 2,573,696 
อัตราคิดลด +5.0 (5,805,492) (5,805,492) 5,805,492 4,644,394 
อัตราคิดลด -5.0 5,900,265 5,900,265 (5,900,265) (4,720,212) 

(1) ร้อยละของอัตราข้อสมมติแต่ละอัตรา 



 

66 

(2) การทดสอบความอ่อนไหวต่อส ารองค่าสินไหมทดแทนส าหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติต่อส ารอง           
ค่าสินไหมทดแทน สามารถแสดงได้ดังนี ้

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 

  ส ารอง ส ารอง   
  ค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทน   

 

ข้อสมมติ                     
ที่เปลี่ยนแปลง 

ก่อนการรับ
ประกันภัยต่อ 
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

หลังการรับ
ประกันภัยต่อ 
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ก าไรก่อน                      
ภาษีเงินได้                 

เพิม่ขึ้น (ลดลง) 
ส่วนของเจ้าของ
เพิม่ขึ้น (ลดลง) 

 ร้อยละ บาท บาท บาท บาท 
      
อัตราส่วนค่าสินไหม
ทดแทนสัมบูรณ ์

+5.0 83,318,239 83,318,239 (83,318,239) (66,654,591) 

อัตราส่วนค่าสินไหม
ทดแทนสัมบูรณ ์

-5.0 (15,363,417) (15,363,417) 15,363,417 12,290,734 

 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2562 

  ส ารอง ส ารอง   
  ค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทน   
 

ข้อสมมติ               
ที่เปลี่ยนแปลง 

ก่อนการ                           
รับประกันภัยต่อ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)  

หลังการ                                           
รับประกันภัยต่อ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ก าไรก่อน                         
ภาษีเงินได้                  

เพิม่ขึ้น (ลดลง) 
ส่วนของเจ้าของ
เพิม่ขึ้น (ลดลง) 

 ร้อยละ บาท บาท บาท บาท 
      
อัตราส่วนค่าสินไหม
ทดแทนสัมบูรณ ์

+5.0 79,861,440 79,861,440 (79,861,440) (63,889,152) 

อัตราส่วนค่าสินไหม
ทดแทนสัมบูรณ ์

-5.0 (7,432,178) (7,432,178) 7,432,178 5,945,742 
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31.2  ควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน 

ก. ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 

บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเน่ืองกับลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อและสินทรัพย์ทางการเงิน
ประเภทตราสารหนี้  ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการจัดให้มีการวิเคราะห์คุณภาพและ
ความสามารถในการช าระหนี้ของผู้รับประกันภัยต่อช่วงและผู้ออกตราสาร มีการพิจารณาผลการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือและทบทวนฐานะทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อและผู้ออกตราสาร และได้
ก าหนดเป็นนโยบายที่จะเอาประกันภัยต่อกับบริษัทประกันภัยในต่างประเทศและลงทุนในตราสาร
เฉพาะบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงสูงที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไปเท่านั้น 
ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส าคัญจากด้านเครดิต จ านวนเงินสูงสุดที่
บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากความเสี่ยงด้านเครดิตคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
และเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

บริษัทฯมีนโยบายบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในส่วนของ
ตราสารหนี้  โดยบริษัทฯจะประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารหนี้ว่าความเสี่ยงด้านเครดิต
เปลี่ยนแปลงไปจากวันที่ลงทุนคร้ังแรกหรือไม่ และประเมินคุณภาพด้านเครดิตของสินทรัพย์ทาง
การเงนิด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี ้

(1) สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต หรือความเสี่ยง
ด้านเครดิตอยู่ในระดับต่ า กล่าวคืออันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารถูกจัดอยู่ในกลุ่มระดับ
ลงทุน (Investment Grade) และไม่มีปัจจัยที่จะมีผลกระทบกับกระแสเงินสดของผู้ออกตราสาร
อย่างมีนัยส าคัญ ในกรณีนี้บริษัทฯจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือน
ข้างหน้า(12-Month Expected Credit Loss) และการค านวณดอกเบี้ยรับจะค านวณจากมูลค่าตาม
บัญชีขั้นต้นโดยไม่มีการปรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

(2) สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต หรือความเสี่ยง
ด้านเครดิตไม่ได้อยู่ในระดับต่ า กล่าวคืออันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
ต่ ากว่าระดับลงทุน (Non-Investment Grade) และมีปัจจัยที่จะมีผลกระทบกับกระแสเงินสดของ 
ผู้ออกตราสารอย่างมีนัยส าคัญ ในกรณีนี้บริษัทฯจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ตลอดอายุของตราสาร (Lifetime Expected Credit Loss) และการค านวณดอกเบี้ยรับจะค านวณ
จากมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นโดยไม่มีการปรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
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(3) สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต หรือความเสี่ยงด้านเครดติมีหลักฐานการด้อยค่าที่
เปน็รูปธรรม กล่าวคือมีการผิดนัดช าระตั้งแต่ 1 วัน รวมถึงผู้ออกตราสารมีการผิดนัดช าระหนี้เงิน
ให้สินเชื่อหรือวงเงินกู้ประเภทอ่ืนด้วย ส่งผลให้อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารถูกจัดอยู่
ในกลุ่มผิดนัดช าระ (Default Grade) ในกรณีนี้บริษัทฯจะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุของตราสาร (Lifetime Expected Credit Loss) และค านวณดอกเบี้ยรับจะ
ค านวณจากมูลค่าตราสารหลังหักผลขาดทุนด้านเครดิต 

ในส่วนของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ เนื่องจากเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับทั้งหมดเป็นเงินให้
กู้ยืมแก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการ บริษัทฯได้พิจารณาถึงโอกาสหรือความเสี่ยงที่พนักงานจะไม่
ช าระดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้นอยู่ในระดับต่ ามาก เนื่องจากการพิจารณาให้กู้ยืมเงินแต่ละรายนั้นมี
เงื่อนไขเร่ืองอายุการท างานและความเห็นชอบจากหัวหน้างานโดยตรง รวมทั้งในแต่ละเดือนบริษัทฯได้
หักค่าผ่อนช าระจากเงินเดือนก่อนที่จะจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน จึงก าหนดค่าความน่าจะเป็นหรือ
โอกาสที่พนักงานจะผิดนัดช าระหนี้ (Probability to Default) เป็นศูนย์ 
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 ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงิน จ านวนเงนิที่แสดงใน
ตารางส าหรับสินทรัพย์ทางการเงิน คือ มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น ซึ่งพิจารณาได้ว่าเป็นฐานะเปิดต่อความเสี่ยงสูงสุดของเคร่ืองมือทางการเงินโดยยังไม่
สะท้อนการลดความเสี่ยงด้วยการช าระแบบหักกลบหรือหลักประกันใดๆ  

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 

 

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่ไม่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญ                    

ของความเสี่ยง            
ด้านเครดิต           

(12-months ECL) 

สินทรัพยท์าง
การเงินที่มกีาร
เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญของ
ความเสี่ยงด้าน

เครดิต 
(Lifetime ECL - 

not credit 
impaired) 

สินทรัพยท์าง
การเงินที่มีการ      

ด้อยค่าด้านเครดิต 
(Lifetime ECL -
credit impaired) รวม 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด     
กลุ่มระดับลงทุน 41,176,718 - - 41,176,718 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (41,852) - - (41,852) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 41,134,866 - - 41,134,866 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนดที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำ
ทุนตัดจ ำหน่ำย     

กลุ่มระดับลงทุน 963,202,677 - - - 
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (425,299) - - (425,299) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 962,777,378 - - 962,777,378 

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้ำงรับ     
ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 633,103 - - 633,103 
หัก: ค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - - - - 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 633,103 - - 633,103 
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ตารางด้านล่างแสดงรายการเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นดังนี ้

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 

 

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่ไม่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญ                    

ของความเสี่ยง            
ด้านเครดิต           

(12-months ECL) 

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญของ
ความเสี่ยงด้าน

เครดิต 
(Lifetime ECL - 

not credit 
impaired) 

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ      

ด้อยค่าด้านเครดิต 
(Lifetime ECL -
credit impaired) รวม 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด     
ยอดต้นงวด - - - - 
สินทรัพย์ทางการการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา 28,930 - - 28,930 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการวัดมูลค่าค่าเผื่อผล
ขาดทุนใหม่ 12,922 - -  12,922 

ยอดปลายงวด 41,852 - - 41,852 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนดที่วัดด้วยรำคำทุน  
ตัดจ ำหน่ำย     

ยอดต้นงวด - - - - 
สินทรัพย์ทางการการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา 327,558 - - 327,558 
การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจากการวัดมูลค่าค่าเผื่อผล
ขาดทุนใหม่ 97,741 - - 97,741 

ยอดปลายงวด 425,299 - - 425,299 

ข. ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด 

ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัทฯอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนและราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน
ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯมีสินทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นจ านวนไม่เป็นสาระส าคัญ 
ดังนั้น ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดจึงมีเพียงความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์เท่านั้น 
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(1) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย  

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงินและ                   
เงินลงทุนในตราสารหนี้  

บริษัทฯได้บริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยการพิจารณาทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินลงทุน และติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอย่าง
ใกล้ชิด 

สินทรัพย์และหนี้สินที่ส าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส าหรับสินทรัพย์และ
หนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก าหนด หรือ วันที่มีการก าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี ้

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย   อัตราดอกเบี้ย 
 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรบัขึ้นลง ไม่มี  ที่แท้จริง                   

 1 ปี ถึง 5 ป ี 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ถัวเฉลี่ย 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 21,971 - - 19,160 4 41,135 0.05 - 0.50 
รายได้เงินลงทุนค้างรับ - - - - 14,386 14,386 - 
เงินลงทุนในหลักทรัพย ์
     หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 228,024 119,919 127,699 - - 475,642 0.64 
     ตราสารหนี้ภาคเอกชน 65,355 144,289 77,743 - - 287,387 1.86 
     ตราสารทุน - - - - 962,044 962,044 - 
     เงินฝากสถาบันการเงิน  199,747 - - - - 199,747 0.55 
เงินใหกู้้ยมืและดอกเบี้ยค้างรับ - - - 633 - 633 2.25 
หนี้สินทำงกำรเงิน        
หนี้สินตามสัญญาเช่า 720 766 - - - 1,486 6.20 
สินทรัพย์สัญญำประกันภัย        
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ          

- ส ารองประกันภัยส าหรับ               
สัญญาประกันภัยระยะยาว - - - - 2,822 2,822 - 

ลูกหนีจ้ากสัญญาประกันภัยต่อ - - - - 433,896 433,896 - 
หนี้สนิสัญญำประกันภัย        
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย                          

- ส ารองประกันภัยส าหรับ               
สัญญาประกันภัยระยะยาว - - - - 508,605 508,605 - 

- ส ารองค่าสินไหมทดแทน - - - - 28,979 28,979 - 
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ - - - - 346,731 346,731 - 
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 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธสี่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2562 

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย   อัตราดอกเบี้ย 
 ภายใน มากกว่า 1 มากกว่า ปรับขึ้นลง ไม่มี  ที่แท้จริง                   

 1 ปี ถึง 5 ป ี 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ถัวเฉลี่ย 

  (ร้อยละตอ่ปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 33,794 4 33,798 0.10 - 1.00 
รายได้เงินลงทุนค้างรับ - - - - 13,187 13,187 - 
เงินลงทุนในหลักทรัพย ์
     หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 445,675 132,718 65,383 65,306 - 709,082 1.24 
     ตราสารหนี้ภาคเอกชน 30,000 133,000 51,648 - - 214,648 2.03 
     ตราสารทุน - - - - 878,405 878,405 - 
     เงินฝากสถาบันการเงิน  145,000 - - - - 145,000 1.52 
เงินใหกู้้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ - - - 1,030 - 1,030 3.25 
สินทรัพย์สัญญำประกันภัย        
สินทรพัย์จากการประกันภัยต่อ          

- ส ารองประกันภัยส าหรับ               
สัญญาประกันภัยระยะยาว - - - - 2,656 2,656 - 

ลูกหนีจ้ากสัญญาประกันภัยต่อ - - - - 214,596 214,596 - 
หนี้สินสัญญำประกันภัย        
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย                          

- ส ารองประกันภัยส าหรับ           
สัญญาประกันภัยระยะยาว - - - - 471,182 471,182 - 

- ส ารองค่าสินไหมทดแทน - - - - 7,790 7,790 - 
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ - - - - 137,009 137,009 - 

(2) ความเสี่ยงด้านราคาหลักทรัพย์ 

ความเสี่ยงด้านราคาหลักทรัพย์  คือความเสี่ยงที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของ
หลักทรัพย์ซึ่งอาจท าให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์  

บริษัทฯมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ โดยการติดตาม
และวิเคราะห์ความผันผวนของตราสารที่ลงทุนอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ  อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอเพื่อน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ บริษัทฯมีนโยบาย
ที่จะหลีกเลี่ยงการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงประเภทหลักทรัพย์เก็งก าไร โดยเน้นการ
ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่แน่นอนสม่ าเสมอ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีความเสี่ยงจากการถือเงินลงทุนในหลักทรัพย์          
ซึ่งราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะตลาด 
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ค. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง 

 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เมื่อครบ
ก าหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตาม
ความต้องการในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายได้ 

บริษัทฯมีการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินให้มีความสอดคล้องกัน มีการกระจายตัวของสินทรัพย์และ
หนี้สิน ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับลักษณะของหนี้สินและภาระผูกพันอย่าง
เหมาะสมและดูแลให้มีสินทรัพย์สภาพคล่องที่เพียงพอหากมีความจ าเป็นต้องใช้เงินสด นอกจากนี้ 
บริษัทฯยังเน้นให้มีการด ารงฐานะสภาพคล่องในระดับที่สูงกว่าข้อบังคับของส านักงาน คปภ. 

 วันที่ครบก าหนดของสินทรัพย์และหนี้สินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 และ 2562 มีดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 

 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ป ี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่า         
เงินสด 19,160 21,971 - - 4 41,135 

รายได้เงินลงทุนค้างรับ - 4,770 9,616 - - 14,386 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 959,694 493,127 264,208 205,443 2,350 1,924,822 
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ - 471 162 - - 633 
หนี้สินทำงกำรเงิน       
หนี้สินตามสัญญาเช่า - 792 792 - - 1,584 
สินทรัพย์สัญญำประกันภัย       
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - 433,896 - - - 433,896 
หนี้สินสัญญำประกันภัย       
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ - 346,731 - - - 346,731 
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 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2562 

 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ป ี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่า         
เงินสด 33,794 - - - 4 33,798 

รายได้เงินลงทุนค้างรับ - 4,891 8,296 - - 13,187 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 876,299 620,675 265,717 182,338 2,106 1,947,135 
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ - 394 635 - - 1,029 
สินทรัพย์สัญญำประกันภัย       
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - 214,517 79 - - 214,596 
หนี้สินสัญญำประกันภัย       
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ - 136,786 223 - - 137,009 

สัญญาประกันภัยต่อของบริษัทฯได้รับเบี้ยประกันภัยต่อเป็นรายปีสุทธิจากค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อ
ตลอดระยะเวลาความคุ้มครอง โดยวันที่ครบก าหนดของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยจากวันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ซึ่งแสดงเป็นร้อยละของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยรวม 
ดังนี ้

  (หน่วย: ร้อยละ) 
ระยะเวลาครบก าหนด 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 

   
ภายใน 1 ปี 18.7 17.6 
มากกวา่ 1 ปี ถึง 5 ปี 37.6 37.2 
มากกว่า 5 ปี 43.7 45.2 
รวม 100.0 100.0 
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32. มูลค่ำยุติธรรมของเครือ่งมือทำงกำรเงิน  

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมและมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าตามราคาทุนแต่ต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยก
แสดงตามล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี ้

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2563 

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่า 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ตามบัญชี 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำ           
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม 

     

เงินลงทุนเพื่อค้าที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน  - 79,068,935 - 79,068,935 79,068,935 

เงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 600,510,519 280,114,859 2,349,983 882,975,361 882,975,361 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่เปิดเผย           
มูลค่ำยุติธรรม     

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 41,176,718 - - 41,176,718 41,134,866 
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนดที่วัด
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย     

 
 

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 486,337,634 - 486,337,634 475,642,423 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน - 291,939,521 - 291,939,521 287,387,647 
เงินฝากสถาบันการเงิน - 200,000,000 - 200,000,000 199,747,308 
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ - - 633,103 633,103 633,103 
หนี้สินทำงกำรเงินที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม      
หนี้สินตามสัญญาเช่า - - 1,486,503 1,486,503 1,486,503 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2562 

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่า 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ตามบัญชี 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำ           
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม 

     

เงินลงทุนเพื่อค้า  72,336,094 - - 72,336,094 72,336,094 
เงินลงทุนเผื่อขาย 452,475,752 351,486,936 - 803,962,688 803,962,688 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่เปิดเผย           
มูลค่ำยุติธรรม     

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 33,798,067 - - 33,798,067 33,798,067 
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด      

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 715,993,870 - 715,993,870 709,081,922 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน - 218,791,589 - 218,791,589 214,648,412 
เงินฝากสถาบันการเงิน - 145,000,000 - 145,000,000 145,000,000 

เงินลงทุนทั่วไป - - 2,272,072 2,272,072 2,105,720 
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ - - 1,029,648 1,029,648 1,029,648 

การจัดล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหมายเหตุประกอบ            
งบการเงินข้อที่  5.19 โดยบริษัทฯมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมเคร่ืองมือทางการเงินด้ วยวิธีการและ                          
ข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ 

(ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบก าหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่  เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก าหนดภายในหนึ่งปี  แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

(ข) เงินลงทุนในหุ้นทุนและหน่วยลงทุนที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด  

(ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ แสดงมูลค่ายุติธรรม ซึ่งค านวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดย
สมาคมตราสารหนี้ไทย  
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(ง) เงินลงทุนในหุ้นทุนที่มิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่งค านวณโดยใช้วิธีการคิดลด
กระแสเงินสดในอนาคต เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนแสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่ประกาศโดยผู้จัดการกองทุน 

(จ) เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแสดงมูลค่ายุตธิรรมด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดโดยใช้อัตราดอกเบี้ย
ปัจจุบันในการคิดลด 

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

33. กำรบริหำรจัดกำรทุนของบริษัทประกันชีวิต 

วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษัทฯ คือ การด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
และการด ารงเงินกองทุนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย 

34. เหตุกำรณภ์ำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปีที่จะมีขึ้นในเดือนเมษายน 2564 ให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของปี 2563 
จ านวน 0.14 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 84 ล้านบาท 

35. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบการเงินนีไ้ด้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 


