
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

 
ความเห็น  
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน 
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงบก าไร
ขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและเฉพาะกิจการ  งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและเฉพาะกิจการ และ 
งบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี ้
แสดงฐานะการเงินของบริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 
ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้  
ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อก าหนด
ของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ                    
การตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเ จ้าเชื่อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า 
 
 
 
 
 
 

 



เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ  
ของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน  
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็น  
ของข้าพเจ้า ทั้งน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเรื่องเหล่านี้ 

 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง 

การรับรู้เบี้ยประกันภัยรับ 

 

การรับรู้ เบี้ยประกันภัยรับเป็นความเสี่ยงที่ มี
สาระส าคัญ เนื่องจากบริษัทมีรายการกรมธรรม์ที่
เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก ทั้งที่ เกิดจากการรับ
ประกันภัยโดยตรง การรับประกันภัยผ่าน
ตัวแทนนายหน้า และการรับประกันภัยจาก
บริษัทประกันต่อ ซึ่ง มีลักษณะของเอกสาร
ประกอบรายการที่แตกต่างกันไป ซึ่งอาจส่งผลให้
บริษัทบันทึกรับเบี้ยประกันภัยรับไม่ตรงตามรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ ดังนั้น เรื่องส าคัญ
ของการตรวจสอบ คือ บริษัทบันทึกรับรู้เบี้ย
ประกันภัยรับถูกต้องตรงตามรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เกิดรายการตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินหรือไม ่
 
นโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้แสดงไว้ใน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.2 
 

วิธีการตรวจสอบที่ส าคัญรวมถึง 
 
 ท าความ เข้ า ใ จ เกี่ ย วกั บขั้ นตอนการ

ปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในที่
เกี่ยวข้องกับการรับรู้เบี้ยประกันภัยรับ 

 สอบทานการออกแบบและปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายใน 

 ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติ
ตามระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ
การรับรู้เบี้ยประกันภัยรับ 

 ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย 
- ตรวจสอบการบันทึกรายการส าหรับ
กรมธรรม์ และกรมธรรม์สลักหลัง โดย
พิจารณาขั้นตอนการอนุมัติรายการ และ
เอกสารประกอบรายการอื่น ๆ ที่ส าคัญ 
เพื่อพิจารณาว่าเบี้ยประกันภัยรับบันทึก
รายการถูกต้องตามรอบระยะเวลาบัญชีที่
เกิดรายการ 

-  วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้องกับเบี้ยประกันภัยรับ 

 
 
 
 
 
 
 



 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน 
 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนเป็นหนี้สินที่เกิดจาก
การประมาณการค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น
และได้รับรายงานแล้ว และค่าสินไหมทดแทน
ที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้
บริษัททราบ ส ารองค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว
ประมาณการขึ้นโดยอาศัยดุลยพินิจของ
ผู้บริหารและนักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดย
การใช้วิธีทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้อง
ใช้สมมติฐานต่าง ๆ ที่ส าคัญประกอบการ
ประมาณการ ดังนั้น เรื่ องส าคัญในการ
ตรวจสอบ คือ บริษัทรับรู้ส ารองค่าสินไหม
ทดแทนครบถ้วนและถูกต้องตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินหรือไม่ 
 
นโยบายการบัญชีเรื่องส ารองค่าสินไหม
ทดแทน  และรายละเอียดส ารองค่าสินไหม
ทดแทนแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 3.13.2 และข้อ 15.1.1 ตามล าดับ 

 

 

วิธีการตรวจสอบที่ส าคัญรวมถึง 
 
 ท าความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน

และระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับส ารอง
ค่าสินไหมทดแทน 

 ทดสอบการออกแบบและปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายใน 

 ทดสอบความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม
ระบบ   การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับส ารอง
ค่าสินไหมทดแทน 

 ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย 
-  ตรวจสอบรายงานส ารองค่าสินไหมทดแทน โดย
พิจารณาขั้นตอนการอนุมัติรายการ และ
เอกสารประกอบรายการอื่น ๆ ที่ส าคัญ เพื่อ
พิจารณาว่าส ารองค่าสินไหมทดแทนมีการ
บันทึกรายการครบถ้วนและถูกต้อง                 

-  ประเมินความเหมาะสมของวิธีการค านวณ
และสมมติฐานที่ส าคัญที่ผู้บริหารและนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยใช้ในการประเมินหนี้สิน
ที่เกิดจากการประมาณการค่าสินไหมทดแทน
ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้
บ ริ ษั ท ท ร า บ  ร ว ม ทั้ ง ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม
สมเหตุสมผลของสมมติ ฐานที่ น ามาใช้ 
ตลอดจนการประเมินความรู้ความสามารถและ
ความมีอิสระของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

-  วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกับส ารองค่าสินไหมทดแทน 

 

 

 

 



 

ข้อมูลอื่น  
 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี ซึ่งคาด
ว่าจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชี 

 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อม่ันต่อข้อมูลอื่น  

 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบ
การเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ 

 

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลและฝ่ายบริหารของ
บริษัท 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินที่
แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

 

ในการจัดท างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบ                
ในการประเมินความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่อง
เว้นแต่ผู้บริหาร มีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่อง
ต่อไปได้  

 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงิน
ของบริษัท 

 

 



ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่
แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ัน
ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะ
สามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า
รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ
ของผู้ใช้งบการเงิน  ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบ
การเงินเหล่านี ้

 
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและ
สงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง  

 
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบ

การเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผล
มาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการ
สมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่
ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร  

 

 



สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร 
และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของ
บริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ  
ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูล  
ที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้
บริษัทต้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มี 
การน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่  

 
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในเรื่องต่างๆที่ส าคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้และประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึง
ข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า  

 
ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความ
เป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

 

 

 



จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญมาก
ที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการในปี
ปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือใน
สถานการณ์ท่ียาก ที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า
เพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์       ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว 

 

 
 
 
  
                                                                       ชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ 

กรุงเทพมหานคร                                                 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 
วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562                    บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทส ุไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 

 

 

 



 
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
หน่วย : บาท 

          

 
หมายเหตุ งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่

  
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

  
2561 2560 2561 2560 

สินทรัพย์ 
         เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 

 
    37,725,418  

 
        79,092,848  

 
    37,725,418  

 
    79,092,848  

เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธ ิ 5 
 

152,370,271 
 

135,518,871 
 

152,370,271 
 

135,518,871 

รายได้จากการลงทุนค้างรับ 
  

      1,068,002  
 

             890,111  
 

      1,068,002  
 

         890,111  

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 6 และ 15 
 

  572,762,088  
 

      715,204,885  
 

  572,762,088  
 

  715,204,885  

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - สุทธ ิ 7 
 

    93,485,601  
 

        68,055,526  
 

    93,485,601  
 

    68,055,526  

สินทรัพย์ลงทุน 
  

 
 

 
 

 
 

 
            เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 8 

 
615,037,930 

 
613,230,668 

 
615,037,930 

 
613,230,668 

            อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน - สุทธ ิ 9 
 

66,906,391 
 

83,869,325 
 

66,906,391 
 

83,869,325 

     เงินลงทุนในบริษัทร่วม 10  46,720,921  47,966,978  46,815,756  46,815,756 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 11 
 

305,366,377 
 

273,327,896 
 

305,366,377 
 

273,327,896 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธ ิ 12 
 

10,207,578 
 

9,038,650 
 

10,207,578 
 

9,038,650 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 13 
 

21,353,953 
 

13,727,485 
 

21,353,953 
 

13,727,485 

สินทรัพย์อื่น 14 
 

33,276,544 
 

14,537,330 
 

33,276,544 
 

14,537,330 

รวมสินทรัพย์ 
  

1,956,281,074 
 

2,054,460,573 
 

1,956,375,909 
 

2,053,309,351 

          

          

          

          

          
         หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี 

 

 

 
 
 

 



บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

หน่วย : บาท 

 
หมายเหตุ งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่

  
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

  
2561 2560 2561 2560 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
         หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 15 

 
1,072,032,574 

 
1,140,557,322 

 
1,072,032,574 

 
1,140,557,322 

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 16 
 

81,010,397 
 

89,197,116 
 

81,010,397 
 

89,197,116 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 17 

 
    11,051,601  

 
    12,151,156  

 
    11,051,601  

 
    12,151,156  

ค่านายหน้าค้างจ่าย 
  

    30,172,751  
 

    25,931,303  
 

    30,172,751  
 

    25,931,303  
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

  
    32,941,212  

 
    47,848,783  

 
    32,941,212  

 
    47,848,783  

หนี้สินอื่น 18 
 

27,191,418 
 

36,213,384 
 

27,191,418 
 

36,213,384 
รวมหนี้สิน 

  
1,254,399,953 

 
1,351,899,064 

 
1,254,399,953 

 
1,351,899,064 

ส่วนของเจ้าของ 
         ทุนเรือนหุ้น  

         ทุนจดทะเบียน 
         หุ้นสามัญ 30,000,000 หุ้น  
         มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท 

  
300,000,000 

 
300,000,000 

 
300,000,000 

 
300,000,000 

ทุนที่ออกและช าระแล้ว 
         หุ้นสามัญ 29,999,790 หุ้น  
         มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท 

  
299,997,900 

 
299,997,900 

 
299,997,900 

 
299,997,900 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 
  

86,593,183 
 

86,593,183 
 

86,593,183 
 

86,593,183 
ก าไรสะสม 

         จัดสรรแล้ว  
         ทุนส ารองตามกฎหมาย 19 

 
19,606,453 

 
19,418,176 

 
19,606,453 

 
19,418,176 

ยังไม่ได้จัดสรร 
  

26,790,416 
 

37,935,532 
 

27,147,786 
 

    38,212,070  
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ  

         ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 
  

230,912,000 
 

204,544,000 
 

230,912,000 
 

204,544,000 
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ 

           หลักทรัพย์เผื่อขาย 
  

37,718,634 
 

52,644,958 
 

37,718,634 
 

52,644,958 
ส่วนแบ่งก าไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม 

  
262,535 

 
1,427,760 

 
- 

 
- 

รวมส่วนของเจ้าของ 
  

701,881,121 
 

702,561,509 
 

701,975,956 
 

701,410,287 
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 

  
1,956,281,074 

 
2,054,460,573 

 
1,956,375,909 

 
2,053,309,351 

       
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี 

 
 
 

      
 

 
 



บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2561 

หน่วย : บาท 

     
หมายเหตุ 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

       
ตามวิธีส่วนได้เสีย 

   

       
2561 

 
2560 

 
2561 

 
2560 

รายได้ 
           

 
เบี้ยประกันภัยรับ 20 

 
1,182,372,762  

 
1,059,049,392  

 
1,182,372,762  

 
1,059,049,392  

 
หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ 20 

 
(347,832,108) 

 
(322,319,452) 

 
 (347,832,108) 

 
(322,319,452) 

 
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 

  
   834,540,654  

 
  736,729,940  

 
 834,540,654  

 
  736,729,940  

 
หัก ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพ่ิมจากปีก่อน   20 

 
  (30,269,530) 

 
    (2,051,152) 

 
  (30,269,530) 

 
    (2,051,152) 

 
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ 

 
   804,271,124  

 
  734,678,788  

 
   804,271,124  

 
   734,678,788  

 
รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 20 

 
    56,904,588  

 
    50,638,861  

 
    56,904,588  

 
    50,638,861  

 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 20 

 
    13,848,981  

 
    11,797,473  

 
    13,848,981  

 
    11,797,473  

 
ผลก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 20 และ 24 

 
           95,924  

 
       (178,917) 

 
           95,924  

 
       (178,917) 

 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 10 และ 20 

 
         (80,832) 

 
       (184,999) 

 
- 

 
- 

 
รายได้อื่น 

 
20 

 
         349,070  

 
         599,761  

 
         349,070  

 
         599,761  

 
รายได้จากการให้เช่า 20 

 
    70,760,977  

 
    71,852,134  

 
    70,760,977  

 
    71,852,134  

 
รวมรายได้ 

  
  946,149,832  

 
  869,203,101  

 
  946,230,664  

 
  869,388,100  

              
ค่าใช้จ่าย 

           
 

ค่าสินไหมทดแทน 20 
 

  601,933,038  
 

1,053,862,047  
 

  601,933,038  
 

1,053,862,047  

 
หัก ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ 20 

 
(174,580,986) 

 
(709,972,299) 

 
(174,580,986) 

 
(709,972,299) 

 
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 20 

 
  164,459,742  

 
  137,864,687  

 
  164,459,742  

 
  137,864,687  

 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 20 

 
  232,541,181  

 
  203,396,596  

 
  232,541,181  

 
  203,396,596  

 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 20 และ 21 

 
    66,218,260  

 
    83,811,083  

 
    66,218,260  

 
    83,811,083  

 
ค่าใช้จ่ายอื่น - ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการให้เช่า 20 

 
    52,310,037  

 
    56,730,588  

 
    52,310,037  

 
    56,730,588  

 
รวมค่าใช้จ่าย 

  
  942,881,272  

 
  825,692,702  

 
  942,881,272  

 
  825,692,702  

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 
  

      3,268,560  
 

    43,510,399  
 

      3,349,392  
 

    43,695,398  
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 13 

 
       (416,147)         8,545,889  

 
       (416,147) 

 
      8,545,889  

ก าไรสุทธิ 
  

      3,684,707  
 

    34,964,510  
 

      3,765,539  
 

    35,149,509  

 

 

 

 

 



บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ) 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

หน่วย : บาท 

  
หมาย 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  
เหตุ 

 
ตามวิธีส่วนได้เสีย 

   

    
2561 

 
2560 

 
2561 

 
2560 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
         

 
รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน 

         
 

ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
         

 
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคา    
สินทรัพย์ 11  

 32,960,000  
 

- 
 

 32,960,000  
 

- 

 
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ 

        
 

ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน  17 
 

      448,067  
 

(3,894,426) 
 

      448,067  
 

(3,894,426) 

 
ภาษีเงินได้เก่ียวกับรายการที่ไม่ต้องจัดประเภท 

         
 

รายการใหม่ในภายหลัง 
  

 (6,681,613) 
 

     778,885  
 

 (6,681,613) 
 

     778,885  

    
 26,726,454  

 
(3,115,541) 

 
 26,726,454  

 
(3,115,541) 

 
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน 

         
 

ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
         

 
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 

  
(18,657,905) 

 
12,113,732  

 
(18,657,905) 

 
12,113,732  

 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม 10 

 
 (1,456,531) 

 
  1,691,135  

 
- 

 
- 

 
ภาษีเงินได้เก่ียวกับรายการที่ต้องจัดประเภท 

         
 

รายการใหม่ในภายหลัง 
  

   4,022,887  
 

(2,760,973) 
 

   3,731,581  
 

(2,422,746) 

    
(16,091,549) 

 
11,043,894  

 
(14,926,324) 

 
  9,690,986  

ก าไรเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ 
  

 10,634,905  
 

  7,928,353  
 

 11,800,130  
 

  6,575,445  

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 
  

 14,319,612  
 

42,892,863  
 

 15,565,669  
 

41,724,954  

           
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน                                                         25 

 
            0.12  

 
           1.17  

 
            0.13  

 
           1.17  

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี 



บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2561 

หน่วย : บาท 
    งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
            องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ  
        ก าไรสะสม  ก าไรเบ็ดเสร็จอื่น     

   

หมายเหตุ ทุนเรือนหุ้น 
ที่ออกและ 
ช าระแล้ว 

 ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
สามัญ 

 จัดสรรแล้ว - 
ทุนส ารอง
ตาม

กฎหมาย 

 ยังไม่ได้ 
จัดสรร 

 ส่วนเกินทุน
จากการตี
ราคา

สินทรัพย์ 

 ส่วนเกินทุน
จากการวัด

มูลค่าเผื่อขาย 

 ส่วนแบ่งก าไร 
(ขาดทุน)

เบ็ดเสร็จอื่นใน
บริษัทร่วม 

 รวม 

                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560     299,997,900    86,593,183        17,660,701           7,844,038    204,544,000          42,953,972                    74,852   659,668,646  
ทุนส ารองตามกฎหมาย 19 -  -      1,757,475        (1,757,475)  -  -  -  - 
ก าไรเบ็ดเสร็จตามวิธีส่วนได้เสียส าหรับปี  -  -  -   31,848,969   -           9,690,986               1,352,908    42,892,863  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560   299,997,900    86,593,183       19,418,176         37,935,532    204,544,000          52,644,958               1,427,760   702,561,509  
                   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561     299,997,900    86,593,183        19,418,176         37,935,532    204,544,000         52,644,958               1,427,760   702,561,509  
ทุนส ารองตามกฎหมาย 19 -  -            188,277           (188,277)  -  -  -  - 
ก าไรเบ็ดเสร็จตามวิธีส่วนได้เสียส าหรับปี  -  -  -  4,043,161   26,368,000       (14,926,324)             (1,165,225)      14,319,612  

เงินปันผลจ่าย 28 -  -  -     (15,000,000)  -  -  -  (15,000,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561     299,997,900    86,593,183        19,606,453         26,790,416    230,912,000         37,718,634                  262,535      701,881,121  
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 
 

 

 

 

 



บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2561 

หน่วย : บาท 
    งบการเงินเฉพาะกิจการ 
            องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ   
        ก าไรสะสม  ก าไรเบ็ดเสร็จอื่น     

   

หมาย
เหตุ 

ทุนเรือนหุ้น 
ที่ออกและ 
ช าระแล้ว 

 ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
สามัญ 

 จัดสรรแล้ว - 
ทุนส ารอง
ตาม

กฎหมาย 

 ยังไม่ได้ 
จัดสรร 

 ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคา
สินทรัพย์ 

 ส่วนเกินทุนจาก
การวัดมูลค่าเผื่อ

ขาย 

  รวม 

                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560     299,997,900    86,593,183        17,660,701           7,835,577    204,544,000          42,953,972    659,685,333 
ทุนส ารองตามกฎหมาย 19 -  -      1,757,475        (1,757,475)  -  -   - 
ก าไรเบ็ดเสร็จส าหรับปี  -  -  -   32,033,968  -           9,690,986     41,724,954  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560   299,997,900    86,593,183       19,418,176         38,212,070   204,544,000          52,644,958    701,410,287  
                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561     299,997,900    86,593,183        19,418,176         38,212,070   204,544,000         52,644,958    701,410,287 
ทุนส ารองตามกฎหมาย 19 -  -            188,277           (188,277)  -  -   - 
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จส าหรับปี  -  -  -  4,123,993   26,368,000       (14,926,324)       15,565,669  

เงินปันผลจ่าย 28 -  -  -     (15,000,000)  -  -   (15,000,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561     299,997,900    86,593,183        19,606,453         26,147,786    230,912,000         37,718,634    701,975,956  
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 

 



 

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

หน่วย : บาท 

           

  
หมาย
เหตุ  

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสีย  

งบการเงินเฉพาะกิจการ  

        

    
2561 

 
2560 

 
2561 

 
2560 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 
        

 
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันโดยตรง 

  
 1,140,661,628  

 
 1,027,917,644  

 
 1,140,661,628  

 
 1,027,917,644  

 
เงินสดจ่ายเก่ียวกับการประกันภัยต่อ 

  
   (20,474,888) 

 
   (31,900,365) 

 
   (20,474,888) 

 
   (31,900,365) 

 
ดอกเบี้ยรับ 

  
        7,830,079  

 
        7,127,563  

 
        7,830,079  

 
        7,127,563  

 
เงินปันผลรับ 

  
        6,509,450  

 
        5,556,962  

 
        6,509,450  

 
        5,556,962  

 
รายได้อื่น 

  
           338,465  

 
           133,278  

 
           338,465  

 
           133,278  

 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง 

 
 (664,282,168) 

 
 (550,766,659) 

 
 (664,282,168) 

 
 (550,766,659) 

 
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง 

 
 (155,365,930) 

 
 (132,585,948) 

 
 (155,365,930) 

 
 (132,585,948) 

 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 

  
   (232,244,75) 

 
 (202,902,608) 

 
 (232,244,751) 

 
 (202,902,608) 

 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

  
   (97,068,559) 

 
   (73,230,772) 

 
   (97,068,559) 

 
   (73,230,772) 

 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

  
   (21,734,912) 

 
   (15,294,046) 

 
   (21,734,912) 

 
   (15,294,046) 

 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

  
     (6,239,392) 

 
   (50,930,244) 

 
     (6,239,392) 

 
   (50,930,244) 

 
เงินฝากธนาคารที่มีก าหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน 

 
   (14,798,288) 

 
   (55,901,712) 

 
   (14,798,288) 

 
   (55,901,712) 

 
เงินให้กู้ยืม 

  
- 

 
             24,629  

 
- 

 
             24,629  

 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

  
      35,273,195  

 
      37,405,212  

 
      35,273,195  

 
      37,405,212  

 
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมด าเนินงาน 

 
   (21,596,071) 

 
   (35,347,066) 

 
   (21,596,071) 

 
   (35,347,066) 

           กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน 
        

กระแสเงินสดได้มา  
  

       
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
  

             11,682  
 

             81,267  
 

             11,682  
 

             81,267  

 
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน 

  
             11,682  

 
             81,267  

 
             11,682  

 
             81,267  

 

 



 

 
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2561 

หน่วย : บาท 

          

  
หมาย
เหตุ 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย  

งบการเงินเฉพาะกิจการ  

       

   
2561 

 
2560 

 
2561 

 
2560 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (ต่อ) 
        

กระแสเงินสดใช้ไป 
 

       
 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

  (2,463,225) 
 

  (4,235,684) 
 

  (2,463,225) 
 

  (4,235,684) 

 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
  (2,319,816) 

 
  (7,466,864) 

 
  (2,319,816) 

 
  (7,466,864) 

 
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 

 
  (4,783,041) 

 
(11,702,548) 

 
  (4,783,041) 

 
(11,702,548) 

 
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 

 
  (4,771,359) 

 
(11,621,281) 

 
  (4,771,359) 

 
(11,621,281) 

          
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 

        
 

จ่ายปันผล 
 

(15,000,000) 
 

- 
 

(15,000,000) 
 

- 

 
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 
(15,000,000) 

 
- 

 
(15,000,000) 

 
- 

          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 

 
(41,367,430) 

 
(46,968,347) 

 
(41,367,430) 

 
(46,968,347) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 
 

  79,092,848  
 

126,061,195  
 

  79,092,848  
 

126,061,195  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 4   37,725,418  
 

  79,092,848  
 

  37,725,418  
 

  79,092,848  

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

1. ข้อมูลทั่วไปและการด าเนินงานของบริษัท 
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
โดยมีธุรกิจหลัก คือ ประกันวินาศภัยและให้เช่าพื้นที่ส านักงาน โดยมีส านักงานใหญ่อยู่ที่ 175-177  
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทคือ บริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ
ไทย โดยถือหุ้นร้อยละ 29.24 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท 

2. เกณฑ์ในการจัดท าและน าเสนองบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 
2.1 บริษัทจัดท าบัญชีเป็นเงินบาทและจัดท างบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐาน                  

การรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย 

2.2 งบการเงินของบริษัทได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  1 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง “การ
น าเสนองบการเงิน”  ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ลง
วันท่ี 2 ตุลาคม 2560  เรื่อง “การจัดท าและส่งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผล
การด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดท าและ
ยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลง
วันท่ี 4 มีนาคม 2559 

2.3 งบการเงินน้ีได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน 
ยกเว้นตามที่ได้เปิดเผยในนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

 

 

 

 

 



 

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
ส าหรับงวดบัญชีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี บริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่รวมถึง
แนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับ การปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศัพท์ การตีความและ
การให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของบริษัท 

2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 

2.5.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบ
การเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ดังนี ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 1 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก 

ฉบับที่ 15 รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 22 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนจ่ายล่วงหน้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า มีการ
เปลี่ยนแปลงในหลักการส าคัญ โดยก าหนดหลักการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายได้ ดังนี ้

 ขั้นตอนแรก: ระบุสัญญาที่ท ากับลูกค้า 

 ขั้นที่สอง: ระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา 

 ขั้นที่สาม: ก าหนดราคาของรายการ 

 ขั้นที่สี่: ปันส่วนราคาของรายการให้กับภาระท่ีต้องปฏิบัติที่รวมอยู่ในสัญญา 

 ขั้นที่ห้า: รับรู้รายได้เมื่อ (หรือขณะที่) กิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น 

 

 

 

 

 



 

ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กิจการต้องรับรู้รายได้เม่ือกิจการปฏิบัติ
ตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะน ามาแทน
มาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องรายได้เม่ือมีผลบังคับใช้  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2561 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 
2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป  ทั้งนี้ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศัพท์ 
และการอ้างอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ยกเว้นมาตรฐานฉบับต่อไปนี้
ซึ่งมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมข้อก าหนดและแนวปฏิบัติทางการบัญชี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
ได้อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเลือกวิธีการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วม
ค้าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน รวมทั้งอธิบายให้ชัดเจนถึงการพิจารณา
เกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
ก าหนดให้ใช้วิธีปรับย้อนหลังส าหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้
อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปยังบัญชีอื่น ๆ หรือการ
โอนจากบัญชีอื่น ๆ มาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเฉพาะเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้งานของอสังหาริมทรัพย์นั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก าหนดให้ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็น
ต้นไปส าหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑ์ ได้เพิ่มข้อก าหนดต่าง ๆ โดยก าหนดให้ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี ้

1) ให้ข้อก าหนดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติส าหรับเงื่อนไขการได้รับสิทธิและเงื่อนไขการได้รับ
สิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรือผลงาน ส าหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่
ช าระด้วยเงินสด  

2) ให้ข้อก าหนดเกี่ยวกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช าระด้วยยอดสุทธิจากภาระ
ผูกพันภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  

3) ให้ข้อก าหนดเกี่ยวกับการบัญชีส าหรับการปรับปรุงเงื่อนไขของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑ์ที่เปลี่ยนการจัดประเภทจากการจ่ายช าระด้วยเงินสดเป็นการจ่ายช าระด้วยตรา
สารทุน 

 
 



 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาประกันภัย ได้
ก าหนดทางเลือกส าหรับธุรกิจประกันภัย โดยยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน เป็นการชั่วคราว กิจการ
สามารถยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้จนถึงรอบบัญชีที่
เริ่มก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565 หรือก่อนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 
เรื่อง สัญญาประกันภัย จะมีผลบังคับใช้ 

2.5.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือ
ทางการเงิน ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงิน
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ประกอบด้วย
มาตรฐานดังต่อไปนี ้

มาตรฐานการญชี  
ฉบับที่ 32 การแสดงรายการส าหรับเครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิ ในหน่วยงาน

ต่างประเทศ 
ฉบับที่ 19 การช าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัด
ประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่าย
โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา
และแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค านวณการด้อยค่า
ของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และ
หลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้จะน ามาแทน
มาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินเม่ือมีผลบังคับใช้ 

ผู้บริหารของบริษัทจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบ
การเงินของบริษัทเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผู้บริหารของ
บริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวที่มีต่อ            
งบการเงินของบริษัทในงวดที่จะเริ่มถือปฏิบัติ 

 

 

 

 

 



 

3. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

3.1 การจัดประเภทสัญญาประกันภัย 
ณ วันเริ่มต้นสัญญาประกันภัย บริษัทได้จัดประเภทของสัญญาประกันภัยโดยพิจารณาถึงนัยส าคัญ
ของการโอนความเสี่ยงจากการรับประกันภัย หากมีเพียงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง  (scenario) 
ซึ่งมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์ที่ท าให้บริษัทต้องจ่ายผลประโยชน์ส่วนเพิ่มให้แก่ผู้เอาประกันภัยอย่าง
เป็นนัยส าคัญ สัญญาประกันภัยดังกล่าวจะถูกจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยไปจนกว่าสิทธิ
และภาระผูกพันจะหมดสิ้นไป สัญญาอื่นใดที่บริษัทได้ท ากับผู้เอาประกันภัยอาจไม่เป็นสัญญา
ประกันภัย ณ วันที่เริ่มต้นสัญญา แต่อาจเป็นสัญญาประกันภัยได้ในภายหลังเม่ือบริษัทได้มีการรับโอน
ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยอย่างเป็นนัยส าคัญ สัญญาอื่นๆนอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้แล้ว
จะถูกจัดประเภทเป็นสัญญาลงทุน (ถ้ามี) 

3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

เบี้ยประกันภัยรับ 
เบี้ยประกันภัยถือเป็นรายได้ตามวันที่ที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย หลังจากหักเบี้ย
ประกันภัยจ่ายต่อและเบี้ยประกันภัยยกเลิกและส่งคืนแล้วส าหรับกรมธรรม์ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี 
ในกรณีที่กรมธรรม์มีอายุเกิน 1 ปี จะบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นรายการรับหรือ 
จ่ายล่วงหน้า โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี 

เบี้ยประกันภัยรับต่อ 
เบี้ยประกันภัยรับต่อถือเป็นรายได้เม่ือบริษัทได้รับใบค าขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้ง                                 
การประกันภัยต่อจากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ และเงินส่วนแบ่งก าไรจากการรับประกันภัยต่อรับรู้ 
เม่ือได้รับใบแจ้งจากบริษัทรับประกันภัยต่อรายหลัก 

รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 
รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง 

รายได้จากเงินลงทุน 
รายได้จากเงินลงทุนประกอบด้วยรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ รายได้ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้
ตามเกณฑ์คงค้าง และเงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่าย 
 
รายไดจ้ากการให้เช่า 
รายไดจ้ากการให้เช่าประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าและค่าบริการโดยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง 
รายได้ค่าเช่ารับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า เงินที่ได้รับช าระจากผู้เช่าก่อนการรับรู้
รายได้จะบันทึกเป็นรายได้จากการให้เช่ารับล่วงหน้า 
 
 
 
 
 



 

 
รายได้อื่นรับรูต้ามเกณฑ์คงค้าง 
เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย 
เบี้ยประกันภัยต่อจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือได้โอนความเสี่ยงจากการ
ประกันภัยให้บริษัทรับประกันภัยต่อแล้วตามจ านวนท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ 
ในกรณีที่เป็นการเอาประกันภัยต่อที่มีอายุการคุ้มครองเกิน 1 ปี จะบันทึกเป็นรายการจ่าย
ล่วงหน้าโดยทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทน
และค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับ
ประกันภัยต่อ และส าหรับท้ังความเสียหายท่ีได้รับรายงานแล้วและที่ยังไม่ได้รับรายงาน ซึ่งแสดง
ตามมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและรายการปรับปรุงค่าสินไหมของ
งวดปัจจุบันและงวดก่อนท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปี หักด้วยมูลค่าซากและการรับคืนอื่น (ถ้ามี) และหัก
ด้วยค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการ
จัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงจะรับรู้เม่ือได้รับแจ้งจากผู้เอาประกันภัย
ตามจ านวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการ
สินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง และค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อจะรับรู้เม่ือได้รับแจ้งจากบริษัท
ประกันภัยต่อตามจ านวนที่ได้รับแจ้ง 

ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ 
ค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เม่ือได้บันทึกค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายใน
การจัดการสินไหมทดแทน โดยประมาณขึ้นตามสัดส่วนการเอาประกันภัยต่อและเงื่อนไขใน
สัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง และแสดงเป็นรายการหักจากค่าสินไหมทดแทน 

ค่าจ้างและบ าเหน็จและค่าใช้จ่ายอื่น 
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จและค่าใช้จ่ายอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง 

3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เช็คในมือ เงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร 
ที่มีก าหนดไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน 

เงินฝากธนาคารที่มีก าหนดเกิน 3 เดือน แสดงรวมอยู่ในเงินลงทุนในหลักทรัพย์  

 

 

 

 

 



 

 

3.4 เบี้ยประกันภัยค้างรับและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
เบี้ยประกันภัยค้างรับแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัยค้างรับ ไม่ได้ 
ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุเบี้ยประกันภัยค้างรับ 

3.5 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ  
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยส ารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อซึ่ง
ประมาณขึ้นโดยอ้างอิงสัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้องของส ารองเบี้ยประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วย
การค านวณส ารองประกันภัยและส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการประกันภัยต่อ 
 

3.6 ลูกหนี้และเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 
 ลูกหนี้จากสัญญาการประกันภัยต่อแสดงด้วยเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ ซึ่งประกอบด้วย

เบี้ยประกันภัยต่อค้างรับ ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จค้างรับ และค่าสินไหมค้างรับจากการประกันภัยต่อ 
บริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ได้รับ
ช าระหนี้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การรับช าระหนี้และการวิเคราะห์อายุหนี้ของ
ลูกหนี้จากสัญญาการประกันภัยต่อ 

 เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อแสดงด้วยเงินถือไว้จากการประกันภัยต่อและเงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการ
ประกันภัยต่อ ซึ่งประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อค้างจ่าย และรายการค้างจ่ายอื่นๆให้กับบริษัท
ประกันภัยต่อ ยกเว้นค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย ทั้งนี้ยอดสุทธิสามารถแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินได้ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการน ามาหักกลบลบกัน และตั้งใจที่จะรับหรือจ่าย
ช าระด้วยยอดสุทธิ หรือรับช าระรายการสินทรัพย์หรือจ่ายช าระรายการหน้ีสินไปพร้อมกัน 

3.7 เงินลงทุนในหลักทรัพย ์
เงินลงทุนเพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์
ดังกล่าวเป็นรายการก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

เงินลงทุนเผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรมหักค่าเผื่อการด้อยค่า บริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นรายการก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ก าไร 
(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นบันทึกเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของจนกระทั่งจ าหน่ายหลักทรัพย์  

เงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า  

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนดแสดงด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

ในกรณีที่มีการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวจะรับรู้ผลขาดทุนนั้นทันทีในงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนเกินและส่วนลดมูลค่าของตราสารหนี้ที่ถือจนครบก าหนดตัดจ าหน่ายโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริงและแสดงรวมอยู่ในรายได้ดอกเบี้ยรับ 

ราคาทุนของหลักทรัพย์ที่จ าหน่ายค านวณตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท า
การสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ค านวณโดยใช้
ราคาจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ถ้าราคาซื้อขายไม่สามารถหาได้ บริษัทจะใช้การประมาณการ
ราคาโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ด้วยอัตราดอกเบี้ย และ/หรือราคาซื้อขาย       
ของตราสารที่มีลักษณะใกล้เคียงกันจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ดังกล่าว ณ วันที่วัดค่ามูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 

3.8  เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการด้วยมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี) และเงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ด้วยมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย 

3.9 เงินให้กู้ยืม 
เงินให้กู้ยืมแสดงมูลค่าตามยอดเงินต้น หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ถ้ามี) บริษัทประมาณการ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยการวิเคราะห์ประวัติการช าระหนี้ การคาดการณ์เกี่ยวกับการช าระหนี้ 
ในอนาคตของลูกหนี้แต่ละราย และมูลค่าหลักประกัน 

3.10 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า
หรือจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิต
หรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน 

ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์  
เพื่อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

ค่าเสื่อมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี ้

อาคาร 27  ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 10  ปี 

 
 
 

  



 

  

3.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ที่ดินแสดงในราคาที่ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและ  
ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

บริษัทได้มีการตีราคาที่ดินใหม่ โดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ 
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธี เปรียบเทียบราคาตลาดและบันทึกมูลค่าส่วน
เพิ่มขึ้นไว้ในบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ซึ่งแสดงเป็นรายการในส่วนของเจ้าของ 
มูลค่าส่วนลดจากการตีราคาน าไปปรับลดส่วนที่เคยตีราคาเพิ่มไว้ส าหรับสินทรัพย์ชิ้นเดียวกัน 
ส าหรับมูลค่าส่วนลดจากการตีราคาที่เหลือรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น กรณีที่ มีการ
จ าหน่าย ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินคงเหลือจะถูกโอนเข้าก าไรสะสมโดยตรง และไม่รวมใน
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่าย 

ค่าเสื่อมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้ 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20  ปี 
เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ส านักงาน 5 และ 10  ปี 
ยานพาหนะ  5  ปี 

3.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน แสดงราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม
และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

ค่าตัดจ าหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ค านวณโดย
วิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนแต่ละ
รายการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดังนี้ 

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 5  ปี 

3.13 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 
3.13.1 เงินส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 

บริษัทค านวณเงินส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ตามกฎเกณฑ์ในประกาศ
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดสรรเงินส ารองส าหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เงินส ารอง
ส าหรับค่าสินไหมทดแทน และเงินส ารองอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย ดังนี ้

 

 

 



 

 

 

การประกันอัคคีภัย ภัยทางทะเลและขนส่ง  
(ตัวเรือ) ภัยรถยนต์และภัยเบ็ดเตล็ด 

 -  ใช้วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วน   

    ยี่สิบสี่) 
   
การประกันภัยขนส่งเฉพาะเที่ยวการ
ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 

 -  ร้อยละร้อยของเบี้ยประกันภัยรับตั้งแต่ 
  วันท่ี 

ที่มีระยะเวลาคุ้มครองไม่เกิน 6 เดือน  กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลคุ้มครอง 
  ตลอดระยะเวลาที่บริษัทยังคงให้  

  ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย  

3.13.2 ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกเม่ือได้รับการแจ้งค าเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยตามมูลค่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระหรือผู้ประเมินของบริษัท
แล้วแต่กรณี นอกจากนี้บริษัทได้ตั้งส ารองเพิ่มเติมส าหรับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่
ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัททราบ (IBNR) ซึ่งประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

3.13.3 ส ารองความเสี่ยงภัยท่ียังไม่สิ้นสุด 
ส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดเป็นประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทน 
ที่จะคาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผล
บังคับอยู่ ตามการวิเคราะห์ข้อมูลค่าสินไหมทดแทนในอดีตโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดจะถูกรับรู้ในงบการเงินในกรณีที่ส ารองความเสี่ยงภัยที่ยัง
ไม่สิ้นสุดมากกว่าส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 

3.14 ผลประโยชน์พนักงาน 
3.14.1  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพขึ้น โดยหักจากเงินเดือนพนักงานส่วนหนึ่งและ
บริษัทจ่ายสมทบอีกส่วนหนึ่งในอัตราเดียวกันกับอัตราที่พนักงานจ่าย กองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพดังกล่าวได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ส่วนที่
บริษัทจ่ายสมทบบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประจ าปีตามเกณฑ์คงค้าง 

3.14.2  ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน  
 บริษัทจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมาย

แรงงานของประเทศไทย หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ค านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณไว้ (The Projected Unit Credit Method) อันเป็น
ประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต และค านวณ 

 

 

 



 

 

คิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่มีก าหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลา
ของหนี้สินดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนั้นประมาณการ
จากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อายุงาน และปัจจัยอื่น ก าไร (ขาดทุน) จากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ในรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ผลประโยชน์พนักงานจะบันทึกในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เพื่อกระจาย
ต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน  

ต้นทุนบริการในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไร
ขาดทุนเมื่อการแก้ไขโครงการมีผลบังคับใช้ 

3.15 สัญญาเช่าระยะยาว  
กรณีทีบ่ริษัทเป็นผู้เช่า 
สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าวจึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไร
ขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า 

กรณีทีบ่ริษัทเป็นผู้ให้เช่า 
สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับบริษัท
ถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน รายได้ค่าเช่ารับรู้ตามที่ระบุในหมายเหตุข้อ 3.2 

3.16 ภาษีเงินได้ 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นจ านวนรวมของภาษีเงินได้ที่ต้องช าระในงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้ 
รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินได้ในปีปัจจุบัน 
ภาษีเงินได้ที่ต้องช าระในปีปัจจุบันค านวณจากก าไรทางภาษีส าหรับปี ก าไรทางภาษีแตกต่าง 
จากก าไรที่แสดงในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เนื่องจากก าไรทางภาษีไม่ได้รวม
รายการที่สามารถถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษีในปีอื่นๆ และไม่ได้รวมรายการที่ไม่สามารถ
ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี หนี้สินภาษีเงินได้ในปีปัจจุบันค านวณโดยใช้อัตราภาษี 
ที่บังคับใช้อยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นการรับรู ้ผลแตกต่างชั ่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของ
สินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินกับมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่ใช้ในการค านวณก าไร
ทางภาษี (ฐานภาษี) บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราว
ทุกรายการ และรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวเท่าที่มี  

 

 

 



 

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าก าไรทางภาษีจะมีจ านวนเพียงพอที่จะน าผลแตกต่างชั่วคราว
นั้นมาใช้ประโยชน์ได้ โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลง 
เมื่อก าไรทางภาษีที่จะน ามาใช้ประโยชน์ลดลง การกลับรายการจะท าเมื่อมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอที่จะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บางส่วนหรือทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ได้ 

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีค านวณด้วยอัตราภาษีที่บังคับใช้อยู่หรือคาดว่าจะมี
ผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

3.17 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
ก าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน ค านวณจากก าไรสุทธิโดยหารด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก  
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ในกรณีที่มีการเพิ่มทุน จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักค านวณ
ตามระยะเวลาการรับช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว  

ในกรณีที่มีการให้หุ้นปันผล บริษัทปรับปรุงจ านวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นก่อนเหตุการณ์
ดังกล่าวตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจ านวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นเสมือนว่าเหตุการณ์ดังกล่าว
ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเร่ิมต้นของงวดแรกสุดที่น าเสนอรายงาน 

3.18 การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารและแหล่งข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารของบริษัทต้อง
อาศัยดุลยพินิจหลายประการในการก าหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการ และการตั้งข้อ
สมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดงจ านวนสินทรัพย์ หนี้สิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งการแสดงรายได้และ
ค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู้บริหารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผล
ภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะน้ัน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการน้ัน 

แหล่งข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
3.18.1 ส ารองค่าสินไหมทดแทน 

บริษัทต้องประมาณการส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
ส าหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัท ส ารองดังกล่าวแสดงถึงจ านวนเงินที่คาดว่า
จะต้องช าระส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังคงค้าง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน โดยบริษัทค านวณส ารองดังกล่าวตามผลิตภัณฑ์และความคุ้มครอง ทั้งนี้
ส ารองดังกล่าวประกอบด้วยส ารองความเสียหายที่เกิดขึ้นและบริษัทได้รับรายงาน
ความเสียหายแล้ว และความเสียหายที่เกิดขึ ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้
บริษัททราบ (IBNR)  

 

 

 

 

 



 

ส ารองความเสียหายที่เกิดขึ้นและบริษัทได้รับรายงานความเสียหายแล้วจะขึ้นอยู่กับประมาณ
การการช าระเงินในอนาคตจากการเรียกร้องความเสียหายโดยไม่มีการคิดลด ส ารอง IBNR 
ประมาณการจากข้อมูลในอดีตและแบบจ าลองทางสถิติบนพื้นฐานของคณิตศาสตร์ประกันภัย 

3.18.2 การวัดมูลค่ายุติธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่ายุติธรรม 
สินทรัพย์บางประเภทที่มีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 2 ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ 
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน เช่น พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจ และตราสาร
หนี้เอกชน จะท าการวัดมูลค่ายุติธรรมบนพื้นฐานของราคาอ้างอิงและข้อมูลอื่นจาก
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai-BMA) โดยบริษัทจะพิจารณาราคาที่ได้มาจากการท า
การซ้ือขายจริงเป็นล าดับแรก เช่น ราคาตกลงซื้อขาย ถ้าราคาซื้อขายไม่สามารถหาได้ 
บริษัทจะใช้การประมาณการราคาโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณ์ไว้
ด้วยอัตราดอกเบี้ย และ/หรือราคาซื้อขายของตราสารที่มีลักษณะใกล้เคียงกันจากสมาคม
ตลาดตราสารหนีไ้ทยดังกล่าว ณ วันที่วัดค่ามูลค่ายุติธรรม 

ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี้สินรายการต่างๆ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 
35.2.6 

3.18.3 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงาน 
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่ง
ต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน เป็นต้น 

3.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม 
ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์หรือหนี้สินรายการใดรายการหนึ่ง บริษัทจะ
พิจารณาถึงลักษณะของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ซึ่งผู้ซื้อหรือผู้ขายในตลาดที่ให้ประโยชน์สู งสุด
จะน ามาพิจารณาในการก าหนดราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สิน 
ณ วันที่วัดมูลค่า ไม่ว่าราคานั้นจะสามารถสังเกตได้โดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการ
ประเมินมูลค่า โดยมูลค่ายุติธรรมที่ได้เปิดเผยในงบการเงินจะถูกก าหนดล าดับชั้นเป็นระดับที่ 1 
ระดับท่ี 2 หรือระดับที่ 3 ตามประเภทของข้อมูลที่น ามาใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 
- ระดับที่ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์ 

หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า 
- ระดับที่ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมส าหรับสินทรัพย์นั้นหรือ

หนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับที่ 1 
- ระดับที่ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ส าหรับสินทรัพย์น้ันหรือหนี้สินนั้น 

 
 

 



 

 
4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

    
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 
    และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

    2561  2560 
    บาท  บาท 
เงินสดในมือ   229,576  209,718 
เช็คในมือ   1,017,241  2,774,848 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก าหนดระยะเวลาจ่ายคืน 36,478,601  76,108,282 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  37,725,418  79,092,848 

 



 

 
 
5. เบ้ียประกันภัยค้างรับ - สุทธิ 

เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 
 บาท  บาท 
จากการรับประกันภัยโดยตรง    
ยังไม่ถึงก าหนดรับช าระ 94,436,168  88,543,798 
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน 35,207,287  33,301,949 
ค้างรับ 31 - 60 วัน 11,658,227  5,385,150 
ค้างรับ 61 - 90 วัน 2,285,552  2,623,879 
ค้างรับเกินกว่า 90 วัน 14,537,977  9,100,845 
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ 158,125,211  138,955,621 
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,754,940)  (3,436,750) 
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธ ิ 152,370,271  135,518,871 

ลูกหน้ีระหว่างด าเนินคดี    
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี 72,626,889  81,089,655 
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (72,626,889)  (81,089,655) 
ลูกหนี้ระหว่างด าเนินคดี - สุทธิ -  - 
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ 152,370,271  135,518,871 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ลูกหนี้ระหว่างด าเนินคดีจ านวน 72.63 ล้านบาท และ 81.09 ล้าน
บาท ตามล าดับ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจ านวน โดยลูกหนี้รายใหญ่หนึ่งราย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 และ 2560 จ านวน 46.03 ล้านบาท และ 55 ล้านบาท ตามล าดับ เคยเป็นตัวแทนของ
บริษัท ซึ่งบริษัทได้ด าเนินการฟ้องลูกหนี้ตัวแทนดังกล่าว โดยเมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 ศาลฎีกาได้
พิพากษาให้ลูกหนี้ดังกล่าวช าระเงินให้แก่บริษัททั้งจ านวน พร้อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่
วันฟ้อง 

 

 



 

 

ต่อมาเมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2561 บริษัทได้รับหนังสือจากส านักงานบังคับคดีแพ่ง แจ้งว่าบริษัทจะได้รับ
ช าระหนีจ้ากลูกหนีร้ายใหญ่ดังกล่าวจากการสืบทรัพย์ โดยบริษัทได้รับช าระเงินแล้วเป็นจ านวน 7.15 ล้านบาท 
เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 ส่วนท่ีเหลือยังอยู่ในระหว่างติดตามการช าระเงินจากลูกหนี้ดังกล่าว 
ส าหรับเบี้ยประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า บริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้  
ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหน้ีที่เกินกว่าก าหนดช าระ บริษัทได้ด าเนินการ              
ตามระเบียบกับตัวแทนและนายหน้าเป็นกรณีไป 
 

6. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

    
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 
    และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
    2561  2560 
    บาท  บาท 
ส ารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ     
ส ารองค่าสินไหมทดแทน  432,109,826  572,183,552 
ส ารองเบี้ยประกันภัย     

- ส ารองเบี้ยประกันภัยต่อที่ยังไม่ถือเป็นรายได้  140,652,262  143,021,333 
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ (ดูหมายเหตุข้อ 15)  572,762,088  715,204,885 

7. ลูกหนี้จากสัญญาการประกันภัยต่อ - สุทธิ 
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 
 บาท  บาท 
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ 103,603,642  77,924,987 
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (10,118,041)  (9,869,461) 
รวมลูกหนี้จากสัญญาการประกันภัยต่อสุทธิ 93,485,601  68,055,526 

 

 

 

 



 

 

เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อแยกตามอายุหนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ได้ดังนี ้

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนได้เสียและงบ 

 การเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 
 บาท  บาท 
ยังไม่ถึงก าหนดรับช าระ 91,232,901  52,395,858 
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน 2,391,575  15,555,952 
ค้างรับเป็นระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 682,106  535,269 
ค้างรับเกินกว่า 2 ปี 9,297,060  9,437,908 
 103,603,642  77,924,987 
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (10,118,041)  (9,869,461) 

เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 93,485,601  68,055,526 

8. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 
 ราคาทุน/ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม  ราคาทุน/ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 
 ตัดจ าหน่าย    ตัดจ าหน่าย   
 บาท  บาท  บาท  บาท 
เงินลงทุนเผ่ือขาย        
ตราสารทุน 100,323,482  135,970,370  100,323,481  158,767,841 
หน่วยลงทุน 187,103,607  198,605,011  176,691,607  184,053,444 
รวม 287,427,089  334,575,381  277,015,088  342,821,285 
บวก  ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 47,148,292  -  65,806,197  - 
หัก   ค่าเผื่อการด้อยค่า -  -  (924,062)  (924,062) 
รวมเงินลงทุนเผ่ือขาย  334,575,381  334,575,381  341,897,223  341,897,223 
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด        
หลักทรัพยร์ัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 113,766,135    119,434,572   
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 70,000,000    70,000,000   
เงินฝากธนาคารที่ครบก าหนด 
  เกินกว่า 3 เดือน 

 
96,000,000 

    
81,201,712 

  

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 279,766,135    270,636,284   

 
 
 

       
 
 

       



 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 
 ราคาทุน/ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม  ราคาทุน/ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม 
 ตัดจ าหน่าย    ตัดจ าหน่าย   
 บาท  บาท  บาท  บาท 

 
เงินลงทุนทั่วไป 
ตราสารทุน 705,410    705,411   
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (8,996)    (8,250)   
รวมเงินลงทุนทั่วไป 696,414    697,161   
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ 615,037,930    613,230,668   

 

ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีระยะเวลาครบก าหนดดังน้ี 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระยะเวลาครบก าหนด   
 ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด        
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 2,782,397  7,314,394  103,669,344  113,766,135 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 20,000,000  50,000,000  -  70,000,000 
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด 22,782,397  57,314,394  103,669,344  183,766,135 
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ - สุทธิ 22,782,397  57,314,394  103,669,344  183,766,135 

ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีระยะเวลาครบก าหนดดังน้ี 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระยะเวลาครบก าหนด   
 ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด        
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 4,997,428  10,263,739  104,173,405  119,434,572 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน -  65,000,000  5,000,000  70,000,000 
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด 4,997,428  75,263,739  109,173,405  189,434,572 
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ - สุทธิ 4,997,428  75,263,739  109,173,405  189,434,572 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วนได้น าไปวางเป็นหลักทรัพย์ประกันและ
ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นส ารองวางไว้กับนายทะเบียนจ านวน 73.17 ล้านบาท และ 63.68 ล้านบาท

 



 

   

 

 
9. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ราคาทุน  ค่าเส่ือมราคาสะสม     

 ณ วันที่ 
1 มกราคม 

2561 

 เพ่ิมขึ้น  จ าหน่าย /  
ตัดบัญชี 

 ณ วันที่ 
31 ธันวาคม  

2561 

 ณ วันที่ 
1 มกราคม 

2561 

 ค่าเส่ือม
ราคา 

 จ าหน่าย /  

ตัดบัญชี 
 ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 

2561 

 อสังหาริมทรัพย์                 
เพ่ือการลงทุน - สุทธิ                  

ต้นปี ณ วันที่ 

1 มกราคม 2561 

 อสังหาริมทรัพย์                    
เพ่ือการลงทุน - สุทธ ิ

ปลายปี ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

อาคาร 458,457,698  -  -  458,457,698  (374,588,374)  (16,962,934)  -  (391,551,308)  83,869,324  66,906,390 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 69,962,939  -  -  69,962,939  (69,962,938)  -  -  (69,962,938)  1  1 
รวม 528,420,637  -  -  528,420,637  (444,551,312)  (16,962,934)  -  (461,514,246)  83,869,325  66,906,391 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน  ค่าเส่ือมราคาสะสม     

 ณ วันที่ 

1 มกราคม 

2560 

 เพ่ิมขึ้น  จ าหน่าย /  

ตัดบัญชี 

 ณ วันที่ 

31 ธันวาคม  

2560 

 ณ วันที่ 

1 มกราคม 

2560 

 ค่าเส่ือม

ราคา 

 จ าหน่าย /  

ตัดบัญชี 

 ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 

2560 

 อสังหาริมทรัพย์                 

เพ่ือการลงทุน - สุทธิ                  
ต้นปี ณ วันที่ 

1 มกราคม 2560 

 อสังหาริมทรัพย์                    

เพ่ือการลงทุน - สุทธิ 
ปลายปี ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2560 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

อาคาร 458,457,698  -  -  458,457,698  (357,625,440)  (16,962,934)  -  (374,588,374)  100,832,258  83,869,324 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 69,962,939  -  -  69,962,939  (69,962,938)  -  -  (69,962,938)  1  1 

รวม 528,420,637  -  -  528,420,637  (427,588,378)  (16,962,934)  -  (444,551,312)  100,832,259  83,869,325 

  



 

 

   
 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อาคารและส่วนปรับปรุง
อาคารซึ่งตั้งอยู่บนท่ีดินเช่าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงาน  (ดูหมาย
เหตุข้อ 32) โดยอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชีรวมจ านวน 66.91 ล้านบาท 
และ 83.87 ล้านบาท ตามล าดับ และมีมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ค านวณโดยใช้วิธี
ต้นทุนทดแทน (Replacement cost) จ านวน 451.22 ล้านบาท ตามรายงานการประเมินราคา
สินทรัพย์ ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 และวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 ซึ่งประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระท่ี
ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (มูลค่ายุติธรรม ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ค านวณโดยใช้วิธีต้นทุนทดแทน (Replacement cost) จ านวน 408.08 ล้านบาท 
ตามรายงานการประเมินราคาสินทรัพย์ ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2558 ซึ่งประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระ
ที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ านวน 16.96 ล้านบาท ส าหรับแต่ละปี            
ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้เช่าแล้ว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนบางรายการ ซึ่งมีราคาทุนจ านวนเงิน 
69.96 ล้านบาท ได้ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังมีการใช้งานอยู่ 

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 

 
 

 
 งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    สัดส่วนการถือหุ้น  มูลค่าตามบัญชีตาม  ราคาทุน 
      วิธีส่วนได้เสีย   

ชื่อบริษัท  ประเภทกิจการ  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
    ร้อยละ  ร้อยละ  บาท  บาท  บาท  บาท 
บริษัทร่วม               
บริษัท บางกอกสหประกันชีวติ จ ากัด 
(มหาชน)  

 ประกันชวีิต  9.60  9.60  46,720,921  47,966,978  46,815,756  46,815,756 

 



 

 

   
 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทร่วมมีสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมก่อนการตรวจสอบ
ดังนี้ 

หน่วย : พันบาท 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2561  2560 
สินทรัพย์รวม 779,861.64  734,456.72 
หนี้สินรวม 262,170.06  203,789.76 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทร่วมดังกล่าวมีรายได้รวมขาดทุนสุทธิและก าไร 
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิก่อนการตรวจสอบดังนี ้

หน่วย : พันบาท 
 ส าหรับปีสิ้นสุด 

 วันที่ 31 ธันวาคม 
 2561  2560 

รายได้รวม 32,224.13  56,805.51 
ขาดทุนสุทธิ (841.71)  (1,926.42) 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น    
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไร    
หรือขาดทุนในภายหลัง    

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (15,167.03)  17,610.04 
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    
   ที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลัง 3,033.41  (3,522.01) 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้ (12,133.62)  14,088.03 



 

 

   
 

 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ได้รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังนี้ 

หน่วย : พันบาท 
 ส าหรับปีสิ้นสุด 

 วันที่ 31 ธันวาคม 
 2561  2560 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (80.83)  (185.00) 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น    
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไร    
หรือขาดทุนในภายหลัง    
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม (1,456.53)  1,691.14 
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    
   ที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลัง 291.31  (338.23) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,165.22)  1,352.91 

รายการกระทบยอดข้อมูลทางการเงินโดยสรุปข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทร่วม 
ที่รับรู้ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย เป็นดังน้ี 

หน่วย : พันบาท 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
 2561  2560 
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วม 517,691.58  530,666.96 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทร่วม (ร้อยละ) 9.60  9.60 
 49,715.12  50,961.18 
มูลค่าเงินลงทุนที่ต่ ากว่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันลงทุน (2,994.20)  (2,994.20) 
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 46,720.92  47,966.98 

 
 
 
 
 
  



 

 

    
 

 

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธส่ีวนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน  ค่าเส่ือมราคาสะสม     

   ณ วันที่  เพ่ิมขึ้น  จ าหน่าย/  ณ วันที่  ณ วันที่  ค่าเส่ือม

ราคา 

 จ าหน่าย/  ณ วันที่  ส่วนปรับปรุงอาคาร

เช่า 

 ส่วนปรับปรุงอาคาร

เช่า 

   1 มกราคม     ตัดบัญชี  31 ธันวาคม   1 มกราคม     ตัดบัญชี  31 ธันวาคม   และอุปกรณ ์- สุทธิ                และอุปกรณ ์- สุทธิ 

   2561      2561  2561      2561  ต้นปี ณ วันที่  ปลายปี ณ วันที่ 

                   1 มกราคม 2561  31 ธันวาคม 2561 

   บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ที่ดิน                      

ราคาทุนเดิม   10,718,000  -  -  10,718,000  -  -  -  -  10,718,000  10,718,000 

ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม (พ.ศ. 2561)   255,680,000  32,960,000  -  288,640,000  -  -  -  -  255,680,000  288,640,000 

ส่วนที่ตีราคาลดลง (พ.ศ. 2561)   (1,710,000)  -  -  (1,710,000)  -  -  -  -  (1,710,000)  (1,710,000) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร   115,990,570  279,500  -  116,270,070  (114,778,783)  (1,247,208)  -  (116,025,991)  1,211,787  244,079 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ส านักงาน   54,966,605  164,675  (948,517)  54,182,763  (47,538,502)  (2,136,459)  947,440  (48,727,521)  7,428,103  5,455,242 

ยานพาหนะ   12,624,612  -  -  12,624,612  (12,624,606)  -  -  (12,624,606)  6  6 

   448,269,787  33,404,175  (948,517)  480,725,445  (174,941,891)  (3,383,667)  947,440  (177,378,118)  273,327,896  303,347,327 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ส านักงาน 

 - ระหว่างติดตั้ง 

   

- 

 

2,019,050 

 

- 

  

2,019,050 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2,019,050 

รวม   448,269,787  35,423,225  (948,517)  482,744,495  (174,941,891)  (3,383,667)  947,440  (177,378,118)  273,327,896  305,366,377 

 
 

 



 

 

    
 

 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธส่ีวนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ราคาทุน  ค่าเส่ือมราคาสะสม     

  ณ วันที่  เพ่ิมขึ้น  จ าหน่าย/  ณ วันที่  ณ วันที่  ค่าเส่ือม

ราคา 

 จ าหน่าย/  ณ วันที่  ส่วนปรับปรุงอาคาร

เช่า 

 ส่วนปรับปรุงอาคาร

เช่า 

  1 มกราคม     ตัดบัญชี  31 ธันวาคม   1 มกราคม     ตัดบัญชี  31 ธันวาคม   และอุปกรณ ์- สุทธิ                และอุปกรณ ์- สุทธิ 

  2560      2560  2560      2560  ต้นปี ณ วันที่  ปลายปี ณ วันที่ 

                  1 มกราคม 2560  31 ธันวาคม 2560 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ที่ดิน                     

ราคาทุนเดิม  10,718,000  -  -  10,718,000  -  -  -  -  10,718,000  10,718,000 

ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม (พ.ศ. 2558)  255,680,000  -  -  255,680,000  -  -  -  -  255,680,000  255,680,000 

ส่วนที่ตีราคาลดลง (พ.ศ. 2558)  (1,710,000)  -  -  (1,710,000)  -  -  -  -  (1,710,000)  (1,710,000) 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  115,990,570  -  -  115,990,570  (109,625,618)  (5,153,165)  -  (114,778,783)  6,364,952  1,211,787 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ส านักงาน  50,765,811  4,235,684  (34,890)  54,966,605  (45,765,755)  (1,807,635)  34,888  (47,538,502)  5,000,056  7,428,103 

ยานพาหนะ  12,759,612  -  (135,000)  12,624,612  (12,725,136)  (34,469)  134,999  (12,624,606)  34,476  6 

รวม  444,203,993  4,235,684  (169,890)  448,269,787  (168,116,509)  (6,995,269)  169,887  (174,941,891)  276,087,484  273,327,896 

ในปี 2561 บริษัทได้ตีราคาที่ดินใหม่โดยใช้ราคาประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพยซ์ึ่งใช้วิธีการประเมินราคาโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Sale Price) ตามรายงานการประเมินสินทรัพย์ ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 และวันที่ 6 
สิงหาคม 2561 (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ราคาที่ดินเป็นราคาประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งใช้วิธีการประเมินราคาโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Sale Price) ตามรายงานการประเมินสินทรัพย์ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558) 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ านวน 3.38 ล้านบาท และ 7.00 ล้านบาท ตามล าดับ ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 อาคารและอุปกรณ์บางรายการ ซึ่งมีราคาทุนจ านวนเงิน 172.11 ล้านบาท และ 61.40 ล้านบาท ตามล าดับ ได้ตัดค่าเสื่อม
ราคาหมดแล้วแต่ยังมีการใช้งานอยู่ 

 



 

 

    
 

 

 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

  งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวธิีส่วนได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ราคาทนุ  ค่าตัดจ าหนา่ยสะสม     
 ณ วันที ่  เพ่ิมขึ้น  ตัดบัญชี  โอนเขา้  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ค่าตัด

จ าหนา่ย 
 ตัดบัญชี  ณ วันที ่  สินทรัพย์ไมม่ีตัวตน 

- 
  สินทรัพย์ไมม่ีตัวตน - 

 1 มกราคม       (โอนออก)  31 ธันวาคม   1 มกราคม       31 ธันวาคม   สุทธ ิต้นปี ณ วันที ่     สุทธ ิปลายป ีณ วนัที ่
 2561        2561  2561      2561  1 มกราคม 2561        31 ธันวาคม 2561 
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ซอฟต์แวรค์อมพิวเตอร ์ 14,762,147  -  -  -  14,762,147  (10,930,297)  (1,150,888)  -  (12,081,185)  3,831,850  2,680,962 
ซอฟต์แวรค์อมพิวเตอร์ระหวา่งตดิตั้ง 5,206,800  2,319,816  -  -  7,526,616  -  -  -  -  5,206,800  7,526,616 
รวม 19,968,947  2,319,816  -  -  22,288,763  (10,930,297)  (1,150,888)  -  (12,081,185)  9,038,650  10,207,578 

 

  งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวธิีส่วนได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ราคาทนุ  ค่าตัดจ าหนา่ยสะสม     
 ณ วันที ่  เพ่ิมขึ้น  ตัดบัญชี  โอนเขา้  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ค่าตัด

จ าหนา่ย 
 ตัดบัญชี  ณ วันที ่  สินทรัพย์ไมม่ีตัวตน 

- 
  สินทรัพย์ไมม่ีตัวตน - 

 1 มกราคม       (โอนออก)  31 ธันวาคม   1 มกราคม       31 ธันวาคม   สุทธ ิต้นปี ณ วันที ่  สุทธ ิปลายปี ณ วันที ่
 2560        2560  2560      2560  1 มกราคม 2560  31 ธันวาคม 2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ซอฟต์แวรค์อมพิวเตอร ์ 12,502,083  2,260,064  -  -  14,762,147  (9,722,525)  (1,207,772)  -  (10,930,297)  2,779,558  3,831,850 
ซอฟต์แวรค์อมพิวเตอร์ระหวา่งตดิตั้ง -  5,206,800  -  -  5,206,800  -  -  -  -  -  5,206,800 
รวม 12,502,083  7,466,864  -  -  19,968,947  (9,722,525)  (1,207,772)  -  (10,930,297)  2,779,558  9,038,650 

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ านวน 1.15 ล้านบาท และ 1.21 ล้านบาท ตามล าดับ ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนบางรายการซึ่งมีราคาทุนจ านวนเงิน 9.54 ล้านบาท และ 7.57 ล้านบาท ตามล าดับ ได้ตัดจ าหน่ายหมดแล้ว                 
แต่ยังมีการใช้งานอยู 

 



 

    
 

13. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังน้ี 

 งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
 2561  2560 
 บาท  บาท 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 21,353,953  13,727,485 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 และ 2560 ประกอบด้วยผลกระทบทางภาษีของรายการดังต่อไปนี้ 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่  รายการที่รับรู้  รายการที่รับรู้  ณ วันที่ 

 1 มกราคม  ในก าไร  ในก าไร  31 ธันวาคม 

 2561  หรือขาดทุน  หรือขาดทุน  2561 
     เบ็ดเสร็จอื่น   
 บาท  บาท  บาท  บาท 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เบี้ยประกันภัยค้างรับ 16,905,281  (1,228,915)  -  15,676,366 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ 950,745  49,717  -  1,000,462 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนีอ้ื่น 16,073,660  (152,465)  -  15,921,195 
เงินส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถอืเป็นรายได ้ 3,521,011  410,230  -  3,931,241 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 27,763,632  8,764,783  -  36,528,415 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแตย่ังไม่ได้มีการรายงาน 
  ให้บริษัททราบ 6,285,853 

 
2,459,610 

 
- 

 
8,745,463 

เงินมัดจ าค่าเช่าอาคาร 3,344,493  90,424  -  3,434,917 
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน 2,430,231  (130,298)  (89,613)  2,210,320 
ค่าเผื่อการด้อยค่า - เงินลงทุนเผื่อขาย 184,812  (184,812)  -  - 
ค่าเผื่อการด้อยค่า - เงินลงทุนทั่วไป 1,650  149  -  1,799 
เบี้ยประกันภัยตอ่ค่าเสียหายส่วนเกินค้างจ่าย 221,356  498,077  -  719,433 
  77,682,724  10,576,500  (89,613)  88,169,611 
        
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ผลก าไรจากการตีมูลค่าทรัพยส์ินใหม ่ (50,794,000)  -  (6,592,000)  (57,386,000) 
ผลก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย  (13,161,239)  -  3,731,581  (9,429,658) 
 (63,955,239)  -  (2,860,419)  (66,815,658) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 13,727,485  10,576,500  (2,950,032)  21,353,953 

 

 



 

    
 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่  รายการที่รับรู้  รายการที่รับรู้  ณ วันที่ 

 1 มกราคม  ในก าไร  ในก าไร  31 ธันวาคม 

 2560  หรือขาดทุน  หรือขาดทุน  2560 
     เบ็ดเสร็จอื่น   
 บาท  บาท  บาท  บาท 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เบี้ยประกันภัยค้างรับ 17,308,680  (403,399)  -  16,905,281 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ 1,683,021  (732,276)  -  950,745 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนีอ้ื่น 16,085,294  (11,634)  -  16,073,660 
เงินส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถอืเป็นรายได ้ 2,729,761  791,250  -  3,521,011 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 20,191,845  7,571,787  -  27,763,632 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแตย่ังไม่ได้มีการรายงาน 
  ให้บริษัททราบ 7,747,647 

 
(1,461,794) 

 
- 

 
6,285,853 

เงินมัดจ าค่าเช่าอาคาร 3,340,112  4,381  -  3,344,493 
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน 1,027,156  624,190  778,885  2,430,231 
ค่าเผื่อการด้อยค่า - เงินลงทุนเผื่อขาย 291,773  (106,961)  -  184,812 
ค่าเผื่อการด้อยค่า - เงินลงทุนทั่วไป 1,501  149  -  1,650 
เบี้ยประกันภัยตอ่ค่าเสียหายส่วนเกินค้างจ่าย 259,777  (38,421)  -  221,356 
  70,666,567  6,237,272  778,885  77,682,724 
        
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ผลก าไรจากการตีมูลค่าทรัพยส์ินใหม ่ (50,794,000)  -  -  (50,794,000) 
ผลก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย  (10,738,493)  -  (2,422,746)  (13,161,239) 
 (61,532,493)  -  (2,422,746)  (63,955,239) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 9,134,074  6,237,272  (1,643,861)  13,727,485 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

 งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

 2561  2560 
 บาท  บาท 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลตามแบบแสดงรายการ 10,160,353  14,783,161 
รายการปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ 
 ผลต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นและที่กลับรายการ (10,576,500) 

 
(6,237,272) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน 
 เบ็ดเสร็จอื่น (416,147) 

 
8,545,889 



 

    
 

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริงส าหรับปีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มี
ดังนี้ 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 2561  2560 
 อัตรา

ภาษี 
 จ านวน

เงิน 
 อัตรา

ภาษี 
 จ านวนเงิน 

 ร้อยละ  บาท  ร้อยละ  บาท 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   3,268,560    43,510,399 

จ านวนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้ 20.00  653,712  20.00  8,702,080 

ผลกระทบทางภาษีของรายการที่มิได้เป็นรายได้
ทางภาษี (32.73) 

 
(1,069,859) 

 

(0.36) 

 
(156,191) 

ค่าใชจ้่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามงบก าไรขาดทุน 
  และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 12.73 

 
(416,147) 

 

19.64 
 

8,545,889 
 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 
 อัตรา

ภาษี 
 จ านวน

เงิน 
 อัตรา

ภาษี 
 จ านวน

เงิน 
 ร้อยละ  บาท  ร้อยละ  บาท 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   3,349,392    43,695,398 

จ านวนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้ 20.00  669,878  20.00  8,739,080 

ผลกระทบทางภาษีของรายการที่มิได้เป็นรายได้
ทางภาษี (32.42) 

 
(1,086,025) 

 

(0.44) 

 
(193,191) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามงบก าไรขาดทุน 
  และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 12.42 

 
(416,147) 

 

19.56 
 

8,545,889 
 



 

    
 

14. สินทรัพย์อื่น 
สินทรัพย์อื่น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

  
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 

  
และงบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
  2561  2560 
  บาท  บาท 
ลูกหนี้เงินค้างส่งจากตัวแทน 77,624,173  77,624,173 
ลูกหนี้ค่าสินไหมทดแทน 3,129,230  3,151,567 
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (79,605,977)  (80,368,301) 

รวม 1,147,426  407,439 
รายได้ค่าบริการค้างรับ 480,794  1,243,147 
รายได้ค่าเช่าอาคารค้างรับ 2,264,820  507,830 
เงินประกัน 4,100,713  3,052,568 
เงินค้างรับโครงการรับประกันข้าว 2,700,686  1,111,163 
ภาษีเงินได้รอขอคืน 10,549,906  510,885 
ลูกหนี้กรมสรรพากร 4,938,294  1,498,700 
อื่นๆ 7,093,905  6,205,598 
รวมสินทรัพย์อื่น 33,276,544  14,537,330 

 



 

    
 

15.  หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 หน้ีสินตาม  หน้ีสินส่วนที่  สุทธ ิ
 สัญญา

ประกันภัย          
 เอาประกันภัยต่อ 
(ดูหมายเลขข้อ 6) 

  

 บาท  บาท  บาท 
ส ารองค่าสินไหมทดแทน      
ค่าสินไหมท่ีเกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว 660,130,704  (421,352,821)  238,777,883 
ค่าสินไหมท่ีเกิดขึ้นที่ยังไม่ได้รับรายงาน 54,484,322  (10,757,005)  43,727,317 
 714,615,026  (432,109,826)  282,505,200 

ส ารองเบี้ยประกันภัย      
ส ารองเบี้ยประกันภัยท่ียังไม่ถือเป็นรายได้ 357,417,548  (140,652,262)  216,765,286 

รวม 1,072,032,574  (572,762,088)  499,270,486 
 
 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 หน้ีสินตาม  หน้ีสินส่วนที ่  สุทธ ิ

 สัญญาประกันภยั  เอาประกันภยัต่อ   
   (ดูหมายเหตุข้อ 6)   
 บาท  บาท  บาท 
ส ารองค่าสินไหมทดแทน      
ค่าสินไหมท่ีเกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว 773,014,573  (565,587,159)  207,427,414 
ค่าสินไหมท่ีเกิดขึ้นที่ยังไม่ได้รับรายงาน 38,025,659  (6,596,393)  31,429,266 
 811,040,232  (572,183,552)  238,856,680 

ส ารองเบี้ยประกันภัย      
ส ารองเบี้ยประกันภัยท่ียังไม่ถือเป็นรายได้ 329,517,090  (143,021,333)  186,495,757 

รวม 1,140,557,322  (715,204,885)  425,352,437 
 
 
 
 



 

    
 

15.1 ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น 
15.1.1 ส ารองค่าสินไหมทดแทน 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 ก่อนการ  ส่วนที่เอา  สุทธ ิ

 ประกันภัยต่อ  ประกันภัยต่อ   

 บาท  บาท  บาท 

ยอดคงเหลือต้นปี 811,040,232  (572,183,552)  238,856,680 

ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นระหว่างปี 875,207,289  (450,018,901)  425,188,388 

การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหม   
ทดแทนและข้อสมมุติฐานในการค านวณ 
ส ารองค่าสินไหมทดแทน (295,996,862) 

  
 
 

275,437,915 

 

(20,558,947) 

      

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี (675,635,633)  314,654,712  (360,980,921) 

ยอดคงเหลือปลายปี 714,615,026  (432,109,826)  282,505,200 

 
 
 
 
 



 

    
 

 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 ก่อนการ  ส่วนที่เอา  สุทธ ิ

 ประกันภัยต่อ  ประกันภัยต่อ   

 บาท  บาท  บาท 

ยอดคงเหลือต้นปี 331,537,474  (148,460,072)  183,077,402 

ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นระหว่างปี 1,049,005,429  (717,056,463)  331,948,966 

การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหม 

  ทดแทนและข้อสมมุติฐานในการค านวณ  

   

 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี (552,803,220)  286,248,817  (266,554,403) 

ยอดคงเหลือปลายปี 811,040,232  (572,183,552)  238,856,680 

 

15.1.2 ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 ก่อนการ  ส่วนที่เอา  สุทธิ 
 ประกันภัยต่อ  ประกันภัยต่อ   

 บาท  บาท  บาท 

ยอดคงเหลือต้นปี 329,517,090  (143,021,333)  186,495,757 

เบี้ยประกันภัยรับส าหรับปี 1,182,372,762  (347,832,108)  834,540,654 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปี (1,154,472,304)  350,201,179  (804,271,125) 

ยอดคงเหลือปลายปี 357,417,548  (140,652,262)  216,765,286 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วน
ได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 ก่อนการ  ส่วนที่เอา  สุทธ ิ

 ประกันภัยต่อ  ประกันภัยต่อ   

 บาท  บาท  บาท 

ยอดคงเหลือต้นปี 318,572,187  (134,127,582)  184,444,605 

เบี้ยประกันภัยรับส าหรับปี 1,059,049,392  (322,319,452)  736,729,940 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปี (1,048,104,489)  313,425,701  (734,678,788) 

ยอดคงเหลือปลายปี 329,517,090  (143,021,333)  186,495,757 

15.1.3 ส ารองความเสี่ยงภัยท่ียังไม่สิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทไม่มีการตั้งส ารองการเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด 
เนื่องจากส ารองการเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดที่ประมาณขึ้นของบริษัท มีจ านวน 172.19   
ล้านบาท ก่อนการรับประกันภัยต่อ และมีจ านวน 140.50 ล้านบาท สุทธิจากการ
ประกันภัยต่อ   (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : จ านวน 154.09 ล้านบาท และ 115.40 ล้าน
บาท ตามล าดับ) ซึ่งมีจ านวนต่ ากว่าส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้  



 

    
 

15.2 ตารางพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน 
15.2.1 ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
หน่วย : บาท 

ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน 2557  2558  2559  2560  2561  รวม 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :            
- ณ ส้ินปีอุบัติเหต ุ 268,045,338  340,852,970  444,860,918  1,060,739,426  860,317,244   
- หนึ่งปีถัดไป 277,813,852  351,788,787  422,589,148  775,946,077     
- สองปีถัดไป 262,414,106  347,068,020  405,436,835       
- สามปีถัดไป 250,047,689  345,216,106         
- สี่ปีถัดไป  249,594,436           
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ 249,594,436  345,216,106  405,436,835  775,946,077  860,317,244  2,636,510,698 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม (249,269,936)  (344,616,768)  (403,383,185)  (644,445,387)  (317,298,731)  (1,959,014,007) 
รวมส ารองค่าสินไหมทดแทน 324,500  599,338  2,053,650  131,500,690  543,018,513  677,496,691 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนปีก่อน 2557           37,118,335 
รวมส ารองค่าสินไหมทดแทน           714,615,026 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
หน่วย : บาท 

ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน 2556  2557  2558  2559  2560  รวม 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :            
- ณ ส้ินปีอุบัติเหต ุ 250,437,802  268,045,338  340,852,970  444,860,918  1,060,739,426   
- หนึ่งปีถัดไป 237,820,666  277,813,852  351,788,787  422,589,148     
- สองปีถัดไป 217,701,622  262,414,106  347,068,020       
- สามปีถัดไป 222,201,496  250,047,689         
- สี่ปีถัดไป  221,471,687           
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ 221,471,687  250,047,689  347,068,020  422,589,148  1,060,739,426  2,301,915,970 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม (220,660,211)  (248,953,410)  (341,374,146)  (397,772,149)  (358,344,001)  (1,567,103,917) 
รวมส ารองค่าสินไหมทดแทน 811,476  1,094,279  5,693,874  24,816,999  702,395,425  734,812,053 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนปีก่อน 2556           76,228,179 
รวมส ารองค่าสินไหมทดแทน           811,040,232 



 

    
 

15.2.2 ตารางค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
หน่วย : บาท 

ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน 2557  2558  2559  2560  2561  รวม 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :            
- ณ สิ้นปีอุบัติเหต ุ 169,917,196  236,165,780  332,980,624  345,428,860  425,008,295   
- หนึ่งปีถัดไป 173,690,193  232,790,772  307,906,757  346,597,356     
- สองปีถัดไป 165,611,771  234,447,821  291,993,683       
- สามปีถัดไป 161,369,094  234,388,691         
- สี่ปีถัดไป  161,207,191           
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ 161,207,191  234,388,691  291,993,683  346,597,356  425,008,295  1,459,195,216 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม (161,068,128)  (233,818,153)  (291,024,173)  (294,187,425)  (197,596,525)  (1,177,694,404) 
รวมส ารองค่าสินไหมทดแทน 139,063  570,538  969,510  52,409,931  227,411,770  281,500,812 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนปีก่อน 2557           1,004,388 
รวมส ารองค่าสินไหมทดแทน           282,505,200 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
หน่วย : บาท 

ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน 2556  2557  2558  2559  2560  รวม 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :            
- ณ ส้ินปีอุบัติเหต ุ 204,826,509  169,917,196  236,165,780  332,980,624  345,428,860   
- หนึ่งปีถัดไป 215,485,754  173,690,193  232,790,772  307,906,757     
- สองปีถัดไป 196,079,239  165,611,771  234,447,821       
- สามปีถัดไป 200,701,309  161,369,094         
- สี่ปีถัดไป  199,697,408           
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ 199,697,408  161,369,094  234,447,821  307,906,757  345,428,860  1,248,849,940 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม (199,154,432)  (160,810,306)  (231,134,304)  (286,341,894)  (153,621,847)  (1,031,062,783) 
รวมส ารองค่าสินไหมทดแทน 542,976  558,788  3,313,517  21,564,863  191,807,013  217,787,157 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนปีก่อน 2556           21,069,523 
รวมส ารองค่าสินไหมทดแทน           238,856,680 



 

 

    
 

16. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

     
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 
     และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

     2561  2560 
     บาท  บาท 
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ   57,884,168  60,177,831 
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 23,126,229  29,019,285 

รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ  81,010,397  89,197,116 

17. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
บริษัทมีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้ มครองแรงงาน 
ซึ่งจัดเป็นโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ 

       
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 

       
และงบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

       2561  2560 

       บาท  บาท 
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันต้นปี   12,151,156  5,135,781 
ต้นทุนบริการปีปัจจุบัน     971,948  3,443,819 
ต้นทุนดอกเบี้ย   416,645  460,407 
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ 
ประกันภัย 

(448,067)  3,894,426 

ผลประโยชน์ที่จ่ายระหว่างปี     (2,040,081)  (783,277) 
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันปลายปี   11,051,601  12,151,156 



 

 

    
 

ค่าใช้จ่ายส าหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานที่บันทึกในงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

 2561  2560 
 บาท  บาท 
ต้นทุนบริการปีปัจจุบัน 971,948  3,443,819 
ต้นทุนดอกเบี้ย 416,645  460,407 
(ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย    

- จากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน 15,284  128,966 
- จากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ 2,464,631  4,564,727 
- จากการปรับปรุงประสบการณ์ (2,927,982)  (799,267) 
รวม  940,526  7,798,652 

บริษัทค านวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซึ่งค านวณโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
คณิตศาสตรป์ระกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณไว้ โดยสมมติฐานประกอบด้วย 

  
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 
  และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
2561 

 
2560 

ข้อสมมติทางการเงิน    
อัตราคิดลด (ร้อยละต่อปี) 3.77 

 
3.79 

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนท่ีคาดไว้ (ร้อยละต่อปี)  4.00  4.00 
ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์    
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (ร้อยละต่อปี) 2.35 - 48.72  3.85 - 45.91 
อายุเกษียณ (ปี) 60  55 หรือ 60 
อัตรามรณะ ตารางมรณะไทย 

ปี 2560 
 
ตารางมรณะไทย 

ปี 2560 



 

 

    
 

การวิเคราะห์ข้อสมมติฐานทางการเงินที่ส าคัญที่มีผลกระทบเพิ่มขึ้น (ลดลง) ต่อมูลค่าปัจจุบันของ
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ 

 งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุน 

 ตามวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
 2561  2560 

 บาท  บาท 
ข้อสมมติทางการเงิน    
อัตราคิดลด     
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 (759,021)  (479,164) 
ลดลงร้อยละ 1 856,556  521,762 

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนท่ีคาดไว้    
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 691,186  368,708 
ลดลงร้อยละ 1 (626,894)  (344,896) 

ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์    
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน     
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 (42,463)  (56,561) 
ลดลงร้อยละ 1 42,822  57,104 

อายุคาดเฉลี่ย  
เพิ่มขึ้น 1 ปี 

 
43,564 

  
14,408 

ลดลง 1 ปี (43,455)  (14,383) 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในภาระผูกพัน
ผลประโยชนพ์นักงาน เนือ่งจากเป็นการยากที่การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติต่างๆ จะเกิดขึ้นแยกต่างหาก
จากข้อสมมติอื่นซ่ึงอาจมีความสัมพันธ์กัน 

นอกจากนี้ในการแสดงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ค านวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ 
(Projected Unit Credit Method) ซึ่งเป็นวิธีเดียวกันกับการค านวณหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงานหลังออก จากงานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 



 

 

    
 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์ของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
หลังออกจากงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังน้ี 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนได้เสียและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 

 บาท  บาท 
ภายใน 1 ปี 3,483,675  5,716,161 
มากกว่า 1 ปี - 5 ปี 1,339,236  3,708,681 
เกินกว่า 5 ปี 6,228,690  2,726,314 

รวม 11,051,601  12,151,156 

เม่ือวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับ
ใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับ
ใหม่นี้ก าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป
ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราล่าสุด 400 วันสุดท้าย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการ
แก้ไขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน บริษัทจะบันทึกผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบก าไรขาดทุนของงวดที่กฎหมาย
ดังกล่าวมีผลบังคับใช ้

18. หนี้สินอื่น 
หนี้สินอื่น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนได้เสียและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 
 บาท  บาท 

เงินมัดจ า 17,174,585  16,722,463 
เงินรับล่วงหน้าค่าเบี้ย 1,966,486  3,416,147 
เงินค้ าประกันจากตัวแทน 693,505  8,791,284 
อื่นๆ 7,356,842  7,283,490 

รวมหน้ีสินอื่น 27,191,418  36,213,384 



 

 

    
 

19. ทุนส ารองตามกฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้
เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิส าหรับปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส ารองนี้จะน ามาจัดสรร
จ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทได้จัดสรรก าไรสุทธิไว้เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายเพิ่มเติมจ านวน 0.19 ล้านบาท และจ านวนเงิน 1.76 ล้านบาท ตามล าดับ 

20. การรายงานข้อมูลตามส่วนงานปฏิบัติงาน 
การจ าแนกส่วนงานทางธุรกิจได้จัดท าขึ้นตามเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดท ารายงานภายในที่เสนอต่อ
ผู้บริหาร ของบริษัท ผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจที่น าเสนอต่อผู้มีอ านาจตัดสินใจ
สูงสุดด้านการด าเนินงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนงานด าเนินงานมีการวัดค่าที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

บริษัทด าเนินกิจการใน 2 ส่วนงานหลัก คือ (1) ธุรกิจประกันวินาศภัย และ (2) ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ส านักงาน 
ซึ่งด าเนินการและบริหารงานเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่มีการแสดงข้อมูลทางการเงิน
จ าแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทไม่มีรายได้จากการรับประกันภัยกับ
บุคคลภายนอกรายใดรายหนึ่งที่มากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้แต่ละประเภท 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีรายได้จากการให้เช่าจากลูกค้ารายใหญ่
รายหนึ่งกับบุคคลภายนอก ที่มากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้จากการให้เช่า จ านวน 8.43 ล้านบาท 
และ 8.38 ล้านบาท ตามล าดับ 
 

ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560    
แสดงดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 



 

 

   
 

 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 ธุรกิจประกันวินาศภัย ธุรกิจให้เช่าพื้นท่ีส านักงาน ส่วนท่ีปันไม่ได้ รวม 
 ประกันอัคคีภัย  ประกันภัยทางทะเลและ

ขนส่ง 
 ประกันภัยรถ  ประกันภัยเบ็ดเตล็ด  รวม           

 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

รายได้จากการรับประกันภัย                                
เบี้ยประกันภัยรับ 97,736,564  98,226,630  22,429,620  24,606,537  265,357,863  250,828,556  796,848,715  685,387,669  1,182,372,762  1,059,049,392  -  -  -  -  1,182,372,762  1,059,049,392 
หัก  เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัย

ต่อ 
(53,692,769) 

 
(50,934,436) 

 
(5,153,627) 

 
(4,652,840) 

 
(8,924,202) 

 
(4,671,392) 

 
(280,061,510) 

 
(262,060,784) 

 
(347,832,108) 

 
(322,319,452) 

 
-  -  -  - 

 
(347,832,108) 

 
(322,319,452) 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 44,043,795  47,292,194  17,275,993  19,953,697  256,433,661  246,157,164  516,787,205  423,326,885  834,540,654  736,729,940  -  -  -  -  834,540,654  736,729,940 
บวก (หัก) ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ 
ถือเป็นรายได้ (เพิ่ม) ลดจากปีกอ่น 373,968 

 
5,022,880  (187,420)  581,127 

 
(5,296,379)  (14,788,414) 

 
(25,159,699)  7,133,255 

 
(30,269,530) 

 
(2,051,152) 

 
-  -  -  - 

 
(30,269,530) 

 
(2,051,152) 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สทุธ ิ                                
จากการประกันภัยต่อ 44,417,763  52,315,074  17,088,573  20,534,824  251,137,282  231,368,750  491,627,506  430,460,140  804,271,124  734,678,788  -  -  -  -  804,271,124  734,678,788 

รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 23,752,443  13,804,449  199,764  295,646  592,980  1,161,820  32,359,401  35,376,946  56,904,588  50,638,861  -  -  -  -  56,904,588  50,638,861 
รวมรายได้จากการรับประกันภัย 68,170,206  66,119,523  17,288,337  20,830,470  251,730,262  232,530,570  523,986,907  465,837,086  861,175,712  785,317,649  -  -  -  -  861,175,712  785,317,649 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ                 13,864,073  11,433,557  -  -  -  -  13,864,073  11,433,557 
รายได้อื่น                 -  -  -  -  349,070  599,761  349,070  599,761 
รายได้จากการให้เช่า                 -  -  70,760,977  71,852,134  -  -  70,760,977  71,852,134 

รวมรายได้                 875,039,785  796,751,206  70,760,977  71,852,134  349,070  599,761  946,149,832  869,203,101 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย                                

ค่าสินไหมทดแทน 45,874,526  104,059,784  5,732,098  2,996,736  227,126,855  178,036,008  323,199,559  768,769,519  601,933,038  1,053,862,047  -  -  -  -  601,933,038  1,053,862,047 
หัก ค่าสินไหมทดแทนรับคืน                                
จากการประกันภัยต่อ (34,218,176)  (73,053,726)  -  -  (32,943,138)  (19,114,620)  (107,419,672)  (617,803,953)  (174,580,986)  (709,972,299)  -  -  -  -  (174,580,986)  (709,972,299) 

ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 21,426,186  21,434,006  2,361,318  2,339,730  32,351,809  28,810,440  108,320,429  85,280,511  164,459,742  137,864,687  -  -  -  -  164,459,742  137,864,687 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 14,525,687  9,634,776  3,591,120  3,599,849  22,531,737  28,278,765  191,892,637  161,883,206  232,541,181  203,396,596  -  -  -  -  232,541,181  203,396,596 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 47,608,223  62,074,840  11,684,536  8,936,315  249,067,263  216,010,593  515,992,953  398,129,283  824,352,975  685,151,031  -  -  -  -  824,352,975  685,151,031 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน                 -  -  -  -  66,218,260  83,811,083  66,218,260  83,811,083 
ค่าใช้จ่ายอื่น - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้เช่า                 -  -  52,310,037  56,730,588  -  -  52,310,037  56,730,588 

รวมค่าใช้จ่าย                 824,352,975  685,151,031  52,310,037  56,730,588  66,218,260  83,811,083  942,881,272  825,692,702 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้                             3,268,560  43,510,399 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้                             (416,147)  8,545,889 
ก าไรส าหรับปี                             3,684,707  34,964,510 



 

 

   
 

 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 ธุรกิจประกันวินาศภัย ธุรกิจให้เช่า ส่วนท่ีปันไม่ได้ รวม 
 ประกันอัคคีภัย  ประกันภัยทางทะเล 

และขนส่ง 
 ประกันภัยรถ  ประกันภัยเบ็ดเตล็ด  รวม  พื้นท่ีส านักงาน         

 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
รายได้จากการรับประกันภัย                                

เบี้ยประกันภัยรับ 97,736,564  98,226,630  22,429,620  24,606,537  265,357,863  250,828,556  796,848,715  685,387,669  1,182,372,762  1,059,049,392  -  -  -  -  1,182,372,762  1,059,049,392 
หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัย

ต่อ 
(53,692,769) 

 
(50,934,436) 

 
(5,153,627) 

 
(4,652,840) 

 
(8,924,202) 

 
(4,671,392) 

 
(280,061,510) 

 
(262,060,784) 

 
(347,832,108) 

 
(322,319,452) 

 
-  -  -  - 

 
(347,832,108) 

 
(322,319,452) 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 44,043,795  47,292,194  17,275,993  19,953,697  256,433,661  246,157,164  516,787,205  423,326,885  834,540,654  736,729,940  -  -  -  -  834,540,654  736,729,940 
บวก (หัก) ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ 
ถือเป็นรายได้ (เพิ่ม) ลดจากปีกอ่น 373,968 

 
5,022,880  (187,420)  581,127 

 
(5,296,379)  (14,788,414) 

 
(25,159,699)  7,133,255 

 
(30,269,530) 

 
(2,051,152) 

 
-  -  -  - 

 
(30,269,530) 

 
(2,051,152) 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สทุธ ิ                                
จากการประกันภัยต่อ 44,417,763  52,315,074  17,088,573  20,534,824  251,137,282  231,368,750  491,627,506  430,460,140  804,271,124  734,678,788  -  -  -  -  804,271,124  734,678,788 

รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 23,752,443  13,804,449  199,764  295,646  592,980  1,161,820  32,359,401  35,376,946  56,904,588  50,638,861  -  -  -  -  56,904,588  50,638,861 
รวมรายได้จากการรับประกันภัย 68,170,206  66,119,523  17,288,337  20,830,470  251,730,262  232,530,570  523,986,907  465,837,086  861,175,712  785,317,649  -  -  -  -  861,175,712  785,317,649 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ                 13,944,905  11,618,556  -  -  -  -  13,944,905  11,618,556 
รายได้อื่น                 -  -  -  -  349,070  599,761  349,070  599,761 
รายได้จากการให้เช่า                 -  -  70,760,977  71,852,134  -  -  70,760,977  71,852,134 

รวมรายได้                 875,120,617  796,936,205  70,760,977  71,852,134  349,070  599,761  946,230,664  869,388,100 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย                                

ค่าสินไหมทดแทน 45,874,526  104,059,784  5,732,098  2,996,736  227,126,855  178,036,008  323,199,559  768,769,519  601,933,038  1,053,862,047  -  -  -  -  601,933,038  1,053,862,047 
หัก ค่าสินไหมทดแทนรับคืน                                
จากการประกันภัยต่อ (34,218,176)  (73,053,726)  -  -  (32,943,138)  (19,114,620)  (107,419,672)  (617,803,953)  (174,580,986)  (709,972,299)  -  -  -  -  (174,580,986)  (709,972,299) 

ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 21,426,186  21,434,006  2,361,318  2,339,730  32,351,809  28,810,440  108,320,429  85,280,511  164,459,742  137,864,687  -  -  -  -  164,459,742  137,864,687 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 14,525,687  9,634,776  3,591,120  3,599,849  22,531,737  28,278,765  191,892,637  161,883,206  232,541,181  203,396,596  -  -  -  -  232,541,181  203,396,596 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 47,608,223  62,074,840  11,684,536  8,936,315  249,067,263  216,010,593  515,992,953  398,129,283  824,352,975  685,151,031  -  -  -  -  824,352,975  685,151,031 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน                 -  -  -  -  66,218,260  83,811,083  66,218,260  83,811,083 
ค่าใช้จ่ายอื่น - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้เช่า                 -  -  52,310,037  56,730,588  -  -  52,310,037  56,730,588 

รวมค่าใช้จ่าย                 824,352,975  685,151,031  52,310,037  56,730,588  66,218,260  83,811,083  942,881,272  825,692,702 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้                             3,349,392  43,695,398 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้                             (416,147)  8,545,889 
ก าไรส าหรับปี                             3,765,539  35,149,509 



 

 

   
 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทจ าแนกตามส่วนงานได้ดังนี้ 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย 
 ณ วันที ่31 ธันวาคม 
 ธุรกิจประกันวินาศภัย  ธุรกิจให้เชา่พื้นที่ส านักงาน  ส่วนที่ปันไม่ได้  รวม 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

                
สินทรัพย์รวม 1,487,039,509  1,584,139,673  69,171,211  83,869,325  400,070,354  386,451,575  1,956,281,074  2,054,460,573 
                
หนี้สินรวม 1,189,822,059  1,273,538,961  17,174,585  16,722,463  47,403,309  61,637,640  1,254,399,953  1,351,899,064 

  
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันที ่31 ธันวาคม 
 ธุรกิจประกันวินาศภัย  ธุรกิจให้เชา่พื้นที่ส านักงาน  ส่วนที่ปันไม่ได้  รวม 
 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

                
สินทรัพย์รวม 1,487,134,344  1,583,988,451  69,171,211  83,869,325  400,070,354  386,451,575  1,956,375,909  2,053,309,351 
                
หนี้สินรวม 1,189,822,059  1,273,538,961  17,174,585  16,722,463  47,403,309  61,637,640  1,254,399,953  1,351,899,064 

21.   ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

     
งบการเงินที่แสดงเงิน

ลงทุน 
ตามวิธีส่วนได้เสีย 

     
และงบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

     2561  2560 

     บาท  บาท 
ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัย    
 และการจัดการค่าสินไหมทดแทน   44,417,244  62,001,072 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่    
  ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย   10,651,318  11,968,695 
ค่าภาษีอากร   76,280  76,280 
โอนกลับรายการหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ    (6,658,319)  (5,736,550) 
ค่าตอบแทนกรรมการ (ดูหมายเหตุข้อ 27)   1,790,000  1,986,000 
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการตลาด   1,096,687  2,109,822 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น   14,845,050  11,405,764 

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   66,218,260  83,811,083 



 

 

   
 

 

22.  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

    
งบการเงินที่แสดงเงิน

ลงทุน 
ตามวิธีส่วนได้เสีย 

    และงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

    2561  2560 
    บาท  บาท 
เงินเดือนและค่าแรง   77,713,164  75,635,070 
เงินประกันสังคม   1,566,616  1,503,901 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน  1,388,593  3,904,226 
เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ดูหมายเหตุขอ้ 29) 1,361,458  1,718,658 
ผลประโยชน์อื่นๆ 2,096,110  15,389,880 

รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน   84,125,941  98,151,735 
23. ผลกระทบทางภาษีที่เก่ียวข้องกับแต่ละองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับแต่ละองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
และ 2560 สรุปได้ดังนี ้

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 2561  2560 

 จ านวน 
ก่อนภาษี 

 รายได ้
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี

เงินได้ 

 จ านวน
สุทธ ิ

จากภาษี 

 จ านวน 
ก่อนภาษี 

 รายได้ 
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี

เงินได้ 

 จ านวนสุทธ ิ
จากภาษี 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
รายการที่ไมต่้องจัดประเภทรายการ
ใหม่ 

 เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง 

           

ผลก าไรจากการตีมูลค่าสินทรพัย์ใหม ่ 32,960,000  (6,592,000)  26,368,000  -  -  - 
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ 
 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยัส าหรบั
โครงการผลประโยชน์พนักงาน 448,067  (89,613)  358,454  (3,894,426)  778,885  (3,115,541) 

รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่ 
 เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง            
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า        
เงินลงทุนเผื่อขาย (18,657,905)  3,731,581  (14,926,324)  12,113,732  (2,422,746)  9,690,986 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น      
ในบริษัทรว่ม (1,456,531)  291,306  (1,165,225)  1,691,135  (338,227)  1,352,908 
รวม 13,293,631  (2,658,726)  10,634,905  9,910,441  (1,982,088)  7,928,353 



 

 

   
 

 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 

 จ านวน 
ก่อนภาษี 

 รายได ้
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี

เงินได้ 

 จ านวนสุทธ ิ
จากภาษี 

 จ านวน 
ก่อนภาษี 

 รายได้ 
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี

เงินได้ 

 จ านวน
สุทธ ิ

จากภาษี 
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
รายการที่ไมต่้องจัดประเภทรายการ
ใหม่ 

 เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง 

           

ผลก าไรจากการตีมูลค่าสินทรพัย์ใหม ่ 32,960,000  (6,592,000)  26,368,000  -  -  - 
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ 
 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยัส าหรบั
โครงการผลประโยชน์พนักงาน 448,067  (89,613)  358,454  (3,894,426)  778,885  (3,115,541) 

รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่ 
 เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง            
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า       
เงินลงทุนเผื่อขาย (18,657,905)  3,731,581  (14,926,324)  12,113,732  (2,422,746)  9,690,986 
รวม 14,750,162  (2,950,032)  11,800,130  8,219,306  (1,643,861)  6,575,445 

24.   ผลก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 
ผลก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

 งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

 2561  2560 
 บาท  บาท 

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า  -  (712,974) 

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (827,392)  - 

การกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย  924,062  534,803 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป - หุ้นสามัญ (746)  (746) 

รวมผลก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 95,924  (178,917) 

 



 

 

   
 

 

25. ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงดังนี ้

 งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
ก าไรสุทธิ (บาท) 3,684,707  34,964,510  3,765,539  35,149,509 

หุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายและช าระแล้ว 
(หุ้น) 

29,999,790  29,999,790  
29,999,790 

 

29,999,790 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.12  1.17  0.13  1.17 

26. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
สินทรัพย ์หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง เป็นรายการที่เกิดกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการ
ถือหุ้นหรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน  ดังนั้นงบการเงินนี้จึงแสดงรวมถึงผลของรายการ
ดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ท าร่วมกัน และเป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามปกติทางธุรกิจ 
รายการดังกล่าวที่ส าคัญมีดังนี ้
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้ 

รายชื่อกิจการที่เก่ียวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ ประเภทธุรกิจ 
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) บริษัทร่วม ประกันชวีิต 
บริษัท ทีพีไอ โพลนี จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุน้และกรรมการบางส่วนรว่มกัน ธุรกิจผลิตภัณฑ์คอนกรตี 
บริษัท บางกอกสหนายหน้า จ ากัด ผู้ถือหุน้บางส่วนรว่มกัน นายหน้าประกันวินาศภัยและประกนัชีวิต 

    บริษัท ธนาพร ชัยวิสาหกิจ จ ากัด ผู้ถือหุน้และกรรมการบางส่วนรว่มกัน ลงทุนในหลักทรพัย์และที่ดิน 
บริษัท เลียวไพรัตนวสิาหกิจ จ ากัด ผู้ถือหุน้ใหญ่และกรรมการบางส่วน

ร่วมกัน 
ลงทุนในหุ้น 

บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จ ากัด กรรมการบางส่วนรว่มกัน การผลิตคอนกรตีผสมเสร็จ 
บริษัท ทีพีไอ โพลนี ชีวะอนิทรีย์ จ ากัด กรรมการบางส่วนรว่มกัน การผลิตปุ๋ยเคมี 
บริษัท ทีพีไอ โพลนี เพาเวอร์ จ ากัด 

(มหาชน) 
กรรมการบางส่วนรว่มกัน การผลิตและการส่งไฟฟ้า 

บริษัท ทีพีไอ ออล ซีซัน่ส์ จ ากัด กรรมการบางส่วนรว่มกัน การผลิตผลติภัณฑพ์ลาสติก 
บริษัท ไทยพลาสติกโปรดักส์ จ ากัด กรรมการบางส่วนรว่มกัน การผลิตบรรจุภัณฑพ์ลาสติก 
บริษัท ไทยพลาสติกฟลิ์ม จ ากัด กรรมการบางส่วนรว่มกัน การผลิตผลติภัณฑพ์ลาสติกส าเร็จรูป 

     บริษัท ไทยพัฒนาการค้าสากล จ ากัด กรรมการบางส่วนรว่มกัน ค้าส่ง-ปลีก ข้าว 
บริษัท ธนาพรชยั จ ากัด กรรมการบางส่วนรว่มกัน ค้าส่ง-ปลีก ข้าว 
บริษัท พรชัยวสิาหกิจ จ ากัด กรรมการบางส่วนรว่มกัน การเช่าอสังหาริมทรัพย ์
บริษัท พลาสติก โพลีน จ ากัด กรรมการบางส่วนรว่มกัน จ าหน่ายปูนซีเมนต์และเม็ดพลาสติก 
บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จ ากดั กรรมการบางส่วนรว่มกัน การผลิตบรรจุภัณฑพ์ลาสติก 
บริษัท ไนเตรทไทย จ ากัด กรรมการบางส่วนรว่มกัน ผลิตกรดไนตริกและแอมโนเนียมไนเตรท 
บริษัท ดี อาร์ พัฒนาการ จ ากัด กรรมการบางส่วนรว่มกัน การเช่าอสังหาริมทรัพย ์
บริษัท อิมพีเรียลอุตสาหกรรม จ ากัด กรรมการบางส่วนรว่มกัน การผลิตและจ าหน่ายสีอตุสาหกรรม 
บริษัท ปัจกิจไพศาล จ ากัด ผู้ถือหุน้บางส่วนรว่มกัน นายหน้าประกันวินาศภัย 



 

 

   
 

 

ยอดคงเหลือและรายการค้าที่มีสาระส าคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้ 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2561  2560 
 บาท  บาท 

เบี้ยประกันภัยค้างรับ    
บริษัทร่วม 9,098  10,788 
กิจการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกัน 42,545,002  38,304,158 

    
เงินลงทุนเผื่อขาย - ตราสารทุน    

บริษัทร่วม 46,815,756  - 
กิจการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกัน 62,164,023  64,585,748 

    
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด - หุ้นกู ้    

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกัน 70,000,000  70,000,000 
    
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างรับ    

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกัน 346,589  423,452 
    
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ    

บริษัทร่วม 207,783  - 
กิจการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกัน 1,178  - 

    
ส ารองค่าสินไหมทดแทน    

บริษัทร่วม 100,000  90,000 
กิจการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกัน 267,756,452  452,696,499 

    
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ    

บริษัทร่วม 4,999,932  1,564,368 
    
รายได้ค่าเช่าและบริการค้างรับ    

บริษัทร่วม 429,090  - 
    
หนี้สินอื่น - เงินมัดจ าค่าเช่า    

บริษัทร่วม 1,503,894  1,503,894 
กิจการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกัน 36,000  36,000 

    
ค่านายหน้าค้างจ่าย    



 

 

   
 

 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2561  2560 
 บาท  บาท 
กิจการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกัน 13,584,090  12,352,167* 

 

* บริษัทมีการปรับปรุงจ านวนเงินท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดข้อมูล
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปีปัจจุบัน 

 
 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2561  2560 
 บาท  บาท 

เบี้ยประกันภัยรับ    
บริษัทร่วม 24,762,079  22,841,430 
กิจการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกัน 206,334,942  187,933,826 

เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ    
บริษัทร่วม 1,268,054  - 

บริษัทใช้นโยบายราคาและเงื่อนไขการคิดค่าเบี้ยประกันภัยรับและเบี้ยประกันภัยต่อเช่นเดียวกันกับที่คิดกับ
ลูกค้าทั่วไปและบริษัทประกันภัยอื่น 

 



 

 

   
 

 

 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2561  2560 
 บาท  บาท 

รายได้ค่าเช่าและบริการ    
บริษัทร่วม 5,168,830  5,189,766 
กิจการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกัน 146,527  152,425 

บริษัทได้ท าสัญญาให้เช่าพื้นที่ส านักงานและบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไป
ตามอัตราที่ตกลงกัน และเป็นเช่นเดียวกันกับที่บริษัทคิดกับบริษัททั่วไป 

ค่าเช่าที่ดิน    
กิจการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกัน 3,000,000  3,000,000 

ค่าเช่าอาคารส านักงาน    
กิจการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกัน 36,000  36,000* 

บริษัทได้ท าสัญญาเช่าที่ดินและอาคารส านักงานกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี และ 3 ปี 
ตามล าดับ ซึ่งราคาและเงื่อนไขของค่าเช่าเป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวคิดกับบริษัททั่วไป 

* บริษัทมีการปรับปรุงจ านวนเงินท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดข้อมูล
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปีปัจจุบัน 

 

ค่าสินไหมทดแทน    
บริษัทร่วม 24,524,589  22,693,233 
กิจการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกัน 1,761,268  542,210,037 

ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการเอาประกันภัย    
บริษัทร่วม 207,783  - 

บริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ และเป็นไปตามปกติของการรับประกันภัย



 

 

   
 

 

 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตามวิธีส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2561  2560 
 บาท  บาท 

ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ    
กิจการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกัน 53,692,435  46,567,049* 

รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ    
กิจการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกัน 285,310  - 

บริษัทจ่ายค่าจ้างและค่าบ าเหน็จเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม  
การประกอบธุรกิจประกันภัย และเป็นอัตราที่บริษัทให้กับบริษัททั่วไป 

* บริษัทมีการปรับปรุงจ านวนเงินท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดข้อมูล
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปีปัจจุบัน 

 
ดอกเบี้ยรับ    

กิจการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกัน 3,128,137  3,747,466 

บริษัทได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันคิดให้กับบริษัททั่วไป 

เงินปันผลรับ    
กิจการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกัน 694,712  775,826 

บริษัทได้รับเงินปันผลตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

 



 

 

   
 

 

 
27.   ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคัญ 

ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่
เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องและค่าตอบแทนกรรมการรวมไปถึงผลประโยชน์หลังออก
จากงาน ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทหมายถึง บุคคลที่ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ 

บริษัทมีค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคัญดังต่อไปนี ้

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2561  2560 

 บาท  บาท 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคัญ    
ผลประโยชน์ระยะสั้น 17,844,522  22,154,149 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 347,887  363,427 
ค่าตอบแทนกรรมการ (ดูหมายเหตุข้อ 21) 1,790,000  1,986,000 
รวม 19,982,409  24,503,576 

 ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับป ี2561 และ 2560 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เม่ือวันที่ 
19 เมษายน 2561 และวันที่ 28 เมษายน 2560 ตามล าดับ 

28. เงินปันผล 
เม่ือวันที่ 19 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายปันผลส าหรับปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 
0.50 บาท จ านวน 29,999,790 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 15 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น
แล้วเม่ือวันที ่18 พฤษภาคม 2561 



 

 

   
 

 

29. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ตาม
ระเบียบกองทุน พนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน ทั้งนี้บริษัทจ่ายสมทบอีกในอัตราเดียวกันกับที่
พนักงานจ่าย ดังนี ้

อายุงาน อัตราร้อยละ 
น้อยกว่า 3 ปี 3 
3 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 5 ปี 4 
ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 5 

บริษัทได้แต่งตั้งผู้ จัดการกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึ่งเพื่อบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2542 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  
ซึ่งได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจ านวน  1.36 ล้านบาท และ 1.72 
ล้านบาท ตามล าดับ (ดูหมายเหตุข้อ 22) 

30.   หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินส ารองวางไว้กับนายทะเบียน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วนของบริษัทได้ถูกน าไปวางไว้เป็นประกัน
และทรัพย์สินที่ จัดสรรไว้เป็นเงินส ารองวางไว้กับนายทะเบียน (ดูหมาย เหตุข้อ 8) เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย และตามประกาศของคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการวางเงินส ารองส าหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของ
บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 ตามล าดับ ดังนี ้

 งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
 2561  2560 

 บาท  บาท 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีภาระผูกพันที่วางไว้กับ    
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย    

หลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน    
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 15,034,905  14,481,568 

หลักทรัพย์ที่จัดสรรไว้เป็นเงินส ารองวางไว้กับนายทะเบียน    

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 58,137,263  49,201,739 

รวมหลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน 73,172,168  63,683,307 

 



 

 

   
 

 

31. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีเงินสะสมที่ได้จ่ายเข้ากองทุนประกันวินาศภัย  จ านวน 19.19 
ล้านบาท และ 16.31 ล้านบาท ตามล าดับ 

32.   สัญญาเช่าและบริการระยะยาว 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีสัญญาเช่าและบริการระยะยาว ประกอบด้วย 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ประเภท ระยะเวลาที่เหลืออยู่  รวมจ านวนเงิน 
 ไม่เกิน 1 ปี   เกิน 1 ปี    ที่ต้องจ่ายตาม 
   แต่ไม่เกิน 5 ปี   อายุสัญญาเช่าที่เหลือ 
 บาท  บาท   บาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561       
   ท่ีดิน - บรษิัทท่ีเก่ียวข้องกัน 3,000,000  7,500,000   10,500,000 
   อาคาร - บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 36,000  34,500   70,500 
   อาคาร อุปกรณ์และบริการ - อื่นๆ  2,149,080  2,192,450   4,341,530 

 5,185,080  9,726,950   14,912,030 
       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560       
   ท่ีดิน - บรษิัทท่ีเก่ียวข้องกัน 3,000,000  10,500,000   13,500,000 
   อาคาร – บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน* 36,000  70,500   106,500 
   อาคาร อุปกรณ์และบริการ - อื่นๆ  2,178,280  2,996,500   5,174,780 

 5,214,280  13,567,000   18,781,280 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทบันทึกค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่าด าเนินงาน
เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจ านวน 5.28 ล้านบาท และ 4.96 ล้านบาท 
ตามล าดับ 
* บริษัทมีการปรับปรุงจ านวนเงินท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดข้อมูล
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปีปัจจุบัน 

 

33.   หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้าและภาระผูกพัน 
33.1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทถูกฟ้องจากการเป็นผู้รับประกันภัย โดยบริษัทได้ประมาณ

ความเสียหายและบันทึกภาระหนี้สินไว้ในบัญชีส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
จ านวน 21.49 ล้านบาท และ 8.45 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งผู้บริหารของบริษัทเชื่อว่าส ารองค่าสินไหม
ทดแทนที่ได้บันทึกไว้เพียงพอส าหรับผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นและเชื่อว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจะ
ไม่แตกต่างจากประมาณการที่ตั้งไว้อย่างมีสาระส าคัญ 

 



 

 

   
 

 

33.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีภาระผูกพันคงค้างที่จะต้องจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงตกแต่งอาคารส านักงานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นจ านวน 3.97 ล้านบาท และ 
5.21 ล้านบาท ตามล าดับ 

34.   สัญญาให้เช่าพื้นที่ส านักงาน 
บริษัทได้ท าสัญญาให้เช่าพื้นที่ส านักงานและบริการกับลูกค้าหลายราย ซึ่งตามสัญญาเช่าบริษัทจะได้รับค่าเช่า
และค่าบริการจ าแนกตามระยะเวลาเป็นดังนี้ 

    หน่วย : บาท 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ประเภท ระยะเวลาที่เหลืออยู่ รวมจ านวนเงินที่จะได้รับ 

 ไม่เกิน 1 ปี   เกิน 1 ปี   มากกว่า 5 ปี  ตามอายสุัญญาเช่าที่เหลอื 
   แต่ไม่เกิน 5 ปี     
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561        

บริษัทร่วม 144,000  204,000  -  348,000 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 828,996  -  -  828,996 
อื่นๆ 48,351,418  46,969,121  1,116,000  96,436,539 
 49,324,414  47,173,121  1,116,000  97,613,535 

        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560        

บริษัทร่วม 4,973,976  828,996  -  5,802,972 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 60,000  -  -  60,000 
อื่นๆ 47,047,113  47,411,540  -  94,458,653 
 52,081,089  48,240,536  -  100,321,625 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทบันทึกค่าเช่าพื้นที่ส านักงานและบริการตามสัญญา
ให้เช่าเป็นรายได้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจ านวน 58.89 ล้านบาท  และ 59.64 ล้าน
บาท ตามล าดับ 

 
35.   การจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและการรับประกันภัย 

35.1 ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย 
35.1.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย 

บริษัทให้ความส าคัญต่อการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยจัดตั้งคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแล และบริหารระบบการจัดการความเสี่ยงภัย
ในภาพรวมของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทได้
ก าหนดกรอบนโยบาย และแนวทางการด าเนินการไว้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อการ
ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 



 

 

   
 

 

ความเสี่ยงด้านการประกันภัย เป็นความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทางการเงินจากการจัด
กรมธรรม์ประกันภัย และก าหนดราคาที่ไม่เหมาะสม อันส่งผลให้เกิดภาระผูกพันในด้านการ
ช าระค่าสินไหมทดแทนที่ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษัทได้พิจารณาแนวทาง
จัดการความเสี่ยง ดังนี้ 

- บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการรับประกันภัย เพื่อพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และ
ก าหนดราคาให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสามารถแข่งขันได้ 

- ก าหนดนโยบายและมาตรฐานการรับประกันภัย รวมถึงจัดท าคู่มือการรับประกันภัย และ
อ านาจในการพิจารณารับประกันภัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณารับประกันภัยและ
ควบคุมความเสี่ยงภัยให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

- ก าหนดกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ โดยมีการเอาประกันภัยต่อทั้งแบบก าหนด
สัดส่วน และไม่ก าหนดสัดส่วน และก าหนดไว้เป็นนโยบายและการบริหารความเสี่ยงด้าน
ประกันภัยต่อให้สอดคล้องตามนโยบายการรับประกันภัยของบริษัทในแต่ละปี 

35.1.2 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวจะพิจารณาจากส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทน
ค้างจ่ายซึ่งขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อระดับของ
หนี้สิน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 และ 2560 สามารถแสดงได้ดังนี ้



 

 

   
 

 

 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 
 หนี้สินจากสัญญา

ประกันภัยเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

 ก าไรและส่วนของ 

เจ้าของเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

 บาท  บาท 
ส ารองค่าสินไหมทดแทน    
ก่อนการประกันภัยต่อ    
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 51,702,181  (51,702,181) 
ลดลงร้อยละ 10 (26,623,941)  26,623,941 

สุทธิจากการประกันภัยต่อ    
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 41,289,291  (41,289,291) 
ลดลงร้อยละ 10 (21,881,347)  21,881,347 

ส ารองค่าใชจ้่ายในการจัดการค่าสินไหมที่ไม่สามารถ 
  จัดสรรได้ 

   

ก่อนและสุทธิจากการประกันภัยต่อ    
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10  1,092,863  (1,092,863) 
ลดลงร้อยละ 10 (1,092,863)  1,092,863 



 

 

   
 

 

 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสีย 

 และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 
 หนีส้ินจากสัญญา

ประกันภัยเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

 ก าไรและส่วนของ 

เจ้าของเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

 บาท  บาท 
ส ารองค่าสินไหมทดแทน    
ก่อนการประกันภัยต่อ    
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 40,061,576  (40,061,576) 

ลดลงร้อยละ 10 (38,588,817)  38,588,817 

สุทธิจากการประกันภัยต่อ    
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 31,734,267  (31,734,267) 

ลดลงร้อยละ 10 (30,261,501)  30,261,501 

ส ารองค่าใชจ้่ายในการจัดการค่าสินไหมที่ไม่สามารถ 
  จัดสรรได้ 

   

ก่อนและสุทธิจากการประกันภัยต่อ    
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10  884,076  (884,076) 
ลดลงร้อยละ 10 (884,076)  884,076 

35.1.3 ความเสี่ยงการกระจุกตัวด้านการรับประกันภัย  
ความเสี่ยงการกระจุกตัวด้านประกันภัย เป็นความเสี่ยงจากการเอาประกันภัยต่อกับบริษัทใด
บริษัทหน่ึง หรือในระดับใดระดับหนึ่งมากเกินไปหรือการกระจุกตัวของภัยที่รับประกันภัยใน
ด้านต่างๆ โดยบริษัทได้พิจารณาความเสี่ยงและแนวทางจัดการความเสี่ยงดังนี ้

- ก าหนดขีดจ ากัดในการรับเสี่ยงภัย และกระจายการรับประกันภัยในแต่ละความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม รวมทั้งมีการควบคุมและติดตามผลโดยใช้ระบบ Block Management 

- บริหารการประกันภัยต่อเพื่อลดภาวะความเสี่ยงจากการกระจุกตัวนั้น บริษัทให้
ความส าคัญตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อที่มีคุณภาพ โดยพิจารณาจากการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันภัยต่อ นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับ
กระบวนการติดตามและประเมินความม่ันคงทางการเงินรวมถึงการกระจายคู่สัญญา
ประกันภัยต่อ 



 

 

   
 

 

ตารางแสดงการกระจุกตัวของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย โดยแยกตามประเภทของธุรกิจ 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ประกัน
อัคคีภัย 

ประกันภัย 
ทางทะเลและ

ขนส่ง 
ประกันภัย

รถ 
ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561      
ส ารองค่าสินไหมทดแทน      
ก่อนการประกันภัยต่อ 101,156,386 5,508,868 148,936,148 459,013,624 714,615,026 
สุทธิจากการประกันภัยต่อ 23,677,398 5,329,869 130,319,788 123,178,145 282,505,200 

ส ารองเบี้ยประกันภัย 
ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 
ก่อนการประกันภัยต่อ 46,221,323 5,330,300 141,514,262 164,351,663 357,417,548 
สุทธิจากการประกันภัยต่อ 19,835,458 1,059,502 137,853,854 58,016,472 216,765,286 

      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560      
ส ารองค่าสินไหมทดแทน      
ก่อนการประกันภัยต่อ 91,784,353 2,526,125 112,078,320 604,651,434 811,040,232 
สุทธิจากการประกันภัยต่อ 25,620,322 2,347,125 105,078,319 105,810,914 238,856,680 

ส ารองเบี้ยประกันภัย 
ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 
ก่อนการประกันภัยต่อ 45,081,220 5,145,573 136,217,883 143,072,414 329,517,090 
สุทธิจากการประกันภัยต่อ 20,209,426 872,083 132,557,475 32,856,773 186,495,757 

 
35.2 ความเสี่ยงจากเครื่องมือทางการเงิน 

35.2.1 นโยบายการบัญชี 
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ วิธีการท่ีใช้ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้รายได้และ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิดเผยไว้แล้วในหมาย
เหตุข้อ 3 

35.2.2 ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง 
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากการที่ไม่สามารถช าระหนี้สิน และ 
ภาระผูกพันเม่ือถึงก าหนด หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนให้เพียงพอ บริษัทบริหาร ควบคุม และ
ติดตามอัตราส่วนสภาพคล่องอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เพียงพอต่อ     การรองรับกับภาระหนี้ที่เกิดจาก
สัญญาประกันภัย และความต้องการใช้เงินในแต่ละช่วงเวลา โดยสินทรัพย์ทางการเงินของบริษัท
ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน และเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งมีสภาพ
คล่องสูง บริษัทสามารถขายสินทรัพย์ดังกล่าวได้ทันเวลาเม่ือบริษัทต้องการระดมทุนด้วยราคาที่
ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 



 

 

   
 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากสภาพคล่องพิจารณาจากส ารองค่าสินไหมทดแทน โดยคาดการณ์
จากประสบการณ์ในอดีต ถึงระยะเวลาในการจ่ายช าระ มีดังนี้ 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวธิีสว่นได้เสีย 
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระยะเวลาในการจา่ยช าระ 
 น้อยกวา่ 1 ปี 1 ปี ถึง 5 ป ี 5 ถึง 10 ป ี รวม 
 บาท บาท บาท บาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561     

   ส ารองค่าสินไหมทดแทน 469,272,344 210,534,834 34,807,848 714,615,026 
     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560     

   ส ารองค่าสินไหมทดแทน 548,836,620 212,955,379 49,248,233 811,040,232 

35.2.3 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อซึ่งเกิดจากเบี้ยประกันภัยค้างรับไม่มีสาระส าคัญ
เนื่องจากผู้เอาประกันภัยของบริษัทกระจายอยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันและภูมิภาคต่าง ๆ 
ในประเทศไทย จ านวนเงินสูงสุดที่บริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชี
ของเบี้ยประกันภัยค้างรับดังกล่าวหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

35.2.4 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่มีผลกระทบต่อรายได้
ดอกเบี้ยจากการลงทุน เงินลงทุนของบริษัทประกอบด้วยการลงทุนประเภทระยะสั้น และระยะยาว
โดยมีผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยทั้งที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและอัตราดอกเบี้ยคงที่ บริษัทได้
บริหารความเสี่ยงจากการลงทุนโดยค านึงถึงความเสี่ยงจากการลงทุนควบคู่กับความเหมาะสมของ
ผลตอบแทนจากการลงทุนนั้น 



 

 

   
 

 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีส าคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 โดยแบ่งตามประเภท                  
ของอัตราดอกเบี้ยดังนี ้

 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 อัตราดอกเบ้ีย  อัตราดอกเบ้ีย  ไม่มีดอกเบ้ีย  รวม 

 ลอยตัว  คงที่     
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด        
เงินฝากธนาคาร 33,859,673  -  2,618,928  36,478,601 

เงินลงทุนในหลักทรัพย ์        
เงินลงทุนที่ถือจนครบก าหนด        
หลักทรัพยร์ัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ -  113,766,135  -  113,766,135 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน -  70,000,000  -  70,000,000 
เงินฝากธนาคารที่มีก าหนดจ่ายคืนเกิน 3 

เดือน 
-  96,000,000  -  96,000,000 

รวม  33,859,673  279,766,135  2,618,928  316,244,736 
 

  
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 อัตราดอกเบ้ีย  อัตราดอกเบ้ีย  ไม่มีดอกเบ้ีย  รวม 

 ลอยตัว  คงที่     
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด        
เงินฝากธนาคาร 74,971,444  -  1,136,838  76,108,282 

เงินลงทุนในหลักทรัพย ์        
เงินลงทุนที่ถือจนครบก าหนด        
หลักทรัพยร์ัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ -  119,434,572  -  119,434,572 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน -  70,000,000  -  70,000,000 
เงินฝากธนาคารที่มีก าหนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน -  81,201,712  -  81,201,712 

รวม  74,971,444  270,636,284  1,136,838  346,744,566 



 

 

   
 

 

เครื่องมือทางการเงินซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่จัดแบ่งตามระยะเวลานับจากวันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงิ นถึ งวันที่ ที่ มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ ยใหม่หรื อวันที่ ครบก าหนด (แล้ วแต่ 
วันใดจะถึงก่อน) ได้ดังนี ้

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 ระยะเวลาการก าหนดอัตราดอกเบ้ียใหม่ อัตราดอกเบ้ีย 
 ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี  เกิน 5 ปี  รวม ถัวเฉลี่ย 
 บาท  บาท  บาท  บาท ร้อยละ 

เงินลงทุนในหลักทรัพย ์          
เงินลงทุนที่ถือจนครบก าหนด          
หลักทรัพยร์ัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 2,782,397  7,314,394  103,669,344  113,766,135  2.83 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 20,000,000  50,000,000  -  70,000,000  4.58 
เงินฝากธนาคารที่มีก าหนดจ่ายคืนเกนิ 3 เดือน 96,000,000  -  -  96,000,000  1.49 

รวม 118,782,397  57,314,394  103,669,344  279,766,135   

 
 

 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 ระยะเวลาการก าหนดอัตราดอกเบ้ียใหม่ อัตราดอกเบ้ีย 
 ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี  เกิน 5 ปี  รวม ถัวเฉลี่ย 
 บาท  บาท  บาท  บาท ร้อยละ 

เงินลงทุนในหลักทรัพย ์          
เงินลงทุนที่ถือจนครบก าหนด          
หลักทรัพยร์ัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 4,997,428  10,263,739  104,173,405  119,434,572  2.93 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน -  65,000,000  5,000,000  70,000,000  4.58 
เงินฝากธนาคารที่มีก าหนดจ่ายคืนเกนิ 3 เดือน 81,201,712  -  -  81,201,712  1.49 

รวม 86,199,140  75,263,739  109,173,405  270,636,284   

35.2.5 ความเสี่ยงจากราคาตราสารทุน 
ความเสี่ยงจากราคาตราสารทุนเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนในมูลค่าของตราสาร
ทุนที่เกิดจากอัตราดอกเบี้ย ราคาหุ้น เป็นต้น ส่งผลท าให้มูลค่าของทรัพย์สินของบริษัทลดลง 
โดยบริษัทได้พิจารณาความเสี่ยงและแนวทางจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
-  ก าหนดนโยบายการลงทุน และแผนการลงทุน ที่เน้นการลงทุนด้วยความระมัดระวัง คัดเลือก

การลงทุนที่เหมาะสม ให้ความส าคัญเรื่องความปลอดภัยของเงินต้น และผลตอบแทนจาก
การลงทุนภายใต้ความเสี่ยงท่ีรับได้ 

-  การบริหารจัดการการลงทุน โดยบริษัทมีนโยบายจ้างสถาบันการเงินที่มีความเชี่ยวชาญ
บริหารเงินลงทุน เพื่อให้เกิดผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีเหมาะสม และลดความเสี่ยงที่เกิด
จากความผันผวนของตลาด โดยมีการรายงานผลให้บริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง 

-  เฝ้าระวังและติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนท่ีมีผลกระทบกับ
บริษัท เพื่อปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารการเงินให้เหมาะสมกับทิศทางเศรษฐกิจ 

 
 



 

 

   
 

 

35.2.6 มูลค่ายุติธรรม 
ในการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณมูลค่ายุติธรรม ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินนี้จึงไม่จ าเป็นต้องบ่งชี้ถึงจ านวนเงินซึ่งเกิดขึ้นจริงในตลาดแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน การใช้
ข้อสมมติฐานทางการตลาดและ/หรือวิธีการประมาณที่แตกต่างกันอาจมีผลกระทบที่มี
สาระส าคัญต่อมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการ
ประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

35.2.6.1 สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
รายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินบางรายการของบริษัท 
มีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปนี้
แสดงถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สิน
ทางการเงินดังกล่าว 

 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่ายุติธรรม ล าดับชั้น เทคนิคการประเมินมูลค่า 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม มูลค่ายุติธรรม และข้อมูลที่ใช้ในการ 
 2561 2560  วัดมูลค่ายุติธรรม 
 บาท บาท    

สินทรพัย์ทางการเงิน     

เงินลงทุนเผื่อขาย  
ตราสารทุน 135,970,370 158,767,841 ระดับ 1 ราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท าการ

สุดท้ายของรอบระยะเวลารายงานของตลาด
หลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 

หน่วยลงทุน 198,605,011 183,129,382 ระดับ 2 มูลค่าสุทธิของหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันท า
การสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน 



 

 

   
 

 

35.2.6.2 สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ รายได้จากการลงทุน
ค้างรับ สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - สุทธิ  สินทรัพย์อื่น 
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย และเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ  ค่านายหน้าค้างจ่าย ค่าใช้จ่าย
ค้างจ่าย หนี้สินอื่น มีมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณเท่ากับมูลค่าตามบัญชี เนื่องจากครบ
ก าหนดช าระในระยะเวลาอันสั้น 

รายการที่เปิดเผยตามตารางต่อไปนี้พิจารณาว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงิน
ที่รับรู้ในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มีมูลค่าแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมดังนี้ 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 ล าดับชั้น
มูลค่า 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 ยุติธรรม มูลค่าตาม
บัญชี 

 มูลค่า
ยุติธรรม 

 มูลค่าตาม
บัญชี 

 มูลค่ายุติธรรม 

   บาท   บาท  บาท  บาท 
สินทรพัย์ทางการเงิน         
เงินลงทุนที่จะถือจนครบ
ก าหนด 

ระดับ 2* 279,766,135  278,372,728  270,636,284  269,938,958 

* เงินลงทุนในตราสารหนี้แสดงมูลค่ายุติธรรม  ซึ่งค านวณราคาจากสมาคมตราสารหนี้ไทย 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งมีจ านวนที่ไม่เป็นสาระส าคัญถือตาม  ราคาตาม
บัญช ี

35.2.6.3 สินทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือวัดมูลค่าด้วย
ราคาทุนแต่เปิดเผยข้อมูลมูลค่ายุติธรรม 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่ายุติธรรมตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 9 มูลค่า
ยุติธรรมวัดโดยใช้วิธีราคาทุนทดแทน ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 

ที่ดินมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับมูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรมวัดโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคา
ตลาด ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมระดับ 3  



 

 

   
 

 

35.3 การจัดการส่วนทุน 
วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษัทเป็นไปเพื่อการด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องของบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น 

บริษัทดูแลรักษาระดับเงินกองทุนของบริษัทให้เป็นไปตามเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนตามข้อก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทได้ด ารงระดับเงินกองทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว 

36.   การอนุมัติข้อมูลทางการเงิน 
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการบริหารผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทเมื่อวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2562 

 


