รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมของบริ ษ ทั กรุ งเทพประกันชี วิต จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(“กลุ่มบริ ษทั ”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”)
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบกาไรขาดทุน
และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของเจ้าของรวมและ
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิ จการสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้า พเจ้า เห็น ว่า งบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจ การข้า งต้น นี้ แ สดงฐานะการเงิน ของบริ ษทั
กรุ ง เทพประกัน ชีวิต จากัด (มหาชน) และบริ ษ ทั ย่อ ย และของบริ ษ ทั กรุ ง เทพประกัน ชีวิต จากัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดาเนิ นงาน และกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้
ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในรายงานของข้า พเจ้า ข้า พเจ้า มีค วามเป็ น อิส ระจากกลุ ่ม บริ ษ ทั ตามข้อ ก าหนดจรรยาบรรณของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ และข้าพเจ้าได้ปฏิ บัติตามความรั บผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่ น ๆ
ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 2.7 กลุ่มบริ ษ ทั ได้นาแนวปฏิ บัติทางการบัญชี
เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับธุ รกิจประกันภัย ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ที่ เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถื อปฏิ บัติ โดยกลุ่มบริ ษ ทั เลื อกใช้วิธี รับรู ้
ผลกระทบสะสมย้อนหลังจากการปรับใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ดังกล่าวเป็ นรายการปรับปรุ งกาไร
สะสมและองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นต้นงวดของปี ปั จจุบนั ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็น
อย่างมีเงื่อนไขในเรื่ องดังกล่าว
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ อง
เหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบที่สาคัญ
ประมาณการหนี้สินสารองสาหรั บสั ญญาประกั นภัย
ระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่ มบริ ษัทมี ย อดคงเหลื อ วิธีการตรวจสอบที่สาคัญของข้าพเจ้าประกอบด้วย
สารองประกันภัยสาหรั บสั ญญาประกันภัยระยะยาว • การทาความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบตั ิ งาน
ของการรั บ รู ้ ส ารองประกัน ภัย ส าหรั บ สั ญ ญา
จานวน 282,407 ล้า นบาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 96.16 ของ
ประกัน ภัย ระยะยาวและการควบคุ ม ภายในที่
หนี้ สิ น รวม ซึ่ งเป็ นยอดส ารองสะสมตั้ง แต่ เ ริ่ มท า
เกี่ยวข้อง
ประกันภัย ถึ ง วัน สิ้ นรอบระยะเวลารายงานส าหรั บ
• การทดสอบการออกแบบและการปฏิบต
ั ิตามการ
กรมธรรม์ประกันภัยที่มีผลบังคับอยู่ และคานวณตาม
ควบคุ ม ภายในที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การรั บ รู ้ ส ารอง
แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยอ้างอิงตาม
ประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
วิธีสารองเบี้ยประกันภัยสุ ทธิ ชาระคงที่ (Net Premium • การตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย
- ผูเ้ ชี่ยวชาญของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งเป็ นนักคณิ ตศาสตร์
Valuation: NPV) ซึ่ งเป็ นวิ ธี การทางคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที่ใช้สมมติ ฐานคงที่ ที่ไม่เปลี่ยนแปลงตลอด
ประกันภัยได้ประเมินข้อมูล สมมติฐานที่สาคัญ
และแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ตาม
อายุกรมธรรม์ (Lock-in Assumption) โดยบวกเพิ่มด้วย
วิธีสารองเบี้ ยประกันภัยสุ ทธิ ชาระคงที่ (NPV)
สารองเพิ่มเติมสาหรับความเสี่ ยงจากการที่สมมติฐานที่
และตามวิธีสารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัย
ใช้ในการคานวณแตกต่างไปจากประสบการณ์ที่เกิ ดขึ้น
รวม (Gross Premium Valuation: GPV) ซึ่ งฝ่ าย
จริ งอีกร้อยละ 5
บริ หารของกลุ่มบริ ษทั ใช้ในการทดสอบความ
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ทดสอบความเพียงพอของหนี้ สิน
เพียงพอของหนี้สิน
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน หากหนี้ สินมี จานวนไม่
เพียงพอบริ ษทั จะรับรู ้ส่วนต่างเป็ นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใน
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เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
ประมาณการหนีส้ ิ นสารองสาหรับสั ญญาประกันภัย
ระยะยาว (ต่อ)
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น วิธีการ
ทดสอบความเพี ย งพอของหนี้ สิ น ค านวณตาม
แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยด้วยวิธีสารอง
ประกันภัยแบบเบี้ ยประกันภัยรวม (Gross Premium
Valuation: GPV) โดยใช้สมมติฐานที่เป็ นค่าประมาณการ
ที่ดีที่สุด (Best-estimate Assumption) ของภาระผูกพัน
ตามสัญญาประกันภัย ณ ขณะนั้น
การเปลี่ยนแปลงแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ในการวัดมูลค่าประมาณการสารองประกันภัยสาหรับ
สัญญาประกันภัยระยะยาวตามวิธีการคานวณสารอง
ประกันภัยข้างต้นอาจส่ งผลกระทบกับสารองประกันภัย
สาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวอย่างมีสาระสาคัญ
ดังนั้น เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือ การรับรู ้ ของ
ประมาณการสารองประกันภัยสาหรั บสัญญาประกันภัย
ระยะยาวเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
หรื อไม่
กลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยนโยบายการบัญชี เรื่ อง สารอง
ประกั น ภั ย ส าหรั บ สั ญ ญาประกั น ภั ย ระยะยาว
รายละเอียดสารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัย
ระยะยาวและสมมติ ฐานที่ ส าคัญที่ ใช้ ในวัด มู ลค่ า
สารองประกันภัยสาหรั บสัญญาประกันภัยระยะยาว
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.14.1 ข้อ 21.1
และข้อ 21.5.1 ตามลาดับ

วิธีการตรวจสอบที่สาคัญ

- ทดสอบข้อมูลที่ใช้ในการประมาณการสารอง
ประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวกับ
แหล่ งที่ มาของข้อ มู ล ประเมิ นความเหมาะสม
ของสมมติ ฐาน แบบจ าลองทางคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย และเปรี ย บเที ย บสมมติ ฐานที่ ฝ่ าย
บริ หารของบริ ษัทใช้กับแหล่ งข้อมู ลภาพรวม
ของธุ รกิ จประกันชี วิต ในส่ วนของสมมติ ฐาน
ทางด้านการเงินมีการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบ
ข้อสมมติดงั กล่าวกับข้อมูลทางด้านการเงิน
- ผูเ้ ชี่ยวชาญของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงเป็ นนักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยทดสอบแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์
โดยการทดสอบการคานวณและประเมินวิธีการ
ที่ ใช้ในการค านวณเพื่ อ การวัด มู ล ค่ า ส ารอง
ประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวว่า
เป็ นไปตามวิ ธีของคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย และ
เป็ นไปตามตามประกาศของคณะกรรมการกากับ
และส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
- วิเคราะห์และสอบทานรายการเคลื่อนไหวของ
ยอดสารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัย
ระยะยาว
- วิ เ คราะห์ เ ปรี ยบเที ย บข้ อ มู ล ทางการเงิ น ที่
เกี่ ยวข้องกับส ารองประกันภัย ส าหรั บสั ญ ญา
ประกันภัยระยะยาว
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ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่ งคาด
ว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้า
ไม่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลอื่นดังกล่าว
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ
การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจาก
การตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
หรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั หรื อผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล
เพื่อดาเนินการแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มี หน้ า ที่ในการกากับดู แลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ที่ผูบ้ ริ หารพิ จารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่ อเนื่ อง
(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจ
ที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้า
อยู่ดว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญ
เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกัน
จะมี ผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ จากการใช้
งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและ
เหมาะสมเพื่ อ เป็ นเกณฑ์ใ นการแสดงความเห็ น ของข้า พเจ้า ความเสี่ ย งที่ ไ ม่ พ บข้อ มู ล ที่ ขัด ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
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• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารและ
จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ในการดาเนินงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้า
ต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน
งบการเงิน หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ป
ของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุด
การดาเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายใน
กลุ่ ม หรื อ กิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ภายในกลุ่ ม บริ ษ ัท เพื่ อ แสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น รวม ข้า พเจ้า
รับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้า
เป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ อง
ที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารั บรองแก่ ผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับดู แลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมด
ตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
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จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญมากที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญ
ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับ
ไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสาร
ดังกล่าว

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด

บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่ วย : พันบาท)
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี้ จากสัญญาประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้างรับ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

6
7
8, 21
9
10
11, 34, 35
12
14
15
16
17
18
19
20

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

8,072,221
1,786,021
1,647,384
616,807
724,824
1,304,283

13,441,883
1,800,658
1,684,133
549,701
1,044,316
998,121

8,061,451
1,786,021
1,647,384
616,807
724,824
1,304,283

13,367,366
1,800,658
1,684,133
549,701
1,044,316
998,121

310,811,466
11,313,578
15,621
2,187,895
4,955
27,460
600,160
665,595
339,778,270

300,136,746
11,221,668
16,686
1,425,696
4,955
3,932
920,739
430,840
333,680,074

310,811,466
23,760
11,313,578
15,621
2,187,860
27,450
600,160
654,832
339,775,497

300,136,746
56,409
11,221,668
16,686
1,425,472
3,932
920,739
395,501
333,621,448

บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่ วย : พันบาท)
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ ิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้ บริ ษทั ประกันภัยต่อ
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน

21
22
10

291,328,579
798,906
75,973
170,749
1,305,674
293,679,881

286,641,828
1,128,743
118,273
90,826
213,860
1,226,094
289,419,624

291,328,579
798,906
75,973
170,220
1,301,443
293,675,121

286,641,817
1,128,743
118,273
90,826
211,877
1,215,357
289,406,893

1,708,000

1,708,000

1,708,000

1,708,000

1,707,566

1,707,566

1,707,566

1,707,566

3,360,993

3,360,993

3,360,993

3,360,993

25

170,800
400,000
31,157,822

170,800
400,000
31,055,142

170,800
400,000
31,160,035

170,800
400,000
31,039,624

11

9,092,423

7,535,572

9,092,423

7,535,572

23
24

ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,708,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 1,707,566,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท ชาระครบแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
เงินสารองทัว่ ไป
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
- สุทธิจากภาษีเงินได้
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพนั ธ์สาหรับ
การป้ องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด
- สุทธิจากภาษีเงินได้
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
จากการดาเนิ นงานในต่างประเทศ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

208,559
46,098,163
226
46,098,389
339,778,270
-

(4,781)
44,225,292
35,158
44,260,450
333,680,074
-

208,559
46,100,376
46,100,376
339,775,497
-

44,214,555
44,214,555
333,621,448
-

บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่ วย : พันบาท)
หมายเหตุ
การดาเนินงานต่ อเนื่อง
รายได้
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
หัก สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้เพิม่ ขึ้นจากปี ก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ
รายได้คา่ จ้างและค่าบาเหน็จ
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
ผลกาไรจากเงินลงทุน
ผลกาไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิม่ ขึ้นจากปี ก่อน
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสิ นไหมทดแทน
หัก ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย
และค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและขาดทุนจากการด้อยค่า
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิจากการดาเนินงานต่ อเนื่อง
การดาเนินงานทีย่ กเลิก
ขาดทุนจากการดาเนินงานทีย่ กเลิก - สุ ทธิจากภาษี
กาไรสุ ทธิ
การแบ่ งปันกาไรสุ ทธิสาหรับปี
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั
จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
จากการดาเนินงานที่ยกเลิก

26, 32
26, 32

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

34,744,462
(1,318,974)
33,425,488
(29,344)
33,396,144
431,928
12,231,089
1,020,337
129,663
127,891
47,337,052

35,692,324
(1,343,318)
34,349,006
(41,246)
34,307,760
351,358
12,631,630
1,072,055
347,194
192,055
48,902,052

34,744,641
(1,318,974)
33,425,667
(29,344)
33,396,323
431,928
12,231,089
1,035,995
129,663
111,100
47,336,098

35,692,429
(1,343,318)
34,349,111
(41,246)
34,307,865
351,358
12,631,630
1,072,055
347,194
170,669
48,880,771

26
26, 32

4,918,780
36,262,471

3,580,422
35,505,321

4,918,780
36,262,471

3,580,422
35,505,321

26
26, 32
26
27
41

(801,105)
2,765,077
557,597
1,533,829
338,997
45,575,646
1,761,406
(152,924)
1,608,482

(740,827)
3,004,479
610,307
1,636,429
43,596,131
5,305,921
(918,025)
4,387,896

(801,105)
2,756,164
557,597
1,529,656
338,997
45,562,560
1,773,538
(152,924)
1,620,614

(740,827)
2,993,711
610,199
1,629,994
43,578,820
5,301,951
(918,025)
4,383,926

(345)
1,608,137

(3,597)
4,384,299

1,620,614

4,383,926

1,608,448
(180)
1,608,268

4,387,856
(1,870)
4,385,986

1,620,614

4,383,926

35
(166)
(131)
1,608,137

40
(1,727)
(1,687)
4,384,299

26
26
32
11
30
32

19

13

บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

1,608,137

4,384,299

1,620,614

4,383,926

11, 31

1,008,033

3,643,438

1,008,033

3,643,438

11, 31

(555,462)

(426,294)

(555,462)

(426,294)

31

(479,852)

31
19, 31

32,089

(155)
(643,429)

32,089

(643,429)

4,808

2,573,560

4,808

2,573,715

54,777
(11,076)

(14,726)
2,921

55,381
(11,076)

(14,606)
2,921

43,701
48,509
1,656,646

(11,805)
2,561,755
6,946,054

44,305
49,113
1,669,727

(11,685)
2,562,030
6,945,956

1,656,777
(131)
1,656,646

6,947,815
(1,761)
6,946,054

1,669,727

6,945,956

0.942
(0.001)
0.941

2.570
(0.001)
2.569

0.949

2.567

หมายเหตุ
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่วดั มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
การโอนกลับกาไรที่เกิดขึ้นจริ งจากการขายเงินลงทุน
ที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพนั ธ์สาหรับ
การป้องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
จากการดาเนินงานในต่างประเทศ
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไรเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

31
19, 31

การแบ่ งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
กาไรต่อหุน้ สาหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

(479,852)

-

36

13

บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของเจ้ าของ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนทีเ่ ป็ นของผู้ถือหุ้นบริษทั
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ
ผลต่ างของอัตรา
ส่ วนของผู้มี
ส่ วนเกินทุนจากการ แลกเปลีย่ นจาก
ส่ วนได้เสียที่
กาไรสะสม
วัดมูลค่ าเงินลงทุน การแปลงค่ า
รวมส่ วน
ไม่ มอี านาจ
จัดสรรแล้ ว
ทุนทีอ่ อก
ส่ วนเกิน
เผื่อขาย - สุ ทธิจาก งบการเงินทีเ่ ป็ น ของผู้ถือหุ้น
ควบคุม
หมายเหตุ และชาระแล้ ว มูลค่ าหุ้นสามัญ สารองตามกฎหมาย สารองทัว่ ไป ยังไม่ ได้จดั สรร
ภาษีเงินได้ เงินตราต่ างประเทศ ของบริษทั
ของบริษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เงินปันผลจ่าย
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
- สุทธิจากภาษีเงินได้
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

37

1,707,566
-

3,360,993
-

170,800
-

400,000
-

27,908,092
(1,227,131)
4,385,986

4,961,857
-

(4,700)
-

38,504,608
(1,227,131)
4,385,986

3,548
33,371
(1,687)

รวม
38,508,156
(1,227,131)
33,371
4,384,299

-

-

-

-

-

2,573,715

-

2,573,715

-

2,573,715

-

-

-

-

(11,805)

-

-

(11,805)

-

(11,805)

170,800

400,000

1,707,566

3,360,993

4,374,181
31,055,142
-

2,573,715
7,535,572
-

(81)
(81)
(4,781)
-

(81)
6,947,815
44,225,292

(74)
(1,761)
35,158
-

(155)
6,946,054
44,260,450
-

บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงในส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนทีเ่ ป็ นของผู้ถือหุ้นบริษทั
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
การป้องกัน
เงินลงทุนทีว่ ดั
ผลต่ างของอัตรา
ความเสี่ยงใน มูลค่ายุติธรรมผ่ าน
แลกเปลี่ยนจาก
กาไรสะสม
กระแสเงินสด กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การแปลงค่า
จัดสรรแล้ ว
ทุนทีอ่ อก
ส่ วนเกิน
- สุ ทธิจาก
อื่น - สุ ทธิจาก
งบการเงินทีเ่ ป็ น
หมายเหตุ และชาระแล้ ว มูลค่าหุ้นสามัญ สารองตามกฎหมาย สารองทัว่ ไป ยังไม่ได้ จดั สรร ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
เงินตราต่ างประเทศ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ตามทีเ่ คยรายงานไว้เดิม
ปรับปรุ งรายการตามการปฎิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีเกี่ ยวกับ
เครื่ องมือทางการเงินสาหรับธุรกิจประกันภัยมาถือปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรก
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชีจากการจัดประเภทรายการใหม่
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชีจากการวัดมูลค่ารายการใหม่
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่
เงินปันผลจ่าย
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่มีอานาจควบคุม
จากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่วดั มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพนั ธ์
สาหรับการป้องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด
- สุทธิจากภาษีเงินได้
ผลกาไรทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2.7
2.7
37

1,707,566

3,360,993

1,707,566
-

3,360,993
-

170,800

400,000

31,055,142

-

400,000
-

(966,927)
(31,008)
30,057,207
(546,573)
1,603,487

170,800

-

7,535,572

592,440
592,440
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(383,881)

-

400,000

43,701
1,647,188
31,157,822

(383,881)
208,559

-

-

1,707,566

3,360,993

170,800

-

(4,781)

966,927
201,235
8,703,734
-

-

-

-

-

(4,781)
-

4,781

388,689

รวมส่ วน
ของผู้ถือหุ้น
ของบริษทั

ส่ วนของผู้มี
ส่ วนได้ เสี ยที่
ไม่ มอี านาจ
ควบคุม
ของบริษทั ย่อย

44,225,292

35,158

44,260,450

762,667
44,987,959
(546,573)

35,158
-

762,667
45,023,117
(546,573)

1,608,268

(34,801)
(131)

(34,801)
1,608,137

รวม

-

388,689

-

388,689

-

-

(383,881)

-

(383,881)

-

-

43,701
1,656,777
46,098,163

-

388,689
9,092,423

-

4,781
-

(131)
226

-

43,701
1,656,646
46,098,389

บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เงินปันผลจ่าย
กาไรสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
- สุทธิจากภาษีเงินได้
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

37

ทุนทีอ่ อก
และชาระแล้ ว
1,707,566
-

1,707,566

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้นสามัญ
3,360,993
-

3,360,993

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย สารองทัว่ ไป
170,800

400,000

-

-

-

-

-

170,800

ยังไม่ ได้จดั สรร
27,894,514
(1,227,131)
4,383,926

-

400,000

(11,685)
4,372,241
31,039,624
-

องค์ ประกอบอื่นของ
ส่ วนของเจ้ าของ
ส่ วนเกินทุนจากการ
วัดมูลค่ าเงินลงทุน
เผื่อขาย - สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้

รวม

4,961,857
-

38,495,730
(1,227,131)
4,383,926

2,573,715

2,573,715

2,573,715
7,535,572
-

(11,685)
6,945,956
44,214,555
-

บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงในส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ตามที่เคยรายงานไว้ เดิม
ปรับปรุ งรายการตามการปฎิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีเกี่ ยวกับ
เครื่ องมือทางการเงินสาหรับธุรกิจประกันภัยมาถือปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรก
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชีจากการจัดประเภทรายการใหม่
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชีจากการวัดมูลค่ารายการใหม่
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ปรั บปรุ งใหม่
เงินปันผลจ่าย
กาไรสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่วดั มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น - สุทธิ จากภาษีเงินได้
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพนั ธ์สาหรับการป้องกัน
ความเสี่ ยงในกระแสเงินสด - สุทธิ จากภาษีเงินได้
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย - สุทธิ จากภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2.7
2.7
37

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ
การป้ องกัน
เงินลงทุนที่วัดมูลค่ า
กาไรสะสม
ความเสี่ ยงใน
ยุตธิ รรมผ่ านกาไรขาดทุน
จัดสรรแล้ ว
ทุนที่ออก
ส่ วนเกิน
กระแสเงินสด
เบ็ดเสร็ จอื่ น - สุ ทธิจาก
และชาระแล้ ว มูลค่ าหุ้นสามัญ สารองตามกฎหมาย สารองทั่วไป ยังไม่ได้ จัดสรร - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
1,707,566

3,360,993

1,707,566
-

3,360,993
-

170,800

400,000

31,039,624

-

170,800

(966,927)
(31,008)
30,041,689
(546,573)
1,620,614

-

-

400,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400,000
-

44,305
1,664,919
31,160,035
-

1,707,566

3,360,993

170,800
-

592,440
592,440
-

7,535,572

44,214,555

966,927
201,235
8,703,734

762,667
44,977,222
(546,573)
1,620,614

388,689

388,689

-

(383,881)
(383,881)
208,559
-

รวม

-

(383,881)

-

44,305
1,669,727
46,100,376
-

388,689
9,092,423
-

บริษัท กรุงเทพประกันชี วติ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่ วย : พันบาท)
หมายเหตุ
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
รายได้จากการลงทุนอื่น
รายได้อื่น
เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสิ นไหมทดแทน
จากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินลงทุนอื่น
เงินสดรับ - สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดจ่าย - สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดใช้ ไปจากกิจกรรมลงทุน
เงินจ่ายสุ ทธิ จากการซื้อขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นปี

6

งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

34,664,156
(1,288,593)
10,336,710
1,826,325
860,214
132,128

35,595,501
(547,659)
10,780,312
1,870,943
1,528,950
170,984

34,664,156
(1,288,593)
10,335,732
1,826,325
860,214
110,849

35,595,607
(547,659)
10,780,301
1,870,943
1,528,950
150,479

(35,351,362)
(2,751,962)
(672,613)
(1,336,481)
(69,547)
31,497,106
(41,837,586)
(3,991,505)

(35,150,351)
(3,129,801)
(572,964)
(1,523,896)
(244,877)
(1,102,688)
1,362,807
(4,067,140)
4,970,121

(35,351,362)
(2,742,331)
(672,613)
(1,322,769)
(69,529)
31,497,106
(41,804,937)
(3,957,752)

(35,150,351)
(3,119,340)
(572,856)
(1,519,207)
(244,877)
(1,098,761)
1,362,807
(4,067,140)
4,968,896

(860,836)
59,201
(801,635)

(158,274)
(158,274)

(860,791)
59,201
(801,590)

(158,284)
38,101
(120,183)

(546,573)
(546,573)
(34,931)
4,982
(5,369,662)
13,441,883
8,072,221

(1,227,131)
(1,227,131)
31,606
(31)
3,616,291
9,825,592
13,441,883

(546,573)
(546,573)
(5,305,915)
13,367,366
8,061,451

(1,227,131)
(1,227,131)
3,621,582
9,745,784
13,367,366

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

-

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
1.

ข้ อมูลทั่วไปและกำรดำเนินงำนของบริษัท
บริ ษ ัท กรุ งเทพประกัน ชี วิต จำกัด (มหำชน) (“บริ ษ ัท ”) เป็ นบริ ษ ทั มหำชนซึ่ งจัดตั้งและมี ภูมิ ลำเนำ
ในประเทศไทย โดยมีบริ ษทั นิ ปปอนไลฟ์ อินชัวรันส์ ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศญี่ปุ่น
เป็ นผูถ้ ือหุ้น รำยใหญ่ ธุ รกิจหลัก ของบริ ษ ทั คือ กำรรับ ประกันชี วิต ที่ อยู่ตำมที่ จดทะเบี ย นของบริ ษ ทั
อยูท่ ี่ 1415 ถนนกรุ งเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซื่อ กรุ งเทพมหำนคร 10800

2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงิน
2.1 กลุ่มบริ ษ ทั จัดท ำบัญชี เป็ นเงินบำทและจัดทำงบกำรเงินตำมกฎหมำยเป็ นภำษำไทยตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินและวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย
2.2 งบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั ได้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 เรื่ อง “กำรนำเสนองบกำรเงิน”
ซึ่ งมี ผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงิ นที่ มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563
เป็ นต้นไป และตำมวิธี กำรบัญชี เกี่ ยวกับกำรประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ที่ เกี่ ยวข้อง
ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริ มกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) และเป็ นไปตำม
รู ปแบบงบกำรเงินที่กำหนดในประกำศ คปภ. เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไขและระยะเวลำ
ในกำรจัดท ำและยื่น งบกำรเงิน และรำยงำนเกี่ ย วกับผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษ ทั ประกันชี วิต
ลงวันที่ 4 มี นำคม 2559 ซึ่ งเริ่ มมี ผลบังคับใช้ต้ งั แต่ วนั ที่ 1 มกรำคม 2559 เป็ นต้นไป และฉบับที่ 2
พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 4 เมษำยน 2562 ซึ่งเริ่ มมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2562 เป็ นต้นไป
2.3 งบกำรเงินฉบับ ภำษำไทยเป็ นงบกำรเงินฉบับที่ บริ ษ ทั ใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิน
ฉบับภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
2.4 งบกำรเงินนี้ ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน
ยกเว้นตำมที่ได้เปิ ดเผยในนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ (ดูหมำยเหตุขอ้ 3)
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2.5 งบกำรเงินรวมนี้ ได้จดั ทำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริ ษทั กรุ งเทพประกันชี วิต จำกัด (มหำชน)
และบริ ษทั ย่อย ดังต่อไปนี้
จัดตั้งขึน้ ใน สัดส่ วนกำรถือหุ้น
ชื่ อบริษัท
ลักษณะธุรกิจ
ประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
ร้ อยละ ร้ อยละ
บริ ษทั บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด นำยหน้ำประกันวินำศภัย
ไทย
99
99
Bangkok Life Assurance (Cambodia)
Public Limited Company(1)
ประกันชีวิต
กัมพูชำ
52
(1)

เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ได้จำหน่ำยเงินลงทุนใน Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited Company (ดูหมำยเหตุขอ้ 13)

กลุ่มบริ ษทั จะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หำกบริ ษทั มีสิทธิได้รับ
หรื อมี ส่ วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิ จกำรที่ เข้ำไปลงทุ น และสำมำรถใช้อำนำจในกำรสั่ งกำร
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
กลุ่มบริ ษทั นำงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยมำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั มีอำนำจ
ในกำรควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั สิ้ นสุ ดกำรควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
งบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั
ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออกจำก
งบกำรเงินรวมนี้แล้ว
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม คื อ จำนวนกำไรหรื อขำดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั และแสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุนรวมและส่วนของเจ้ำของในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
2.6 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บริ ษทั ได้จดั ทำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะ ซึ่ งแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ตำมวิธีรำคำทุน
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2.7 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีผลต่อกำรรำยงำนและกำรเปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงินสำหรับ
งวดบัญชีปัจจุบนั
ในระหว่ำงปี กลุ่ม บริ ษ ทั ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่
รวมถึงแนวปฏิบตั ิทำงบัญชีที่ออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับ
กำรปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเที ยมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นกำรปรั บปรุ งถ้อยค ำและค ำศัพท์ กำรตี ควำมและกำรให้ แนวปฏิ บัติ
ทำงกำรบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน
กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ
ต่องบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั ยกเว้น
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4 เรื่ อง สัญญำประกันภัย
สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4 เรื่ อง สัญญำประกันภัย
ซึ่ งประกำศในรำชกิ จจำนุ เบกษำแล้วเมื่ อวันที่ 24 กันยำยน 2562 และจะมี ผลบังคับใช้ส ำหรั บ
งบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 เป็ นต้นไป มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ที่ ปรั บปรุ งใหม่ น้ ี ก ำหนดทำงเลื อกส ำหรั บธุ รกิ จประกันภัย โดยยกเว้น
กำรถือปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับ ที่ 7 เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมู ลเครื่ องมื อทำงกำรเงิ น เป็ นกำรชั่วครำว
หำกกิ จ กำรเข้ ำ เงื่ อ นไขที่ ก ำหนดโดยมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ที่ ป รั บ ปรุ งใหม่ น้ ี
โดยให้ ผู ้รั บ ประกัน ภัย สำมำรถเลื อ กถื อ ปฏิ บัติ ต ำมแนวปฏิ บัติ ทำงกำรบัญ ชี เรื่ อง เครื่ องมื อ
ทำงกำรเงิ น และกำรเปิ ดเผยข้อมู ลส ำหรั บธุ รกิ จประกันภัย ส ำหรั บงบกำรเงิน ที่ มี รอบระยะเวลำ
รำยงำนที่ เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 จนถึ งรอบระยะเวลำรำยงำนที่ เริ่ มในหรื อหลัง
วัน ที่ 1 มกรำคม 2567 หรื อ ก่ อ นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่ 17 เรื่ อ ง สั ญ ญำ
ประกันภัยจะมีผลบังคับใช้ หำกกิจกำรเลือกถือปฏิบตั ิตำมข้อยกเว้นดังกล่ำว กิจกำรต้องเปิ ดเผย
ข้อมูลว่ำกิจกำรเข้ำเงื่อนไขกำรยกเว้นกำรถือปฏิบตั ิเป็ นกำรชัว่ ครำวอย่ำงไร
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ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ได้ทดสอบเงื่อนไขกำรนำข้อยกเว้นชัว่ ครำวดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ และสรุ ปว่ำ
บริ ษ ัท เข้ำเงื่ อ นไขในกำรเลื อกใช้ข ้อยกเว้น ชั่วครำวดัง กล่ ำ ว เนื่ องจำกบริ ษ ทั ไม่ เคยถื อปฏิ บ ัติ
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับที่ 9 มำก่ อน และกิ จกรรมของบริ ษ ัท เกี่ ยวข้องกับ
กำรประกั น ภัย เป็ นหลัก โดยมู ล ค่ ำ ตำมบั ญ ชี ข องหนี้ สิ น จำกสั ญ ญำประกั น ภัย มี นั ย ส ำคัญ
เมื่ อเที ยบกับมูลค่ำตำมบัญชี ของหนี้ สินทั้งหมด และ ร้อยละของมูลค่ำตำมบัญชี รวมของหนี้ สิน
ที่เกี่ยวข้องกับกำรประกันภัยเมื่อเทียบกับมูลค่ำตำมบัญชีรวมของหนี้ สินทั้งหมด คิดเป็ นมำกกว่ำ
ร้อยละ 90
ดังนั้น ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ได้เลือกถื อแนวปฏิ บตั ิ ทำงกำรบัญชี เรื่ อง เครื่ องมื อทำงกำรเงิน และ
กำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับธุ รกิจประกันภัย ซึ่ งส่ งผลให้บ ริ ษทั จะยังไม่ได้ถือปฏิบตั ิตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงิน และฉบับที่ 7 เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูล
เครื่ องมือทำงกำรเงินสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในวันที่ 1 มกรำคม 2563
แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงิน และกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย
สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงิน และกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วเมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2563 และ
มีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 เป็ น
ต้นไป
แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีดงั กล่ำวกำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำเครื่ องมือ
ทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อรำคำทุนตัดจำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน
หลักกำรเกี่ยวกับวิธีกำรคำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุน
ด้ำนเครดิ ตที่ คำดว่ำจะเกิ ดขึ้ น และหลักกำรเกี่ ยวกับกำรบัญชี ป้ องกันควำมเสี่ ยง รวมถึ งกำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
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ในปี ปั จจุบ ัน กลุ่ม บริ ษ ทั นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมื อทำงกำรเงิน มำถื อ
ปฏิบตั ิครั้งแรก โดยกลุ่มบริ ษทั เลือกที่จะรับรู ้ผลกระทบสะสมจำกกำรปรับใช้มำตรฐำนดังกล่ำว
เป็ นรำยกำรปรับปรุ งกำไรสะสมและองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ้นต้นปี ของรอบระยะเวลำ
ที่รำยงำน ผลกระทบจำกรำยกำรปรับปรุ งดังกล่ำวแสดงดังนี้
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ ำตำมบัญชี
จำกกำรวัดมูลค่ ำรำยกำรใหม่
มูลค่ ำ
จำกกำรจัดประเภท
ผ่ ำนกำไรหรื อขำดทุน
ตำมบัญชีเดิม
รำยกำรใหม่
ผ่ ำนกำไรหรื อขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
- สิ นทรัพย์ตรำสำรอนุพนั ธ์
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนที่วดั มูลค่ำผ่ำนงบกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เงินลงทุนที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุน
ตัดจำหน่ำย
เงินลงทุนทัว่ ไป
- เงินให้กยู้ ืมและดอกเบี้ยค้ำงรับ
- สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
รวม
หนี้สินทำงกำรเงิน
- หนี้สินตรำสำรอนุพนั ธ์
รวม

998,121

-

75,465

670,578

1,744,164

212,342

80,348,069

(27,175)
7,752
(39,121)

(190,578)
692,342

219,885,000
10,198,879
737,913
312,914,025

-

(39,474)
(39,474)

(69,972)
(69,972)

8,827
8,827

(966,927)

(31,008)

80,104,389

31,338

219,980,163
31,338
10,226,054
920,739
312,260,804

(31,338)
-

118,273
118,273

ส่ วนของเจ้ำของ
กำไรสะสม
- ยังไม่ได้จดั สรร
31,055,142
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ำของ
- ส่ วนเกินทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุน
ผ่ำนงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
- สุ ทธิจำกภำษีเงินได้
7,535,572
- ส่ วนเกินทุนจำกกำรวัดมูลค่ำตรำสำร
อนุพนั ธ์สำหรับป้องกันควำมเสี่ ยง
กระแสเงินสด - สุ ทธิจำกภำษีเงินได้
รวม
38,590,714

มูลค่ ำ
ตำมบัญชีใหม่

(95,163)
-

-

30,057,207

966,927

-

201,235

8,703,734

-

-

592,440
793,675

592,440
39,353,381

(31,008)
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(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ ำตำมบัญชี
จำกกำรวัดมูลค่ ำรำยกำรใหม่
มูลค่ ำ
จำกกำรจัดประเภท
ผ่ ำนกำไรหรื อขำดทุน
ตำมบัญชีเดิม
รำยกำรใหม่
ผ่ ำนกำไรหรื อขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
- สิ นทรัพย์ตรำสำรอนุพนั ธ์
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนที่วดั มูลค่ำผ่ำนงบกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เงินลงทุนที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุน
ตัดจำหน่ำย
เงินลงทุนทัว่ ไป
- เงินให้กยู้ ืมและดอกเบี้ยค้ำงรับ
- สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
รวม
หนี้สินทำงกำรเงิน
- หนี้สินตรำสำรอนุพนั ธ์
รวม
ส่ วนของเจ้ำของ
กำไรสะสม
- ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ำของ
- ส่ วนเกินทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงิน
ลงทุนผ่ำนงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น - สุ ทธิจำกภำษีเงินได้
- ส่ วนเกินทุนจำกกำรวัดมูลค่ำตรำสำร
อนุพนั ธ์สำหรับป้องกันควำมเสี่ ยง
กระแสเงินสด - สุ ทธิจำกภำษีเงินได้
รวม

998,121

-

75,465

มูลค่ ำ
ตำมบัญชีใหม่

670,578

1,744,164

212,342

80,348,069

(27,175)
7,752
(39,121)

(190,578)
692,342

219,885,000
10,198,879
737,913
312,914,025

-

(39,474)
(39,474)

(69,972)
(69,972)

8,827
8,827

31,039,624

(966,927)

(31,008)

7,535,572

966,927

80,104,389

31,338

219,980,163
31,338
10,226,054
920,739
312,260,804

(31,338)
-

118,273
118,273

38,575,196

-

(95,163)
-

-

30,041,689

-

201,235

8,703,734

-

592,440
793,675

592,440
39,337,863

(31,008)
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3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซึ่งได้ ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ ว แต่ ยังไม่ มีผลบังคับใช้
สภำวิ ช ำชี พ บัญ ชี ไ ด้อ อกประกำศเกี่ ย วกับ มำตรฐำนกำรบัญ ชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
กำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรบัญ ชี และกำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ซึ่ งประกำศ ใน
รำชกิจจำนุเบกษำแล้ว และจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกรำคม 2564 เป็ นต้น ไป มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ดัง กล่ ำ วได้ รั บ กำรปรั บ ปรุ ง หรื อ
จัดให้ มี ข้ ึ นเพื่ อให้ มี เนื้ อหำเท่ ำเที ยมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่
เป็ นกำรปรับปรุ งกำรอ้ำงอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ยกเว้นกำรปรับปรุ งคำนิยำม
และข้อกำหนดทำงกำรบัญชี ดังต่อไปนี้
คำนิยำมของธุรกิจ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3 เรื่ อง กำรรวมธุ รกิจ ที่ ปรับปรุ งใหม่ ได้อธิ บำยให้ชดั เจนขึ้น
ถึ ง ค ำนิ ย ำมของธุ รกิ จ และเพิ่ ม ทำงเลื อกกำรทดสอบกำรกระจุ ก ตัว โดยกลุ่มกิ จกรรมและสิ น ทรั พ ย์
ที่ได้มำจะถูกพิจำรณำว่ำไม่ใช่ธุรกิจหำกมูลค่ำยุติธรรมส่ วนใหญ่ของสิ นทรัพย์ข้ นั ต้นที่ได้มำนั้นกระจุกตัว
อยู่ในสิ นทรัพย์ที่สำมำรถระบุตวั ตนได้รำยกำรเดียวหรื อกลุ่มของสิ นทรัพย์ที่คล้ ำยคลึงกัน มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ กำหนดให้ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปสำหรับกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว
และสำมำรถถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
คำนิยำมของควำมมีสำระสำคัญ
กำรปรับปรุ งคำนิ ยำมของควำมมีสำระสำคัญ ทำให้เกิดกำรปรับปรุ งมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่ อง
กำรนำเสนองบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่ อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณ
กำรทำงบัญ ชี และข้อผิ ดพลำด รวมทั้งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับ อื่ นที่ อ้ำงอิ งถึ งควำมมี
สำระสำคัญ โดยกำรปรับปรุ งนี้ เพื่อให้คำนิ ยำมเป็ นแนวทำงเดียวกันกับกรอบแนวคิดโดยให้ใช้วิธีเปลี่ยน
ทันทีเป็ นต้นไปสำหรับกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว และสำมำรถถือปฏิบตั ิก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
กำรปฏิรูปอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง
เนื่ องจำกกำรปฏิรูปอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง ทำให้มีกำรปรับปรุ งข้อกำหนดของกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ ยง
โดยเฉพำะในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบับที่ 7 เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั จะนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องมำเริ่ มถือปฏิบตั ิกบั งบกำรเงินของ
บริ ษทั เมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ โดยผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ได้ ประเมิน
ผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว และเห็นว่ำกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดัง กล่ำ วมำถื อ ปฏิ บ ัติ ไ ม่ มี ผ ลกระทบอย่ำงเป็ นสำระส ำคัญ ต่ อ งบกำรเงิ น ของบริ ษ ั ท ในงวดที่ จะเริ่ ม
ถือปฏิบตั ิ
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4.

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
งบกำรเงิ น รวมและเฉพำะกิ จกำรจัด ท ำขึ้ น โดยใช้ห ลัก เกณฑ์ นโยบำยกำรบัญ ชี และวิ ธี ก ำรค ำนวณ
เช่นเดียวกับที่ใช้ในงบกำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ยกเว้นกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินที่ ออกใหม่ และปรับปรุ งใหม่มำถือปฏิบัติตำมที่ กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ข้อ 2.7 เกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงิน และกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจ
ประกันภัย ซึ่งแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4.8, ข้อ 4.9.1, ข้อ 4.9.2 และ ข้อ 4.9.3
4.1 กำรจัดประเภทสัญญำประกันภัย
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้จดั ประเภทของสัญญำประกันภัยและสัญญำประกันภัยต่อโดยกำรพิจำรณำ
ลัก ษณะของสั ญญำประกันภัย โดยสั ญญำประกันภัยคือสัญญำซึ่ งผูร้ ั บประกันภัยรั บควำมเสี่ ยง
ด้ำนกำรรับประกันภัยที่มีนัยสำคัญจำกคู่สัญญำอีกฝ่ ำยหนึ่ ง (ผูเ้ อำประกันภัย) โดยตกลงจะชดใช้
ค่ ำ สิ น ไหมทดแทนให้ แ ก่ ผู ้เอำประกัน ภัย หำกเหตุ ก ำรณ์ ใ นอนำคตอัน ไม่ แ น่ น อนที่ ร ะบุ ไ ว้
(เหตุ ก ำรณ์ ที่ เอำประกัน ภัย ) เกิ ด ผลกระทบในทำงลบต่ อ ผู ้เอำประกัน ภัย ในกำรพิ จ ำรณำว่ำ
มีกำรรับควำมเสี่ ยงด้ำนกำรรับประกันภัยที่มีนยั สำคัญหรื อไม่น้ นั จะพิจำรณำจำกจำนวนผลประโยชน์
ที่ ตอ้ งจ่ำยกรณี ที่ มีเหตุกำรณ์ ที่ รับประกันภัยเกิ ดขึ้นกับจำนวนเงินตำมภำระผูกพันที่ จะต้องจ่ำย
ตำมสัญญำหำกไม่มีเหตุกำรณ์ที่รับประกัน ภัยเกิดขึ้น ซึ่งหำกไม่เข้ำเงื่อนไขดังกล่ำวข้ำงต้น บริ ษทั
จะจัดประเภทสั ญ ญำประกันภัยดังกล่ ำวเป็ นสั ญ ญำกำรลงทุ น ซึ่ งสั ญ ญำกำรลงทุ น คื อสั ญ ญำ
ที่ มี รูปแบบทำงกฎหมำยเป็ นสั ญญำประกันภัยและท ำให้ ผูร้ ั บประกันภัย มี ควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิ น
แต่ไม่ ได้ท ำให้ผูร้ ั บประกันภัยมี ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรรั บประกันภัยที่ ส ำคัญ ควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิ น
ได้แก่ ควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย อัตรำแลกเปลี่ยน หรื อรำคำ เป็ นต้น
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จัดประเภทของสัญญำโดยประเมินควำมสำคัญของควำมเสี่ ยงด้ำนกำรรับ
ประกันภัยเป็ นรำยสัญญำ ณ วันเริ่ มต้นสัญญำ หำกสัญญำใดจัดประเภทเป็ นสัญญำประกันภัยแล้ว
จะยังคงเป็ นสัญญำประกันภัยตลอดไปจนกว่ำสิ ทธิ และภำระผูกพันทั้งหมดถูกทำให้สิ้นสุ ดหรื อ
สิ้ นผลบังคับ หำกสัญญำใดเคยจัดประเภทเป็ นสัญญำกำรลงทุน ณ วันเริ่ มต้นสัญญำ อำจจะถูก
จัดประเภทเป็ นสัญญำประกันภัยในเวลำต่อมำได้ หำกพบว่ำควำมเสี่ ยงด้ำนกำรรับประกันภัยเพิ่มขึ้น
อย่ำงมีนยั สำคัญ
สัญญำประกันภัยและสัญญำกำรลงทุนนี้ อำจมีท้ งั ลักษณะกำรร่ วมรับหรื อไม่ร่วมรับผลประโยชน์
ตำมดุ ล ยพิ นิ จ ลัก ษณะกำรร่ วมรั บ ผลประโยชน์ ตำมดุ ล ยพิ นิ จคื อสิ ทธิ ตำมสั ญ ญำที่ จะได้รั บ
ผลประโยชน์เป็ นจำนวนเงินเพิ่มเติมจำกผลประโยชน์ที่ได้รับกำรประกันภัย ซึ่ งมักเป็ นผลประโยชน์
ส่ วนใหญ่ ข องสั ญ ญำประกัน ภัย จำนวนเงิ น หรื อ จังหวะเวลำที่ จะได้รับ ผลประโยชน์ เพิ่ ม นั้ น
จะขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูอ้ อกสัญญำประกันภัย ผลประโยชน์ที่จะได้รับขึ้นอยูก่ บั ผลกำรดำเนิ นงำน
ของกลุ่มสัญญำที่ระบุไว้ หรื อผลตอบแทนจำกกำรลงทุนเกิดขึ้นแล้วและ/หรื อที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำก
กลุ่มของสิ นทรัพย์ที่ระบุไว้ซ่ ึ งถือโดยผูอ้ อก หรื อกำไรหรื อขำดทุนของบริ ษทั กองทุน หรื อกิจกำรอื่น
ที่ออกสัญญำนี้
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ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จัดประเภทของสัญญำประกันภัยและวัดควำมเสี่ ยงของกำรรับประกันภัย
ด้วยกำรพิจำรณำเปรี ยบเทียบจำนวนผลประโยชน์ที่ตอ้ งจ่ำยกรณีมรณกรรมกับจำนวนมูล ค่ำเวนคืน
ในปี นั้นๆ โดยกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั กำหนดระดับนัยสำคัญของควำมเสี่ ยงของกำรรับประกันภัย
จำกอัตรำส่ วนผลประโยชน์มรณกรรมต่อมูลค่ำเวนคืนที่อย่ำงน้อยร้อยละ 5
4.2 กำรรับรู ้รำยได้
(1) เบี้ยประกันภัยรับ
กรณี เบี้ยประกันภัยรับปี แรก รับรู ้เป็ นรำยได้หลังจำกหักเบี้ยประกันภัยต่อและส่ งคืนตั้งแต่
วันที่ ที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์ และกรณี เบี้ ยประกันภัยปี ต่อมำรับรู ้เป็ นรำยได้หลังจำก
หั กเบี้ ยประกันภัยต่ อและส่ งคื นโดยจะรั บรู ้ เมื่ อถึ งก ำหนดช ำระเฉพำะเบี้ ยประกันภัยของ
กรมธรรม์ที่มีผลบังคับใช้อยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
(2) เบี้ยประกันภัยจ่ำยจำกกำรเอำประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยต่อจ่ำยจำกกำรเอำประกันภัยต่อรับรู ้เป็ น รำยกำรหักออกจำกเบี้ยประกันภัยรับ
เมื่อได้โอนควำมเสี่ ยงจำกกำรประกันภัยให้บริ ษทั รับประกันภัยต่อแล้วตำมจำนวนที่ระบุไว้
ในกรมธรรม์
(3) รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จจำกกำรเอำประกันภัยต่อถือเป็ นรำยได้ตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้
ในสัญญำและรับรู ้เป็ นรำยได้เมื่อได้ให้บริ กำรแล้วเสร็จ
(4) รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ
ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับจำกเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยคำนึ งถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ ง เงินปั นผลรับ
ถือเป็ นรำยได้เมื่อกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีสิทธิในกำรรับเงินปันผล
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรลงทุนรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง
(5) ดอกเบี้ยรับจำกเงินให้กยู้ มื
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรำยได้ตำมระยะเวลำของเงินให้กูย้ ืมโดยคำนวณจำกยอดเงินต้นที่คงค้ำง
ยกเว้นส่วนของรำยได้ดอกเบี้ยที่คำ้ งชำระเกินกว่ำ 6 เดือนโดยใช้เกณฑ์เงินสด
(6) ผลกำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน
ผลกำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนถือเป็ นรำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำย ณ วันที่ที่เกิดรำยกำร
(7) รำยได้อื่น
รำยได้อื่นรับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
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4.3 กำรรับรู ้ค่ำใช้จ่ำย
(1) ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรม์ประกันภัยและค่ำสิ นไหมทดแทน
ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรม์ประกันภัย
ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรม์ประกันภัยบันทึกเมื่อได้รับแจ้งหรื อเมื่อผลประโยชน์ครบกำหนด
ตำมเงื่อนไขในกรมธรรม์
ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทน
ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทนประกอบด้ วย ค่ำสิ นไหม
ทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทนจำกกำรรับประกันภัยสำหรับ ทั้งควำมเสี ยหำย
ที่ ไ ด้รับ รำยงำนแล้วและยังไม่ ได้รับ รำยงำน ซึ่ งแสดงตำมมูล ค่ำของค่ำสิ น ไหมทดแทน
และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้อง และรำยกำรปรับปรุ งค่ำสิ นไหมของงวดปั จจุบันและงวดก่อน
ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี หักด้วยกำรรับคืนอื่น (ถ้ำมี)
ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทนจำกกำรรั บประกัน ภัย
จะรับรู ้เมื่อได้รับแจ้งจำกผูเ้ อำประกันภัยตำมจำนวนที่ผเู ้ อำประกันภัยแจ้ง และโดยกำรประมำณกำร
ของฝ่ ำยบริ หำร มูลค่ำประมำณกำรสิ นไหมทดแทนสู งสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์
ที่เกี่ยวข้อง
(2) ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง
(3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่นและค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่นและค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์
คงค้ำง
4.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึ ง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่ มี
สภำพคล่องสู งซึ่ งมีกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน นับจำกวันที่ได้มำและไม่มี
ข้อจำกัดในกำรเบิกใช้
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4.5 เบี้ยประกันภัยค้ำงรับและค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
เบี้ยประกันภัยค้ำงรับแสดงตำมมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ โดยกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั บันทึกค่ำเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญสำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินค่ำเบี้ยประกันภัยค้ำงรับไม่ได้
ซึ่ งพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและตำมสถำนะปั จจุบนั ของเบี้ยประกันภัยค้ำงรับ ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลำรำยงำน
สำหรับกรมธรรม์ประเภทรำยบุคคลที่มีมูลค่ำเงินสดเกินกว่ำเบี้ยประกันภัยค้ำงรับและเกินกำหนด
ช ำระจำกระยะเวลำที่ บริ ษ ัทผ่ อนผันให้ แก่ ลู กค้ำ เบี้ ยประกันภัยค้ำงรั บดังกล่ ำวจะถู กช ำระโดย
อัตโนมัติจำกกำรอนุมตั ิให้กูย้ มื โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน
4.6 สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อแสดงตำมจำนวนสำรองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจำกกำรประกันภัยต่อ
ซึ่งประมำณขึ้นโดยอ้ำงอิงจำกสัญญำประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้องของสำรองเบี้ยประภันภัยที่ยงั ไม่ถือ
เป็ นรำยได้ และสำรองค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำสิ นไหมทดแทนค้ำงจ่ำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคำนวณ
สำรองประกันภัย ยกเว้นสำรองค่ำสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับรำยงำน
กลุ่มบริ ษ ทั และบริ ษทั บันทึ กค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสำหรับสิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อเมื่ อมี
ข้อบ่งชี้ ของกำรด้อยค่ำเกิดขึ้น โดยพิจำรณำจำกผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บ
เงินไม่ได้ และกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั สำมำรถวัดมูลค่ำของจำนวนเงินดังกล่ำวนั้นได้อย่ำงน่ ำเชื่ อถือ
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็ นค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงปี
4.7 ลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อและเจ้ำหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ
(1) ลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อแสดงตำมจำนวนเงินค้ำงรับจำกกำรประกันภัยต่อ
เงินค้ำงรับจำกบริ ษทั ประกันภัยต่อประกอบด้ วยค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จค้ำงรับ ค่ำสิ นไหม
ทดแทนค้ำงรับ และรำยกำรค้ำงรับอื่นๆ จำกบริ ษทั ประกันภัยต่อยกเว้นเบี้ยประกันภัยต่อค้ำง
รับหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ โดยกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั บันทึกค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสำหรับ
ผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินไม่ได้ ซึ่ ง พิจ ำรณำจำกประสบกำรณ์
กำรเก็บ เงิน และตำมสถำนะปั จจุบนั ของเงินค้ำงรับจำกบริ ษทั ประกันภัยต่อ ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน
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(2) เจ้ำหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อแสดงด้วยจำนวนเงินค้ำงจ่ำยจำกกำรประกันภัยต่อ
เงินค้ำงจ่ำยจำกบริ ษทั ประกันภัยต่อประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อจ่ำย และรำยกำรค้ำงจ่ำยอื่นๆ
ให้กบั บริ ษทั ประกันภัยต่อ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั แสดงรำยกำรประกันภัยต่อด้วยยอดสุ ทธิ ของกิจกำรเดียวกัน (ลูกหนี้
จำกสั ญ ญำประกัน ภัย ต่ อ หรื อ เจ้ำ หนี้ ประกัน ภัย ต่ อ ) เมื่ อ เข้ำ เงื่ อ นไขกำรหั ก กลบทุ ก ข้อ
ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีสิทธิตำมกฎหมำยในกำรนำจำนวนที่รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
มำหักกลบลบกัน และ
(2) กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตั้งใจที่จะรับหรื อจ่ำยชำระจำนวนที่รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับประโยชน์จำกสิ นทรัพย์ในเวลำเดียวกับที่จ่ำยชำระหนี้สิน
4.8 สิ นทรัพย์/หนี้สินตรำสำรอนุพนั ธ์
ก) นโยบำยที่ปฏิบตั ิใช้ก่อนวันที่ 1 มกรำคม 2563
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
ลู กหนี้ และเจ้ำหนี้ ตำมสั ญญำซื้ อขำยเงิ นตรำต่ ำงประเทศล่ วงหน้ ำจะถู กแปลงค่ ำตำมอัตรำ
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กำไรขำดทุนที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำ
เงินตรำต่ำงประเทศดังกล่ำวจะถูกบันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน ส่ วนเกินหรื อส่ วนลด
ที่เกิดขึ้นจำกกำรทำสัญญำจะถูกตัดจำหน่ำยด้วยวิธีเส้นตรงตำมอำยุของสัญญำ
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ลู ก หนี้ และเจ้ำ หนี้ ตำมสั ญ ญำแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรำต่ ำงประเทศจะถู ก แปลงค่ ำตำมอัต รำ
แลกเปลี่ ย น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน ก ำไรขำดทุ นที่ ย งั ไม่ เกิ ดขึ้ นจำกกำรแปลงค่ ำ
เงินตรำต่ำงประเทศดังกล่ำวจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
ข)

นโยบำยที่ปฏิบตั ิใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563
สิ น ทรั พ ย์/หนี้ สิ น ตรำสำรอนุ พ ัน ธ์ แสดงตำมมู ล ค่ ำยุติ ธ รรม กำรเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ ำ
ยุติธรรมของเงินลงทุนบันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน ยกเว้นสัญญำอนุ พนั ธ์ป้องกัน
ควำมเสี่ ยงกระแสเงินสดที่ นำกำรบัญชี ป้องกันควำมเสี่ ยงกระแสเงินสดมำปฏิบัติใช้ โดย
ส่ วนที่ มี ประสิ ทธิ ผลของกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของอนุ พ นั ธ์ และเครื่ องมื อที่ ใช้
ป้ องกัน ควำมเสี่ ย งที่ เข้ำเงื่อ นไขเป็ นกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงในกระแสเงิ นสดรั บรู ้ ในก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ส่วนที่ไม่มีประสิ ทธิผลรับรู ้ทนั ทีในส่ วนของกำไรขำดทุน
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กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ ยง
กลุ่มบริ ษทั พิจำรณำกรณีที่เข้ำเงื่อนไขของกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ ยง ดังนี้
หำกเป็ นกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงในมู ลค่ ำยุติธรรม กำรเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ ำยุติ ธรรมของ
เครื่ องมือป้องกันควำมเสี่ ยงจะรับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน เช่นเดียวกับกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำ
ยุติธรรมเฉพำะส่วนของควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องของรำยกำรที่ถูกป้องกันควำมเสี่ ยง
หำกเป็ นกำรป้ อ งกั น ควำมเสี่ ยงในกระแสเงิ น สด กำรเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ ำยุ ติ ธ รรม
ของเครื่ องมื อป้ องกันควำมเสี่ ยงส่ วนที่ มี ประสิ ทธิ ผลจะรับรู ้ ในก ำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น
ส่ วนกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือป้องกันควำมเสี่ ยงส่ วนที่ไม่มีประสิ ทธิผล
จะรับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน
4.9 สิ นทรัพย์ลงทุน
4.9.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ก) นโยบำยที่ปฏิบตั ิใช้ก่อนวันที่ 1 มกรำคม 2563
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั วัดมูลค่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตำมกำรจัดประเภทเงินลงทุน
ดังต่อไปนี้
(1) เงินลงทุนเพื่อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของเงิน
ลงทุนบันทึกในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
(2) เงินลงทุ นเผื่อขำยแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
เงินลงทุ นบันทึ กรับรู ้ในส่ วนของก ำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น และจะโอนไปรั บรู ้
ในส่วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อได้จำหน่ำยเงินลงทุนนั้นออกไป
(3) เงิ นลงทุ นในตรำสำรหนี้ ที่ จะถื อจนครบก ำหนดแสดงมู ลค่ ำตำมวิ ธี รำคำทุ นตัด
จำหน่ำย กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู ้ส่วนต่ำกว่ำมูลค่ำตรำสำร
หนี้ ตำมอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ซึ่ งจำนวนที่ตดั จำหน่ำย/รับรู ้น้ ี จะแสดงเป็ นรำยกำร
ปรับกับดอกเบี้ยรับ ตรำสำรหนี้ จดั เป็ นประเภทเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ ที่จะถือ
จนครบกำหนดเมื่อบริ ษทั มีควำมตั้งใจแน่วแน่และมีควำมสำมำรถที่จะถือไว้จน
ครบกำหนดไถ่ถอน
(4) เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยูใ่ นควำมต้องกำรของตลำดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป
ซึ่งแสดงในรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
(5) เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธี
รำคำทุน
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มู ลค่ ำยุติ ธรรมของหลักทรั พ ย์ในควำมต้องกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซื้ อ
หลังสุ ด ณ สิ้ นวันทำกำรสุ ดท้ำยของปี ของตลำดหลักทรัพย์ที่ตรำสำรนั้นๆ จดทะเบี ยน
มูล ค่ำ ยุต ิธ รรมของตรำสำรหนี้ ค ำนวณโดยใช้ อัตรำผลตอบแทนหรื อรำคำที่ ประกำศ
โดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ ไทย มูล ค่ำ ยุติธ รรมของหน่ ว ยลงทุน คำนวณจำกมูล ค่ำ
สิ นทรัพย์สุทธิ ของหน่ วยลงทุน
กลุ่ม บริ ษ ทั และบริ ษ ทั บัน ทึก รำยกำรซื้ อขำยเงินลงทุนตำมเกณฑ์วนั ที่เกิดรำยกำร
(Transaction date) สำหรับเงินลงทุนประเภทตรำสำรทุน และตำมเกณฑ์วนั ที่ชำระ
รำคำและส่งมอบหลักทรัพย์ (Settlement date) สำหรับเงินลงทุนประเภทตรำสำรหนี้
ในกรณี ที่มีกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหนึ่งไปเป็ นอีกประเภทหนึ่ง
บริ ษทั จะปรับมูลค่ำของเงินลงทุนดังกล่ำวใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยน
ประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่โอน
จะบัน ทึ ก ในงบก ำไรขำดทุ น หรื อ แสดงเป็ นส่ วนเกิ น (ส่ วนต่ ำ) ทุ นจำกกำรวัดมู ลค่ ำ
เงินลงทุ นในองค์ประกอบอื่ นของส่ วนของเจ้ำของแล้วแต่ป ระเภทของเงินลงทุนที่ มี
กำรโอนเปลี่ยน
เมื่ อมี กำรจ ำหน่ ำยเงิ นลงทุ น ผลต่ ำงระหว่ำงสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ ได้รับกับต้นทุ นของ
เงินลงทุนจะถูกบันทึกในงบกำไรขำดทุน กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ใช้วิธีถ ัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
สำหรับเงินลงทุนประเภทตรำสำรทุน และวิธีเข้ำก่ อนออกก่อนสำหรับเงินลงทุนประเภท
ตรำสำรหนี้ในกำรคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
ข) นโยบำยที่ปฏิบตั ิใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จัดประเภทและวัดมูลค่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้
(1) เงินลงทุนที่วดั มูลค่ำผ่ำนกำไรขำดทุนแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนบันทึกในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
(2) เงิ น ลงทุ น ที่ ว ัดมู ล ค่ ำผ่ ำนก ำไรขำดทุ น เบ็ ด เสร็ จอื่ น แสดงตำมมู ล ค่ ำยุ ติ ธ รรม
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนบันทึกรับรู ้ในส่ วนของกำไรขำดทุน
เบ็ ดเสร็ จอื่ น และจะโอนไปรั บรู ้ ในส่ วนของก ำไรหรื อขำดทุ น เมื่ อ ได้จ ำหน่ ำ ย
เงิ น ลงทุ น นั้น ออกไป ยกเว้นก ำไรขำดทุ นจำกอัตรำแลกเปลี่ ยนของเงิน ลงทุ น ที่
จัดประเภทเป็ นตรำสำรหนี้บนั ทึกรับรู ้ทนั ทีในส่วนของกำไรขำดทุน
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(3) เงินลงทุนที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำยแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำย
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู ้ส่วนต่ำกว่ำมูลค่ำตรำสำรหนี้ ตำมอัตรำ
ดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ซึ่ งจำนวนที่ตดั จำหน่ำย/รับรู ้น้ ีจะแสดงเป็ นรำยกำรปรับกับดอกเบี้ยรับ
ตรำสำรหนี้ จดั เป็ นประเภทเงินลงทุนที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย เมื่อบริ ษทั
มีควำมตั้งใจแน่วแน่และมีควำมสำมำรถที่จะถือไว้จนครบกำหนดไถ่ถอน
(4) เงินลงทุ นในบริ ษ ทั ย่อยที่ แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธี
รำคำทุน
มูล ค่ ำยุติธ รรมของหลัก ทรั พ ย์ในควำมต้องกำรของตลำดคำนวณจำกรำคำเสนอซื้ อ
หลังสุ ด ณ สิ้ นวันท ำกำรสุ ดท้ำยของปี ของตลำดหลักทรั พย์ที่ ตรำสำรนั้นๆ จดทะเบี ยน
มูล ค่ำยุติธ รรมของตรำสำรหนี้ คำนวณโดยใช้อตั รำผลตอบแทนหรื อรำคำที่ ประกำศ
โดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ ไทย มูลค่ำยุติธรรมของหน่ วยลงทุนคำนวณจำกมูลค่ ำ
สิ นทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
กลุ่ม บริ ษ ทั และบริ ษ ทั บัน ทึก รำยกำรซื้ อ ขำยเงิน ลงทุน ตำมเกณฑ์ว นั ที่เกิด รำยกำร
(Transaction date) สำหรับเงินลงทุนประเภทตรำสำรทุน และตำมเกณฑ์วนั ที่ชำระ
รำคำและส่ ง มอบหลัก ทรัพ ย์ (Settlement date) สำหรับ เงิน ลงทุน ประเภทตรำสำร
หนี้ ในกรณี ที่มีกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหนึ่งไปเป็ นอีกประเภท
หนึ่ ง บริ ษทั จะปรับ มูล ค่ำของเงินลงทุน ดังกล่ำวใหม่โดยใช้มูล ค่ำยุติธ รรม ณ วัน ที่
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธ รรม
ณ วันที่โอนจะบันทึก ในงบกำไรขำดทุนหรื อแสดงเป็ นส่ วนเกิน (ส่ วนต่ำ) ทุนจำกกำร
วัดมูลค่ำเงินลงทุนในองค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ำของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุน
ที่มีกำรโอนเปลี่ยน
เมื่ อมี กำรจ ำหน่ ำยเงิ นลงทุ น ผลต่ ำงระหว่ ำงสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ ได้รั บกับต้นทุ นของ
เงินลงทุนจะถูกบันทึกในงบกำไรขำดทุน กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ใช้วิธีถวั เฉลี่ ยถ่วงน้ ำหนัก
สำหรับเงินลงทุนประเภทตรำสำรทุน และวิธีเข้ำก่ อนออกก่ อนส ำหรั บเงิ นลงทุ นประเภท
ตรำสำรหนี้ในกำรคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
4.9.2 เงินให้กูย้ มื และดอกเบี้ยค้ำงรับ
ก) นโยบำยที่ปฏิบตั ิใช้ก่อนวันที่ 1 มกรำคม 2563
เงิ น ให้ กู้ยืม แสดงตำมมู ล ค่ ำสุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ กลุ่ ม บริ ษ ัท และบริ ษ ัท บัน ทึ ก ค่ ำเผื่ อ
หนี้ สงสัยจะสู ญของเงินให้กูย้ ืมจำกผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บหนี้
ไม่ได้ ซึ่ งพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ กำรเก็บหนี้ กำรวิเครำะห์อำยุหนี้ และรำคำประเมิน
ของหลักประกันของลูกหนี้ แต่ละรำยในปั จจุบนั ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญที่ต้ งั เพิ่ม (ลด)
บันทึกบัญชีเป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
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ข) นโยบำยที่ปฏิบตั ิใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563
เงินให้กูย้ ืมและดอกเบี้ยค้ำงรับแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำยสุ ทธิจำกค่ำเผื่อ
ผลขำดทุนด้ำนเครดิต
4.9.3 กำรรับรู ้รำยกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิตและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
ก) นโยบำยที่ปฏิบตั ิใช้ก่อนวันที่ 1 มกรำคม 2563
กลุ่ ม บริ ษ ัท จะตั้ง ค่ ำเผื่ อกำรด้อยค่ ำของเงิ น ลงทุ น เมื่ อมู ล ค่ ำยุติธ รรมของเงิ น ลงทุ น
ดังกล่ ำวได้ล ดลงอย่ำงมี ส ำระส ำคัญ และเป็ นระยะเวลำนำนหรื อเมื่ อมี ข ้อบ่ งชี้ ข อง
กำรด้อยค่ำ
ข) นโยบำยที่ปฏิบตั ิใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563
กลุ่มบริ ษทั บันทึกผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพ ย์ลงทุนโดยใช้แบบจำลอง
ผลขำดทุ นด้ำนเครดิ ต ที่ ค ำดว่ำจะเกิ ดขึ้ น บันทึ ก ผลขำดทุ น ที่ ค ำดว่ำจะเกิ ดขึ้ นและ
กำรเปลี่ ย นแปลงในผลขำดทุ น ที่ ค ำดว่ ำจะเกิ ด ขึ้ น เหล่ ำ นั้ น ณ แต่ ล ะวัน ที่ รำยงำน
เพื่อสะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงในควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตตั้งแต่รับรู ้สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เมื่อเริ่ มแรก และจะตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของตรำสำรทุนที่วดั มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เมื่อมูลค่ำยุติธรรม ของเงินลงทุนดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระสำคัญ
และเป็ นระยะเวลำนำนหรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ของกำรด้อยค่ำ
4.9.4 อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั บันทึกมูลค่ำเริ่ มแรกของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนตำมรำคำทุน
ซึ่งรวมต้นทุนกำรทำรำยกำร ภำยหลังกำรรับรู ้กำรเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะบันทึก
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนด้วยรำคำทุน หักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
(ถ้ำมี)
ค่ ำเสื่ อมรำคำของอสั งหำริ มทรั พ ย์เพื่ อกำรลงทุ น รับ รู ้ เป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุ น
ซึ่งคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนโดยประมำณ 20 ปี ค่ำเสื่ อมรำคำของอสังหำริ มทรัพย์
เพื่อกำรลงทุนรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั รับรู ้ ผลต่ำงระหว่ำงจำนวนเงินที่ได้รับสุ ทธิ จำกกำรจำหน่ ำยกับมูลค่ำ
ตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ในงบกำไรขำดทุนในปี ที่ตดั รำยกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ออกจำกบัญชี
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4.10 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเสื่ อมรำคำ
ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและ
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์คำนวณจำกรำคำทุนของสิ นทรัพย์น้ นั โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุ
กำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสิ นทรัพย์หรื ออำยุของสัญญำเช่ำดังต่อไปนี้
อำคำร
อำคำรชุด
ส่วนปรับปรุ งอำคำร
ส่วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำ
เครื่ องตกแต่งติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ

20 ปี และ 50 ปี
20 ปี
5 ปี
ตำมอำยุของสัญญำเช่ำ
3 ปี และ 5 ปี
5 ปี

ค่ำเสื่ อมรำคำแสดงรวมอยูใ่ นส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดินและงำนระหว่ำงก่อสร้ำง
กลุ่มบริ ษ ทั และบริ ษทั ตัดรำยกำรที่ ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ ำยสิ นทรัพ ย์
หรื อคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ ำยสิ นทรัพ ย์
รำยกำรผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเมื่อกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ตัดรำยกำรสิ นทรัพย์น้ นั ออกจำกบัญชี
4.11 ค่ำควำมนิยม
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั บันทึกมูลค่ำเริ่ มแรกของค่ำควำมนิ ยมในรำคำทุน ซึ่ งเท่ำกับต้นทุนกำรรวม
ธุ รกิจส่ วนที่สูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มำ หำกมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ
ที่ได้มำสู งกว่ำต้นทุนกำรรวมธุรกิจ กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะรับรู ้ส่วนที่สูงกว่ำนี้ เป็ นกำไรในส่ วนของ
กำไรหรื อขำดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั แสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำและจะทดสอบกำรด้อยค่ำ
ของค่ำควำมนิยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตำมที่มีขอ้ บ่งชี้ของกำรด้อยค่ำเกิดขึ้น
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะรับรู ้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน และกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ไม่สำมำรถกลับบัญชีขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำได้ในอนำคต
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4.12 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและค่ำตัดจำหน่ำย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำ ยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของ
สิ นทรัพย์น้ นั (ถ้ำมี)
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดอย่ำงมีระบบ
ตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ ัน และจะมีกำรประเมินกำรด้อยค่ำของ
สิ นทรัพ ย์ดังกล่ ำวเมื่ อมี ข ้อบ่ งชี้ ว่ำสิ นทรั พย์น้ ันเกิ ดกำรด้อยค่ำ กลุ่มบริ ษ ทั และบริ ษ ทั จะทบทวน
ระยะเวลำกำรตัดจำหน่ ำยและวิธีกำรตัดจำหน่ ำยของสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวทุกสิ้ นปี เป็ น
อย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัด คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอำยุกำรให้ประโยชน์
3 ปี 5 ปี และ 10 ปี
4.13 กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
ทุ ก วันสิ้ น รอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษ ทั และบริ ษ ทั จะทำกำรประเมิ นกำรด้อยค่ำของที่ ดิน
อำคำรและอุปกรณ์หรื อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน หำกมีขอ้ บ่งชี้ว่ำสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวอำจด้อยค่ำ กลุ่มบริ ษทั
และบริ ษ ัทรับรู ้ขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ำเมื่ อมูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มี มูลค่ำต่ ำกว่ำ
มูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึง มูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุน
ในกำรขำยของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะรับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
หำกในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ มีขอ้ บ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ของสิ นทรั พ ย์ที่ รับรู ้ ในงวดก่ อนได้หมดไปหรื อลดลง กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะประมำณมูลค่ำ
ที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์น้ นั และจะกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำที่รับรู ้ในงวดก่อน
ก็ต่อเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรที่ใช้กำหนดมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนภำยหลังจำกกำรรับรู ้
ผลขำดทุ น จำกกำรด้อยค่ ำครั้ งล่ ำสุ ด โดยมู ล ค่ ำตำมบัญ ชี ข องสิ นทรั พ ย์ที่ เพิ่ ม ขึ้ น จำกกำรกลับ
รำยกำรผลขำดทุ น จำกกำรด้อยค่ำต้องไม่สู งกว่ำมูล ค่ำตำมบัญ ชี ที่ ควรจะเป็ น หำกกลุ่มบริ ษ ัท
และบริ ษทั ไม่เคยรับรู ้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ในงวดก่ อน กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
จะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพ ย์โดยรับรู ้ไปในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุนทันที
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4.14 หนี้สินจำกสัญญำประกันภัย
4.14.1 สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว
สำรองประกัน ภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำวเป็ นยอดสำรองสะสมตั้งแต่เริ่ มท ำ
ประกันถึงวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนสำหรับกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่ สำรองดังกล่ำว
ตั้งขึ้ นส ำหรั บชดใช้ค่ ำสิ นไหมทดแทนและผลประโยชน์ ตำมกรมธรรม์ที่ ประมำณกำรว่ำ
จะเกิ ดขึ้ นในอนำคตจำกกรมธรรม์ประกันชี วิ ตที่ มี ผลบังคับอยู่ ท้ ังหมด กลุ่ มบริ ษ ัทและ
บริ ษ ทั ค ำนวณส ำรองประกัน ภัยส ำหรับ สัญ ญำประกัน ภัย ระยะยำวโดยอ้ำงอิ งตำมวิธี
ส ำรองเบี้ ยประกั น ภั ยสุ ท ธิ ช ำระคงที่ (Net Premium Valuation : NPV) ซึ่ งเป็ นวิ ธี ก ำร
ทำงคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยรวมกับสำรองเพิ่มเติ มสำหรับควำมเสี่ ยงจำกกำรที่ สมมติฐำน
ที่ใช้ในกำรคำนวณแตกต่ำงไปจำกประสบกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริ งอีกร้อยละ 5 สำหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และร้อยละ 4 สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ของเงินสำรอง
ตำมวิ ธี เบี้ ย ประกัน ภัย สุ ท ธิ ช ำระคงที่ ข้อสมมติ หลักที่ ใช้เกี่ ยวข้องกับอัตรำมรณะที่ ได้มี
กำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์ซ่ ึงเป็ นข้อมูลทำงสถิติ อัตรำเจ็บป่ วย อำยุและอัตรำคิดลด
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้ทดสอบควำมพอเพียงของหนี้ สิน
ด้วยวิธีสำรองประกันภัยแบบเบี้ ยประกันภัยรวม (Gross Premium Valuation: GPV) โดย
ข้อสมมติสำคัญที่ใช้ในกำรคำนวณ ประกอบด้วย อัตรำมรณะที่ได้มีกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
ซึ่งเป็ นข้อมูลทำงสถิติ อัตรำกำรขำดอำยุหรื อเวนคืนกรมธรรม์ อัตรำค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรขำย
และบริ หำรงำนซึ่ งเป็ นค่ ำประมำณกำรที่ ดี ที่ สุ ด ของภำระผูก พัน ตำมสั ญญำประกันภัย
ณ ขณะนั้น (Best-estimate assumption) และอัตรำคิดลด ซึ่ งถูกกำหนดมำจำกอัตรำดอกเบี้ ย
ปรำศจำกควำมเสี่ ยงตำมหลักเกณฑ์ในกำรคำนวณหนี้ สินตำมสัญญำประกันภัยตำมเกณฑ์
กำรคำนวณเงินกองทุนตำมระดับควำมเสี่ ยง บวกเพิ่มด้วยค่ำชดเชยควำมไม่มีสภำพคล่อง
เพื่อสะท้อนลักษณะของหนี้สินตำมสัญญำประกันภัยซึ่งไม่มีสภำพคล่อง
หำกหนี้ สินตำมสัญญำประกันภัยที่คำนวณได้ตำมหลักเกณฑ์กำรทดสอบควำมเพียงพอของ
หนี้ สิ นสู งกว่ ำจำนวนที่ แสดงในงบกำรเงิ น กลุ่ มบริ ษ ัทและบริ ษ ัทก็ จะรั บรู ้ ส่ วนต่ ำงเป็ น
ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
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4.14.2 สำรองค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำสิ นไหมทดแทนค้ำงจ่ำย
ค่ำสิ นไหมทดแทนค้ำงจ่ำยบันทึกตำมจำนวนที่จะจ่ำยจริ ง ส่ วนสำรองค่ำสิ นไหมทดแทน
จะบัน ทึ ก เมื่ อ ได้รับ กำรแจ้งค ำเรี ย กร้ องค่ ำเสี ย หำยจำกผูเ้ อำประกัน ภัย ตำมจำนวนที่
ผูเ้ อำประกันภัยแจ้ง และโดยกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกัน ภัย มูลค่ำ
ประมำณกำรสิ นไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
ประมำณกำรส ำรองสิ น ไหมทดแทนค ำนวณโดยวิ ธี ก ำรทำงคณิ ตศำสตร์ ป ระกัน ภัย
โดยค ำนวณจำกประมำณกำรที่ ดี ที่ สุ ด ของค่ ำสิ นไหมทดแทนที่ ค ำดว่ ำจะจ่ ำยให้ แ ก่
ผูเ้ อำประกันภัยในอนำคตส ำหรั บ ควำมสู ญ เสี ย ที่ เกิ ดขึ้ น แล้วก่ อนหรื อ ณ วัน สิ้ น รอบ
ระยะเวลำรำยงำน ทั้งจำกรำยกำรควำมสูญเสี ยที่บริ ษทั ได้รับรำยงำนแล้วและยังไม่ได้รับ
รำยงำน รวมถึ ง ผลต่ ำงของประมำณกำรส ำรองสิ นไหมทดแทนที่ ค ำนวณได้สู งกว่ำ
ค่ ำสิ น ไหมทดแทนที่ ได้รั บ รู ้ ไ ปแล้วในบัญ ชี จะรั บ รู ้ เป็ นควำมเสี ย หำยที่ เกิ ดขึ้ น แล้ว
แต่ยงั ไม่ได้มีกำรรำยงำนให้บริ ษทั ทรำบ (Incurred but not reported claim: IBNR)
4.14.3 สำรองเบี้ยประกันภัย
ส ำรองเบี้ ย ประกัน ภัย ประกอบด้วย ส ำรองเบี้ ย ประกัน ภัย ที่ ย งั ไม่ ถื อเป็ นรำยได้ และ
สำรองควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด
(1) สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั บันทึกสำรองเบี้ยประกันภัย
ที่ ยงั ไม่ ถือเป็ นรำยได้ส ำหรั บ กำรประกัน ภัยส ำหรั บ สั ญ ญำระยะสั้ นเพิ่ ม เติ ม และ
กำรประกัน ภัย กลุ่ ม โดยค ำนวณจำกเบี้ ยประกัน ภัย สุ ท ธิ ส ำหรั บ ปี โดยวิ ธี เฉลี่ ย
รำยเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยีส่ ิ บสี่ )
(2) สำรองควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด
สำรองควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด เป็ นจำนวนเงินที่กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จัดสำรองไว้
เพื่อชดใช้ค่ำสิ นไหมทดแทนที่ อำจเกิ ดขึ้นในอนำคตสำหรับ กำรประกันภัยที่ ยงั มี
ผลบังคับอยู่ ซึ่งคำนวณโดยวิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ประกันภัย กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ใช้กำรประมำณกำรที่ดีที่สุดของค่ำสิ นไหมทดแทนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในระยะเวลำ
เอำประกันที่เหลืออยู่ โดยอ้ำงอิงจำกข้อมูลในอดีต
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะเปรี ยบเทียบมูลค่ำของสำรอง
ควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดกับ สำรองเบี้ ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้ หำกมูลค่ำ
ของสำรองควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดสู งกว่ำสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะรับรู ้ส่วนต่ำงและแสดงรำยกำรสำรองควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด
ในงบกำรเงิน
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4.14.4 ผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์คำ้ งจ่ำย
ผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์คำ้ งจ่ำยบันทึกเมื่อได้รับแจ้งหรื อเมื่อเข้ำเงื่อนไขในกรมธรรม์
4.15 ผลประโยชน์พนักงำน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำย
เมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน
โครงกำรสมทบเงิน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จัดตั้งกองทุ นสำรองเลี้ยงชี พซึ่ งประกอบด้วยเงินที่ พนักงำนจ่ำยสะสมและ
เงิ นที่ กลุ่มบริ ษ ทั และบริ ษ ทั จ่ ำยสมทบให้เป็ นรำยเดื อน สิ นทรั พ ย์ข องกองทุ นส ำรองเลี้ ย งชี พ
ได้แยกออกจำกสิ น ทรั พ ย์ข องกลุ่ ม บริ ษ ัท และบริ ษ ัท เงิน ที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท และบริ ษ ัท จ่ ำยสมทบ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร
โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน
กลุ่ ม บริ ษ ัท และบริ ษ ัท มี ภ ำระส ำหรั บ เงิ น ชดเชยที่ ต้อ งจ่ ำ ยให้ แ ก่ พ นั ก งำนเมื่ อ ออกจำกงำน
ตำมกฎหมำยแรงงำนและตำมโครงกำรผลตอบแทนพนัก งำนอื่นๆ ซึ่ งกลุ่มบริ ษ ทั และบริ ษ ทั
ถือ ว่ำ เงิน ชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน นอกจำกนั้น
กลุ่ มบริ ษ ัทและบริ ษ ัทจัดให้ มี โครงกำรผลประโยชน์ ระยะยำวอื่ นของพนั กงำน ได้แก่ โครงกำร
เงินรำงวัลกำรปฏิบตั ิงำนครบกำหนดระยะเวลำ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั คำนวณหนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนและ
ผลประโยชน์ ระยะยำวอื่นของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected
Unit Credit Method) โดยได้ทำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย สำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย สำหรับโครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอื่นของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
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4.16 ประมำณกำรหนี้สิน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะบันทึกประมำณกำรหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่อภำระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมำจำก
เหตุกำรณ์ ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ นอนว่ำกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
จะเสี ย ทรั พ ยำกรเชิ ง เศรษฐกิ จไปเพื่ อปลดเปลื้ องภำระผูก พัน นั้น และกลุ่ ม บริ ษ ัท และบริ ษ ัท
สำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
4.17 สัญญำเช่ำระยะยำว
สัญ ญำเช่ำ อำคำรและอุป กรณ์ที่ค วำมเสี่ ย งและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่
ได้โ อนไปให้กับผูเ้ ช่ำถือเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุน
ด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่ำหรื อมูลค่ำปัจจุบนั สุ ทธิของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ
แล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึก เป็ นหนี้ สิน
ระยะยำว ส่ ว นดอกเบี้ ย จ่ ำ ยจะบัน ทึ ก ในส่ วนของก ำไรหรื อ ขำดทุ นตลอดอำยุของสั ญ ญำเช่ ำ
สิ นทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่ อมรำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์
ที่เช่ำหรื ออำยุสัญญำเช่ำแล้วแต่ระยะเวลำใดจะต่ำกว่ำ
สัญญำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้ กับผูเ้ ช่ ำถื อเป็ นสั ญญำเช่ ำด ำเนิ นงำน จ ำนวนเงิ นที่ จ่ำยตำมสั ญญำเช่ ำด ำเนิ นงำนรั บรู ้ เป็ น
ค่ำใช้จ่ำยในส่วนของกำไรหรื อขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
4.18 เงินตรำต่ำงประเทศ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั แสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็ นสกุลเงินบำท ซึ่ งเป็ น
สกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั รำยกำรต่ำงๆ ของแต่ละบริ ษทั ที่รวมอยู่ในงบกำรเงิน
รวมวัดมูลค่ำด้วยสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของแต่ละบริ ษทั นั้น
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รำยกำรบัญชีที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั โดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันที่รำยงำน แปลงค่ำเป็ นสกุลเงิน
ที่ใช้ในกำรดำเนินงำนโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำให้รับรู ้เป็ นกำไรหรื อขำดทุนในงวดบัญชีน้ นั
ยกเว้นผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนของตรำสำรทุนที่วดั มูลค่ำกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
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บริ ษัทย่อยในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงิ นบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน
ณ วันที่รำยงำน
รำยได้และค่ ำใช้จ่ำยของบริ ษ ัทย่อยในต่ ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ ยน
ที่ใกล้เคียงกับอัตรำ ณ วันที่เกิดรำยกำร
ผลต่ำงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำบันทึกในกำไรขำดทุนเบ็ ดเสร็ จอื่น และแสดง
เป็ นรำยกำรผลต่ำงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนในส่ วนของเจ้ำของ จนกว่ำมีกำรจำหน่ ำยเงินลงทุนนั้น
ออกไป ยกเว้นผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำที่ถูกปันส่วนให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
4.19 ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ปัจจุบนั
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั บันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนั ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่วยงำนจัดเก็บ
ภำษีของรัฐ โดยคำนวณจำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กลุ่ ม บริ ษ ัท และบริ ษ ัท บันทึ กภำษี เงิ น ได้รอกำรตัดบัญ ชี ของผลแตกต่ ำงชั่ วครำวระหว่ ำงรำคำ
ตำมบัญ ชี ของสิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษี ของสิ นทรั พ ย์
และหนี้ สิ นที่ เกี่ ยวข้องนั้ น โดยใช้อัตรำภำษี ที่ มี ผลบังคับใช้อยู่ หรื อ ที่ คำดได้ค่ อนข้ำงแน่ ว่ำจะมี
ผลบังคับใช้ภำยในสิ้ นรอบระยะเวลำที่รำยงำน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั รับรู ้หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ตอ้ งเสี ยภำษี
ทุกรำยกำร แต่รับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หักภำษี
รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่กลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั จะมี กำไรทำงภำษีในอนำคตเพี ยงพอที่ จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ ใช้
หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ทุกสิ้ น
รอบระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำรปรั บ ลดมู ล ค่ำตำมบัญ ชี ดังกล่ำว หำกมี ค วำมเป็ นไปได้
ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะไม่มีกำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้
รอกำรตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบำงส่วนมำใช้ประโยชน์
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ้นหำกภำษี
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของเจ้ำของ
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4.20 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกจำกกำรขำยสิ นทรัพย์หรื อเป็ นรำคำที่จะต้องจ่ำย
เพื่อโอนหนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ ้ื อและ
ผูข้ ำย (ผูร้ ่ วมในตลำด) ณ วัน ที่ วดั มู ล ค่ำ กลุ่ มบริ ษ ัทและบริ ษ ัท ใช้รำคำเสนอซื้ อขำยในตลำด
ที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่อง
สำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำด
ที่มีสภำพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิ คกำรประเมิน
มูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินใน
งบกำรเงินแบ่งออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้ อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ไม่ว่ำจะเป็ นข้อมูลทำงตรง
หรื อทำงอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข ้อมู ล ที่ ไ ม่ ส ำมำรถสังเกตได้ เช่ น ข้อมูล เกี่ ยวกับกระแสเงิน ในอนำคตที่ กิ จกำร
ประมำณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษทั และบริ ษ ทั จะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำร
ระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำ
รำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ
4.21 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หมำยถึง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจ
ควบคุ ม กลุ่ ม บริ ษ ทั และบริ ษ ัท หรื อถูกกลุ่ มบริ ษ ัทและบริ ษ ัท ควบคุมไม่ ว่ำจะเป็ นโดยทำงตรง
หรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบุคคลที่มีสิทธิ ออกเสี ยงโดยทำงตรง
หรื อทำงอ้อมซึ่ งทำให้มีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อ กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ผูบ้ ริ หำรส ำคัญ
กรรมกำรหรื อพนักงำนของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำน
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
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5.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
ในกำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษ ทั และบริ ษ ทั
จำเป็ นต้องใช้ดุลยพิ นิจและกำรประมำณกำรในเรื่ องที่มี ควำมไม่แน่ นอนเสมอ กำรใช้ดุล ยพิ นิจและ
กำรประมำณกำรดัง กล่ ำวนี้ ส่ งผลกระทบต่อจำนวนเงิน ที่ แสดงในงบกำรเงิ น และต่ อข้อมู ล ที่ แสดง
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่ เกิ ดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ ประมำณกำรไว้ กำรใช้
ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี้
5.1 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้/เบี้ยประกันภัยค้ำงรับ
ในกำรประมำณค่ ำเผื่ อหนี้ สงสั ย จะสู ญ ของลู ก หนี้ และเบี้ ย ประกันภัย ค้ำงรั บ ฝ่ ำยบริ ห ำรของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่ คำดว่ำจะเกิดขึ้น
จำกลู ก หนี้ แต่ ล ะรำยโดยค ำนึ งถึ งประสบกำรณ์ ก ำรเก็ บ เงิ น ในอดี ต อำยุข องหนี้ ที่ ค งค้ำงและ
สภำวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
5.2 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินที่บนั ทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่ไม่มี
กำรซื้ อขำยในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซื้ อขำยคล่อง ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ต้องใช้ดุลยพินิจ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว โดย
ใช้เทคนิคและแบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มำจำกกำรเทียบเคียง
กับตัวแปรที่มีอยู่ในตลำด โดยคำนึ งถึงควำมเสี่ ยงทำงด้ำนเครดิต (ทั้งของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
และคู ่ส ัญ ญำ) สภำพคล่ อง ข้อมู ลควำมสั มพันธ์ และกำรเปลี่ ยนแปลงของมู ลค่ ำของเครื่ องมื อ
ทำงกำรเงินในระยะยำว กำรเปลี่ยนแปลงของสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในกำรคำนวณ
อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำ ยุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิ ดเผยลำดับชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรม
5.3 กำรรับรู ้รำยกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิตและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั บันทึกผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์โดยใช้แบบจำลองผลขำดทุน
ด้ำนเครดิตที่ คำดว่ำจะเกิดขึ้นสำหรับตรำสำรหนี้ ที่ไม่รวมหน่ วยลงทุน และเงินให้กูย้ ืมที่ไม่รวม
เงินให้กูย้ ืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน และจะตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของตรำสำรทุน
และตรำสำรหนี้ ที่เป็ นหน่วยลงทุนที่วดั มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เมื่อมูลค่ำยุติธรรม
ของเงินลงทุนดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมี สำระสำคัญและเป็ นระยะเวลำนำนหรื อเมื่ อมี ขอ้ บ่งชี้ ของ
กำรด้อยค่ ำ กำรที่ จะสรุ ปว่ำเงินลงทุ นดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมี สำระส ำคัญหรื อเป็ นระยะเวลำนำน
หรื อไม่น้ ันจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ำยบริ หำร
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5.4 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จำเป็ นต้อง
ทำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และ
ต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำร
และอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
ต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับ
กำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
5.5 สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำหรั บผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ ใช้
หักภำษีและขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำ กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
จะมี กำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่ จะใช้ป ระโยชน์ จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้น
ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณกำรว่ำ กลุ่มบริ ษ ทั และบริ ษทั ควรรับรู ้จำนวนสิ นทรัพ ย์
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เป็ นจำนวนเท่ำใด โดยพิ จำรณำถึงจำนวนกำไรทำงภำษีที่ คำดว่ำจะเกิ ด
ในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
5.6 สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว
สำรองประกัน ภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำวคำนวณตำมวิธีของคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ซึ่ งประมำณจำกข้อสมมติปัจจุบนั หรื อข้อสมมติที่กำหนดตั้งแต่วนั เริ่ มรับประกัน โดยสะท้อนถึง
กำรประมำณกำรที่ดีที่สุดตำมระยะเวลำในเวลำนั้น และปรับเพิ่มด้วยควำมเสี่ ยงและค่ำกำรเบี่ยงเบน
โดยข้อสมมติหลักที่ใช้จะเกี่ยวข้องกับอัตรำมรณะ อัตรำกำรเจ็บป่ วย อำยุและอัตรำคิดลด
กำรประมำณเงินส ำรองดังกล่ำวต้องใช้ดุลยพิ นิจของฝ่ ำยบริ หำรซึ่ งสะท้อนถึงประมำณกำรอย่ำงดี
ที่สุด ณ ขณะนั้น
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5.7 สำรองค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำสิ นไหมทดแทนค้ำงจ่ำย
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องประมำณกำรสำรองค่ำสิ นไหมทดแทน
และค่ำสิ นไหมทดแทนค้ำงจ่ำยโดยแยกพิจำรณำสองส่ วน คือ ส่ วนของค่ำสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้น
และกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้รับรำยงำนควำมเสี ยหำยแล้ว และส่ วนของควำมเสี ยหำยที่เกิดขึ้นแล้ว
แต่กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ยังไม่ได้รับรำยงำน (Incurred but not reported: IBNR) ซึ่ งต้องใช้วิธีกำร
ทำงคณิ ตศำสตร์ประกันภัยที่เป็ นมำตรฐำนสำกลในกำรประมำณกำร โดยข้อสมมติที่ใช้ในวิธีกำร
ทำงคณิ ตศำสตร์ประกันภัยดังกล่ำวประกอบด้วยข้อมูลในอดีต รวมถึงพัฒนำกำรของประมำณกำร
สิ นไหม สิ นไหมจ่ำย ต้นทุนเฉลี่ยต่อรำยกำรสิ นไหม และจำนวนสิ นไหม อย่ำงไรก็ตำม ประมำณกำร
ดังกล่ำวต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ำยบริ หำรซึ่ งสะท้อนถึ งกำรประมำณกำรอย่ำงดี ที่สุดในขณะนั้น
ซึ่งเป็ นกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริ งจึงอำจแตกต่ำงกับที่ได้ประมำณกำรไว้
5.8 สำรองควำมเสี่ ยงภัยที่ไม่สิ้นสุ ด
สำรองประกันภัยสำหรับควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดคำนวณตำมวิธีกำรทำงคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
โดยใช้กำรประมำณกำรที่ดีที่สุดของค่ำสิ นไหมทดแทนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในระยะเวลำเอำประกันภัย
ที่เหลืออยู่ ซึ่ งกำรประมำณสำรองดังกล่ำวจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ำยบริ หำร ซึ่ งอ้ำงอิงจำกข้อมูล
ในอดีตและประมำณกำรอย่ำงดีที่สุด ณ ขณะนั้น
5.9 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยำวอื่น
ของพนักงำน
หนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนและตำมโครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอื่นของพนักงำนประมำณขึ้นตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย ซึ่ งต้องอำศัยข้อสมมติฐำน
ต่ำงๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และ
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น

- 28 -

6.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษ ทั และบริ ษ ทั มีรำยละเอี ยดเงินสดและรำยกำรเที ยบเท่ำ
เงินสด ดังนี้
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2563
2562
เงินสด
5,978
7,169
เงินฝำกธนำคำรประเภทไม่กำหนดระยะเวลำจ่ำยคืน 4,340,655
2,152,644
เงินลงทุนระยะสั้นในตัว๋ สัญญำใช้เงิน
3,725,588 11,282,070
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
8,072,221 13,441,883

(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2563
2562
5,977
7,168
4,329,886
2,078,128
3,725,588
11,282,070
8,061,451
13,367,366

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เงินฝำกออมทรัพย์ เงินฝำกประจำ และตัว๋ เงินมีอตั รำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ
0.13 ถึง 0.63 ต่อปี (31 ธันวำคม 2562: อัตรำร้อยละ 0.38 ถึง 1.38 ต่อปี )
7.

เบีย้ ประกันภัยค้ำงรับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ยอดคงเหลื อของเบี้ ยประกันภัยค้ำงรั บจำแนกตำมอำยุคำ้ งชำระ
นับตั้งแต่วนั ครบกำหนดชำระแสดงได้ดงั นี้

ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ
ค้ำงรับไม่เกิน 30 วัน
ค้ำงรับ 30 - 60 วัน
ค้ำงรับ 60 - 90 วัน
ค้ำงรับเกินกว่ำ 90 วัน
รวมเบี้ยประกันภัยค้ำงรับ

(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำกกำรรับประกันภัยโดยตรง
31 ธันวำคม 2563
31 ธันวำคม 2562
1,715,483
1,740,698
47,118
24,275
18,669
33,611
3,175
830
1,576
1,244
1,786,021
1,800,658

ส ำหรั บ เบี้ ยประกันภัยค้ำงรั บ จำกตัวแทนและนำยหน้ำ กลุ่มบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ได้กำหนดหลัก เกณฑ์
กำรติดตำมหนี้ ให้เป็ นไปตำมระยะเวลำกำรชำระหนี้ โดยหนี้ ที่เกินกว่ำกำหนดรับชำระ กลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั ดำเนินกำรตำมกฎหมำยกับตัวแทนและนำยหน้ำเป็ นกรณีไป
สำหรับเบี้ยประกันภัยค้ำงรับรำยบุคคลซึ่ งมีมูลค่ำเงินสดและค้ำงรับเกินกว่ำระยะเวลำที่กลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั ผ่อนผันให้แก่ลูกค้ำ เบี้ยประกันภัยค้ำงรับดังกล่ำวจะถูกชำระโดยอัตโนมัติจำกกำรอนุมตั ิให้กูย้ ืม
โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั มูลค่ำเงินสดของกรมธรรม์ดงั กล่ำว
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8.

สินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2563
31 ธันวำคม 2562
สำรองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจำกบริ ษทั ประกันภัยต่อ
สำรองสิ นไหมทดแทน
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ

9.

141,559
475,248
616,807

76,315
473,386
549,701

ลูกหนีจ้ ำกสัญญำประกันภัยต่อ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้

เงินค้ำงรับจำกกำรประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อ

(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2563
31 ธันวำคม 2562
724,824
1,044,316
724,824
1,044,316

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 เงินค้ำงรับเกี่ยวกับกำรประกันภัยต่อจำแนกตำมอำยุแสดง ได้ดงั นี้

ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ
รวมเงินค้ำงรับเกี่ยวกับกำรประกันภัยต่อ

(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2563
31 ธันวำคม 2562
724,824
1,044,316
724,824
1,044,316
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10. สิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นตรำสำรอนุพนั ธ์
10.1 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ตรำสำรอนุพนั ธ์จำแนกตำมวัตถุประสงค์ในกำรใช้ มีรำยละเอียด ดังนี้
31 ธันวำคม 2563
มูลค่ำยุติธรรม
จำนวนเงิน
ตำมสัญญำ สินทรัพย์
ประเภทสัญญำและวัตถุประสงค์ จำนวนสัญญำ (พันหน่ วย) (พันบำท)
ตรำสำรอนุพนั ธ์ที่ไม่ได้นำกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยงมำปฏิบตั ิใช้
ป้องกันควำมเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิ
ที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
67
578,708
72,270
ป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด
1
150,000
7,463
79,733
ตรำสำรอนุพนั ธ์ที่นำกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยงมำปฏิบตั ิใช้
ป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด
98
รวมสิ นทรัพย์และหนี้สินตรำสำรอนุพนั ธ์

484,170

1,224,550
1,304,283

สำหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม 2563
กำไร (ขำดทุน) จำกมูลค่ ำยุติธรรม
หนี้สิน
ของตรำสำรอนุพันธ์
(พันบำท)
(พันบำท)

73,940
73,940

(43,715)
7,463
(36,252)

2,033
75,973

260,698

10.2 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ตรำสำรอนุพนั ธ์จำแนกตำมวัตถุประสงค์ในกำรใช้ มีมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562
มูลค่ำยุติธรรม
สินทรัพย์
หนีส้ ิน
ตรำสำรอนุพนั ธ์เพื่อป้องกันควำมเสี่ ยง
ป้องกันควำมเสี่ ยงในกระแสเงินสด
ป้องกันควำมเสี่ ยงในเงินลงทุนสุ ทธิที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
รวมตรำสำรอนุพนั ธ์

1,598,446
145,718
1,744,164

8,827
8,827
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สิ นทรัพย์และหนี้สินตรำสำรอนุพนั ธ์ประกอบด้วยรำยกำร ดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2563
จำนวนเงิน
มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำ
ตำมสัญญำ
สินทรัพย์
หนีส้ ิน
(พันหน่ วย)
(พันบำท)
(พันบำท)
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
ยูโร
สัญญำซื้อขำยสิ นทรัพย์ล่วงหน้ำ
บำท
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
เยน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
เหรี ยญสิ งคโปร์
ยูโร
รวมตรำสำรอนุพนั ธ์

474,170
10,000

1,197,924
26,626

150,000

7,463

355,775
130,000
66,223
26,710
1,212,878

30
71,654
120
466
1,304,283

2,033
2,702
17,998
24,930
28,310
75,973

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562
จำนวนเงิน
มูลค่ำสัญญำ
ตำมสัญญำ
สินทรัพย์
หนีส้ ิน
(พันหน่ วย)
(พันบำท)
(พันบำท)
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
ยูโร
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
เยน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
เหรี ยญสิ งคโปร์
ยูโร
รวมตรำสำรอนุพนั ธ์

516,800
10,000

886,013
41,854

78,799
-

1,327,910
71,020
112,852
33,010
2,071,592

5,649
8,053
560
55,992
998,121

3,747
35,727
118,273

ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ทำสัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
เพื่อป้องกันควำมเสี่ ยงจำกกำรผันผวนอัตรำแลกเปลี่ยนของเงินลงทุน
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11. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
11.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ประกอบด้วย
(หน่ วย : พันบำท)

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วันที่ 31 ธันวำคม 2563
รำคำทุน
มูลค่ ำยุติธรรม
เงินลงทุนที่วัดมูลค่ ำผ่ ำนกำไรขำดทุน
ตรำสำรทุน
รวม
หัก ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รวมเงินลงทุนเงินลงทุนที่วดั มูลค่ำผ่ำนกำไรขำดทุน

28,840
28,840
(14,800)
14,040

14,040
14,040
14,040

เงินลงทุนที่วัดมูลค่ ำผ่ ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ตรำสำรทุน
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
ตรำสำรทุนต่ำงประเทศ
รวม
บวก กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รวมเงินลงทุนที่วดั มูลค่ำผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

33,307,784
32,158,664
31,702,644
9,892,455
176,080
107,237,627
9,998,024
117,235,651

39,467,580
34,267,661
32,685,117
10,765,742
49,551
117,235,651
117,235,651
รำคำทุน
ตัดจำหน่ ำย

เงินลงทุนที่วัดมูลค่ ำด้ วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำย
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
รวม
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
รวมเงินลงทุนที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์

127,624,927
60,622,139
5,592,270
193,839,336
(277,561)
193,561,775
310,811,466

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 บริ ษทั ได้นำแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงินและกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลสำหรับธุ รกิจประกันภัยมำถือปฏิบตั ิ ส่ งผลให้มีหน่วยลงทุนถูกจัดประเภทเป็ นตรำสำรหนี้ จำกเดิม
ที่ถูกจัดประเภทเป็ นตรำสำรทุนจำนวน 10,405 ล้ำนบำท
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ในระหว่ำงไตรมำส 1 ปี 2563 บริ ษทั ได้มีกำรจัดประเภทเงินลงทุนที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย
เป็ นเงิ นลงทุ นที่ วดั มูลค่ำผ่ำนกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น เพื่ อรองรั บควำมผันผวนต่ ออัตรำดอกเบี้ ย
ซึ่ งรำคำทุ น ตัด จ ำหน่ ำ ย ณ วัน ที่ มี ก ำรเปลี่ ย นประเภทเป็ นจ ำนวนเงิ น เท่ ำ กั บ 36,606 ล้ ำ นบำท
มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่มีกำรเปลี่ยนประเภทเป็ นจำนวนเงินเท่ำกับ 45,759 ล้ำนบำท
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2563 บริ ษ ัท มี กำรตั้งค่ ำเผื่ อผลขำดทุ น จำกกำรด้อยค่ ำและค่ ำเผื่ อ ผลขำดทุ น
ด้ำนเครดิ ตที่ คำดว่ำจะเกิ ดขึ้นที่ บ ันทึ กในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น สำหรับเงิ น
ลงทุนในหลักทรัพย์จำนวนรวมทั้งสิ้ น 129 ล้ำนบำท และ 314 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
รำคำทุน
มูลค่ ำยุติธรรม
เงินลงทุนเพื่อค้ ำ
ตรำสำรทุน
รวม
หัก ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รวมเงินลงทุนเพื่อค้ำ
เงินลงทุนเผื่อขำย
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ตรำสำรทุน
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
ตรำสำรทุนต่ำงประเทศ
รวม
บวก กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รวมเงินลงทุนเผื่อขำย

33,349
33,349
(12,493)
20,856

20,856
20,856
20,856

1,962,740
25,787,235
32,294,227
1,400,266
9,285,118
70,729,586
9,374,803
80,104,389

2,168,147
28,299,445
38,304,837
1,211,495
10,120,465
80,104,389
80,104,389
รำคำทุน
ตัดจำหน่ ำย

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด

140,407,255
73,022,083
6,550,825
219,980,163
รำคำทุน

เงินลงทุนทั่วไป
ตรำสำรทุน
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์

31,338
31,338
300,136,746
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11.2 ค่ำเผื่อผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2563
ค่ำเผื่อผลขำดทุน
ที่คำดว่ำจะเกิดขึน้
ที่รับรู้ในกำไร
มูลค่ำยุติธรรม ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนที่วัดด้ วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตรำสำรหนี้ที่ไม่มีกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญของ
ควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิต (Stage 1)
ตรำสำรหนี้ที่มีกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญของ
ควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิต (Stage 2)
รวม

73,693,901

(34,276)

100,284
73,794,185

(1,637)
(35,913)

(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2563
มูลค่ำตำมบัญชี ค่ำเผื่อผลขำดทุน
มูลค่ำ
ขั้นต้ น
ที่คำดว่ำจะเกิดขึน้
ตำมบัญชี
เงินลงทุนที่วัดด้ วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำย
ตรำสำรหนี้ที่ไม่มีกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญของ
ควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิต (Stage 1)
ตรำสำรหนี้ที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต (Stage 3)
รวม

193,439,336
400,000
193,839,336

(76,081)
(201,480)
(277,561)

193,363,255
198,520
193,561,775
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11.3 ระยะเวลำคงเหลือของตรำสำรหนี้
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2563
ครบกำหนด
ภำยใน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม
เงินลงทุนที่วัดมูลค่ำผ่ำนงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
4,635,496
ตรำสำรหนี้เอกชน
4,507,840
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
7,911,687
บวก กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
1,075,215
รวมเงินลงทุนที่วัดมูลค่ำผ่ำนงบกำไร
18,130,238
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนที่วัดมูลค่ำด้ วยรำคำทุนตัด
จำหน่ ำย
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้เอกชน
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิต
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
รวมเงินลงทุนที่วัดมูลค่ำด้ วยรำคำทุน
ตัดจำหน่ ำย

7,829,782
13,817,303
1,980,768
1,922,791

19,485,874
13,833,521
6,182,177

31,951,152
32,158,664
9,892,455
9,180,183

25,550,644

39,501,572

83,182,454

3,636,919
1,903,982
850,000

11,732,922
30,125,502
2,834,990

112,255,086
28,592,655
1,907,280

127,624,927
60,622,139
5,592,270

(207,173)

(44,140)

(26,248)

(277,561)

6,183,728

44,649,274

142,728,773

193,561,775
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(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562
ครบกำหนด
ภำยใน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม

11.4

เงินลงทุนเผื่อขำย
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้เอกชน
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
บวก กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รวมเงินลงทุนเผื่อขำย

661,602
18,623
680,225

450,000
13,305,000
1,400,266
921,814
16,077,080

11,820,633
1,438,864
13,259,497

450,000
25,787,235
1,400,266
2,379,301
30,016,802

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้เอกชน
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด

1,598,869
4,896,533
400,000
6,895,402

21,428,900
26,295,662
2,405,164
50,129,726

117,379,486
41,829,888
3,745,661
162,955,035

140,407,255
73,022,083
6,550,825
219,980,163

เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่มีอนุพนั ธ์แฝง (Structured notes)
เงินลงทุ นในตรำสำรหนี้ ที่ มีอนุ พ นั ธ์แฝงที่ บริ ษทั จัดประเภทเป็ นเงิ นลงทุนที่ วดั มูลค่ำผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและเงินลงทุนที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย มีดงั ต่อไปนี้
(1) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั มีเงินลงทุนในตัว๋ สัญญำใช้เงินและตัว๋ แลกเงินจำนวนรวม
600 ล้ำ นบำท ซึ่ งออกโดยธนำคำรพำณิ ช ย์ในประเทศและสำขำของธนำคำรพำณิ ชย์
ต่ำงประเทศ อำยุคงเหลือประมำณ 1 - 9 ปี และมีเงื่อนไขโดยผูอ้ อกตรำสำรมี สิทธิ ในกำร
ชำระคืนก่ อนกำหนดหรื อเรี ยกเงิ นฝำกเพิ่ม และมี ดอกเบี้ ยอ้ำงอิ งกับอัตรำผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบำล (CMT Index) (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 : ไม่มี)
(2) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั มีเงินลงทุนในตัว๋ สัญญำใช้เงินและตัว๋ แลกเงินจำนวนรวม
600 ล้ำนบำท ซึ่งออกโดยสำขำของธนำคำรพำณิ ชย์ต่ำงประเทศ มีอำยุคงเหลือประมำณ 1 ปี
และมี ดอกเบี้ ยอ้ำงอิ งกับ อัต รำผลตอบแทนพัน ธบัตรรั ฐบำล (CMT Index) (ณ วัน ที่ 31
ธันวำคม 2563 : ไม่มี)
(3) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริ ษทั มีเงินลงทุนในตัว๋ สัญญำใช้เงินและตัว๋ แลกเงิน
จำนวนรวม 1,476 ล้ำนบำท และ 3,614 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซึ่ งออกโดยสำขำของธนำคำร
พำณิ ชย์ต่ำงประเทศ มี อำยุคงเหลือประมำณ 1 - 6 ปี และ 1 - 9 ปี ตำมล ำดับ และมีเงื่อนไข
ของกำรเวนคื น ตั๋วสั ญ ญำใช้ เงิ น และตั๋วแลกเงิ น ดังกล่ ำวเมื่ อเกิ ดผลกระทบจำกเครดิ ต
(Credit Event) กับหลักทรัพย์อำ้ งอิง
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(4) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั มีเงินลงทุนในตัว๋ สัญญำใช้เงินและตัว๋ แลกเงินจำนวนรวม
983 ล้ำนบำท ซึ่ งออกโดยสำขำของธนำคำรพำณิ ชย์ต่ำงประเทศ มีอำยุคงเหลือประมำณ 14 ปี
โดยธนำคำรดังกล่ำววำงพันธบัตรรัฐบำลคิดเป็ นอัตรำร้อยละ 70 - 80 ของมูลค่ำตัว๋ สัญญำใช้เงิน
และตัว๋ แลกเงินที่ออกเพื่อเป็ นหลักประกัน และมีเงื่อนไขของกำรเวนคืนตัว๋ สัญญำใช้เงิน
และตัว๋ แลกเงินดังกล่ำวเมื่อเกิดผลกระทบจำกเครดิต (Credit Event) กับหลักทรัพย์อำ้ งอิง
(ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 : ไม่มี)
(5) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั มีเงินลงทุนในตัว๋ แลกเงินจำนวนรวม 466 ล้ำนบำท ซึ่ งออก
โดยสำขำของธนำคำรพำณิ ชย์ต่ำงประเทศ อำยุคงเหลือประมำณ 12 ปี มีเงื่อนไขโดยผูอ้ อก
ตรำสำรมีสิทธิ ในกำรชำระคืนก่อนกำหนด และมีเงื่อนไขของกำรเวนคืนตัว๋ แลกเงินดังกล่ำว
เมื่อเกิดผลกระทบจำกเครดิต (Credit Event) กับหลักทรัพย์อำ้ งอิง (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
: ไม่มี)
(6) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริ ษทั มีเงินลงทุนในตัว๋ แลกเงินจำนวนรวม 1,475 ล้ำนบำท
และ 1,464 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งออกเป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศ โดยสำขำของธนำคำรพำณิ ชย์
ต่ำงประเทศ มีอำยุคงเหลือประมำณ 5 - 6 ปี และ 6 - 7 ปี ตำมลำดับ และมีเงื่อนไขของกำรเวนคืน
ตัว๋ แลกเงินดังกล่ำวเมื่อเกิดผลกระทบจำกเครดิต (Credit Event) กับหลักทรัพย์อำ้ งอิง
11.5

เงินลงทุนที่ติดภำระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีพนั ธบัตรรัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ซึ่ งมีรำคำทุ นหรื อทุนตัดจำหน่ ำยจำนวน 61,509 ล้ำนบำท และ 64,127 ล้ำนบำท ตำมลำดับ วำงไว้
กับนำยทะเบี ยนเพื่อเป็ นหลักทรัพย์ประกันและเงินส ำรองตำมที่ กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินข้อ 33 และ 34

11.6

ผลกำไรจำกเงินลงทุน
ผลกำไรจำกเงินลงทุนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
ผลกำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำยเงินลงทุนที่วดั มูลค่ำ
ผ่ำนกำไรขำดทุน
ผลกำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนที่วดั มูลค่ำผ่ำน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลกำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนที่วดั มูลค่ำ
ด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย
ผลขำดทุนจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รวมกำไรจำกเงินลงทุน

3,126

(2,973)

1,049,130

952,425

(31,919)
1,020,337

122,603
1,072,055
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(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
ผลกำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำยเงินลงทุนที่วดั มูลค่ำ
ผ่ำนกำไรขำดทุน
ผลกำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนที่วดั มูลค่ำผ่ำน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลกำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนที่วดั มูลค่ำ
ด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย
ผลขำดทุนจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รวมกำไรจำกเงินลงทุน

11.7

3,126

(2,973)

1,049,130

952,425

(16,261)
1,035,995

122,603
1,072,055

ผลต่ำงจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมสุทธิของมูลค่ำเงินลงทุนผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลต่ำงจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562
ประกอบด้วย
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม
2563
ส่วนเกินทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ตำมที่เคยรำยงำนไว้เดิม
กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ลงทุน
กำรจัดประเภทเงินลงทุนใหม่จำกเดิมเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไปเป็ นเงินลงทุนที่
วัดมูลค่ำผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนของตรำสำรหนี้ซ่ ึงเดิมจัดประเภทเป็ นตรำสำรทุน
ส่วนเกินทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุ งใหม่
หัก ภำษีเงินได้
ส่วนเกินทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น- สุทธิจำกภำษี
เงินได้ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุ งใหม่

9,419,466
31,360
212,342
1,208,658
10,871,826
(2,168,092)
8,703,734
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(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
ส่วนเกินทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ณ วันต้นปี
กำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมสุ ทธิ จำกกำรวัดมูลค่ำ
เงินลงทุนผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมสุ ทธิ ของส่วนที่โอน
ไปกำไรหรื อขำดทุน
ส่วนเกินกว่ำทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนผ่ำนกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น ณ วันสิ้นปี
หัก ภำษีเงินได้
ผลต่ำงจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมสุ ทธิของ
มูลค่ำเงินลงทุนผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุ ทธิจำกภำษี

11.8

10,871,826

6,202,322

1,008,033

3,643,438

(555,462)

(426,294)

11,324,397
(2,231,974)

9,419,466
(1,883,894)

9,092,423

7,535,572

มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนตรำสำรหนี้ตำมประเภทดังต่อไปนี้

ประเภทสินทรัพย์ ทำงกำรเงิน

สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่ กระแสเงิน สดที่ เกิดขึ้น ตำมสัญญำจำก
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินในวันที่กำหนดไว้เป็ นกำรรับชำระเงินต้น
และดอกเบี้ ยจำกจ ำนวนเงิ น ต้น คงค้ำ งเท่ ำ นั้ น โดยไม่ ร วม
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่เข้ำนิยำมกำรถือเพื่อค้ำตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับ ที่ 9 (เมื่ อ มี ก ำรประกำศใช้) หรื อ ที่
บริ ษทั บริ หำรและประเมินผลงำนด้วยกำรประเมิ นมูลค่ำยุติธรรม
กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นตำมสัญญำในวันที่กำหนดไว้ไม่เป็ นกำร
รับชำระเงินต้นและดอกเบี้ยจำกจำนวนเงินต้นคงค้ำงเท่ำนั้น

(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2563
จำนวนกำรเปลี่ยน
มูลค่ำยุติธรรม
แปลงในมูลค่ำยุติธรรม
ณ สิ้นงวด
ระหว่ ำงงวด
296,790,317
9,425,750

12,339,515

(1,011,287)
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่ วย : พันบำท)
บริษัท

บริ ษทั บีแอลเอ อินชัวรันส์
โบรคเกอร์ จำกัด
Bangkok Life Assurance
(Cambodia) Public Limited
Company (1)
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(1)

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึน้
ในประเทศ ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
สั ดส่ วนเงินลงทุน
รำคำทุน
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2563
2562
2563
2562
2563
2562

นำยหน้ำประกัน
วินำศภัย

ไทย

24,000

24,000

99

99

23,760

23,760

ประกันชีวิต

กัมพูชำ

-

153,598

-

52

23,760

85,329
(52,680)
56,409

เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ได้จำหน่ำยเงินลงทุนใน Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited Company (ดูหมำยเหตุขอ้ 13)

13. กำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ได้จำหน่ ำยเงินลงทุนใน Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited
Company ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัทย่อยของบริ ษ ัท มี ผลท ำให้ บริ ษ ัทสู ญเสี ยอ ำนำจกำรควบคุ มบริ ษ ัทย่อยดังกล่ ำว
โดยกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นำฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวมำรวมในงบกำรเงินรวม
ตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ได้สูญเสี ยอำนำจกำรควบคุม บริ ษทั รับรู ้ผลขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรสำหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม 2563 จำนวน 32 ล้ำนบำท และ 16 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้แสดงผลกำรดำเนิ นงำน
ของบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวสำหรับงวดก่อนสู ญเสี ยอำนำจกำรควบคุมอยู่ภำยในขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
ในงบกำรเงินรวม
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ได้รวมสิ นทรัพย์ของกำรดำเนิ นงำนที่ยกเลิกไว้
จำนวน 84 ล้ำนบำท โดยยอดคงเหลือส่ วนใหญ่ เป็ นเงินสดและรำยกำรเที ยบเท่ำเงินสด และเงินมัดจำ
(ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 : ไม่มี)
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งบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมสำหรับกำรดำเนินงำนที่ยกเลิกแสดงดังต่อไปนี้
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดตั้งแต่
วันที่ 1 มกรำคม
สำหรับปี สิ้นสุ ด
ถึงวันที่ 9 ธันวำคม
วันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
กำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
รำยได้
ค่ำใช้จ่ำย
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ขำดทุนสำหรับปี จำกกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก - สุ ทธิจำกภำษี

977
(1,304)
(327)
(18)
(345)

28
(3,625)
(3,597)
(3,597)

ขำดทุนต่ อหุ้น*
ขำดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน (บำท)

(0.001)

(0.001)

* ขำดทุนต่อหุ้นจำกกำรดำเนินงำนที่ยกเลิกสำหรับส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั

14. เงินให้ ก้ ูยืมและดอกเบีย้ ค้ ำงรับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ยอดคงเหลือของเงินให้กูย้ ืมและดอกเบี้ยค้ำงรับโดยจำแนกอำยุตำมเงินต้น
และดอกเบี้ยที่คำ้ งชำระแสดงได้ดงั นี้
(หน่ วย : พันบำท)

ระยะเวลำค้ำงชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกว่ำกำหนดชำระ
น้อยกว่ำ 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
เงินให้กยู้ ืมและดอกเบี้ยค้ำงรับ - สุทธิ

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2563
เงินให้ ก้ยู ืมและดอกเบี้ยค้ำงรับ
กรมธรรม์ ประกันภัย ทรัพย์สินจำนอง
เป็ นประกัน
เป็ นประกัน
อื่นๆ
9,523,824
1,637,585
54
9,523,824
9,523,824

111,462
1,990
7,650
99,648
1,858,335
(68,690)
1,789,645

55
109
109

รวม
11,161,463
111,462
1,990
7,650
99,703
11,382,268
(68,690)
11,313,578
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(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562
เงินให้ ก้ยู ืมและดอกเบี้ยค้ำงรับ
ระยะเวลำค้ำงชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกว่ำกำหนดชำระ
น้อยกว่ำ 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กยู้ ืมและดอกเบี้ยค้ำงรับ - สุทธิ

กรมธรรม์ ประกันภัย ทรัพย์สินจำนอง
เป็ นประกัน
เป็ นประกัน
9,471,230
1,641,493
9,471,230
9,471,230

กำรจัดชั้น
เงินให้กยู้ ืมที่ไม่มีกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญ
ของควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิต (Stage 1)
เงินให้กยู้ ืมที่มีกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญของควำมเสี่ ยง
ด้ำนเครดิต (Stage 2)
เงินให้กยู้ ืมที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต (Stage 3)
รวม
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
รวม

อื่น ๆ
153

37,766
43,617
9,396
36,035
1,768,307
(18,077)
1,750,230

55
208
208

รวม
11,112,876
37,766
43,617
9,396
36,090
11,239,745
(18,077)
11,221,668

(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2563
เงินให้ ก้ยู ืมและดอกเบีย้ ค้ำงรับ
ทรัพย์สินจำนอง
เป็ นประกัน
อื่น ๆ
รวม
1,749,047
9,640
99,648
1,858,335
(68,690)
1,789,645

54
55
109
109

1,749,101
9,640
99,703
1,858,444
(68,690)
1,789,754

เงินให้กูย้ มื โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกันเป็ นเงินให้กูย้ มื แก่ผเู ้ อำประกันภัย โดยให้กูใ้ นวงเงินไม่เกิน
มูลค่ำเงินสดของกรมธรรม์ และคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 3.00 - 8.00 ต่อปี ซึ่งเป็ นอัตรำดอกเบี้ยที่ได้รับ
กำรอนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริ มกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินให้กูย้ ืมแก่พนักงำน กำหนดวงเงินกูย้ ืมให้แก่พนักงำนแต่ละรำยโดยกรณี บุคคลค้ ำประกันด้วยวงเงินสู งสุ ด
ที่ 0.10 ล้ำนบำท ซึ่ งคิดอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 เงินให้กูย้ ืมแก่
พนักงำนมีจำนวนเงิน 0.10 ล้ำนบำท และ 0.21 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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เงินให้กู้ยืมแก่ พ นักงำนกรณี มีหลักทรั พ ย์ค้ ำประกันจำนวนเงินสู งสุ ดที่ 50 เท่ำของเงินเดือนรำยเดือน
ซึ่งคิดอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 - 6.00 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 เงินให้กูย้ มื แก่พนักงำน
กรณี มีหลักทรัพย์ค้ ำประกันมีจำนวนเงิน 12 ล้ำนบำท และ 18 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
15. อสั งหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน
มูลค่ำตำมบัญชีของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดงั นี้
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2563
31 ธันวำคม 2562
อำคำรสำนักงำนให้เช่ำ
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี

21,303
(5,682)
15,621

21,303
(4,617)
16,686

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุ นสำหรับปี 2563 และ 2562 แสดงได้
ดังนี้

มูลค่ำตำมบัญชีตน้ ปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
มูลค่ำตำมบัญชีสิ้นปี

(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
16,686
17,752
(1,065)
(1,066)
15,621
16,686

มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดงั นี้

อำคำรสำนักงำนให้เช่ำ

(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2563
31 ธันวำคม 2562
36,506
22,646

มูลค่ำยุติธรรมประเมินโดยผูป้ ระเมินรำคำอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีวิเครำะห์มูลค่ำจำกต้นทุน (Cost Approach)
ส ำหรั บอำคำรส ำนักงำนให้ เช่ ำ คื อ กำรประมำณกำรต้นทุ นในกำรสร้ ำงอำคำรทดแทนใหม่ ตำมรำคำ
ณ ปัจจุบนั แล้วหักลบด้วยค่ำเสื่ อมรำคำตำมอำยุกำรใช้งำน และบวกด้วยมูลค่ำตลำดของที่ดิน
ในระหว่ ำ งปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2563 และ 2562 กลุ่ ม บริ ษ ัท และบริ ษ ัท มี ร ำยได้ค่ ำ เช่ ำ จำก
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนจำนวน 0.90 ล้ำนบำท และ 0.90 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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16. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้
ดังนี้
(หน่ วย : พันบำท)

ที่ดิน
รำคำทุน
1 มกรำคม 2562
ซื้อเพิม่
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำยระหว่ำงงวด
ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำ
งบกำรเงินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2562
ซื้อเพิม่
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำยระหว่ำงงวด
โอนเข้ำ (ออก)
ตัดจำหน่ำยจำกกำรขำยเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย
31 ธันวำคม 2563
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2562
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับ
ส่วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
31 ธันวำคม 2562
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับ
ส่วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำตัดจำหน่ำยจำกกำรขำย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
31 ธันวำคม 2563
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2563
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2563

อำคำรและ
ส่ วนปรับปรุง
อำคำรและ
อำคำรเช่ ำ

อำคำรชุด

งบกำรเงินรวม
เครื่ องตกแต่ ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
สำนักงำน

ยำนพำหนะ

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ ำง
21,996
147,024
-

รวม

794,246
(2,900)

756,333
516
(8,610)

36,633
-

662,061
27,108
(6,440)

40,863
6,750
-

791,346
-

(31)
200
748,408
55,787
(192,155)
715,743

36,633
-

(27)
682,702
69,051
(102,039)
185,824

47,613
2,249
-

791,346

1,327,783

36,633

(1,070)
834,468

49,862

-

-

389,764

27,781

541,032

19,887

-

978,464

-

(7,323)
30,221
412,662

-

(6,362)
46,687
581,357

6,306
26,193

-

(13,685)
85,047
1,049,826

-

(192,155)
32,281

1,832

(101,569)
58,253

6,322

-

(293,724)
98,688

-

252,788

31,446

(869)
537,172

32,515

-

(869)
853,921

335,746
1,074,995

7,019
5,187

101,345
297,296

21,420
17,347

791,346
791,346

1,833
29,614

(200)
168,820
734,471
(901,567)

1,724

2,312,132
181,398
(17,950)
(58)
2,475,522
861,558
(294,194)
(1,070)
3,041,816

168,820
1,724

1,425,696
2,187,895

พันบำท
พันบำท

85,047
98,688

- 45 (หน่ วย : พันบำท)

ที่ดิน
รำคำทุน
1 มกรำคม 2562
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2562
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2563
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2562
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วนที่จำหน่ำย
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
31 ธันวำคม 2562
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วนที่จำหน่ำย
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
31 ธันวำคม 2563
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2563
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2563

794,246
(2,900)
791,346
791,346
791,346
791,346

อำคำรและ
ส่ วนปรับปรุง
อำคำรและ
อำคำรเช่ ำ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องตกแต่ ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
อำคำรชุด
สำนักงำน
ยำนพำหนะ

753,626
516
(6,032)
200
748,310
55,787
(192,155)
715,743
1,327,685

36,633
36,633
36,633

660,420
27,108
(6,245)
681,283
69,006
(102,039)
185,824
834,074

40,863
6,750
47,613
2,249
49,862

388,372
(6,032)
30,221
412,561
(192,155)
32,281
252,687

27,783
1,833
29,616
1,832
31,448

539,946
(6,221)
46,437
580,162
(101,569)
58,220
536,813

19,888
6,306
26,194
6,322
32,516

335,749
1,074,998

7,017
5,185

101,121
297,261

21,419
17,346

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ ำง
21,996
147,024
(200)
168,820
734,471
(901,567)
1,724
-

รวม
2,307,784
181,398
(15,177)
2,474,005
861,513
(294,194)
3,041,324
975,989
(12,253)
84,797
1,048,533
(293,724)
98,655
853,464

168,820
1,724

1,425,472
2,187,860

พันบำท
พันบำท

84,797
98,655

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีอำคำรและอุปกรณ์จำนวนหนึ่ง ซึ่งตัดค่ำเสื่ อมรำคำ
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่ รำคำทุนเดิมก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวในงบกำรเงินรวม
มีจำนวนประมำณ 571 ล้ำนบำท และ 632 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร : 571 ล้ำนบำท และ
631 ล้ำนบำท ตำมลำดับ)
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริ ษทั มีที่ดินและอำคำรจำนวนหนึ่ งซึ่ งเลิกใช้งำนแล้วแต่ไม่เข้ำ
เงื่อนไขกำรจัดเป็ นสิ นทรัพย์รอกำรขำย รำคำทุนเดิมก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรัพย์มีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้

ที่ดิน
อำคำร
ส่ วนปรับปรุ งทรัพย์สินที่เช่ำ
ทรัพย์สินดำเนินงำน
คอมพิวเตอร์
เครื่ องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงำน
รวม

(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2563
31 ธันวำคม 2562
2,480
580
5,437
1,928
16,168
10,426
12,859
2,203
806
89
6,557
5,347
44,307
20,573

17. ค่ำควำมนิยม
ค่ำควำมนิ ยมเกิดจำกเมื่อวันที่ 7 กรกฎำคม 2557 บริ ษทั ได้มำซึ่ งอำนำจควบคุมในบริ ษทั บีแอลเอ อินชัวรันส์
โบรกเกอร์ จำกัด (“บริ ษทั ย่อย”) โดยกำรซื้อหุ ้นทุนและสิ ทธิ ออกเสี ยงในบริ ษทั ย่อยและมูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ
ที่ได้มำจำกกำรรวมธุรกิจน้อยกว่ำสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ทำให้เกิดค่ำควำมนิยมจำกกำรซื้อธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 งบกำรเงินรวมมีค่ำควำมนิ ยมคงเหลือจำนวน 5 ล้ำนบำท และ 5 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ
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18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้
ดังนี้
(หน่ วย : พันบำท)

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

งบกำรเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่ำงพัฒนำ

รวม

รำคำทุน
1 มกรำคม 2562
เพิ่มขึ้น
ตัดจำหน่ำยระหว่ำงงวด
31 ธันวำคม 2562
เพิ่มขึ้น
31 ธันวำคม 2563

114,502
1,113
(663)
114,952
20,086
135,038

1,787
1,787
8,219
10,006

114,502
2,900
(663)
116,739
28,305
145,044

ค่ำตัดจำหน่ ำยสะสม
1 มกรำคม 2562
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
31 ธันวำคม 2562
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
31 ธันวำคม 2563

110,757
2,050
112,807
4,777
117,584

-

110,757
2,050
112,807
4,777
117,584

มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2563
ค่ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2563

2,145
17,454

1,787
10,006

พันบำท
พันบำท

3,932
27,460

2,050
4,777
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(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ระหว่ำงพัฒนำ
รวม
รำคำทุน
1 มกรำคม 2562
เพิ่มขึ้น
31 ธันวำคม 2562
เพิม่ ขึ้น
31 ธันวำคม 2563

113,758
1,113
114,871
20,076
134,947

1,787
1,787
8,219
10,006

113,758
2,900
116,658
28,295
144,953

ค่ำตัดจำหน่ ำยสะสม
1 มกรำคม 2562
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
31 ธันวำคม 2562
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
31 ธันวำคม 2563

110,143
2,583
112,726
4,777
117,503

-

110,143
2,583
112,726
4,777
117,503

2,145
17,444

1,787
10,006

3,932
27,450

มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2563
ค่ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2563

พันบำท
พันบำท

2,583
4,777

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษ ทั และบริ ษทั มี คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ซ่ ึ งตัดจำหน่ ำยเต็มมูลค่ำ
แล้วแต่ยงั คงใช้งำนอยูโ่ ดยรำคำทุนเดิมก่อนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวในงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจำนวนรวมประมำณ 101 ล้ำนบำท และ 99 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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19. สินทรัพย์/หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
19.1 สิ นทรัพย์/หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วยผลกระทบ
ทำงภำษีที่เกิดจำกรำยกำรดังต่อไปนี้
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส่ วนเปลี่ยนแปลงใน

ส่ วนเปลี่ยนแปลงใน

สิ นทรัพย์ /หนี้สินภำษีเงินได้ สิ นทรัพย์ /หนี้สินภำษีเงินได้
รอกำรตัดบัญชีที่รับรู้เข้ ำ

รอกำรตัดบัญชีที่รับรู้เข้ ำ

กำไรขำดทุน

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สำหรับปี สิ้นสุ ด

สำหรับปี สิ้นสุ ด

วันที่ 31 ธันวำคม

วันที่ 31 ธันวำคม

31 ธันวำคม

1 มกรำคม

31 ธันวำคม

2563

2563

2562

2563

2562

2563

2562

2,421,923

2,421,923

(298,473)

(335,547)

-

-

-

-

สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว 2,123,450
สำรองค่ำสิ นไหมทดแทน

14,648

16,577

16,577

(1,929)

(2,056)

สำรองผลประโยชน์พนักงำนระยะยำว

34,044

41,019

41,019

4,101

9,874

ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น

102,155

34,356

-

อื่นๆ

113,953

10,536

14,151

103,417

(1,702)

2,388,250

2,524,411

2,493,670

(125,085)

(329,431)

-

-

1,572,931

-

263,349

1,615,400

-

63,919

-

63,882

-

44,889

171,098

-

(30,238)

-

(95,971)

-

1,788,090

1,786,498

1,572,931

33,681

263,349

(32,089)

643,429

600,160

737,913

920,739

(158,766)

(592,780)

21,013

(640,508)

สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี

67,799

-

(11,076)

2,921

-

-

-

-

(11,076)

2,921

หนี้สินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขำย

เงินลงทุนที่วดั มูลค่ำผ่ำนงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น 1,743,201
กำรป้องกันควำมเสี่ ยงในกระแสเงินสด
หนี้สินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ /หนี้สินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ

-

643,429
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19.2 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
ภำษีเงินได้นิติบคุ คล
รำยกำรปรับปรุ งค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและ
กำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่รับรู ้ในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน

(5,842)

228,754
96,491

158,766
152,924

592,780
918,025

รำยกำรกระทบยอดจำนวนเงินระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกบั ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สำมำรถแสดงได้ดงั นี้
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
2563
2562
กำไรทำงบัญชีก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 1,761,406
5,305,921
1,773,538
5,301,951
อัตรำภำษีเงินได้นิติบคุ คล
20%
20%
20%
20%
จำนวนภำษีตำมอัตรำภำษีเงินได้
354,708
1,061,184
354,708
1,061,184
รำยกำรปรับปรุ งค่ำใช้จ่ำย
ภำษีเงินได้นิติบคุ คลของปี ก่อน
(5,842)
96,491
(5,842)
96,491
ผลกระทบทำงภำษีสุทธิของรำยได้
หรื อค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ถือเป็ นรำยได้หรื อ
ค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี
(195,942)
(239,650)
(195,942)
(239,650)
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่รับรู ้
ในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
152,924
918,025
152,924
918,025
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จำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
ภำษีเงินได้ที่เกิดจำก
กำไรจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนที่วดั มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอืน่
กำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนที่วดั มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นที่โอนไปรับรู ้ในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
ขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมตรำสำรอนุพนั ธ์สำหรับ
กำรป้องกันควำมเสี่ ยงในกระแสเงินสด
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัย
ภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นส่วนของ (กำไร) ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

(174,974)

(728,687)

111,092

85,258

95,971

-

(11,076)
21,013

2,921
(640,508)

20. สินทรัพย์อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สิ นทรัพย์อื่นประกอบด้วย

ภำษีเงินได้จ่ำยล่วงหน้ำ
ค่ำเช่ำอำคำรจ่ำยล่วงหน้ำ
เงินมัดจำ
ลูกหนี้จำกกำรขำยเงินลงทุน
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
อื่นๆ
รวมสิ นทรัพย์อื่น

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม
2563
2562
275,740
100,917
10,824
44,967
98,054
197,830
81,250
14,270
14,716
132,788
125,079
665,595
430,840

(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม
2563
2562
275,740
100,917
10,824
44,967
77,194
197,830
81,250
14,270
14,716
122,025
110,600
654,832
395,501
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21. หนีส้ ินจำกสัญญำประกันภัย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 หนี้สินจำกสัญญำประกันภัย ประกอบด้วย
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2563
31 ธันวำคม 2562
หนี้สิน
หนี้สิน
หนี้สิน
หนี้สิน
ตำมสัญญำ ส่ วนที่เอำ
ตำมสัญญำ ส่ วนที่เอำ
ประกันภัย ประกันภัยต่อ
สุ ทธิ
ประกันภัย ประกันภัยต่อ
สุ ทธิ
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว 282,407,305
282,407,305 277,488,536
277,488,536
สำรองค่ำสินไหมทดแทน
ค่ำสินไหมทดแทนที่ได้รับรำยงำนแล้ว
189,309 (141,559)
47,750
151,578
(76,315)
75,263
ค่ำสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรำยงำน
73,242
73,242
82,884
82,884
สำรองเบี้ยประกันภัย
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
1,482,840 (475,248) 1,007,592 1,451,634 (473,386)
978,248
ผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภัยค้ำงจ่ำย
236,895
236,895
191,174
191,174
หนี้สินอื่นตำมกรมธรรม์ประกันภัย
6,938,988
6,938,988 7,276,022
7,276,022
รวมหนี้สินจำกสัญญำประกันภัย
291,328,579 (616,807) 290,711,772 286,641,828 (549,701) 286,092,127
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2563
31 ธันวำคม 2562
หนี้สิน
หนี้สิน
หนี้สิน
หนี้สิน
ตำมสัญญำ ส่ วนที่เอำ
ตำมสัญญำ ส่ วนที่เอำ
ประกันภัย ประกันภัยต่อ
สุ ทธิ
ประกันภัย ประกันภัยต่อ
สุ ทธิ
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว 282,407,305
282,407,305 277,488,525
277,488,525
สำรองค่ำสินไหมทดแทน
ค่ำสินไหมทดแทนที่ได้รับรำยงำนแล้ว
189,309 (141,559)
47,750
151,578
(76,315)
75,263
ค่ำสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรำยงำน
73,242
73,242
82,884
82,884
สำรองเบี้ยประกันภัย
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
1,482,840 (475,248) 1,007,592 1,451,634 (473,386)
978,248
ผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภัยค้ำงจ่ำย
236,895
236,895
191,174
191,174
หนี้สินอื่นตำมกรมธรรม์ประกันภัย
6,938,988
6,938,988 7,276,022
7,276,022
รวมหนี้สินจำกสัญญำประกันภัย
291,328,579 (616,807) 290,711,772 286,641,817 (549,701) 286,092,116

ในระหว่ำงปี 2563 และ 2562 ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้เข้ำทำสัญญำประกันภัยต่อเพื่อเป็ น
กำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งจำกกำรรั บ ประกัน ภัย ฝ่ ำยบริ ห ำรของกลุ่ ม บริ ษ ัท และบริ ษ ัท บริ ห ำรควำมเสี่ ย ง
โดยกำรพิจำรณำภำระควำมเสี ยหำยสุทธิจำกกำรรับประกันภัย โดยได้เปิ ดเผยภำระหนี้สินตำมสัญญำประกัน
ทั้งในส่ วนของควำมเสี ยหำยรวมและควำมเสี ยหำยสุ ทธิ
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ตั้ง แต่ ว นั ที่ 1 มกรำคม 2563 บริ ษ ัท ได้เปลี่ ย นแปลงประมำณกำรตั้ง ส ำรองประกัน ภัย ส ำหรั บ สั ญ ญำ
ประกันภัยระยะยำวเพิ่ มเติ ม สำหรั บ ควำมเสี่ ยงจำกกำรที่ส มมติ ฐำนที่ ใช้ในกำรคำนวณส ำรองประกันภัย
แตกต่ำงไปจำกประสบกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง (PAD) จำกเดิมร้อยละ 4 เป็ นร้อยละ 5 ของเงินสำรองตำมวิธีเบี้ย
ประกันภัยสุ ทธิชำระคงที่ เพื่อรองรับกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ย โดยบริ ษทั ได้
บันทึกผลกระทบสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำร PAD ดังกล่ำว สำหรับสำรองประกันภัยสำหรับ
สัญญำประกันภัยระยะยำว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่ งเคยบันทึกไว้ที่ร้อยละ 4 เป็ นร้อยละ 5 เพิ่มขึ้นจำนวน
2,668 ล้ำนบำท ในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
21.1 สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว ประกอบด้วย

ยอดคงเหลือต้นปี
สำรองเพิ่มขึ้นจำกกรมธรรม์ประกันภัยใหม่และกรมธรรม์
ประกันภัยที่ยงั มีผลบังคับ
สำรองลดลงจำกกำรจ่ำยผลประโยชน์กรมธรรม์ประกันภัย
ขำดอำยุ กำรยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ฯลฯ
ยอดคงเหลือปลำยปี

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม
2563
2562
277,488,536
273,908,194

(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม
2563
2562
277,488,525
273,908,102

32,614,960

29,754,084

32,614,971

29,754,165

(27,696,191)
282,407,305

(26,173,742)
277,488,536

(27,696,191)
282,407,305

(26,173,742)
277,488,525

21.2 สำรองค่ำสิ นไหมทดแทน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สำรองค่ำสิ นไหมทดแทน ประกอบด้วย
(หน่ วย : พันบำท)

ยอดคงเหลือต้นปี
ค่ำสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี ปัจจุบนั
ค่ำสิ นไหมทดแทนจ่ำยระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
234,462
265,652
2,179,313
2,244,800
(2,151,224)
(2,275,990)
262,551
234,462
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21.3 สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้ ประกอบด้วย
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
1,451,634
1,322,760
4,086,611
3,834,755
(4,055,405)
(3,705,881)
1,482,840
1,451,634

ยอดคงเหลือต้นปี
เบี้ยประกันภัยรับสำหรับปี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรำยได้ในปี ปัจจุบนั
ยอดคงเหลือปลำยปี

21.4 ตำรำงค่ำสิ นไหมทดแทนสุทธิ
21.4.1 ตำรำงค่ำสิ นไหมทดแทนก่อนกำรประกันภัยต่อ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่ วย : พันบำท)
ปี อุบัติเหตุ
ประมำณกำรค่ำสิ นไหม
ทดแทน :
- ณ สิ้นปี อุบตั ิเหตุ
- หนึ่งปี ถัดไป
- สองปี ถัดไป
- สำมปี ถัดไป
- สี่ ปีถัดไป
- ห้ำปี ถัดไป
ประมำณกำรค่ำสิ นไหม
ทดแทนสัมบูรณ์
ค่ำสิ นไหมทดแทนจ่ำยสะสม
รวมสำรองค่ำสิ นไหมทดแทน
ก่อนกำรประกันภัยต่อ

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2560
2561
2562

ก่อนปี 2558

2558

2563

รวม

1,609,003
1,659,839
1,662,355
1,662,355
1,662,355
1,662,355

1,662,384
1,737,766
1,738,525
1,738,525
1,738,525
1,738,527

1,786,229
1,853,351
1,857,916
1,857,916
1,857,916
-

1,787,495
1,870,827
1,872,409
1,872,409
-

2,071,149
2,124,857
2,126,051
-

2,131,302
2,204,536
-

1,989,968
-

-

1,662,355
(1,659,382)

1,738,527
(1,738,026)

1,857,916
(1,856,350)

1,872,409
(1,872,363)

2,126,051
(2,125,862)

2,205,775
(2,194,382)

2,058,346 13,521,379
(1,812,463) (13,258,828)

2,973

501

1,566

46

189

11,393

245,883

262,551
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่ วย : พันบำท)
ปี อุบัติเหตุ
ประมำณกำรค่ำสิ นไหม
ทดแทน :
- ณ สิ้นปี อุบตั ิเหตุ
- หนึ่งปี ถัดไป
- สองปี ถัดไป
- สำมปี ถัดไป
- สี่ ปีถัดไป
- ห้ำปี ถัดไป
ประมำณกำรค่ำสิ นไหม
ทดแทนสัมบูรณ์
ค่ำสิ นไหมทดแทนจ่ำยสะสม
รวมสำรองค่ำสิ นไหมทดแทน
ก่อนกำรประกันภัยต่อ

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2559
2560
2561

ก่อนปี 2557

2557

2562

รวม

1,550,013
1,647,789
1,651,663
1,651,663
1,651,663
1,651,663

1,609,003
1,659,839
1,662,355
1,662,355
1,662,355
1,662,355

1,662,369
1,737,751
1,738,510
1,738,510
1,738,510
-

1,786,230
1,853,353
1,857,917
1,857,917
-

1,787,490
1,870,819
1,872,145
-

2,071,233
2,141,194
-

2,069,141
-

-

1,651,663
(1,649,319)

1,662,355
(1,661,350)

1,738,510
(1,737,009)

1,857,917
(1,857,197)

1,872,145
(1,872,070)

2,143,935
(2,140,585)

2,149,283 13,075,808
(1,923,816) (12,841,346)

2,344

1,005

1,501

720

75

3,350

225,467

234,462

21.4.2 ตำรำงค่ำสิ นไหมทดแทนสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่ วย : พันบำท)
ปี อุบัติเหตุ
ประมำณกำรค่ำสิ นไหม
ทดแทน :
- ณ สิ้นปี อุบตั ิเหตุ
- หนึ่งปี ถัดไป
- สองปี ถัดไป
- สำมปี ถัดไป
- สี่ ปีถัดไป
- ห้ำปี ถัดไป
ประมำณกำรค่ำสิ นไหม
ทดแทนสัมบูรณ์
ค่ำสิ นไหมทดแทนจ่ำยสะสม
รวมสำรองค่ำสิ นไหมทดแทน
ก่อนกำรประกันภัยต่อ

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2560
2561
2562

ก่อนปี 2558

2558

1,609,003
1,659,839
1,662,355
1,662,355
1,662,355
1,662,355

1,662,384
1,737,766
1,738,526
1,738,526
1,738,526
-

1,786,229
1,853,351
1,857,916
1,857,916
-

1,662,355
(1,659,482)

1,738,526
(1,738,332)

1,857,916 1,872,409
2,126,051
(1,856,991) (1,873,200) (2,128,529)

2,873

194

925

1,787,495
1,870,827
1,872,409
-

(791)

2,071,149
2,124,857
-

(2,478)

2,131,302
-

2563

รวม

1,989,968
-

-

2,205,775 2,058,346
(2,197,586) (1,946,266)
8,189

112,080

13,521,378
(13,400,386)
120,992
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่ วย : พันบำท)
ปี อุบัติเหตุ
ประมำณกำรค่ำสิ นไหม
ทดแทน :
- ณ สิ้นปี อุบตั ิเหตุ
- หนึ่งปี ถัดไป
- สองปี ถัดไป
- สำมปี ถัดไป
- สี่ ปีถัดไป
- ห้ำปี ถัดไป
ประมำณกำรค่ำสิ นไหม
ทดแทนสัมบูรณ์
ค่ำสิ นไหมทดแทนจ่ำยสะสม
รวมสำรองค่ำสิ นไหมทดแทน
ก่อนกำรประกันภัยต่อ

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2559
2560
2561

ก่อนปี 2557

2557

2562

รวม

1,550,013
1,647,789
1,651,663
1,651,663
1,651,663
1,651,663

1,609,003
1,659,839
1,662,355
1,662,355
1,662,355
-

1,662,369
1,737,751
1,738,510
1,738,510
-

1,786,230
1,853,353
1,857,917
-

1,787,490
1,870,819
-

2,071,233
-

2,069,141
-

-

1,651,563
(1,649,319)

1,662,355
(1,661,350)

1,738,510
(1,737,009)

1,857,917
(1,857,197)

1,872,145
(1,872,070)

2,141,970
(2,140,585)

2,075,034 12,999,494
(1,923,816) (12,841,346)

2,244

1,005

1,501

720

75

1,385

151,218

158,148

21.5 ข้อสมมติที่สำคัญ
21.5.1 ข้อสมมติที่ใช้ในกำรวัดมูลค่ำสำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ใช้วิธีกำรวัดมูลค่ำหนี้ สินจำกสัญญำประกันภัยระยะยำวด้วยวิธีสำรอง
เบี้ ยประกันภัยสุ ทธิ ช ำระคงที่ (Net Level Premium Reserve : NPV) ซึ่ งใช้วิ ธี กำรประมำณกำร
กระแสเงินสดจำกเบี้ ยประกันภัยและผลประโยชน์จ่ำย ภำยใต้วิธี NPV บริ ษทั ประมำณกำร
เบี้ยประกันภัยที่จะได้รับด้วยวิธีกำรทำงคณิ ตศำสตร์ประกันภัย และใช้ขอ้ สมมติในกำรวัดมูลค่ำ
โดยคำนึ งถึงอัตรำคิดลด อัตรำกำรเสี ยชีวิต และอัตรำกำรทุพพลภำพ โดยมีกำรบวกส่ วนเพิ่ม
(Margin) สำหรับเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรจัดกำรกรมธรรม์ วิธีกำรนี้ จะไม่มีกำรใช้ขอ้ สมมติ
ในเรื่ องอัตรำคงอยูข่ องกรมธรรม์ (Persistency rate)
ข้อสมมติที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้
(1) อัตรำกำรตำย อัตรำกำรเจ็บป่ วย และอัตรำกำรอยูร่ อด
อ้ำงอิงตำรำงมรณะไทยประเภทสำมัญและประเภทอุตสำหกรรม และตำรำงบำนำญไทย
ซึ่งเป็ นไปตำมประกำศ คปภ.
(2) อัตรำคิดลด
อัตรำคิ ดลดในกำรค ำนวณส ำรอง ใช้อัตรำดอกเบี้ ยไม่ สู งกว่ำอัตรำดอกเบี้ ยที่ ใช้ใน
กำรกำหนดอัตรำเบี้ยประกันภัยและไม่สูงกว่ำร้อยละ 6 ต่อปี
21.5.2 ข้อสมมติ ที่ ใช้ในกำรวัด มู ล ค่ ำ ของส ำรองค่ ำสิ น ไหมทดแทนที่ เกิ ด ขึ้ น แต่ ย งั ไม่ ไ ด้รับ
รำยงำน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้ประมำณกำรค่ำสิ นไหมทดแทนสำหรับสัญญำระยะสั้นโดยได้
คำนึ งค่ำสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับรำยงำน โดยข้อสมมติในกำรคำนวณ
จะใช้จำกข้อมู ล ล่ำสุ ดที่บริ ษ ทั ทรำบ ณ วันที่ รำยงำน ซึ่ งประมำณกำรจำกข้อมูลที่ เก็บจำก
ในอดีตและกำรใช้ดุลยพินิจนักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
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21.6 ผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภัยค้ำงจ่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภัยค้ำงจ่ำยประกอบด้วย
(หน่ วย : พันบำท)

เงินค่ำมรณกรรม
เงินครบกำหนด
เงินจ่ำยตำมเงื่อนไข
เงินค่ำเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย
รวมผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภัยค้ำงจ่ำย

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2563
31 ธันวำคม 2562
66,820
64,284
139,688
103,384
29,105
21,735
1,282
1,771
236,895
191,174

21.7 หนี้สินอื่นตำมกรมธรรม์ประกันภัยค้ำงจ่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 หนี้สินอื่นตำมกรมธรรม์ประกันภัยค้ำงจ่ำยประกอบด้วย
(หน่ วย : พันบำท)

เงินฝำกเนื่องจำกกรมธรรม์ประกันภัย
เบี้ยประกันรับล่วงหน้ำ
เจ้ำหนี้กรณี ยกเว้นค่ำเบี้ยประกันภัย
รวมหนี้สินอื่นตำมกรมธรรม์ประกันภัยค้ำงจ่ำย

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2563
31 ธันวำคม 2562
6,613,326
6,903,089
240,624
293,294
85,038
79,639
6,938,988
7,276,022

22. เจ้ ำหนีบ้ ริษัทประกันภัยต่อ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มียอดค้ำงเจ้ำหนี้ บริ ษทั ประกันภัยต่อจำแนก
ตำมประเภทหนี้สิน ดังนี้
(หน่ วย : พันบำท)

เงินค้ำงจ่ำยเกี่ยวกับกำรประกันภัยต่อ
รวมเจ้ำหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2563
31 ธันวำคม 2562
798,906
1,128,743
798,906
1,128,743
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23. ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนประกอบด้วย
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนสำรอง
ผลประโยชน์พนักงำนระยะยำว
(ดูหมำยเหตุขอ้ 23.1)
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนระยะยำวอื่น
(ดูหมำยเหตุขอ้ 23.2)
รวมผลประโยชน์พนักงำนค้ำงจ่ำย

145,012

185,863

144,530

183,925

25,737
170,749

27,997
213,860

25,690
170,220

27,952
211,877

23.1 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำน
ควำมเคลื่ อนไหวของภำระผู กพันผลประโยชน์ พนักงำนหลังออกจำกงำนส ำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม แสดงได้ดงั นี้

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
185,863
155,259
(40,851)
30,604
145,012
185,863

(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
183,925
153,803
(39,395)
30,122
144,530
183,925

ตำมพระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำนและนโยบำยกำรจ้ำงงำนของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั พนักงำน
ทุกคนมีสิทธิได้รับเงินชดเชยตำมข้อกำหนดในกฎหมำยแรงงำน เมื่อพนักงำนครบเกษียณอำยุ 60 ปี
23.2 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนระยะยำวอื่นสำหรับกำรทำงำนกับกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั เป็ นเวลำนำน
ควำมเคลื่อนไหวของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนระยะยำวอื่นสำหรับกำรทำงำนกับกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั เป็ นเวลำนำนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม แสดงได้ดงั นี้

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วันที่ 1 มกรำคม
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
27,997
23,378
(2,260)
4,619
25,737
27,997

(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
27,952
23,309
(2,262)
4,643
25,690
27,952

- 59 -

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนและ
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของ
พนักงำนต้นปี
ส่วนที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน :
ต้นทุนบริ กำรในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติดำ้ นประชำกรศำสตร์
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติทำงกำรเงิน
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ ง
จำกประสบกำรณ์
ส่วนที่รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติดำ้ นประชำกรศำสตร์
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อสมมติทำงกำรเงิน
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ ง
จำกประสบกำรณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของ
พนักงำนปลำยปี

(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562

213,860

178,637

211,877

177,112

31,010
4,555

26,031
6,288

31,943
4,513

25,714
6,234

(2,833)

-

(2,824)

-

(143)

3,672

(148)

3,664

(612)

(1,599)

(604)

(1,566)

(35,027)

-

(34,924)

-

(13,144)

26,019

(13,107)

25,887

(6,606)

(11,293)

(7,350)

(11,281)

(20,311)

(13,895)

(19,156)

(13,887)

170,749

213,860

170,220

211,877

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 กลุ่ มบริ ษ ัทและบริ ษ ัทคำดว่ำจะจ่ ำยช ำระผลประโยชน์ ระยะยำวของ
พนักงำนภำยใน 1 ปี ข้ำงหน้ำเป็ นจำนวน 5 ล้ำนบำท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562: จำนวน 7 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ระยะเวลำเฉลี่ ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ ำยชำระผลประโยชน์
ระยะยำวของพนักงำนของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ประมำณ 21 ปี และ 21 ปี ตำมลำดับ

- 60 -

ข้อสมมติที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
(ร้ อยละต่อปี ) (ร้ อยละต่อปี ) (ร้ อยละต่อปี ) (ร้ อยละต่อปี )
อัตรำคิดลดสำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
1.82
2.13
1.82
2.13
อัตรำคิดลดสำหรับโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่น
1.82
2.13
1.82
2.13
อัตรำเงินเฟ้อของรำคำทองรู ปพรรณ
3.00
3.00
3.00
3.00
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
5.00
6.00
5.00
6.00
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน
(ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอำยุของพนักงำน)
7.30, 9.70 5.40, 10.70 7.30, 9.70 5.40, 10.70
รำคำทองรู ปพรรณต่อน้ ำหนัก 1 บำท (บำท)
22,050
22,050
22,050
22,050
อัตรำมรณะอ้ำงอิงจำกตำรำงมรณะไทยพื้นฐำนประเภทสำมัญปี 2560 ที่ยงั ไม่ได้บวกส่วนที่เผื่อไว้

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำคิดลด
อัตรำเงินเฟ้อของรำคำทอง
อัตรำเงินเฟ้อของรำคำทอง
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรลำออกของพนักงำน
อัตรำกำรลำออกของพนักงำน
รำคำทองรู ปพรรณต่อน้ ำหนัก 1 บำท
รำคำทองรู ปพรรณต่อน้ ำหนัก 1 บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ข้ อสมมติเปลี่ยนแปลง จำนวนผลประโยชน์ จำนวนผลประโยชน์
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
(ร้ อยละต่อปี )
(พันบำท)
(พันบำท)
(3,528)
(3,517)
0.25%
3,656
3,646
(0.25%)
1,720
1,716
1.00%
(1,574)
(1,567)
(1.00%)
3,144
3,135
0.25%
(3,052)
(3,042)
(0.25%)
(11,064)
(11,030)
10.00%
12,203
12,167
(10.00%)
2,574
2,569
10.00%
(2,574)
(2,569)
(10.00%)

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นอำจไม่ได้แสดงถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริ งในประมำณกำร
หนี้ สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน เนื่ องจำกเป็ นกำรยำกที่กำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติต่ำงๆ
จะเกิดขึ้นแยกต่ำงหำกจำกข้อสมมติอื่นซึ่งอำจมีควำมสัมพันธ์กนั
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24. หนีส้ ินอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 หนี้สินอื่นประกอบด้วย

ค่ำบำเหน็จค้ำงจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
เบี้ยประกันภัยที่ได้รับเงิน
แล้วแต่กรมธรรม์ยงั ไม่อนุมตั ิ
เงินรับรอกำรโอนบัญชี
ภำษีธุรกิจเฉพำะค้ำงจ่ำย
เงินค้ำงจ่ำยจำกกำรซื้อหลักทรัพย์
ภำษีหกั ณ ที่จ่ำยค้ำงจ่ำย
ผลประโยชน์พนักงำนระยะสั้นค้ำงจ่ำย
เงินวำงประกันตำมสัญญำตรำสำรอนุพนั ธ์
อื่นๆ
รวมหนี้สินอื่น

(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
528,616
515,501
527,864
514,031
209,500
284,318
209,414
283,912
33,098
92,936
150,737
110,886
53,846
126,055
1,305,674

46,867
68,047
148,716
32,721
38,557
25,231
35,500
30,636
1,226,094

33,098
92,936
150,737
110,886
53,809
122,699
1,301,443

46,867
68,047
148,716
32,721
38,472
25,231
35,500
21,860
1,215,357

25. ทุนสำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องจัดสรร
ก ำไรสุ ท ธิ ป ระจ ำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ นส ำรองไม่ น้ อยกว่ ำร้ อยละ 5 ของก ำไรสุ ทธิ ประจ ำปี หั กด้วย
ยอดขำดทุ นสะสมยกมำ (ถ้ำมี ) จนกว่ำทุ นส ำรองนี้ จะมี จำนวนไม่ น้อยกว่ำร้ อยละ 10 ของทุ นจดทะเบี ยน
ส ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ ำวไม่ ส ำมำรถน ำไปจ่ ำยเงิ น ปั น ผลได้ ในปั จจุ บัน บริ ษ ัท ได้จัด สรรส ำรอง
ตำมกฎหมำยไว้ครบถ้วนแล้ว
26. ส่ วนงำนดำเนินงำน
กลุ่ม บริ ษ ทั และบริ ษ ทั น ำเสนอข้อมูล ส่ วนงำนดำเนิ น งำนในรู ปแบบเช่ น เดี ย วกับกำรรำยงำนข้อมู ล
ตำมประเภทกำรรั บ ประกันภัยที่ ต้องรำยงำนแก่ คณะกรรมกำรก ำกับ และส่ งเสริ ม กำรประกอบธุ รกิ จ
ประกันภัย (“คปภ.”) เนื่ องจำกฝ่ ำยบริ หำรเห็ นว่ำ กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ดำเนิ นธุ รกิจหลักในส่ วนงำน
ดำเนิ น งำนที่ รำยงำนเพี ย งส่ วนงำนเดี ย วคื อธุ รกิ จประกันชี วิต และด ำเนิ นธุ รกิ จในเขตภู มิ ศำสตร์ เดี ยว
คือ ประเทศไทย โดยส่ วนงำนในประเทศกัมพู ชำ มี จำนวนที่ ไม่ มี สำระส ำคัญ ทั้งนี้ รำยกำรที่ นำเสนอใน
ส่ วนงำนดำเนิ นงำนนี้ สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ที่ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้ำนกำรดำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่ วนงำนและประเมินผลกำรดำเนิ นงำนของส่ วนงำน ทั้งนี้ ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำนของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั คือ กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
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ข้อมูลส่วนงำนดำเนินงำนตำมที่กล่ำวไว้ขำ้ งต้นสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ผลิตภัณฑ์ ประกัน
ชีวิตประเภท
ผลิตภัณฑ์ ประกัน ผลิตภัณฑ์ ประกัน
บำนำญ
ชีวิตประเภทดั้งเดิม ชีวิตประเภทดั้งเดิม
- แบบไม่ มี
- แบบไม่ มีส่วนร่ วม - แบบมีส่วนร่ วม
ส่ วนร่ วม
ประกันอุบัติเหตุ
ในเงินปันผล
ในเงินปันผล
ในเงินปันผล
ส่ วนบุคคล
รำยได้จำกกำรรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยจ่ำยจำกกำรเอำประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก (หัก) สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
(เพิ่มขึ้น) ลดลงจำกปี ก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรำยได้สุทธิ
จำกกำรประกันภัยต่อ
รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว
เพิ่มขึ้นจำกปี ก่อน
ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรม์ประกันภัย
และค่ำสิ นไหมทดแทน - สุทธิ จำกกำรประกันภัยต่อ
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น
รวมค่ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย

31,483,608
(1,318,974)
30,164,634
(29,678)

2,558,081
2,558,081
-

658,006
658,006

อื่น ๆ

รวม

44,767
44,767

-

34,744,462
(1,318,974)
33,425,488

334

-

(29,344)

45,101
45,101

-

33,396,144
431,928
33,828,072

-

4,918,780

-

30,134,956
431,928
30,566,884

2,558,081
2,558,081

658,006
658,006

2,066,628

659,498

2,192,654

35,350,881
2,543,107
516,217
40,476,833

4,271
181,326
32,465
877,560

96,741
30,742
8,352
2,328,489

9,473
988
563
11,024

8,914
8,914

35,461,366
2,765,077
557,597
43,702,820
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(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต
ประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม ประเภทบำนำญ
- แบบไม่มี
- แบบไม่มี
ส่ วนร่ วม
ส่ วนร่ วม
ในเงินปันผล
ในเงินปันผล
รำยได้จำกกำรรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยจ่ำยจำกกำรเอำประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
หัก สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
เพิ่มขึ้นจำกปี ก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรำยได้สุทธิ
จำกกำรประกันภัยต่อ
รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว
เพิ่มขึ้นจำกปี ก่อน
ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรม์ประกันภัย
และค่ำสิ นไหมทดแทน - สุ ทธิจำกกำรประกันภัยต่อ
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น
รวมค่ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย

34,815,759
(1,343,318)
33,472,441
(39,515)

831,480
831,480

ประกัน
อุบัติเหตุ
ส่ วนบุคคล

อื่น ๆ

รวม

45,085
45,085

-

35,692,324
(1,343,318)
34,349,006

(1,731)

-

(41,246)

43,354
43,354

-

34,307,760
351,358
34,659,118

-

3,580,422

-

33,432,926
351,358
33,784,284

831,480
831,480

2,898,905

681,517

-

34,686,638
2,927,672
597,855
41,111,070

72,641
64,650
11,732
830,540

5,215
1,389
612
7,216

10,768
108
10,876

34,764,494
3,004,479
610,307
41,959,702

27. ค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่และอุปกรณ์
ค่ำภำษีอำกร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนอื่น
รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
845,280
820,241
179,131
169,085
2,777
4,958
506,641
642,145
1,533,829
1,636,429

(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
841,350
814,267
178,711
168,664
2,777
4,958
506,818
642,105
1,529,656
1,629,994
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28. ค่ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562

(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562

ค่ำใช้ จ่ำยพนักงำน
รวมอยูใ่ นผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรม์
ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำร
ค่ำสิ นไหมทดแทน
รวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น
รวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
รวม

36,509
23,647
845,280
905,436

34,403
22,296
820,241
876,940

36,509
23,647
814,350
874,506

34,403
22,296
814,267
870,966

ค่ำใช้ จ่ำยเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่และอุปกรณ์
รวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
รวม

179,131
179,131

169,085
169,085

178,711
178,711

168,664
168,664

29. กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
กลุ่ม บริ ษ ัท และบริ ษ ัท และพนัก งำนได้ร่วมกัน จัดตั้ง กองทุ น ส ำรองเลี้ ย งชี พ ขึ้ น ตำมพระรำชบัญ ญัติ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริ ษทั และพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็ นรำยเดือนใน
อัตรำร้อยละ 5 ถึง 15 ของเงินเดือนซึ่ งขึ้นอยูก่ บั อำยุงำนของพนักงำน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ ถูกบริ หำร
โดยผูจ้ ดั กำรกองทุนที่ได้รับอนุญำตจำกกระทรวงกำรคลังและจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำนนั้นออก
จำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของกลุ่มบริ ษทั ในระหว่ำงปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ได้จ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็ นจำนวนเงิน 39 ล้ำนบำท และ 37 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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30. ผลกำไรจำกกำรปรับมูลค่ ำยุติธรรม
ผลกำไรจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจำกกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุนที่วดั มูลค่ำผ่ำน
กำไรขำดทุน
กำไร (ขำดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจำกสัญญำซื้อขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
กำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ขำดทุนจำกกำรตีรำคำมูลค่ำยุติธรรมสัญญำซื้อขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
รวมกำไรจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม

(3,995)

(12,493)

(164,299)
449,148

401,993
(42,306)

(151,191)
129,663

347,194

31. ผลกระทบทำงภำษีที่เกีย่ วข้องกับแต่ ละองค์ ประกอบของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกระทบทำงภำษีที่เกี่ยวข้องกับแต่ละองค์ประกอบของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
จำนวน
ก่อนภำษี
ผลกำไรจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุน
ที่วดั มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
1,008,033
กำรโอนกลับกำไรที่เกิดขึ้นจริ ง
จำกกำรขำยเงินลงทุนที่วดั มูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
(555,462)
ขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
ตรำสำรอนุพนั ธ์สำหรับกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด
(479,852)
ผลต่ำงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลง
ค่ำงบกำรเงินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
ผลกำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำร
ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
สำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนักงำน
54,777
รวม
27,496

2563
รำยได้
จำนวน
(ค่ำใช้ จ่ำย) ภำษี สุ ทธิจำกภำษี

จำนวน
ก่อนภำษี

2562
รำยได้
จำนวน
(ค่ำใช้ จ่ำย) ภำษี สุ ทธิจำกภำษี

(174,974)

833,059

3,643,438

(728,687)

2,914,751

111,092

(444,370)

(426,294)

85,258

(341,036)

95,971

(383,881)

-

(11,076)
21,013

-

43,701
48,509

-

(155)

(14,726)
3,202,263

-

2,921
(640,508)

(155)

(11,805)
2,561,755
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(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
จำนวน
ก่อนภำษี
ผลกำไรจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุน
ที่วดั มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
กำรโอนกลับกำไรที่เกิดขึ้นจริ ง
จำกกำรขำยเงินลงทุนที่วดั มูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมตรำสำร
อนุพนั ธ์สำหรับกำรป้องกันควำมเสี่ยง
ในกระแสเงินสด
ผลกำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำร
ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
สำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนักงำน
รวม

2563
รำยได้
จำนวน
(ค่ ำใช้ จ่ำย) ภำษี สุ ทธิจำกภำษี

จำนวน
ก่อนภำษี

2562
รำยได้
จำนวน
(ค่ำใช้ จ่ำย) ภำษี สุ ทธิจำกภำษี

1,008,033

(174,974)

833,059

3,643,438

(728,687)

2,914,751

(555,462)

111,092

(444,370)

(426,294)

85,258

(341,036)

(479,852)

95,971

(383,881)

-

55,381
28,100

(11,076)
21,013

44,305
49,113

(14,606)
3,202,538

-

2,921
(640,508)

-

(11,685)
2,562,030
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32. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรำยกำร กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั คำนึงถึง
เนื้อหำของควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรู ปแบบทำงกฎหมำย
ลักษณะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริ ษทั กับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
รำยชื่ อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั สรชัยวิวฒั น์ จำกัด
บริ ษทั ไทยรี ประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั โรงพยำบำลบำรุ งรำษฎร์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั น้ ำตำลรำชบุรี จำกัด
บริ ษทั นำรำยณ์ร่วมพิพฒั น์ จำกัด

ประเภทกิจกำร
ธนำคำร
ประกันภัย
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
ประกันชีวิต
กำรแพทย์
อุตสำหกรรม
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์

บริ ษทั อำคำรกรุ งเทพธุรกิจ (1987) จำกัด
บริ ษทั ทริ ส คอร์ปอเรชัน่ จำกัด
บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสำหกรรมสิ่ งทอ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั อำเซียคลังสินค้ำ จำกัด
บริ ษทั เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิสเทม จำกัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
บริ ษทั บำงกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จำกัด
บริ ษทั ไอ-ไดเร็คท์ ไลฟ์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited
Company (1)
บริ ษทั จรุ งไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหำชน)

ให้เช่ำทรัพย์สิน
ธุรกิจบริ กำร
อุตสำหกรรม
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
ให้เช่ำทรัพย์สิน
พำณิชย์
จัดกำรกองทุน
หลักทรัพย์
นำยหน้ำประกันวินำศภัย
ธุรกิจบริ กำร
นำยหน้ำประกันชิวิต
ประกันชีวิต

ควำมสัมพันธ์ กับบริษัท
มีผถู ้ ือหุ้นบำงส่วนร่ วมกัน
กำรถือหุ้นและมีกรรมกำรบำงส่วนร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุ้นบำงส่วนร่ วมกัน
มีกรรมกำรบำงส่ วนร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุ้นบำงส่วนร่ วมกัน
มีกรรมกำรบำงส่วนร่ วมกัน
ถือหุ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่
ของบริ ษทั
มีผถู ้ ือหุ้นบำงส่วนร่ วมกัน
มีกรรมกำรบำงส่ วนร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุ้นบำงส่วนร่ วมกัน
มีกรรมกำรบำงส่ วนร่ วมกัน
ถือหุ้นโดยผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษทั
มีกรรมกำรบำงส่ วนร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุ้นและกรรมกำรบำงส่วนร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อยของผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษทั
เป็ นบริ ษทั ย่อย
มีผถู ้ ือหุ้นบำงส่วนร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุ้นบำงส่วนร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อย

อุตสำหกรรม
อุตสำหกรรม
ประกันภัย

มีกรรมกำรบำงส่ วนร่ วมกัน
มีกรรมกำรบำงส่ วนร่ วมกัน
มีกรรมกำรบำงส่ วนร่ วมกัน

(1)

ถื อ เป็ นกิ จ กำรที่ เ กี่ ย วข้อ งกั น จนถึ ง วัน ที่ 9 ธั น วำคม 2563 เนื่ อ งจำกบริ ษัท ได้ จ ำหน่ ำ ยเงิ น ลงทุ น ใน Bangkok Life Assurance
(Compodia) Public Limited Company ตั้งแต่วนั ดังกล่ำวแล้ว
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ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีรำยกำรธุ รกิจที่สำคัญกับ
กิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกัน รำยกำรธุ รกิ จดังกล่ ำวเป็ นไปตำมเงื่ อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ ต กลงกัน
ระหว่ำงกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั และกิจกำรเหล่ำนั้น ซึ่งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ยประกันภัยต่อจ่ำย
รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
ดอกเบี้ยรับ - เงินฝำกธนำคำร ตัว๋ สัญญำ
ใช้เงินและหุ้นกู้
ดอกเบี้ยรับ - เงินให้กยู้ ืมโดยมีทรัพย์สิน
จำนองเป็ นประกัน
เงินปันผลรับ
รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำร

10,347
517,993
161,738
403,874
8,089
424,562
11,160

รำยได้ค่ำธรรมเนียมนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์
65,071
กำไรจำกสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำและแลกเปลี่ยน
เงินตรำต่ำงประเทศ
1,767
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
954,221
ค่ำสิ นไหมรับคืนจำกกำรประกันต่อ
ค่ำสิ นไหมจ่ำยและค่ำตรวจสุขภำพ
ค่ำธรรมเนียมธนำคำร
ค่ำเบี้ยประกันภัยจ่ำย
ค่ำเช่ำอำคำรและค่ำบริ กำร

ค่ำบริ กำรอื่น ๆ

331,607
23,847
184,582
3,138
63,581

6,391

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

9,473 เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย
530,236 เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย
138,695 เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย
อัตรำเดียวกับสถำบันกำรเงินและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันคิด
415,381 ให้กบั ลูกค้ำทัว่ ไป
อัตรำเดียวกับอัตรำที่กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั คิดให้กบั ผูก้ ยู้ ืม
4,782 ทัว่ ไปที่มีทรัพย์สินจำนอง
413,655 ตำมที่ประกำศจ่ำย
13,603 อัตรำตำมสัญญำที่ตกลงกันโดยคิดค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรต่อ
ตำรำงเมตรต่อเดือน
73,021 เป็ นปกติทำงกำรค้ำของธุรกิจนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์
เป็ นไปตำมเงื่อนไขสัญญำ
288,352
1,251,458 อัตรำตำมสัญญำที่ตกลงกันโดยคิดเป็ นอัตรำร้อยละต่อเบี้ย
ประกันภัยรับ
297,248 เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย
19,669 เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย
175,382 อัตรำเดียวกับสถำบันกำรเงินและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันคิด
ให้กบั ลูกค้ำทัว่ ไป
4,217 เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย
72,422 สำหรับอำคำรสำนักงำนใหญ่ค่ำเช่ำตำรำงเมตรละประมำณ
90 บำทต่ อ เดื อ น ค่ ำ บริ ก ำรตำรำงเมตรละประมำณ 29
บำทต่อเดื อน ตำมสัญญำเช่ ำระยะยำว และค่ำเช่ ำตำรำง
เมตรละประมำณ 44 บำท และ 138 บำทต่ อเดื อน และ
ค่ำบริ กำร ตำรำงเมตรละประมำณ 91 บำทและ 307 บำท
ต่อเดือน
สำหรั บอำคำรเช่ ำของสำขำค่ำเช่ ำตำรำงเมตรละประมำณ
100 บำท 150 บำท 188 บำท และ 315 บำทต่อเดือน และ
ค่ำบริ กำรตำรำงเมตรละประมำณ 342 บำท และ 200 บำท
ต่อเดือน
9,252 เป็ นตำมเงื่อนไขสัญญำและเป็ นรำคำที่คิดกับสมำชิ กใน
อัตรำโดยทัว่ ไป
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(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
เบี้ยประกันภัยรับ
รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำร
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ยประกันภัยต่อจ่ำย
รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
ดอกเบี้ยรับ - เงินฝำกธนำคำร ตัว๋ สัญญำใช้
เงินและหุ้นกู้
ดอกเบี้ยรับ - เงินให้กยู้ ืมโดยมีทรัพย์สิน
จำนองเป็ นประกัน
เงินปันผลรับ
รำยได้ค่ำธรรมเนียมนำยหน้ำซื้อขำย
หลักทรัพย์
กำไรจำกสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำและ
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
ค่ำสิ นไหมรับคืนจำกกำรประกันภัยต่อ
ค่ำสิ นไหมจ่ำยและค่ำตรวจสุขภำพ
ค่ำธรรมเนียมธนำคำร
ค่ำเบี้ยประกันภัยจ่ำย
ค่ำเช่ำอำคำรและค่ำบริ กำร

ค่ำบริ กำรอื่น ๆ

180
496

10,347
517,993
161,738
403,866
8,089
424,562
65,071
1,767
954,221
331,607
23,847
184,507
3,131
63,581

320

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

106 เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย
569 อัตรำตำมสัญญำที่ตกลงกันโดยคิดค่ำเช่ำและค่ำบริ กำร
ต่อตำรำงเมตรต่อเดือน
9,473 เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย
530,236 เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย
138,695 เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย
อัตรำเดียวกับสถำบันกำรเงินและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันคิด
415,359 ให้กบั ลูกค้ำทัว่ ไป
อัตรำเดียวกับอัตรำที่บริ ษทั คิดให้กบั ผูก้ ยู้ ืมทัว่ ไปที่มี
4,782 ทรัพย์สินจำนอง
413,655 ตำมที่ประกำศจ่ำย
เป็ นปกติทำงกำรค้ำของธุรกิจนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์
73,021
เป็ นไปตำมเงื่อนไขสัญญำ
288,352
1,251,458 อัตรำตำมสัญญำที่ตกลงกันโดยคิดเป็ นอัตรำร้อยละต่อเบี้ย
ประกันภัยรับ
297,248 เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย
19,669 เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย
175,297 อัตรำเดียวกับสถำบันกำรเงินและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
คิดให้กบั ลูกค้ำทัว่ ไป
4,209 เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย
72,422 สำหรับอำคำรสำนักงำนใหญ่ค่ำเช่ำตำรำงเมตรละประมำณ
90 บำทต่อเดือน ค่ำบริ กำรตำรำงเมตรละประมำณ 29 บำท
ต่อเดือน ตำมสัญญำเช่ำระยะยำว และค่ำเช่ำตำรำงเมตรละ
ประมำณ 44 บำท และ 138 บำทต่อเดือน และค่ำบริ กำร
ตำรำงเมตรละประมำณ 91 บำทและ 307 บำทต่อเดือน
สำหรับอำคำรเช่ำของสำขำค่ำเช่ำตำรำงเมตรละประมำณ
100 บำท 150 บำท 188 บำท และ 315 บำทต่อเดือน และ
ค่ำบริ กำรตำรำงเมตรละประมำณ 342 บำทและ 200 บำท
ต่อเดือน
1,252 เป็ นตำมเงื่อนไขสัญญำและเป็ นรำคำที่คิดกับสมำชิกในอัตรำ
โดยทัว่ ไป
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ส ำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2563 และ 2562 เบี้ ยประกัน ภัย รั บ จำกช่ อ งทำงกำรจัด จ ำหน่ ำ ย
Bancassurance มี จ ำนวนโดยประมำณร้ อ ยละ 54.88 และร้ อ ยละ 55.97 ของเบี้ ยประกัน ภัย รั บ สุ ท ธิ
ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ยอดคงค้ำงระหว่ำงกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
มีรำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2563
2562
บริษัทย่อย
หนี้สินอื่น
เงินมัดจำ
รวมหนี้สินอื่น
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
(รวมอยูใ่ นเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด)
สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ ืม
รวมสิ นทรัพย์ลงทุน
ลูกหนี้จำกกำรประกันภัยต่อ
ลูกหนี้ตำมสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำและแลกเปลี่ยน
เงินตรำต่ำงประเทศ
สิ นทรัพย์อื่น
เจ้ำหนี้จำกกำรประกันภัยต่อ
ค่ำสิ นไหมทดแทนค้ำงจ่ำย
เจ้ำหนี้ตำมสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำและแลกเปลี่ยน
เงินตรำต่ำงประเทศ
หนี้สินอื่น

-

-

3,585,042

(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2563
2562

66
66

66
66

1,187,103

3,574,885

1,175,978

16,717,195
151,185
16,868,380

17,306,708
72,996
17,379,704

16,717,195
151,185
16,868,380

17,306,708
72,996
17,379,704

209,920

305,912

209,920

305,912

6,642,438
15,023
150,843
5,542

7,399,499
27,161
326,522
1,386

6,642,438
9,909
150,843
5,542

7,399,499
20,502
326,522
1,386

6,546,170
176,534

7,341,284
166,555

6,546,170
173,169

7,341,284
157,815
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรสำคัญ
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่ ม บริ ษ ัท และบริ ษ ัทมี ค่ ำใช้จ่ ำยผลประโยชน์
พนักงำนที่ให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรสำคัญ ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรสำคัญ

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
87,684
82,183
2,952
3,270
90,636
85,453

(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
87,684
82,183
2,952
3,270
90,636
85,453

33. หลักทรัพย์ประกันวำงไว้กบั นำยทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้วำงหลักทรัพย์ประกันไว้กบั นำยทะเบียน
ตำมพระรำชบัญญัติประกันชีวิตดังนี้
(หน่ วย : พันบำท)

พันธบัตรรัฐวิสำหกิจ

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2563
31 ธันวำคม 2562
รำคำทุน/รำคำทุน
รำคำทุน/รำคำทุน
ตัดจำหน่ ำย
มูลค่ำยุติธรรม
ตัดจำหน่ ำย
มูลค่ำยุติธรรม
22,973
30,090
23,051
30,319

34. ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็ นเงินสำรองวำงไว้กบั นำยทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้วำงหลักทรัพย์ไว้เป็ นเงินสำรองประกันภัย
กับนำยทะเบียนตำมพระรำชบัญญัติประกันชีวิตดังต่อไปนี้
(หน่ วย : พันบำท)

พันธบัตรรัฐบำล
พันธบัตรรัฐวิสำหกิจ
รวม

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2563
31 ธันวำคม 2562
รำคำทุน/รำคำทุน
รำคำทุน/รำคำทุน
ตัดจำหน่ ำย
มูลค่ำยุติธรรม
ตัดจำหน่ ำย
มูลค่ำยุติธรรม
58,286,270
76,622,708
59,503,696
79,720,334
3,199,448
3,622,938
4,599,986
5,097,301
61,485,718
80,245,646
64,103,682
84,817,635
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35. เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต
เงินสมทบกองทุนประกันชีวิตสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย
(หน่ วย : พันบำท)

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันชีวิตสะสมต้นปี
เงินสมทบกองทุนประกันชีวิตระหว่ำงปี
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันชีวิตสะสมสิ้นปี

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
420,412
384,720
34,745
35,692
455,157
420,412

36. กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้น
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 แสดงกำรคำนวณได้
ดังนี้
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
กำรดำเนินงำนต่อเนื่อง กำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
รวม
2563
2562
2563
2562
2563
2562
กำไร (ขำดทุน) สุ ทธิ (พันบำท)
1,608,448 4,387,856
(180)
(1,870) 1,608,268 4,385,986
จำนวนหุน้ สำมัญ (พันหุ้น)
1,707,566 1,707,566 1,707,566 1,707,566 1,707,566 1,707,566
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำทต่อหุ้น)
0.942
2.570
(0.001)
(0.001)
0.941
2.569

กำไรสุ ทธิ (พันบำท)
จำนวนหุน้ สำมัญ (พันหุ้น)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำทต่อหุ้น)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
1,620,614
4,383,926
1,707,566
1,707,566
0.949
2.567
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37. เงินปันผลจ่ ำย
เงินปันผลจ่ำยที่ประกำศจ่ำยในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย
อนุมัติโดย
เงินปันผลประจำปี สำหรับปี 2562

มติที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น
เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2563
และอนุมตั ิโดย คปภ. เมื่อวันที่
2 กรกฎำคม 2563

รวมเงินปันผลจ่ ำยในระหว่ำงปี 2563
เงินปันผลประจำปี สำหรับปี 2561

เงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำร
ดำเนินงำนสำหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562
รวมเงินปันผลจ่ ำยในระหว่ำงปี 2562

มติที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น
เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2562
และอนุมตั ิโดย คปภ. เมื่อวันที่
18 เมษำยน 2562
มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั
เมื่อวันที่ 13 สิ งหำคม 2562
และอนุมตั ิ โดย คปภ. เมื่อวันที่
10 กันยำยน 2562

จำนวนเงินปันผลรวม
(ล้ำนบำท)

จำนวนเงินปันผลต่ อหุ้น
(บำทต่ อหุ้น)

547
547

0.32
0.32

682

0.40

545
1,227

0.32
0.72

38. ภำระผูกพัน
38.1 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ได้ทำสัญญำก่อสร้ำงอำคำรกับบริ ษทั ภำยในประเทศ
เป็ นจำนวนเงิน 979.70 ล้ำนบำท และ 458.20 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ และกลุ่มบริ ษ ทั และบริ ษ ัท
มี ภำระผู กพันคงเหลื อที่ ต้องจ่ ำยตำมสั ญ ญำเป็ นจ ำนวน 175.12 ล้ำนบำท และ 336.32 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ
38.2 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้เข้ำทำสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำพื้นที่ในอำคำร รถยนต์
และอุ ป กรณ์ อำยุ ของสั ญญำมี ระยะเวลำประมำณ 1 ถึ ง 5 ปี ส ำหรั บกำรเช่ ำพื้ นที่ ในอำคำร และ
ประมำณ 1 ถึง 5 ปี สำหรับกำรเช่ำรถยนต์และอุปกรณ์ สัญญำดังกล่ำวเป็ นสัญญำที่บอกเลิกไม่ได้

- 74 -

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ ตอ้ งจ่ำยในอนำคต
ทั้งสิ้ นภำยใต้สัญญำเช่ำดำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ดงั นี้
(หน่ วย : ล้ำนบำท)

สัญญำเช่ำดำเนินงำน - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
สัญญำเช่ำดำเนินงำน - อื่นๆ
สัญญำบริ กำร
รวม

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
จ่ ำยชำระภำยใน
1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
3.07
1.83
4.90
17.82
17.05
34.87
7.79
5.85
13.64
28.68
24.73
53.41
(หน่ วย : ล้ำนบำท)

สัญญำเช่ำดำเนินงำน - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
สัญญำเช่ำดำเนินงำน - อื่นๆ
สัญญำบริ กำร
รวม

1 ปี
10.63
15.59
7.65
33.87

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
จ่ ำยชำระภำยใน
1 - 5 ปี
1.24
11.10
12.34

รวม
11.87
26.69
7.65
46.21

(หน่ วย : ล้ำนบำท)

สัญญำเช่ำดำเนินงำน - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
สัญญำเช่ำดำเนินงำน - อื่นๆ
สัญญำบริ กำร
รวม

1 ปี
10.63
15.53
7.65
33.81

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
จ่ ำยชำระภำยใน
1 - 5 ปี
1.24
11.10
12.34

รวม
11.87
26.63
7.65
46.15

กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั รับรู ้ค่ำเช่ำที่เกิดขึ้นจำกสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2563 และ 2562 จำนวน 38.95 ล้ำนบำท และจำนวน 40.70 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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38.3 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั อำจต้องฝำกเงินในอนำคตจำกเงื่อนไข
กำรลงทุนตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 11.4 (1) ซึ่งสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย : พันบำท)

จ่ำยภำยใน 1 ปี

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2563
31 ธันวำคม 2562
900,000

38.4 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริ ษทั มีหนังสื อค้ ำประกันที่ออกโดยธนำคำรจำนวน 1.6 ล้ำนบำท
และ 2.0 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
39. คดีฟ้องร้ อง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีคดีถูกฟ้องร้องเรี ยกค่ำเสี ยหำยและคดีควำม
ยังไม่สิ้นสุ ดจำนวนรวมประมำณ 5 ล้ำนบำท และ 8 ล้ำนบำท ตำมลำดับ จำกกำรเป็ นผูร้ ับประกันภัย
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่ได้ต้ งั สำรองเผื่อควำมเสี ยหำยจำกคดีควำมดังกล่ำว เนื่องจำกยังคงมีควำมไม่แน่นอน
เกี่ยวกับผลของกำรพิจำรณำคดี
40. กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ใช้วิธีรำคำตลำดเป็ นเทคนิ คในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพ ย์ ซึ่ งมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินกำหนดให้ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ ไม่ มีตลำดที่ มีสภำพ
คล่อง หรื อไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะใช้วิธี
รำคำทุนหรื อวิธีรำยได้เป็ นเทคนิคในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวแทน
ลำดับชั้นของมูลค่ ำยุติธรรม
ในกำรนำเทคนิคกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมข้ำงต้นมำใช้ กิจกำรต้องใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ (observable
inputs) ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์ที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมให้มำกที่สุด
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง มู ลค่ ำยุติ ธรรม ก ำหนดล ำดับชั้นของมู ลค่ ำยุติธรรม
ออกเป็ น 3 ระดับ ตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้อขำยของสิ นทรัพย์อย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์ ไม่วำ่ จะเป็ นข้อมูลทำงตรงหรื อทำงอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข ้อมู ลที่ ไม่ สำมำรถสั งเกตได้ (unobservable inputs) เช่ น ข้อมู ลเกี่ ยวกับกระแสเงิ นในอนำคต
ที่กิจกำรประมำณขึ้น
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม และ
สิ นทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรม แยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2563
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สินทรัพย์ ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
สิ นทรัพย์ตรำสำรอนุพนั ธ์
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สัญญำซื้อขำยสิ นทรัพย์ล่วงหน้ำ
เงินลงทุนที่วดั มูลค่ำผ่ำนกำไรขำดทุน
ตรำสำรทุน
เงินลงทุนที่วดั มูลค่ำผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตรำสำรทุน
ตรำสำรหนี้
สินทรัพย์ ที่เปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย
ตรำสำรหนี้
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
เงินให้กยู้ ืมและดอกเบี้ยค้ำงรับ
โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน
โดยมีอสังหำริ มทรัพย์จำนองเป็ นประกัน
หนีส้ ินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
หนี้สินตรำสำรอนุพนั ธ์
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

14,040
32,963,937
3,437,911

1,224,550
72,270
7,463
-

-

1,224,550
72,270
7,463

-

14,040

76,793,296

1,089,260
2,951,247

34,053,197
83,182,454

-

222,284,646
-

3,662,733
36,506

225,947,379
36,506

-

-

11,299,308
1,781,135

11,299,308
1,781,135

-

2,033
73,940

-

2,033
73,940
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(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สินทรัพย์ ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
ตรำสำรทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
ตรำสำรทุน
ตรำสำรหนี้
สินทรัพย์ ที่เปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
ตรำสำรหนี้
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ตรำสำรอนุพนั ธ์
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
เงินให้กยู้ ืมและดอกเบี้ยค้ำงรับ
โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน
โดยมีอสังหำริ มทรัพย์จำนองเป็ นประกัน
หนีส้ ินที่เปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรม
ตรำสำรอนุพนั ธ์
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

20,856

-

20,856

6,061,380
30,016,803

-

50,087,586
30,016,803

-

247,775,543
-

12,518,322
22,646

260,293,865
22,646

-

1,598,446
145,718

44,026,206
-

-

-

-

-

8,827

-

1,598,446
145,718

11,014,242
1,750,064

11,014,242
1,750,064

-

8,827

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ ำยุติธรรมและข้ อมูลที่ใช้ สำหรับกำรวัดมูลค่ ำยุติธรรมระดับ 2
ก) มูล ค่ ำยุติธ รรมของเงิ นลงทุ นในตรำสำรหนี้ ที่ ไม่รวมหน่ วยลงทุ น ที่ วดั มูลค่ำผ่ำนก ำไรขำดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่นและที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย คำนวณโดยใช้อตั รำผลตอบแทนที่ประกำศ
โดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทยหรื อตลำดอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข) มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุน ที่วดั มูลค่ำผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น คำนวณโดย
ใช้มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ที่ประกำศโดยผูจ้ ดั กำรกองทุน
ค) มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินตรำสำรอนุพนั ธ์ ที่วดั มูลค่ำผ่ำนกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น คำนวณโดยพิจำรณำจำกอัตรำแลกเปลี่ยน และคิดลดกระแสเงินสดโดยใช้อตั รำดอกเบี้ ย
เป็ นอัตรำคิดลด
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เทคนิคกำรประเมินมูลค่ ำยุติธรรมและข้ อมูลที่ใช้ สำหรับกำรวัดมูลค่ ำยุติธรรมระดับ 3
ก) มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่วดั มูลค่ำผ่ำนงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น คำนวณโดย
วิธีมูลค่ำเทียบเคียงอัตรำส่ วนรำคำตลำดต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้นของเงินลงทุนอื่นที่อยูใ่ นอุตสำหกรรม
เดียวกันและวิธีกำรคิดลดเงินปันผล
ข) มู ล ค่ ำ ยุติธ รรมของเงิ น ลงทุ น ในตรำสำรหนี้ ที่ วดั มู ล ค่ ำผ่ ำนงบก ำไรขำดทุ น เบ็ ดเสร็ จ อื่ น และ
ที่ วดั มู ล ค่ ำด้วยรำคำทุ นตัดจำหน่ ำย ค ำนวณโดยวิธี คิดลดกระแสเงินสด โดยใช้อัตรำดอกเบี้ ย
อ้ำงอิงเป็ นอัตรำคิดลด
ค) มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ประเมินโดยผูป้ ระเมินรำคำอิสระโดยใช้เกณฑ์
วิธีวิเครำะห์มูลค่ำจำกต้นทุน (Cost Approach) สำหรับอำคำรสำนักงำนให้เช่ำ คือ กำรประมำณ
กำรต้นทุนในกำรสร้ำงอำคำรทดแทนใหม่ตำมรำคำ ณ ปัจจุบนั แล้วหักลบด้วยค่ำเสื่ อมรำคำตำม
อำยุกำรใช้งำน และบวกด้วยมูลค่ำตลำดของที่ดิน
ง) มูลค่ำยุติธรรมของเงินให้กูย้ ืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน ประมำณจำกมูลค่ำปัจจุบนั
ของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยพันธบัตรที่ปลอดดอกเบี้ย
จ) มูลค่ำยุติธรรมของเงินให้กูย้ ืมโดยมีทรัพย์สินจำนองเป็ นประกัน ประมำณจำกมูลค่ำปั จจุบนั ของ
กระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยตลำดปัจจุบนั ของเงินให้สินเชื่อประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ มูลค่ำ
ที่ปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงินมีจำนวนใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรม
ในระหว่ำงงวดปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ต่อไปนี้มีมูลค่ำใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชี
• เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
• เบี้ยประกันภัยค้ำงรับ
41. ผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ และขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม 2563

ผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ ำจะเกิดขึน้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้ำงรับ
ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ ำ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวม

186,950
23,437
210,387
128,610
338,997
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42. ควำมเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต
บริ ษัท ตระหนั ก ถึ งควำมส ำคัญ ในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงว่ ำเป็ นองค์ ป ระกอบส ำคัญ ต่ อควำมส ำเร็ จ
ในกำรบรรลุเป้ำหมำยขององค์กร บริ ษทั จึงกำหนดให้ บริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั ต้องดำเนินกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ตำมกรอบนโยบำยและมำตรฐำนในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่ดีของ
บริ ษทั โดยกำหนดให้บริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั ต้องบริ หำรควำมเสี่ ยงแบบองค์รวม (Enterprise Risk Management :
ERM) เพื่อลดผลกระทบซึ่งอำจจะเกิดขึ้นทั้งในด้ำนฐำนะกำรเงินและชื่อเสี ยงของบริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั
42.1

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรประกันภัย
ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรประกันภัย คือ ควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกอัตรำกำรตำย อัตรำกำรเจ็บป่ วย อัตรำควำม
ควำมคงอยู่หรื ออัตำค่ำใช้จ่ำยที่ เกิ ดขึ้นจริ งแตกต่ำงจำกอัตรำค่ำใช้จ่ำยที่ได้ประมำณกำรไว้ ทำให้
เกิดผลกระทบทำงลบกับผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั มีกรอบนโยบำยและแผนบริ หำร
ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรประกันภัย ดังนี้
(ก) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ และกำรกำหนดรำคำ
ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรออกแบบผลิตภัณฑ์และกำรกำหนดอัตรำเบี้ยประกัน หมำยถึง ข้อบกพร่ อง
ในกำรพัฒนำผลิ ตภัณฑ์ ประกันภัย รวมถึ งควำมเสี่ ยงที่ อัตรำเบี้ ยประกันภัยจะไม่ เพี ยงพอ
สำหรับภำระผูกพันธ์ตำมที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญำประกันภัย
บริ ษทั จัดกำรควำมเสี่ ยง โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและคณะทำงำนพัฒนำผลิตภัณฑ์ มีหน้ำที่ใน
กำรสร้ำงแนวคิดและพัฒนำสิ นค้ำให้เป็ นไปตำมควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย กำหนด
อัตรำเบี้ยประกันที่ เหมำะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรดำเนิ นงำนภำยใต้กรอบนโยบำย
บริ ห ำรควำมเสี่ ยงของบริ ษ ัท พร้ อมทั้ งจะมี กำรทบทวนกำรก ำหนดรำคำ กำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงสมมติฐำนที่ใช้ในกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนได้รับอนุ มตั ิจำกแผนกพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์
(ข) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรพิจำรณำรับประกันภัย
ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรพิจำรณำรับประกันภัยอำจเกิดขึ้นจำกกำรประเมินควำมเสี่ ยงไม่เหมำะสมใน
กำรพิจำรณำรับประกัน
บริ ษ ัทก ำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรพิ จำรณำรับประกันภัยที่ เป็ นมำตรฐำนตำมแบบ
ประกันภัย อำยุ เพศ และระดับควำมเสี่ ยงภัยไว้อย่ำงชัดเจน กระบวนกำรพิจำรณำรับประกันภัย
พิจำรณำปั จจัยเสี่ ยงทั้งที่เกี่ยวกับสุ ขภำพและปัจจัยเสี่ ยงที่ไม่เกี่ยวกับสุ ขภำพ รวมถึงควำมสำมำรถ
ในกำรชำระเบี้ยประกันภัย เป็ นเหตุให้ควำมคุม้ ครองและเบี้ยประกันภัยของผูเ้ อำประกันภัย
แต่ละรำยจะแตกต่ำงกัน
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นอกจำกนี้ บริ ษ ทั ยังมี กำรพิ จำรณำส่ งประกันภัยต่อไปยังผูร้ ั บประกันภัยต่อที่ มีควำมมั่นคง
ทำงกำรเงิน เพื่ อลดควำมเสี่ ยงจำกกำรรับภำระกำรจ่ำยค่ำสิ นไหมที่ ไม่คำดคิดและมี มูลค่ำสู ง
รวมทั้งเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรรับประกันภัยของบริ ษทั
(ค) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรกำหนดเงินสำรองประกันภัย
ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรกำหนดเงินสำรองประกันภัย คือ ควำมเสี่ ยงที่เงินสำรองประกันภัย ซึ่งบริ ษทั
รับรู ้ในงบกำรเงินอำจจะไม่เพียงพอต่อภำระผูกพันที่บริ ษทั มีต่อผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้
บริ ษทั มีกำรพิจำรณำควำมพอเพียงของเงินสำรองทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน รวมถึงมีกำร
วิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของสมมติฐำนที่สำคัญ โดยเฉพำะอัตรำดอกเบี้ย
นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังคำนึงถึงกระบวนกำรควบคุมคุณภำพของกรมธรรม์ประกันภัยที่มีผลบังคับ
อยู่ โดยมีกำรทบทวนสมมติฐำนที่ใช้ในกำรคำนวณเงินสำรองประกันภัยอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้
มัน่ ใจว่ำเงินสำรองประกันภัยเพียงพอต่อภำระผูกพันตลอดอำยุสัญญำกรมธรรม์ประกันภัย
(ง) กำรกระจุกตัวของควำมเสี่ ยงด้ ำนกำรรับประกันภัย
ควำมเสี่ ยงจำกกำรกระจุกตัว คือ ควำมเสี่ ยงที่บริ ษทั อำจได้รับผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญจำก
เหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่ง ทั้งนี้ บริ ษทั กำหนดแนวทำงกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรกระจุกตัว
ด้วยกำรจัดสั ดส่ วนกำรขำยผลิ ตภัณฑ์ประกันชี วิตให้กระจำยในกลุ่มลูกค้ำที่ หลำกหลำยทั่ว
ภูมิภำค โดยเหตุกำรณ์ที่อำจมีผลกระทบจำกกำรกระจุกตัวของผลิตภัณฑ์ ได้แก่
- กำรเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มอัตรำกำรมรณะของประชำกร ด้วยเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์มี
แนวทำงในกำรรักษำที่พฒั นำเครื่ องมือทำงกำรแพทย์ ตลอดจนยำรักษำโรคต่ำงๆ ที่ทนั สมัย
และมีกำรวิจยั อย่ำงต่อเนื่องมำใช้ในกำรรักษำ ส่ งผลให้ประชำกรมีอำยุเฉลี่ย ที่ยืนยำวขึ้นอำจ
กระทบกำรจ่ำยผลประโยชน์ที่เพิ่มสู งขึ้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทบำนำญ
- กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย คือ ควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย
อย่ำงมี นัยสำคัญ กระทบต่อกำรเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ำของสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั
ส่งผลทำงลบต่อผลิตภัณฑ์ที่มีกำรรับรองผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งควำมเสี่ ยง
จะขึ้นอยู่กบั ระดับกำรรับ รองผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภัยกับอัตรำดอกเบี้ ย
ณ ปัจจุบนั
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ตำรำงแสดงกำรกระจุกตัวของหนี้สินสัญญำประกันภัย โดยแยกตำมผลิตภัณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
หนี้สินตำมสัญญำประกันภัยก่อนกำรประกันภัยต่อ
31 ธันวำคม 2563

31 ธันวำคม 2562

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิต

ประกันชีวิต

ประกันชีวิต

ประเภทดั้งเดิม ประเภทดั้งเดิม ประเภทบำนำญ กำรประกัน

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิต

ประกันชีวิต

ประเภทดั้งเดิม ประเภทบำนำญ

- แบบไม่มี

- แบบมี

- แบบไม่มี

กลุ่มและ

- แบบไม่มี

- แบบไม่มี

กำรประกัน

ส่ วนร่ วม

ส่ วนร่ วม

ส่ วนร่ วม

สัญญำ

ส่ วนร่ วม

ส่ วนร่ วม

กลุ่มและ

ในเงินปันผล

ในเงินปันผล

ในเงินปันผล

เพิ่มเติม

รวม

ในเงินปันผล

ในเงินปันผล

สัญญำเพิ่มเติม

รวม

สัญญำประกันภัยระยะยำว 275,184,609

2,192,654

5,030,042

-

282,407,305

273,286,090

-

277,488,536

สำรองประกันภัยสำหรับ
สำรองค่ำสินไหมทดแทน
รวม

275,184,609

-

-

2,192,654

262,551

5,030,042

262,551

262,551 282,669,856

273,286,090

4,202,446
4,202,446

234,462

234,462

234,462

277,722,998
(หน่ วย : พันบำท)

งบกำรเงินรวม
หนี้สินตำมสัญญำประกันภัยสุ ทธิจำกกำรประกันภัยต่อ
31 ธันวำคม 2563

31 ธันวำคม 2562

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิต

ประกันชีวิต

ประกันชีวิต

ประกันชีวิต

ประกันชีวิต

ประเภทดั้งเดิม ประเภทดั้งเดิม ประเภทบำนำญ กำรประกัน
- แบบไม่มี

- แบบมี

- แบบไม่มี

ประเภทดั้งเดิม ประเภทบำนำญ

กลุ่มและ

- แบบไม่มี

- แบบไม่มี

กำรประกัน

ส่ วนร่ วม

ส่ วนร่ วม

ส่ วนร่ วม

สัญญำ

ส่ วนร่ วม

ส่ วนร่ วม

กลุ่มและ

ในเงินปันผล

ในเงินปันผล

ในเงินปันผล

เพิ่มเติม

รวม

ในเงินปันผล

ในเงินปันผล

สัญญำเพิ่มเติม

รวม

สัญญำประกันภัยระยะยำว 275,184,609

2,192,654

5,030,042

-

282,407,305

273,286,090

-

277,488,536

สำรองประกันภัยสำหรับ
สำรองค่ำสินไหมทดแทน
รวม

275,184,609

2,192,654

5,030,042

120,992

120,992

120,992 282,528,297

273,286,090

4,202,446
4,202,446

158,147

158,147

158,147

277,646,683

- 82 (หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หนี้สินตำมสัญญำประกันภัยก่อนกำรประกันภัยต่อ
31 ธันวำคม 2563

31 ธันวำคม 2562

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิต

ประกันชีวิต

ประกันชีวิต

ประเภทดั้งเดิม ประเภทดั้งเดิม ประเภทบำนำญ กำรประกัน

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิต

ประกันชีวิต

ประเภทดั้งเดิม ประเภทบำนำญ

- แบบไม่มี

- แบบมี

- แบบไม่มี

กลุ่มและ

- แบบไม่มี

- แบบไม่มี

กำรประกัน

ส่ วนร่ วม

ส่ วนร่ วม

ส่ วนร่ วม

สัญญำ

ส่ วนร่ วม

ส่ วนร่ วม

กลุ่มและ

ในเงินปันผล

ในเงินปันผล

ในเงินปันผล

เพิ่มเติม

รวม

ในเงินปันผล

ในเงินปันผล

สัญญำเพิ่มเติม

รวม

สัญญำประกันภัยระยะยำว 275,184,609

2,192,654

5,030,042

-

282,407,305

273,286,079

-

277,488,525

สำรองประกันภัยสำหรับ
สำรองค่ำสินไหมทดแทน
รวม

275,184,609

-

-

2,192,654

262,551

5,030,042

262,551

262,551 282,669,856

273,286,079

4,202,446
4,202,446

234,462

234,462

234,462

277,722,987
(หน่ วย : พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หนี้สินตำมสัญญำประกันภัยสุ ทธิจำกกำรประกันภัยต่อ
31 ธันวำคม 2563

31 ธันวำคม 2562

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิต

ประกันชีวิต

ประกันชีวิต

ประกันชีวิต

ประกันชีวิต

ประเภทดั้งเดิม ประเภทดั้งเดิม ประเภทบำนำญ กำรประกัน
- แบบไม่มี

- แบบมี

- แบบไม่มี

ประเภทดั้งเดิม ประเภทบำนำญ

กลุ่มและ

- แบบไม่มี

- แบบไม่มี

กำรประกัน

ส่ วนร่ วม

ส่ วนร่ วม

ส่ วนร่ วม

สัญญำ

ส่ วนร่ วม

ส่ วนร่ วม

กลุ่มและ

ในเงินปันผล

ในเงินปันผล

ในเงินปันผล

เพิ่มเติม

รวม

ในเงินปันผล

ในเงินปันผล

สัญญำเพิ่มเติม

รวม

สัญญำประกันภัยระยะยำว 275,184,609

2,192,654

5,030,042

-

282,407,305

273,286,079

-

277,488,525

สำรองประกันภัยสำหรับ
สำรองค่ำสินไหมทดแทน
รวม

275,184,609

2,192,654

5,030,042

120,992

120,992

120,992 282,528,297

273,286,079

4,202,446
4,202,446

158,147

158,147

158,147

277,646,672
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42.2

ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้
ภำวะอัตรำดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ จะกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรทำกำไร และกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ซึ่ งอัตรำดอกเบี้ยเป็ นหนึ่ งในสมมติ ฐำนหลักของกำรกำหนดอัตรำเบี้ ย
ประกันชีวิต กำรประเมินมูลค่ำหนี้สินเงินสำรองของสัญญำประกันภัย และประเมินเงินกองทุน
ตำมระดับ ควำมเสี่ ยง โดยกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรจ่ำยผลประโยชน์ตำมที่ ระบุไว้ใน
สั ญ ญำประกัน ภัย กำรรั ก ษำระดับ ผลก ำไรและอัต รำผลตอบแทนจำกกำรลงทุ น กำรด ำรง
เงิ นกองทุ น รวมถึ งกำรบริ ห ำรจัดกำรควำมสอดคล้องของสิ น ทรั พ ย์และหนี้ สิ น จำกสั ญ ญำ
ประกันภัย
บริ ษทั บริ หำรควำมเสี่ ยงโดยจัดตั้งคณะทำงำนบริ หำรควำมเสี่ ยงเงินกองทุนเพื่อติดตำม ประเมิน
และรำยงำนปั จจัยเสี่ ยงและดัชนี ช้ ี วดั ควำมเสี่ ยง (KRI : Key Risk Indicators) อย่ำงใกล้ชิด โดย
จัดทำแผนบริ หำรเงินกองทุน กำรบริ หำรสิ นทรัพย์และหนี้ สิน (Asset and Liability Management:
ALM) รวมถึงกำรทบทวนและปรับแผนกำรลงทุน ตำมสถำนกำรณ์ ได้แก่ กำรบริ หำร Asset
allocation กำรบริ หำร Duration gap อีกทั้งยังมีกำรทบทวนกำรกำหนดรำคำของผลิ ตภัณฑ์ให้
เหมำะสมกับต้นทุนของบริ ษทั ในปั จจุบนั อย่ำงสม่ำเสมอ ทั้งนี้ มีกำรติดตำมควำมเสี่ ยงด้วยระบบ
สัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ำ (Early Warning System) กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว (Sensitivity Test)
และกำรทดสอบภำวะวิกฤต (Stress Test) ของปัจจัยเสี่ ยงหลัก

42.3

ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง
ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง คือ ควำมเสี่ ยงที่บริ ษทั อำจได้รับควำมเสี ยหำยอันสื บเนื่องมำจำกกำร
ที่บริ ษทั ไม่สำมำรถรักษำระดับเงินสดหรื อเปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสด และ/หรื อ ไม่สำมำรถ
จัดหำเงินทุนได้เพียงพอตำมควำมต้องกำรและทันต่อเวลำที่จะต้องชำระภำระผูกพันได้เมื่อ
ครบกำหนด ทั้งนี้ บริ ษทั มีกำรควบคุมควำมเสี่ ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรรักษำระดับ
ของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดให้เพียงพอต่อกำรดำเนินงำนในแต่ละวัน และได้จดั ทำ
แผนกระแสเงิน Cash Flow Management และแผนบริ หำรเงินทุน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบจำก
ควำมผันผวนของกระแสเงินสด
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(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2563
0 - 5 ปี
5 - 10 ปี
10 ปี ขึน้ ไป
รวม
สินทรัพย์
สิ นทรัพย์จำกกำรประกันต่อ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (1)
รวมสิ นทรัพย์

616,807
140,416,821
141,033,628

90,951,428
90,951,428

150,568,253
150,568,253

616,807
381,936,502
382,553,309

หนีส้ ิน
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว (2) 128,023,778
สำรองค่ำสิ นไหมทดแทน
262,551
รวมหนี้สิน
128,286,329

75,905,632
75,905,632

174,959,332
174,959,332

378,888,742
262,551
379,151,293

(1)
(2)

ยอดรวมเงินต้นและดอกเบี้ย
จำนวนเงินก่อนคิดลด

(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562
0 - 5 ปี
5 - 10 ปี
10 ปี ขึน้ ไป
รวม
สินทรัพย์
สิ นทรัพย์จำกกำรประกันต่อ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (1)
รวมสิ นทรัพย์

549,701
156,349,284
156,898,985

90,148,697
90,148,697

134,554,930
134,554,930

549,701
381,052,911
381,602,612

หนีส้ ิน
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว (2) 115,193,227
สำรองค่ำสิ นไหมทดแทน
234,462
รวมหนี้สิน
115,427,689

98,643,657
98,643,657

194,726,222
194,726,222

408,563,106
234,462
408,797,568

(1)
(2)

ยอดรวมเงินต้นและดอกเบี้ย
จำนวนเงินก่อนคิดลด
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42.4

ควำมอ่อนไหวของควำมเสี่ยงด้ำนกำรรับประกันภัย
สารองประกันภัยสาหรั บสัญญาประกันภัยระยะยาว
บริ ษทั คำนวณสำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำวด้วยวิธีสำรองเบี้ยประกันภัย
สุ ท ธิ ช ำระคงที่ (Net Level Premium Valuation: NPV) ซึ่ งใช้ข้อ สมมติ ค งที่ ไ ม่ เปลี่ ย นแปลง
ตลอดอำยุก รมธรรม์ (Lock-in Assumption) ส่ งผลให้ ก ำรค ำนวณส ำรองประกันภัยส ำหรั บ
สัญญำประกันภัยระยะยำวไม่ได้รับผลกระทบจำกอัตรำมรณะ อัตรำกำรขำดอำยุ หรื ออัตรำคิดลดที่
เปลี่ ย นแปลง อย่ำงไรก็ ต ำม เนื่ อ งจำกกำรทดสอบควำมพอเพี ย งของหนี้ สิ น ทุ ก วัน สิ้ น รอบ
ระยะเวลำรำยงำนนั้นจัดทำโดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบสำรองตำมวิธีเบี้ยประกันภัยสุ ทธิ ชำระคงที่กบั
สำรองตำมวิธีสำรองประกันภัยแบบเบี้ ยประกันภัยรวม (Gross Premium Valuation: GPV) ซึ่ งใช้
ข้อสมมติที่เป็ นปัจจุบนั และเนื่องจำกผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของและบริ ษทั เป็ นแบบรับรองของ
ผลประโยชน์ ท ำให้ปัจ จัย ที ่มี ผลกระทบมำกที่ สุ ดในกำรค ำนวณส ำรองประกันภัยแบบเบี้ ย
ประกันภัยรวม ได้แก่ อัตรำคิ ดลด ซึ่ งค ำนวณจำก Risk-free rate บวกด้วย illiquidity premium
ดัง นั้ น ในสภำวะที ่อ ตั รำดอกเบี้ ย ปลอดควำมเสี ่ ย งมี อัตรำที่ เพิ่ ม สู งขึ้ น จะส่ งผลให้ ส ำรอง
ประกันภัยแบบเบี้ ยประกันภัยรวมมีจำนวนที่ลดลงและต่ ำกว่ำสำรองเบี้ ยประกันภัยสุ ทธิ ชำระ
คงที่ บริ ษทั ไม่ตอ้ งรับรู ้ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมในงบกำไรขำดทุนในทำงตรงกันข้ำม ในสภำวะที่อตั รำ
ดอกเบี้ ยปลอดควำมเสี่ ยงมี อัตรำที่ ลดลงจะส่ งผลให้ ส ำรองประกันภัยแบบเบี้ ยประกันภัยรวมมี
จำนวนที่ เพิ่มขึ้น ในกรณี ที่สำรองประกันภัยแบบเบี้ ยประกันภัยรวมเพิ่มสู งขึ้นเกิ นกว่ำจำนวนตำม
สำรองเบี้ ยประกันภัยสุ ทธิ ชำระคงที่ บริ ษทั จะต้องรับรู ้ส่วนต่ำงเป็ นค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมในงบกำไร
ขำดทุนจำกผลกำรทดสอบควำมเพียงพอของหนี้สิน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ไม่มีจำนวนของสำรองที่ต้ งั เพิ่มเติมจำกกำร
ทดสอบควำมพอเพี ย งของหนี้ สิ น เนื่ อ งจำกส ำรองประกัน ภัย ส ำหรั บ สั ญ ญำประกัน ภัย
ระยะยำวที่บริ ษทั ได้บนั ทึกในงบกำรเงินนั้นเพียงพอ และในกรณี ที่ทดสอบกำรลดลงของอัตรำ
ดอกเบี้ ยที่ร้อยละ 0.25 สำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ไม่มี
ภำระสำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำวที่ตอ้ งตั้งเพิ่มเติม และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2562 จะมีสำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัย ระยะยำวที่ ตอ้ งตั้ง เพิ่ม เติม จำนวน 418
ล้ำนบำท
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สารองค่ าสิ นไหมทดแทน
บริ ษ ทั บันทึ กส ำรองค่ำสิ นไหมทดแทนส ำหรั บสั ญญำประกันภัยระยะสั้ น ส ำหรั บควำมเสี ยหำยที่
เกิดขึ้นแล้วแต่กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ยังไม่ได้รับรำยงำน (Incurred but not reported: IBNR) ด้วย
ข้อสมมติที่ใช้ในวิธีกำรทำงคณิ ตศำสตร์ประกันภัย โดยข้อสมมติสำคัญที่อำจส่ งผลกระทบต่อ
กำรประมำณกำร คือ อัตรำเงินเฟ้ อของค่ำรักษำพยำบำลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคต ซึ่ งอำจทำ
ให้สำรองที่ประมำณกำรไว้ต่ำกว่ำที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคต อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกสัดส่ วน
ของเงินสำรองค่ำสิ นไหมทดแทนเมื่อเปรี ยบเทียบกับ สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัย
ระยะยำวนั้น มีอตั รำส่ วนต่ำกว่ำร้อยละ 1 ดังนั้นกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติของกำรคำนวนเงินสำรอง
ค่ำสิ นไหมทดแทนนี้ จึ งไม่ ส่ งผลกระทบอย่ำงมี สำระส ำคัญต่อกำรเปลี่ ยนแปลงของกำไรหรื อ
ขำดทุน บริ ษทั จึงไม่ได้ทำกำรทดสอบควำมอ่อนไหวของควำมเสี่ ยงด้ำนกำรรับประกันภัยเกี่ยวกับ
สำรองค่ำสิ นไหมทดแทน
43. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
43.1 นโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่สำคัญของบริ ษทั ตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32 “กำรแสดง
รำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ เงินสด เบี้ยประกันภัยค้ำง
รับ สิ นทรัพย์/หนี้ สินจำกกำรประกันภัยต่อ เงินให้กูย้ ืมและเงินลงทุน บริ ษทั มีควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงดังนี้
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้ สินเชื่ อ
ควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับกำรกระจุกตัวของสิ นเชื่อซึ่ งเกิดจำกเงินให้กูย้ มื และเบี้ยประกันภัยค้ำงรับอยู่ใน
ระดับต่ำ เนื่ องจำกผูก้ ูย้ ืมและผูเ้ อำประกันภัยของบริ ษทั กระจำยอยู่ในอุตสำหกรรมที่แตกต่ำงกัน
และภู มิ ภำคต่ำงๆ ในประเทศ และมู ลค่ ำสู งสุ ดของควำมเสี่ ยงคือมู ลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรั พ ย์
ดังกล่ำวตำมที่แสดงไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ควำมเสี่ ย งซึ่ งเกิ ด ขึ้ น จำกเงิ น ให้ กู้ยื ม โดยมี ก รมธรรม์ เป็ นประกัน ไม่ มี ส ำระส ำคัญ เนื่ อ งจำก
บริ ษ ทั ให้ผูเ้ อำประกันกู้ยืมเป็ นจำนวนเงินที่น้อยกว่ ำมูลค่ำเงินสดตำมกรมธรรม์ที่ มีกับบริ ษทั และ
ควำมเสี่ ยงซึ่ งเกิดขึ้นจำกเงินให้กูย้ ืมโดยมีทรัพย์สินจำนองเป็ นประกันมีมูลค่ำสู งสุ ดเท่ำกับมูลค่ำ
ของเงินกูย้ มื หักด้วยมูลค่ำที่บริ ษทั สำมำรถรับชำระคืนจำกสิ นทรัพย์ที่นำมำจำนอง
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ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลีย่ นแปลงของรำคำตลำด
ควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตลำด หมำยถึง ควำมเสี่ ยงที่บริ ษทั อำจได้รับควำมเสี ยหำย
อันสื บ เนื่ องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ ย อัตรำแลกเปลี่ ยนและรำคำของหลักทรั พย์ซ่ ึ ง
ส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินของบริ ษทั
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้
ควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย หมำยถึง ควำมเสี่ ยงที่มูลค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยในตลำด
บริ ษทั มี ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ ยที่ สำคัญอันเกี่ ยวเนื่ องกับเงิ นฝำกสถำบันกำรเงิ น เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์และเงินให้กูย้ มื
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่ ส ำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำ
ดอกเบี้ยได้ดงั นี้
(หน่ วย : พันบำท)

รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
เงินให้กยู้ ืม
โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน
โดยมีทรัพย์สินจำนองเป็ นประกัน
เงินให้กยู้ ืมอื่น
รวม

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2563
อัตรำดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลง
อัตรำดอกเบีย้
ไม่ มีดอกเบีย้
ตำมอัตรำตลำด
คงที่
1,023,761
3,322,872
3,725,588
440,490
8,947,778
10,412,029

3,322,872

165,773,978
94,449,310
7,410,234
8,420,410
1,852,578
107
281,632,205
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(หน่ วย : พันบำท)

รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
เงินให้กยู้ ืม
โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน
โดยมีทรัพย์สินจำนองเป็ นประกัน
เงินให้กยู้ ืมอื่น
รวม

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2562
อัตรำดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลง
อัตรำดอกเบีย้
ไม่ มีดอกเบีย้
ตำมอัตรำตลำด
คงที่
1,007,820
1,151,993
11,282,070
1,007,820

600,000
-

140,913,117
100,721,528
7,762,320

1,751,993

8,477,915
1,747,933
206
270,905,089
(หน่ วย : พันบำท)

รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
เงินให้กยู้ ืม
โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน
โดยมีทรัพย์สินจำนองเป็ นประกัน
เงินให้กยู้ ืมอื่น
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2563
อัตรำดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลง
อัตรำดอกเบีย้
ไม่ มีดอกเบีย้
ตำมอัตรำตลำด
คงที่
1,017,415
3,318,448
3,725,588
440,490
8,947,778
10,405,683

3,318,448

165,773,978
94,449,310
7,410,234
8,420,410
1,852,578
107
281,632,205
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(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562
อัตรำดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลง
อัตรำดอกเบีย้
ไม่ มีดอกเบีย้
ตำมอัตรำตลำด
คงที่
937,510
1,147,786
11,282,070

รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
เงินให้กยู้ ืม
โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน
โดยมีทรัพย์สินจำนองเป็ นประกัน
เงินให้กยู้ ืมอื่น
รวม

937,510

600,000
-

140,913,117
100,721,528
7,762,320

1,747,786

8,477,915
1,747,933
206
270,905,089

ณ วันที่ 31 ธัน วำคม 2563 และ 2562 สิ น ทรั พ ย์ทำงกำรเงินที่ มี อัตรำดอกเบี้ ยคงที่ ส ำมำรถแยก
ตำมวันที่ครบกำหนดหรื อวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่
ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2563

รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
เงินให้กยู้ ืม
เงินให้กยู้ ืมโดยมีทรัพย์สินจำนองเป็ นประกัน
เงินให้กยู้ ืมอื่น
รวม

รวม
3,725,588

อัตรำดอกเบีย้
ถัวเฉลีย่
(ร้ อยละต่อปี )
0.39

ภำยใน 1 ปี
3,725,588

1 - 5 ปี
-

เกิน 5 ปี
-

8,280,426
6,002,445
850,000

20,640,223
44,950,880
4,652,954

136,853,329
43,495,985
1,907,280

165,773,978
94,449,310
7,410,234

3.62
3.92
4.48

280,486
54
19,138,999

1,322,175
71,566,232

249,917
53
182,506,564

1,852,578
107
273,211,795

6.26
6.00
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(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562

รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
เงินให้กยู้ ืม
เงินให้กยู้ ืมโดยมีทรัพย์สินจำนองเป็ นประกัน
เงินให้กยู้ ืมอื่น
รวม

ภำยใน 1 ปี
11,282,070

1 - 5 ปี
-

เกิน 5 ปี
-

รวม
11,282,070

อัตรำดอกเบีย้
ถัวเฉลีย่
(ร้ อยละต่อปี )
1.19

1,598,869
5,576,758
400,000

21,934,762
40,055,385
3,616,659

117,379,486
55,089,385
3,745,661

140,913,117
100,721,528
7,762,320

3.97
3.84
3.85

374,242 1,231,595
153
19,232,092 66,838,401

142,096
53
176,356,681

1,747,933
206
262,427,174

6.29
6.00

ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
บริ ษทั มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับกำรลงทุนในพันธบัตรและหน่วยลงทุน
ที่เป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศ บริ ษทั ได้ตกลงทำสัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศและสัญญำซื้ อขำย
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริ ษทั มียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่เป็ นสกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
เยน
ยูโร
กีบ
เหรี ยญสิงคโปร์

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
(ล้ำนหน่ วย)
626.5
678.3
300.0
300.0
45.9
48.7
40,824.0
40,824.0
60.6
91.7

หนี้สินทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
(ล้ำนหน่ วย)
604,170
587.8
355,775
1,327.9
36,710
43.0
66,223
112.9

อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
(บำทต่อหน่ วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
31.29
31.05
0.29
0.28
35.68
34.75
0.0036
0.0036
22.69
22.77
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ณ วั น ที่ 31 ธั น วำคม 2563 และ 2562 บ ริ ษั ท มี สั ญ ญ ำแลกเป ลี่ ยน เงิ น ตรำต่ ำงป ระเท ศ
และสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลือดังนี้
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
เยน
ยูโร
เหรี ยญสิ งคโปร์

จำนวนที่ซื้อคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
(ล้ำนหน่ วย)
604.2
587.8
355.8 1,327.9
36.7
43.0
66.2
112.9

อัตรำแลกเปลี่ยนตำมสั ญญำ
2563
2562
(บำทต่ อหน่ วยเงินตรำต่ ำงประเทศ)
29.25 - 36.30
29.25 - 36.30
0.2804 - 0.2985 0.2811 - 0.2955
34.24 - 38.27
34.71 - 38.27
22.31 - 23.00 22.093 - 22.744

วันครบกำหนดตำมสั ญญำ
2563
2562
ม.ค. 2564 - มิ.ย. 2564
ม.ค. 2564 - ธ.ค. 2564
ก.พ. 2564 - มิ.ย. 2571
ม.ค. 2564 - ธ.ค. 2564

ก.พ. 2563 - ต.ค. 2569
ม.ค. 2563 - ธ.ค. 2563
ก.พ. 2563 - มิ.ย. 2571
ม.ค. 2563 - ส.ค. 2563

43.2 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ตำรำงต่อไปนี้ เป็ นกำรสรุ ปเปรี ยบเที ยบมูลค่ำตำมบัญชี และมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ที่มีสำระสำคัญ
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุตธิ รรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนที่วดั มูลค่ำผ่ำนกำไรขำดทุน
เงินลงทุนที่วดั มูลค่ำผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ตรำสำรอนุพนั ธ์
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สัญญำซื้อขำยสิ นทรัพย์ล่วงหน้ำ
สินทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย
เงินให้กยู้ ืมและดอกเบี้ยค้ำงรับ
โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน
โดยมีอสังหำริ มทรัพย์จำนองเป็ นประกัน
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
หนีส้ ินที่วัดมูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรม
ตรำสำรอนุพนั ธ์
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

8,072,221

8,072,221

14,040
117,235,651

14,040
117,235,651

1,224,550
72,270
7,463

1,224,550
72,270
7,463

193,561,775

225,947,379

9,523,824
1,789,645
15,621

11,299,308
1,781,135
36,506

2,033
73,940

2,033
73,940
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(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุตธิ รรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเพื่อค้ำ
เงินลงทุนเผื่อขำย
สินทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
ตรำสำรอนุพนั ธ์
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
เงินให้กยู้ ืมและดอกเบี้ยค้ำงรับ
โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน
โดยมีอสังหำริ มทรัพย์จำนองเป็ นประกัน
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
หนีส้ ินที่เปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรม
ตรำสำรอนุพนั ธ์
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

13,441,883

13,441,883

20,856
80,104,389

20,856
80,104,389

219,980,163

260,293,865

927,867
70,254

1,598,446
145,718

9,471,230
1,750,230
16,686

11,014,242
1,750,064
22,646

78,799
39,474

8,827
-
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(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุตธิ รรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนที่วดั มูลค่ำผ่ำนกำไรขำดทุน
เงินลงทุนที่วดั มูลค่ำผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ตรำสำรอนุพนั ธ์
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สัญญำซื้อขำยสิ นทรัพย์ล่วงหน้ำ
สินทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย
เงินให้กยู้ ืมและดอกเบี้ยค้ำงรับ
โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน
โดยมีอสังหำริ มทรัพย์จำนองเป็ นประกัน
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
หนีส้ ินที่วัดมูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรม
ตรำสำรอนุพนั ธ์
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

8,061,451

8,061,451

14,040
117,235,651

14,040
117,235,651

1,224,550
72,270
7,463

1,224,550
72,270
7,463

193,561,775

225,947,379

9,523,824
1,789,645
15,621

11,299,308
1,781,135
36,506

2,033
73,940

2,033
73,940
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(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุตธิ รรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเพื่อค้ำ
เงินลงทุนเผื่อขำย
สินทรัพย์ที่เปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
ตรำสำรอนุพนั ธ์
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
เงินให้กยู้ ืมและดอกเบี้ยค้ำงรับ
โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน
โดยมีอสังหำริ มทรัพย์จำนองเป็ นประกัน
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
หนีส้ ินที่เปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรม
ตรำสำรอนุพนั ธ์
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

13,367,366

13,367,366

20,856
80,104,389

20,856
80,104,389

219,980,163

260,293,865

927,867
70,254

1,598,446
145,718

9,471,230
1,750,230
16,686

11,014,242
1,750,064
22,646

78,799
39,474

8,827
-

บริ ษทั มีกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินตำมหลักเกณฑ์ดงั นี้
1) สิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบัญชี ที่แสดงในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน
2) เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ แสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด หรื อคำนวณโดยใช้อตั รำผลตอบแทน
ที่ประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทยหรื อตลำดที่เกี่ยวข้องอื่น
3) เงินลงทุนในตรำสำรทุน แสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด
4) มูลค่ำยุติธรรมของเงินให้กูย้ ืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกันประมำณจำกมูลค่ำปั จจุบนั
ของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยพันธบัตรที่ปลอดดอกเบี้ย
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5) มู ลค่ ำยุติ ธรรมของเงิ นให้กู้ยืมโดยมี ทรั พย์สิ นจำนองเป็ นประกันประมำณจำกมู ลค่ำปั จจุ บัน
ของกระแสเงิ นสดคิ ดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ ยตลำดปั จจุ บ ันของเงิ นให้ สิ นเชื่ อประเภทเดี ยวกัน
ทั้งนี้มูลค่ำที่ปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงินมีจำนวนใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรม
6) มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนั ธ์ประมำณโดยกำรใช้มูลค่ำยุติธรรมที่ได้จำกธนำคำรคู่คำ้
44. กำรบริหำรจัดกำรทุนของบริษัทประกันชีวิต
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนของบริ ษทั คือ กำรจัดให้มีโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่เหมำะสมกำรดำรง
ไว้ ซึ่ งควำมสำมำรถในกำรดำเนิ นงำนอย่ำงต่อเนื่ อง และกำรดำรงเงินกองทุนให้ตำมควำมเสี่ ยงเป็ นไป
ตำมข้อกำหนดของ คปภ.
45. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
รำยกำรบำงรำยกำรในงบกำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ได้มีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
เพื่ อให้ ส อดคล้องกับ กำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงิ น ปี ปั จจุ บัน กำรจัดประเภทรำยกำรดังกล่ ำวไม่ มี
ผลกระทบต่อกำไรสุ ทธิและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นตำมที่ได้รำยงำนไว้ กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่มีดงั ต่อไปนี้
รำยกำร

รำยกำรที่แสดงไว้เดิม

รำยกำรที่แสดงใหม่

ดอกเบี้ยค้ำงรับจำกเงินให้กยู้ ืม

รำยได้จำกกำรลงทุนค้ำงรับ

เงินให้กยู้ ืมและดอกเบี้ยค้ำงรับ

(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงิน งบกำรเงิน
รวม เฉพำะกิจกำร

995,614

995,614

46. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 คณะกรรมกำรบริ ษทั มีมติพิจำรณำ
อนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ในอัตรำหุน้ ละ 0.23 บำท ทั้งนี้ กำรจ่ำยเงินปั นผล
ดังกล่ำวบริ ษทั จะต้องได้รับกำรอนุมตั ิจำกมติที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั และสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับและส่งเสริ มกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
47. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564

