
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
 

ความเห็น  
 

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย           
(“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และงบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจา้ของรวมและ
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั  
กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย  และของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไว้
ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ในรายงานของขา้พเจา้  ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของ                            
ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที่ก  าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน  ๆ                        
ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.7 กลุ่มบริษทัได้น าแนวปฏิบัติทางการบัญชี  
เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับธุรกิจประกนัภยั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ โดยกลุ่มบริษทัเลือกใช้วิธีรับรู้
ผลกระทบสะสมยอ้นหลงัจากการปรับใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชีดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุงก าไร
สะสมและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นตน้งวดของปีปัจจุบนั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็น
อยา่งมีเง่ือนไขในเร่ืองดงักล่าว 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั  ขา้พเจ้าได้น าเร่ือง
เหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที่ส าคัญ 
ประมาณการหนี้สินส ารองส าหรับสัญญาประกันภัย
ระยะยาว 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือ
ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภยัระยะยาว
จ านวน 282,407 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  96.16 ของ
หน้ีสินรวม ซ่ึงเป็นยอดส ารองสะสมตั้ งแต่เร่ิมท า
ประกันภัยถึงวันส้ินรอบระยะเวลารายงานส าหรับ
กรมธรรม์ประกนัภยัท่ีมีผลบงัคบัอยู่ และค านวณตาม
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยอา้งอิงตาม
วิธีส ารองเบ้ียประกนัภยัสุทธิช าระคงท่ี (Net Premium 
Valuation: NPV) ซ่ึ ง เ ป็นวิ ธี การทางคณิตศาสตร์
ประกนัภยัท่ีใช้สมมติฐานคงท่ีท่ีไม่เปล่ียนแปลงตลอด
อายุกรมธรรม ์(Lock-in Assumption) โดยบวกเพิ่มดว้ย
ส ารองเพิ่มเติมส าหรับความเส่ียงจากการท่ีสมมติฐานท่ี
ใช้ในการค านวณแตกต่างไปจากประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้น
จริงอีกร้อยละ 5  

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัทดสอบความเพียงพอของหน้ีสิน
ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน หากหน้ีสินมีจ านวนไม่
เพียงพอบริษทัจะรับรู้ส่วนต่างเป็นค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมใน 

วิธีการตรวจสอบท่ีส าคญัของขา้พเจา้ประกอบดว้ย 
• การท าความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติังาน

ของการรับรู้ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญา
ประกันภัยระยะยาวและการควบคุมภายในท่ี
เก่ียวขอ้ง 

• การทดสอบการออกแบบและการปฏิบติัตามการ
ควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการรับรู้ส ารอง
ประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว 

• การตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย 
-  ผูเ้ช่ียวชาญของผูส้อบบญัชีซ่ึงเป็นนักคณิตศาสตร์
ประกนัภยัไดป้ระเมินขอ้มูล สมมติฐานท่ีส าคญั 
และแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั ตาม
วิธีส ารองเบ้ียประกันภยัสุทธิช าระคงท่ี (NPV) 
และตามวิธีส ารองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยั
รวม (Gross Premium Valuation: GPV) ซ่ึ งฝ่าย
บริหารของกลุ่มบริษทัใช้ในการทดสอบความ
เพียงพอของหน้ีสิน  
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที่ส าคัญ 

ประมาณการหนีสิ้นส ารองส าหรับสัญญาประกันภัย
ระยะยาว (ต่อ) 

 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน วิธีการ
ทดสอบความเพียงพอของหน้ีสินค านวณตาม
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัดว้ยวิธีส ารอง
ประกันภัยแบบเบ้ียประกันภัยรวม (Gross Premium 
Valuation: GPV) โดยใชส้มมติฐานท่ีเป็นค่าประมาณการ
ท่ีดีท่ีสุด (Best-estimate Assumption) ของภาระผกูพนั
ตามสัญญาประกนัภยั ณ ขณะนั้น  
 

การเปล่ียนแปลงแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ประกันภยั
ในการวดัมูลค่าประมาณการส ารองประกนัภยัส าหรับ
สัญญาประกนัภยัระยะยาวตามวิธีการค านวณส ารอง
ประกนัภยัขา้งตน้อาจส่งผลกระทบกบัส ารองประกนัภยั
ส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาวอย่างมีสาระส าคญั 
ดงันั้น เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือ การรับรู้ของ
ประมาณการส ารองประกันภยัส าหรับสัญญาประกันภยั
ระยะยาวเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หรือไม่ 
 

กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยนโยบายการบญัชี เร่ือง ส ารอง
ประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 
รายละเอียดส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยั
ระยะยาวและสมมติฐานท่ีส าคัญท่ีใช้ในวัดมูลค่า
ส ารองประกันภยัส าหรับสัญญาประกันภยัระยะยาว
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.14.1 ขอ้ 21.1 
และขอ้ 21.5.1 ตามล าดบั 

-  ทดสอบขอ้มูลท่ีใช้ในการประมาณการส ารอง
ประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาวกับ
แหล่งท่ีมาของข้อมูล ประเมินความเหมาะสม
ของสมมติฐาน แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
ประกันภัย และเปรียบเทียบสมมติฐานท่ีฝ่าย
บริหารของบริษัทใช้กับแหล่งข้อมูลภาพรวม
ของธุรกิจประกันชีวิต ในส่วนของสมมติฐาน
ทางดา้นการเงินมีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
ขอ้สมมติดงักล่าวกบัขอ้มูลทางดา้นการเงิน  

-  ผูเ้ช่ียวชาญของผูส้อบบญัชีซ่ึงเป็นนกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัทดสอบแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
โดยการทดสอบการค านวณและประเมินวิธีการ
ท่ีใช้ในการค านวณเพื่อการวัดมูลค่าส ารอง
ประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาวว่า
เป็นไปตามวิธีของคณิตศาสตร์ประกันภัย และ
เป็นไปตามตามประกาศของคณะกรรมการก ากบั
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั  

-  วิเคราะห์และสอบทานรายการเคล่ือนไหวของ
ยอดส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยั
ระยะยาว  

-  วิ เคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลทางการเ งินท่ี
เก่ียวข้องกับส ารองประกันภัยส าหรับสัญญา
ประกนัภยัระยะยาว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 

ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี 

- 4 - 

 
ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาด
วา่จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้
ไม่ไดแ้สดงความเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลอ่ืนดงักล่าว 
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ 

การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจาก

การตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั

หรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัฝ่ายบริหารของบริษทัหรือผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล                

เพื่อด าเนินการแกไ้ขใหเ้หมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กจิการ 
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายใน                  
ท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจาก                
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง  การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง                  
(ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจ
ท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
 

ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้
อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั                 
ท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญั
เม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนั         
จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จากการใช้                        
งบการเงินเหล่าน้ี 
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเ ส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้     
การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและ

จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทั
ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งใน
งบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุป
ของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ 
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยุด           
การด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายใน

กลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม  ข้าพเจ้า

รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้

เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว  ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่อง
ท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
 

ขา้พเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าขา้พเจ้าได้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ
ที่เก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

  



Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit 

ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี 

- 7 - 

 
จากเร่ืองที่ส่ือสารกบัผูม้ีหน้าที่ในการก ากบัดูแล  ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยส าคญัมากท่ีสุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญั
ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่า
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสาร
ดงักล่าว 
 
 
 
 ชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 
วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 8,072,221         13,441,883    8,061,451       13,367,366    
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 7 1,786,021         1,800,658       1,786,021       1,800,658       
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 1,647,384         1,684,133       1,647,384       1,684,133       
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 8, 21 616,807            549,701          616,807          549,701          
ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ 9 724,824            1,044,316       724,824          1,044,316       
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 10 1,304,283         998,121          1,304,283       998,121          
สินทรัพยล์งทุน
   เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 11, 34, 35 310,811,466     300,136,746  310,811,466  300,136,746  
   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -              -           23,760            56,409            
   เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 14 11,313,578       11,221,668    11,313,578    11,221,668    
   อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 15 15,621              16,686            15,621            16,686            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 2,187,895         1,425,696       2,187,860       1,425,472       
คา่ความนิยม 17 4,955                4,955              -           -           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18 27,460              3,932              27,450            3,932              
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 600,160            920,739          600,160          920,739          
สินทรัพยอ่ื์น 20 665,595            430,840          654,832          395,501          
รวมสินทรัพย์ 339,778,270     333,680,074  339,775,497  333,621,448  

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้น
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 21 291,328,579     286,641,828  291,328,579  286,641,817  
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 22 798,906            1,128,743       798,906          1,128,743       
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 10 75,973              118,273          75,973            118,273          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -              90,826            -           90,826            
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 170,749            213,860          170,220          211,877          
หน้ีสินอ่ืน 24 1,305,674         1,226,094       1,301,443       1,215,357       
รวมหนีสิ้น 293,679,881     289,419,624  293,675,121  289,406,893  

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 
      หุน้สามญั 1,708,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 1,708,000         1,708,000       1,708,000       1,708,000       
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้

หุน้สามญั  1,707,566,000 หุน้
มูลคา่หุน้ละ 1 บาท ช าระครบแลว้     1,707,566         1,707,566       1,707,566       1,707,566       

ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 3,360,993         3,360,993       3,360,993       3,360,993       
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ 
      ทุนส ารองตามกฎหมาย 25 170,800            170,800          170,800          170,800          
      เงินส ารองทัว่ไป 400,000            400,000          400,000          400,000          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 31,157,822       31,055,142    31,160,035    31,039,624    
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 
   ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
     - สุทธิจากภาษีเงินได้ 11 9,092,423         7,535,572       9,092,423       7,535,572       
   ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลคา่ตราสารอนุพนัธ์ส าหรับ
     การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด
     - สุทธิจากภาษีเงินได้ 208,559            -           208,559          -           

-              (4,781)            -           -           
46,098,163       44,225,292    46,100,376    44,214,555    

226                   35,158            -           -           
รวมส่วนของเจ้าของ 46,098,389       44,260,450    46,100,376    44,214,555    
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 339,778,270     333,680,074  339,775,497  333,621,448  

-                        -                      -                      -                      

(หน่วย : พนับาท)

   ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
     จากการด าเนินงานในต่างประเทศ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563

บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
การด าเนนิงานต่อเน่ือง
รายได้
เบ้ียประกนัภยัรับ 26, 32 34,744,462      35,692,324   34,744,641     35,692,429   
หกั  เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ 26, 32 (1,318,974)       (1,343,318)   (1,318,974)     (1,343,318)    
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 33,425,488      34,349,006   33,425,667     34,349,111   
หกั  ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไมถื่อเป็นรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากปีก่อน 26 (29,344)            (41,246)        (29,344)          (41,246)         
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 33,396,144      34,307,760   33,396,323     34,307,865   
รายไดค้า่จา้งและคา่บ าเหน็จ 26 431,928           351,358        431,928          351,358        
รายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ 32 12,231,089      12,631,630   12,231,089     12,631,630   
ผลก าไรจากเงินลงทนุ 11 1,020,337        1,072,055     1,035,995       1,072,055     
ผลก าไรจากการปรับมลูคา่ยติุธรรม 30 129,663           347,194        129,663          347,194        
รายไดอ่ื้น 32 127,891           192,055        111,100          170,669        
รวมรายได้ 47,337,052      48,902,052   47,336,098     48,880,771   
ค่าใช้จ่าย
ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 26 4,918,780        3,580,422     4,918,780       3,580,422     
ผลประโยชนจ่์ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและคา่สินไหมทดแทน 26, 32 36,262,471      35,505,321   36,262,471     35,505,321   
หกั  ผลประโยชนจ่์ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยั
            และคา่สินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ 26 (801,105)          (740,827)      (801,105)        (740,827)       
คา่จา้งและคา่บ าเหน็จ 26, 32 2,765,077        3,004,479     2,756,164       2,993,711     
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 26 557,597           610,307        557,597          610,199        
คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 27 1,533,829        1,636,429     1,529,656       1,629,994     
ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนและขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 41 338,997           - 338,997          -
รวมค่าใช้จ่าย 45,575,646      43,596,131   45,562,560     43,578,820   
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 1,761,406        5,305,921     1,773,538       5,301,951     
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 (152,924)          (918,025)      (152,924)        (918,025)       
ก าไรสุทธิจากการด าเนนิงานต่อเน่ือง 1,608,482        4,387,896     1,620,614       4,383,926     
การด าเนนิงานทีย่กเลกิ
ขาดทุนจากการด าเนนิงานทีย่กเลกิ - สุทธิจากภาษี 13 (345)                 (3,597)          - -
ก าไรสุทธิ 1,608,137        4,384,299     1,620,614       4,383,926     

การแบ่งปันก าไรสุทธิส าหรับปี
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทั
   จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 1,608,448        4,387,856     1,620,614       4,383,926     
   จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (180)                 (1,870)          

1,608,268        4,385,986     
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 35                    40                 
   จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (166)                 (1,727)          

(131)                 (1,687)          
1,608,137        4,384,299     

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิรวม

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563



หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก าไรส าหรับปี 1,608,137        4,384,299     1,620,614       4,383,926     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
   ผลก าไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ยติุธรรม
     ผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 11, 31 1,008,033        3,643,438     1,008,033       3,643,438     
  การโอนกลบัก าไรท่ีเกิดข้ึนจริงจากการขายเงินลงทนุ
    ท่ีวดัมลูคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 11, 31 (555,462)          (426,294)      (555,462)        (426,294)       
  ขาดทนุจากการวดัมลูคา่ยติุธรรมตราสารอนุพนัธส์ าหรับ
    การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 31 (479,852)          - (479,852)        -
   ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
      จากการด าเนินงานในต่างประเทศ 31 - (155)             - -
   ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 19, 31 32,089             (643,429)      32,089            (643,429)       
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 4,808               2,573,560     4,808              2,573,715     
รายการท่ีจะไมถู่กบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 31 54,777             (14,726)        55,381            (14,606)         
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 19, 31 (11,076)            2,921            (11,076)          2,921            

รายการท่ีจะไมถู่กบนัทึกในส่วนของก าไร
   หรือขาดทนุในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 43,701             (11,805)        44,305            (11,685)         
ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษเีงนิได้ 48,509             2,561,755     49,113            2,562,030     
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 1,656,646        6,946,054     1,669,727       6,945,956     

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทั 1,656,777        6,947,815     1,669,727       6,945,956     
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (131)                 (1,761)          

1,656,646        6,946,054     

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 36
   ก  าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
     จากการด าเนินงานต่อเน่ือง 0.942               2.570            
     จากการด าเนินงานท่ียกเลิก 13 (0.001)              (0.001)          
      ก  าไรต่อหุน้ส าหรับปี 0.941               2.569            0.949              2.567            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิรวม

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย



ผลต่างของอตัรา ส่วนของผู้มี
ส่วนเกนิทุนจากการ แลกเปลีย่นจาก ส่วนได้เสียที่
วดัมูลค่าเงนิลงทุน การแปลงค่า รวมส่วน ไม่มอี านาจ

ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิ เผ่ือขาย - สุทธิจาก งบการเงนิทีเ่ป็น ของผู้ถือหุ้น ควบคุม
หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป ยงัไม่ได้จดัสรร ภาษเีงนิได้ เงนิตราต่างประเทศ ของบริษทั ของบริษทัย่อย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 1,707,566    3,360,993       170,800               400,000           27,908,092     4,961,857              (4,700)                38,504,608      3,548            38,508,156   
เงินปันผลจ่าย 37 - - - - (1,227,131)     - - (1,227,131)      - (1,227,131)   
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม - - - - - - - - 33,371          33,371          
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี - - - - 4,385,986       - - 4,385,986        (1,687)          4,384,299     
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี
    ก  าไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย
       - สุทธิจากภาษีเงินได้ - - - - - 2,573,715              - 2,573,715        - 2,573,715     
    ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
       ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ - - - - (11,805)          - - (11,805)           - (11,805)        
    ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
       ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - - - - - - (81)                     (81)                  (74)               (155)             
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - - 4,374,181       2,573,715              (81)                     6,947,815        (1,761)          6,946,054     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 1,707,566    3,360,993       170,800               400,000           31,055,142     7,535,572              (4,781)                44,225,292      35,158          44,260,450   

-                     -                            -                         -                   -                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

 (หน่วย : พนับาท)

จดัสรรแล้ว
ก าไรสะสม

งบการเงนิรวม
ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษทั

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ



การป้องกนั เงนิลงทุนทีว่ดั ผลต่างของอตัรา ส่วนของผู้มี

ความเส่ียงใน มูลค่ายุติธรรมผ่าน แลกเปลี่ยนจาก ส่วนได้เสียที่

กระแสเงนิสด ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การแปลงค่า รวมส่วน ไม่มอี านาจ

ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิ  - สุทธิจาก อ่ืน - สุทธิจาก งบการเงนิทีเ่ป็น ของผู้ถือหุ้น ควบคุม

หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป ยงัไม่ได้จดัสรร ภาษเีงนิได้ ภาษเีงนิได้ เงนิตราต่างประเทศ ของบริษทั ของบริษทัย่อย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - ตามทีเ่คยรายงานไว้เดิม 1,707,566   3,360,993       170,800                 400,000     31,055,142    - 7,535,572                  (4,781)                       44,225,292   35,158             44,260,450   
ปรับปรุงรายการตามการปฎิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีเก่ียวกบั

         การเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามบญัชีจากการจดัประเภทรายการใหม่ 2.7 - - - - (966,927)        - 966,927                     - - - -
         การเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามบญัชีจากการวดัมูลค่ารายการใหม่ 2.7 - - - - (31,008)          592,440       201,235                     - 762,667        - 762,667        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 1,707,566   3,360,993       170,800                 400,000     30,057,207    592,440       8,703,734                  (4,781)                       44,987,959   35,158             45,023,117   
เงินปันผลจ่าย 37 - - - - (546,573)        - - - (546,573)       - (546,573)       
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีอ  านาจควบคุม
     จากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย - - - - - - - - - (34,801)            (34,801)         
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี - - - - 1,603,487      - - 4,781                        1,608,268     (131)                 1,608,137     
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี
   ก  าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม
       ผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ - - - - - - 388,689                     - 388,689        - 388,689        
   ขาดทนุจากการวดัมูลค่ายติุธรรมตราสารอนุพนัธ์
       ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด
       - สุทธิจากภาษีเงินได้ - - - - - (383,881)      - - (383,881)       - (383,881)       
   ผลก าไรทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
       - สุทธิจากภาษีเงินได้ - - - - 43,701           - - - 43,701          - 43,701          
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - - 1,647,188      (383,881)      388,689                     4,781                        1,656,777     (131)                 1,656,646     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 1,707,566   3,360,993       170,800                 400,000     31,157,822    208,559       9,092,423                  - 46,098,163   226                  46,098,389   

-                     -                   -                                 -                       

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

ก าไรสะสม

จดัสรรแล้ว

     เคร่ืองมือทางการเงินส าหรับธุรกิจประกนัภยัมาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

 (หน่วย : พันบาท)

งบการเงนิรวม

ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษทั



องค์ประกอบอ่ืนของ
ส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกนิทุนจากการ
วดัมูลค่าเงนิลงทุน

ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิ เผ่ือขาย - สุทธิจาก
หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป ยงัไม่ได้จดัสรร ภาษเีงนิได้ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 1,707,566            3,360,993            170,800                 400,000                27,894,514           4,961,857                38,495,730            
เงินปันผลจ่าย 37 - - - - (1,227,131)           - (1,227,131)            
ก าไรส าหรับปี - - - - 4,383,926             - 4,383,926              
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี
    ก  าไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย
       - สุทธิจากภาษีเงินได้ - - - - - 2,573,715                2,573,715              
    ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
       ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ - - - - (11,685)                - (11,685)                 
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - - 4,372,241             2,573,715                6,945,956              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 1,707,566            3,360,993            170,800                 400,000                31,039,624           7,535,572                44,214,555            

-                           -                              -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

จดัสรรแล้ว

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563

 (หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม



การป้องกัน เงนิลงทุนที่วัดมูลค่า

ความเส่ียงใน ยุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน

ทุนที่ออก ส่วนเกิน กระแสเงนิสด เบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจาก

หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ส ารองทั่วไป ยังไม่ได้จัดสรร  - สุทธิจากภาษเีงนิได้ ภาษเีงนิได้ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ตามที่เคยรายงานไว้เดมิ 1,707,566    3,360,993        170,800                 400,000     31,039,624     - 7,535,572                        44,214,555      
ปรับปรุงรายการตามการปฎิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีเก่ียวกบั
     เคร่ืองมือทางการเงินส าหรับธุรกิจประกนัภยัมาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก
         การเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามบญัชีจากการจดัประเภทรายการใหม่ 2.7 - - - - (966,927)        - 966,927                           -
         การเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามบญัชีจากการวดัมูลค่ารายการใหม่ 2.7 - - - - (31,008)          592,440                    201,235                           762,667           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 1,707,566    3,360,993        170,800                 400,000     30,041,689     592,440                    8,703,734                        44,977,222      
เงินปันผลจ่าย 37 - - - - (546,573)        - - (546,573)          
ก าไรส าหรับปี - - - - 1,620,614       - - 1,620,614        
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี
    ก  าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม
       ผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ - - - - - - 388,689                           388,689           
    ขาดทนุจากการวดัมูลค่าตราสารอนุพนัธ์ส าหรับการป้องกนั
       ความเส่ียงในกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้ - - - - - (383,881)                  - (383,881)          
   ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
      ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ - - - - 44,305            - - 44,305             
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - - 1,664,919       (383,881)                  388,689                           1,669,727        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 1,707,566    3,360,993        170,800                 400,000     31,160,035     208,559                    9,092,423                        46,100,376      

-                             -                 -                     -                               -                                      -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

 (หน่วย : พันบาท)



 

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน
เบ้ียประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 34,664,156      35,595,501      34,664,156      35,595,607      
เงินจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ (1,288,593)       (547,659)          (1,288,593)       (547,659)         
ดอกเบ้ียรับ 10,336,710      10,780,312      10,335,732      10,780,301      
เงินปันผลรับ 1,826,325        1,870,943        1,826,325        1,870,943        
รายไดจ้ากการลงทุนอ่ืน 860,214           1,528,950        860,214           1,528,950        
รายไดอ่ื้น 132,128           170,984           110,849           150,479           
เงินจ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและคา่สินไหมทดแทน
   จากการรับประกนัภยัโดยตรง (35,351,362)     (35,150,351)     (35,351,362)     (35,150,351)    
คา่จา้งและคา่บ าเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (2,751,962)       (3,129,801)       (2,742,331)       (3,119,340)      
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (672,613)          (572,964)          (672,613)          (572,856)         
คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน (1,336,481)       (1,523,896)       (1,322,769)       (1,519,207)      
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (69,547)            (244,877)          (69,529)            (244,877)         
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ - (1,102,688)       - (1,098,761)      
เงินใหกู้ย้มื - 1,362,807        - 1,362,807        
เงินลงทุนอ่ืน - (4,067,140)       - (4,067,140)      
เงินสดรับ - สินทรัพยท์างการเงิน 31,497,106      - 31,497,106      -
เงินสดจ่าย - สินทรัพยท์างการเงิน (41,837,586)     - (41,804,937)     -
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน (3,991,505)       4,970,121        (3,957,752)       4,968,896        

กระแสเงนิสดใช้ไปจากกจิกรรมลงทุน
เงินจ่ายสุทธิจากการซ้ือขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (860,836)          (158,274)          (860,791)          (158,284)         
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 59,201             - 59,201             -
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 38,101             
เงนิสดสุทธิใช้ไปจากกจิกรรมลงทุน (801,635)          (158,274)          (801,590)          (120,183)         

กระแสเงนิสดใช้ไปจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินปันผลจ่าย (546,573)          (1,227,131)       (546,573)          (1,227,131)      
เงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงิน (546,573)          (1,227,131)       (546,573)          (1,227,131)      

ผลกระทบจากส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (34,931)            31,606             - -
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตราต่างประเทศ 4,982               (31)                   - -
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (5,369,662)       3,616,291        (5,305,915)       3,621,582        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 13,441,883      9,825,592        13,367,366      9,745,784        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 6 8,072,221        13,441,883      8,061,451        13,367,366      

-                       -                       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(หน่วย : พนับาท)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

งบกระแสเงนิสด



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไปและกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจัดตั้ งและมีภูมิล ำเนำ            

ในประเทศไทย โดยมีบริษทั นิปปอนไลฟ์ อินชวัรันส์ ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศญ่ีปุ่ น
เป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัคือกำรรับประกันชีวิต ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษทั                          
อยูท่ี่ 1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศส์วำ่ง เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800  

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงิน 
2.1 กลุ่มบริษทัจดัท ำบัญชีเป็นเงินบำทและจดัท ำงบกำรเงินตำมกฎหมำยเป็นภำษำไทยตำมมำตรฐำน                   

กำรรำยงำนทำงกำรเงินและวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

2.2 งบกำรเงินของกลุ่มบริษทัไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง “กำรน ำเสนองบกำรเงิน” 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2563                  
เป็นต้นไป และตำมวิธีกำรบัญชีเก่ียวกับกำรประกันภยัในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง                      
ซ่ึงก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) และเป็นไปตำม
รูปแบบงบกำรเงินท่ีก ำหนดในประกำศ คปภ. เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไขและระยะเวลำ                          
ในกำรจดัท ำและยื่นงบกำรเงินและรำยงำนเก่ียวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัประกันชีวิต                        
ลงวนัท่ี 4 มีนำคม 2559 ซ่ึงเร่ิมมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 เป็นต้นไป และฉบับท่ี 2                      
พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 4 เมษำยน 2562 ซ่ึงเร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 เป็นตน้ไป 

2.3 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิน                   
ฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

2.4 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององคป์ระกอบของงบกำรเงิน 
ยกเวน้ตำมท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั (ดูหมำยเหตุขอ้ 3) 

 



 
- 2 - 

 

2.5 งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี  

    จัดตั้งขึน้ใน  สัดส่วนกำรถือหุ้น 
ช่ือบริษัท  ลักษณะธุรกิจ  ประเทศ  ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 

      2563  2562 

      ร้อยละ  ร้อยละ 
บริษทั บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ำกดั  นำยหนำ้ประกนัวินำศภยั  ไทย  99  99 
Bangkok Life Assurance (Cambodia)  
  Public Limited Company(1) 

  
ประกนัชีวิต 

  
กมัพูชำ 

  
- 

  
52 

(1) เมื่อวนัท่ี 9 ธนัวำคม 2563 บริษทัไดจ้ ำหน่ำยเงินลงทุนใน Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited Company (ดูหมำยเหตุขอ้ 13)  

กลุ่มบริษทัจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หำกบริษทั  มีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจในกำรสั่งกำร
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

กลุ่มบริษทัน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัมีอ ำนำจ
ในกำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั  

ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัและบริษทัย่อย รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำก       
งบกำรเงินรวมน้ีแลว้  

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนรวมและส่วนของเจำ้ของในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.6 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
บริษทัไดจ้ดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย
ตำมวิธีรำคำทุน  
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2.7 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลต่อกำรรำยงำนและกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินส ำหรับ
งวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่
รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บ                              
กำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค ำและค ำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบัติ                             
ทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ี ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญั
ต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั ยกเวน้ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง สัญญำประกนัภยั 
สภำวิชำชีพบญัชีไดอ้อกประกำศมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง สัญญำประกนัภยั 
ซ่ึงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วเม่ือวนัท่ี 24 กันยำยน 2562 และจะมีผลบังคบัใช้ส ำหรับ                      
งบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็นตน้ไป มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีปรับปรุงใหม่น้ี ก ำหนดทำงเลือกส ำหรับธุรกิจประกันภัย โดยยกเว้น                                
กำรถือปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี  7 เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน เป็นกำรชั่วครำว                     
หำกกิจกำรเข้ำเง่ือนไขท่ีก ำหนดโดยมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีปรับปรุงใหม่ น้ี                           
โดยให้ผู ้รับประกันภัยสำมำรถเลือกถือปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือ                   
ทำงกำรเงิน และกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับธุรกิจประกันภัย ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำ
รำยงำนท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 จนถึงรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีเร่ิมในหรือหลัง
วนัท่ี  1 มกรำคม 2567 หรือก่อนมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี  17 เร่ือง สัญญำ
ประกนัภยัจะมีผลบงัคบัใช้ หำกกิจกำรเลือกถือปฏิบติัตำมขอ้ยกเวน้ดงักล่ำว กิจกำรตอ้งเปิดเผย
ขอ้มูลวำ่กิจกำรเขำ้เง่ือนไขกำรยกเวน้กำรถือปฏิบติัเป็นกำรชัว่ครำวอยำ่งไร  
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ผูบ้ริหำรของบริษทัไดท้ดสอบเง่ือนไขกำรน ำขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวดงักล่ำวมำถือปฏิบติั และสรุปว่ำ
บริษัทเข้ำเง่ือนไขในกำรเลือกใช้ข้อยกเวน้ชั่วครำวดังกล่ำว เน่ืองจำกบริษทัไม่เคยถือปฏิบัติ                   
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 9 มำก่อน และกิจกรรมของบริษัทเก่ียวข้องกับ                         
กำรประกันภัยเป็นหลัก โดยมูลค่ำตำมบัญชีของหน้ีสินจำกสัญญำประกันภัยมีนัยส ำคัญ                                 
เม่ือเทียบกบัมูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินทั้งหมด และ ร้อยละของมูลค่ำตำมบญัชีรวมของหน้ีสิน                       
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกนัภยัเม่ือเทียบกบัมูลค่ำตำมบญัชีรวมของหน้ีสินทั้งหมด คิดเป็นมำกกว่ำ
ร้อยละ 90 

ดงันั้น ผูบ้ริหำรของบริษทัไดเ้ลือกถือแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และ                   
กำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับธุรกิจประกนัภยั ซ่ึงส่งผลให้บริษทัจะยงัไม่ไดถื้อปฏิบติัตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทำงกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับธุรกิจประกนัภยั  

สภำวิชำชีพบญัชีไดอ้อกประกำศแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และกำรเปิดเผย
ขอ้มูลส ำหรับธุรกิจประกนัภยั ซ่ึงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้เม่ือวนัท่ี 26 มีนำคม 2563 และ
มีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็น
ตน้ไป  

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีดงักล่ำวก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน 
หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุน
ด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลักกำรเก่ียวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
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ในปีปัจจุบัน กลุ่มบริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินมำถือ
ปฏิบติัคร้ังแรก โดยกลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะรับรู้ผลกระทบสะสมจำกกำรปรับใช้มำตรฐำนดงักล่ำว
เป็นรำยกำรปรับปรุงก ำไรสะสมและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นตน้ปีของรอบระยะเวลำ                
ท่ีรำยงำน ผลกระทบจำกรำยกำรปรับปรุงดงักล่ำวแสดงดงัน้ี 

(หน่วย : พันบำท) 
 

 งบกำรเงินรวม 
   กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำตำมบัญชี   
     จำกกำรวัดมูลค่ำรำยกำรใหม่   
 มูลค่ำ  จำกกำรจัดประเภท    ผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน  มูลค่ำ 
 ตำมบัญชีเดิม  รำยกำรใหม่  ผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  ตำมบัญชีใหม่ 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน          
- สินทรัพยต์รำสำรอนุพนัธ์ 998,121  -  75,465  670,578  1,744,164 
- เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์          
       เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำผ่ำนงบก ำไร 
          ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 
80,104,389 

  
31,338 

  
- 

  
212,342 

  
80,348,069 

       เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุน 
           ตดัจ ำหน่ำย 

 
219,980,163 

  
- 

  
(95,163) 

  
- 

  
219,885,000 

        เงินลงทุนทัว่ไป 31,338  (31,338)  -  -  - 
- เงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคำ้งรับ 10,226,054  -   (27,175)  -  10,198,879 
- สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 920,739  -  7,752  (190,578)  737,913 
รวม 312,260,804  -  (39,121)  692,342  312,914,025 
          
หน้ีสินทำงกำรเงิน          
- หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ 118,273  -  (39,474)  (69,972)  8,827 
รวม 118,273  -  (39,474)  (69,972)  8,827 
          
ส่วนของเจำ้ของ          
ก ำไรสะสม 
- ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 

 
31,055,142  

  
(966,927) 

  
(31,008) 

  
- 

  
30,057,207 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ 
- ส่วนเกินทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุน 
 ผ่ำนงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
 - สุทธิจำกภำษีเงินได ้
- ส่วนเกินทุนจำกกำรวดัมูลค่ำตรำสำร

อนุพนัธ์ส ำหรับป้องกนัควำมเส่ียง
กระแสเงินสด - สุทธิจำกภำษีเงินได ้

 
 
 

7,535,572 
 
 

- 

  
 
 

966,927 
 
 

- 

  
 
 
- 
 
 
- 

  
 
 

201,235 
 
 

592,440 

  
 
 

8,703,734 
 
 

592,440 
รวม 38,590,714  -  (31,008)  793,675  39,353,381 
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(หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำตำมบัญชี   
     จำกกำรวัดมูลค่ำรำยกำรใหม่   
 มูลค่ำ  จำกกำรจัดประเภท    ผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน  มูลค่ำ 
 ตำมบัญชีเดิม  รำยกำรใหม่  ผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  ตำมบัญชีใหม่ 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน          
- สินทรัพยต์รำสำรอนุพนัธ์ 998,121  -  75,465  670,578  1,744,164 
- เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์          
       เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำผ่ำนงบก ำไร 
          ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 
80,104,389 

  
31,338 

  
- 

  
212,342 

  
80,348,069 

       เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุน 
           ตดัจ ำหน่ำย 

 
219,980,163 

  
- 

  
(95,163) 

  
- 

  
219,885,000 

        เงินลงทุนทัว่ไป 31,338  (31,338)  -  -  - 
- เงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคำ้งรับ 10,226,054  -   (27,175)  -  10,198,879 
- สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 920,739  -  7,752  (190,578)  737,913 
รวม 312,260,804  -   (39,121)  692,342  312,914,025 
          
หน้ีสินทำงกำรเงิน          
- หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ 118,273  -  (39,474)  (69,972)  8,827 
รวม 118,273  -  (39,474)  (69,972)  8,827 
          
ส่วนของเจำ้ของ          
ก ำไรสะสม 
- ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 

 
31,039,624  

  
(966,927) 

  
(31,008) 

  
- 

  
30,041,689 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของ 
- ส่วนเกินทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเงิน 
     ลงทุนผ่ำนงบก ำไรขำดทุน   
     เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจำกภำษีเงินได ้
- ส่วนเกินทุนจำกกำรวดัมูลค่ำตรำสำร   
     อนุพนัธ์ส ำหรับป้องกนัควำมเส่ียง

กระแสเงินสด - สุทธิจำกภำษีเงินได ้

 
 
 

7,535,572 
 
 

- 

  
 
 

966,927 
 
 

- 

  
 
 
- 
 
 
- 

  
 
 
201,235 
 
 
592,440 

  
 
 

8,703,734 
 
 

592,440 
รวม 38,575,196  -  (31,008)  793,675  39,337,863 
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3.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซ่ึงได้ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 
สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศเก่ียวกับมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน                    
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซ่ึงประกำศ ใน                       
รำชกิจจำนุเบกษำแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกรำคม 2564 เป็นต้นไป มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือ                
จดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่                        
เป็นกำรปรับปรุงกำรอำ้งอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ยกเวน้กำรปรับปรุงค ำนิยำม
และขอ้ก ำหนดทำงกำรบญัชี ดงัต่อไปน้ี 

ค ำนิยำมของธุรกิจ  
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง กำรรวมธุรกิจ ท่ีปรับปรุงใหม่ ไดอ้ธิบำยให้ชดัเจนขึ้น     
ถึงค ำนิยำมของธุรกิจ และเพิ่มทำงเลือกกำรทดสอบกำรกระจุกตัว โดยกลุ่มกิจกรรมและสินทรัพย์                         
ท่ีไดม้ำจะถูกพิจำรณำว่ำไม่ใช่ธุรกิจหำกมูลค่ำยุติธรรมส่วนใหญ่ของสินทรัพยข์ั้นตน้ท่ีไดม้ำนั้นกระจุกตวั
อยู่ในสินทรัพยท่ี์สำมำรถระบุตวัตนได้รำยกำรเดียวหรือกลุ่มของสินทรัพยท่ี์คล้ำยคลึงกนั มำตรฐำน                       
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีก ำหนดให้ใช้วิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว 
และสำมำรถถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

ค ำนิยำมของควำมมีสำระส ำคญั 
กำรปรับปรุงค ำนิยำมของควำมมีสำระส ำคญั ท ำให้เกิดกำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 เร่ือง 
กำรน ำเสนองบกำรเงิน และมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณ
กำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด รวมทั้ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับอ่ืนท่ีอ้ำงอิงถึงควำมมี
สำระส ำคญั โดยกำรปรับปรุงน้ีเพื่อใหค้  ำนิยำมเป็นแนวทำงเดียวกนักบักรอบแนวคิดโดยใหใ้ชว้ิธีเปลี่ยน
ทนัทีเป็นตน้ไปส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว และสำมำรถถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

กำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง 
เน่ืองจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง ท ำให้มีกำรปรับปรุงขอ้ก ำหนดของกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง
โดยเฉพำะในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ผูบ้ริหำรของบริษทัจะน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งมำเร่ิมถือปฏิบติักบังบกำรเงินของ
บริษทัเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช้ โดยผูบ้ริหำรของบริษทัได้ประเมิน               
ผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว และเห็นว่ำกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวมำถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทในงวดท่ีจะเร่ิม                      
ถือปฏิบติั 
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4. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

งบกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำรจัดท ำขึ้ นโดยใช้หลักเกณฑ์ นโยบำยกำรบัญชีและวิธีกำรค ำนวณ
เช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ยกเวน้กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินท่ีออกใหม่และปรับปรุงใหม่มำถือปฏิบัติตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน                  
ขอ้ 2.7 เก่ียวกบัแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับธุรกิจ
ประกนัภยั ซ่ึงแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4.8, ขอ้ 4.9.1, ขอ้ 4.9.2 และ ขอ้ 4.9.3 

4.1 กำรจดัประเภทสัญญำประกนัภยั 
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดัประเภทของสัญญำประกนัภยัและสัญญำประกนัภยัต่อโดยกำรพิจำรณำ
ลักษณะของสัญญำประกันภัย โดยสัญญำประกันภัยคือสัญญำซ่ึงผูรั้บประกันภัยรับควำมเส่ียง               
ดำ้นกำรรับประกนัภยัท่ีมีนัยส ำคญัจำกคู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึง (ผูเ้อำประกนัภยั) โดยตกลงจะชดใช้              
ค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ผู ้เอำประกันภัยหำกเหตุกำรณ์ในอนำคตอันไม่แน่นอนท่ีระบุไว ้
(เหตุกำรณ์ท่ีเอำประกันภัย) เกิดผลกระทบในทำงลบต่อผู ้เอำประกันภัย ในกำรพิจำรณำว่ำ                       
มีกำรรับควำมเส่ียงดำ้นกำรรับประกนัภยัท่ีมีนยัส ำคญัหรือไม่นั้นจะพิจำรณำจำกจ ำนวนผลประโยชน์                   
ท่ีตอ้งจ่ำยกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ท่ีรับประกันภยัเกิดขึ้นกับจ ำนวนเงินตำมภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ำย                
ตำมสัญญำหำกไม่มีเหตุกำรณ์ท่ีรับประกนัภยัเกิดขึ้น ซ่ึงหำกไม่เขำ้เง่ือนไขดงักล่ำวขำ้งตน้ บริษทั
จะจัดประเภทสัญญำประกันภัยดังกล่ำวเป็นสัญญำกำรลงทุน  ซ่ึงสัญญำกำรลงทุน คือสัญญำ                              
ท่ีมีรูปแบบทำงกฎหมำยเป็นสัญญำประกันภัยและท ำให้ผูรั้บประกันภัยมีควำมเส่ียงทำงกำรเงิน                      
แต่ไม่ได้ท ำให้ผูรั้บประกันภัยมีควำมเส่ียงด้ำนกำรรับประกันภัยท่ีส ำคัญ ควำมเส่ียงทำงกำรเงิน                   
ไดแ้ก่ ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ีย อตัรำแลกเปล่ียน หรือรำคำ เป็นตน้ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัประเภทของสัญญำโดยประเมินควำมส ำคญัของควำมเส่ียงดำ้นกำรรับ
ประกนัภยัเป็นรำยสัญญำ ณ วนัเร่ิมตน้สัญญำ หำกสัญญำใดจดัประเภทเป็นสัญญำประกนัภยัแลว้ 
จะยงัคงเป็นสัญญำประกนัภยัตลอดไปจนกว่ำสิทธิและภำระผูกพนัทั้งหมดถูกท ำให้ส้ินสุดหรือ
ส้ินผลบงัคบั หำกสัญญำใดเคยจดัประเภทเป็นสัญญำกำรลงทุน ณ วนัเร่ิมตน้สัญญำ อำจจะถูก             
จดัประเภทเป็นสัญญำประกนัภยัในเวลำต่อมำได ้หำกพบว่ำควำมเส่ียงดำ้นกำรรับประกนัภยัเพิ่มขึ้น    
อยำ่งมีนยัส ำคญั 

สัญญำประกนัภยัและสัญญำกำรลงทุนน้ีอำจมีทั้งลกัษณะกำรร่วมรับหรือไม่ร่วมรับผลประโยชน์
ตำมดุลยพิ นิจ ลักษณะกำรร่วมรับผลประโยชน์ตำมดุลยพิ นิจคือสิทธิตำมสัญญำท่ีจะได้รับ
ผลประโยชน์เป็นจ ำนวนเงินเพิ่มเติมจำกผลประโยชน์ท่ีไดรั้บกำรประกนัภยั ซ่ึงมกัเป็นผลประโยชน์
ส่วนใหญ่ของสัญญำประกันภัย จ ำนวนเงินหรือจังหวะเวลำท่ีจะได้รับผลประโยชน์เพิ่มนั้ น                        
จะขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูอ้อกสัญญำประกนัภยั ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บขึ้นอยูก่บั ผลกำรด ำเนินงำน
ของกลุ่มสัญญำท่ีระบุไว ้หรือผลตอบแทนจำกกำรลงทุนเกิดขึ้นแลว้และ/หรือท่ียงัไม่เกิดขึ้นจำก
กลุ่มของสินทรัพยท่ี์ระบุไวซ่ึ้งถือโดยผูอ้อก หรือก ำไรหรือขำดทุนของบริษทั กองทุน หรือกิจกำรอ่ืน               
ท่ีออกสัญญำน้ี 
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ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัประเภทของสัญญำประกนัภยัและวดัควำมเส่ียงของกำรรับประกนัภยั
ดว้ยกำรพิจำรณำเปรียบเทียบจ ำนวนผลประโยชน์ท่ีตอ้งจ่ำยกรณีมรณกรรมกบัจ ำนวนมูลค่ำเวนคืน       
ในปีนั้นๆ โดยกลุ่มบริษทัและบริษทัก ำหนดระดบันัยส ำคญัของควำมเส่ียงของกำรรับประกนัภยั
จำกอตัรำส่วนผลประโยชน์มรณกรรมต่อมูลค่ำเวนคืนท่ีอยำ่งนอ้ยร้อยละ 5 

4.2 กำรรับรู้รำยได ้
(1) เบ้ียประกนัภยัรับ 

กรณีเบ้ียประกนัภยัรับปีแรก รับรู้เป็นรำยไดห้ลงัจำกหักเบ้ียประกนัภยัต่อและส่งคืนตั้งแต่
วนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัใช้ในกรมธรรม์ และกรณีเบ้ียประกันภยัปีต่อมำรับรู้เป็นรำยได้หลงัจำก                  
หักเบ้ียประกันภัยต่อและส่งคืนโดยจะรับรู้เม่ือถึงก ำหนดช ำระเฉพำะเบ้ียประกันภัยของ
กรมธรรมท่ี์มีผลบงัคบัใชอ้ยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

(2) เบ้ียประกนัภยัจ่ำยจำกกำรเอำประกนัภยัต่อ 
เบ้ียประกนัภยัต่อจ่ำยจำกกำรเอำประกนัภยัต่อรับรู้เป็นรำยกำรหักออกจำกเบ้ียประกนัภยัรับ
เม่ือไดโ้อนควำมเส่ียงจำกกำรประกนัภยัให้บริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้ตำมจ ำนวนท่ีระบุไว้
ในกรมธรรม ์

(3) รำยไดค้่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 
รำยไดค้่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จจำกกำรเอำประกนัภยัต่อถือเป็นรำยได้ตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไว ้
ในสัญญำและรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้เสร็จ 

(4) รำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธิ 
ดอกเบ้ียและเงินปันผลรับจำกเงินลงทุน 
ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง เงินปันผลรับ
ถือเป็นรำยไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทัมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรลงทุนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง 

(5) ดอกเบ้ียรับจำกเงินใหกู้ย้มื 
ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมระยะเวลำของเงินให้กูย้ืมโดยค ำนวณจำกยอดเงินตน้ท่ีคงคำ้ง 
ยกเวน้ส่วนของรำยไดด้อกเบ้ียท่ีคำ้งช ำระเกินกวำ่ 6 เดือนโดยใชเ้กณฑเ์งินสด 

(6) ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน 
ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนถือเป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำย ณ วนัท่ีท่ีเกิดรำยกำร 

(7) รำยไดอ่ื้น 
รำยไดอ่ื้นรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 
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4.3 กำรรับรู้ค่ำใชจ่้ำย 
(1) ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่ำสินไหมทดแทน 

ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั 
ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรมป์ระกนัภยับนัทึกเม่ือไดรั้บแจง้หรือเม่ือผลประโยชน์ครบก ำหนด
ตำมเง่ือนไขในกรมธรรม ์

ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทน 
ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทนประกอบด้วย ค่ำสินไหม
ทดแทนและค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทนจำกกำรรับประกนัภยัส ำหรับ ทั้งควำมเสียหำย    
ท่ีได้รับรำยงำนแล้วและยงัไม่ได้รับรำยงำน ซ่ึงแสดงตำมมูลค่ำของค่ำสินไหมทดแทน            
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และรำยกำรปรับปรุงค่ำสินไหมของงวดปัจจุบันและงวดก่อน                  
ท่ีเกิดขึ้นในระหวำ่งปีหกัดว้ยกำรรับคืนอ่ืน (ถำ้มี) 

ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทนจำกกำรรับประกันภัย                     
จะรับรู้เม่ือไดรั้บแจง้จำกผูเ้อำประกนัภยัตำมจ ำนวนท่ีผูเ้อำประกนัภยัแจง้ และโดยกำรประมำณกำร
ของฝ่ำยบริหำร มูลค่ำประมำณกำรสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรม์
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 
ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จถือเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง 

(3) ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืนและค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืนและค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑ์
คงคำ้ง 

4.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภำพคล่องสูงซ่ึงมีก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน นับจำกวนัท่ีได้มำและไม่มี
ขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้
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4.5 เบ้ียประกนัภยัคำ้งรับและค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
เบ้ียประกนัภยัคำ้งรับแสดงตำมมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ โดยกลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกค่ำเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินค่ำเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับไม่ได ้
ซ่ึงพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและตำมสถำนะปัจจุบนัของเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลำรำยงำน 

ส ำหรับกรมธรรมป์ระเภทรำยบุคคลท่ีมีมูลค่ำเงินสดเกินกวำ่เบ้ียประกนัภยัคำ้งรับและเกินก ำหนด
ช ำระจำกระยะเวลำท่ีบริษัทผ่อนผันให้แก่ลูกค้ำ เบ้ียประกันภัยค้ำงรับดังกล่ำวจะถูกช ำระโดย
อตัโนมติัจำกกำรอนุมติัใหกู้ย้มืโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั 

4.6 สินทรัพยจ์ำกกำรประกนัภยัต่อ 
สินทรัพยจ์ำกกำรประกนัภยัต่อแสดงตำมจ ำนวนส ำรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจำกกำรประกนัภยัต่อ 
ซ่ึงประมำณขึ้นโดยอำ้งอิงจำกสัญญำประกนัภยัต่อท่ีเก่ียวขอ้งของส ำรองเบ้ียประภนัภยัท่ียงัไม่ถือ
เป็นรำยได ้และส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนคำ้งจ่ำยตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรค ำนวณ
ส ำรองประกนัภยั ยกเวน้ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรำยงำน 

กลุ่มบริษทัและบริษทับันทึกค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับสินทรัพยจ์ำกกำรประกันภยัต่อเม่ือมี                 
ขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำเกิดขึ้น โดยพิจำรณำจำกผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บ
เงินไม่ได ้และกลุ่มบริษทัและบริษทัสำมำรถวดัมูลค่ำของจ ำนวนเงินดงักล่ำวนั้นไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ                  
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่ำใชจ่้ำยในระหวำ่งปี 

4.7 ลูกหน้ีจำกสัญญำประกนัภยัต่อและเจำ้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 
(1) ลูกหน้ีจำกสัญญำประกนัภยัต่อแสดงตำมจ ำนวนเงินคำ้งรับจำกกำรประกนัภยัต่อ 

เงินคำ้งรับจำกบริษทัประกันภยัต่อประกอบด้วยค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จคำ้งรับ ค่ำสินไหม
ทดแทนคำ้งรับ และรำยกำรคำ้งรับอ่ืนๆ จำกบริษทัประกนัภยัต่อยกเวน้เบ้ียประกนัภยัต่อคำ้ง
รับหกัค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ โดยกลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับ                   
ผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินไม่ได้ ซ่ึงพิจำรณำจำกประสบกำรณ์
กำรเก็บเงินและตำมสถำนะปัจจุบนัของเงินคำ้งรับจำกบริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำน 
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(2) เจำ้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจ ำนวนเงินคำ้งจ่ำยจำกกำรประกนัภยัต่อ  
เงินคำ้งจ่ำยจำกบริษทัประกนัภยัต่อประกอบดว้ย เบ้ียประกนัภยัต่อจ่ำย และรำยกำรคำ้งจ่ำยอ่ืนๆ 
ใหก้บับริษทัประกนัภยัต่อ  

กลุ่มบริษทัและบริษทัแสดงรำยกำรประกนัภยัต่อดว้ยยอดสุทธิของกิจกำรเดียวกนั (ลูกหน้ี
จำกสัญญำประกันภัยต่อหรือเจ้ำหน้ีประกันภัยต่อ) เม่ือเข้ำเง่ือนไขกำรหักกลบทุกข้อ
ดงัต่อไปน้ี 

(1) กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสิทธิตำมกฎหมำยในกำรน ำจ ำนวนท่ีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
มำหกักลบลบกนั และ 

(2) กลุ่มบริษทัและบริษทัตั้งใจท่ีจะรับหรือจ่ำยช ำระจ ำนวนท่ีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับประโยชน์จำกสินทรัพยใ์นเวลำเดียวกบัท่ีจ่ำยช ำระหน้ีสิน 

4.8 สินทรัพย/์หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ 
ก) นโยบำยท่ีปฏิบติัใชก่้อนวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 
ลูกหน้ีและเจ้ำหน้ีตำมสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำจะถูกแปลงค่ำตำมอัตรำ
แลกเปลี่ยน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ก ำไรขำดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำ
เงินตรำต่ำงประเทศดงักล่ำวจะถูกบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลด         
ท่ีเกิดขึ้นจำกกำรท ำสัญญำจะถูกตดัจ ำหน่ำยดว้ยวิธีเส้นตรงตำมอำยขุองสัญญำ 

สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
ลูกหน้ีและเจ้ำหน้ีตำมสัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศจะถูกแปลงค่ำตำมอัตรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ก ำไรขำดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้ นจำกกำรแปลงค่ำ
เงินตรำต่ำงประเทศดงักล่ำวจะถูกบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

ข) นโยบำยท่ีปฏิบติัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
สินทรัพย์/หน้ีสินตรำสำรอนุพันธ์แสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำ
ยุติธรรมของเงินลงทุนบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน ยกเวน้สัญญำอนุพนัธ์ป้องกัน
ควำมเส่ียงกระแสเงินสดท่ีน ำกำรบัญชีป้องกนัควำมเส่ียงกระแสเงินสดมำปฏิบัติใช้ โดย
ส่วนท่ีมีประสิทธิผลของกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของอนุพนัธ์และเคร่ืองมือท่ีใช้
ป้องกันควำมเส่ียงท่ีเข้ำเง่ือนไขเป็นกำรป้องกันควำมเส่ียงในกระแสเงินสดรับรู้ในก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลรับรู้ทนัทีในส่วนของก ำไรขำดทุน 
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กำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง 
กลุ่มบริษทัพิจำรณำกรณีท่ีเขำ้เง่ือนไขของกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง ดงัน้ี   
หำกเป็นกำรป้องกันควำมเส่ียงในมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
เคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียงจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน เช่นเดียวกบักำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำ
ยติุธรรมเฉพำะส่วนของควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งของรำยกำรท่ีถูกป้องกนัควำมเส่ียง  

หำกเป็นกำรป้องกันควำมเส่ียงในกระแสเงินสด กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรม                           
ของเคร่ืองมือป้องกันควำมเส่ียงส่วนท่ีมีประสิทธิผลจะรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน                   
ส่วนกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียงส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผล
จะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 

4.9  สินทรัพยล์งทุน 
4.9.1 เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

ก) นโยบำยท่ีปฏิบติัใชก่้อนวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

กลุ่มบริษทัและบริษทัวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ำมกำรจดัประเภทเงินลงทุน 
ดงัต่อไปน้ี 
(1) เงินลงทุนเพื่อคำ้แสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของเงิน

ลงทุนบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

(2) เงินลงทุนเผื่อขำยแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ                
เงินลงทุนบันทึกรับรู้ในส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะโอนไปรับรู้                   
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือไดจ้ ำหน่ำยเงินลงทุนนั้นออกไป  

(3) เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีจะถือจนครบก ำหนดแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนตัด
จ ำหน่ำย กลุ่มบริษทัและบริษทัตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต ่ำกว่ำมูลค่ำตรำสำร
หน้ีตำมอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ ำนวนท่ีตดัจ ำหน่ำย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรำยกำร
ปรับกบัดอกเบ้ียรับ ตรำสำรหน้ีจดัเป็นประเภทเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีจะถือ
จนครบก ำหนดเม่ือบริษทัมีควำมตั้งใจแน่วแน่และมีควำมสำมำรถท่ีจะถือไวจ้น
ครบก ำหนดไถ่ถอน 

(4) เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป 
ซ่ึงแสดงในรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

(5) เงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธี
รำคำทุน 
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มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซ้ือ
หลงัสุด ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดทำ้ยของปีของตลำดหลกัทรัพยท่ี์ตรำสำรนั้นๆ จดทะเบียน 
มูลค่ำย ุติธรรมของตรำสำรหน้ีค ำนวณโดยใช้อัตรำผลตอบแทนหรือรำคำท่ีประกำศ                     
โดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนค ำนวณจำกมูลค่ำ
สินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกรำยกำรซ้ือขำยเงินลงทุนตำมเกณฑ์วนัที่เกิดรำยกำร 
(Transaction date) ส ำหรับเงินลงทุนประเภทตรำสำรทุน และตำมเกณฑ์วนัท่ีช ำระ
รำคำและส่งมอบหลกัทรัพย ์(Settlement date) ส ำหรับเงินลงทุนประเภทตรำสำรหน้ี 

ในกรณีท่ีมีกำรโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง 
บริษทัจะปรับมูลค่ำของเงินลงทุนดงักล่ำวใหม่โดยใชมู้ลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียน
ประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชีและมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีโอน
จะบันทึกในงบก ำไรขำดทุนหรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ส่วนต ่ำ) ทุนจำกกำรวดัมูลค่ำ                   
เงินลงทุนในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมี               
กำรโอนเปลี่ยน 

เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับกับต้นทุนของ                      
เงินลงทุนจะถูกบนัทึกในงบก ำไรขำดทุน กลุ่มบริษทัและบริษทัใชว้ิธีถัวเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนัก
ส ำหรับเงินลงทุนประเภทตรำสำรทุน และวิธีเขำ้ก่อนออกก่อนส ำหรับเงินลงทุนประเภท             
ตรำสำรหน้ีในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

ข) นโยบำยท่ีปฏิบติัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัประเภทและวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 
(1) เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำผ่ำนก ำไรขำดทุนแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลง                     

ในมูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

(2) เงินลงทุนท่ีวัดมูลค่ำผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนแสดงตำมมูลค่ ำยุ ติธรรม                                      
กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนบนัทึกรับรู้ในส่วนของก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน และจะโอนไปรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือได้จ ำหน่ำย                      
เงินลงทุนนั้นออกไป ยกเวน้ก ำไรขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียนของเงินลงทุนท่ี                   
จดัประเภทเป็นตรำสำรหน้ีบนัทึกรับรู้ทนัทีในส่วนของก ำไรขำดทุน 
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(3) เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
กลุ่มบริษทัและบริษทัตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต ่ำกว่ำมูลค่ำตรำสำรหน้ีตำมอตัรำ
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ ำนวนท่ีตดัจ ำหน่ำย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรำยกำรปรับกบัดอกเบ้ียรับ
ตรำสำรหน้ีจดัเป็นประเภทเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย เม่ือบริษทั
มีควำมตั้งใจแน่วแน่และมีควำมสำมำรถท่ีจะถือไวจ้นครบก ำหนดไถ่ถอน  

(4) เงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธี
รำคำทุน 

มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซ้ือ
หลงัสุด ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดท้ำยของปีของตลำดหลกัทรัพยท่ี์ตรำสำรนั้นๆ จดทะเบียน 
มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหน้ีค ำนวณโดยใช้อตัรำผลตอบแทนหรือรำคำท่ีประกำศ
โดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนค ำนวณจำกมูลค่ำ
สินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกรำยกำรซ้ือขำยเงินลงทุนตำมเกณฑ์วนัที่เกิดรำยกำร 
(Transaction date) ส ำหรับเงินลงทุนประเภทตรำสำรทุน  และตำมเกณฑ์วนัที่ช ำระ
รำคำและส่งมอบหลกัทรัพย ์(Settlement date) ส ำหรับเงินลงทุนประเภทตรำสำร
หน้ี  ในกรณีท่ีมีกำรโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภท
หน่ึง บริษทัจะปรับมูลค่ำของเงินลงทุนดงักล่ำวใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ี
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชีและมูลค่ำยุติธรรม 
ณ วนัที่โอนจะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนหรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ส่วนต ่ำ) ทุนจำกกำร
วดัมูลค่ำเงินลงทุนในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุน
ท่ีมีกำรโอนเปลี่ยน 

เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับกับต้นทุนของ                  
เงินลงทุนจะถูกบนัทึกในงบก ำไรขำดทุน กลุ่มบริษทัและบริษทัใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนัก
ส ำหรับเงินลงทุนประเภทตรำสำรทุน และวิธีเขำ้ก่อนออกก่อนส ำหรับเงินลงทุนประเภท                      
ตรำสำรหน้ีในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

4.9.2 เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรับ 
ก) นโยบำยท่ีปฏิบติัใชก่้อนวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

เงินให้กู ้ยืมแสดงตำมมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ กลุ่มบริษัทและบริษัทบันทึกค่ำเผื่อ                         
หน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้กูย้ืมจำกผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บหน้ี
ไม่ได ้ซ่ึงพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บหน้ี กำรวิเครำะห์อำยุหน้ี และรำคำประเมิน
ของหลกัประกนัของลูกหน้ีแต่ละรำยในปัจจุบนั ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญท่ีตั้งเพิ่ม (ลด) 
บนัทึกบญัชีเป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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ข) นโยบำยท่ีปฏิบติัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

เงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคำ้งรับแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยสุทธิจำกค่ำเผื่อ
ผลขำดทุนดำ้นเครดิต 

4.9.3  กำรรับรู้รำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
ก) นโยบำยท่ีปฏิบติัใชก่้อนวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

กลุ่มบริษัทจะตั้งค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนเม่ือมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน
ดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระส ำคัญและเป็นระยะเวลำนำนหรือเม่ือมีข้อบ่งช้ีของ                    
กำรดอ้ยค่ำ 

ข) นโยบำยท่ีปฏิบติัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
กลุ่มบริษทับนัทึกผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพยล์งทุนโดยใช้แบบจ ำลอง                  
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น บันทึกผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นและ                   
กำรเปล่ียนแปลงในผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้ นเหล่ำนั้ น ณ แต่ละวนัท่ีรำยงำน                         
เพื่อสะทอ้นกำรเปล่ียนแปลงในควำมเส่ียงดำ้นเครดิตตั้งแต่รับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงิน
เม่ือเร่ิมแรก  และจะตั้งค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของตรำสำรทุนท่ีวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือมูลค่ำยุติธรรม ของเงินลงทุนดงักล่ำวไดล้ดลงอย่ำงมีสำระส ำคญั
และเป็นระยะเวลำนำนหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ 

4.9.4 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนตำมรำคำทุน
ซ่ึงรวมตน้ทุนกำรท ำรำยกำร ภำยหลงักำรรับรู้กำรเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัและบริษทัจะบนัทึก
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนด้วยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
(ถำ้มี) 

ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุน                       
ซ่ึงค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรใชง้ำนโดยประมำณ 20 ปี ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินท่ีได้รับสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกับมูลค่ำ     
ตำมบญัชีของสินทรัพยใ์นงบก ำไรขำดทุนในปีท่ีตดัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน
ออกจำกบญัชี 
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4.10  ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 
ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและ                
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)  

ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยน์ั้นโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุ
กำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยห์รืออำยขุองสัญญำเช่ำดงัต่อไปน้ี 

อำคำร 20 ปี และ 50  ปี  
อำคำรชุด 20  ปี  
ส่วนปรับปรุงอำคำร 5  ปี 
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ ตำมอำยขุองสัญญำเช่ำ 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง และอุปกรณ์ส ำนกังำน 3 ปี และ 5  ปี 
ยำนพำหนะ 5  ปี 

ค่ำเส่ือมรำคำแสดงรวมอยูใ่นส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและงำนระหวำ่งก่อสร้ำง 

กลุ่มบริษทัและบริษทัตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบัญชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพย์               
หรือคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์
รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเม่ือกลุ่มบริษทั
และบริษทัตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

4.11 ค่ำควำมนิยม  
กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของค่ำควำมนิยมในรำคำทุน ซ่ึงเท่ำกบัตน้ทุนกำรรวม
ธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ หำกมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ              
ท่ีไดม้ำสูงกวำ่ตน้ทุนกำรรวมธุรกิจ กลุ่มบริษทัและบริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวำ่น้ีเป็นก ำไรในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุนทนัที 

กลุ่มบริษทัและบริษทัแสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำและจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำ
ของค่ำควำมนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตำมท่ีมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำเกิดขึ้น 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน และกลุ่มบริษทั
และบริษทัไม่สำมำรถกลบับญัชีขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำไดใ้นอนำคต 
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4.12 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและค่ำตดัจ ำหน่ำย 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของ
สินทรัพยน์ั้น (ถำ้มี) 

กลุ่มบริษทัและบริษทัตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอย่ำงมีระบบ
ตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะมีกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของ
สินทรัพย์ดังกล่ำวเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำรด้อยค่ำ กลุ่มบริษทัและบริษทัจะทบทวน
ระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดังกล่ำวทุกส้ินปีเป็น
อยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดั คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอำยกุำรให้ประโยชน์ 
3 ปี 5 ปี และ 10 ปี 

4.13 กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัและบริษทัจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของท่ีดิน 
อำคำรและอุปกรณ์หรือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน หำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทั
และบริษัทรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำ               
มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนหมำยถึง มูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุน
ในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่  

กลุ่มบริษทัและบริษทัจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

หำกในกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นวำ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
ของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัและบริษทัจะประมำณมูลค่ำ                
ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำท่ีรับรู้ในงวดก่อน
ก็ต่อเม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรท่ีใชก้ ำหนดมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนภำยหลงัจำกกำรรับรู้
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำคร้ังล่ำสุด โดยมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ท่ีเพิ่มขึ้นจำกกำรกลับ
รำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีท่ีควรจะเป็น หำกกลุ่มบริษัท                   
และบริษทัไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพยใ์นงวดก่อน กลุ่มบริษทัและบริษทั                       
จะบันทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนทนัที 
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4.14 หน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยั 
4.14.1 ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำว 

ส ำรองประกันภยัส ำหรับสัญญำประกันภยัระยะยำวเป็นยอดส ำรองสะสมตั้งแต่เร่ิมท ำ
ประกนัถึงวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนส ำหรับกรมธรรม์ท่ีมีผลบงัคบัอยู่ ส ำรองดงักล่ำว
ตั้งขึ้ นส ำหรับชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนและผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ท่ีประมำณกำรว่ำ                       
จะเกิดขึ้ นในอนำคตจำกกรมธรรม์ประกันชีวิตท่ีมีผลบังคับอยู่ทั้ งหมด กลุ่มบริษัทและ                 
บริษทัค ำนวณส ำรองประกันภัยส ำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำวโดยอ้ำงอิงตำมวิธี
ส ำรองเบ้ียประกันภัยสุทธิช ำระคงท่ี  (Net Premium Valuation : NPV) ซ่ึงเป็นวิ ธีกำร                   
ทำงคณิตศำสตร์ประกันภยัรวมกับส ำรองเพิ่มเติมส ำหรับควำมเส่ียงจำกกำรท่ีสมมติฐำน                 
ท่ีใชใ้นกำรค ำนวณแตกต่ำงไปจำกประสบกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงอีกร้อยละ 5 ส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และร้อยละ 4 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ของเงินส ำรอง
ตำมวิธีเบ้ียประกันภัยสุทธิช ำระคงท่ี ข้อสมมติหลักท่ีใช้เก่ียวข้องกับอัตรำมรณะท่ีได้มี                     
กำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ซ่ึงเป็นขอ้มูลทำงสถิติ อตัรำเจ็บป่วย อำยแุละอตัรำคิดลด 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัและบริษทัไดท้ดสอบควำมพอเพียงของหน้ีสิน
ดว้ยวิธีส ำรองประกนัภยัแบบเบ้ียประกันภยัรวม (Gross Premium Valuation: GPV) โดย
ขอ้สมมติส ำคญัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ ประกอบดว้ย อตัรำมรณะท่ีไดมี้กำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ 
ซ่ึงเป็นขอ้มูลทำงสถิติ อตัรำกำรขำดอำยุหรือเวนคืนกรมธรรม์ อตัรำค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรขำย
และบริหำรงำนซ่ึงเป็นค่ำประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดของภำระผูกพันตำมสัญญำประกันภัย                  
ณ ขณะนั้น (Best-estimate assumption) และอตัรำคิดลด ซ่ึงถูกก ำหนดมำจำกอตัรำดอกเบ้ีย
ปรำศจำกควำมเส่ียงตำมหลกัเกณฑ์ในกำรค ำนวณหน้ีสินตำมสัญญำประกันภยัตำมเกณฑ ์            
กำรค ำนวณเงินกองทุนตำมระดบัควำมเส่ียง บวกเพิ่มดว้ยค่ำชดเชยควำมไม่มีสภำพคล่อง
เพื่อสะทอ้นลกัษณะของหน้ีสินตำมสัญญำประกนัภยัซ่ึงไม่มีสภำพคล่อง 

หำกหน้ีสินตำมสัญญำประกนัภยัท่ีค  ำนวณไดต้ำมหลกัเกณฑ์กำรทดสอบควำมเพียงพอของ
หน้ีสินสูงกว่ำจ ำนวนท่ีแสดงในงบกำรเงิน กลุ่มบริษัทและบริษัทก็จะรับรู้ส่วนต่ำงเป็น
ค่ำใชจ่้ำยเพิ่มเติมในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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4.14.2 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนคำ้งจ่ำย 
ค่ำสินไหมทดแทนคำ้งจ่ำยบนัทึกตำมจ ำนวนท่ีจะจ่ำยจริง ส่วนส ำรองค่ำสินไหมทดแทน
จะบันทึกเม่ือได้รับกำรแจ้งค ำเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกผูเ้อำประกันภัยตำมจ ำนวนท่ี               
ผูเ้อำประกันภยัแจ้ง และโดยกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภยั มูลค่ำ
ประมำณกำรสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ประมำณกำรส ำรองสินไหมทดแทนค ำนวณโดยวิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ประกันภัย                         
โดยค ำนวณจำกประมำณกำรท่ี ดี ท่ี สุดของค่ำสินไหมทดแทนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้แก่                         
ผูเ้อำประกันภัยในอนำคตส ำหรับควำมสูญเสียท่ีเกิดขึ้นแล้วก่อนหรือ ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำน ทั้งจำกรำยกำรควำมสูญเสียท่ีบริษทัไดรั้บรำยงำนแลว้และยงัไม่ไดรั้บ
รำยงำน  รวมถึง ผลต่ำงของประมำณกำรส ำรองสินไหมทดแทนท่ีค ำนวณได้สูงกว่ำ                            
ค่ำสินไหมทดแทนท่ีได้รับรู้ไปแล้วในบัญชีจะรับรู้เป็นควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้ นแล้ว                    
แต่ยงัไม่ไดมี้กำรรำยงำนให้บริษทัทรำบ (Incurred but not reported claim: IBNR) 

4.14.3  ส ำรองเบ้ียประกนัภยั 
ส ำรองเบ้ียประกันภัยประกอบด้วย ส ำรองเบ้ียประกันภัยท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได้ และ
ส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 
(1) ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกส ำรองเบ้ียประกนัภยั                  
ท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได้ส ำหรับกำรประกันภัยส ำหรับสัญญำระยะสั้ นเพิ่มเติมและ                  
กำรประกันภัยกลุ่มโดยค ำนวณจำกเบ้ียประกันภัยสุทธิส ำหรับปีโดยวิธีเฉล่ีย                        
รำยเดือน (วิธีเศษหน่ึงส่วนยีสิ่บส่ี) 

(2) ส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 
ส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด เป็นจ ำนวนเงินท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัจดัส ำรองไว้
เพื่อชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนท่ีอำจเกิดขึ้นในอนำคตส ำหรับกำรประกนัภยัท่ียงัมี                   
ผลบงัคบัอยู ่ซ่ึงค ำนวณโดยวิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยั กลุ่มบริษทัและบริษทั
ใช้กำรประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดของค่ำสินไหมทดแทนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นในระยะเวลำ
เอำประกนัท่ีเหลืออยู ่โดยอำ้งอิงจำกขอ้มูลในอดีต 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัและบริษทัจะเปรียบเทียบมูลค่ำของส ำรอง
ควำมเส่ียงภยัที่ยงัไม่ส้ินสุดกบัส ำรองเบ้ียประกนัภยัที่ยงัไม่ถือเป็นรำยได ้หำกมูลค่ำ
ของส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดสูงกว่ำส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้
กลุ่มบริษทัและบริษทัจะรับรู้ส่วนต่ำงและแสดงรำยกำรส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด
ในงบกำรเงิน 
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4.14.4 ผลประโยชน์ตำมกรมธรรมค์ำ้งจ่ำย 
ผลประโยชน์ตำมกรมธรรมค์ำ้งจ่ำยบนัทึกเม่ือไดรั้บแจง้หรือเม่ือเขำ้เง่ือนไขในกรมธรรม์ 

4.15 ผลประโยชน์พนกังำน 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังำน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำย
เม่ือเกิดรำยกำร 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนและผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน 

โครงกำรสมทบเงิน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงำนจ่ำยสะสมและ                 
เงินท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ                    
ได้แยกออกจำกสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทและบริษัท เงินท่ีกลุ่มบริษัทและบริษัทจ่ำยสมทบ
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน 
กลุ่มบริษัทและบริษัทมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำน                         
ตำมกฎหมำยแรงงำนและตำมโครงกำรผลตอบแทนพนักงำนอื่นๆ ซ่ึงกลุ่มบริษทัและบริษทั         
ถือว่ำเงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนักงำน นอกจำกนั้น                   
กลุ่มบริษัทและบริษัทจัดให้มีโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน ได้แก่ โครงกำร                    
เงินรำงวลักำรปฏิบติังำนครบก ำหนดระยะเวลำ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนและ
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected 
Unit Credit Method) โดยไดท้ ำกำรประเมินภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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4.16 ประมำณกำรหน้ีสิน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำก
เหตุกำรณ์ในอดีตไดเ้กิดขึ้นแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำกลุ่มบริษทัและบริษทั                
จะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภำระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทและบริษัท
สำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

4.17 สัญญำเช่ำระยะยำว 
สัญญำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์ที่ควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่         
ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน
ดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ
แลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสิน
ระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ 
สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์ 
ท่ีเช่ำหรืออำยสุัญญำเช่ำแลว้แต่ระยะเวลำใดจะต ่ำกวำ่ 

สัญญำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กับผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 

4.18 เงินตรำต่ำงประเทศ 
กลุ่มบริษทัและบริษทัแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็น
สกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทั รำยกำรต่ำงๆ ของแต่ละบริษทัท่ีรวมอยู่ในงบกำรเงิน
รวมวดัมูลค่ำดว้ยสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของแต่ละบริษทันั้น 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั
และบริษทัโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัท่ีรำยงำน แปลงค่ำเป็นสกุลเงิน
ท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนันั้น 

ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำใหรั้บรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุนในงวดบญัชีนั้น
ยกเวน้ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนของตรำสำรทุนท่ีวดัมูลค่ำก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
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บริษัทย่อยในต่างประเทศ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน 
ณ วนัท่ีรำยงำน 

รำยได้และค่ำใช้จ่ำยของบริษัทย่อยในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน                           
ท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรำ ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 

ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำบนัทึกในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดง
เป็นรำยกำรผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียนในส่วนของเจำ้ของ  จนกว่ำมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนนั้น
ออกไป ยกเวน้ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำท่ีถูกปันส่วนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 

4.19 ภำษีเงินได ้ 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

ภำษีเงินไดปั้จจุบนั 
กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บ
ภำษีของรัฐ โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
กลุ่มบริษัทและบริษัทบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำ                  
ตำมบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสิน ณ วันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย ์                    
และหน้ีสินท่ีเก่ียวข้องนั้ น โดยใช้อัตรำภำษีท่ีมีผลบังคับใช้อยู่ หรือท่ีคำดได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมี                     
ผลบงัคบัใชภ้ำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษี
ทุกรำยกำร แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้หักภำษี
รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทั
และบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช ้                    
หกัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ิน
รอบระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว  หำกมีควำมเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทัและบริษทัจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินได้
รอกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษี                  
ท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของ  
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4.20 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำย
เพื่อโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและ
ผูข้ำย (ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษัทและบริษัทใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำด                  
ท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน      
ท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่อง
ส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำด                
ท่ีมีสภำพคล่องได้ กลุ่มบริษทัและบริษทัจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมิน              
มูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน
งบกำรเงินแบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 
ระดบั 2  ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรง

หรือทำงออ้ม 
ระดบั 3  ใช้ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำร

ประมำณขึ้น  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัและบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำร
ระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ ำ 

4.21 รำยกำรธุรกิจกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัและบริษทั หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจ
ควบคุมกลุ่มบริษทัและบริษัท หรือถูกกลุ่มบริษัทและบริษัทควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรง                      
หรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทัและบริษทั 

นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัหมำยรวมถึงบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรง
หรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อกลุ่มบริษทัและบริษทั ผูบ้ริหำรส ำคญั 
กรรมกำรหรือพนักงำนของกลุ่มบริษทัและบริษทัท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำน
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
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5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
จ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและ                  
กำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ีส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดง                        
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใช ้               
ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 
5.1 ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี/เบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ 

ในกำรประมำณค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี และเบ้ียประกันภัยค้ำงรับ ฝ่ำยบริหำรของ                      
กลุ่มบริษทัและบริษทั จ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น
จำกลูกหน้ีแต่ละรำยโดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหน้ีท่ีคงค้ำงและ                   
สภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

5.2 มูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงินท่ีไม่มี   
กำรซ้ือขำยในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำไดใ้นตลำดซ้ือขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทั
และบริษทัตอ้งใชดุ้ลยพินิจ  ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว โดย
ใชเ้ทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ ำลองไดม้ำจำกกำรเทียบเคียง
กบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลำด โดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงทำงดำ้นเครดิต (ทั้งของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
และคู ่ส ัญญำ) สภำพคล่อง ข้อมูลควำมสัมพันธ์ และกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของเคร่ืองมือ                         
ทำงกำรเงินในระยะยำว กำรเปล่ียนแปลงของสมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรที่ใช้ในกำรค ำนวณ 
อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยล ำดบัชั้น
ของมูลค่ำยติุธรรม 

5.3 กำรรับรู้รำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
กลุ่มบริษทัและบริษทับนัทึกผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพยโ์ดยใช้แบบจ ำลองผลขำดทุน            
ดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับตรำสำรหน้ีท่ีไม่รวมหน่วยลงทุน และเงินให้กูย้ืมท่ีไม่รวม
เงินให้กูย้ืมโดยมีกรมธรรม์ประกนัภยัเป็นประกนั และจะตั้งค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของตรำสำรทุน
และตรำสำรหน้ีท่ีเป็นหน่วยลงทุนท่ีวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือมูลค่ำยติุธรรม
ของเงินลงทุนดงักล่ำวไดล้ดลงอย่ำงมีสำระส ำคญัและเป็นระยะเวลำนำนหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของ
กำรด้อยค่ำ กำรท่ีจะสรุปว่ำเงินลงทุนดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระส ำคัญหรือเป็นระยะเวลำนำน
หรือไม่นั้นจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร 
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5.4 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 
ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัและบริษทัจ ำเป็นตอ้ง
ท ำกำรประมำณอำยกุำรใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และ
ตอ้งทบทวนอำยกุำรใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น 

นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัและบริษทั จ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำร
และอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน
ต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกับ          
กำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

5.5 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช ้               
หักภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ช้เม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทัและบริษทั      
จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้น                    
ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำกลุ่มบริษทัและบริษทัควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพย ์             
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดว่ำจะเกิด             
ในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

5.6 ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำว 
ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกันภยัระยะยำวค ำนวณตำมวิธีของคณิตศำสตร์ประกันภัย                 
ซ่ึงประมำณจำกขอ้สมมติปัจจุบนัหรือขอ้สมมติท่ีก ำหนดตั้งแต่วนัเร่ิมรับประกนั โดยสะทอ้นถึง
กำรประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดตำมระยะเวลำในเวลำนั้น และปรับเพิ่มดว้ยควำมเส่ียงและค่ำกำรเบ่ียงเบน 
โดยขอ้สมมติหลกัท่ีใชจ้ะเก่ียวขอ้งกบัอตัรำมรณะ อตัรำกำรเจ็บป่วย อำยแุละอตัรำคิดลด  

กำรประมำณเงินส ำรองดังกล่ำวต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำรซ่ึงสะท้อนถึงประมำณกำรอย่ำงดี
ท่ีสุด ณ ขณะนั้น 
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5.7 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนคำ้งจ่ำย 
ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งประมำณกำรส ำรองค่ำสินไหมทดแทน
และค่ำสินไหมทดแทนคำ้งจ่ำยโดยแยกพิจำรณำสองส่วน คือ ส่วนของค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้น
และกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บรำยงำนควำมเสียหำยแลว้ และส่วนของควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นแลว้ 
แต่กลุ่มบริษทัและบริษทัยงัไม่ไดรั้บรำยงำน (Incurred but not reported: IBNR) ซ่ึงตอ้งใช้วิธีกำร
ทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีเป็นมำตรฐำนสำกลในกำรประมำณกำร โดยขอ้สมมติท่ีใชใ้นวิธีกำร
ทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยัดงักล่ำวประกอบดว้ยขอ้มูลในอดีต รวมถึงพฒันำกำรของประมำณกำร
สินไหม สินไหมจ่ำย ตน้ทุนเฉล่ียต่อรำยกำรสินไหม และจ ำนวนสินไหม อยำ่งไรก็ตำม ประมำณกำร
ดงักล่ำวตอ้งใช้ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำรซ่ึงสะทอ้นถึงกำรประมำณกำรอย่ำงดีท่ีสุดในขณะนั้น               
ซ่ึงเป็นกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึ้นจริงจึงอำจแตกต่ำงกบัท่ีไดป้ระมำณกำรไว ้

5.8 ส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ีไม่ส้ินสุด 
ส ำรองประกนัภยัส ำหรับควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดค ำนวณตำมวิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
โดยใชก้ำรประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดของค่ำสินไหมทดแทนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นในระยะเวลำเอำประกนัภยั              
ท่ีเหลืออยู่ ซ่ึงกำรประมำณส ำรองดงักล่ำวจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ำยบริหำร ซ่ึงอำ้งอิงจำกขอ้มูล
ในอดีตและประมำณกำรอยำ่งดีท่ีสุด ณ ขณะนั้น 

5.9 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน
ของพนกังำน 
หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนและตำมโครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนประมำณขึ้นตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำน
ต่ำงๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และ
อตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 
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6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีรำยละเอียดเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ    
เงินสด ดงัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 
เงินสด 5,978  7,169  5,977  7,168 
เงินฝำกธนำคำรประเภทไม่ก ำหนดระยะเวลำจ่ำยคืน 4,340,655  2,152,644  4,329,886  2,078,128 
เงินลงทุนระยะส้ันในตัว๋สัญญำใชเ้งิน 3,725,588  11,282,070  3,725,588  11,282,070 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 8,072,221  13,441,883  8,061,451  13,367,366 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เงินฝำกออมทรัพย ์เงินฝำกประจ ำ และตัว๋เงินมีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 
0.13 ถึง 0.63 ต่อปี (31 ธนัวำคม 2562: อตัรำร้อยละ 0.38 ถึง 1.38 ต่อปี) 

7. เบีย้ประกนัภัยค้ำงรับ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ยอดคงเหลือของเบ้ียประกันภยัคำ้งรับจ ำแนกตำมอำยุคำ้งช ำระ
นบัตั้งแต่วนัครบก ำหนดช ำระแสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 จำกกำรรับประกันภัยโดยตรง 

 31 ธันวำคม 2563  31 ธันวำคม 2562 
ยงัไม่ถึงก ำหนดรับช ำระ  1,715,483  1,740,698 
คำ้งรับไม่เกิน 30 วนั 47,118  24,275 
คำ้งรับ 30 - 60 วนั 18,669  33,611 
คำ้งรับ 60 - 90 วนั 3,175  830 
คำ้งรับเกินกวำ่ 90 วนั 1,576  1,244 
รวมเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ 1,786,021  1,800,658 

ส ำหรับเบ้ียประกันภัยค้ำงรับจำกตัวแทนและนำยหน้ำ กลุ่มบริษทัและบริษทัได้ก ำหนดหลักเกณฑ์               
กำรติดตำมหน้ีให้เป็นไปตำมระยะเวลำกำรช ำระหน้ี โดยหน้ีท่ีเกินกว่ำก ำหนดรับช ำระ กลุ่มบริษทัและ
บริษทัด ำเนินกำรตำมกฎหมำยกบัตวัแทนและนำยหนำ้เป็นกรณีไป 

ส ำหรับเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับรำยบุคคลซ่ึงมีมูลค่ำเงินสดและคำ้งรับเกินกว่ำระยะเวลำท่ีกลุ่มบริษทัและ
บริษทัผ่อนผนัให้แก่ลูกคำ้ เบ้ียประกนัภยัคำ้งรับดงักล่ำวจะถูกช ำระโดยอตัโนมติัจำกกำรอนุมติัให้กูย้ืม
โดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัมูลค่ำเงินสดของกรมธรรมด์งักล่ำว 
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8. สินทรัพย์จำกกำรประกนัภัยต่อ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สินทรัพยจ์ำกกำรประกนัภยัต่อประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2563  31 ธันวำคม 2562 
ส ำรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจำกบริษทัประกนัภยัต่อ    
ส ำรองสินไหมทดแทน 141,559  76,315 
ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ 475,248  473,386 

สินทรัพยจ์ำกกำรประกนัภยัต่อ  616,807  549,701 

9. ลกูหนีจ้ำกสัญญำประกนัภัยต่อ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ลูกหน้ีจำกสัญญำประกนัภยัต่อประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2563  31 ธันวำคม 2562 

เงินคำ้งรับจำกกำรประกนัภยัต่อ 724,824  1,044,316 
ลูกหน้ีจำกสัญญำประกนัภยัต่อ 724,824  1,044,316 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 เงินคำ้งรับเก่ียวกบักำรประกนัภยัต่อจ ำแนกตำมอำยแุสดง ไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2563  31 ธันวำคม 2562 
ยงัไม่ถึงก ำหนดรับช ำระ 724,824  1,044,316 
รวมเงินคำ้งรับเก่ียวกบักำรประกนัภยัต่อ 724,824  1,044,316 

 



 
- 30 - 

 

10. สินทรัพย์และหนีสิ้นตรำสำรอนุพนัธ์ 
10.1  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ตรำสำรอนุพนัธ์จ ำแนกตำมวตัถุประสงคใ์นกำรใช ้มีรำยละเอียด ดงัน้ี 

   31 ธันวำคม 2563  ส ำหรับปีส้ินสุด 
   มูลค่ำยุติธรรม  วันที่ 31 ธันวำคม 2563 

 
 

ประเภทสัญญำและวัตถุประสงค์ 

 
 

จ ำนวนสัญญำ 

จ ำนวนเงิน 
ตำมสัญญำ 
(พันหน่วย) 

สินทรัพย์ 
(พันบำท)  

หนี้สิน 
(พันบำท) 

 ก ำไร (ขำดทุน) จำกมูลค่ำยุติธรรม 
ของตรำสำรอนุพันธ์ 

(พันบำท) 
ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดน้ ำกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงมำปฏิบติัใช ้      
ป้องกนัควำมเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิ 
  ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
           67 

 
578,708 

 
72,270 

  
73,940 

  
(43,715) 

ป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด                     1 150,000 7,463  -  7,463 
   79,733  73,940  (36,252) 
        

ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีน ำกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงมำปฏิบติัใช ้      
ป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 98 484,170 1,224,550  2,033  260,698 
รวมสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ 1,304,283  75,973   

10.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ตรำสำรอนุพนัธ์จ ำแนกตำมวตัถุประสงคใ์นกำรใช ้มีมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2562 

 มูลค่ำยุติธรรม 

 สินทรัพย์  หนีสิ้น 
ตรำสำรอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัควำมเส่ียง    
ป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 1,598,446  8,827 
ป้องกนัควำมเส่ียงในเงินลงทนุสุทธิท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 145,718  - 

รวมตรำสำรอนุพนัธ์ 1,744,164  8,827 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ประกอบดว้ยรำยกำร ดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 2563 
 จ ำนวนเงิน  มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำ 
 ตำมสัญญำ  สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 (พนัหน่วย)  (พนับำท)  (พนับำท) 
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้      

เหรียญสหรัฐอเมริกำ  474,170  1,197,924  2,033 
ยโูร 10,000  26,626  - 

สัญญำซ้ือขำยสินทรัพยล่์วงหนำ้      
บำท 150,000  7,463  - 

สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้      
เยน 355,775  30  2,702 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 130,000  71,654  17,998 
เหรียญสิงคโปร์ 66,223  120  24,930 
ยโูร 26,710  466  28,310 

รวมตรำสำรอนุพนัธ์ 1,212,878  1,304,283  75,973 
 
 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 2562 
 จ ำนวนเงิน  มูลค่ำสัญญำ 
 ตำมสัญญำ  สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 (พนัหน่วย)  (พนับำท)  (พนับำท) 
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้      

เหรียญสหรัฐอเมริกำ  516,800  886,013  78,799 
ยโูร 10,000  41,854  - 

สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้      
เยน 1,327,910  5,649  - 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 71,020  8,053  3,747 
เหรียญสิงคโปร์ 112,852  560  35,727 
ยโูร 33,010  55,992  - 

รวมตรำสำรอนุพนัธ์ 2,071,592  998,121  118,273 

ทั้งน้ี บริษทัไดท้ ำสัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงจำกกำรผนัผวนอตัรำแลกเปลี่ยนของเงินลงทุน 
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11. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 
11.1 เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 วันที่ 31 ธันวำคม 2563 
 รำคำทุน  มูลค่ำยุติธรรม 
เงินลงทุนที่วัดมูลค่ำผ่ำนก ำไรขำดทุน    
ตรำสำรทุน 28,840  14,040 
รวม 28,840  14,040 

หกั  ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง (14,800)  - 
รวมเงินลงทุนเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำผำ่นก ำไรขำดทุน                        14,040  14,040 

    

เงินลงทุนที่วัดมูลค่ำผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 33,307,784  39,467,580 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 32,158,664  34,267,661 
ตรำสำรทุน 31,702,644  32,685,117 
ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ 9,892,455  10,765,742 
ตรำสำรทุนต่ำงประเทศ 176,080  49,551 
รวม 107,237,627  117,235,651 

บวก  ก ำไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง 9,998,024  - 
รวมเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 117,235,651  117,235,651 

    

   รำคำทุน 
ตัดจ ำหน่ำย 

เงินลงทุนที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย    
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวิสำหกิจ   127,624,927 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน   60,622,139 
ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ   5,592,270 
รวม   193,839,336 

หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น   (277,561) 
รวมเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย   193,561,775 
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์   310,811,466 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 บริษทัไดน้ ำแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงินและกำรเปิดเผย
ขอ้มูลส ำหรับธุรกิจประกนัภยัมำถือปฏิบติั ส่งผลให้มีหน่วยลงทุนถูกจดัประเภทเป็นตรำสำรหน้ีจำกเดิม    
ท่ีถูกจดัประเภทเป็นตรำสำรทุนจ ำนวน 10,405 ลำ้นบำท 
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ในระหวำ่งไตรมำส 1 ปี 2563 บริษทัไดมี้กำรจดัประเภทเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย
เป็นเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เพื่อรองรับควำมผนัผวนต่ออัตรำดอกเบ้ีย                  
ซ่ึงรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย ณ วันท่ีมีกำรเปล่ียนประเภทเป็นจ ำนวนเงินเท่ำกับ 36,606 ล้ำนบำท                       
มูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีมีกำรเปล่ียนประเภทเป็นจ ำนวนเงินเท่ำกบั 45,759 ลำ้นบำท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีกำรตั้ งค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำและค่ำเผื่อผลขำดทุน                                
ดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นท่ีบันทึกในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับเงิน
ลงทุนในหลกัทรัพยจ์ ำนวนรวมทั้งส้ิน 129 ลำ้นบำท และ 314 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 รำคำทุน  มูลค่ำยุติธรรม 
เงินลงทุนเพ่ือค้ำ    
ตรำสำรทุน 33,349  20,856 
รวม 33,349          20,856 

หกั  ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง (12,493)  - 
รวมเงินลงทุนเพื่อคำ้ 20,856  20,856 

เงินลงทุนเผ่ือขำย    
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 1,962,740  2,168,147 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 25,787,235  28,299,445 
ตรำสำรทุน 32,294,227  38,304,837 
ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ 1,400,266  1,211,495 
ตรำสำรทุนต่ำงประเทศ 9,285,118  10,120,465 
รวม 70,729,586  80,104,389 

บวก  ก ำไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง 9,374,803  - 
รวมเงินลงทุนเผื่อขำย 80,104,389  80,104,389 

    
   รำคำทุน 
   ตัดจ ำหน่ำย 
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนด    
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวิสำหกิจ   140,407,255 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน   73,022,083 
ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ   6,550,825 
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด   219,980,163 

    
   รำคำทุน 
เงินลงทุนทั่วไป    
ตรำสำรทุน   31,338 
รวมเงินลงทุนทัว่ไป   31,338 

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์   300,136,746 
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11.2 ค่ำเผ่ือผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2563 

  
 
 

มูลค่ำยุติธรรม 

 ค่ำเผ่ือผลขำดทุน 
ที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ 
ท่ีรับรู้ในก ำไร

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

เงินลงทุนท่ีวัดด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
ตรำสำรหน้ีท่ีไม่มีกำรเพ่ิมขึ้นอยำ่งมีนยัส ำคญัของ 
ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต (Stage 1) 

 
73,693,901 

  
(34,276) 

ตรำสำรหน้ีท่ีมีกำรเพ่ิมขึ้นอยำ่งมีนยัส ำคญัของ 
ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต (Stage 2) 

 
100,284 

  
(1,637) 

รวม 73,794,185  (35,913) 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2563 

 มูลค่ำตำมบัญชี
ขั้นต้น 

 ค่ำเผ่ือผลขำดทุน 
ที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ 

 มูลค่ำ 
ตำมบัญชี 

เงินลงทุนท่ีวัดด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย       
ตรำสำรหน้ีท่ีไม่มีกำรเพ่ิมขึ้นอยำ่งมีนยัส ำคญัของ 
 ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต (Stage 1) 193,439,336  (76,081)  193,363,255 
ตรำสำรหน้ีท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต (Stage 3) 400,000  (201,480)  198,520 
รวม 193,839,336  (277,561)  193,561,775 
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11.3 ระยะเวลำคงเหลือของตรำสำรหน้ี 
(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2563 

 ครบก ำหนด   

 ภำยใน 1 ปี  1 - 5 ปี  เกิน 5 ปี  รวม 

เงินลงทุนท่ีวัดมูลค่ำผ่ำนงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน  

 
 

 
 

 
 

หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 4,635,496  7,829,782  19,485,874  31,951,152 
ตรำสำรหน้ีเอกชน 4,507,840  13,817,303  13,833,521  32,158,664 
ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ 7,911,687  1,980,768  -  9,892,455 
บวก  ก ำไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง 1,075,215  1,922,791  6,182,177  9,180,183 

รวมเงินลงทุนท่ีวัดมูลค่ำผ่ำนงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
18,130,238 

  
25,550,644 

  
39,501,572 

  
83,182,454 

เงินลงทุนท่ีวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัด
จ ำหน่ำย  

 
 

 
 

 
 

หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 3,636,919  11,732,922  112,255,086  127,624,927 
ตรำสำรหน้ีเอกชน 1,903,982  30,125,502  28,592,655  60,622,139 
ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ 850,000  2,834,990  1,907,280  5,592,270 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิต 
  ท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น (207,173) 

 
(44,140) 

 
(26,248) 

 
(277,561) 

รวมเงินลงทุนท่ีวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย 6,183,728 

 
44,649,274 

 
142,728,773 

 
193,561,775 
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(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 2562 
 ครบก ำหนด   
 ภำยใน 1 ปี  1 - 5 ปี  เกิน 5 ปี  รวม 
เงินลงทุนเผ่ือขำย        
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวิสำหกิจ -  450,000  -  450,000 
ตรำสำรหน้ีเอกชน 661,602  13,305,000  11,820,633  25,787,235 
ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ -  1,400,266  -  1,400,266 
บวก  ก ำไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง 18,623  921,814  1,438,864  2,379,301 

รวมเงินลงทุนเผ่ือขำย 680,225  16,077,080  13,259,497  30,016,802 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด        
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 1,598,869  21,428,900  117,379,486  140,407,255 
ตรำสำรหน้ีเอกชน 4,896,533  26,295,662  41,829,888  73,022,083 
ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ 400,000  2,405,164  3,745,661  6,550,825 

รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด 6,895,402  50,129,726  162,955,035  219,980,163 

11.4 เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีมีอนุพนัธ์แฝง (Structured notes) 
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีมีอนุพนัธ์แฝงท่ีบริษทัจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย มีดงัต่อไปน้ี 
(1) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัมีเงินลงทุนในตัว๋สัญญำใช้เงินและตัว๋แลกเงินจ ำนวนรวม 

600 ล้ำนบำท ซ่ึงออกโดยธนำคำรพำณิชย์ในประเทศและสำขำของธนำคำรพำณิชย์
ต่ำงประเทศ อำยุคงเหลือประมำณ 1 - 9 ปี และมีเง่ือนไขโดยผูอ้อกตรำสำรมีสิทธิในกำร
ช ำระคืนก่อนก ำหนดหรือเรียกเงินฝำกเพิ่ม และมีดอกเบ้ียอำ้งอิงกับอัตรำผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบำล (CMT Index) (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 : ไม่มี) 

(2) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัมีเงินลงทุนในตัว๋สัญญำใช้เงินและตัว๋แลกเงินจ ำนวนรวม 
600 ลำ้นบำท ซ่ึงออกโดยสำขำของธนำคำรพำณิชยต์่ำงประเทศ มีอำยุคงเหลือประมำณ 1 ปี 
และมีดอกเบ้ียอ้ำงอิงกับอัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำล  (CMT Index) (ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 : ไม่มี) 

(3) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัมีเงินลงทุนในตัว๋สัญญำใชเ้งินและตัว๋แลกเงิน
จ ำนวนรวม 1,476 ล้ำนบำท และ 3,614 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซ่ึงออกโดยสำขำของธนำคำร
พำณิชยต์่ำงประเทศ มีอำยุคงเหลือประมำณ 1 - 6 ปี และ 1 - 9 ปี ตำมล ำดับ และมีเง่ือนไข
ของกำรเวนคืนตั๋วสัญญำใช้เงินและตั๋วแลกเงินดังกล่ำวเม่ือเกิดผลกระทบจำกเครดิต                   
(Credit Event) กบัหลกัทรัพยอ์ำ้งอิง 
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(4) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีเงินลงทุนในตัว๋สัญญำใชเ้งินและตัว๋แลกเงินจ ำนวนรวม 
983 ลำ้นบำท ซ่ึงออกโดยสำขำของธนำคำรพำณิชยต์่ำงประเทศ มีอำยุคงเหลือประมำณ 14 ปี 
โดยธนำคำรดงักล่ำววำงพนัธบตัรรัฐบำลคิดเป็นอตัรำร้อยละ 70 - 80 ของมูลค่ำตัว๋สัญญำใชเ้งิน
และตัว๋แลกเงินท่ีออกเพื่อเป็นหลกัประกนั และมีเง่ือนไขของกำรเวนคืนตัว๋สัญญำใช้เงิน
และตัว๋แลกเงินดงักล่ำวเม่ือเกิดผลกระทบจำกเครดิต (Credit Event) กบัหลกัทรัพยอ์ำ้งอิง 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 : ไม่มี) 

(5)  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัมีเงินลงทุนในตัว๋แลกเงินจ ำนวนรวม 466 ลำ้นบำท ซ่ึงออก
โดยสำขำของธนำคำรพำณิชยต์่ำงประเทศ อำยุคงเหลือประมำณ 12 ปี มีเง่ือนไขโดยผูอ้อก
ตรำสำรมีสิทธิในกำรช ำระคืนก่อนก ำหนด และมีเง่ือนไขของกำรเวนคืนตัว๋แลกเงินดงักล่ำว
เม่ือเกิดผลกระทบจำกเครดิต (Credit Event) กบัหลกัทรัพยอ์ำ้งอิง (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
: ไม่มี) 

(6)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัมีเงินลงทุนในตัว๋แลกเงินจ ำนวนรวม 1,475 ลำ้นบำท 
และ 1,464 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงออกเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ โดยสำขำของธนำคำรพำณิชย์
ต่ำงประเทศ มีอำยคุงเหลือประมำณ 5 - 6 ปี และ 6 - 7 ปี ตำมล ำดบั และมีเง่ือนไขของกำรเวนคืน
ตัว๋แลกเงินดงักล่ำวเม่ือเกิดผลกระทบจำกเครดิต (Credit Event) กบัหลกัทรัพยอ์ำ้งอิง 

11.5 เงินลงทุนท่ีติดภำระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีพนัธบตัรรัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 
ซ่ึงมีรำคำทุนหรือทุนตดัจ ำหน่ำยจ ำนวน 61,509 ลำ้นบำท และ 64,127 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั วำงไว้
กับนำยทะเบียนเพื่อเป็นหลกัทรัพยป์ระกันและเงินส ำรองตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบ                      
งบกำรเงินขอ้ 33 และ 34 

11.6 ผลก ำไรจำกเงินลงทุน 
ผลก ำไรจำกเงินลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
 2563  2562 
ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำยเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำ 
 ผำ่นก ำไรขำดทุน 3,126 

 
(2,973) 

ผลก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำผำ่น 
 ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 1,049,130 

 
  952,425 

ผลก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำ 
 ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย - 

 
122,603 

ผลขำดทุนจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย             (31,919)  - 
รวมก ำไรจำกเงินลงทุน 1,020,337  1,072,055 
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(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
 2563  2562 
ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำยเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำ 
 ผำ่นก ำไรขำดทุน 3,126 

 
(2,973) 

ผลก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำผำ่น 
 ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 1,049,130 

 
  952,425 

ผลก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำ 
 ดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย - 

 
122,603 

ผลขำดทุนจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย             (16,261)  - 
รวมก ำไรจำกเงินลงทุน 1,035,995  1,072,055 

11.7 ผลต่ำงจำกกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมสุทธิของมูลค่ำเงินลงทุนผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ผลต่ำงจำกกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 
ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุด 

วันที่ 31 ธันวำคม 
2563 

ส่วนเกินทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น  
   ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 - ตำมท่ีเคยรำยงำนไวเ้ดิม 9,419,466 
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยล์งทุน 31,360 
กำรจดัประเภทเงินลงทุนใหม่จำกเดิมเป็นเงินลงทุนทัว่ไปเป็นเงินลงทุนท่ี    
   วดัมูลค่ำผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น 212,342 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนของตรำสำรหน้ีซ่ึงเดิมจดัประเภทเป็นตรำสำรทุน 1,208,658 
ส่วนเกินทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น 
   ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 10,871,826 
หกั  ภำษีเงินได ้ (2,168,092) 
ส่วนเกินทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น- สุทธิจำกภำษี 
   เงินได ้ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 8,703,734 
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 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม 

 2563  2562 
ส่วนเกินทนุจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนผำ่นก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอื่น 
ณ วนัตน้ปี  10,871,826 

 
6,202,322 

ก ำไรจำกกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมสุทธิจำกกำรวดัมูลค่ำ
เงินลงทุนผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น 1,008,033 

 
3,643,438 

ก ำไรจำกกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมสุทธิของส่วนท่ีโอน
ไปก ำไรหรือขำดทุน (555,462) 

 
(426,294) 

ส่วนเกินกว่ำทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทนุผำ่นก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน ณ วนัส้ินปี 11,324,397 

 
9,419,466 

หกั  ภำษีเงินได ้ (2,231,974)  (1,883,894) 
ผลต่ำงจำกกำรเปล่ียนแปลงในมลูค่ำยติุธรรมสุทธิของ 
มูลค่ำเงินลงทุนผำ่นก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอื่น - สุทธิจำกภำษ ี 9,092,423 

 
7,535,572 

 

11.8 มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนตรำสำรหน้ีตำมประเภทดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 2563 

ประเภทสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  
มูลค่ำยุติธรรม 
ณ ส้ินงวด 

จ ำนวนกำรเปล่ียน 
แปลงในมูลค่ำยุติธรรม

ระหว่ำงงวด 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีกระแสเงินสดท่ีเกิดขึ้นตำมสัญญำจำก
สินทรัพยท์ำงกำรเงินในวนัที่ก  ำหนดไวเ้ป็นกำรรับช ำระเงินตน้
และดอกเบ้ียจำกจ ำนวนเงินต้นคงค้ำงเท่ำนั้ น  โดยไม่รวม
สินทรัพยท์ำงกำรเงินที่เขำ้นิยำมกำรถือเพื่อคำ้ตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 9 (เม่ือมีกำรประกำศใช้) หรือท่ี
บริษทับริหำรและประเมินผลงำนดว้ยกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรม 

296,790,317 9,425,750 

กระแสเงินสดท่ีเกิดขึ้นตำมสัญญำในวนัท่ีก ำหนดไวไ้ม่เป็นกำร
รับช ำระเงินตน้และดอกเบ้ียจำกจ ำนวนเงินตน้คงคำ้งเท่ำนั้น 

12,339,515 (1,011,287) 
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตำมท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร               
มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : พันบำท) 

    จัดตั้งขึน้             
บริษัท  ลักษณะธุรกิจ  ในประเทศ  ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทุน  รำคำทุน 

      31 ธันวำคม 
2563 

 31 ธันวำคม 
2562 

 31 ธันวำคม 
2563 

 31 ธันวำคม 
2562 

 31 ธันวำคม 
2563 

 31 ธันวำคม 
2562 

บริษทั บีแอลเอ อินชวัรันส์  
 โบรคเกอร์ จ ำกดั 

 นำยหนำ้ประกนั                      
วินำศภยั 

  
ไทย 

  
24,000 

  
24,000 

  
99 

  
99 

  
23,760 

  
23,760 

Bangkok Life Assurance  
 (Cambodia) Public Limited 
Company (1) 

  
 

ประกนัชีวิต 

  
 

กมัพชูำ 

  
 
- 

  
 

153,598 

  
 
- 

  
 

52 

  
 
- 

  
 

85,329 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ               -  (52,680) 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย              23,760  56,409 

(1) เมื่อวนัท่ี 9 ธนัวำคม 2563 บริษทัไดจ้ ำหน่ำยเงินลงทุนใน Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited Company (ดูหมำยเหตุขอ้ 13)  

13.  กำรด ำเนินงำนท่ียกเลกิ  
เม่ือวนัท่ี 9 ธันวำคม 2563 บริษทัได้จ ำหน่ำยเงินลงทุนใน Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited 
Company ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท  มีผลท ำให้บริษัทสูญเสียอ ำนำจกำรควบคุมบริษัทย่อยดังกล่ำว                 
โดยกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ำฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัย่อยดงักล่ำวมำรวมในงบกำรเงินรวม
ตั้งแต่วนัท่ีบริษทัไดสู้ญเสียอ ำนำจกำรควบคุม  บริษทัรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัย่อย
ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 จ ำนวน 32 ลำ้นบำท และ 16 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ทั้งน้ีบริษทัไดแ้สดงผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษทัย่อยดงักล่ำวส ำหรับงวดก่อนสูญเสียอ ำนำจกำรควบคุมอยู่ภำยในขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก
ในงบกำรเงินรวม 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ได้รวมสินทรัพยข์องกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิกไว้
จ ำนวน 84 ลำ้นบำท โดยยอดคงเหลือส่วนใหญ่เป็นเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และเงินมัดจ ำ             
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 : ไม่มี) 
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งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมส ำหรับกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิกแสดงดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับงวดตั้งแต่ 

วันที่ 1 มกรำคม   
ถึงวันที่ 9 ธันวำคม 

2563  

ส ำหรับปีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวำคม  

2562 
กำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก     
รำยได ้ 977  28 
ค่ำใชจ่้ำย (1,304)  (3,625) 
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้ (327)  (3,597) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (18)  - 
ขำดทุนส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก - สุทธิจำกภำษี (345)  (3,597) 
  ขำดทุนต่อหุ้น*    
ขำดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน (บำท) (0.001)  (0.001) 

* ขำดทุนต่อหุ้นจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิกส ำหรับส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั 

14. เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ยอดคงเหลือของเงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคำ้งรับโดยจ ำแนกอำยตุำมเงินตน้
และดอกเบ้ียท่ีคำ้งช ำระแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พันบำท) 
  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  31 ธันวำคม 2563 

  เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้ำงรับ 

 
ระยะเวลำค้ำงช ำระ 

 กรมธรรม์ประกันภัย 
เป็นประกัน 

 ทรัพย์สินจ ำนอง 
เป็นประกัน 

  
อ่ืนๆ 

  
รวม 

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ  9,523,824  1,637,585  54  11,161,463 
เกินกว่ำก ำหนดช ำระ         

นอ้ยกว่ำ 3 เดือน  -  111,462  -  111,462 
3 - 6 เดือน  -  1,990  -  1,990 
6 - 12 เดือน  -  7,650  -  7,650 
มำกกว่ำ 12 เดือน  -  99,648  55  99,703 

รวม  9,523,824  1,858,335  109  11,382,268 
หกั  ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน  -  (68,690)  -  (68,690) 
เงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคำ้งรับ - สุทธิ  9,523,824  1,789,645  109  11,313,578 
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(หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2562 

 เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้ำงรับ 

ระยะเวลำค้ำงช ำระ 
กรมธรรม์ประกันภัย           

เป็นประกัน  

ทรัพย์สินจ ำนอง                
เป็นประกัน  อ่ืน ๆ  รวม 

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 9,471,230  1,641,493  153  11,112,876 
เกินกว่ำก ำหนดช ำระ        
นอ้ยกว่ำ 3 เดือน -  37,766  -  37,766 
3 - 6 เดือน -  43,617  -  43,617 
6 - 12 เดือน -  9,396  -  9,396 
มำกกว่ำ 12 เดือน -  36,035  55  36,090 

รวม 9,471,230  1,768,307  208  11,239,745 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  (18,077)  -  (18,077) 
เงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคำ้งรับ - สุทธิ 9,471,230  1,750,230  208  11,221,668 

 

(หน่วย : พันบำท) 
  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  31 ธันวำคม 2563 

 
 

กำรจัดช้ัน 

 เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับ 

 ทรัพย์สินจ ำนอง 
เป็นประกัน 

 
อ่ืน ๆ  รวม 

เงินให้กูยื้มท่ีไม่มีกำรเพ่ิมขึ้นอยำ่งมีนยัส ำคญั         
ของควำมเส่ียงดำ้นเครดิต (Stage 1)  1,749,047  54  1,749,101 

เงินให้กูย้ืมท่ีมีกำรเพ่ิมขึ้นอยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเส่ียง       
ดำ้นเครดิต (Stage 2)  9,640  -  9,640 

เงินให้กูย้ืมท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต (Stage 3)  99,648  55  99,703 
รวม  1,858,335  109  1,858,444 
หกั  ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น  (68,690)  -  (68,690) 
รวม  1,789,645  109  1,789,754 

เงินให้กูย้มืโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนัเป็นเงินให้กูย้มืแก่ผูเ้อำประกนัภยั โดยให้กูใ้นวงเงินไม่เกิน
มูลค่ำเงินสดของกรมธรรม์ และคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 3.00 - 8.00 ต่อปี ซ่ึงเป็นอตัรำดอกเบ้ียท่ีไดรั้บ
กำรอนุมติัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั 

เงินให้กูย้ืมแก่พนกังำน ก ำหนดวงเงินกูย้ืมให้แก่พนกังำนแต่ละรำยโดยกรณีบุคคลค ้ำประกนัดว้ยวงเงินสูงสุด                  
ท่ี 0.10 ลำ้นบำท ซ่ึงคิดอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 6.00 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 เงินให้กูย้ืมแก่
พนกังำนมีจ ำนวนเงิน 0.10 ลำ้นบำท และ 0.21 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  
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เงินให้กู ้ยืมแก่พนักงำนกรณีมีหลกัทรัพยค์  ้ำประกันจ ำนวนเงินสูงสุดท่ี 50 เท่ำของเงินเดือนรำยเดือน                  
ซ่ึงคิดอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.00 - 6.00 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังำน
กรณีมีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัมีจ ำนวนเงิน 12 ลำ้นบำท และ 18 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

15. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน  
มูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2563  31 ธันวำคม 2562 
อำคำรส ำนกังำนใหเ้ช่ำ    
รำคำทุน 21,303  21,303 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (5,682)  (4,617) 
มูลค่ำตำมบญัชี  15,621  16,686 

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรับปี 2563 และ 2562 แสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

 2563  2562 
มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 16,686  17,752 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (1,065)  (1,066) 
มูลค่ำตำมบญัชีส้ินปี 15,621  16,686 

มลูค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2563  31 ธันวำคม 2562 
อำคำรส ำนกังำนใหเ้ช่ำ 36,506  22,646 

มูลค่ำยุติธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระโดยใชเ้กณฑว์ิธีวิเครำะห์มูลค่ำจำกตน้ทุน (Cost Approach) 
ส ำหรับอำคำรส ำนักงำนให้เช่ำ คือ กำรประมำณกำรต้นทุนในกำรสร้ำงอำคำรทดแทนใหม่ตำมรำคำ              
ณ ปัจจุบนั แลว้หกัลบดว้ยค่ำเส่ือมรำคำตำมอำยกุำรใชง้ำน และบวกดว้ยมูลค่ำตลำดของท่ีดิน 

ในระหว่ำงปี ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีรำยได้ค่ำเช่ำจำก
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนจ ำนวน 0.90 ลำ้นบำท และ 0.90 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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16. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
รำยกำรเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม 
  อำคำรและ   เคร่ืองตกแต่ง       

  ส่วนปรับปรุง   ติดตั้งและ       
  อำคำรและ   อุปกรณ์    งำนระหว่ำง   

 ที่ดิน อำคำรเช่ำ อำคำรชุด  ส ำนักงำน  ยำนพำหนะ  ก่อสร้ำง  รวม               
รำคำทุน              

1 มกรำคม 2562 794,246  756,333  36,633  662,061  40,863  21,996  2,312,132 
ซ้ือเพิ่ม -  516  -  27,108  6,750  147,024  181,398 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงงวด (2,900)  (8,610)  -  (6,440)  -  -  (17,950) 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำ 
 งบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
- 

  
(31) 

  
- 

  
(27) 

  
- 

  
- 

  
(58) 

โอนเขำ้ (ออก) -  200  -  -  -  (200)  - 
31 ธนัวำคม 2562 791,346  748,408  36,633  682,702  47,613  168,820  2,475,522 
ซ้ือเพิ่ม  -  55,787  -  69,051  2,249  734,471  861,558 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงงวด -  (192,155)  -  (102,039)  -  -  (294,194) 
โอนเขำ้ (ออก) -  715,743  -        185,824  -  (901,567)  - 
ตดัจ ำหน่ำยจำกกำรขำยเงินลงทุน 
ในบริษทัยอ่ย - 

 
-  -  (1,070)  -  - 

 
(1,070) 

31 ธนัวำคม 2563 791,346  1,327,783  36,633  834,468  49,862  1,724  3,041,816 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม 
      

 
   

 
 

 
1 มกรำคม 2562 -  389,764  27,781  541,032  19,887  -  978,464 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ              
ส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -  (7,323)  -  (6,362)  -  -  (13,685) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี -  30,221  1,833  46,687  6,306  -  85,047 
31 ธนัวำคม 2562 -  412,662  29,614  581,357  26,193  -  1,049,826 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ              
ส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย -  (192,155)  -  (101,569)  -  -  (293,724) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี -  32,281  1,832  58,253  6,322  -  98,688 
ค่ำเส่ือมรำคำตดัจ ำหน่ำยจำกกำรขำย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  -  (869)  -  -  (869) 

31 ธนัวำคม 2563 -  252,788  31,446  537,172  32,515  -  853,921 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี              

31 ธนัวำคม 2562 791,346  335,746  7,019  101,345  21,420  168,820  1,425,696 
31 ธนัวำคม 2563 791,346  1,074,995  5,187  297,296  17,347  1,724  2,187,895 
              

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม              
2562           พันบำท  85,047 
2563           พันบำท  98,688 



 
- 45 - 

 
(หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   อำคำรและ    เคร่ืองตกแต่ง       
   ส่วนปรับปรุง    ติดตั้งและ       
   อำคำรและ    อุปกรณ์    งำนระหว่ำง   
 ที่ดิน  อำคำรเช่ำ  อำคำรชุด  ส ำนักงำน  ยำนพำหนะ  ก่อสร้ำง  รวม               

รำคำทุน              
1 มกรำคม 2562 794,246  753,626  36,633  660,420  40,863  21,996  2,307,784 
ซ้ือเพิ่ม -  516  -  27,108  6,750  147,024  181,398 
จ ำหน่ำย (2,900)  (6,032)  -  (6,245)  -  -  (15,177) 
โอนเขำ้ (ออก) -  200  -  -  -  (200)  - 
31 ธนัวำคม 2562 791,346  748,310  36,633  681,283  47,613  168,820  2,474,005 
ซ้ือเพิ่ม -  55,787  -  69,006  2,249  734,471  861,513 
จ ำหน่ำย -  (192,155)  -  (102,039)  -  -  (294,194) 
โอนเขำ้ (ออก) -  715,743  -        185,824  -  (901,567)  - 
31 ธนัวำคม 2563 791,346  1,327,685  36,633  834,074  49,862  1,724  3,041,324 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม 
      

 
   

 
 

 
1 มกรำคม 2562 -  388,372  27,783  539,946  19,888  -  975,989 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย -  (6,032)  -  (6,221)  -  -  (12,253) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี -  30,221  1,833  46,437  6,306  -  84,797 
31 ธนัวำคม 2562 -  412,561  29,616  580,162  26,194  -  1,048,533 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย -  (192,155)           -    (101,569)  -  -  (293,724) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี -  32,281  1,832  58,220  6,322  -  98,655 
31 ธนัวำคม 2563 -  252,687  31,448  536,813  32,516  -  853,464 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี              
31 ธนัวำคม 2562 791,346  335,749  7,017  101,121  21,419  168,820  1,425,472 
31 ธนัวำคม 2563 791,346  1,074,998  5,185  297,261  17,346  1,724  2,187,860 
              

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม              
2562           พันบำท  84,797 
2563           พันบำท  98,655 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึง ซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำ
หมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู่ รำคำทุนเดิมก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวในงบกำรเงินรวม
มีจ ำนวนประมำณ 571 ลำ้นบำท และ 632 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร : 571 ลำ้นบำท และ 
631 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริษทัมีท่ีดินและอำคำรจ ำนวนหน่ึงซ่ึงเลิกใช้งำนแลว้แต่ไม่เขำ้
เง่ือนไขกำรจดัเป็นสินทรัพยร์อกำรขำย รำคำทุนเดิมก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยมี์รำยละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2563  31 ธันวำคม 2562 
ท่ีดิน 2,480  580 
อำคำร 5,437  1,928 
ส่วนปรับปรุงทรัพยสิ์นท่ีเช่ำ 16,168  10,426 
ทรัพยสิ์นด ำเนินงำน 12,859  2,203 
คอมพิวเตอร์ 806  89 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์ส ำนกังำน 6,557  5,347 
รวม 44,307  20,573 

17. ค่ำควำมนิยม 
ค่ำควำมนิยมเกิดจำกเม่ือวนัท่ี 7 กรกฎำคม 2557 บริษทัไดม้ำซ่ึงอ ำนำจควบคุมในบริษทั บีแอลเอ อินชวัรันส์ 
โบรกเกอร์ จ ำกดั (“บริษทัย่อย”) โดยกำรซ้ือหุ้นทุนและสิทธิออกเสียงในบริษทัย่อยและมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิ
ท่ีไดม้ำจำกกำรรวมธุรกิจนอ้ยกวำ่ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหท้ ำให้เกิดค่ำควำมนิยมจำกกำรซ้ือธุรกิจ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 งบกำรเงินรวมมีค่ำควำมนิยมคงเหลือจ ำนวน 5 ลำ้นบำท และ 5 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั 
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18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
รำยกำรเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
โปรแกรม 

คอมพวิเตอร์ 

 โปรแกรม
คอมพวิเตอร์
ระหว่ำงพฒันำ 

 

รวม 

รำคำทุน      
1 มกรำคม 2562 114,502  -  114,502 
เพ่ิมขึ้น 1,113  1,787  2,900 
ตดัจ ำหน่ำยระหว่ำงงวด (663)  -  (663) 
31 ธนัวำคม 2562 114,952  1,787  116,739 
เพ่ิมขึ้น 20,086  8,219  28,305 
31 ธนัวำคม 2563 135,038  10,006  145,044 
      
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม      
1 มกรำคม 2562 110,757  -  110,757 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 2,050  -  2,050 
31 ธนัวำคม 2562 112,807  -  112,807 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 4,777  -  4,777 
31 ธนัวำคม 2563 117,584  -  117,584 
      
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี      
31 ธนัวำคม 2562 2,145  1,787  3,932 

31 ธนัวำคม 2563 17,454  10,006  27,460 

      
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม      

2562   พนับำท  2,050 

2563   พนับำท  4,777 
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(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   โปรแกรม   
 โปรแกรม  คอมพวิเตอร์   
 คอมพวิเตอร์  ระหว่ำงพฒันำ  รวม 

รำคำทุน      
1 มกรำคม 2562 113,758      -   113,758 
เพ่ิมขึ้น 1,113  1,787  2,900 
31 ธนัวำคม 2562 114,871  1,787  116,658 
เพ่ิมขึ้น 20,076  8,219  28,295 
31 ธนัวำคม 2563 134,947  10,006  144,953 
      
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม      
1 มกรำคม 2562 110,143  -  110,143 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 2,583  -  2,583 
31 ธนัวำคม 2562 112,726  -  112,726 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 4,777  -  4,777 
31 ธนัวำคม 2563 117,503  -  117,503 
      
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี      
31 ธนัวำคม 2562 2,145  1,787  3,932 

31 ธนัวำคม 2563 17,444  10,006  27,450 

      
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม       

2562   พนับำท  2,583 

2563   พนับำท  4,777 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ซ่ึงตดัจ ำหน่ำยเต็มมูลค่ำ
แลว้แต่ยงัคงใชง้ำนอยูโ่ดยรำคำทุนเดิมก่อนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวในงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวนรวมประมำณ 101 ลำ้นบำท และ 99 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  
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19. สินทรัพย์/หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
19.1 สินทรัพย/์หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ยผลกระทบ
ทำงภำษีท่ีเกิดจำกรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  

 

 

 

 

31 ธันวำคม 

  

 

 

 

 

1 มกรำคม 

  

 

 

 

 

31 ธันวำคม 

 ส่วนเปลี่ยนแปลงใน 

สินทรัพย์/หน้ีสินภำษีเงินได้ 

รอกำรตัดบัญชีท่ีรับรู้เข้ำ 

ก ำไรขำดทุน 

ส ำหรับปีส้ินสุด 

วันที่ 31 ธันวำคม 

 ส่วนเปลี่ยนแปลงใน 

สินทรัพย์/หน้ีสินภำษีเงินได้ 

รอกำรตัดบัญชีท่ีรับรู้เข้ำ 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ส ำหรับปีส้ินสุด 

วันที่ 31 ธันวำคม 

 2563   2563  2562  2563  2562  2563  2562 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี              

ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำว 2,123,450  2,421,923  2,421,923  (298,473)  (335,547)  -  - 

ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 14,648  16,577  16,577  (1,929)  (2,056)  -  - 

ส ำรองผลประโยชน์พนกังำนระยะยำว 34,044  41,019  41,019  4,101  9,874  (11,076)  2,921 

ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น 102,155  34,356  -  67,799  -  -  - 

อื่นๆ 113,953  10,536  14,151  103,417  (1,702)  -  - 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  2,388,250  2,524,411  2,493,670  (125,085)  (329,431)  (11,076)  2,921 

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี              

เงินลงทุนเผื่อขำย -  -  1,572,931  -  263,349  -  643,429 

เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำผ่ำนงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 1,743,201  1,615,400  -  63,919  -  63,882  - 

กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 44,889  171,098  -  (30,238)  -  (95,971)  - 

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 1,788,090  1,786,498  1,572,931  33,681  263,349  (32,089)  643,429 

สินทรัพย์/หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 600,160  737,913  920,739  (158,766)  (592,780)  21,013  (640,508) 
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19.2 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม 

 2563  2562 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน    
ภำษีเงินไดนิ้ติบคุคล -  228,754 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (5,842)  96,491 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี    
ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและ 
  กำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 158,766 

 
592,780 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทนุ 152,924  918,025 

รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหว่ำงก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี               
31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม  ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม 

 2563  2562  2563  2562 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได ้ 1,761,406  5,305,921  1,773,538  5,301,951 

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบคุคล 20%  20%  20%  20% 
จ ำนวนภำษีตำมอตัรำภำษีเงินได ้ 354,708  1,061,184  354,708  1,061,184 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ้่ำย 
ภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลของปีก่อน (5,842)  96,491 

 
(5,842) 

 
96,491 

ผลกระทบทำงภำษีสุทธิของรำยได ้
หรือค่ำใชจ้่ำยท่ีไม่ถือเป็นรำยไดห้รือ 
ค่ำใชจ้่ำยทำงภำษ ี (195,942)  (239,650) 

 

(195,942) 

 

(239,650) 
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ 
  ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 152,924  918,025 

 
152,924 

 
918,025 
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จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม 
 2563  2562 

ภำษีเงินไดท่ี้เกิดจำก    
ก ำไรจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำยติุธรรม 

ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอืน่ (174,974) 
 

(728,687) 
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทนุท่ีวดัมลูค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทนุ

เบด็เสร็จอื่นท่ีโอนไปรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 111,092 
 

85,258 
ขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมตรำสำรอนุพนัธ์ส ำหรับ 

กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 95,971 
 

- 
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์

ประกนัภยั (11,076) 
 

2,921 
ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นส่วนของ (ก ำไร) ขำดทุนเบด็เสร็จอื่น 21,013  (640,508) 

20. สินทรัพย์อ่ืน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สินทรัพยอ่ื์นประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 

 2563  2562  2563  2562 
ภำษีเงินไดจ้่ำยล่วงหนำ้ 275,740  100,917  275,740  100,917 
ค่ำเช่ำอำคำรจ่ำยล่วงหนำ้ -  10,824  -  10,824 
เงินมดัจ ำ 44,967  98,054  44,967  77,194 
ลูกหน้ีจำกกำรขำยเงินลงทนุ 197,830  81,250  197,830  81,250 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 14,270  14,716  14,270  14,716 
อื่นๆ 132,788  125,079  122,025  110,600 
รวมสินทรัพยอ์ื่น 665,595  430,840  654,832  395,501 
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21. หนีสิ้นจำกสัญญำประกนัภัย  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 หน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยั ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 31 ธันวำคม 2563  31 ธันวำคม 2562 

 

หนี้สิน 
ตำมสัญญำ
ประกันภัย 

 หนี้สิน           
ส่วนที่เอำ

ประกันภัยต่อ 

 

สุทธ ิ

 หนี้สิน 
ตำมสัญญำ
ประกันภัย 

 หนี้สิน           
ส่วนที่เอำ

ประกันภัยต่อ 

 

สุทธ ิ
ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำว 282,407,305  -  282,407,305  277,488,536  -  277,488,536 
ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน            
ค่ำสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรำยงำนแลว้ 189,309  (141,559)  47,750  151,578  (76,315)  75,263 
ค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นแต่ยงัไม่ไดรั้บรำยงำน 73,242  -  73,242  82,884  -  82,884 

ส ำรองเบ้ียประกนัภยั            
ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ 1,482,840  (475,248)  1,007,592  1,451,634  (473,386)  978,248 

ผลประโยชน์ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัคำ้งจ่ำย 236,895  -  236,895  191,174  -  191,174 
หน้ีสินอ่ืนตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั  6,938,988  -  6,938,988  7,276,022  -  7,276,022 
รวมหน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยั 291,328,579  (616,807)  290,711,772  286,641,828  (549,701)  286,092,127 

 (หน่วย : พันบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2563  31 ธันวำคม 2562 

 

หนี้สิน 
ตำมสัญญำ
ประกันภัย 

 หนี้สิน           
ส่วนที่เอำ

ประกันภัยต่อ 

 

สุทธ ิ

 หนี้สิน 
ตำมสัญญำ
ประกันภัย 

 หนี้สิน           
ส่วนที่เอำ

ประกันภัยต่อ 

 

สุทธ ิ

ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำว 282,407,305  -  282,407,305  277,488,525  -  277,488,525 
ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน            
ค่ำสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรำยงำนแลว้ 189,309  (141,559)  47,750  151,578  (76,315)  75,263 
ค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นแต่ยงัไม่ไดรั้บรำยงำน 73,242  -  73,242  82,884  -  82,884 

ส ำรองเบ้ียประกนัภยั            
ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ 1,482,840  (475,248)  1,007,592  1,451,634  (473,386)  978,248 

ผลประโยชน์ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัคำ้งจ่ำย 236,895  -  236,895  191,174  -  191,174 
หน้ีสินอ่ืนตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั  6,938,988  -  6,938,988  7,276,022  -  7,276,022 
รวมหน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยั 291,328,579  (616,807)  290,711,772  286,641,817  (549,701)  286,092,116 

ในระหว่ำงปี 2563 และ 2562 ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดเ้ขำ้ท ำสัญญำประกนัภยัต่อเพื่อเป็น
กำรบริหำรควำมเส่ียงจำกกำรรับประกันภัย  ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทและบริษัทบริหำรควำมเส่ียง                             
โดยกำรพิจำรณำภำระควำมเสียหำยสุทธิจำกกำรรับประกนัภยั โดยไดเ้ปิดเผยภำระหน้ีสินตำมสัญญำประกนั
ทั้งในส่วนของควำมเสียหำยรวมและควำมเสียหำยสุทธิ 
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ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 บริษัทได้เปล่ียนแปลงประมำณกำรตั้ งส ำรองประกันภัยส ำหรับสัญญำ
ประกันภัยระยะยำวเพิ่มเติมส ำหรับควำมเส่ียงจำกกำรท่ีสมมติฐำนท่ีใช้ในกำรค ำนวณส ำรองประกันภัย
แตกต่ำงไปจำกประสบกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง (PAD) จำกเดิมร้อยละ 4 เป็นร้อยละ 5 ของเงินส ำรองตำมวิธีเบ้ีย
ประกนัภยัสุทธิช ำระคงท่ี เพื่อรองรับกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ีย โดยบริษทัได้
บนัทึกผลกระทบสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำร PAD ดงักล่ำว ส ำหรับส ำรองประกนัภยัส ำหรับ
สัญญำประกนัภยัระยะยำว ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ซ่ึงเคยบนัทึกไวท่ี้ร้อยละ 4 เป็นร้อยละ 5 เพิ่มขึ้นจ ำนวน 
2,668 ลำ้นบำท ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

21.1 ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำว 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำว ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี  ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 
 31 ธันวำคม  31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 
ยอดคงเหลือตน้ปี 277,488,536  273,908,194  277,488,525  273,908,102 
ส ำรองเพิ่มขึ้นจำกกรมธรรมป์ระกนัภยัใหม่และกรมธรรม ์        
ประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบั 32,614,960  29,754,084  32,614,971  29,754,165 

ส ำรองลดลงจำกกำรจ่ำยผลประโยชน์กรมธรรมป์ระกนัภยั        
ขำดอำย ุกำรยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั ฯลฯ (27,696,191)  (26,173,742)  (27,696,191)  (26,173,742) 

ยอดคงเหลือปลำยปี 282,407,305  277,488,536  282,407,305  277,488,525 

21.2 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม 
 2563  2562 

ยอดคงเหลือตน้ปี 234,462  265,652 
ค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงปีปัจจบุนั 2,179,313  2,244,800 
ค่ำสินไหมทดแทนจ่ำยระหว่ำงปี (2,151,224)  (2,275,990) 
ยอดคงเหลือปลำยปี 262,551  234,462 
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21.3 ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม 
 2563  2562 

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,451,634  1,322,760 
เบ้ียประกนัภยัรับส ำหรับปี 4,086,611  3,834,755 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยไดใ้นปีปัจจบุนั (4,055,405)  (3,705,881) 
ยอดคงเหลือปลำยปี 1,482,840  1,451,634 

21.4  ตำรำงค่ำสินไหมทดแทนสุทธิ 
21.4.1   ตำรำงค่ำสินไหมทดแทนก่อนกำรประกนัภยัต่อ 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
(หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ปีอุบัติเหตุ ก่อนปี 2558  2558  2559  2560  2561  2562  2563  รวม 

ประมำณกำรค่ำสินไหม 
  ทดแทน : 

               

- ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ 1,609,003  1,662,384  1,786,229  1,787,495  2,071,149  2,131,302  1,989,968  - 
- หน่ึงปีถดัไป 1,659,839  1,737,766  1,853,351  1,870,827  2,124,857  2,204,536  -  - 
- สองปีถดัไป 1,662,355  1,738,525  1,857,916  1,872,409  2,126,051  -  -  - 
- สำมปีถดัไป 1,662,355  1,738,525  1,857,916  1,872,409  -  -  -  - 
- ส่ีปีถดัไป 1,662,355  1,738,525  1,857,916  -  -  -  -  - 
- ห้ำปีถดัไป 1,662,355  1,738,527  -  -  -  -  -  - 

ประมำณกำรค่ำสินไหม                
  ทดแทนสัมบูรณ์ 1,662,355  1,738,527  1,857,916  1,872,409  2,126,051  2,205,775  2,058,346  13,521,379 
ค่ำสินไหมทดแทนจ่ำยสะสม (1,659,382)  (1,738,026)  (1,856,350)  (1,872,363)  (2,125,862)  (2,194,382)  (1,812,463)  (13,258,828) 
รวมส ำรองค่ำสินไหมทดแทน                  

กอ่นกำรประกนัภยัต่อ 2,973  501  1,566  46  189  11,393  245,883  262,551 
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ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
(หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ปีอุบัติเหตุ ก่อนปี 2557  2557  2558  2559  2560  2561  2562  รวม 

ประมำณกำรค่ำสินไหม 
  ทดแทน : 

               

- ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ 1,550,013  1,609,003  1,662,369  1,786,230  1,787,490  2,071,233  2,069,141  - 
- หน่ึงปีถดัไป 1,647,789  1,659,839  1,737,751  1,853,353  1,870,819  2,141,194  -  - 
- สองปีถดัไป 1,651,663  1,662,355  1,738,510  1,857,917  1,872,145  -  -  - 
- สำมปีถดัไป 1,651,663  1,662,355  1,738,510  1,857,917  -  -  -  - 
- ส่ีปีถดัไป 1,651,663  1,662,355  1,738,510  -  -  -  -  - 
- ห้ำปีถดัไป 1,651,663  1,662,355  -  -  -  -  -  - 

ประมำณกำรค่ำสินไหม                
  ทดแทนสัมบูรณ์ 1,651,663  1,662,355  1,738,510  1,857,917  1,872,145  2,143,935  2,149,283  13,075,808 
ค่ำสินไหมทดแทนจ่ำยสะสม (1,649,319)  (1,661,350)  (1,737,009)  (1,857,197)  (1,872,070)  (2,140,585)  (1,923,816)  (12,841,346) 
รวมส ำรองค่ำสินไหมทดแทน                  

กอ่นกำรประกนัภยัต่อ 2,344  1,005  1,501  720  75  3,350  225,467  234,462 

21.4.2   ตำรำงค่ำสินไหมทดแทนสุทธิ 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
(หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ปีอุบัติเหตุ ก่อนปี 2558  2558  2559  2560  2561  2562  2563  รวม 

ประมำณกำรค่ำสินไหม 
  ทดแทน : 

               

- ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ 1,609,003  1,662,384  1,786,229  1,787,495  2,071,149  2,131,302  1,989,968  - 

- หน่ึงปีถดัไป 1,659,839  1,737,766  1,853,351  1,870,827  2,124,857  -  -  - 

- สองปีถดัไป 1,662,355  1,738,526  1,857,916  1,872,409  -  -  -  - 

- สำมปีถดัไป 1,662,355  1,738,526  1,857,916  -  -  -  -  - 

- ส่ีปีถดัไป 1,662,355  1,738,526  -  -  -  -  -  - 

- ห้ำปีถดัไป 1,662,355  -  -  -  -  -  -  - 

ประมำณกำรค่ำสินไหม                
  ทดแทนสัมบูรณ์ 1,662,355  1,738,526  1,857,916  1,872,409  2,126,051  2,205,775  2,058,346  13,521,378 
ค่ำสินไหมทดแทนจ่ำยสะสม (1,659,482)  (1,738,332)  (1,856,991)  (1,873,200)  (2,128,529)  (2,197,586)  (1,946,266)  (13,400,386) 

รวมส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 
  ก่อนกำรประกนัภยัต่อ 

 
2,873 

  
194 

 
925 
  

(791) 
  

(2,478) 
  

8,189 
  

112,080 
 

120,992 
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ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
(หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ปีอุบัติเหตุ ก่อนปี 2557  2557  2558  2559  2560  2561  2562  รวม 
ประมำณกำรค่ำสินไหม 
  ทดแทน : 

               

- ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ 1,550,013  1,609,003  1,662,369  1,786,230  1,787,490  2,071,233  2,069,141  - 
- หน่ึงปีถดัไป 1,647,789  1,659,839  1,737,751  1,853,353  1,870,819  -  -  - 
- สองปีถดัไป 1,651,663  1,662,355  1,738,510  1,857,917  -  -  -  - 
- สำมปีถดัไป 1,651,663  1,662,355  1,738,510  -  -  -  -  - 
- ส่ีปีถดัไป 1,651,663  1,662,355  -  -  -  -  -  - 
- ห้ำปีถดัไป 1,651,663  -  -  -  -  -  -  - 

ประมำณกำรค่ำสินไหม                
  ทดแทนสัมบูรณ์ 1,651,563  1,662,355  1,738,510  1,857,917  1,872,145  2,141,970  2,075,034  12,999,494 
ค่ำสินไหมทดแทนจ่ำยสะสม (1,649,319)  (1,661,350)  (1,737,009)  (1,857,197)  (1,872,070)  (2,140,585)  (1,923,816)  (12,841,346) 
รวมส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 
  ก่อนกำรประกนัภยัต่อ 

 
2,244 

  
1,005 

  
1,501 

 
720 

  
75 

  
1,385 

  
151,218 

 
158,148 

 

21.5 ขอ้สมมติท่ีส ำคญั 
21.5.1  ขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรวดัมูลค่ำส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำว 

กลุ่มบริษทัและบริษทัใชวิ้ธีกำรวดัมูลค่ำหน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยัระยะยำวดว้ยวิธีส ำรอง
เบ้ียประกันภัยสุทธิช ำระคงท่ี (Net Level Premium Reserve : NPV) ซ่ึงใช้วิธีกำรประมำณกำร
กระแสเงินสดจำกเบ้ียประกันภยัและผลประโยชน์จ่ำย ภำยใตว้ิธี NPV บริษทัประมำณกำร
เบ้ียประกนัภยัท่ีจะไดรั้บดว้ยวิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยั และใชข้อ้สมมติในกำรวดัมูลค่ำ
โดยค ำนึงถึงอตัรำคิดลด อตัรำกำรเสียชีวิต และอตัรำกำรทุพพลภำพ โดยมีกำรบวกส่วนเพิ่ม 
(Margin) ส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจดักำรกรมธรรม ์วิธีกำรน้ีจะไม่มีกำรใชข้อ้สมมติ
ในเร่ืองอตัรำคงอยูข่องกรมธรรม ์(Persistency rate) 

ขอ้สมมติท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี  
(1) อตัรำกำรตำย อตัรำกำรเจ็บป่วย และอตัรำกำรอยูร่อด 

อำ้งอิงตำรำงมรณะไทยประเภทสำมญัและประเภทอุตสำหกรรม และตำรำงบ ำนำญไทย          
ซ่ึงเป็นไปตำมประกำศ คปภ. 

(2) อตัรำคิดลด 
อัตรำคิดลดในกำรค ำนวณส ำรอง ใช้อัตรำดอกเบ้ียไม่สูงกว่ำอัตรำดอกเบ้ียท่ีใช้ใน                     
กำรก ำหนดอตัรำเบ้ียประกนัภยัและไม่สูงกวำ่ร้อยละ 6 ต่อปี 

21.5.2  ข้อสมมติท่ีใช้ในกำรวดัมูลค่ำของส ำรองค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นแต่ยงัไม่ได้รับ
รำยงำน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดป้ระมำณกำรค่ำสินไหมทดแทนส ำหรับสัญญำระยะสั้นโดยได้
ค  ำนึงค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรำยงำน โดยขอ้สมมติในกำรค ำนวณ
จะใช้จำกขอ้มูลล่ำสุดท่ีบริษทัทรำบ ณ วนัท่ีรำยงำน ซ่ึงประมำณกำรจำกขอ้มูลท่ีเก็บจำก                
ในอดีตและกำรใชดุ้ลยพินิจนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
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21.6 ผลประโยชน์ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัคำ้งจ่ำย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ผลประโยชน์ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัคำ้งจ่ำยประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 

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

21.7 หน้ีสินอ่ืนตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัคำ้งจ่ำย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 หน้ีสินอ่ืนตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัคำ้งจ่ำยประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 

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

22.  เจ้ำหนีบ้ริษัทประกนัภัยต่อ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมียอดคำ้งเจำ้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อจ ำแนก
ตำมประเภทหน้ีสิน ดงัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 2563  31 ธันวำคม 2562 
เงินคำ้งจ่ำยเก่ียวกบักำรประกนัภยัต่อ 798,906  1,128,743 
รวมเจำ้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 798,906  1,128,743 
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23. ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2563  31 ธันวำคม 2562  31 ธันวำคม 2563  31 ธันวำคม 2562 

ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำนส ำรอง 
ผลประโยชน์พนกังำนระยะยำว  
(ดูหมำยเหตุขอ้ 23.1) 145,012  185,863 

 

144,530 

 

183,925 
ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำนระยะยำวอื่น 
(ดูหมำยเหตุขอ้ 23.2) 25,737  27,997 

 
25,690  27,952 

รวมผลประโยชน์พนกังำนคำ้งจ่ำย 170,749  213,860  170,220  211,877 

23.1 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนหลงัออกจำกงำน 
ควำมเคล่ือนไหวของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                     
31 ธนัวำคม แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม  ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 

 2563  2562  2563  2562 
ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 185,863  155,259  183,925  153,803 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ระหว่ำงปี (40,851)  30,604  (39,395)  30,122 
ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 145,012  185,863  144,530  183,925 

ตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนและนโยบำยกำรจ้ำงงำนของกลุ่มบริษทัและบริษทั พนักงำน                
ทุกคนมีสิทธิไดรั้บเงินชดเชยตำมขอ้ก ำหนดในกฎหมำยแรงงำน เม่ือพนกังำนครบเกษียณอำย ุ60 ปี 

23.2 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำนระยะยำวอ่ืนส ำหรับกำรท ำงำนกบักลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นเวลำนำน 
ควำมเคล่ือนไหวของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนระยะยำวอ่ืนส ำหรับกำรท ำงำนกบักลุ่มบริษทั
และบริษทัเป็นเวลำนำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม  ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 

 2563  2562  2563  2562 

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 27,997  23,378  27,952  23,309 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ระหว่ำงปี (2,260)  4,619  (2,262)  4,643 
ยอดคงเหลือปลำยปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 25,737  27,997  25,690  27,952 
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จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำนและ
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย : พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม  ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 

 2563  2562  2563  2562 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของ 
  พนักงำนต้นปี 213,860  178,637 

 
211,877 

 
177,112 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน :        
     ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 31,010  26,031  31,943  25,714 
     ตน้ทุนดอกเบ้ีย 4,555  6,288  4,513  6,234 
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร 
   ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั    

 
 

 
 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง 
  ขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์              (2,833)  - 

 
             (2,824) 

 
- 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง 
  ขอ้สมมติทำงกำรเงิน  (143)  3,672 

 
(148) 

 
3,664 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุง 
 จำกประสบกำรณ ์ (612)  (1,599) 

 
(604) 

 
(1,566) 

        
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่น:        
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร 
   ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั    

 
 

 
 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง 
  ขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์           (35,027)  - 

 
          (34,924) 

 
 - 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง 
  ขอ้สมมติทำงกำรเงิน  (13,144)  26,019 

 
(13,107) 

 
25,887 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุง 
 จำกประสบกำรณ ์ (6,606)  (11,293) 

 
(7,350) 

 
(11,281) 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี (20,311)  (13,895) 
 

(19,156) 
 

(13,887) 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของ 
  พนักงำนปลำยปี 170,749  213,860 

 
170,220 

 
211,877 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้เป็นจ ำนวน 5 ลำ้นบำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562: จ ำนวน 7 ลำ้นบำท) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์
ระยะยำวของพนกังำนของกลุ่มบริษทัและบริษทัประมำณ 21 ปี และ 21 ปี ตำมล ำดบั  
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ขอ้สมมติท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562  2563  2562 
 (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลดส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1.82  2.13  1.82  2.13 
อตัรำคิดลดส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 1.82  2.13  1.82  2.13 
อตัรำเงินเฟ้อของรำคำทองรูปพรรณ 3.00  3.00  3.00  3.00 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  5.00  6.00  5.00  6.00 
อตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำน  
  (ข้ึนอยูก่บัช่วงอำยขุองพนกังำน) 7.30, 9.70 

 
5.40, 10.70 

 
7.30, 9.70 

 
5.40, 10.70 

รำคำทองรูปพรรณต่อน ้ำหนกั 1 บำท (บำท) 22,050  22,050  22,050  22,050 
อตัรำมรณะอำ้งอิงจำกตำรำงมรณะไทยพ้ืนฐำนประเภทสำมญัปี 2560 ท่ียงัไม่ไดบ้วกส่วนท่ีเผื่อไว ้

ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำว         
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อสมมติเปลี่ยนแปลง                      จ ำนวนผลประโยชน์ จ ำนวนผลประโยชน์ 
 เพิม่ขึน้ (ลดลง) เพิม่ขึน้ (ลดลง) เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
 (ร้อยละต่อปี) (พนับำท) (พนับำท) 
อตัรำคิดลด 0.25% (3,528) (3,517) 
อตัรำคิดลด (0.25%) 3,656 3,646 
อตัรำเงินเฟ้อของรำคำทอง 1.00% 1,720 1,716 
อตัรำเงินเฟ้อของรำคำทอง (1.00%) (1,574) (1,567) 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน 0.25% 3,144 3,135 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน (0.25%) (3,052) (3,042) 
อตัรำกำรลำออกของพนกังำน 10.00% (11,064) (11,030) 
อตัรำกำรลำออกของพนกังำน (10.00%) 12,203 12,167 
รำคำทองรูปพรรณต่อน ้ำหนกั 1 บำท  10.00% 2,574 2,569 
รำคำทองรูปพรรณต่อน ้ำหนกั 1 บำท  (10.00%) (2,574) (2,569) 

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้อำจไม่ไดแ้สดงถึงกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจริงในประมำณกำร
หน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน เน่ืองจำกเป็นกำรยำกท่ีกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติต่ำง  ๆ
จะเกิดขึ้นแยกต่ำงหำกจำกขอ้สมมติอ่ืนซ่ึงอำจมีควำมสัมพนัธ์กนั 
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24. หนีสิ้นอ่ืน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 หน้ีสินอ่ืนประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 2563  31 ธันวำคม 2562  31 ธันวำคม 2563  31 ธันวำคม 2562 
ค่ำบ ำเหน็จคำ้งจ่ำย 528,616  515,501  527,864  514,031 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 209,500  284,318  209,414  283,912 
เบ้ียประกนัภยัท่ีไดรั้บเงิน 
  แลว้แต่กรมธรรมย์งัไม่อนุมติั 33,098  46,867 

 
33,098 

 
46,867 

เงินรับรอกำรโอนบญัชี 92,936  68,047  92,936  68,047 
ภำษีธุรกิจเฉพำะคำ้งจ่ำย 150,737  148,716  150,737  148,716 
เงินคำ้งจ่ำยจำกกำรซ้ือหลกัทรัพย ์ 110,886  32,721  110,886  32,721 
ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยคำ้งจ่ำย 53,846  38,557  53,809  38,472 
ผลประโยชน์พนกังำนระยะสั้นคำ้งจ่ำย -  25,231  -  25,231 
เงินวำงประกนัตำมสัญญำตรำสำรอนุพนัธ์ -  35,500  -  35,500 
อื่นๆ 126,055  30,636  122,699  21,860 
รวมหน้ีสินอื่น 1,305,674  1,226,094  1,301,443  1,215,357 

25. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วย                          
ยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน                        
ส ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทได้จัดสรรส ำรอง                           
ตำมกฎหมำยไวค้รบถว้นแลว้ 

26.  ส่วนงำนด ำเนินงำน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัน ำเสนอข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนในรูปแบบเช่นเดียวกับกำรรำยงำนข้อมูล                      
ตำมประเภทกำรรับประกันภัยท่ีต้องรำยงำนแก่คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกันภยั (“คปภ.”) เน่ืองจำกฝ่ำยบริหำรเห็นว่ำ กลุ่มบริษทัและบริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัในส่วนงำน
ด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียวคือธุรกิจประกันชีวิต และด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว                      
คือ ประเทศไทย โดยส่วนงำนในประเทศกัมพูชำ มีจ ำนวนท่ีไม่มีสำระส ำคญั ทั้ งน้ี รำยกำรท่ีน ำเสนอใน                        
ส่วนงำนด ำเนินงำนน้ีสอดคลอ้งกับรำยงำนภำยในของกลุ่มบริษทัและบริษทัท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด 
ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั คือ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
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ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนตำมท่ีกล่ำวไวข้ำ้งตน้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
(หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 

 

ผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตประเภทดั้งเดิม  

- แบบไม่มีส่วนร่วม 

ในเงินปันผล 

  

 

ผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตประเภทดั้งเดิม  

- แบบมีส่วนร่วม 

ในเงินปันผล 

 ผลิตภัณฑ์ประกัน

ชีวิตประเภท

บ ำนำญ  
- แบบไม่มี 

ส่วนร่วม 

ในเงินปันผล 

 

ประกันอุบัติเหตุ       

ส่วนบุคคล 

 

อื่น ๆ 

  

 

 
 

 

รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกันภัย            

เบ้ียประกนัภยัรับ 31,483,608  2,558,081  658,006  44,767  -  34,744,462 
หัก  เบ้ียประกนัภยัจ่ำยจำกกำรเอำประกนัภยัต่อ (1,318,974)  -  -  -  -  (1,318,974) 
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 30,164,634  2,558,081  658,006  44,767  -  33,425,488 
บวก (หัก)  ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้
 (เพิ่มข้ึน) ลดลงจำกปีก่อน (29,678) 

  
- 

 
- 

 
334 

 
- 

 
(29,344) 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยไดสุ้ทธิ            
จำกกำรประกนัภยัต่อ 30,134,956  2,558,081  658,006  45,101  -  33,396,144 

รำยไดค้่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 431,928  -  -  -  -  431,928 
รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย 30,566,884  2,558,081  658,006  45,101  -  33,828,072 

            
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย            
ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำว 
   เพิ่มข้ึนจำกปีก่อน 2,066,628 

  
659,498 

 
2,192,654 

 
- 

 
- 

 
4,918,780 

ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั            
และค่ำสินไหมทดแทน - สุทธิจำกกำรประกนัภยัต่อ 35,350,881  4,271  96,741  9,473  -  35,461,366 

ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 2,543,107  181,326  30,742  988  8,914  2,765,077 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอื่น 516,217  32,465  8,352  563  -  557,597 
รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย 40,476,833  877,560  2,328,489  11,024  8,914  43,702,820 
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(หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 

ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต

ประเภทดั้งเดิม  
- แบบไม่ม ี      
ส่วนร่วม 

ในเงินปันผล 

 
ผลิตภัณฑ์ 
ประกันชีวิต

ประเภทบ ำนำญ  
- แบบไม่ม ี
ส่วนร่วม 

ในเงินปันผล 

 

ประกัน
อุบัติเหตุ       
ส่วนบุคคล 

 

อ่ืน ๆ 

  
 
 
 
 
 

รวม 
รำยได้จำกกำรรับประกันภัย          
เบ้ียประกนัภยัรับ 34,815,759  831,480  45,085  -  35,692,324 
หกั  เบ้ียประกนัภยัจ่ำยจำกกำรเอำประกนัภยัต่อ (1,343,318)  -  -  -  (1,343,318) 
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 33,472,441  831,480  45,085  -  34,349,006 
หกั  ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้
 เพ่ิมขึ้นจำกปีก่อน (39,515) 

 
- 

 
(1,731) 

 
- 

 
(41,246) 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยไดสุ้ทธิ          
จำกกำรประกนัภยัต่อ 33,432,926  831,480  43,354  -  34,307,760 

รำยไดค้่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 351,358  -  -  -  351,358 
รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย 33,784,284  831,480  43,354  -  34,659,118 

          
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย          
ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำว
เพ่ิมขึ้นจำกปีก่อน 2,898,905 

 
681,517 

 
- 

 
- 

 
3,580,422 

ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั          
และค่ำสินไหมทดแทน - สุทธิจำกกำรประกนัภยัต่อ 34,686,638  72,641  5,215  -  34,764,494 

ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 2,927,672  64,650  1,389  10,768  3,004,479 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน 597,855  11,732  612  108  610,307 
รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย 41,111,070  830,540  7,216  10,876  41,959,702 

27. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม  ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 

 2563  2562  2563  2562 
ค่ำใชจ่้ำยพนกังำน 845,280  820,241  841,350  814,267 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัอำคำรสถำนท่ีและอุปกรณ์   179,131  169,085  178,711  168,664 
ค่ำภำษีอำกร 2,777  4,958  2,777  4,958 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนอื่น 506,641  642,145  506,818  642,105 
รวมค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน 1,533,829  1,636,429  1,529,656  1,629,994 
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28. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
ค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม  ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 

 2563  2562  2563  2562 
ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน        
รวมอยูใ่นผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรม์        
   ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำร        
      ค่ำสินไหมทดแทน 36,509  34,403  36,509  34,403 
รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอื่น 23,647  22,296  23,647  22,296 
รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน 845,280  820,241  814,350  814,267 
รวม 905,436  876,940  874,506  870,966 

ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับอำคำรสถำนท่ีและอุปกรณ์        
รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน 179,131  169,085  178,711  168,664 
รวม 179,131  169,085  178,711  168,664 

29.  กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
กลุ่มบริษัทและบริษัทและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพขึ้นตำมพระรำชบัญญัติ
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนใน
อตัรำร้อยละ 5 ถึง 15 ของเงินเดือนซ่ึงขึ้นอยูก่บัอำยุงำนของพนกังำน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีถูกบริหำร
โดยผูจ้ดักำรกองทุนท่ีไดรั้บอนุญำตจำกกระทรวงกำรคลงัและจะจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออก
จำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหว่ำงปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทั
ไดจ่้ำยเงินสมทบเขำ้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพเป็นจ ำนวนเงิน 39 ลำ้นบำท และ 37 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  
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30. ผลก ำไรจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม 
ผลก ำไรจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม 
 2563  2562 
ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำผำ่น 
ก ำไรขำดทุน (3,995) 

 
(12,493) 

ก ำไร (ขำดทุน) ท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจำกสัญญำซ้ือขำยเงินตรำ 
ต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (164,299) 

 
 401,993 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
ขำดทุนจำกกำรตีรำคำมูลค่ำยติุธรรมสัญญำซ้ือขำยเงินตรำ 
 ต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 

449,148 
 

(151,191) 

  (42,306) 
 

- 
รวมก ำไรจำกกำรปรับมูลค่ำยติุธรรม 129,663  347,194 

31. ผลกระทบทำงภำษีท่ีเกีย่วข้องกบัแต่ละองค์ประกอบของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ผลกระทบทำงภำษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัแต่ละองคป์ระกอบของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
 2563  2562 

 
จ ำนวน 
ก่อนภำษี 

 รำยได้ 
(ค่ำใช้จ่ำย) ภำษี 

 จ ำนวน 
สุทธิจำกภำษี 

 จ ำนวน                 
ก่อนภำษี 

 รำยได้ 
(ค่ำใช้จ่ำย) ภำษี 

 จ ำนวน               
สุทธิจำกภำษี 

ผลก ำไรจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุน 
ท่ีวดัมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 1,008,033 

 

(174,974) 

 

833,059 

 

3,643,438 

 

(728,687) 

 

2,914,751 
กำรโอนกลบัก ำไรท่ีเกิดขึ้นจริง            
 จำกกำรขำยเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (555,462) 

 
111,092 

 
(444,370) 

 
(426,294) 

 
85,258 

 
(341,036) 

ขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 
ตรำสำรอนุพนัธ์ส ำหรับกำรป้องกนั
ควำมเส่ียงในกระแสเงินสด (479,852) 

 

95,971 

 

(383,881) 

 

- 

 

- 

 

- 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลง            
  ค่ำงบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ -  -  -  (155)  -  (155) 
ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำร 
 ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
  ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน 54,777 

 

(11,076) 

 

43,701 

 

(14,726) 

 

2,921 

 

(11,805) 
รวม 27,496  21,013  48,509  3,202,263  (640,508)  2,561,755 
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(หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
 2563  2562 

 
จ ำนวน 
ก่อนภำษี 

 รำยได้ 
(ค่ำใช้จ่ำย) ภำษี 

 จ ำนวน 
สุทธิจำกภำษี 

 จ ำนวน                 
ก่อนภำษี 

 รำยได้ 
(ค่ำใช้จ่ำย) ภำษี 

 จ ำนวน               
สุทธิจำกภำษี 

ผลก ำไรจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุน 
ท่ีวดัมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 1,008,033 

 

(174,974) 

 

833,059 

 

3,643,438 

 

(728,687) 

 

2,914,751 
กำรโอนกลบัก ำไรท่ีเกิดขึ้นจริง            
  จำกกำรขำยเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำ 
ยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (555,462) 

 
111,092 

 
(444,370) 

 
(426,294) 

 
85,258 

 
(341,036) 

ขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมตรำสำร
อนุพนัธ์ส ำหรับกำรป้องกนัควำมเส่ียง
ในกระแสเงินสด (479,852) 

 

95,971 

 

(383,881) 

 

- 

 

- 

 

- 
ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำร 
  ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
  ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน 55,381 

 

(11,076) 

 

44,305 

 

(14,606) 

 

2,921 

 

(11,685) 
รวม 28,100  21,013  49,113  3,202,538  (640,508)  2,562,030 
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32. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
 ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละรำยกำร กลุ่มบริษทัและบริษทัค ำนึงถึง

เน้ือหำของควำมสัมพนัธ์มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย 

 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบริษทักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

รำยช่ือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทกิจกำร ควำมสัมพันธ์กับบริษัท 
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำร มีผูถ้ือหุ้นบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) ประกนัภยั กำรถือหุ้นและมีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั สรชยัวิวฒัน์ จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ มีผูถ้ือหุ้นบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยรีประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) ประกนัชีวิต มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ จ ำกดั (มหำชน) กำรแพทย ์ มีผูถ้ือหุ้นบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั น ้ำตำลรำชบุรี จ ำกดั อุตสำหกรรม มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั นำรำยณ์ร่วมพิพฒัน์ จ ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ถือหุ้นโดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่

ของบริษทั 
บริษทั อำคำรกรุงเทพธุรกิจ (1987) จ ำกดั ให้เช่ำทรัพยสิ์น มีผูถ้ือหุ้นบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั ธุรกิจบริกำร มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั ยเูน่ียนอุตสำหกรรมส่ิงทอ จ ำกดั (มหำชน) อุตสำหกรรม มีผูถ้ือหุ้นบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ ำกดั (มหำชน) ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั อำเซียคลงัสินคำ้ จ ำกดั ให้เช่ำทรัพยสิ์น ถือหุ้นโดยผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั 
บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ำกดั พำณิชย ์ มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนรวม บวัหลวง จ ำกดั จดักำรกองทุน มีผูถ้ือหุ้นและกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) หลกัทรัพย ์ เป็นบริษทัยอ่ยของผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของบริษทั 
บริษทั บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ำกดั นำยหนำ้ประกนัวินำศภยั เป็นบริษทัยอ่ย 
บริษทั บำงกอก มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ ลิส จ ำกดั ธุรกิจบริกำร มีผูถ้ือหุ้นบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไอ-ไดเร็คท ์ไลฟ์ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ำกดั นำยหนำ้ประกนัชิวิต มีผูถ้ือหุ้นบำงส่วนร่วมกนั 
Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited 

Company (1)  
ประกนัชีวิต เป็นบริษทัยอ่ย 

บริษทั จรุงไทย ไวร์ แอนด ์เคเบิ้ล จ ำกดั (มหำชน) อุตสำหกรรม มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไฟน์ เม็ททลั เทคโนโลยีส์ จ ำกดั (มหำชน) อุตสำหกรรม มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จ ำกดั (มหำชน) ประกนัภยั มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 

(1) ถือเป็นกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันจนถึงวันท่ี  9 ธันวำคม 2563 เน่ืองจำกบริษัทได้จ ำหน่ำยเงินลงทุนใน Bangkok Life Assurance 
(Compodia) Public Limited Company ตั้งแต่วนัดงักล่ำวแลว้ 
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ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักับ
กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกัน
ระหวำ่งกลุ่มบริษทัและบริษทัและกิจกำรเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม  

 
ส ำหรับปีส้ินสุด 
วันท่ี 31 ธันวำคม  

 2563  2562 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน                       
เบ้ียประกนัภยัรับ 10,347  9,473 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
เบ้ียประกนัภยัต่อจ่ำย 517,993  530,236 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
รำยไดค่้ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 161,738  138,695 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
ดอกเบ้ียรับ - เงินฝำกธนำคำร ตัว๋สัญญำ                          
ใชเ้งินและหุ้นกู ้

 
403,874 

  
415,381 

อตัรำเดียวกบัสถำบนักำรเงินและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิด
ให้กบัลูกคำ้ทัว่ไป 

ดอกเบ้ียรับ - เงินให้กูย้ืมโดยมีทรัพยสิ์น                               
จ ำนองเป็นประกนั                                         

 
8,089 

  
4,782 

อตัรำเดียวกบัอตัรำท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัคิดให้กบัผูกู้ย้ืม
ทัว่ไปท่ีมีทรัพยสิ์นจ ำนอง 

เงินปันผลรับ 424,562  413,655 ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
รำยไดค่้ำเช่ำและค่ำบริกำร 11,160  13,603 อตัรำตำมสัญญำท่ีตกลงกนัโดยคิดค่ำเช่ำและค่ำบริกำรต่อ

ตำรำงเมตรต่อเดือน 
รำยไดค่้ำธรรมเนียมนำยหนำ้ซ้ือขำยหลกัทรัพย ์ 65,071  73,021 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของธุรกิจนำยหนำ้ซ้ือขำยหลกัทรัพย ์
ก ำไรจำกสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้และแลกเปล่ียน
เงินตรำต่ำงประเทศ 

 
1,767 

  
288,352 

เป็นไปตำมเง่ือนไขสัญญำ 

ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 954,221  1,251,458 อตัรำตำมสัญญำท่ีตกลงกนัโดยคิดเป็นอตัรำร้อยละต่อเบ้ีย
ประกนัภยัรับ 

ค่ำสินไหมรับคืนจำกกำรประกนัต่อ 331,607  297,248 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
ค่ำสินไหมจ่ำยและค่ำตรวจสุขภำพ                                   23,847  19,669 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
ค่ำธรรมเนียมธนำคำร 184,582  175,382 อตัรำเดียวกบัสถำบนักำรเงินและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิด

ให้กบัลูกคำ้ทัว่ไป 
ค่ำเบ้ียประกนัภยัจ่ำย 3,138  4,217 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
ค่ำเช่ำอำคำรและค่ำบริกำร 
     

63,581  72,422 ส ำหรับอำคำรส ำนักงำนใหญ่ค่ำเช่ำตำรำงเมตรละประมำณ
90 บำทต่อเดือน ค่ำบริกำรตำรำงเมตรละประมำณ 29 
บำทต่อเดือน ตำมสัญญำเช่ำระยะยำว และค่ำเช่ำตำรำง
เมตรละประมำณ 44 บำท และ 138 บำทต่อเดือน และ
ค่ำบริกำร ตำรำงเมตรละประมำณ 91 บำทและ 307 บำท
ต่อเดือน   

ส ำหรับอำคำรเช่ำของสำขำค่ำเช่ำตำรำงเมตรละประมำณ 
100 บำท 150 บำท 188 บำท และ 315 บำทต่อเดือน และ
ค่ำบริกำรตำรำงเมตรละประมำณ 342 บำท และ 200 บำท 

 ต่อเดือน 
ค่ำบริกำรอื่น ๆ 6,391  9,252 เป็นตำมเง่ือนไขสัญญำและเป็นรำคำท่ีคิดกบัสมำชิกใน

อตัรำโดยทัว่ไป 
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 (หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 
ส ำหรับปีส้ินสุด 
วันท่ี 31 ธันวำคม  

 2563  2562 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษัทย่อย     
เบ้ียประกนัภยัรับ 180  106 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
รำยไดค่้ำเช่ำและค่ำบริกำร 496  569 อตัรำตำมสัญญำท่ีตกลงกนัโดยคิดค่ำเช่ำและค่ำบริกำร 

 ต่อตำรำงเมตรต่อเดือน 
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน     
เบ้ียประกนัภยัรับ 10,347  9,473 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
เบ้ียประกนัภยัต่อจ่ำย 517,993  530,236 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
รำยไดค่้ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 161,738  138,695 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
ดอกเบ้ียรับ - เงินฝำกธนำคำร ตัว๋สัญญำใช้
เงินและหุ้นกู ้

 
403,866 

  
415,359 

อตัรำเดียวกบัสถำบนักำรเงินและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิด 
 ให้กบัลูกคำ้ทัว่ไป 

ดอกเบ้ียรับ - เงินให้กูย้ืมโดยมีทรัพยสิ์น                               
จ ำนองเป็นประกนั                                             

 
8,089 

  
4,782 

อตัรำเดียวกบัอตัรำท่ีบริษทัคิดให้กบัผูกู้ย้ืมทัว่ไปท่ีมี 
 ทรัพยสิ์นจ ำนอง 

เงินปันผลรับ 424,562  413,655 ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
รำยไดค่้ำธรรมเนียมนำยหนำ้ซ้ือขำย
หลกัทรัพย ์

 
65,071 

  
73,021 

เป็นปกติทำงกำรคำ้ของธุรกิจนำยหนำ้ซ้ือขำยหลกัทรัพย ์

ก ำไรจำกสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้และ
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
1,767 

  
288,352 

เป็นไปตำมเง่ือนไขสัญญำ 

ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 954,221  1,251,458 อตัรำตำมสัญญำท่ีตกลงกนัโดยคิดเป็นอตัรำร้อยละต่อเบ้ีย
ประกนัภยัรับ 

ค่ำสินไหมรับคืนจำกกำรประกนัภยัต่อ 331,607  297,248 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
ค่ำสินไหมจ่ำยและค่ำตรวจสุขภำพ                                              23,847  19,669 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
ค่ำธรรมเนียมธนำคำร 184,507  175,297 อตัรำเดียวกบัสถำบนักำรเงินและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 คิดให้กบัลูกคำ้ทัว่ไป 
ค่ำเบ้ียประกนัภยัจ่ำย 3,131  4,209 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
ค่ำเช่ำอำคำรและค่ำบริกำร 
     

63,581  72,422 ส ำหรับอำคำรส ำนกังำนใหญ่ค่ำเช่ำตำรำงเมตรละประมำณ  
 90 บำทต่อเดือน ค่ำบริกำรตำรำงเมตรละประมำณ 29 บำท 
 ต่อเดือน ตำมสัญญำเช่ำระยะยำว และค่ำเช่ำตำรำงเมตรละ
ประมำณ 44 บำท และ 138 บำทต่อเดือน และค่ำบริกำร 

 ตำรำงเมตรละประมำณ 91 บำทและ 307 บำทต่อเดือน 
ส ำหรับอำคำรเช่ำของสำขำค่ำเช่ำตำรำงเมตรละประมำณ  
 100 บำท 150 บำท 188 บำท และ 315 บำทต่อเดือน และ
ค่ำบริกำรตำรำงเมตรละประมำณ 342 บำทและ 200 บำท 

 ต่อเดือน 
ค่ำบริกำรอื่น ๆ 320  1,252 เป็นตำมเง่ือนไขสัญญำและเป็นรำคำท่ีคิดกบัสมำชิกในอตัรำ

โดยทัว่ไป 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 เบ้ียประกันภัยรับจำกช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 
Bancassurance มีจ ำนวนโดยประมำณร้อยละ 54.88 และร้อยละ 55.97 ของเบ้ียประกันภัยรับสุทธิ 
ตำมล ำดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ยอดคงคำ้งระหวำ่งกลุ่มบริษทัและบริษทัและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย : พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
31 ธันวำคม 

2563  
31 ธันวำคม 

2562 
 31 ธันวำคม 

2563  
31 ธันวำคม 

2562 
บริษัทย่อย        
หน้ีสินอื่น        
   เงินมดัจ ำ -  -  66  66 
รวมหน้ีสินอื่น -  -  66  66 

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน        
เงินฝำกสถำบนักำรเงิน                                                            
(รวมอยูใ่นเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด) 3,585,042  1,187,103 

 
3,574,885 

 
1,175,978 

สินทรัพยล์งทุน        
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 16,717,195  17,306,708  16,717,195  17,306,708 
เงินให้กูย้ืม 151,185  72,996  151,185  72,996 

รวมสินทรัพยล์งทุน 16,868,380  17,379,704  16,868,380  17,379,704 

        
ลูกหน้ีจำกกำรประกนัภยัต่อ 209,920  305,912  209,920  305,912 
ลูกหน้ีตำมสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้และแลกเปล่ียน
เงินตรำต่ำงประเทศ 6,642,438  7,399,499 

 
6,642,438 

 
7,399,499 

สินทรัพยอ์ื่น 15,023  27,161  9,909  20,502 
เจำ้หน้ีจำกกำรประกนัภยัต่อ 150,843  326,522  150,843  326,522 
ค่ำสินไหมทดแทนคำ้งจ่ำย 5,542  1,386  5,542  1,386 
เจำ้หน้ีตำมสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้และแลกเปล่ียน
เงินตรำต่ำงประเทศ 6,546,170  7,341,284 

 
6,546,170 

 
7,341,284 

หน้ีสินอื่น 176,534  166,555  173,169  157,815 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำคัญ 
 ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์

พนกังำนท่ีใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญั ดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม  ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 
 2563  2562  2563  2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 87,684  82,183  87,684  82,183 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2,952  3,270  2,952  3,270 
รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญั 90,636  85,453  90,636  85,453 

33. หลกัทรัพย์ประกนัวำงไว้กบันำยทะเบียน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดว้ำงหลกัทรัพยป์ระกนัไวก้บันำยทะเบียน           
ตำมพระรำชบญัญติัประกนัชีวิตดงัน้ี 

(หน่วย : พันบำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2563  31 ธันวำคม 2562 
 รำคำทุน/รำคำทุน

ตัดจ ำหน่ำย  มูลค่ำยุติธรรม 
 รำคำทุน/รำคำทุน

ตัดจ ำหน่ำย  มูลค่ำยุติธรรม 
พนัธบตัรรัฐวิสำหกิจ 22,973  30,090  23,051  30,319 

34. ทรัพย์สินท่ีจัดสรรไว้เป็นเงินส ำรองวำงไว้กบันำยทะเบียน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดว้ำงหลกัทรัพยไ์วเ้ป็นเงินส ำรองประกนัภยั

กบันำยทะเบียนตำมพระรำชบญัญติัประกนัชีวิตดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2563  31 ธันวำคม 2562 
 รำคำทุน/รำคำทุน

ตัดจ ำหน่ำย  มูลค่ำยุติธรรม 
 รำคำทุน/รำคำทุน

ตัดจ ำหน่ำย  มูลค่ำยุติธรรม 
พนัธบตัรรัฐบำล 58,286,270  76,622,708  59,503,696  79,720,334 
พนัธบตัรรัฐวิสำหกิจ 3,199,448  3,622,938  4,599,986  5,097,301 
รวม 61,485,718  80,245,646  64,103,682  84,817,635 
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35. เงินสมทบกองทุนประกนัชีวิต 
เงินสมทบกองทุนประกนัชีวิตส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม 

 2563  2562 
ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัชีวิตสะสมตน้ปี 420,412  384,720 
เงินสมทบกองทนุประกนัชีวิตระหว่ำงปี 34,745  35,692 
ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัชีวิตสะสมส้ินปี 455,157  420,412 

36. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 แสดงกำรค ำนวณได้
ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวำคม 
 กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง  กำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก  รวม 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (พนับำท) 1,608,448  4,387,856  (180)  (1,870)  1,608,268  4,385,986 
จ ำนวนหุน้สำมญั (พนัหุ้น) 1,707,566  1,707,566  1,707,566  1,707,566  1,707,566  1,707,566 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำทต่อหุ้น) 0.942  2.570  (0.001)  (0.001)  0.941  2.569 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุด 
 วันที่ 31 ธันวำคม 
 2563  2562 

ก ำไรสุทธิ (พนับำท) 1,620,614  4,383,926 
จ ำนวนหุน้สำมญั (พนัหุ้น) 1,707,566  1,707,566 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำทต่อหุ้น) 0.949  2.567 
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37. เงินปันผลจ่ำย 
 เงินปันผลจ่ำยท่ีประกำศจ่ำยในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

 อนุมัติโดย  จ ำนวนเงินปันผลรวม  จ ำนวนเงินปันผลต่อหุ้น 
   (ล้ำนบำท)  (บำทต่อหุ้น) 

เงินปันผลประจ ำปีส ำหรับปี 2562 มติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น  
เม่ือวนัที่ 10 กรกฎำคม 2563   
และอนุมติัโดย คปภ. เม่ือวนัที่  
2 กรกฎำคม 2563 

 

547 

 

0.32 
รวมเงินปันผลจ่ำยในระหว่ำงปี 2563   547  0.32 
      
เงินปันผลประจ ำปีส ำหรับปี 2561 มติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น  

เม่ือวนัที่ 26 เมษำยน 2562   
และอนุมติัโดย คปภ. เม่ือวนัที่  
18 เมษำยน 2562 
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0.40 
เงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำร

ด ำเนินงำนส ำหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 

มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั
เม่ือวนัที่ 13 สิงหำคม 2562  
 และอนุมติั โดย คปภ. เม่ือวนัที่ 
10 กนัยำยน 2562 

 

545 

 

0.32 
รวมเงินปันผลจ่ำยในระหว่ำงปี 2562   1,227  0.72 

38. ภำระผูกพนั 
38.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัไดท้ ำสัญญำก่อสร้ำงอำคำรกบับริษทัภำยในประเทศ 

เป็นจ ำนวนเงิน 979.70 ล้ำนบำท และ 458.20 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ และกลุ่มบริษทัและบริษัท               
มีภำระผูกพันคงเหลือท่ีต้องจ่ำยตำมสัญญำเป็นจ ำนวน 175.12 ล้ำนบำท และ 336.32 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั   

38.2 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำพื้นท่ีในอำคำร รถยนต์
และอุปกรณ์ อำยุของสัญญำมีระยะเวลำประมำณ 1 ถึง 5 ปี ส ำหรับกำรเช่ำพื้นท่ีในอำคำร และ
ประมำณ 1 ถึง 5 ปี ส ำหรับกำรเช่ำรถยนตแ์ละอุปกรณ์ สัญญำดงักล่ำวเป็นสัญญำท่ีบอกเลิกไม่ได ้ 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคต
ทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2563 
 จ่ำยช ำระภำยใน 
 1 ปี  1 - 5 ปี  รวม 
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 3.07  1.83  4.90 
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - อื่นๆ 17.82  17.05  34.87 
สัญญำบริกำร 7.79  5.85  13.64 
รวม 28.68  24.73  53.41 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 
 จ่ำยช ำระภำยใน 
 1 ปี  1 - 5 ปี  รวม 
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 10.63  1.24  11.87 
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - อื่นๆ 15.59  11.10  26.69 
สัญญำบริกำร 7.65  -  7.65 
รวม 33.87  12.34  46.21 

 (หน่วย : ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 
 จ่ำยช ำระภำยใน 
 1 ปี  1 - 5 ปี  รวม 
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 10.63  1.24  11.87 
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - อื่นๆ 15.53  11.10  26.63 
สัญญำบริกำร 7.65  -  7.65 
รวม 33.81  12.34  46.15 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ค่ำเช่ำท่ีเกิดขึ้นจำกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม
2563 และ 2562 จ ำนวน 38.95 ลำ้นบำท และจ ำนวน 40.70 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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38.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัอำจตอ้งฝำกเงินในอนำคตจำกเง่ือนไข
กำรลงทุนตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 11.4 (1) ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 2563  31 ธันวำคม 2562 
    จ่ำยภำยใน 1 ปี -  900,000 

38.4 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัมีหนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรจ ำนวน 1.6 ลำ้นบำท 
และ 2.0 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

39. คดีฟ้องร้อง 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยและคดีควำม
ยงัไม่ส้ินสุดจ ำนวนรวมประมำณ 5 ลำ้นบำท และ 8 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ จำกกำรเป็นผูรั้บประกันภยั 
กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่ไดต้ั้งส ำรองเผื่อควำมเสียหำยจำกคดีควำมดงักล่ำว เน่ืองจำกยงัคงมีควำมไม่แน่นอน
เก่ียวกบัผลของกำรพิจำรณำคดี 

40. กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
กลุ่มบริษทัและบริษทัใช้วิธีรำคำตลำดเป็นเทคนิคในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย ์ซ่ึงมำตรฐำน             
กำรรำยงำนทำงกำรเงินก ำหนดให้ต้องวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพ
คล่อง หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได้ บริษทัและบริษทัย่อยจะใช้วิธี
รำคำทุนหรือวิธีรำยไดเ้ป็นเทคนิคในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยด์งักล่ำวแทน 

ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 
 ในกำรน ำเทคนิคกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมขำ้งตน้มำใช ้กิจกำรตอ้งใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตได ้(observable 

inputs) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยท่ี์จะวดัมูลค่ำยุติธรรมใหม้ำกท่ีสุด  

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 13 เร่ือง มูลค่ำยุติธรรม ก ำหนดล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ออกเป็น 3 ระดบั ตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 
ระดบั 1 ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยอ์ยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพย ์ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้ (unobservable inputs) เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนำคต                     
ท่ีกิจกำรประมำณขึ้น  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม และ
สินทรัพยท่ี์เปิดเผยมูลค่ำยติุธรรม แยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย : พันบำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2563 

 ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม        
สินทรัพยต์รำสำรอนุพนัธ์        
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ -  1,224,550  -  1,224,550 
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ -  72,270  -  72,270 
สัญญำซ้ือขำยสินทรัพยล์่วงหนำ้ -   7,463  -   7,463 

เงินลงทุนที่วดัมูลค่ำผำ่นก ำไรขำดทุน        
ตรำสำรทุน 14,040  -  -  14,040 

เงินลงทุนที่วดัมูลค่ำผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น        
ตรำสำรทุน 32,963,937  -  1,089,260  34,053,197 
ตรำสำรหน้ี 3,437,911  76,793,296  2,951,247  83,182,454 
        

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม        
เงินลงทุนที่วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย        
ตรำสำรหน้ี -  222,284,646  3,662,733  225,947,379 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน -  -  36,506  36,506 
เงินให้กูยื้มและดอกเบ้ียคำ้งรับ        
โดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั -  -  11,299,308  11,299,308 
โดยมีอสังหำริมทรัพยจ์ ำนองเป็นประกนั -  -  1,781,135  1,781,135 
        

หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม        
หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์        
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ -  2,033  -  2,033 
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ -  73,940  -  73,940 
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(หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2562 

 ระดับ 1  ระดับ 2  ระดับ 3  รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม        
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้        
ตรำสำรทุน 20,856  -  -  20,856 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำย        
ตรำสำรทุน 44,026,206  6,061,380  -  50,087,586 
ตรำสำรหน้ี -  30,016,803  -  30,016,803 
        

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม        
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนด        
ตรำสำรหน้ี -  247,775,543  12,518,322  260,293,865 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน -  -  22,646  22,646 
ตรำสำรอนุพนัธ์        
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ -  1,598,446  -  1,598,446 
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ -  145,718  -  145,718 

เงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคำ้งรับ        
โดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั -  -  11,014,242  11,014,242 
โดยมีอสังหำริมทรัพยจ์ ำนองเป็นประกนั -  -  1,750,064  1,750,064 
        

หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม        
ตรำสำรอนุพนัธ์        
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ -  8,827  -  8,827 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมและข้อมูลท่ีใช้ส ำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับ 2 
ก) มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีไม่รวมหน่วยลงทุนท่ีวดัมูลค่ำผ่ำนก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืนและท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ค ำนวณโดยใช้อตัรำผลตอบแทนท่ีประกำศ
โดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทยหรือตลำดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข) มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุน ท่ีวดัมูลค่ำผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ค ำนวณโดย
ใชมู้ลค่ำสุทธิตำมบญัชี ท่ีประกำศโดยผูจ้ดักำรกองทุน 

ค) มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ ท่ีวดัมูลค่ำผำ่นก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน ค ำนวณโดยพิจำรณำจำกอตัรำแลกเปล่ียน และคิดลดกระแสเงินสดโดยใช้อตัรำดอกเบ้ีย
เป็นอตัรำคิดลด 
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เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมและข้อมูลท่ีใช้ส ำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับ 3 
ก) มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีวดัมูลค่ำผำ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ค ำนวณโดย

วิธีมูลค่ำเทียบเคียงอตัรำส่วนรำคำตลำดต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของเงินลงทุนอ่ืนท่ีอยูใ่นอุตสำหกรรม
เดียวกนัและวิธีกำรคิดลดเงินปันผล 

ข) มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำผ่ำนงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและ                   
ท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย ค ำนวณโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด  โดยใช้อัตรำดอกเบ้ีย
อำ้งอิงเป็นอตัรำคิดลด 

ค) มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระโดยใชเ้กณฑ์
วิธีวิเครำะห์มูลค่ำจำกตน้ทุน (Cost Approach) ส ำหรับอำคำรส ำนักงำนให้เช่ำ คือ กำรประมำณ
กำรตน้ทุนในกำรสร้ำงอำคำรทดแทนใหม่ตำมรำคำ ณ ปัจจุบนั แลว้หักลบดว้ยค่ำเส่ือมรำคำตำม
อำยกุำรใชง้ำน และบวกดว้ยมูลค่ำตลำดของท่ีดิน 

ง) มูลค่ำยุติธรรมของเงินให้กูย้ืมโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั ประมำณจำกมูลค่ำปัจจุบนั
ของกระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียพนัธบตัรท่ีปลอดดอกเบ้ีย 

จ) มูลค่ำยุติธรรมของเงินให้กูย้ืมโดยมีทรัพยสิ์นจ ำนองเป็นประกนั ประมำณจำกมูลค่ำปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตลำดปัจจุบนัของเงินให้สินเช่ือประเภทเดียวกนั ทั้งน้ีมูลค่ำ
ท่ีปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงินมีจ ำนวนใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยติุธรรม 

ในระหวำ่งงวดปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยต่์อไปน้ีมีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชี 

• เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
• เบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ 

41.  ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกดิขึน้และขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ 
(หน่วย : พนับำท) 

 
งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ส ำหรับปีส้ินสุด 

วันที่ 31 ธันวำคม 2563 
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้  

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 186,950 
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรับ 23,437 

 210,387 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ  

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 128,610 
รวม 338,997 
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42. ควำมเส่ียงของบริษัทประกนัชีวิต 
บริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรบริหำรควำมเส่ียงว่ำเป็นองค์ประกอบส ำคัญต่อควำมส ำเร็จ                          
ในกำรบรรลุเป้ำหมำยขององคก์ร บริษทัจึงก ำหนดให้ บริษทัและกลุ่มบริษทั ตอ้งด ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียง
ตำมกรอบนโยบำยและมำตรฐำนในกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีดีของ
บริษทั โดยก ำหนดให้บริษทัและกลุ่มบริษทัตอ้งบริหำรควำมเส่ียงแบบองคร์วม (Enterprise Risk Management : 
ERM) เพื่อลดผลกระทบซ่ึงอำจจะเกิดขึ้นทั้งในดำ้นฐำนะกำรเงินและช่ือเสียงของบริษทัและกลุ่มบริษทั 

42.1 ควำมเส่ียงด้ำนกำรประกนัภัย 
ควำมเส่ียงด้ำนกำรประกันภยั คือ ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกอตัรำกำรตำย อตัรำกำรเจ็บป่วย อตัรำควำม
ควำมคงอยู่หรืออตัำค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นจริงแตกต่ำงจำกอตัรำค่ำใช้จ่ำยท่ีได้ประมำณกำรไว ้ท ำให้
เกิดผลกระทบทำงลบกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ทั้งน้ี บริษทั มีกรอบนโยบำยและแผนบริหำร
ควำมเส่ียงดำ้นกำรประกนัภยั ดงัน้ี 

(ก) ควำมเส่ียงด้ำนกำรออกแบบผลติภัณฑ์และกำรก ำหนดรำคำ 
ควำมเส่ียงดำ้นกำรออกแบบผลิตภณัฑ์และกำรก ำหนดอตัรำเบ้ียประกนั หมำยถึง ขอ้บกพร่อง 
ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ประกันภัย รวมถึงควำมเส่ียงท่ีอัตรำเบ้ียประกันภัยจะไม่เพียงพอ
ส ำหรับภำระผกูพนัธ์ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นเง่ือนไขของสัญญำประกนัภยั   

บริษทัจดักำรควำมเส่ียง โดยหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งและคณะท ำงำนพฒันำผลิตภณัฑ ์มีหนำ้ท่ีใน
กำรสร้ำงแนวคิดและพฒันำสินคำ้ให้เป็นไปตำมควำมตอ้งกำรของกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย  ก ำหนด
อตัรำเบ้ียประกนัท่ีเหมำะสมและสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนภำยใตก้รอบนโยบำย
บริหำรควำมเส่ียงของบริษัท พร้อมทั้ งจะมีกำรทบทวนกำรก ำหนดรำคำ กำรออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ รวมถึงสมมติฐำนท่ีใช้ในกำรทดสอบผลิตภณัฑ์ก่อนไดรั้บอนุมติัจำกแผนกพฒันำ
ผลิตภณัฑ ์

(ข) ควำมเส่ียงด้ำนกำรพจิำรณำรับประกนัภัย 
ควำมเส่ียงดำ้นกำรพิจำรณำรับประกนัภยัอำจเกิดขึ้นจำกกำรประเมินควำมเส่ียงไม่เหมำะสมใน
กำรพิจำรณำรับประกนั   

บริษัทก ำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรพิจำรณำรับประกันภัยท่ีเป็นมำตรฐำนตำมแบบ
ประกนัภยั อำยุ เพศ และระดบัควำมเส่ียงภยัไวอ้ย่ำงชัดเจน กระบวนกำรพิจำรณำรับประกนัภยั
พิจำรณำปัจจยัเส่ียงทั้งท่ีเก่ียวกบัสุขภำพและปัจจยัเส่ียงท่ีไม่เก่ียวกบัสุขภำพ รวมถึงควำมสำมำรถ
ในกำรช ำระเบ้ียประกนัภยั เป็นเหตุให้ควำมคุม้ครองและเบ้ียประกนัภยัของผูเ้อำประกนัภยั
แต่ละรำยจะแตกต่ำงกนั 
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นอกจำกน้ี บริษทัยงัมีกำรพิจำรณำส่งประกันภยัต่อไปยงัผูรั้บประกันภัยต่อท่ีมีควำมมั่นคง
ทำงกำรเงิน เพื่อลดควำมเส่ียงจำกกำรรับภำระกำรจ่ำยค่ำสินไหมท่ีไม่คำดคิดและมีมูลค่ำสูง  
รวมทั้งเพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรรับประกนัภยัของบริษทั  

(ค) ควำมเส่ียงด้ำนกำรก ำหนดเงินส ำรองประกนัภัย 
ควำมเส่ียงดำ้นกำรก ำหนดเงินส ำรองประกนัภยั  คือ ควำมเส่ียงท่ีเงินส ำรองประกนัภยั ซ่ึงบริษทั
รับรู้ในงบกำรเงินอำจจะไม่เพียงพอต่อภำระผกูพนัท่ีบริษทัมีต่อผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ทั้งน้ี 
บริษทัมีกำรพิจำรณำควำมพอเพียงของเงินส ำรองทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน รวมถึงมีกำร
วิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของสมมติฐำนท่ีส ำคญั โดยเฉพำะอตัรำดอกเบ้ีย 

นอกจำกน้ี บริษทัยงัค ำนึงถึงกระบวนกำรควบคุมคุณภำพของกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีมีผลบงัคบั
อยู่ โดยมีกำรทบทวนสมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรค ำนวณเงินส ำรองประกนัภยัอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อให้
มัน่ใจวำ่เงินส ำรองประกนัภยัเพียงพอต่อภำระผกูพนัตลอดอำยสุัญญำกรมธรรมป์ระกนัภยั 

(ง) กำรกระจุกตัวของควำมเส่ียงด้ำนกำรรับประกนัภัย 
ควำมเส่ียงจำกกำรกระจุกตวั คือ ควำมเส่ียงท่ีบริษทัอำจได้รับผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัจำก
เหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หน่ึง ทั้งน้ี บริษทัก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรกระจุกตวั 
ด้วยกำรจดัสัดส่วนกำรขำยผลิตภณัฑ์ประกันชีวิตให้กระจำยในกลุ่มลูกค้ำท่ีหลำกหลำยทั่ว
ภูมิภำค โดยเหตุกำรณ์ท่ีอำจมีผลกระทบจำกกำรกระจุกตวัของผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่  

- กำรเปล่ียนแปลงของแนวโน้มอตัรำกำรมรณะของประชำกร ดว้ยเทคโนโลยีทำงกำรแพทยมี์
แนวทำงในกำรรักษำท่ีพฒันำเคร่ืองมือทำงกำรแพทย ์ตลอดจนยำรักษำโรคต่ำงๆ ท่ีทนัสมยั
และมีกำรวิจยัอย่ำงต่อเน่ืองมำใช้ในกำรรักษำ ส่งผลให้ประชำกรมีอำยุเฉล่ีย ท่ียืนยำวขึ้นอำจ
กระทบกำรจ่ำยผลประโยชน์ท่ีเพิ่มสูงขึ้นของกลุ่มผลิตภณัฑป์ระเภทบ ำนำญ  

- กำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ีย คือ ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ีย
อย่ำงมีนัยส ำคญั กระทบต่อกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทั 
ส่งผลทำงลบต่อผลิตภณัฑท่ี์มีกำรรับรองผลประโยชน์ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั ซ่ึงควำมเส่ียง
จะขึ้นอยู่กบัระดบักำรรับรองผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกนัภยักบัอตัรำดอกเบ้ีย 
ณ ปัจจุบนั  
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ตำรำงแสดงกำรกระจุกตวัของหน้ีสินสัญญำประกนัภยั โดยแยกตำมผลิตภณัฑด์งัต่อไปน้ี 
(หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 หน้ีสินตำมสัญญำประกันภัยก่อนกำรประกันภัยต่อ 

 31 ธันวำคม 2563  31 ธันวำคม 2562 

 

ผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิต

ประเภทดั้งเดิม  

- แบบไม่ม ี

ส่วนร่วม 

ในเงินปันผล 

 ผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิต

ประเภทดั้งเดิม  

- แบบม ี

ส่วนร่วม 

ในเงินปันผล 

 ผลิตภัณฑ์ 

ประกันชีวิต

ประเภทบ ำนำญ  

- แบบไม่ม ี

ส่วนร่วม 

ในเงินปันผล 

 

กำรประกัน

กลุ่มและ

สัญญำ

เพิ่มเติม 

 

รวม 

 ผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิต

ประเภทดั้งเดิม  

- แบบไม่ม ี

ส่วนร่วม 

ในเงินปันผล 

 ผลิตภัณฑ์ 

ประกันชีวิต

ประเภทบ ำนำญ  

- แบบไม่ม ี

ส่วนร่วม 

ในเงินปันผล 

 

กำรประกัน

กลุ่มและ

สัญญำเพิ่มเติม 

 

รวม                   
ส ำรองประกนัภยัส ำหรับ 

  สัญญำประกนัภยัระยะยำว 275,184,609 

  

2,192,654 

 

5,030,042 

 

- 

 

282,407,305 

 

273,286,090 

 

4,202,446 

 

- 

 

277,488,536 

ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน -  -  -  262,551  262,551  -  -  234,462  234,462 

รวม 275,184,609  2,192,654  5,030,042  262,551  282,669,856  273,286,090  4,202,446  234,462  277,722,998 
 

(หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 หน้ีสินตำมสัญญำประกันภัยสุทธิจำกกำรประกันภัยต่อ 

 31 ธันวำคม 2563  31 ธันวำคม 2562 

 

ผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิต

ประเภทดั้งเดิม  

- แบบไม่ม ี

ส่วนร่วม 

ในเงินปันผล 

 ผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิต

ประเภทดั้งเดิม  

- แบบม ี

ส่วนร่วม 

ในเงินปันผล 

 ผลิตภัณฑ์ 

ประกันชีวิต

ประเภทบ ำนำญ  

- แบบไม่ม ี

ส่วนร่วม 

ในเงินปันผล 

 

กำรประกัน

กลุ่มและ

สัญญำ

เพิ่มเติม 

 

รวม 

 ผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิต

ประเภทดั้งเดิม  

- แบบไม่ม ี

ส่วนร่วม 

ในเงินปันผล 

 ผลิตภัณฑ์ 

ประกันชีวิต

ประเภทบ ำนำญ  

- แบบไม่ม ี

ส่วนร่วม 

ในเงินปันผล 

 

กำรประกัน

กลุ่มและ

สัญญำเพิ่มเติม 

 

รวม                   
ส ำรองประกนัภยัส ำหรับ 

  สัญญำประกนัภยัระยะยำว 275,184,609 

  

2,192,654 

 

5,030,042 

 

- 

 

282,407,305 

 

273,286,090 

 

4,202,446 

 

- 

 

277,488,536 

ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน -  -  -  120,992  120,992  -  -  158,147  158,147 

รวม 275,184,609  2,192,654  5,030,042  120,992  282,528,297  273,286,090  4,202,446  158,147  277,646,683 
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(หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หน้ีสินตำมสัญญำประกันภัยก่อนกำรประกันภัยต่อ 

 31 ธันวำคม 2563  31 ธันวำคม 2562 

 

ผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิต

ประเภทดั้งเดิม  

- แบบไม่ม ี

ส่วนร่วม 

ในเงินปันผล 

 ผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิต

ประเภทดั้งเดิม  

- แบบม ี

ส่วนร่วม 

ในเงินปันผล 

 ผลิตภัณฑ์ 

ประกันชีวิต

ประเภทบ ำนำญ  

- แบบไม่ม ี

ส่วนร่วม 

ในเงินปันผล 

 

กำรประกัน

กลุ่มและ

สัญญำ

เพิ่มเติม 

 

รวม 

 ผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิต

ประเภทดั้งเดิม  

- แบบไม่ม ี

ส่วนร่วม 

ในเงินปันผล 

 ผลิตภัณฑ์ 

ประกันชีวิต

ประเภทบ ำนำญ  

- แบบไม่ม ี

ส่วนร่วม 

ในเงินปันผล 

 

กำรประกัน

กลุ่มและ

สัญญำเพิ่มเติม 

 

รวม                   
ส ำรองประกนัภยัส ำหรับ 

  สัญญำประกนัภยัระยะยำว 275,184,609 

  

2,192,654 

 

5,030,042 

 

- 

 

282,407,305 

 

273,286,079 

 

4,202,446 

 

- 

 

277,488,525 

ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน -  -  -  262,551  262,551  -  -  234,462  234,462 

รวม 275,184,609  2,192,654  5,030,042  262,551  282,669,856  273,286,079  4,202,446  234,462  277,722,987 
 

(หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หน้ีสินตำมสัญญำประกันภัยสุทธิจำกกำรประกันภัยต่อ 

 31 ธันวำคม 2563  31 ธันวำคม 2562 

 

ผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิต

ประเภทดั้งเดิม  

- แบบไม่ม ี

ส่วนร่วม 

ในเงินปันผล 

 ผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิต

ประเภทดั้งเดิม  

- แบบม ี

ส่วนร่วม 

ในเงินปันผล 

 ผลิตภัณฑ์ 

ประกันชีวิต

ประเภทบ ำนำญ  

- แบบไม่ม ี

ส่วนร่วม 

ในเงินปันผล 

 

กำรประกัน

กลุ่มและ

สัญญำ

เพิ่มเติม 

 

รวม 

 ผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิต

ประเภทดั้งเดิม  

- แบบไม่ม ี

ส่วนร่วม 

ในเงินปันผล 

 ผลิตภัณฑ์ 

ประกันชีวิต

ประเภทบ ำนำญ  

- แบบไม่ม ี

ส่วนร่วม 

ในเงินปันผล 

 

กำรประกัน

กลุ่มและ

สัญญำเพิ่มเติม 

 

รวม                   
ส ำรองประกนัภยัส ำหรับ 

  สัญญำประกนัภยัระยะยำว 275,184,609 

  

2,192,654 

 

5,030,042 

 

- 

 

282,407,305 

 

273,286,079 

 

4,202,446 

 

- 

 

277,488,525 

ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน -  -  -  120,992  120,992  -  -  158,147  158,147 

รวม 275,184,609  2,192,654  5,030,042  120,992  282,528,297  273,286,079  4,202,446  158,147  277,646,672 
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42.2 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 
ภำวะอตัรำดอกเบ้ียอยู่ในระดบัต ่ำ จะกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร และกำรพฒันำ
ผลิตภณัฑ์ประกันชีวิต ซ่ึงอตัรำดอกเบ้ียเป็นหน่ึงในสมมติฐำนหลกัของกำรก ำหนดอตัรำเบ้ีย
ประกนัชีวิต กำรประเมินมูลค่ำหน้ีสินเงินส ำรองของสัญญำประกนัภยั  และประเมินเงินกองทุน
ตำมระดับควำมเส่ียง โดยกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรจ่ำยผลประโยชน์ตำมท่ีระบุไวใ้น
สัญญำประกันภัย กำรรักษำระดับผลก ำไรและอัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน  กำรด ำรง
เงินกองทุน รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรควำมสอดคล้องของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจำกสัญญำ
ประกนัภยั 

บริษทับริหำรควำมเส่ียงโดยจดัตั้งคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียงเงินกองทุนเพื่อติดตำม ประเมิน
และรำยงำนปัจจยัเส่ียงและดชันีช้ีวดัควำมเส่ียง (KRI : Key Risk Indicators) อย่ำงใกลชิ้ด โดย
จดัท ำแผนบริหำรเงินกองทุน กำรบริหำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน (Asset and Liability Management: 
ALM) รวมถึงกำรทบทวนและปรับแผนกำรลงทุนตำมสถำนกำรณ์ ได้แก่ กำรบริหำร Asset 
allocation กำรบริหำร Duration gap อีกทั้งยงัมีกำรทบทวนกำรก ำหนดรำคำของผลิตภณัฑ์ให้
เหมำะสมกบัตน้ทุนของบริษทัในปัจจุบนัอย่ำงสม ่ำเสมอ ทั้งน้ี มีกำรติดตำมควำมเส่ียงดว้ยระบบ
สัญญำณเตือนภยัล่วงหน้ำ (Early Warning System) กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว (Sensitivity Test) 
และกำรทดสอบภำวะวิกฤต (Stress Test) ของปัจจยัเส่ียงหลกั 

42.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง   
ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง คือ ควำมเส่ียงท่ีบริษทัอำจไดรั้บควำมเสียหำยอนัสืบเน่ืองมำจำกกำร
ท่ีบริษทัไม่สำมำรถรักษำระดบัเงินสดหรือเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสด และ/หรือ ไม่สำมำรถ
จดัหำเงินทุนไดเ้พียงพอตำมควำมตอ้งกำรและทนัต่อเวลำที่จะตอ้งช ำระภำระผูกพนัไดเ้มื่อ
ครบก ำหนด ทั้งน้ี บริษทัมีกำรควบคุมควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรรักษำระดับ
ของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดให้เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนในแต่ละวนั และไดจ้ดัท ำ
แผนกระแสเงิน Cash Flow Management และแผนบริหำรเงินทุน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบจำก
ควำมผนัผวนของกระแสเงินสด 
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(หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2563 
 0 - 5 ปี  5 - 10 ปี  10 ปีขึน้ไป  รวม 

สินทรัพย์        
สินทรัพยจ์ำกกำรประกนัต่อ 616,807  -  -  616,807 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(1) 140,416,821  90,951,428  150,568,253  381,936,502 

รวมสินทรัพย ์ 141,033,628  90,951,428  150,568,253  382,553,309 

        
หนีสิ้น        
ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำว (2) 128,023,778  75,905,632  174,959,332  378,888,742 
ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 262,551  -  -  262,551 

รวมหน้ีสิน 128,286,329  75,905,632  174,959,332  379,151,293 
(1)  ยอดรวมเงินตน้และดอกเบ้ีย 
(2) จ ำนวนเงินก่อนคิดลด 

(หน่วย : พันบำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2562 
 0 - 5 ปี  5 - 10 ปี  10 ปีขึน้ไป  รวม 

สินทรัพย์        
สินทรัพยจ์ำกกำรประกนัต่อ 549,701  -  -  549,701 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(1) 156,349,284  90,148,697  134,554,930  381,052,911 

รวมสินทรัพย ์ 156,898,985  90,148,697  134,554,930  381,602,612 

        
หนีสิ้น        
ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำว (2) 115,193,227  98,643,657  194,726,222  408,563,106 
ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 234,462  -  -  234,462 

รวมหน้ีสิน 115,427,689  98,643,657  194,726,222  408,797,568 
(1) ยอดรวมเงินตน้และดอกเบ้ีย 
(2) จ ำนวนเงินก่อนคิดลด 
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42.4 ควำมอ่อนไหวของควำมเส่ียงด้ำนกำรรับประกนัภัย 
ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 
บริษทัค ำนวณส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำวดว้ยวิธีส ำรองเบ้ียประกนัภยั
สุทธิช ำระคงท่ี (Net Level Premium Valuation: NPV) ซ่ึงใช้ข้อสมมติคงท่ีไม่เปล่ียนแปลง
ตลอดอำยุกรมธรรม์ (Lock-in Assumption)  ส่งผลให้กำรค ำนวณส ำรองประกันภัยส ำหรับ
สัญญำประกนัภยัระยะยำวไม่ไดรั้บผลกระทบจำกอตัรำมรณะ อตัรำกำรขำดอำยุ หรืออตัรำคิดลดท่ี
เปล่ียนแปลง อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกกำรทดสอบควำมพอเพียงของหน้ีสินทุกวนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำนนั้นจดัท ำโดยใชวิ้ธีเปรียบเทียบส ำรองตำมวิธีเบ้ียประกนัภยัสุทธิช ำระคงท่ีกบั
ส ำรองตำมวิธีส ำรองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัรวม (Gross Premium Valuation: GPV) ซ่ึงใช้
ขอ้สมมติท่ีเป็นปัจจุบนั และเน่ืองจำกผลิตภณัฑส่์วนใหญ่ของและบริษทัเป็นแบบรับรองของ
ผลประโยชน์ ท ำให้ปัจจยัที ่มีผลกระทบมำกท่ีสุดในกำรค ำนวณส ำรองประกันภัยแบบเบ้ีย
ประกันภัยรวม ได้แก่ อัตรำคิดลด ซ่ึงค ำนวณจำก Risk-free rate บวกด้วย illiquidity premium 
ดงันั้น ในสภำวะที่อตัรำดอกเบ้ียปลอดควำมเสี่ยงมีอัตรำท่ีเพิ่มสูงขึ้ นจะส่งผลให้ส ำรอง
ประกนัภยัแบบเบ้ียประกันภยัรวมมีจ ำนวนท่ีลดลงและต ่ำกว่ำส ำรองเบ้ียประกนัภยัสุทธิช ำระ
คงท่ี บริษทัไม่ตอ้งรับรู้ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมในงบก ำไรขำดทุนในทำงตรงกนัขำ้ม ในสภำวะท่ีอตัรำ
ดอกเบ้ียปลอดควำมเส่ียงมีอัตรำท่ีลดลงจะส่งผลให้ส ำรองประกันภัยแบบเบ้ียประกันภัยรวมมี
จ ำนวนท่ีเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีส ำรองประกันภยัแบบเบ้ียประกันภยัรวมเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่ำจ ำนวนตำม
ส ำรองเบ้ียประกันภยัสุทธิช ำระคงท่ี บริษทัจะตอ้งรับรู้ส่วนต่ำงเป็นค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมในงบก ำไร
ขำดทุนจำกผลกำรทดสอบควำมเพียงพอของหน้ีสิน  

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริษทัไม่มีจ ำนวนของส ำรองท่ีตั้งเพิ่มเติมจำกกำร
ทดสอบควำมพอเพียงของหน้ีสิน เน่ืองจำกส ำรองประกันภัยส ำหรับสัญญำประกันภัย            
ระยะยำวท่ีบริษทัไดบ้นัทึกในงบกำรเงินนั้นเพียงพอ และในกรณีท่ีทดสอบกำรลดลงของอตัรำ
ดอกเบ้ียท่ีร้อยละ 0.25 ส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำว ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัไม่มี
ภำระส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำวท่ีตอ้งตั้งเพิ่มเติม และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2562 จะมีส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำวที่ตอ้งตั้งเพิ่มเติมจ ำนวน 418 
ลำ้นบำท 
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ส ารองค่าสินไหมทดแทน 
บริษทับันทึกส ำรองค่ำสินไหมทดแทนส ำหรับสัญญำประกันภัยระยะสั้ น ส ำหรับควำมเสียหำยท่ี
เกิดขึ้นแลว้แต่กลุ่มบริษทัและบริษทัยงัไม่ไดรั้บรำยงำน (Incurred but not reported: IBNR) ดว้ย
ขอ้สมมติท่ีใชใ้นวิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยขอ้สมมติส ำคญัท่ีอำจส่งผลกระทบต่อ
กำรประมำณกำร คือ อตัรำเงินเฟ้อของค่ำรักษำพยำบำลท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคต ซ่ึงอำจท ำ
ให้ส ำรองท่ีประมำณกำรไวต้ ่ำกว่ำท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคต อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกสัดส่วน
ของเงินส ำรองค่ำสินไหมทดแทนเม่ือเปรียบเทียบกบัส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยั
ระยะยำวนั้น มีอตัรำส่วนต ่ำกวำ่ร้อยละ 1 ดงันั้นกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติของกำรค ำนวนเงินส ำรอง
ค่ำสินไหมทดแทนน้ี จึงไม่ส่งผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคัญต่อกำรเปล่ียนแปลงของก ำไรหรือ
ขำดทุน บริษทัจึงไม่ไดท้ ำกำรทดสอบควำมอ่อนไหวของควำมเส่ียงดำ้นกำรรับประกนัภยัเก่ียวกบั
ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 

43. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
43.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 “กำรแสดง
รำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เบ้ียประกนัภยัคำ้ง
รับ สินทรัพย/์หน้ีสินจำกกำรประกนัภยัต่อ เงินให้กูย้ืมและเงินลงทุน บริษทัมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ  
ควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรกระจุกตวัของสินเช่ือซ่ึงเกิดจำกเงินให้กูย้มืและเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับอยู่ใน
ระดบัต ่ำ เน่ืองจำกผูกู้ย้ืมและผูเ้อำประกนัภยัของบริษทักระจำยอยู่ในอุตสำหกรรมท่ีแตกต่ำงกนั
และภูมิภำคต่ำงๆ ในประเทศ และมูลค่ำสูงสุดของควำมเส่ียงคือมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์
ดงักล่ำวตำมท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ควำมเส่ียงซ่ึงเกิดขึ้ นจำกเงินให้กู ้ยืมโดยมีกรมธรรม์เป็นประกันไม่มีสำระส ำคัญ เน่ืองจำก                     
บริษทัให้ผูเ้อำประกันกู้ยืมเป็นจ ำนวนเงินท่ีน้อยกว่ำมูลค่ำเงินสดตำมกรมธรรม์ท่ีมีกับบริษทั และ
ควำมเส่ียงซ่ึงเกิดขึ้นจำกเงินให้กูย้ืมโดยมีทรัพยสิ์นจ ำนองเป็นประกนัมีมูลค่ำสูงสุดเท่ำกบัมูลค่ำ
ของเงินกูย้มืหกัดว้ยมูลค่ำท่ีบริษทัสำมำรถรับช ำระคืนจำกสินทรัพยท่ี์น ำมำจ ำนอง 
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ควำมเส่ียงจำกกำรเปลีย่นแปลงของรำคำตลำด 
ควำมเส่ียงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตลำด หมำยถึง ควำมเส่ียงท่ีบริษทัอำจไดรั้บควำมเสียหำย
อนัสืบเน่ืองมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำดอกเบ้ีย อตัรำแลกเปล่ียนและรำคำของหลกัทรัพยซ่ึ์ง
ส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินของบริษทั  

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้  
ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ีย หมำยถึง ควำมเส่ียงท่ีมูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินจะเปล่ียนแปลงไป 
เน่ืองจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบ้ียในตลำด 

บริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินฝำกสถำบนักำรเงิน เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยแ์ละเงินใหกู้ย้มื  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีส ำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำ
ดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 31 ธันวำคม 2563 

 ไม่มีดอกเบีย้  

อัตรำดอกเบีย้
ปรับขึน้ลง 

ตำมอัตรำตลำด  
อัตรำดอกเบีย้ 

คงท่ี 
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 1,023,761  3,322,872  3,725,588 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์      
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวิสำหกิจ -  -  165,773,978 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 440,490  -  94,449,310 
ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ 8,947,778  -  7,410,234 

เงินให้กูย้ืม      
 โดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั -  -  8,420,410 
 โดยมีทรัพยสิ์นจ ำนองเป็นประกนั -  -  1,852,578 
  เงินให้กูย้ืมอ่ืน -  -  107 
รวม 10,412,029  3,322,872  281,632,205 
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(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 31 ธันวำคม 2562 

 ไม่มีดอกเบีย้  

อัตรำดอกเบีย้
ปรับขึน้ลง 

ตำมอัตรำตลำด  
อัตรำดอกเบีย้ 

คงท่ี 

รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 1,007,820  1,151,993  11,282,070 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์      
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวิสำหกิจ -  -  140,913,117 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน -  600,000  100,721,528 
ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ -  -  7,762,320 

เงินให้กูย้ืม      
 โดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั -  -  8,477,915 
 โดยมีทรัพยสิ์นจ ำนองเป็นประกนั -  -  1,747,933 
  เงินให้กูย้ืมอ่ืน -  -  206 
รวม 1,007,820  1,751,993  270,905,089 

(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 2563 
 

ไม่มีดอกเบีย้ 

 อัตรำดอกเบีย้
ปรับขึน้ลง 

ตำมอัตรำตลำด 

 
อัตรำดอกเบีย้ 

คงที ่
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 1,017,415  3,318,448  3,725,588 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์      
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวิสำหกิจ -  -  165,773,978 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 440,490  -  94,449,310 
ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ 8,947,778  -  7,410,234 

เงินให้กูย้ืม      
     โดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั -  -  8,420,410 

 โดยมีทรัพยสิ์นจ ำนองเป็นประกนั -  -  1,852,578 
     เงินให้กูย้ืมอ่ืน -  -  107 
รวม 10,405,683  3,318,448  281,632,205 
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 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 2562 
 

ไม่มีดอกเบีย้ 

 อัตรำดอกเบีย้
ปรับขึน้ลง 

ตำมอัตรำตลำด 

 
อัตรำดอกเบีย้ 

คงท่ี 
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 937,510  1,147,786  11,282,070 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์      
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวิสำหกิจ -  -  140,913,117 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน -  600,000  100,721,528 
ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ -  -  7,762,320 

เงินให้กูย้ืม      
     โดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั -  -  8,477,915 

 โดยมีทรัพยสิ์นจ ำนองเป็นประกนั -  -  1,747,933 
     เงินให้กูย้ืมอ่ืน -  -  206 
รวม 937,510  1,747,786  270,905,089 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีมีอัตรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยก               
ตำมวนัท่ีครบก ำหนดหรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่                
ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พันบำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2563 

         อัตรำดอกเบีย้ 
         ถัวเฉลีย่ 
 ภำยใน 1 ปี  1 - 5 ปี  เกิน 5 ปี  รวม  (ร้อยละต่อปี) 
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 3,725,588  -  -  3,725,588  0.39 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์          
หลกัทรัพยร์ัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 8,280,426  20,640,223  136,853,329  165,773,978  3.62 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 6,002,445  44,950,880  43,495,985  94,449,310  3.92 
ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ 850,000  4,652,954  1,907,280  7,410,234  4.48 

เงินให้กูย้ืม          
เงินให้กูย้ืมโดยมีทรัพยสิ์นจ ำนองเป็นประกนั 280,486  1,322,175  249,917  1,852,578  6.26 
เงินให้กูย้ืมอื่น 54  -  53  107  6.00 

รวม 19,138,999  71,566,232  182,506,564  273,211,795   
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(หน่วย : พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2562 

         อัตรำดอกเบีย้ 
         ถัวเฉลีย่ 
 ภำยใน 1 ปี  1 - 5 ปี  เกิน 5 ปี  รวม  (ร้อยละต่อปี) 
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 11,282,070  -  -  11,282,070  1.19 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์          
หลกัทรัพยร์ัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 1,598,869  21,934,762  117,379,486  140,913,117  3.97 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 5,576,758  40,055,385  55,089,385  100,721,528  3.84 
ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ 400,000  3,616,659  3,745,661  7,762,320  3.85 

เงินให้กูย้ืม          
เงินให้กูย้ืมโดยมีทรัพยสิ์นจ ำนองเป็นประกนั 374,242  1,231,595  142,096  1,747,933  6.29 
เงินให้กูย้ืมอื่น 153  -  53  206  6.00 

รวม 19,232,092  66,838,401  176,356,681  262,427,174   

ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
บริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบักำรลงทุนในพนัธบตัรและหน่วยลงทุน
ท่ีเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ บริษทัไดต้กลงท ำสัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและสัญญำซ้ือขำย
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

สกุลเงิน สินทรัพย์ทำงกำรเงิน  หนี้สินทำงกำรเงิน  อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม  ณ วันที่ 31 ธันวำคม  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (ล้ำนหน่วย)  (ล้ำนหน่วย)  (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 626.5  678.3  604,170  587.8  31.29  31.05 
เยน 300.0  300.0  355,775  1,327.9  0.29  0.28 
ยโูร 45.9  48.7  36,710  43.0  35.68  34.75 
กีบ 40,824.0  40,824.0  -  -  0.0036  0.0036 
เหรียญสิงคโปร์ 60.6  91.7  66,223  112.9  22.69  22.77 
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ณ  วัน ท่ี  31 ธั น วำคม  2563 และ  2562 บ ริษัท มี สั ญญ ำแลก เป ล่ี ยน เงินตรำต่ ำงประ เท ศ                               
และสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือดงัน้ี 

สกุลเงิน จ ำนวนที่ซ้ือคงเหลือ     
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม  อัตรำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำ  วันครบก ำหนดตำมสัญญำ 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (ล้ำนหน่วย)  (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)   
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 604.2  587.8  29.25 - 36.30  29.25 - 36.30  ม.ค. 2564  - มิ.ย. 2564  ก.พ. 2563 - ต.ค. 2569 
เยน 355.8  1,327.9  0.2804 - 0.2985  0.2811 - 0.2955  ม.ค. 2564 - ธ.ค. 2564  ม.ค. 2563 - ธ.ค. 2563 
ยโูร 36.7  43.0  34.24 - 38.27  34.71 - 38.27  ก.พ. 2564 - มิ.ย. 2571  ก.พ. 2563 - มิ.ย. 2571 
เหรียญสิงคโปร์ 66.2  112.9  22.31 - 23.00  22.093 - 22.744  ม.ค. 2564 - ธ.ค. 2564  ม.ค. 2563 - ส.ค. 2563 

43.2  มูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ตำรำงต่อไปน้ีเป็นกำรสรุปเปรียบเทียบมูลค่ำตำมบญัชี และมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน                 
ท่ีมีสำระส ำคญั  

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2563 
 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม    
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 8,072,221  8,072,221 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์    
เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำผำ่นก ำไรขำดทุน 14,040  14,040 
เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น 117,235,651  117,235,651 

ตรำสำรอนุพนัธ์    
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 1,224,550  1,224,550 
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 72,270  72,270 
สัญญำซ้ือขำยสินทรัพยล่์วงหนำ้ 7,463  7,463 

    
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม    
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์    
เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 193,561,775  225,947,379 

เงินให้กูยื้มและดอกเบ้ียคำ้งรับ    
โดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั 9,523,824  11,299,308 
โดยมีอสังหำริมทรัพยจ์ ำนองเป็นประกนั 1,789,645  1,781,135 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทนุ 15,621  36,506 
    หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม    
ตรำสำรอนุพนัธ์    
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 2,033  2,033 
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 73,940  73,940 
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(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 

 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม    
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 13,441,883  13,441,883 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์    
เงินลงทุนเพื่อคำ้ 20,856  20,856 
เงินลงทุนเผื่อขำย 80,104,389  80,104,389 
    

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม    
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์    
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด 219,980,163  260,293,865 

ตรำสำรอนุพนัธ์    
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 927,867  1,598,446 
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 70,254  145,718 

เงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคำ้งรับ    
โดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั 9,471,230  11,014,242 
โดยมีอสังหำริมทรัพยจ์ ำนองเป็นประกนั 1,750,230  1,750,064 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทนุ 16,686  22,646 
    

หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม    
ตรำสำรอนุพนัธ์    
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 78,799  8,827 
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 39,474  - 
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 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2563 

 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม    
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 8,061,451  8,061,451 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์    
เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำผำ่นก ำไรขำดทุน 14,040  14,040 
เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น 117,235,651  117,235,651 

ตรำสำรอนุพนัธ์    
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 1,224,550  1,224,550 
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 72,270  72,270 
สัญญำซ้ือขำยสินทรัพยล่์วงหนำ้ 7,463  7,463 
    

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม    
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์    
เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทนุตดัจ ำหน่ำย 193,561,775  225,947,379 

เงินให้กูยื้มและดอกเบ้ียคำ้งรับ    
โดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั 9,523,824  11,299,308 
โดยมีอสังหำริมทรัพยจ์ ำนองเป็นประกนั 1,789,645  1,781,135 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทนุ 15,621  36,506 
    

หนีสิ้นท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม    
ตรำสำรอนุพนัธ์    
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 2,033  2,033 
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 73,940  73,940 
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(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 

 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม    
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 13,367,366  13,367,366 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์    
เงินลงทุนเพื่อคำ้ 20,856  20,856 
เงินลงทุนเผื่อขำย 80,104,389  80,104,389 
    

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม    
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์    
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด 219,980,163  260,293,865 

ตรำสำรอนุพนัธ์    
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 927,867  1,598,446 
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 70,254  145,718 

เงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคำ้งรับ    
โดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั 9,471,230  11,014,242 
โดยมีอสังหำริมทรัพยจ์ ำนองเป็นประกนั 1,750,230  1,750,064 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทนุ 16,686  22,646 
    

หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม    
ตรำสำรอนุพนัธ์    
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 78,799  8,827 
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 39,474  - 

บริษทัมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 
1) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรำยกำร

เทียบเท่ำเงินสด แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน 

2) เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี แสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด หรือค ำนวณโดยใชอ้ตัรำผลตอบแทน
ท่ีประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทยหรือตลำดท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน  

3) เงินลงทุนในตรำสำรทุน แสดงมูลค่ำยติุธรรมตำมรำคำตลำด 
4) มูลค่ำยุติธรรมของเงินให้กูย้ืมโดยมีกรมธรรม์ประกนัภยัเป็นประกนัประมำณจำกมูลค่ำปัจจุบนั

ของกระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียพนัธบตัรท่ีปลอดดอกเบ้ีย 



 
- 95 - 

 

5) มูลค่ำยุติธรรมของเงินให้กู ้ยืมโดยมีทรัพย์สินจ ำนองเป็นประกันประมำณจำกมูลค่ำปัจจุบัน                       
ของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตรำดอกเบ้ียตลำดปัจจุบันของเงินให้สินเช่ือประเภทเดียวกัน                       
ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงินมีจ ำนวนใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยติุธรรม 

6) มูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ประมำณโดยกำรใชมู้ลค่ำยติุธรรมท่ีไดจ้ำกธนำคำรคู่คำ้ 

44. กำรบริหำรจัดกำรทุนของบริษัทประกนัชีวิต 
วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนของบริษทั คือ กำรจดัให้มีโครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมกำรด ำรง
ไว ้ซ่ึงควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง และกำรด ำรงเงินกองทุนให้ตำมควำมเส่ียงเป็นไป
ตำมขอ้ก ำหนดของ คปภ. 

45.  กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
รำยกำรบำงรำยกำรในงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ไดมี้กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินปีปัจจุบัน กำรจัดประเภทรำยกำรดังกล่ำวไม่มี
ผลกระทบต่อก ำไรสุทธิและส่วนของผูถื้อหุ้นตำมท่ีไดร้ำยงำนไว ้กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : พันบำท) 
รำยกำร รำยกำรที่แสดงไว้เดิม รำยกำรที่แสดงใหม่ งบกำรเงิน

รวม 
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

  
ดอกเบ้ียคำ้งรับจำกเงินให้กูยื้ม  รำยไดจ้ำกกำรลงทุนคำ้งรับ เงินให้กูยื้มและดอกเบ้ียคำ้งรับ 995,614 995,614 

 

46. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2564 คณะกรรมกำรบริษทัมีมติพิจำรณำ
อนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทั ในอตัรำหุน้ละ 0.23 บำท ทั้งน้ีกำรจ่ำยเงินปันผล
ดงักล่ำวบริษทัจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทั และส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั 

47. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2564 
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