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รางวัลของเรา

รางวัล CSR Initiative of the year และ Digital Insurance Initiative of the year 2017
จาก Insurance Asia award, ประเทศสิงคโปร์
บริษัทฯ ได้รับ 2 รางวัลดีเด่น ด้านกิจกรรมเพื่อสังคมดีเด่น (CSR initiative of the year) และด้านผลงานดิจิทัลดีเด่น (Digital Insurance Initiative of the Year) จาก Asian Banking &
Finance Insurance Asia Awards 2017 โดยทั้ง 2 รางวัล เป็นรางวัลเกียรติยศระดับนานาชาติ จากการคัดเลือกของกลุ่มธุรกิจประกันชีวิตทั่วทวีปเอเชีย
รางวัลสถาบันการลงทุนดีเด่นประจำ�ปี 2559 (ติด 1 ใน 5) ด้านการลงทุนในตราสารหนี้ ไทย
จากสถาบัน ดิ แอสเซส เบนซ์มาร์ค รีเสิร์ช (The Asset Benchmark Research)
รางวัลนี้เป็นการมอบให้แก่บริษัทที่เป็นนักลงทุนในกลุ่มสถาบันการเงิน และนักลงทุน ผู้บริหารการลงทุน หรือผู้จัดการกองทุน ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศทางด้านการลงทุน สำ�หรับตราสาร
หนี้ภายในประเทศ จากการโหวตของพนักงานชั้นนำ�ฝ่ายขายพันธบัตรของธนาคารพาณิชย์ นักวิจัย และนักกลยุทธ์ของธนาคาร และโบรกเกอร์ โดยมีนักลงทุน ผู้บริหารการลงทุน หรือผู้
จัดการกองทุน ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้กว่า 500 คน จากสถาบันการเงิน ใน 8 ประเทศ ทั่วภูมิภาคเอเชีย
บริษัทประกันชีวิตยอดเยี่ยม แห่งประเทศไทย
จากสถาบัน โกลบอล บิสซิเนส เอาท์ลุค กรุงลอนดอน (Global Business Outlook, London)
รางวัลนี้ได้รับการพิจารณาจากความสำ�เร็จในด้านนวัตกรรมความชำ�นาญการด้านดิจิทัล การพัฒนาองค์กรอย่างมืออาชีพ และความมุ่งมั่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รางวัลนี้เป็น
รางวัลระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับในวงการธุรกิจระดับโลก นับเป็นเกียรติประวัติ และความภาคภูมิใจที่องค์กรของไทยได้รับการยกย่องในครั้งนี้
Pride of AXA 2016 - LINE and Krungthai-AXA Digital Ecosystem
จาก AXA Group
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จับมือ ไลน์ คอร์ปอเรชั่นในการพัฒนาระบบ Digital Ecosystem ให้สอดคล้องกับการใช้งานอย่างกว้างขวางของแอพพลิเคชั่น ไลน์ ซึ่งมีผู้ใช้งานมากกว่า 33 ล้าน
คนในประเทศไทย นับเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่นำ�นวัตกรรมดิจิทัลใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตให้กับบริษัทและเพิ่มประสบการณ์ที่เป็นเลิศให้กับลูกค้า
รางวัลองค์กรที่มีแนวปฏิบัติดีเด่นด้านการจ้างงาน คนพิการระดับสากล ประจำ�ปี 2559
จากสำ�นักเลขาธิการสิทธิคนพิการแห่งรัฐเซาเปาลู (SEDPcD) ประเทศบราซิลร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme – UNDP)
เนื่องในวาระครบรอบ 10 ปีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติร่วมกับสำ�นักเลขาธิการสิทธิคนพิการแห่งรัฐเซาเปาลู จึงได้คัดเลือกแนว
ปฏิบัติดีเด่นจากองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อเป็นแบบอย่างเพื่อส่งเสริมสิทธิที่เท่าเทียมแก่คนพิการ โดยบริษัทฯ ได้เกียรติร่วมในพิธีมอบรางวัล ณ ที่ทำ�การองค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก
สหรัฐอเมริกา
จากรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3) ประจำ�ปี 2559
จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
รางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3) ประจำ�ปี 2559 เป็นรางวัลที่ยืนยันความมุ่งมั่นในการสร้างสังคมที่เท่าเทียมแก่คนพิการของกรุงไทย-แอกซ่า ที่ดำ�เนินการ
มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ความเสมอภาคในการจ้างงาน การปรับปรุงสถานที่ และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมภายในสังคม เช่น งานวิ่งด้วยกัน อีกด้วย
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ค่านิยม 4 ประการขององค์กร
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ลูกค้ามาที่หนึ่ง

กล้าคิดกล้าทำ�

ยึดมั่นความถูกต้อง

หัวใจเดียวกัน
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ความรับผิดชอบขององค์กร

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า โดยใช้กลยุทธ์การสื่อสาร และการส่งเสริมการตลาด
ที่ชัดเจน โปร่งใส ตลอดจนดูแลจัดการกระบวนการเรียกร้องสินไหมด้วยความรับผิดชอบ นอกจากนี้ เรายังนำ�เสนอแบบประกัน
ผลิตภัณฑ์เพื่อการออมทรัพย์และการลงทุนที่หลากหลาย และบริการอื่น ๆ ที่ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสิ่ง
แวดล้อม รวมถึงลดการกีดกันทางสังคม

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มุ่งมั่นที่จะเป็นนายจ้างที่มีความรับผิดชอบ โดยให้ความสำ�คัญกับพนักงาน ซึ่งถือเป็นหัวใจที่สำ�คัญ
ของกลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจ ซึ่งการบรรลุความสำ�เร็จในด้านนี้เกิดจากการสร้างสถานที่ทำ�งานให้สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร
ที่ส่งเสริมเรื่องความหลากหลายและโอกาสที่เท่าเทียมกัน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงาน กระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาทางวิชาชีพ และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

ความรับผิดชอบต่อสังคม
ในฐานะที่เป็นบรรษัทพลเมืองที่มีความรับชอบหน่วยหนึ่งของสังคม กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มุ่งมั่นที่จะแสดงบทบาทเชิงบวกใน
สังคม โดยการสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมเรื่องการเป็นอาสาสมัครของพนักงาน รวมถึงการสนับสนุนและแบ่งปันสู่ชุมชนที่เราดำ�เนิน
ธุรกิจอยู่ นอกจากนี้ เรายังมีความมุ่งมั่นที่จะแบ่งปันความเชี่ยวชาญทางธุรกิจของเรา ด้วยการสร้างความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงที่ทุกภาคส่วนในสังคมกำ�ลังเผชิญอยู่

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม โดยการจัดการของเสีย การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เรายังตระหนักถึงบทบาทของเราในการส่งเสริมจิตสำ�นึกด้านสิ่งแวดล้อม
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของเรา เพื่อช่วยพัฒนาความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก และมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการต่อสู้กับปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดถึงความพยายามในการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกหลาย ๆ ด้าน

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรและธุรกิจในระยาว โดยยึดมั่นในหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่โปร่งใส
รอบคอบ และจริยธรรมทางธุรกิจ ภายใต้มาตรฐานและประมวลจริยธรรมขององค์กร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น นอกจาก
นี้ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ยังตระหนักถึงผลกระทบของการดำ�เนินธุรกิจที่มีต่อสังคม โดยมุ่งมั่นนำ�เอาประเด็นด้านสังคมและสิ่ง
แวดล้อมมาบูรณาการในการกำ�กับดูแลกิจการ กระบวนการการจัดการความเสี่ยง และกลยุทธ์การลงทุนของเรา

ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า
ในฐานะผู้ให้บริการด้านความคุ้มครองทางการเงิน ผลกระทบทางสังคมไม่ได้เป็นผลมาจาก “กระบวนการผลิต” ของเรา หากแต่
เป็นการเลือกบริษัทซัพพลายเออร์ ตั้งแต่การสั่งซื้อกระดาษ ไปจนถึงการว่าจ้างผู้ให้บริการด้านการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดย
การตัดสินใจเลือกซัพพลายเออร์ในแต่ละครั้ง เราจะคำ�นึงถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะตามมาด้วยเสมอ
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สารจากประธานคณะกรรมการ

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความยินดีที่จะแจ้งให้
ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ทราบถึงผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 ที่ผ่านมา
ในปี 2561 นี้ เรายังคงมุ่งหน้าให้โอกาสทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา โดย
เน้นด้านการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และการผสานรวมของเทคโนโลยีใหม่ ๆ กับการมอบ
ทางเลือกที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าคนสำ�คัญของเราผ่านผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ
ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนั้น ธุรกิจด้านประกันชีวิตควบการลงทุน และประกันสุขภาพ จะยังคง
เป็นกลยุทธ์หลักที่สาคัญ และช่วยขับเคลื่อนกรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ให้ก้าวสู่ผู้นำ�ธุรกิจ
ประกันชีวิตควบการลงทุน และสุขภาพ
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนงานปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ หรือที่ว่า “แบรนด์ รีเฟรช”
โดยเป็นการปรับรูปลักษณ์ และความเป็นตัวตนของแบรนด์ ให้เป็นแบรนด์ที่มีความทันสมัย
เรียบง่าย และมีชีวิตชีวา การทำ�แบรนด์รีเฟรชในครั้งนี้ เกิดจากเสียงสะท้อนของลูกค้า และ
ความต้องการของบริษัทฯ ที่ต้องการ “ให้โอกาสทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา” โดย
จะปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านงานกิจกรรม สื่อต่าง ๆ และภาพยนตร์โฆษณาของเราที่จะ
เปิดตัวเร็ว ๆ นี้

ในปีที่ผ่านมา กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต มียอดการลงทุนรวมที่ 235 พันล้านบาท และ
ยังคงเน้นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำ�เสมอ โดยมีอัตราส่วนการลงทุนในหุ้นทุนร้อย
ละ 7 พันธบัตรร้อยละ 83 กองทุนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 3 ตราสารการเงินระยะสั้นร้อย
ละ 1 และการลงทุนด้านอื่น ๆ อีกร้อยละ 6 ผลการดาเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีเบี้ยรับปีแรก จำ�นวน
12.36 พันล้านบาท และเบี้ยรับรวม จำ�นวน 63.37 พันล้านบาท โดยแบ่งสัดส่วนเบี้ยรับปีแรก
ตามช่องทางจัดจำ�หน่ายดังนี้ ช่องทางการจัดจำ�หน่ายผ่านธนาคาร จำ�นวน 5.82 พันล้าน
บาท ช่องทางตัวแทน 6.28 พันล้านบาท ช่องทางการจัดจำ�หน่ายผ่านธุรกิจองค์กร 250 ล้าน
บาท และอีบิซิเนส 15 ล้านบาท
สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการ ผมขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานของผู้ถือ
หุ้น คณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ให้ความสนับสนุนและเชื่อมั่นในบริษัทฯ ตลอดระยะ
เวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ จะมุ่งมั่นดำ�เนินพัฒนาธุรกิจประกันชีวิต ภายใต้กลยุทธ์ “ONE AXA”
ร่วมกับแอกซ่าประกันภัย และแอกซ่าพาร์ทเนอร์ ควบคู่กับการพัฒนาด้านนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสังคมไทยในระยะยาว

นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์

ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)

เลขทะเบียน

0107555000376

ที่อยู่

เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้นที่ 1, 20-27 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ติดต่อ

โทร. 0 2044 4000 โทรสาร. 0 2044 4032

ประเภทธุรกิจ

ประกันชีวิต

ก่อตั้ง

ก่อตั้ง วันที่ 12 มิถุนายน 2540

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน

1,355,000,000 บาท

ทุนช�ำระแล้ว

1,355,000,000 บาท

ชนิดหุ้น

หุ้นสามัญ

มูลค่าหุ้น

หุ้นละ 10 บาท

รายชื
่อผู้ถือหุ้น
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำ�นวนหุ้น

ร้อยละ

1. ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)

67,750,000

50%

2. เนชั่นแนล มิวชวล อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีวาย ลิมิเต็ด

60,974,996

45%

6,774,999

5%

4. นายพิสุทธิ์ เดชะไกศยะ

2

0%

5. นายปวงสรร ชุมสาย ณ อยุธยา

1

0%

6. นายสมคิด อารยะสกุล

1

0%

7. นายอนุวัตร โกศล

1

0%

3. บริษัท ไตรรัตนชาติ จำ�กัด

Krungthai-AXA Life Annual Report 2017
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การก�ำกับดูแลกิจการ

ความหลากหลายของคณะกรรมการ
จำ�นวนกรรมการ

ความไม่เท่าเทียม
ในการจ่ายค่าจ้าง

กรรมการชาย และหญิง
ได้รับเบี้ยประชุมเท่าเทียมกัน

8

ความหลากหลายทางเชื้อชาติ

อายุเฉลี่ยของกรรมการ

คณะกรรมการประกอบไปด้วย 4 สัญชาติ

ปี

Krungthai-AXA Life Annual Report 2017

องค์
ป
ระกอบคณะกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

อดีตกรรมการ

ชื่อ และสัญชาติ

ตำ�แหน่ง

เบี้ยประชุมปี 2560

โบนัสสำ�หรับปี
2560

การแต่งตั้งครั้งแรก/วาระ
ดำ�รงตำ�แหน่ง

960,000

489,600

• กรรมการ
• กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

60,000

30,600

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เดือนเมษายน ประจำ�ปี
พ.ศ. 2560/พ.ศ. 2562

นายลือชัย ชัยปริญญา
สัญชาติไทย

• กรรมการ

40,000

20,400

ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2560/ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น เดือนเมษายน
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์
สัญชาติไทย

• กรรมการ
• กรรมการการลงทุน

60,000

30,600

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เดือนเมษายน ประจำ�ปี
พ.ศ. 2560/พ.ศ. 2562

นางประราลี รัตน์ประสาทพร
สัญชาติไทย

• กรรมการ
• กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

60,000

30,600

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เดือนเมษายน ประจำ�ปี
พ.ศ. 2560/พ.ศ. 2561

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
สัญชาติไทย

•
•
•
•
•

400,000

204,000

นายชินเวศ สารสาส
สัญชาติไทย

• กรรมการ

60,000

30,600

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เดือนเมษายน ประจำ�ปี
พ.ศ. 2560/พ.ศ. 2563

นายอัครรัตน์ ณ ระนอง
สัญชาติไทย

• กรรมการ
• กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
• กรรมการการลงทุน

40,000

20,400

ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ.
2560/ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น เดือนเมษายน ประจำ�ปี
พ.ศ. 2561

นายเดวิด จอห์น โครูนิช*
สัญชาติโครเอเชีย

• กรรมการ
• กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

-

-

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เดือนเมษายน ประจำ�ปี
พ.ศ. 2556/พ.ศ. 2562

นางภฤตยา สัจจศิลา*
สัญชาติไทย

• กรรมการ

-

-

พ้นจากตำ�แหน่ง วันที่ 2
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

นายเฟเดอริค ฌาร์ค คล๊อด ทาร์ดี*
สัญชาติฝรั่งเศส

• กรรมการ

-

-

พ้นจากตำ�แหน่ง วันที่ 2
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

นางดอยน่า ปาลิชี เชฮับ*
สัญชาติเยอรมันและฝรั่งเศส

•
•
•
•

กรรมการ
กรรมการควบคุมภายในและปฏิบัติตามกฎหมาย
กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

พ้นจากตำ�แหน่ง วันที่ 2
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

นายเอเตียน บัวร์-โลฮองต์*
สัญชาติฝรั่งเศส

•
•
•
•
•

กรรมการ
กรรมการการลงทุน
กรรมการควบคุมภายในและปฏิบัติตามกฎหมาย
กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

พ้นจากตำ�แหน่ง วันที่ 26
กรกฎาคม พ.ศ. 2560

นางสาวปรมาศิริ มโนลม้าย*
สัญชาติไทย

• กรรมการ

นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์
สัญชาติไทย

• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
• กรรมการควบคุมภายในและปฏิบัติตามกฎหมาย

นางสาวรัชฎา ปิยทัสสีกุล
สัญชาติไทย

กรรมการ
กรรมการควบคุมภายในและปฏิบัติตามกฎหมาย
ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
กรรมการการลงทุน
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เดือนเมษายน
ประจำ�ปี พ.ศ. 2556/2562

ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2559/
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เดือน
เมษายน ประจำ�ปี พ.ศ.
2561

พ้นจากตำ�แหน่ง วันที่ 15
กันยายน พ.ศ. 2560

*บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการแก่กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทหรือบริษัทในกลุ่มแอกซ่า
Krungthai-AXA Life Annual Report 2017
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ประธานเจาหนาที่บร�หาร
ฝายจัดจำหนายผานธุรกิจองคกร

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
ฝายปฏิบัติการประกันสุขภาพ

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
ฝายพ�จารณากรมธรรมประกันชีว�ต

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
ฝายปฏิบัติการประกันชีว�ต

สุกัญญา
เที่ยงธีระธรรม

สุภาพร
คุณานนทวัฒน

ดร. มารคุส
ไคเซอร

วาณี
ดวงชโลมนิล

สุทัศน
ลาภเกียรติถาวร

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
ฝายผลิตภัณฑประกันสุขภาพ
และประกันชีว�ตกลุม

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
ฝายผลิตภัณฑประกันชีว�ต

อลิสา อาร�พงษ

อังเดร
ซานิค

กรรมการผูจัดการ
ธุรกิจประกันสุขภาพ

พอล
แอรโรวสมิธ

กรรมการผูจัดการ
ธุรกิจประกันชีว�ต

โครงสร้างบริษัท

ตำแหนงงานวาง

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
ฝายฝกอบรม
และพัฒนาฝายจัดจำหนาย

ชัยณรงค
เอื้อสิทธิชัย

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
ฝายจัดจำหนายผานธนาคาร

ดร. อุกฤษฎ
ศร�ดโรมนต

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
ฝายตัวแทน

ไซมอน
สมอลคอมบิ

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
ฝายชองทางการจัดจำหนาย

นิชารา
ซามาราตุงกา

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
ฝายคณิตศาสตรประกันชีว�ต

นภัสชล
มีสุนทร

รองประธานเจาหนาที่บร�หาร
ฝายการเง�น

ฟรานซ
ลาทุยร�ค

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
ฝายการเง�น

บงกช
สุขมูล

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
ฝายบร�การลูกคา

คาเรน
สเปนซ

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
ฝายระบบบร�หารขอมูล
และการเปลี่ยนแปลง

แอเร�ยล
แมคโตโต

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
ฝายปฏิบัติการ

บุปผาวดี
โอวราร�นท

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
ฝายทรัพยากรบุคคล

ประธานกรรมการบร�หาร

เดว�ด โครูนิช

ตำแหนงงานวาง

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
ฝายประสบการณลูกคา

ตำแหนงงานวาง

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
ฝายบร�หารงานลูกคา

ตำแหนงงานวาง

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
ฝายบร�หารความเสี่ยง

เมฮดิ
กูจดิ

ประธานเจาหนาที่บร�หาร
ฝายกลยุทธและการควบรวมกิจการ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินของ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”)
แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และผลการดำ�เนินงานและ
กระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ
งบการเงินของบริษัทประกอบด้วย
• งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
• งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
• งบกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
• หมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้
กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินที่กำ�หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีใน
พระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็น
ไป ตามข้อกำ�หนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหาร
พิจารณาว่าจำ�เป็น เพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อ
เท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำ�งบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการ
ดำ�เนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และ
การใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิก
บริษัท หรือหยุดดำ�เนินงาน หรือไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบ
การเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่
เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธี
การตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น
ต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ของผู้บริหารจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระ
ส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญ
ต่อความสามารถของบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า
โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าว
ไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลัก
ฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตามที่ควรหรือไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สำ�คัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่พบจากการตรวจสอบ
และข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำ�รับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนด
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยว
กับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยผู้บริหารในการกำ�กับดูแลกระบวนการในการจัดทำ�
รายงานทางการเงินของบริษัท

ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ส อบบั ญ ชี ต่ อ การตรวจสอบ
งบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการ
เงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของ
ข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำ�คัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้
ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินเหล่านี้

อโนทัย ลีกิจวัฒนะ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442
กรุงเทพมหานคร
26 มีนาคม พ.ศ. 2561

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การ
ปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
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บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 256

หมายเหตุ

31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
พันบาท

31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
พันบาท

3,927,956

2,974,132

1,434,727

1,175,662

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

9

รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ

10

1,942,447

1,994,935

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

11

15,355

20,119

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์

12

1,645,927

870,733

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

13

221,861,693

186,609,603

เงินให้กู้ยืม

14

8,757,030

6,065,408

สินทรัพย์ลงทุนที่ผู้เอาประกันภัยรับความเสี่ยง

15

2,671,292

472

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ

16

498,978

524,779

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน - สุทธิ

17

230,426

197,465

เงินกองทุนตัวแทน

639,472

562,710

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน

741,206

140,159

213,648

462,439

244,580,157

201,598,616

สินทรัพย์ลงทุน

สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์

………………………..………………………………………… กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 19 ถึง 51 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
พันบาท

31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
พันบาท

20

207,329,415

172,777,316

21

171,473

187,236

12

146,254

793,872

252,793

414,406

82,557

60,792

639,472

562,710

18

3,094,694

1,609,034

30

2,260,814

2,028,734

631,826

183,869

2,209,267

1,193,362

216,818,565

179,811,331

1,355,000

1,355,000

1,355,000

1,355,000

135,500

135,500

13,948,055

13,834,410

12,323,037

6,462,375

27,761,592

21,787,285

244,580,157

201,598,616

หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
เงินกองทุนตัวแทน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี-สุทธิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน

22

23

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 135,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกจำ�หน่ายและชำ�ระแล้วเต็มมูลค่า
หุ้นสามัญ 135,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สำ�รองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 19 ถึง 51 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

63,636,715

55,944,234

(261,530)

(226,575)

63,375,185

55,717,659

(296,119)

(440,025)

63,079,066

55,277,634

178,046

159,131

7,887,079

6,693,290

ผลกำ�ไรจากเงินลงทุน

353,457

359,641

ผลกำ�ไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม

122,826

52,673

50,967

28,070

71,671,441

62,570,439

สำ�รองประกันภัยสำ�หรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่ม

32,935,102

28,227,497

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน

21,400,356

16,247,093

(150,519)

(86,199)

21,249,837

16,160,894

8,176,493

7,555,510

804,290

796,493

3,849,913

3,454,927

9,848

18,469

67,025,483

56,213,790

4,645,958

6,356,649

(882,313)

(1,241,998)

3,763,645

5,114,651

หมายเหตุ
รายได้
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
หัก สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
รายได้จากการลงทุนสุทธิ

30

รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

หัก ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย และค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกัน
ภัยต่อ
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ

30

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน

25, 30

ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไรก่อนหักภาษีเงินได้ (ยกไป)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 19 ถึง 51 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

7,145,038

(546,446)

549,961

(144,978)

(353,457)

(359,641)

(1,468,308)

210,213

5,873,234

(840,852)

(12,572)

(3,067)

-

-

(12,572)

(3,067)

กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี-สุทธิจากภาษี

5,860,662

(843,919)

กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

9,624,307

4,270,732

27.78

37.75

หมายเหตุ
กำ�ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กำ�ไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
กำ�ไร (ขาดทุน) จากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
รายการในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่โอนไปกำ�ไรขาดทุน
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำ�หรับโครงการผลประโยชน์
พนักงาน
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

29
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ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำ�หรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน

รายการในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่โอนไปกำ�ไรขาดทุน
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ยอดสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

14,083,555

-

-

กำ�ไรจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง

1,355,000

-

-

กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

24
(3,650,000)

เงินปันผลจ่าย

-

กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี

ยอดสิ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
3,763,645

-

-

รายการในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่โอนไปกำ�ไรขาดทุน

-

-

-

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำ�หรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน

13,969,910

-

-

ขาดทุนจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง

1,355,000

-

เงินปันผลจ่าย
-

5,114,651

-

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

12,605,259

1,355,000

กำ�ไรสะสม
พันบาท

(3,750,000)

24

หมายเหตุ

ทุนที่ออก
และชำ�ระแล้ว
พันบาท

-

กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี

ยอดต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

11,866,686

(282,765)

-

-

5,716,030

-

-

6,433,421

(287,713)

-

-

(437,157)

-

-

7,158,291

กำ�ไร(ขาดทุน) ที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย
พันบาท

465,195

-

-

439,969

-

-

-

25,226

-

-

(115,982)

-

-

-

141,208

กำ�ไร(ขาดทุน)
จากเครื่องมือ
ป้องกันความเสี่ยง
กระแสเงินสด
พันบาท

(8,844)

-

(12,572)

-

-

-

-

3,728

-

(3,067)

-

-

-

-

6,795

กำ�ไร(ขาดทุน)
จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยสำ�หรับ
โครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน
พันบาท

27,761,592

(282,765)

(12,572)

439,969

5,716,030

(3,650,000)

3,763,645

21,787,285

(287,713)

(3,067)

(115,982)

(437,157)

(3,750,000)

5,114,651

21,266,553

รวม
พันบาท

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

62,418,743

55,066,413

เงินจ่ายเกี่ยวกับการรับประกันภัยต่อ

(164,319)

(331,067)

ดอกเบี้ยรับ

6,784,670

5,898,209

เงินปันผลรับ

843,344

696,193

รายได้อื่น

167,054

105,333

(19,977,017)

(14,872,046)

(7,920,790)

(7,840,014)

(804,290)

(796,494)

(3,865,771)

(3,021,788)

(2,001)

(4,401)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(1,026,574)

(1,185,996)

เงินสดรับ - เงินลงทุนในหลักทรัพย์

62,616,372

57,395,362

(92,879,077)

(85,126,201)

(1,421,162)

(988,442)

270

20,011

4,769,452

5,015,072

ส่วนปรับปรุงสำ�นักงานเช่าและอุปกรณ์

8,972

1,291

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน

8,972

1,291

(117,274)

(467,961)

(57,326)

(10,442)

(174,600)

(478,403)

(165,628)

(477,112)

หมายเหตุ
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง

เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายอื่น

เงินสดจ่าย - เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา

กระแสเงินสดใช้ ไป
ส่วนปรับปรุงสำ�นักงานเช่าและอุปกรณ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 19 ถึง 51 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

(3,650,000)

(3,771,458)

(3,650,000)

(3,771,458)

953,824

766,502

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

2,974,132

2,207,630

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

3,927,956

2,974,132

53,679

63,020

หมายเหตุ
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดใช้ ไป
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

รายการที่ ไม่ ใช่เงินสด
บริษัทมีรายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสำ�คัญ ดังนี้
เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 19 ถึง 51 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
1 ข้อมูลทั่วไป
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำ�กัด ตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2540 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 มีสถานประกอบการตามที่อยู่ที่ได้จดทะเบียนไว้ดังนี้
เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้นที่ 1, 20-27 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
บริษัทประกอบธุรกิจประกันชีวิต รวมทั้งการประกันภัยต่อในประเทศไทย
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ ธนาคาร กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) และ บริษัท เนชั่นแนล มิวชวล อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีวาย ลิมิเต็ด
งบการเงินได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารของบริษัทเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561

2 เกณฑ์ ในการจัดทำ�งบการเงิน
งบการเงินได้จัดทำ�ขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพ
บัญชี พ.ศ. 2547 นอกจากนี้ งบการเงินได้ทำ�ขึ้นตามรูปแบบที่กำ�หนดโดยประกาศของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธี
การ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการจัดทำ�และยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดำ�เนินงานของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559
บริษัทได้นำ�นโยบายบัญชีของกลุ่มบริษัท AXA เรื่อง ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.6
งบการเงินได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเรื่องที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลำ�ดับต่อไป
การจัดทำ�งบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กำ�หนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดทำ�ขึ้นตามกระบวนการ
ในการนำ�นโยบายการบัญชีของกิจการ ไปถือปฏิบัติ และต้องเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวข้องกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำ�คัญต่อ
งบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำ�ขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความ ขัดแย้งกัน หรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมาย
ฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

3 นโยบายการบัญชี
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2560 และเกี่ยวข้องกับบริษัท มีดังนี้
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำ�คัญและเกี่ยวข้องกับบริษัท มีดังต่อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญคือ กำ�หนดให้มีความชัดเจนขึ้นว่าการคิดค่าเสื่อมราคาที่ดินอาคารและอุปกรณ์โดยอ้างอิงกับ
รายได้นั้นไม่เหมาะสม กิจการประเมินว่าการปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินของบริษัท
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญคือ ได้กำ�หนดให้มีความชัดเจนขึ้นสำ�หรับการเลือกใช้อัตราคิดลดสำ�หรับการประมาณผล
ประโยชน์หลังออกจากงานว่าให้ใช้อัตราผลตอบแทนของหนี้สินโดยพิจารณาจากสกุลเงินของหนี้สินที่มีสกุลเงินที่สอดคล้องกับสกุลเงินของหนี้สินผลประโยชน์หลังออก
จากงานเป็นสำ�คัญ ไม่ใช่พิจารณาจากประเทศที่หนี้สินนั้นเกิดขึ้น กิจการประเมินว่าการปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินของ
บริษัท
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยให้มีการสันนิษฐานว่า การตัดจำ�หน่ายของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนโดยการอ้างอิงจากรายได้นั้นไม่
เหมาะสม ข้อสันนิษฐานนี้อาจตกไปหากเข้าข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้ คือสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนได้ถูกแสดงเหมือนเป็นตัววัดของรายได้ (นั่นคือรายได้เป็นปัจจัยที่เป็นข้อจำ�กัดของ
มูลค่าที่จะได้รับจากสินทรัพย์) หรือสามารถแสดงได้ว่ารายได้และการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ได้จากสินทรัพย์มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างมาก กิจการประเมินว่าการ
ปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินของบริษัท
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบที่ไม่มีสาระสำ�คัญ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงมีจำ�นวนทั้งสิ้น 47 ฉบับ ซึ่งผู้บริหารของบริษัทประเมินว่าไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำ�คัญต่องบการเงินของบริษัท
2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้น ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีสาระสำ�คัญและเกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทไม่ได้นำ�มาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง งบกระแสเงินสด
เรื่อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินของกิจการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินทั้งที่เป็นรายการที่เป็นเงินสดและรายการที่ไม่ใช่เงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนในเรื่องวิธีการบัญชีสำ�หรับภาษีเงินได้รอตัดบัญชีกรณีมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมที่มี
จำ�นวนต่ำ�กว่ามูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย์ ในเรื่องดังต่อไปนี้
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บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
3 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน (ต่อ)
- กรณีสินทรัพย์ที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าต่ำ�กว่าฐานภาษีของสินทรัพย์นั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน จะถือว่ามีผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเกิดขึ้น
- ในการประมาณการกำ�ไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ในมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีได้
- ในกรณีที่กฎหมายภาษีอากรมีข้อจำ�กัดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของกำ�ไรทางภาษี ที่สามารถใช้ประโยชน์สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้เฉพาะในประเภทที่กำ�หนด
พิจารณาการจะได้ใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะต้องนำ�ไปประเมินรวมกันกับสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีที่เป็นประเภทเดียวกันเท่านั้น
- ในการประมาณกำ�ไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจำ�นวนที่ใช้หักภาษีที่เกิดจากการกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีนั้น

การ

ผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำ�คัญต่อบริษัท

3.2 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
(ก) สกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำ�เสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของบริษัทถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักที่บริษัทดำ�เนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงาน) งบการเงินแสดง
ในสกุลเงิน ไทยบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำ�เสนองบการเงินของบริษัท
(ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการหรือวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่
รายการกำ�ไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำ�ระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศ
ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี ได้บันทึกไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการรับรู้รายการกำ�ไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำ�ไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ ไว้
ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย สำ�หรับการรับรู้กำ�ไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำ�ไรหรือ
ขาดทุนนั้นจะรับรู้ ไว้ในกำ�ไรขาดทุนด้วย

3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร หรือเงินลงทุนระยะสั้นอื่น ที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งถึงกำ�หนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับ
จากวันที่ได้มา

3.4 เบี้ยประกันภัยค้างรับ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับแสดงด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกำ�หนดขึ้นจากเบี้ยประกันชีวิตที่คาดว่าลูกค้าจะไม่ชำ�ระเบี้ยตามระยะเวลาที่กำ�หนดผ่อนผันเพื่อต่อ
อายุกรมธรรม์และที่คาดว่าลูกค้าสำ�หรับการรับประกันกลุ่มจะไม่ชำ�ระเบี้ยตามระยะเวลาที่ตกลงกัน บริษัทได้ประมาณการจำ�นวนหนี้ที่คาดว่า จะเก็บเงินไม่ได้ ณ วันสิ้นปี การ
ประมาณดังกล่าวอาศัยประสบการณ์ของบริษัทในการเก็บเงินจากลูกค้า

3.5 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เกณฑ์การจัดประเภทเงินลงทุน
หลักทรัพย์เผื่อขาย หมายถึง หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่บริษัทถือไว้เพื่อการอื่นโดยมิได้ มีวัตถุประสงค์หลักที่จะค้าหลักทรัพย์นั้น ๆ แต่บริษัทพร้อมที่จะขายทันทีที่
โอกาสอำ�นวย
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
หลักทรัพย์เผื่อขายประกอบด้วยตราสารหนี้และตราสารทุน แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้พิจารณาจากการคำ�นวณอัตราผล
ตอบแทนหรือราคาจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยแล้วแต่กรณี มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดคำ�นวณโดยอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อสุดท้าย ณ
วันสิ้นทำ�การสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายการกำ�ไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงไว้ภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไรหรือขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ที่เกิดจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศของเงินลงทุนในตราสารหนี้จะแสดงในรายได้จากการลงทุนสุทธิ
กำ�ไรหรือขาดทุนที่รับรู้จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศของเงินลงทุนในตราสารหนี้จะแสดงในกำ�ไรขาดทุนจากเงินลงทุน
บริษัทจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น ถ้าราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะบัน
ทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ในการจำ�หน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างเงินสดสุทธิที่ได้รับจากการจำ�หน่ายกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้น (ซึ่งคำ�นวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก) จะบันทึกในงบกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
3 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
3.6 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
3.6.1 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินและตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่มี ไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินจะถูกบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมในวันแรกเริ่มและจะถูกประเมินมูลค่ายุติธรรมอีกครั้ง ณ วันสิ้นสุดงวดหรือปีบัญชี วิธีการบันทึกบัญชีของ
ผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับนโยบายทางบัญชีว่าอนุพันธ์ทางเงินมีการใช้การบัญชีเพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ และลักษณะของการ
ป้องกันความเสี่ยงนั้น
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ไม่ได้มีการใช้การบัญชีเพื่อป้องกันความเสี่ยงแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งคำ�นวณโดยใช้ราคาที่เสนอในท้องตลาด
หรือวิธีการประมาณมูลค่ายุติธรรมที่ใช้กันโดยทั่วไป กำ�ไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นงวดของรายการดังกล่าวจะถูกรับรู้ ไว้ใน
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่มีการใช้การบัญชีเพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยบริษัทวัดมูลค่าของ ตราสารอนุพันธ์ที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามลักษณะของความเสี่ยง
ประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่กำ�หนดไว้และผ่านเงื่อนไขในการใช้ป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินจะถูกบันทึก
ไว้ในกำ�ไรขาดทุนพร้อมด้วยการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงนั้น
(2) การป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ถูกจัดประเภทและเข้าเงื่อนไขของการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดเฉพาะส่วนที่มีประสิทธิผลจะถูกรับรู้ใน
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กำ�ไรหรือขาดทุนที่เกิดจากส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลจะถูกรับรู้ทันทีในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่าที่สะสมในส่วนของเจ้าของจะถูกโอนไปงบ
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงมีผลกระทบต่องบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(3) การป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศใช้การบันทึกบัญชีเหมือนกับการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
ณ วันเริ่มต้นรายการ บริษัทได้จัดทำ�เอกสารที่ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและตราสารอนุพันธ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
รวมไปถึงวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง นอกจากนั้นบริษัทได้ทำ�การทดสอบความมีประสิทธิผลในการหักกลบกันของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหรือ
กระแสเงินสดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ณ วันเริ่มต้นรายการและทุก ๆ งวดที่มีการรายงานงบการเงินอย่างสม่ำ�เสมอ

3.6.2 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินแฝง
อนุพันธ์แฝง คือ อนุพันธ์ตราสารทางการเงินที่แฝงอยู่ในสัญญาหลักอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อนุพันธ์ตราสารทางการเงินเพื่อให้ ได้สัญญาแบบผสม ในกรณีที่ลักษณะความสัมพันธ์
เชิงเศรษฐกิจและความเสี่ยงของอนุพันธ์แฝงไม่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับลักษณะเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ยงของสัญญาหลัก และสัญญาผสมไม่ได้ถูกวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมที่การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมมีการรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน อนุพันธ์แฝงจะถูกแยกออกจากสัญญาหลักและถูกบันทึกบัญชีเป็นตราสาร
อนุพันธ์ภายใต้นโยบายบัญชีในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3.6.1

3.7

เงินให้กู้ยืม
เงินให้กู้ยืม รวมยอดเงินให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์เป็นประกันแสดงด้วยยอดเงินต้นหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำ�ระหนี้ และ
การคาดการณ์เกี่ยวกับการชำ�ระหนี้คืนในอนาคตของลูกหนี้ การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้และมูลค่าหลักประกันของลูกหนี้ หนี้สูญจะถูกตัดจำ�หน่ายก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ที่จะ
ไม่ได้รับชำ�ระคืน

3.8 สินทรัพย์ลงทุนที่ผู้เอาประกันภัยรับความเสี่ยง
สินทรัพย์ลงทุนที่ผู้เอาประกันภัยรับความเสี่ยงคือสินทรัพย์ลงทุนสำ�หรับประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าในสินทรัพย์นั้น ๆ เช่น ยูนิตลิงค์ รายการจะถูกรับรู้ในเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งจะเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่จ่ายบวกกับราคาทุนของรายการและการวัดมูลค่า
ภายหลังในราคายุติธรรม รายการกำ�ไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมจะถูกบันทึกในกำ�ไรขาดทุนของปีที่เกิดขึ้น

3.9 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์บันทึกด้วยราคาทุน ซึ่งคำ�นวณจากราคาซื้อสินทรัพย์ทั้งที่เป็นเงินสด และจำ�นวนเทียบเท่าเงินสด บวกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ในการทำ�ให้
สินทรัพย์นั้นมาอยู่ในสถานที่หรือในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามที่ประสงค์ ไว้ รวมถึงต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นสำ�หรับการรื้อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของ
สินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคา
สะสม
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสม
เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษัทและต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออก สำ�หรับค่าซ่อมแซมและ
บำ�รุงรักษาอื่น ๆ บริษัทจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในกำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
3 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
3.9 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ (ต่อ)
ค่าเสื่อมราคาคำ�นวณด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า		
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์		
ยานพาหนะ			

5 ปี และ 9 ปี
3 ปี และ 5 ปี
5 ปี

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
เมื่อบริษัทจำ�หน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชี บริษัทจะบันทึกตัดสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี พร้อมกับบันทึกกำ�ไรขาดทุนจากการจำ�หน่ายใน
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทรัพย์สินภายใต้สัญญาเช่าเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สิน บริษัทตัดบัญชีทรัพย์สินดังกล่าวด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่าหรือตาม
อายุการใช้งานของทรัพย์สินแล้วแต่ระยะเวลาใดน้อยกว่า

3.10 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงตามราคาทุน หักด้วยค่าตัดจำ�หน่ายสะสม ค่าตัดจำ�หน่ายคำ�นวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานโดยประมาณ 5 ปี

3.11 การบัญชีสำ�หรับสัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่บริษัทเป็นผู้เช่า
สัญญาเช่าสินทรัพย์ ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญา
เช่าดำ�เนินงานจะบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำ�เนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้น
เกิดขึ้น
สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำ�กว่า ภาระผูกพัน
ตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญา
เช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า หรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ำ�กว่า

3.12 สัญญาประกันภัยและสัญญาลงทุน
3.12.1 การจัดประเภทของสัญญา
บริษัทได้มีการจัดประเภทของสัญญาประกันภัยที่บริษัทเป็นผู้ออก แบ่งเป็นสัญญาประกันภัย และสัญญาลงทุน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของการรับประกันภัย
สัญญาประกันภัย คือ สัญญาที่ผู้รับประกันภัยรับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยอย่างมีนัยสำ�คัญ ขณะที่สัญญาลงทุน คือ สัญญาที่มีความเสี่ยงด้านการรับประกัน
ภัยอย่างไม่มีนัยสำ�คัญ ภายใต้เหตุการณ์ซึ่งมีสถานการณ์ (โดยไม่รวมสถานการณ์ที่ขาดสาระเชิงพาณิชย์) ที่มีการเอาประกันภัยเกิดขึ้นแล้วทำ�ให้บริษัทต้องจ่ายผล
ประโยชน์เพิ่มเติมอย่างมีสาระสำ�คัญให้กับผู้เอาประกันภัยตามเงื่อนไขที่กำ�หนดในสัญญา บริษัทจะจัดประเภทสัญญานั้นเป็นสัญญาประกันภัย สำ�หรับสัญญาประกัน
ภัยและสัญญาลงทุนใดที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ หรือที่เรียกว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนร่วมในเงินปันผล ซึ่งผู้ถือกรมธรรม์มีสิทธิตามสัญญาที่จะ
ได้รับผลประโยชน์เป็นจำ�นวนเงินเพิ่มเติมจากผลประโยชน์ที่มีการรับรองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากส่วนของผลประโยชน์ที่มีการรับรองตาม
เงื่อนไขของสัญญา เช่น เงินปันผล หรือโบนัสที่จ่ายให้กับผู้ถือกรมธรรม์ บริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีในการรับรู้และวัดมูลค่าของภาระผูกพันที่เกิดจาก
สัญญาลงทุนที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจเช่นเดียวกับสัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 ได้อนุญาตให้บริษัทยังคงใช้นโยบายบัญชีสำ�หรับของสัญญาประกันภัยและสัญญาเงินลงทุนที่มีลักษณะการร่วมรับผล
ประโยชน์ตามดุลยพินิจเช่นเดียวกับที่มีการถือปฏิบัติก่อนหน้ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 จะมีผลบังคับใช้ ซึ่งบริษัทได้นำ�หลักการนี้มาถือปฏิบัติใช้
สำ�หรับวิธีการบัญชีของสัญญาดังกล่าว เมื่อสัญญาได้ถูกจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยหรือสัญญาลงทุนแล้ว บริษัทไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท
ของสัญญาในภายหลัง เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาในภายหลัง
สำ�หรับสัญญาเงินลงทุนที่ไม่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ บริษัทจะใช้นโยบายบัญชีสำ�หรับการวัดมูลค่าและรับรู้บัญชีของหนี้สินทางการเงิน และถ้า
สัญญามีส่วนของการบริหารจัดการเงินลงทุน บริษัทจะนำ�มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่อง การรับรู้รายได้ มาถือปฏิบัติ

3.12.2 การทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน
ความเพียงพอของหนี้สินสัญญาประกันภัยถูกประเมินโดยกลุ่มของสัญญา (Portfolio) ซึ่งเป็นไปตามวิธีการได้มา การบริการ และวิธีการวัดผลกำ�ไรของสัญญา
ประกันภัยของบริษัท หนี้สินสัญญาประกันภัยถูกเปรียบเทียบกับการประเมินสำ�รองแบบเบี้ยประกันภัยรวม (Gross premium valuation) ซึ่งถูกคำ�นวณบนหลักการ
ของประมาณการที่ดีที่สุด ณ วันที่ทำ�การประเมิน หากการประเมินนั้นแสดงให้เห็นว่าหนี้สินสัญญาประกันภัยไม่เพียงพอ มูลค่าหนี้สินจะถูกเพิ่มขึ้นเท่ากับจำ�นวนที่ไม่
เพียงพอดังกล่าวในกำ�ไรหรือขาดทุน
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บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
3 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
3.12 สัญญาประกันภัยและสัญญาลงทุน (ต่อ)
3.12.3 สัญญาประกันภัยระยะยาวและระยะสั้น
สัญญาประกันภัยระยะยาว คือ สัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาของสัญญาเกินกว่า 1 ปี หรือมีการรับรองการต่ออายุอัตโนมัติ ซึ่งบริษัทไม่สามารถบอกเลิกสัญญาและ
ไม่สามารถปรับเพิ่มหรือลดเบี้ยประกันภัย รวมถึงเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ใด ๆ ตลอดอายุสัญญา
สัญญาประกันภัยระยะสั้น หมายความว่า สัญญาประกันภัยที่ไม่มีลักษณะหรือเงื่อนไขเช่นเดียวกับสำ�หรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
ทั้งนี้ การจัดแบ่งประเภทสัญญาประกันภัยดังกล่าว ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการรายงานการดำ�รงเงินกองทุน

3.12.4 เกณฑ์การวัดสัญญาประกันภัยและสัญญาลงทุนที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ
เงินสำ�รองประกันภัยสำ�หรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
เงินสำ�รองประกันภัยสำ�หรับสัญญาประกันภัยระยะยาวถูกแสดงเป็นยอดรวมสะสมของการประเมินมูลค่าเงินสำ�รองโดยวิธีเบี้ยประกันภัยสุทธิ (Net Premium
Valuation) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและข้อกำ�หนดตามประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ณ วันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน เงินสำ�รองนี้ถูกตั้งขึ้นอย่างเพียงพอเพื่อที่จะบรรลุการประมาณการภาระผูกพันของทุกกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีผลบังคับ
สำ�รองค่าสินไหมทดแทน
รายงานค่าสินไหมและค่าสินไหมที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงานแสดงมูลค่าประมาณการของค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแต่ยังไม่ได้จ่ายชำ�ระหักด้วยส่วนเรียกคืน
จากการประกันภัยต่อ โดย ใช้ข้อมูล ณ วันของงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนต่างระหว่างค่าสินไหมค้างชำ�ระ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินและการปรับปรุงยอดค่าสินไหม
รวมทั้งการจ่ายชำ�ระในภายหลังจะรวมอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุนของปีถัดไป
เงินสำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
เงินสำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้สำ�หรับการประกันชีวิตกลุ่ม และสัญญาแนบท้ายกรมธรรม์ระยะสั้นคำ�นวณตามสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลา
ความคุ้มครอง
สำ�รองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
สำ�รองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด แสดงถึงต้นทุนของความคุ้มครองการประกันภัยนับจากวันที่ใน งบแสดงฐานะการเงินจนถึงวันที่กรมธรรม์ประกันภัยหมดอายุ ซึ่ง
คำ�นวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตสำ�หรับกรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทจะรับรู้ส่วนต่างใน
กำ�ไรหรือขาดทุนในกรณีที่สำ�รองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดมีมูลค่าสูงกว่าสำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย คือ ผลประโยชน์ที่จ่ายภายใต้เงื่อนไขพิเศษของกรมธรรม์ ซึ่งถูกจ่ายให้กับผู้ถือกรมธรรม์ เช่น เงินครบกำ�หนด เงินค่า
เวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย และเงินปันผล เงินครบกำ�หนดและเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยจะถูกตั้งค้างจ่ายเมื่อถึงกำ�หนดจ่าย เงินปันผลจะถูกตั้งค้างจ่ายเมื่อมี
การประกาศจ่าย
หนี้สินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย
หนี้สินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัยที่รับล่วงหน้าจากผู้เอาประกันภัย เงินที่บริษัทต้องจ่ายให้แก่ ผู้เอาประกันภัยตามสัญญานอกเหนือจากเงินที่ต้องจ่ายตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ และเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้ารับรู้เป็นหนี้สินเมื่อได้รับเงิน ในส่วนของเงินอื่น ๆ ที่บริษัทต้องจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยจะถูกตั้งเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเมื่อบริษัท
มีภาระที่จะต้องจ่าย
กรมธรรม์ประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์และกรมธรรม์ประกันภัยควบการลงทุน
สำ�รองหนี้สินสำ�หรับมูลค่าตามบัญชีส่วนของการลงทุนของกรมธรรม์ประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์และกรมธรรม์ประกันภัยควบการลงทุน (Unit-linked) เท่ากับ
ร้อยละร้อยของมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย

3.12.5 การประกันภัยต่อ
บริษัทได้โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยต่อของการดำ�เนินธุรกิจปกติ ซึ่งส่วนที่บริษัทรับเสี่ยงภัยไว้โดยจะแตกต่างกันไปตามประเภทของธุรกิจ เบี้ยประกันภัยต่อและ
การเงินคืนค่าสินไหมจะถูกแสดงในรูปแบบของยอดรวมในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้จากการรับประภัยต่อประกอบด้วยลูกหนี้จากบริษัทประกันภัยต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ค่าสินไหมทดแทนชดเชยค้างรับจากประกันภัยต่อ รายได้ค่านาย
หน้าค้างรับ และลูกหนี้อื่น ๆ จากบริษัทรับประกันภัยต่อ
ในกรณีที่ลูกหนี้จากการรับประภัยต่อเกิดการด้อยค่าบริษัทจะปรับลดมูลค่าทางบัญชีให้สอดคล้องกันและรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ลูก
หนี้จากการรับประกันภัยต่อจะถูกด้อยค่าถ้ามีหลักฐานที่แน่นชัดจากเหตุการณ์หลังจากวันที่รับรู้วันแรกว่าบริษัทอาจจะไม่สามารถรับชำ�ระได้เต็มจำ�นวนตามเงื่อนไขใน
สัญญา และจำ�นวนที่คาดว่าจะได้รับนั้นสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ
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บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
3 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
3.13 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สิน เมื่อมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ ในอดีตและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่บริษัทจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจเพื่อจ่ายช�ำระภาระผูกพันดังกล่าวและสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ในกรณีที่บริษัทคาดว่าประมาณการหนี้สินเป็นรายจ่ายที่จะได้รับคืน
บริษัทจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน

3.14 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์พนักงานตอนเกษียณอายุของบริษัทประกอบด้วยผลประโยชน์หลังออกจากงานทั้งที่เป็นโครงการผลประโยชน์ และโครงการสมทบเงิน โครงการสมทบเงินเป็น
โครงการที่บริษัทจ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนที่แยกต่างหาก บริษัทไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้องจ่ายชำ�ระเพิ่มเติมจากที่ได้สมทบไว้แล้ว
หากกองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายชำ�ระภาระผูกพันจากการให้บริการของพนักงานทั้งในงวดปัจจุบันและงวดก่อน โครงการผลประโยชน์เป็นโครงการผลประโยชน์เพื่อ
การเกษียณอายุที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน โดยปกติโครงการผลประโยชน์จะกำ�หนดจำ�นวนผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหนึ่งหรือหลาย
ปัจจัย เช่น อายุ อายุการทำ�งาน และค่าตอบแทน เป็นต้น
ก) โครงการผลประโยชน์
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทย และนโยบายการจ้างงานของบริษัท พนักงานที่ทำ�งานครบ 120 วัน มีสิทธิได้รับค่าชดเชย เนื่องจากการเลิกจ้าง การให้ออกจากงานโดย
ไม่มีความผิดตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำ�งาน หรือเมื่อทำ�งานครบอายุเกษียณ 60 ปี ตามอัตราที่กฎหมายกำ�หนด โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาทำ�งาน ซึ่งอัตราที่ใช้ใน
ปัจจุบันกำ�หนดไว้สูงสุดไม่เกิน 300 วัน ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย
หนี้สินสำ�หรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
โครงการ และ ปรับปรุงด้วยต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่รับรู้ ภาระผูกพันนี้คำ�นวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่ง
มูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้ผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุล
เงินที่จะจ่ายภาระผูกพัน และวันครบกำ�หนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องชำ�ระภาระผูกพันหนี้ผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
กำ�ไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเกิดขึ้นจากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานจะต้องรับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่
เกิดขึ้น
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในกำ�ไรหรือขาดทุน
ผู้บริหารจะประเมินความเหมาะสมของประมาณการหนี้สินดังกล่าวอย่างสม่ำ�เสมอ
ข) โครงการสมทบเงิน
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และเข้าเป็นกองทุนจดทะเบียนโดยได้รับอนุมัติจากกระทรวง
การคลังเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2541 ตามระเบียบกองทุน พนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราส่วนของเงินเดือนและบริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนนี้ โดยที่
สินทรัพย์ของกองทุนได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทและบริหารโดยผู้จัดการกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึ่งเพื่อบริหารกองทุนซึ่งเป็นไปตามข้อกำ�หนดของกฎกระทรวงออก
ตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพของบริษัท บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ผลตอบแทนโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
แอกซ่า เอสเอ ฟร้านซ์ คือหนึ่งในบริษัทใหญ่ของบริษัทได้ออกแผนผลประโยชน์โดยใช้หุ้น เป็นเกณฑ์ให้กับพนักงานของบริษัท โดยที่บริษัทได้รับบริการจากพนักงานเป็นสิ่ง
ตอบแทนสำ�หรับหุ้น แอกซ่า เอสเอ ฟร้านซ์ โดยพิจารณาตามเงื่อนไขที่ทางแอกซ่า เอสเอ ฟร้านซ์ กำ�หนด
มูลค่ายุติธรรมของการให้บริการของพนักงานได้รับการแลกเปลี่ยนกับการให้ของหุ้นหรือสิทธิซื้อหุ้นซึ่งถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการได้รับสิทธิ ภาระผูกพันจากการ
จ่ายผลตอบแทนโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จะถูกแสดงภายใต้หนี้สิน

3.15 กองทุนตัวแทน
บริษัทมีกองทุนตัวแทนสำ�หรับตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท โดยให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งหนึ่งบริหารกองทุนแทนบริษัท โดยเงินที่บริษัทจ่ายสมทบเข้าสมทบกองทุน
ตัวแทนประกันชีวิต บันทึกเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน

3.16 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่สำ�คัญซึ่งแสดงในงบแสดงฐานะการเงินได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รายได้จากการลงทุนค้างรับ เบี้ยประกันภัยค้างรับ สินทรัพย์ตราสาร
อนุพันธ์ สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย เงินให้กู้ยืม สินทรัพย์ลงทุนที่ผู้เอาประกันภัยรับความเสี่ยง และลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน หนี้สิน
ทางการเงินที่สำ�คัญได้แก่ เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจ่าย หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน และเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน ซึ่งนโยบายการ
บัญชีเฉพาะสำ�หรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
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บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
3 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
3.17 การให้กู้ยืมหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ที่ให้กู้ยืมภายใต้สัญญาการกู้ยืมหลักทรัพย์ที่บริษัทให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น ๆ ในเวลาครบกำ�หนดระยะสั้นจะไม่ถูกตัดรายการ และยังคงบันทึกบัญชีเป็นเงินลงทุนในหลัก
ทรัพย์เผื่อขายซึ่งบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นปีบัญชี

3.18 หลักทรัพย์ค้ำ�ประกัน
เงินสดรับวางและนำ�ไปวางเพื่อเป็นเงินหลักทรัพย์ค้ำ�ประกันกับคู่สัญญาเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขในสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินและการให้กู้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อลดความเสี่ยงทาง
ด้านเครดิต เงินสดรับวางรับรู้เป็นสินทรัพย์ที่มูลค่ายุติธรรมพร้อมทั้งรับรู้หนี้สินสำ�หรับการจ่ายคืน เงินสดนำ�ไปวางรับรู้เป็นสินทรัพย์ที่มูลค่ายุติธรรมและเงินสดนั้นจะไม่ถูกตัด
รายการออกจากงบแสดงฐานะทางการเงิน

3.19 กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำ�นวณโดยการหารกำ�ไรสุทธิสำ�หรับปีด้วยจำ�นวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของจำ�นวนหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี

3.20 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทหมายถึง กิจการและบุคคลที่ควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกับบริษัท ทั้งทางตรงหรือทาง
อ้อมไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทย่อยลำ�ดับถัดไป บริษัทร่วมและบุคคลที่
เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำ�คัญเหนือกิจการ ผู้บริหารสำ�คัญ รวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัท ตลอดจนสมาชิกใน
ครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมด ถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องคำ�นึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

3.21 ทุนเรือนหุ้น
หุ้นสามัญ จะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการออกหุ้นใหม่หรือสิทธิในการซื้อขายหุ้นที่จ่ายออกไปโดยแสดงรายการดังกล่าวด้วยจำ�นวนเงินสุทธิ
จากภาษีไว้เป็นรายการหักในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยนำ�ไปหักจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการออกหุ้น

3.22 ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องสำ�รองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละห้า ของกำ�ไรสุทธิหลังจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สำ�รองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียน สำ�รองนี้ไม่สามารถนำ�ไปจ่ายเงินปันผลได้

3.23 การจ่ายเงินปันผล
เงินปันผลจ่าย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้อนุมัติการ
จ่ายเงินปันผล

3.24 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำ�หรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับ
รายการที่รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ ในกรณีนี้ ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของ
เจ้าของตามลำ�ดับ
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำ�นวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือ ที่คาดได้ค่อนข้าง แน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานดำ�เนิน
งานอยู่และเกิดรายได้เพื่อเสียภาษี ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่มีสถานการณ์ที่การนำ�กฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการ
ตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจำ�นวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำ�ระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีคำ�นวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดัง
กล่าวจะนำ�ไปใช้ เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำ�ระ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะมีกำ�ไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำ�จำ�นวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลต่างชั่วคราวเกิดจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เบี้ยประกันภัยค้างรับ, ประมาณการสำ�รองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน, ประมาณ
การสำ�รองผลประโยชน์พนักงาน, ประมาณการหนี้สินคดีความ, การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตราสารอนุพันธ์, การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศของของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำ�สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหัก
กลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกัน หรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ
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3 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
3.25 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
ก) เบี้ยประกันชีวิต
เบี้ยประกันชีวิตจากสัญญาประกันภัย รวมถึงกรมธรรม์ชนิดมีเงินปันผลและกรมธรรม์แบบมีเงินคืนรายปีโดยมีผลประโยชน์จากการประกันชีวิตฉุกเฉิน เบี้ยประกันชีวิตสามัญ
รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับชำ�ระเบี้ยและกรมธรรม์มีผลบังคับใช้สำ�หรับเบี้ยประกันรับปีแรก สำ�หรับเบี้ยประกันรับปีต่อมาเบี้ยประกันชีวิตบันทึกเป็นรายได้เมื่อถึงกำ�หนดระยะเวลา
การชำ�ระเงิน เบี้ยประกันภัยระยะสั้นรับรู้รายได้ ณ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ การเปลี่ยนแปลงของสำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้จะแสดงภายใต้สำ�รอง
เบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
เบี้ยประกันภัยต่อจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เมื่อได้โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยให้บริษัทรับประกันภัยต่อแล้ว
จำ�นวนเบี้ยประกันชีวิตจากสัญญาประกันภัยที่มาพร้อมกับรูปแบบการลงทุน แต่มีความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่เพียงพอจะพิจารณาได้ว่าเป็นสัญญาประกันภัย เช่น
กรมธรรม์ประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์และกรมธรรม์ประกันภัยควบการลงทุนจะรับรู้เป็นรายได้เบี้ยประกันชีวิต
รายได้จากสัญญาเหล่านี้ประกอบด้วยค่าธรรมเนียม
กรมธรรม์จากค่าใช้จ่ายในการรับประกัน, ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และเงินเวนคืนกรมธรรม์ในรอบบัญชี ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้าจะถูกรับรู้ตลอดช่วงอายุของสัญญาที่คาด
ไว้ของสัญญาที่เกี่ยวข้อง ผลประโยชน์ของกรมธรรม์และค่าสินไหมที่รับรู้ในค่าใช้จ่ายประกอบด้วยผลประโยชน์จากกรมธรรม์เกินกว่าจำ�นวนของยอดเงินรับฝากและดอกเบี้ย
ที่ให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์
ข) ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน
ผลประโยชน์จ่ายตามสัญญาประกันภัยสะท้อนให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายของเงินครบกำ�หนด เงินเวนคืนกรมธรรม์ การถอนเงินจากกรมธรรม์และการขอค่าสินไหมที่เกิดขึ้นในระหว่าง
ปีและเงินปันผลค้างจ่ายของผู้ถือกรมธรรม์ที่ประกาศจ่าย รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายภายในและภายนอกที่เกิดขึ้นจากการเจรจาและ
การจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมสำ�หรับประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพที่เกิดขึ้นในงวดประกอบด้วย ค่าเสียหายชดเชยทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างปี รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมหักด้วย
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่าสินไหมทดแทนเรียกคืน และการปรับมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายในปีก่อนหน้า เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยบันทึกเมื่อได้รับ
แจ้งคำ�เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือเมื่อผู้เอาประกันภัยมาขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย ผลประโยชน์อื่น ๆ จะรับรู้เมื่อถึงวันกำ�หนดจ่าย หรือเมื่อวันที่กรมธรรม์ประกันภัย
ครบกำ�หนด
ค) ต้นทุนการรับประกันชีวิต
ต้นทุนการรับประกันชีวิต เช่น ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
ง) กรมธรรม์ประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์
ส่วนเปลี่ยนแปลงในมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์รวมแสดงรายการใน “สำ�รองประกันภัยสำ�หรับสัญญาประกันระยะยาว”
จ) รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากจำ�นวนเงินต้นที่เป็นยอดคงเหลือในบัญชี และพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวัน
ครบกำ�หนด
เงินปันผลจากหลักทรัพย์ถือเป็นรายได้เมื่อได้มีการประกาศจ่าย
ฉ) รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น จะถือเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

4 การบริหารความเสี่ยง
กรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทได้ดำ�เนินการภายใต้นโยบายเดียวกับกลุ่มแอกซ่าที่มุ่งเน้นการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการกำ�จัดความเสี่ยงที่บริษัทมี
ในสถานะเป็นผู้รับประกันภัยทำ�ให้บริษัทได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาประกันภัยและความเสี่ยงทางการเงิน บริษัทใช้นโยบายการจัดการความเสี่ยงซึ่งได้แฝงอยู่ในขั้น
ตอนงานบริหารและการควบคุมต่าง  ๆ นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดตั้งหน่วยงานการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อการจัดการและติดตามผลความเสี่ยงขององค์กรโดยรวม และยังได้มี
การจัดตั้งคณะกรรมการย่อยภายในบริษัทเพื่อที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk Committee) และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk Committee) โดยรายงานตรงต่อคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
หัวข้อต่อไปนี้เป็นการสรุปการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

4.1 ความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาประกันภัย
4.1.1 การกระจุกตัว
ภายใต้ขอบเขตและลักษณะของข้อกำ�หนดในกรอบการดำ�รงเงินกองทุนของประเทศไทยและนโยบายภายในของกลุ่มบริษัทแอกซ่า ผู้บริหารได้พิจารณาความเสี่ยงของ
การกระจุกตัวในแง่มุมที่หลากหลาย ผู้บริหารได้มีตรวจสอบโอกาสเสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทเพื่อที่จะทำ�ให้แน่ใจได้ว่าความเสี่ยงที่รับประกันไว้จะมีการกระจาย
ความเสี่ยงในแง่มุมของ ภูมิภาค ประเภทของธุรกิจ บริษัทรับประกันภัยต่อ และ ประเภทของเงินลงทุน เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงของการกระจุกตัว ความเสี่ยงของ
26

Krungthai-AXA Life Annual Report 2017

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
4 การบริหารความเสี่ยง (ต่อ)
4.1 ความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)
4.1.1 การกระจุกตัว (ต่อ)
การกระจุกตัวจะถูกตรวจสอบและวิเคราะห์โดยหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่หลากหลายเช่น ประกัน
ชีวิตแบบตลอดชีพ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตเพื่อการคุ้มครอง ประกันชีวิตสินเชื่อ ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ สำ�หรับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายทั่ว
ภูมิภาคในประเทศไทย

4.1.2 การขาดอายุกรมธรรม์
ค่าประสบการณ์การขาดอายุกรมธรรม์ของแบบประกันภัยประเภทสะสมทรัพย์อยู่ในระดับที่ต่ำ�กว่าการขาดอายุกรมธรรม์ของแบบประกันภัยประเภทคุ้มครองตลอดชีพ
และคุ้มครองสุขภาพ บริษัทมีการตรวจสอบสมมติฐานด้านการขาดอายุกรมธรรม์เป็นประจำ�ทุก ๆ ปีโดยขึ้นกับประสบการณ์ล่าสุดของบริษัท ผู้บริหารได้มีการตรวจ
สอบประสบการณ์ด้านการขาดอายุกรมธรรม์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สมมติฐานใกล้เคียงกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ผู้บริหารยังได้มีการพิจารณาความผันผวนที่เกิดขึ้น
เองโดยธรรมชาติของพฤติกรรมการขาดอายุกรมธรรม์ของผู้ถือกรมธรรม์
อัตราการขาดอายุของกรมธรรม์สำ�หรับกรมธรรม์แนบท้ายจะมีการตั้งสมมติฐานตามกรมธรรม์หลักที่กรมธรรม์แนบท้ายนั้นผูกติดอยู่ สำ�หรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่มี
ประสบการณ์ด้านการขาดอายุกรมธรรม์อย่างเพียงพอ ผู้บริหารจะใช้การประมาณที่ดีที่สุดจากผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกัน และจากจัดทำ�งบประมาณ

4.1.3 ค่าใช้จ่าย
สมมติฐานของค่าใช้จ่ายจะเป็นไปตามประสบการณ์ด้านค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เพราะทางบริษัทได้มีการคำ�นวณสมมติฐานต้นทุนต่อหน่วยจากประสบการณ์จริงของค่า
ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวและคาดว่าจะไม่เกิดขึ้นอีก ต้นทุนต่อหน่วยที่ใช้ปีปัจจุบันจะคำ�นวณมาจากค่าใช้จ่ายในปีที่
แล้ว ในขณะที่บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการดำ�เนินธุรกิจ ทางบริษัทมีการบริหารและจัดการอย่างต่อเนื่องเพื่อลด
ความเสี่ยงที่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจะแตกต่างอย่างมีผลกระทบทางลบจากสมมติฐานด้านค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการตั้งราคาของผลิตภัณฑ์

4.1.4 อัตรามรณะ / อัตราการเจ็บป่วย
ความแตกต่างของจำ�นวนค่าสินไหมที่เกิดขึ้นจริงและสมมติฐานด้านอัตรามรณะและอัตราการเจ็บป่วยที่ใช้สามารถส่งผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานอย่างมีสาระ
สำ�คัญ ประสบการณ์ของบริษัทจะมีความผันผวนในระดับผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำ�หรับผลิตภัณฑ์ที่มีจำ�นวนไม่มากเช่น ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา บริษัทใช้ทั้ง
ประสบการณ์ของบริษัทและข้อมูลในภาคธุรกิจเพื่อพัฒนาการประมาณการเพื่อให้แน่ใจได้ว่าการเกิดขึ้นจริงของค่าสินไหมโดยรวมของบริษัทจะใกล้เคียงหรือต่ำ�กว่าค่า
สินไหมที่คาดการณ์ ไว้ ดังนั้นจึงถือได้ว่าการตั้งค่าสมมติฐานของอัตรามรณะและอัตราการเจ็บป่วยที่ใช้อยู่มีความเพียงพอ
การที่บริษัทมีวิธีการจัดการการประกันภัยต่อที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาประกันภัยเพื่อความเหมาะสมและเพียงพอต่อเงินลงทุนของบริษัท
ความเสี่ยงที่มีและความสูญเสีย

4.2 ความเสี่ยงทางการเงิน
4.2.1 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับเบี้ยประกันภัยค้างรับ ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำ�หนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่
เหมาะสม ดังนั้นบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำ�คัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทมีฐาน
ของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำ�นวนมากราย จำ�นวนเงินสูงสุดที่บริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของเบี้ยประกันภัยค้างรับที่แสดงอยู่ในงบ
แสดงฐานะการเงิน

4.2.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำ�คัญ อันเกี่ยวเนื่องกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินให้กู้ยืม และเงินฝากสถาบันการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ และมีอายุเกินกว่าหนึ่งปี ดังนั้นมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำ�คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำ�หรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการ
เงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำ�หนด หรือวันที่มีการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
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บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
4 การบริหารความเสี่ยง (ต่อ)
4.2 ความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
4.2.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (ต่อ)
พ.ศ. 2560
อัตราดอกเบี้ยคงที่

หน่วย : ล้านบาท

ภายใน
1 ปี

มากกว่า 1
ถึง 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคา
ตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

สินทรัพย์ทางการเงิน
-

-

-

3,928

-

3,928

0.00 - 0.75

216

446

787

176

21

1,646

1.14 - 7.73

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

6,299

50,094

140,969

-

24,500

221,862

0.00 - 7.88

เงินให้กู้ยืม

8,757

-

-

-

-

8,757

4.50 - 8.00

15,272

50,540

141,756

4,104

24,521

236,193

2

128

12

-

4

146

2

128

12

-

4

146

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์

หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

1.76 - 5.38

พ.ศ. 2559
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ปี

มากกว่า 1
ถึง 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคา
ตลาด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

-

-

-

2,974

-

2,974

0.00 - 0.75

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์

-

277

496

39

59

871

4.00 - 8.00

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

2,117

38,693

126,961

-

18,839

186,610

0.00 - 7.88

เงินให้กู้ยืม

6,065

-

-

-

-

6,065

6.00 - 8.00

8,182

38,970

127,457

3,013

18,898

196,520

140

95

536

14

9

794

140

95

536

14

9

794

หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์ทางการเงิน

หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

1.00 - 7.00

4.2.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่ของบริษัทเกี่ยวกับรายการเงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศและลูกหนี้และเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ทำ�สัญญา
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

4.2.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
บริษัทมีเงินสดและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีตลาดรองรับอย่างเพียงพอที่จะจัดการกับความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
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บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
4 การบริหารความเสี่ยง (ต่อ)
4.2 ความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
4.2.5 ความเสี่ยงด้านมูลค่ายุติธรรม
ความเสี่ยงด้านมูลค่ายุติธรรม คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาด ความเสี่ยงจากการการลดลงใน
มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจากความผันผวนของปัจจัยทางตลาดภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ราคา
ตลาดของหุ้นทุน บริษัทมีคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงที่อนุมัตินโยบายการประเมินความเสี่ยงทางด้านมูลค่ายุติธรรม บริษัทมีการใช้เครื่องมือที่หลากหลายใน
การบริหารความเสี่ยงนี้ เช่น อนุพันธ์ตราสารทางการเงินและการป้องกันความเสี่ยง
รายละเอียดของมูลค่ายุติธรรมแสดงอยู่ในหมายเหตุ 5

5 มูลค่ายุติธรรม
5.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำ�แนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้
- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำ�หรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำ�นวณมาจากราคาตลาด)
สำ�หรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลสำ�หรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

5.2 การประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ข้อมูลระดับที่ 1
พันบาท

ข้อมูลระดับที่ 2
พันบาท

ข้อมูลระดับที่ 3
พันบาท

รวม
พันบาท

-

1,645,927

-

1,645,927

2,671,292

-

-

2,671,292

36,162

-

-

36,162

ตราสารหนี้

-

195,174,679

-

195,174,679

ตราสารทุน

14,228,550

-

-

14,228,550

หน่วยลงทุน

7,670,233

-

-

7,670,233

กองทุนรวมอีทีเอฟ

2,601,141

-

-

2,601,141

-

2,150,928

-

2,150,928

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย

24,536,086

197,325,607

-

221,861,693

รวมสินทรัพย์

27,207,378

198,971,534

-

226,178,912

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

-

146,254

-

146,254

รวมหนี้สิน

-

146,254

-

146,254

สินทรัพย์
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
สินทรัพย์ลงทุนที่ผู้เอาประกันภัยรับความเสี่ยง
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในเงินฝากประจำ�ในสถาบันการเงินที่ครบกำ�หนดชำ�ระเกินกว่า 3 เดือน

หลักทรัพย์อื่น

หนี้สิน

ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ของลำ�ดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี
- เครื่องมือทางการเงินใน ระดับที่ 1
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อขาย ณ วันที่ในงบการเงิน ตลาดจะถือเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องเมื่อราคา
เสนอซื้อขายมีพร้อมและสม่ำ�เสมอ จากการแลกเปลี่ยน จากตัวแทน นายหน้า กลุ่มอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการด้านราคา หรือหน่วยงานกำ�กับดูแล และราคานั้นแสดงถึงรายการ
ในตลาดที่เกิดขึ้นจริงอย่างสม่ำ�เสมอ ในราคาซึ่งคู่สัญญาซึ่งเป็นอิสระ จากกันพึงกำ�หนดในการซื้อขาย ราคาเสนอซื้อขายที่ใช้สำ�หรับสำ�หรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือโดย
กลุ่มบริษัทได้แก่ราคาเสนอซื้อปัจจุบัน เครื่องมือทางการเงินนี้รวมอยู่ในระดับที่ 1
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บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
5 มูลค่ายุติธรรม (ต่อ)
5.2 การประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)
- เครื่องมือทางการเงินในระดับที่ 2
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้มีการซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง ตัวอย่างเช่น ตราสารอนุพันธ์ที่มีการซื้อขายในตลาดรองที่ไม่ได้มีการจัดตั้งอย่างเป็น
ทางการ (over-the-counter) วัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า โดยเทคนิคการประเมินมูลค่านี้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลในตลาดที่สังเกตได้ที่มีอยู่และอ้างอิงจาก
ประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ถ้าข้อมูลที่เป็นสาระสำ�คัญทั้งหมดในการวัดมูลค่ายุติธรรมได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ เครื่องมือนั้นจะรวมอยู่ในระดับ
ที่ 2

5.3 การประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ ไม่ ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแต่ต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมคำ�นวณโดยใช้ราคาทุนตัดจำ�หน่ายคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยเงินให้กู้ยืมส่วนใหญ่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งผู้บริหารประเมินแล้วว่า
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเงินให้สินเชื่อมีความเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในตลาด ดังนั้นมูลค่าตามบัญชีเป็นมูลค่าเทียบเคียงมูลค่ายุติธรรม (ระดับที่ 2)
เครื่องมือทางการเงินอื่นที่ไม่ได้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นรายการที่มีลักษณะเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ระยะเวลาครบกำ�หนดสั้น ปัจจัยทางตลาดภายนอก
ไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงินเหล่านี้ ดังนั้นมูลค่าตามบัญชีเป็นมูลค่าเทียบเคียงมูลค่ายุติธรรม เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวประกอบด้วย เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด รายได้จากเงินลงทุนค้างรับ เบี้ยประกันภัยค้างรับ ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ เงินกองทุนตัวแทน ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน ลูกหนี้อื่น ๆ ภาย
ใต้สินทรัพย์อื่น เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจ่ายและหนี้สินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัยภายใต้หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เจ้า
หนี้จากการซื้อเงินลงทุนและเจ้าหนี้อื่น ๆ ภายใต้หนี้สินอื่น
ผู้บริหารของบริษัทเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจะไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำ�คัญกับมูลค่าตามบัญชี

6 ประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึง
เหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น

6.1 การจัดประเภทสัญญา
บริษัทออกผลิตภัณฑ์ที่โอนความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาประกันภัยหรือความเสี่ยงทางการเงินหรือทั้งสองประเภท สัญญาประกันภัย คือ สัญญาที่ผู้รับประกันภัยรับความเสี่ยง
ด้านการรับประกันภัยอย่างมีนัยสำ�คัญ ขณะที่สัญญาลงทุน คือ สัญญาที่มีความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยอย่างไม่มีนัยสำ�คัญ บริษัทใช้ดุลยพินิจอย่างมีนัยสำ�คัญในการ
กำ�หนดสถานการณ์ (โดยไม่รวมสถานการณ์ที่ขาดสาระเชิงพาณิชย์) ที่มีการเอาประกันภัยแล้วทำ�ให้บริษัทต้องจ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติมอย่างมีสาระสำ�คัญให้กับผู้เอาประกันภัย
ภายใต้เหตุการณ์ที่มีการเอาประกันภัยเกิดขึ้น แล้วทำ�ให้บริษัทต้องจ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติมอย่างมีสาระสำ�คัญให้กับผู้เอาประกันภัย บริษัทจะจัดประเภทสัญญานั้นเป็นสัญญา
ประกันภัย การใช้ดุลยพินิจในการวัดระดับของความเสี่ยงจากการรับประกันภัยในการจัดประเภทสัญญาจะมีผลกระทบต่อจำ�นวนของหนี้สินสัญญาประกันภัยและหนี้สินสัญญา
ลงทุนที่รับรู้ในงบการเงิน นโยบายการบัญชีเรื่องการจัดประเภทของสัญญา เปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3.12.1

6.2 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
บริษัทคำ�นวณหนี้สินจากสัญญาประกันภัยสำ�หรับประกันชีวิตใช้วิธีเบี้ยประกันสุทธิชำ�ระคงที่ อย่างไรก็ตามหนี้สินจะถูกแสดงมูลค่าของการประมาณการผลประโยชน์ในอนาคต
ตามกรมธรรม์ที่จะจ่าย หักด้วย
มูลค่าปัจจุบันของการประมาณการณ์เบี้ยประกันภัยสุทธิในอนาคตที่จะสามารถเก็บได้จากผู้ถือกรมธรรม์ วิธีนี้ใช้วิธีประมาณการที่ดีที่สุด ณ วันที่เกิดรายการและปรับปรุงเพื่อ
การประมาณการสำ�หรับความเสี่ยงของความผันผวนของอัตราการตาย อัตราการบาดเจ็บ อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ เงินปันผล (สำ�หรับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง) อัตราการ
ยกเลิกกรมธรรม์และค่าใช้จ่ายที่ถูกกำ�หนดให้จ่าย ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
สมมติฐานดังกล่าวนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในการทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน
ข้อสมมติฐานของอัตราดอกเบี้ยจะสามารถ
เปลี่ยนแปลงตามปีการออกกรมธรรม์และประเภทของกรมธรรม์ประกันชีวิต อัตราการตาย การเวนคืนกรมธรรม์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสมมติฐานขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่
เกิดขึ้นจริงที่ปรับความผันผวนตามแบบกรมธรรม์ บริษัทได้ใช้ดุลยพินิจที่สำ�คัญในการกำ�หนดสมมติฐานอย่างเหมาะสม
สำ�หรับสัญญาที่มีมูลค่าตามบัญชีอย่างชัดเจนของกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น สัญญายูนิเวอร์แซลไลฟ์ และสัญญาประกันภัยแบบควบการลงทุน เป็นต้น หนี้สินสัญญาประกัน
ภัยแสดงถึงมูลค่าสะสม ซึ่งเป็นเบี้ยประกันรับและรายได้จากเงินลงทุนจากกรมธรรม์หักด้วยค่าใช้จ่ายการตาย ค่าใช้จ่ายการเจ็บป่วยและค่าใช้จ่ายอื่น ดุลยพินิจในการประมาณ
การผลรวมของรายได้อย่างเหมาะสม ได้มาจากประสบการณ์ในอดีตและการประมาณการประสบการณ์ในอนาคต ทั้งนี้การประมาณการเหล่านี้มีการทบทวนโดยบริษัทอย่าง
สม่ำ�เสมอ
บริษัทบันทึกบัญชีหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่มีเงินปันผลที่บริษัทได้รับประกันไว้ด้วยการประมาณหนี้สินจากมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์รับรองตามกรมธรรม์หักด้วย
ประมาณการเบี้ยประกันสุทธิที่จะเก็บได้จากผู้ถือกรมธรรม์ การประมาณการหนี้สินเหล่านี้จำ�เป็นจะต้องใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร นอกจากนี้ข้อสมมติฐานของผลประกอบ
การที่เกี่ยวข้องกับการประกาศจ่ายเงินปันผลที่บริษัทจะประกาศต่อผู้ถือกรมธรรม์ อาจจะไม่เกิดขึ้นจริง บริษัทบันทึกบัญชีสำ�หรับผลิตภัณฑ์ที่มีเงินปันผลรับรองตามเงื่อนไขใน
กรมธรรม์โดยการประมาณการหนี้จากมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์รับรองและผลประโยชน์ที่ไม่รับรองหักด้วยเบี้ยประกันที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตสุทธิที่คาดว่าจะเก็บได้จาก
ผู้ถือกรมธรรม์
ดุลยพินิจเหล่านี้จำ�เป็นต้องใช้ในการวัดมูลค่าของหนี้สินสัญญาประกันภัยซึ่งส่งผลกระทบต่อจำ�นวนในการรับรู้มูลค่าในงบการเงินเป็นผลประโยชน์สัญญาประกันภัยและหนี้สิน
สัญญาประกันภัย รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการบัญชีของบริษัท ความเสี่ยงและตัวแปรหลัก และความอ่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานหลักต่อหนี้สินสัญญา
ประกันภัยถูกแสดงเพิ่มเติมอยู่ในหมายเหตุ 20.3.3
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บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
6 ประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ (ต่อ)
6.3 การทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน
บริษัทมีการประเมินความเพียงพอของหนี้สินสำ�หรับสัญญาประกันภัยและสัญญาเงินลงทุนที่มีการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจทุกไตรมาส การใช้ดุลยพินิจที่สำ�คัญคือ
การเลือกใช้ระดับของการรวมหนี้สินที่จะถูกทดสอบความเพียงพอของหนี้สินและการเลือกใช้ข้อสมมติฐาน เกี่ยวกับประมาณการที่ดีที่สุด ความเพียงพอของหนี้สินจะถูกประเมิน
โดยกลุ่มของสัญญาตามที่บริษัทได้มา การให้บริการและวัดผลกำ�ไรของกลุ่มสัญญาเหล่านั้น บริษัทได้มีการวัดระดับความเพียงพอของหนี้สินทั้งบริษัท

6.4 มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินและเครื่องมือทางการเงินที่ ไม่อยู่ ในความต้องการของตลาด
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้อยู่ในความต้องการของตลาดซื้อง่ายขายคล่อง เช่น ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์และเครื่องมือ
ทางการเงินที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดอื่น จะวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าต่าง ๆ บริษัทมีการใช้ดุลยพินิจในการเลือกเทคนิคการประเมินมูลค่าและสมมุติฐาน
ที่มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ที่มีอยู่ ณ สิ้นปีบัญชี

6.5 การด้อยค่าของเบี้ยประกันภัยค้างรับ ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์ทางการเงิน
บริษัทได้กำ�หนดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของค่าเบี้ยประกันภัยค้างรับและลูกหนี้อื่น ซึ่งเกี่ยวพันกับประมาณการผลขาดทุนอันเป็นผลมาจากจำ�นวน
ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้จากเบี้ยประกันภัยค้างรับทั้งสิ้นที่มีอยู่ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ในอดีต และตามสถานะปัจจุบันของเบี้ยประกัน
ภัยค้างรับ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าโดยราคาทุนหรือราคาทุนตัดจำ�หน่าย จะมีการประเมินการด้อยค่า
เป็นประจำ� ซึ่งบริษัทมีการใช้ดุลยพินิจในการประเมินนี้ ในทุก ๆ วันสิ้นงวดบัญชี บริษัทจะมีการประเมินว่ามีหลักฐานซึ่งแสดงถึงการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหรือไม่

6.6 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากสำ�หรับ ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเสื่อม
ราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้

6.7 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีคำ�นวณมาจากผลแตกต่างชั่วคราวทางภาษีทั้งหมด สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้เมื่อบริษัทคาดการณ์ ได้แน่นอนว่าประโยชน์ทางภาษีใน
อนาคตจะสามารถนำ�ไปหักกับผลแตกต่างชั่วคราวทางภาษีได้ บริษัทได้คำ�นึงถึงผลประโยชน์ทางภาษีในอนาคตและการวางแผนทางภาษีอย่างรอบคอบและความเป็นไปได้ เพื่อใช้
ในการประเมินการรับรู้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สมมติฐานของบริษัทเกี่ยวกับความสามารถในการทำ�กำ�ไรในอนาคตและการคาดการณ์ถึงการใช้ประโยชน์ของผลแตกต่างชั่วคราว
ทางภาษี และการเปลี่ยนแปลงในสมมติฐานที่สำ�คัญในแต่ละช่วงเวลานั้น อาจทำ�ให้เกิดผลกระทบอย่างมีสาระสำ�คัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำ�เนินงานของกิจการ

6.8 ผลประโยชน์พนักงาน
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ใช้ในการคำ�นวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยมีข้อสมมติฐานหลายตัว ข้อสมมติฐานที่ใช้ใน
การคำ�นวณต้นทุนหรือรายได้สุทธิจากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานนั้นรวมไปถึงอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระ
ผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริษัทได้พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่งได้แก่อัตราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในการกำ�หนดมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน ในการพิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมบริษัทพิจารณาใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่ต้องจ่ายชำ�ระ
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และมีวันครบกำ�หนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องจ่ายชำ�ระหนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อสมมติฐานหลักอื่น ๆ สำ�หรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบันในตลาด ข้อมูลเพิ่มเติมเปิดเผยในหมายเหตุ 22

7 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษัทเพื่อดำ�รงไว้ซึ่งความสามารถในการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และ
เพื่อดำ�รงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดำ�รงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้

8 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 บริษัทได้เปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีของเงินลงทุนในสินทรัพย์ลงทุนที่ผู้เอาประกันภัยรับความเสี่ยงจากหลักทรัพย์เผื่อขายที่ใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมภาย
ใต้แนวทางการบันทึกบัญชีของมูลค่ายุติธรรมเข้ากำ�ไรขาดทุนสำ�หรับบริษัทประกันภัย การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าจากการวัดมูลค่ายุติธรรมถูกเปลี่ยนจากการบันทึกเข้ากำ�ไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบันทึกเข้าผลกำ�ไรหรือขาดทุน
บริษัทมีการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีโดยใช้วิธีเปลี่ยนทันที ซึ่งมีผลกระทบต่องบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560
ผลกำ�ไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น 72 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 14 ล้านบาท และกำ�ไรสุทธิเพิ่มขึ้น 58 ล้านบาท
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บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

9 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

479

419

เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำ�หนดระยะเวลาจ่ายคืน

3,927,477

2,973,713

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

3,927,956

2,974,132

เงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินฝากธนาคารรวมเงินฝากธนาคารของกรมธรรม์ประเภทยูนิเวอร์แซลไลฟ์ จำ�นวน 11.6 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 10.1 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีเงินค้ำ�ประกันที่สถาบันการเงินมาวางค้ำ�ประกันภายใต้สัญญาตราสารอนุพันธ์ของบริษัท จำ�นวน 1,411 ล้านบาท
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : 222.6 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทไม่มีเงินค้ำ�ประกันที่วางไว้ที่สถาบันการเงินภายใต้เงื่อนไขในสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : 253 ล้านบาท)

10 เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย
จากการรับประกันภัยโดยตรง
พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

1,645,444

1,610,483

ค้างรับไม่เกิน 30 วัน

223,911

311,419

ค้างรับ 30 - 60 วัน

41,463

38,614

ค้างรับ 60 - 90 วัน

7,331

289

72,298

82,130

1,990,447

2,042,935

(48,000)

(48,000)

1,942,447

1,994,935

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

15,355

20,119

ยังไม่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระ

ค้างรับเกินกว่า 90 วัน
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ

11 ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ - ยังไม่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระ

12 ตราสารอนุพันธ์
ตารางยอดรวมอนุพันธ์รวมถึงอนุพันธ์แฝงที่ถูกแยกออกจากสัญญาหลักในกรณีที่เข้าเงื่อนไขตามนโยบายการบัญชีตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.6 แสดงตามวัตถุประสงค์ใน
การใช้ ดังนี้
พ.ศ. 2560 มูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์
พันบาท

พ.ศ. 2559 มูลค่ายุติธรรม
หนี้สิน
พันบาท

สินทรัพย์
พันบาท

หนี้สิน
พันบาท

ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
- ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่นำ�บัญชีป้องกันความเสี่ยงมาใช้

690,682

(109,189)

276,402

(242,080)

- ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ไม่นำ�บัญชีป้องกันความเสี่ยงมาใช้

955,245

(37,065)

594,331

(551,792)

1,645,927

(146,254)

870,733

(793,872)

รวมตราสารอนุพันธ์
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บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
12 ตราสารอนุพันธ์ (ต่อ)
บริษัทมีตราสารอนุพันธ์ทางการเงินดังนี้
พ.ศ. 2560

ประเภทสัญญา

วัตถุประสงค์

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตรา
ดอกเบี้ย

ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการ
ซื้อพันธบัตร

สัญญาการซื้อขายพันธบัตรล่วงหน้า (สัญญาการ ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตร
ป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด)
Fสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ

Fสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของเจ้าหนี้
สกุลเงินต่างประเทศ

สัญญาเครดิตอนุพันธ์

ป้องกันความเสี่ยงจากการผิดนัดชำ�ระหนี้ของผู้
ออก Credit linked note

รวมตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

จำ�นวนเงิน
ตามสัญญา
พันบาท

มูลค่ายุติธรรมของสัญญา
สินทรัพย์
พันบาท

หนี้สิน
พันบาท

สุทธิ
พันบาท

11,462,745

984,965

(30,619)

954,346

13,878,000

636,501

(109,189)

527,312

2,604,199

21,154

(4,363)

16,791

27,733

-

(2,083)

(2,083)

630,000

3,307

-

3,307

28,602,677

1,645,927

(146,254)

1,499,673

พ.ศ. 2559

ประเภทสัญญา

วัตถุประสงค์

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตรา
ดอกเบี้ย

ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการ
ซื้อพันธบัตร

สัญญาการซื้อขายพันธบัตรล่วงหน้า (สัญญาการ ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตร
ป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด)

จำ�นวนเงิน
ตามสัญญา
พันบาท

มูลค่ายุติธรรมของสัญญา
สินทรัพย์
พันบาท

หนี้สิน
พันบาท

สุทธิ
พันบาท

10,205,054

505,623

(542,354)

(36,731)

6,157,000

276,403

(242,079)

34,324

1,017,786

59,144

(3,531)

55,613

Fสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ

Fสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของเจ้าหนี้
สกุลเงินต่างประเทศ

363,970

-

(5,908)

(5,908)

สัญญาเครดิตอนุพันธ์

ป้องกันความเสี่ยงจากการผิดนัดชำ�ระหนี้ของผู้
ออก Credit linked note

690,000

29,563

-

29,563

18,433,810

870,733

(793,872)

76,861

รวมตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
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บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
13 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ดังนี้
พ.ศ. 2560
ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจำ�หน่าย
พันบาท

พ.ศ. 2559

มูลค่ายุติธรรม
พันบาท

ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจำ�หน่าย
พันบาท

มูลค่ายุติธรรม
พันบาท

123,169,226

132,099,487

108,290,030

113,049,758

390,000

399,095

390,000

388,682

ตราสารหนี้ภาคเอกชน

45,753,887

47,972,097

37,859,194

39,187,321

ตราสารหนี้ต่างประเทศ

14,454,095

14,704,000

12,859,745

12,973,884

ตราสารทุน

12,205,667

14,228,550

10,006,935

10,663,135

กองทุนรวม

9,031,522

10,271,374

7,128,114

8,174,682

อื่น ๆ

2,036,162

2,187,090

2,035,892

2,172,141

รวม

207,040,559

221,861,693

178,569,910

186,609,603

14,821,134

-

8,039,693

-

221,861,693

221,861,693

186,609,603

186,609,603

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจต่างประเทศ

บวก กำ�ไรที่ยังไม่ เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทรายได้ดอกเบี้ย และ รายได้เงินปันผล เป็นจำ�นวนเงิน 7,037 ล้านบาท และ 850 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (พ.ศ. 2559: จำ�นวนเงิน 5,997
ล้านบาท และ 696 ล้านบาท) ซึ่งได้แสดงรวมไว้ในรายการรายได้จากการลงทุนสุทธิในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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5,498,001
45,639,271

167,489
6,276,547

ตราสารหนี้ต่างประเทศ

6,298,857

47,906,913

140,968,909

9,117,519

131,851,390

8,788,605

25,657,927

390,000

97,014,858

มากกว่า 5 ปี
พันบาท

195,174,679

11,407,471

183,767,208

14,454,095

45,753,887

390,000

123,169,226

รวม
พันบาท

ราคาทุน

2,117,048

810

2,116,238

-

23,035

-

2,093,203

ภายใน 1 ปี
พันบาท

36,627,675

1,646,698

34,980,977

2,250,872

13,952,903

-

18,777,202

1-5 ปี
พันบาท

ครบกำ�หนด

126,854,922

4,553,168

122,301,754

10,608,873

23,883,256

390,000

87,419,625

มากกว่า 5 ปี
พันบาท

พ.ศ. 2559
รวม
พันบาท

165,599,645

6,200,676

159,398,969

12,859,745

37,859,194

390,000

108,290,030

* ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 พันธบัตรรัฐบาลจำ�นวน 47,565 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 35,127 ล้านบาท) ได้นำ�ไปวางไว้กับนายทะเบียนเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำ�ประกันตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (หมายเหตุ 31)

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

บวก กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

รวม
2,267,642

19,625,767

470,193

ตราสารหนี้ภาคเอกชน

22,310

-

-

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจต่างประเทศ

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ*

20,515,503

1-5 ปี
พันบาท

5,638,865

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

ภายใน 1 ปี
พันบาท

ครบกำ�หนด

พ.ศ. 2560

รายละเอียดของเงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีระยะเวลาครบกำ�หนดดังนี้

13 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
14 เงินให้กู้ยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 เงินให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์เป็นประกันและดอกเบี้ยค้างรับแยกตามอายุหนี้ ดังนี้
กรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

เงินต้น
พันบาท

ดอกเบี้ยค้างรับ
พันบาท

รวม
พันบาท

เงินต้น
พันบาท

ดอกเบี้ยค้างรับ
พันบาท

รวม
พันบาท

ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ

8,757,030

220,171

8,977,201

6,065,408

89,332

6,154,740

เงินให้กู้ยืม

8,757,030

220,171

8,977,201

6,065,408

89,332

6,154,740

มูลค่าคงเหลือตามกรมธรรม์จะใช้เป็นหลักประกันของเงินให้กู้ยืม และดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมแสดงเป็นส่วนหนึ่งของรายได้จากการลงทุนค้างรับ

15 สินทรัพย์ลงทุนที่ผู้เอาประกันภัยรับความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 บริษัทใช้ทางเลือกในการวัดมูลค่ายุติธรรม (fair value option) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

หน่วยลงทุนในกองทุนตราสารหนี้

250,215

77

หน่วยลงทุนในกองทุนตราสารทุน

646,775

139

1,682,365

256

หน่วยลงทุนในกองทุนอื่น

73,596

-

อื่น ๆ

18,341

-

รวม

2,671,292

472

หน่วยลงทุนในกองทุนตราสารผสม

การกระทบยอดการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ลงทุนที่ผู้เอาประกันภัยรับความเสี่ยง ที่ใช้ทางเลือกในการวัดมูลค่ายุติธรรม (fair value option) มีดังนี้
พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

472

-

ซื้อเพิ่ม

2,714,323

464

ขาย

(115,759)

-

72,256

8

2,671,292

472

ยอดคงเหลือต้นปี

กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงที่รับรู้ในกำ�ไรขาดทุน
ยอดคงเหลือปลายปี
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77,806
62,408
60,452
200,666

372,845

329,911

38,603

741,359

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า

อุปกรณ์

สินทรัพย์อยู่ระหว่างก่อสร้าง

รวม

339,342
116,120
438,979
894,441

161,325

290,697

-

452,022

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า

อุปกรณ์

รวม

สินทรัพย์อยู่ระหว่างก่อสร้าง

เพิ่มขึ้น
พันบาท

ยอดต้นปี
พันบาท

ราคาทุน

เพิ่มขึ้น
พันบาท

ราคาทุน

ยอดต้นปี
พันบาท

16 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ – สุทธิ

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(605,104)

(400,376)

(76,906)

(127,822)

จำ�หน่าย/โอน
พันบาท

(114,460)

(97,553)

(16,907)

-

จำ�หน่าย/โอน
พันบาท

741,359

38,603

329,911

372,845

ยอดปลายปี
พันบาท

827,565

1,502

375,412

450,651

ยอดปลายปี
พันบาท

(327,036)

-

(194,427)

(132,609)

ยอดต้นปี
พันบาท

พ.ศ. 2559

(216,580)

-

(181,911)

(34,669)

ยอดต้นปี
พันบาท

พ.ศ. 2560

(78,913)

-

(57,430)

(21,483)

ค่าเสื่อมราคา
พันบาท

189,369

-

69,946

119,423

จำ�หน่าย
พันบาท

9,047

-

9,047

-

จำ�หน่าย/โอน
พันบาท

ค่าเสื่อมราคาสะสม

(121,054)

-

(68,920)

(52,134)

ค่าเสื่อมราคา
พันบาท

ค่าเสื่อมราคาสะสม

524,779

38,603

148,000

338,176

(216,580)

-

(181,911)

(34,669)

124,986

-

96,270

28,716

ส่วนปรับปรุง
สำ�นักงานเช่า
และอุปกรณ์ - สุทธิ
ยอดปลายปี
ต้นปี
พันบาท
พันบาท

(328,587)

-

(241,784)

(86,803)

ยอดปลายปี
พันบาท

ส่วนปรับปรุง
สำ�นักงานเช่าและ
อุปกรณ์ - สุทธิ
ต้นปี
พันบาท

524,779

38,603

148,000

338,176

ส่วนปรับปรุง
สำ�นักงานเช่าและ
อุปกรณ์- สุทธิ
ปลายปีพันบาท

498,978

1,502

133,628

363,848

ส่วนปรับปรุง
สำ�นักงานเช่าและ
อุปกรณ์- สุทธิ
ปลายปี
พันบาท
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175,706

54,423

373,126

สินทรัพย์อยู่ระหว่างพัฒนา

รวม

77,907
113,933

20,368

303,045

สินทรัพย์อยู่ระหว่างพัฒนา

รวม
3,103
3,103
117,036

139,107

139,107

442,152

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

รวม

รวมทั้งสิ้น

เกิดจากการซื้อ

36,026

282,677

เพิ่มขึ้น
พันบาท

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

เกิดจากการพัฒนาขึ้นภายในกิจการ

181,495

515,336

รวมทั้งสิ้น

ยอดต้นปี
พันบาท

5,789

142,210

รวม

ราคาทุน

5,789

142,210

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

เกิดจากการซื้อ

88,873

318,703

เพิ่มขึ้น
พันบาท

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

เกิดจากการพัฒนาขึ้นภายในกิจการ

ยอดต้นปี
พันบาท

ราคาทุน

(43,852)

-

-

(43,852)

(43,852)

-

จำ�หน่าย/โอน
พันบาท

(79,496)

-

-

(79,496)

(79,496)

-

จำ�หน่าย/โอน
พันบาท

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

17 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน - สุทธิ

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

515,336

142,210

142,210

373,126

54,423

318,703

ยอดปลายปี
พันบาท

617,335

147,999

147,999

469,336

61,760

407,576

ยอดปลายปี
พันบาท

(266,513)

(115,739)

(115,739)

(150,774)

-

(150,774)

ยอดต้นปี
พันบาท

พ.ศ. 2559

(317,871)

(123,577)

(123,577)

(194,294)

-

(194,294)

ยอดต้นปี
พันบาท

พ.ศ. 2560

(51,358)

(7,838)

(7,838)

(43,520)

-

(43,520)

ค่าตัด
จำ�หน่าย
พันบาท

-

-

-

-

-

-

จำ�หน่าย/โอน
พันบาท

-

-

-

-

-

-

จำ�หน่าย/โอน
พันบาท

ค่าตัดจำ�หน่ายราคาสะสม

(69,038)

(8,058)

(8,058)

(60,980)

-

(60,980)

ค่าตัด
จำ�หน่าย
พันบาท

ค่าตัดจำ�หน่ายราคาสะสม

(317,871)

(123,577)

(123,577)

(194,294)

-

(194,294)

ยอดปลายปี
พันบาท

(386,909)

(131,635)

(131,635)

(255,274)

-

(255,274)

ยอดปลายปี
พันบาท

175,639

23,368

23,368

152,271

20,368

131,903

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน
- สุทธิต้นปี
พันบาท

197,465

18,633

18,633

178,832

54,423

124,409

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน
- สุทธิต้นปี
พันบาท

197,465

18,633

18,633

178,832

54,423

124,409

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน
- สุทธิปลายปี
พันบาท

230,426

16,364

16,364

214,062

61,760

152,302

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน
- สุทธิปลายปี
พันบาท

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
18 สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ ได้ดังนี้
พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

190,581

146,650

190,581

146,650

(3,285,275)

(1,755,684)

(3,285,275)

(1,755,684)

(3,094,694)

(1,609,034)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายชำ�ระเกินกว่า 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีคำ�นวณจากผลแตกต่างชั่วคราวตามวิธีหนี้สิน โดยใช้อัตราภาษีร้อยละ 20 (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 20)
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เพิ่ม/ (ลด) บันทึกโดยตรง
ในกำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

-

เพิ่ม/ (ลด) บันทึกโดยตรง
ในกำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

62,822

(14,847)

เพิ่ม/ (ลด) ในกำ�ไรหรือขาดทุน
(หมายเหตุ 27)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

77,669

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

9,600

(53,222)

เพิ่ม/ (ลด) ในกำ�ไรหรือขาดทุน
(หมายเหตุ 27)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

62,822

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ประมาณการ
ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญสำ�หรับ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
พันบาท

18 สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ (ต่อ)

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

61,346

-

(56,507)

117,853

69,380

-

8,034

61,346

ประมาณการสำ�รอง
ค่าสินไหมทดแทน
ที่เกิดขึ้นแต่ยัง
ไม่ ได้รับรายงาน
พันบาท

(1,746,702)

181,217

-

(1,927,919)

(2,966,672)

(1,219,970)

-

(1,746,702)

(กำ�ไร) ขาดทุนจาก
การเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
เผื่อขาย
พันบาท

(6,306)

28,996

-

(35,302)

(116,298)

(109,992)

-

(6,306)

(กำ�ไร) ขาดทุน
จากเครื่องมือ
ป้องกันความเสี่ยง
กระแสเงินสด
พันบาท

(60)

-

(25,267)

25,207

(122,180)

-

(122,120)

(60)

(กำ�ไร) ขาดทุน
จากสัญญา
แลกเปลี่ยน
พันบาท

-

4,775

15,091

31,476

-

11,610

19,866

อื่นๆ
พันบาท

(1,609,034)

210,213

(91,846)

(1,727,401)

(3,094,694)

(1,329,962)

(155,698)

(1,609,034)

รวม
พันบาท

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
19 สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

ลูกหนี้อื่น

68,117

48,767

เงินประกันและเงินมัดจำ�

42,964

45,973

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

61,976

48,771

-

253,000

อื่น ๆ

40,591

65,928

รวม

213,648

462,439

ลูกหนี้เงินประกันจากสัญญาตราสารอนุพันธ์

ลูกหนี้เงินประกันจากสัญญาตราสารอนุพันธ์ คือ เงินค้ำ�ประกันที่บริษัทวางไว้ที่สถาบันการเงินภายใต้เงื่อนไขในสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน

20 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

193,739,568

163,439,474

2,672,500

472

196,412,068

163,439,946

- ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว

389,992

398,519

- ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน

296,646

256,542

686,638

655,061

- สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

1,920,799

1,661,637

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย

7,334,019

6,416,382

975,891

604,290

207,329,415

172,777,316

สำ�รองประกันภัยสำ�หรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
- สำ�รองประกันภัยสำ�หรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
- มูลค่าตามบัญชีของกรมธรรม์ประกันภัยแบบควบการลงทุน
รวมสำ�รองประกันภัยสำ�หรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
สำ�รองประกันภัยสำ�หรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น
สำ�รองค่าสินไหมทดแทน

รวมสำ�รองค่าสินไหมทดแทน
สำ�รองเบี้ยประกันภัย

หนี้สินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย
รวม
บริษัทบันทึกรายการสินทรัพย์ส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อจากค่าสินไหมทดแทนที่จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยแล้วเท่านั้น
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บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
20 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)
20.1 ตารางพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน
20.1.1 ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ
หน่วย : พันบาท
ปีอุบัติเหตุ / ปีที่รายงาน

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

912,912

1,480,304

2,337,551

3,143,689

4,284,834

4,916,892

- หนึ่งปีถัดไป

1,001,793

1,596,669

2,538,406

3,317,392

4,528,342

-

- สองปีถัดไป

1,002,573

1,602,257

2,542,206

3,317,392

-

-

- สามปีถัดไป

1,002,624

1,603,025

2,545,345

-

-

-

- สี่ปีถัดไป

1,002,678

1,603,025

-

-

-

-

- ห้าปีถัดไป

1,002,678

-

-

-

-

-

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน
สัมบูรณ์

1,002,678

1,597,480

2,545,345

3,311,125

4,529,042

5,224,650

(1,002,678)

(1,597,121)

(2,543,358)

(3,308,262)

(4,523,704)

(4,548,559)

-

359

1,987

2,863

5,338

676,091

รวม

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :
- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม
รวมสำ�รองค่าสินไหมทดแทน

686,638

20.1.2 ตารางค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
หน่วย : พันบาท
ปีอุบัติเหตุ / ปีที่รายงาน

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ

708,846

1,465,708

2,322,686

3,135,630

4,277,332

4,909,046

- หนึ่งปีถัดไป

797,151

1,580,022

2,521,600

3,308,818

4,519,672

-

- สองปีถัดไป

797,931

1,585,611

2,525,385

3,308,818

-

-

- สามปีถัดไป

797,981

1,586,379

2,531,126

-

-

-

- สี่ปีถัดไป

798,035

1,586,379

-

-

-

-

- ห้าปีถัดไป

798,035

-

-

-

-

-

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน
สัมบูรณ์

798,035

1,577,517

2,531,126

3,298,152

4,520,372

5,216,805

(798,035)

(1,577,159)

(2,529,145)

(3,295,295)

(4,515,051)

(4,541,434)

-

358

1,981

2,857

5,321

675,371

รวม

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม
รวมสำ�รองค่าสินไหมทดแทน

685,888

20.2 สำ�รองประกันภัยสำ�หรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

163,439,946

135,192,395

45,857,039

37,545,474

สำ�รองลดลงจากการจ่ายผลประโยชน์กรมธรรม์ประกันภัยขาดอายุ

(12,884,917)

(9,297,923)

การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ฯลฯ ยอดคงเหลือปลายปี

196,412,068

163,439,946

ยอดคงเหลือต้นปี
สำ�รองเพิ่มขึ้นจากกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ และกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลบังคับ
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บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
20 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)
20.2 สำ�รองประกันภัยสำ�หรับสัญญาประกันภัยระยะยาว (ต่อ)
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังนี้
พ.ศ. 2560
ร้อยละ

พ.ศ. 2559
ร้อยละ

ร้อยละ 100 ของ TMO86,
TMO97, TMO08, ตารางเงิน

ร้อยละ 100 ของ TMO86,
TMO97, TMO08, ตารางเงิน

ร้อยละ 2 - 6

ร้อยละ 2 - 6

ร้อยละ 100 ของผลประโยชน์
ที่รับประกัน

ร้อยละ 100 ของผลประโยชน์
ที่รับประกัน

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

หนี้สินสัญญาประกันภัยที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำ�ระน้อยกว่า 1 ปี

18,351,815

15,440,777

หนี้สินสัญญาประกันภัยที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำ�ระระหว่าง 1-5 ปี

124,701,343

107,406,336

หนี้สินสัญญาประกันภัยที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำ�ระมากกว่า 5 ปี

362,165,481

342,713,331

รวมหนี้สินสัญญาประกันภัย

505,218,639

465,560,444

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

655,061

840,674

3,509,165

3,035,600

40,104

(281,688)

(3,517,692)

(2,939,525)

686,638

655,061

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

สำ�รองค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายชำ�ระน้อยกว่า 1 ปี

686,638

655,061

รวมสำ�รองค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายชำ�ระ

686,638

655,061

อัตราการตาย อัตราการบาดเจ็บและอัตราการอยู่รอด

งวด 2552 ร้อยละ 2 - 6

อัตราคิดลด
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้กับผู้เอาประกันภัย

งวด 2552 ร้อยละ 2 - 6

การแยกอายุของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำ�ระและไม่ได้ใช้อัตราคิดลดเป็นดังนี้

20.3 สำ�รองประกันภัยสำ�หรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น
20.3.1 สำ�รองค่าสินไหมทดแทน
รายการการเคลื่อนไหวมีรายละเอียด ดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนและข้อสมมุติในการคำ�นวณสำ�รอง
ค่าสินไหมทดแทนระหว่างปี
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

20.3.2 การวิเคราะห์การครบกำ�หนดของการจ่ายชำ�ระของสำ�รองค่าสินไหมทดแทน
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บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
20 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)
20.3 สำ�รองประกันภัยสำ�หรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น (ต่อ)
20.3.3 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานหลักต่อหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
ผลกระทบต่อเงินสำ�รอง
ค่าสินไหมทดแทนและค่า
จัดการสินไหมทดแทนที่ ไม่
การเปลี่ยนแปลง
สามารถจัดสรรได้
ในข้อสมมติ
พันบาท
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนที่คาดการณ์

ผลกระทบ
ต่อกำ�ไร (ขาดทุน)
พันบาท

ผลกระทบ
ต่อส่วนของเจ้าของ
พันบาท

10%

30,947

(30,947)

(30,947)

(10)%

(30,947)

30,947

30,947

20.3.4 สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

ยอดคงเหลือต้นปี

1,661,637

1,242,513

เบี้ยประกันภัยรับสำ�หรับปี

7,313,790

6,095,698

(7,054,628)

(5,676,574)

1,920,799

1,661,637

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

308,889

345,709

737

1,546

63,306

41,572

เงินปันผล

6,961,087

6,027,555

รวม

7,334,019

6,416,382

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

25,263

32,957

เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ

146,210

154,279

รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

171,473

187,236

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปี
ยอดคงเหลือปลายปี

20.3.5 ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย

เงินค่ามรณกรรม
เงินครบกำ�หนด
เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย

21 เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
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บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
22 ผลประโยชน์พนักงาน
22.1 ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
จำ�นวนที่รับรู้ในส่วนกำ�ไรขาดทุนมีดังนี้
พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

ต้นทุนบริการงวดปัจจุบัน

9,361

12,225

ต้นทุนดอกเบี้ย

1,847

1,552

รวมค่าใช้จ่าย

11,208

13,777

82,557

60,792

60,792

47,457

ต้นทุนบริการปีปัจจุบัน

9,361

12,225

ต้นทุนดอกเบี้ย

1,847

1,552

หัก ผลประโยชน์โครงการจ่าย

(614)

-

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

12,572

3,067

รายการปรับปรุงอื่น

(1,401)

(3,509)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

82,557

60,792

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

ร้อยละ 1.47 - ร้อยละ 3.90

ร้อยละ 3.1

ร้อยละ 6.0 - ร้อยละ 10.0

ร้อยละ 6.0 - ร้อยละ 10.0

60 ปี

60 ปี

ร้อยละ 10 - ร้อยละ 15

ร้อยละ 10 - ร้อยละ 15

ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้

ภาระผูกพันจากโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน
ณ วันที่ 1 มกราคม

สมมติฐานทางสถิติที่สำ�คัญที่ใช้ในการคำ�นวณสรุปได้ดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อายุเกษียณ
อัตราหมุนเวียน
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวเพื่อสมมติฐานหลักเปลี่ยนดังนี้

ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้
การเปลี่ยนแปลงในสมมติฐาน

การเพิ่มขึ้นของสมมติฐาน

การลดลงของสมมติฐาน

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

อัตราคิดลด

1%

1%

-12%

-12%

+14%

+15%

อัตราเพิ่มขึ้นของเงินเดือน

1%

1%

+13%

+15%

-11%

-13%

20%

20%

-17%

- 19%

+23%

+27%

อัตราหมุนเวียน

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน ขณะที่ให้สมมติฐานอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลง
ในสมมติฐานอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการคำ�นวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพัน ผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้ที่มีกำ�หนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในสมมติฐานหลัก
ได้ใช้วิธีเดียวกับ มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้คำ�นวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันที่ใน
งบแสดงฐานะการเงิน ในการคำ�นวณหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
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บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
22 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
22.1 ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย (ต่อ)
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

10

10

1,102

591

13,453

17,004

491,140

306,517

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ (ปี)
การวิเคราะห์ระยะเวลาครบกำ�หนดของการจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ที่ไม่คิดลด (พันบาท)
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่ายชำ�ระภายใน 1 ปี
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่ายชำ�ระระหว่าง 1 - 5 ปี
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่ายชำ�ระเกิน 5 ปี

22.2 การจ่ายผลประโยชน์พนักงานโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทมีการให้ผลตอบแทนพนักงานตามนโยบายของกลุ่มบริษัทแอกซ่า โดยใช้ราคาหุ้นของแอกซ่า เอสเอ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ Euronext Paris Compartiment A ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นขั้นสูงสุด
โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2560 มีแผนการให้ผลตอบแทนพนักงานโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
แผนจะให้สิทธิกับพนักงานที่ได้รับเลือกที่จะได้รับหุ้นสามัญของแอกซ่า เอสเอ ภายหลังจากระยะเวลาการให้สิทธิและภายใต้เงื่อนไขพิเศษ ระยะเวลาจะได้รับสิทธิ คือ 4 ปี เมื่อครบ
ระยะการถือสิทธิจะถูกคำ�นวณจำ�นวนหุ้นสามัญของบริษัทแอกซ่า เอสเอ โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทในช่วงระยะเวลาของงวดบัญชีนั้น ๆ
เกณฑ์ของผลประกอบการจะถูกกำ�หนดโดยคณะกรรมการของบริษัท และจะถูกนำ�มาวัดประสิทธิภาพผลประกอบการของบริษัท
พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

ณ วันที่ 1 มกราคม

106,585

58,347

หุ้นที่ออกให้/โอนเข้า

110,233

70,985

หุ้นที่มีการใช้สิทธิ

(11,256)

(22,747)

หุ้นที่ถูกริบ/โอนออก

(19,703)

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

185,859

106,585

จำ�นวนที่รับรู้ผลประโยชน์อื่นของพนักงานสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จำ�นวน 43 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : จำ�นวน 19 ล้านบาท) และจำ�นวนหนี้สินผลประโยชน์ใน
หนี้สินอื่นเป็นจำ�นวน 95 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : จำ�นวน 69 ล้านบาท) บริษัทมีการใช้วิธีประมาณการกระแสเงินสดในการคำ�นวณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายประโยชน์พนักงาน
โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ สมมติฐานสำ�หรับการประเมินมูลค่าคำ�นวณโดยการประมาณการณ์ราคาหุ้นและอัตราการเข้าออกของพนักงาน

23 หนี้สินอื่น
พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

1,411,000

222,600

หนี้สินอื่นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

287,850

707,560

อื่น ๆ

510,417

263,202

รวม

2,209,267

1,193,362

เจ้าหนี้เงินประกันจากสัญญาตราสารอนุพันธ์

เจ้าหนี้เงินประกันจากสัญญาตราสารอนุพันธ์ คือ เงินค้ำ�ประกันที่สถาบันการเงินวางไว้ที่บริษัทภายใต้เงื่อนไขในสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน

24 เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายจะรับรู้เมื่อมีการให้สัตยาบันในการประชุมสามัญประจำ�ปี และได้รับการอนุมัติจากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย การประชุม
สามัญประจำ�ปีเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนินงานปี พ.ศ. 2559 จำ�นวน 5,045 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่าย
เงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนินงานปี พ.ศ. 2558 จำ�นวน 4,983 ล้านบาท) เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้
อนุมัติให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลเป็นจำ�นวนเงิน 3,650 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้อนุมัติให้บริษัทสามารถจ่าย
เงินปันผลเป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 3,750 ล้านบาท)
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บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
25 ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

1,290,606

1,120,595

662,172

616,065

11,186

10,983

219

5,538

ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาด

299,389

309,351

ค่าใช้จ่ายในการบริการ

678,268

694,123

ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานอื่น

908,073

698,272

3,849,913

3,454,927

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

941,956

786,724

เงินประกันสังคม

15,784

16,760

เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

54,017

46,738

278,849

270,373

1,290,606

1,120,595

ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกันภัย และการจัดการค่าสินไหมทดแทน (หมายเหตุ 26)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารและอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกันภัย
ค่าภาษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

รวมค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน

26 ค่าใช้จ่ายพนักงาน

เงินเดือนและค่าแรง

ผลประโยชน์อื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายพนักงาน (หมายเหตุ 25)

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทจ่ายสมทบและพนักงานจ่ายสะสมเข้ากองทุนดังกล่าวเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ
3 ถึงร้อยละ 10 ของเงินเดือนพนักงาน บริษัทได้แต่งตั้งกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึ่งเพื่อบริหารกองทุนซึ่งเป็นไปตามข้อกำ�หนดของกฎกระทรวง

27 ภาษีเงินได้
พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

ภาษีเงินได้ที่คำ�นวณจากกำ�ไรทางภาษีสำ�หรับปี

726,615

1,150,152

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 18)

155,698

91,846

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามบัญชี

882,313

1,241,998

ภาษีเงินได้สำ�หรับกำ�ไรก่อนหักภาษีของบริษัทมียอดจำ�นวนเงินที่แตกต่างจากการคำ�นวณกำ�ไรทางบัญชีคูณกับภาษีของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้:

กำ�ไรก่อนหักภาษีเงินได้

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

4,645,958

6,356,649

อัตราภาษีเงินได้

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

ผลคูณของกำ�ไรก่อนภาษีเงินได้และอัตราภาษีเงินได้

929,192

1,271,330

ผลกระทบทางภาษีของรายได้ที่ได้รับยกเว้นทางภาษี และค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำ�มาหักภาษีได้

(46,879)

(29,332)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามบัญชี

882,313

1,241,998

อัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ยสำ�หรับปี พ.ศ. 2560 คือร้อยละ 20 (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 20) ไม่มีรายการรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีและค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษีได้ที่มีสาระสำ�คัญ
ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้รอตัดบัญชีแสดงไว้ในหมายเหตุ 18
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บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
28 ผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับแต่ละองค์ประกอบของกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

จำ�นวน
ก่อนภาษี
พันบาท

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี
พันบาท

จำ�นวนสุทธิ
จากภาษี
พันบาท

จำ�นวน
ก่อนภาษี
พันบาท

ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย) ภาษี
พันบาท

จำ�นวนสุทธิ
จากภาษี
พันบาท

7,145,038

(1,429,008)

5,716,030

(546,446)

109,289

(437,157)

ผลขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สำ�หรับโครงการผลประโยชน์
พนักงาน

(12,572)

-

(12,572)

(3,067)

-

(3,067)

ผลกำ�ไร(ขาดทุน)จาก เครื่องมือ
ป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด

549,961

(109,992)

439,969

(144,978)

28,996

(115,982)

รายการในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่
โอนไปกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(353,457)

70,692

(282,765)

(359,641)

71,928

(287,713)

รวม

7,328,970

(1,468,308)

5,860,662

(1,054,132)

210,213

(843,919)

ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย

29 กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำ�นวณโดยการหารกำ�ไรสุทธิสำ�หรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักที่ถือในระหว่างปี

กำ�ไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (พันบาท)
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักที่ถืออยู่ในระหว่างปี (พันหุ้น)
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
บริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดสำ�หรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559
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พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

3,763,645

5,114,651

135,500

135,500

27.78

37.75

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
30 รายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รายการที่เกิดกับบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ที่สำ�คัญมีดังนี้
ยอดคงเหลือกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

2,105,845

1,627,827

เงินลงทุนในตราสารทุน

107,513

223,600

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

500,000

500,000

3,920,023

3,313,208

38,258

38,259

206,157

167,689

35,502

28,611

ลูกหนี้อื่น

2,192

581

เจ้าหนี้อื่น

287,850

707,560

1,570

1,180

3,202

1,595

121

133

ลักษณะความสัมพันธ์
ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น

เงินฝากธนาคาร

ตั๋วแลกเงิน
ดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าบริการค้างจ่าย
บริษัท แอกซ่า แอสซิสแต้นซ์ จำ�กัด

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

ค่าบริการค้างจ่าย
แอกซ่า เอเชีย ลิมิเต็ด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย
อื่น ๆ

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

ลูกหนี้อื่น
บริษัท เนชั่นแนล มิวชวล อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีวาย ลิมิเต็ด
ลูกหนี้อื่น

ผู้ถือหุ้น
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บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
30 รายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

ดอกเบี้ยรับ

110,480

111,714

เงินปันผลรับ

11,535

11,176

122,015

122,890

70,903

72,046

2,023,642

1,822,952

2,094,545

1,894,998

292,371

243,364

188,000

148,460

707,399

730,481

26,066

24,950

ลักษณะความสัมพันธ์
ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น

รายได้

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าบริการจ่าย
บริษัท บัตรกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต
บริษัท แอกซ่า แอสซิสแต้นซ์ จำ�กัด

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

ค่าบริการจ่าย
AXA Asia Limited

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

ค่าบริการจ่าย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัทได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารคิดให้กับลูกค้าทั่วไป
อัตราและเงื่อนไขการคิดค่าธรรมเนียมธนาคารเป็นเช่นเดียวกับที่ธนาคารคิดกับลูกค้าทั่วไป
อัตราและเงื่อนไขการคิดค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต ค่าบริการและค่าธรรมเนียมการจัดการบริหารกองทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าตอบแทนผู้บริหารที่สำ�คัญ
ผู้บริหารที่สำ�คัญคือ ผู้ที่มีอำ�นาจและความรับผิดชอบในการวางแผนกำ�หนดและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 บริษัทมี
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน โบนัส ผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณอายุ และอื่น ๆ ของผู้บริหารเป็นจำ�นวนเงิน 242 ล้านบาท และ 127 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ซึ่งได้แสดงรวมไว้ในรายการค่า
ใช้จ่ายในการดำ�เนินงานในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
31 หลักทรัพย์ประกันและหลักทรัพย์ที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำ�รองวางไว้กับนายทะเบียน
31.1 หลักทรัพย์ประกันไว้กับนายทะเบียน
บริษัทได้วางหลักทรัพย์ประกันไว้กับนายทะเบียนประกันภัย กระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 หลักทรัพย์ที่วางไว้กับนายทะเบียน ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

26,456

25,349

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

47,538,682

35,101,661

พ.ศ. 2560
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

158,591

173,331

ระยะเวลาที่เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี

111,348

247,340

รวม

269,939

420,671

พันธบัตรรัฐบาล

31.2 หลักทรัพย์ที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำ�รองวางไว้กับนายทะเบียน

พันธบัตรรัฐบาล

32 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้าและภาระผูกพัน
32.1 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำ�เนินงานของอาคารและยานพาหนะในอนาคตดังต่อไปนี้

32.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทมีภาระผูกพันกับธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศไทยเพื่อให้ได้มา ซึ่งเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลในอนาคตข้างหน้าภายใน พ.ศ. 2566 พ.ศ.

2568 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2574 พ.ศ. 2575 พ.ศ. 2579 พ.ศ. 2580 พ.ศ. 2587 พ.ศ. 2589 พ.ศ. 2604 พ.ศ. 2609 และ พ.ศ. 2610 เป็นจำ�นวนเงิน 294.70 ล้านบาท 494.19 ล้าน
บาท 502.09 ล้านบาท 3,852.60 ล้านบาท 418.10 ล้านบาท 356.78 ล้านบาท 514.27 ล้านบาท 1,561.91 ล้านบาท 639.52 ล้านบาท 541.44 ล้านบาท 3,066.23 ล้านบาท
และ 2,208.73 ล้านบาท ตามลำ�ดับ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : 6,867.63 ล้านบาท)

33 เครื่องมือทางการเงิน
บริษัทได้มีการทำ�สัญญาการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดของตราสารอนุพันธ์ บริษัทได้บันทึกมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็น
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ จำ�นวนเงิน 690.7 ล้านบาท และหนี้สินตราสารอนุพันธ์ จำ�นวนเงิน 109.2 ล้านบาท และได้มีการรับรู้รายการกำ�ไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการป้องกัน
ความเสี่ยงกระแสเงินสดในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ จำ�นวนเงิน 276.4 ล้านบาท และหนี้สินตราสารอนุพันธ์ จำ�นวน
เงิน 242.1 ล้านบาท)
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