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ความรับผิดชอบขององค์กร
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า โดยใช้กลยุทธ์การสื่อสาร
และการส่งเสริมการตลาดที่ชัดเจน โปร่งใส ตลอดจนดูแลจัดการกระบวนการเรียกร้องสินไหมด้วย
ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ เรายังน�ำเสนอแบบประกัน ผลิตภัณฑ์เพื่อการออมทรัพย์และการลงทุนที่
หลากหลาย และบริการอื่น ๆ ที่ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงลดการ
กีดกันทางสังคม

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มุ่งมั่นที่จะเป็นนายจ้างที่มีความรับผิดชอบ โดยให้ความส�ำคัญกับพนักงาน
ซึ่งถือเป็นหัวใจที่ส�ำคัญของกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งการบรรลุความส�ำเร็จในด้านนี้เกิดจากการสร้าง
สถานที่ท�ำงานให้สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กรที่ส่งเสริมเรื่องความหลากหลายและโอกาสที่เท่าเทียมกัน
ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงาน กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทางวิชาชีพ และส่งเสริม
ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ในฐานะที่เป็นบรรษัทพลเมืองที่มีความรับชอบหน่วยหนึ่งของสังคม กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มุ่งมั่นที่
จะแสดงบทบาทเชิงบวกในสังคม โดยการสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมเรื่องการเป็นอาสาสมัครของพนักงาน
รวมถึงการสนับสนุนและแบ่งปันสู่ชุมชนที่เราด�ำเนินธุรกิจอยู่ นอกจากนี้ เรายังมีความมุ่งมั่นที่จะแบ่งปัน
ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจของเรา ด้วยการสร้างความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ทุกภาคส่วนใน
สังคมก�ำลังเผชิญอยู่

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม โดยการจัดการของเสีย การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เรายังตระหนักถึง
บทบาทของเราในการส่งเสริมจิตส�ำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ถือหุ้นของเรา เพื่อช่วยพัฒนาความเข้าใจ
เรื่องความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก และมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ตลอดถึงความพยายามในการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกหลาย ๆ ด้าน

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรและธุรกิจในระยาว โดยยึดมั่นในหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่โปร่งใส รอบคอบ และจริยธรรมทางธุรกิจ ภายใต้มาตรฐานและประมวลจริยธรรม
ขององค์กร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ยังตระหนัก
ถึงผลกระทบของการด�ำเนินธุรกิจที่มีต่อสังคม โดยมุ่งมั่นน�ำเอาประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมา
บูรณาการในการก�ำกับดูแลกิจการ กระบวนการการจัดการความเสี่ยง และกลยุทธ์การลงทุนของเรา

ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

ในฐานะผู้ให้บริการด้านความคุ้มครองทางการเงิน ผลกระทบทางสังคมไม่ได้เป็นผลมาจาก “กระบวนการ
ผลิต” ของเรา หากแต่เป็นการเลือกบริษัทซัพพลายเออร์ ตั้งแต่การสั่งซื้อกระดาษ ไปจนถึงการว่าจ้างผู้ให้
บริการด้านการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยการตัดสินใจเลือกซัพพลายเออร์ในแต่ละครั้ง เราจะค�ำนึง
ถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะตามมาด้วยเสมอ
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รางวัลของเรา

รางวัลสถาบันการลงทุนดีเด่นประจ�ำปี 2559 (ติด 1 ใน 5) ด้านการลงทุนในตราสารหนีไ้ ทย
จากสถาบัน ดิ แอสเซส เบนซ์มาร์ค รีเสิรช์ (The Asset Benchmark Research)

รางวัลนีเ้ ป็นการมอบให้แก่บริษทั ทีเ่ ป็นนักลงทุนในกลุม่ สถาบันการเงิน และนักลงทุน ผูบ้ ริหารการลงทุน หรือผูจ้ ดั การกองทุน ทีไ่ ด้รบั
การยกย่องว่าเป็นเลิศทางด้านการลงทุน ส�ำหรับตราสารหนีภ้ ายในประเทศ จากการโหวตของพนักงานชัน้ น�ำฝ่ายขายพันธบัตรของ
ธนาคารพาณิชย์ นักวิจยั และนักกลยุทธ์ของธนาคาร และโบรกเกอร์ โดยมีนกั ลงทุน ผูบ้ ริหารการลงทุน หรือผูจ้ ดั การกองทุน ทีไ่ ด้รบั
การเสนอชือ่ ในครัง้ นีก้ ว่า 500 คน จากสถาบันการเงิน ใน 8 ประเทศ ทัว่ ภูมภิ าคเอเชีย

บริษทั ประกันชีวติ ยอดเยีย่ ม แห่งประเทศไทย

จากสถาบัน โกลบอล บิสซิเนส เอาท์ลคุ กรุงลอนดอน (Global Business Outlook, London)

รางวัลนีไ้ ด้รบั การพิจารณาจากความส�ำเร็จในด้านนวัตกรรมความช�ำนาญการด้านดิจทิ ลั การพัฒนาองค์กรอย่างมืออาชีพ และความมุง่
มัน่ ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รางวัลนีเ้ ป็นรางวัลระดับนานาชาติทไี่ ด้รบั การยอมรับในวงการธุรกิจระดับโลก นับเป็นเกียรติประวัติ
และความภาคภูมใิ จทีอ่ งค์กรของไทยได้รบั การยกย่องในครัง้ นี้
Pride of AXA 2016 - LINE and Krungthai-AXA Digital Ecosystem

จาก AXA Group

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ จับมือ ไลน์ คอร์ปอเรชัน่ ในการพัฒนาระบบ Digital Ecosystem ให้สอดคล้องกับการใช้งานอย่าง
กว้างขวางของแอพพลิเคชัน่ ไลน์ ซึง่ มีผใู้ ช้งานมากกว่า 33 ล้านคนในประเทศไทย นับเป็นบริษทั แรกในประเทศไทยทีน่ ำ� นวัตกรรม
ดิจติ ลั ใหม่ ๆ เพือ่ ส่งเสริมการเจริญเติบโตให้กบั บริษทั และเพิม่ ประสบการณ์ทเี่ ป็นเลิศให้กบั ลูกค้า
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รางวัลของเรา

รางวัลองค์กรทีม่ แี นวปฏิบตั ดิ เี ด่นด้านการจ้างงาน คนพิการระดับสากล ประจ�ำปี 2559

จากส�ำนักเลขาธิการสิทธิคนพิการแห่งรัฐเซาเปาลู (SEDPcD) ประเทศบราซิลร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Development Programme – UNDP)

เนือ่ งในวาระครบรอบ 10 ปีของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติรว่ มกับส�ำนัก
เลขาธิการสิทธิคนพิการแห่งรัฐเซาเปาลู จึงได้คดั เลือกแนวปฏิบตั ดิ เี ด่นจากองค์กรต่าง ๆ ทัว่ โลก เพือ่ เป็นแบบอย่างเพือ่ ส่งเสริมสิทธิ
ทีเ่ ท่าเทียมแก่คนพิการ โดยบริษทั ฯ ได้เกียรติรว่ มในพิธมี อบรางวัล ณ ทีท่ ำ� การองค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

จากรางวัลองค์กรทีส่ นับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น (ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 3) ประจ�ำปี 2559

จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมัน่ คงของมนุษย์

รางวัลองค์กรทีส่ นับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น (ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 3)ประจ�ำปี 2559 เป็นรางวัลทีย่ นื ยันความมุง่ มัน่ ในการสร้างสังคม
ทีเ่ ท่าเทียมแก่คนพิการของกรุงไทย-แอกซ่า ทีด่ ำ� เนินการมาอย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่ความเสมอภาคในการจ้างงาน การปรับปรุงสถานที่
และกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ ส่งเสริมความเท่าเทียมภายในสังคม เช่น งานวิง่ ด้วย อีกด้วย
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สารจากประธานคณะกรรมการ
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”)
มีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทราบถึงผลการด�ำเนิน
งานของบริษัทฯ ในปี 2559 ที่ผ่านมา
ผลประกอบการประจ�ำปี 2559 มียอดเบี้ยรับประกันรวม 55.8
พันล้านบาท และเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ จ�ำนวน 14.9 พันล้าน
บาท โดยบริษัท ฯ มีเบี้ยประกันผ่านช่องทางการจัดจ�ำหน่ายผ่าน
ธนาคารจ�ำนวน 6.4 พันล้านบาท ผ่านช่องทางตัวแทน 6.1 พันล้าน
บาท และช่องทางการจัดจ�ำหน่ายผ่านธุรกิจองค์กร 227 ล้านบาท
ส�ำหรับในปี 2560 นี้ บริษัท ฯ มีวิสัยทัศน์ที่ให้ผู้คนในสังคมมี
คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น พร้อมการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางในทุก ๆ ด้าน
ของการท�ำงาน ดังนั้น บริษัท ฯ จึงได้วางแผนกลยุทธ์ “การมีลูกค้า
เป็นศูนย์กลาง” ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงดูแลลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างเข้าถึง
และการบริหารกลยุทธ์ที่จะน�ำไปสู่ความสามารถในการเพิ่มผลก�ำไร
และเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังได้เปิด
ตัวค่านิยมองค์กรใหม่ 4 ข้อ ได้แก่ “ลูกค้ามาที่หนึ่ง” “ยึดมั่นความ
ถูกต้อง” “กล้าคิดกล้าท�ำ” และ “หัวใจเดียวกัน” ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยสร้าง
วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ ขั บ เคลื่ อ นโดยนวั ต กรรม ความเสมอภาคเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกัน และความไว้วางใจขณะเดียวกัน
นอกจากนี้ บริษัท ฯ จะรักษาความสามารถในการแข่งขัน และความเป็นผู้น�ำทางธุรกิจ ด้วยการท�ำงานเชิงรุกและดูแนวโน้ม
ความต้องการของลูกค้า ผ่านงานด้าน Transformation และการท�ำงานแบบ Agile Methodologies กล่าวคือ เป็นวิธีการท�ำงาน
ที่ลดความซับซ้อนของกระบวนการท�ำงานและเพิ่มความทันสมัยตอบโจทย์ต่อยุคปัจจุบันในเรื่องความสามารถทางเทคโนโลยี รวมถึง
การปฏิบัติการทางดิจิตอลซึ่งเป็นกุญแจส�ำคัญในการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมองค์กร และปรับเปลี่ยนวีธีการท�ำงานของเรา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเครื่องมือและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดีขึ้น และเพื่อให้ได้รับความคิดเห็นจากช่องทาง
การขาย และลูกค้าได้เร็วยิ่งขึ้น
สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการ ผมขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานของผู้ถือหุ้น คณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน
ที่ให้ความสนับสนุนและเชื่อมั่นในบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท ฯ จะมุ่งมั่นด�ำเนินพัฒนาธุรกิจประกันชีวิต ภายใต้หลัก
จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล ควบคู่กับการสนับสนุนมนุษยชาติ สังคม และความยั่งยืนของชุมชนในภาพรวม เพื่ออยู่เคียงข้างกับ
ลูกค้าและสังคมไทยในปีต่อ ๆ ไป

นายศิโรตม์ สวัสดิพ์ าณิชย์

ประธานกรรมการ บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลบริษัท
ชือ่ บริษทั

บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียน

0107555000376

ทีอ่ ยู่

เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชัน้ ที่ 1, 20-27 ถนนพระราม 9 แขวง
ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ติดต่อ

โทร. 0 2044 4000 โทรสาร. 0 2044 4032

ประเภทธุรกิจ

ประกันชีวติ

ก่อตัง้

วันที่ 12 มิถนุ ายน 2540

ทุนจดทะเบียนปัจจุบนั

1,355,000,000 บาท

ทุนช�ำระแล้ว

1,355,000,000 บาท

ชนิดหุน้

หุน้ สามัญ

มูลค่าหุน้

หุน้ ละ 10 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2. เนชัน่ แนล มิวชวล อินเตอร์เนชัน่ แนล พีทวี าย ลิมเิ ต็ด
3. บริษทั ไตรรัตนชาติ จ�ำกัด
4. นายพิสทุ ธิ์ เดชะไกศยะ
5. นายปวงสรร ชุมสาย ณ อยุธยา
6. นายสมคิด อารยะสกุล
7. นายอนุวตั ร โกศล

จำ�นวนหุ้น

ร้อยละ

67,750,000

50%

60,974,996

45%

6,774,999

5%

2

0%

1

0%

1

0%

1

0%
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รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำ�ปี 2559
ลำ�ดับ ชื่อ
1

นายศิโรตม์ สวัสดิพ์ าณิชย์

2

นายชัยณรงค์ เอือ้ สิทธิชยั

3

นายวิรชั วงศ์นริ นั ดร์

4

นายลือชัย ชัยปริญญา

5

นายเอเตียน บัวร์-โลฮองต์

6

นายเดวิด โครูนชิ *

7

นางสาวปรมาศิริ มโนลม้าย*
นางสายฝน สัจจศิลา*
นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ์

8
9

11

นายชินเวศ สารสาส
นางกิตติยา โตธนะเกษม

12

นายธัญญพงศ์ ธรรมาวรานุคปุ ต์

13

นายธวัช อยูย่ อด

14

นายฌอง หลุยส์ ลอคองต์ โชซี*่

15

นายเบอนัว แคลวาแรน*

16

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์

17

นายผยง ศรีวณิช

18

นายโรเบอโต ลีโอนาดิ*

10

ตำ�แหน่ง

- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการควบคุมภายในและปฏิบตั ติ ามกฏหมาย
- ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการ
- กรรมการการลงทุน
- กรรมการบริหารจัดการความเสีย่ ง
- กรรมการคณะท�ำงานฝ่ายจัดจ�ำหน่ายผ่านธนาคาร
- กรรมการ
- กรรมการบริหารจัดการความเสีย่ ง
- กรรมการ
- กรรมการคณะท�ำงานฝ่ายจัดจ�ำหน่ายผ่านธนาคาร
- กรรมการ
- กรรมการควบคุมภายในและปฏิบตั ติ ามกฏหมาย
- กรรมการการลงทุน
- กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารจัดการความเสีย่ ง
- กรรมการ
- กรรมการบริหารจัดการความเสีย่ ง
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการควบคุมภายในและปฏิบตั ติ ามกฏหมาย
- กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการการลงทุน
- ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสีย่ ง
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการการลงทุน
- กรรมการคณะท�ำงานฝ่ายจัดจ�ำหน่ายผ่านธนาคาร
- กรรมการ
- กรรมการคณะท�ำงานฝ่ายจัดจ�ำหน่ายผ่านธนาคาร
- กรรมการ
- กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการ
- กรรมการการลงทุน
- ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสีย่ ง
- กรรมการ
- กรรมการควบคุมภายในและปฏิบตั ติ ามกฏหมาย
- กรรมการการลงทุน
- กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารจัดการความเสีย่ ง
- กรรมการ
- กรรมการควบคุมภายในและปฏิบตั ติ ามกฏหมาย
- กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการการลงทุน
- ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสีย่ ง
- กรรมการ
- กรรมการการลงทุน
- กรรมการ

* บริษทั ไม่มนี โยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการแก่กรรมการทีเ่ ป็นพนักงานของบริษทั หรือบริษทั ในกลุม่ แอกซ่า
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รายเดือน (ทั้งปี)
360,000

โบนัส
249,090

เบี้ยประชุม
200,000

หุ้นที่ถือ

รวม (บาท)

หมายเหตุ

1,159,090

200,000
150,000
43,796

80,000

353,796

40,000
40,000
150,000
32,847

80,000

152,847

40,000
5,474

20,000

75,474

50,000

แต่งตัง้ 11 ตุลาคม 2559
แต่งตัง้ 11 ตุลาคม 2559
แต่งตัง้ 11 ตุลาคม 2559
แต่งตัง้ 11 ตุลาคม 2559
แต่งตัง้ 11 ตุลาคม 2559
แต่งตัง้ 11 ตุลาคม 2559

38,321

20,000

178,321

10,000
10,000
50,000
50,000
10,949

5,474

40,000

20,000

50,949

125,474

100,000
21,898

60,000

101,898

20,000

112,227

60,000

522,227

30,000
20,000
150,000
150,000
16,423

40,000
20,000

76,423

แต่งตัง้ 11 ตุลาคม 2559
แต่งตัง้ 11 ตุลาคม 2559
แต่งตัง้ 11 ตุลาคม 2559
แต่งตัง้ 11 ตุลาคม 2559
แต่งตัง้ 11 ตุลาคม 2559
ลาออก 25 เมษายน 2559
ลาออก 25 เมษายน 2559
ลาออก 25 เมษายน 2559
ลาออก 2 สิงหาคม 2559
ลาออก 2 สิงหาคม 2559
ลาออก 2 สิงหาคม 2559
ลาออก 2 สิงหาคม 2559
ลาออก 2 สิงหาคม 2559
ลาออก 2 สิงหาคม 2559
ลาออก 2 สิงหาคม 2559
ลาออก 2 สิงหาคม 2559
ลาออก 2 สิงหาคม 2559
ลาออก 2 สิงหาคม 2559
ลาออก 2 สิงหาคม 2559
ลาออก 2 สิงหาคม 2559
ลาออก 1 กันยายน 2559
ลาออก 1 กันยายน 2559
ลาออก 1 กันยายน 2559
ลาออก 1 กันยายน 2559
ลาออก 1 กันยายน 2559
ลาออก 8 พฤศจิกายน 2559
ลาออก 8 พฤศจิกายน 2559
ลาออก 25 พฤศจิกายน 2559
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โครงสร้างบริษัท
เดวิด โครูนิช
ประธานกรรมการบริหาร

ปรมาศิริ มโนลม้าย

ซาโตชิ นากาโน

ดานาซาร์ แรมจิต

แอเรียล แมคโตโต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายขาย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายการเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายปฏิบัติการ

ดร.อุกฤษฏ์ ศรีดโรมนต์

แอนดรูว์ ซามาราตุงกา

บงกช สุขมูล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายตัวแทน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันชีวิต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายบริการลูกค้า

ปรมาศิริ มโนลม้าย

อลิสา อารีพงษ์

สุภาพร คุณานนทวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายพิจารณากรมธรรม์

พรศักดิ์ สุวรรณทรรภ

นภัสชล มีสุนทร

สุกัญญา เที่ยงธีระธรรม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา
ฝ่ายจัดจำ�หน่าย

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายการเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายบริหารกรมธรรม์

(รักษาการ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายจัดจำ�หน่ายผ่านธนาคาร

วาณี ดวงชโลมนิล

คาเรน สเปนซ์

ประธานเหน้าที่บริหาร
ฝ่ายจัดจำ�หน่ายผ่านธุรกิจ
องค์กร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายระบบบริหารข้อมูล
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
(ระหว่างการแต่งตั้ง)

ภฤตยา สัจจศิลา

แฟรงค์ บารอน

เมฮ์ดิ กูจ์ดิ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายบริหารงานลูกค้า

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายบริหาร
ความเปลี่ยนแปลง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายกลยุทธ์

พิมพาภรณ์ อาภาศิริผล

สุทัศน์ ลาภเกียรติถาวร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายบริหารมูลค่าและ
ประสบการณ์ลูกค้า

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายประสิทธิภาพของธุรกิจ

ดร.มาร์คุส ไคเซอร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายประกันสุขภาพและผล
ประโยชน์ ในส่วนพนักงาน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ อื หุน้ และคณะกรรมการของบริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินของบริษทั บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ”) แสดงฐานะการเงินของบริษทั ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 และผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินทีต่ รวจสอบ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ข้างต้นนี้ ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 งบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสดส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผูส้ อบ
บัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษทั ตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
บัญชีในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงินทีก่ ำ� หนด โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ ซึง่ เป็นไปตามข้อก�ำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสม
เพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
รับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็น เพือ่ ให้สามารถจัดท�ำงบการเงินทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อ
เท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทั ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง เปิดเผยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการ
ด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง เว้นแต่ผบู้ ริหารมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิก
บริษทั หรือหยุดด�ำเนินงาน หรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนือ่ งต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีช่ ว่ ยผูบ้ ริหารในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของบริษทั

ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อ
เท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของข้าพเจ้า
อยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�ำคัญเมือ่ คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะ
มีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุ ยพินจิ เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพและการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผู้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ต่อ)
• ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อ
ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ พียง
พอและเหมาะสมเพือ่ เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึง่
เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่
ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่
เกีย่ วข้องซึง่ จัดท�ำขึน้ โดยผูบ้ ริหาร
• สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งของผูบ้ ริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่
ได้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอี่ าจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อ
ความสามารถของบริษทั ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าว
ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยทีเ่ กีย่ วข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น
ของข้าพเจ้าจะเปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของ
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษทั ต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง
• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูป
แบบทีท่ ำ� ให้มกี ารน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีค่ วร
ข้าพเจ้าได้สอื่ สารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ ซึง่ รวมถึงประเด็นทีม่ นี ยั
ส�ำคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องทีม่ นี ยั ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน ถ้าหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำ� รับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นอิสระและได้สอื่ สาร
กับคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทงั้ หมด ตลอดจนเรือ่ งอืน่ ซึง่ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่ามีเหตุผลทีบ่ คุ คลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบ
ต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข่ า้ พเจ้าใช้เพือ่ ป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็นอิสระ
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด

อโนทัย ลีกจิ วัฒนะ

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3442
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด
กรุงเทพมหานคร
27 มีนาคม พ.ศ. 2560
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บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(ปรับปรุงใหม่)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พันบาท

1 มกราคม
พ.ศ. 2558
พันบาท

2,974,132

2,207,630

1,861,270

1,175,662

1,076,774

955,231

10

1,994,935

2,063,120

1,729,567

11

20,119

17,831

31,977

12

870,733

569,991

185,863

13

186,609,603

159,368,766

128,403,205

14

6,065,408

4,125,939

2,743,638

15

472

617

345

16

524,779

124,986

150,399

17

197,465

175,639

140,105

562,710

510,408

418,914

140,159

16,677

1

462,439

473,447

92,670

201,598,616

170,731,825

136,713,185

หมายเหตุ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
พันบาท

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เบีย้ ประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
ลูกหนีจ้ ากสัญญาประกันภัยต่อ
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
สินทรัพย์ลงทุนทีผ่ เู้ อาประกันภัยรับความเสีย่ ง
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ
เงินกองทุนตัวแทน
ลูกหนีจ้ ากการขายเงินลงทุน
สินทรัพย์อนื่

9

19

รวมสินทรัพย์

………………………..………………………………………… กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 22 ถึง 70 เป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุ

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
พันบาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558
พันบาท

1 มกราคม
พ.ศ. 2558
พันบาท

หนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้
หนีส้ นิ
หนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนีบ้ ริษทั ประกันภัยต่อ
หนีส้ นิ ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
เงินกองทุนตัวแทน
หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี-สุทธิ
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
เจ้าหนีจ้ ากการซือ้ เงินลงทุน
หนีส้ นิ อืน่

20
21
12
22
18
30
23

รวมหนีส้ นิ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 135,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ทุนทีอ่ อกจ�ำหน่ายและช�ำระแล้วเต็มมูลค่า
หุน้ สามัญ 135,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนีส้ นิ และส่วนของผุถ้ อื หุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 22 ถึง 70 เป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

172,777,316
187,236
793,872
414,406
60,792
562,710
1,609,034
2,028,734
183,869
1,193,362

142,906,289
247,150
514,753
450,251
47,457
510,408
1,727,401
2,274,624
9,386
777,553

112,661,278
143,720
108,859
656,212
47,257
418,914
1,198,782
2,094,983
549,425
583,773

179,811,331

149,465,272

118,463,203

1,355,000

1,355,000

1,355,000

1,355,000

1,355,000

1,355,000

135,500
13,834,410

135,500
12,469,759

135,500
11,506,613

6,462,375

7,306,294

5,252,869

21,787,285

21,266,553

18,249,982

201,598,616

170,731,825

136,713,185
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บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุ
รายได้
เบีย้ ประกันภัยรับ
หัก เบีย้ ประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบีย้ ประกันภัยรับสุทธิ
หัก ส�ำรองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น
เบีย้ ประกันภัยทีถ่ อื เป็นรายได้สทุ ธิจากการประกันภัยต่อ
รายได้คา่ จ้างและค่าบ�ำเหน็จ
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
ผลก�ำไรจากเงินลงทุน
ผลก�ำไรจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุพนั ธ์
รายได้อนื่

55,944,234
(226,575)
55,717,659
(440,025)

รวมค่าใช้จา่ ย
ก�ำไรก่อนหักภาษีเงินได้ (ยกไป)

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 22 ถึง 70 เป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

พ.ศ. 2558
พันบาท

159,131
6,693,290
359,641
52,673
28,070

54,691,356
(465,751)
54,225,605
(209,530)
54,016,075
167,186
5,649,835
276,595
185,079
47,402

62,570,439

60,342,172

28,227,497
16,247,093

28,701,319
13,010,197

(86,199)

(182,256)

30

16,160,894
7,555,510

12,827,941
8,647,864

25, 30

796,493
3,454,927

712,119
3,010,105

18,469

18,767

56,213,790

53,918,115

6,356,649

6,424,057

55,277,634

30

รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ย
ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิม่
ผลประโยชน์จา่ ยตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน
หัก ผลประโยชน์จา่ ยตามกรมธรรม์ประกันภัยและ
ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ผลประโยชน์จา่ ยตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอืน่
ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยอืน่

พ.ศ. 2559
พันบาท
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บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(ปรับปรุงใหม่)

หมายเหตุ
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้ (ยกมา)
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่
รายการทีจ่ ะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก�ำไร(ขาดทุน)ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ก�ำไร(ขาดทุน)จากเครือ่ งมือป้องกันความเสีย่ งกระแสเงินสด
รายการในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ทีโ่ อนไปก�ำไรขาดทุน
ภาษีเงินได้ของรายการทีจ่ ะจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการทีจ่ ะจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการทีจ่ ะไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ของรายการทีจ่ ะไม่จดั ประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการทีจ่ ะไม่จดั ประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับปี-สุทธิจากภาษี
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)
ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 22 ถึง 70 เป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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พ.ศ. 2559
พันบาท

พ.ศ. 2558
พันบาท

6,356,649

6,424,057

(1,241,998)

(1,260,911)

5,114,651

5,163,146

(546,446)

2,720,366

(144,978)

127,273

(359,641)

(276,595)

210,213

(514,209)

(840,852)

2,056,835

(3,067)

(3,410)

-

-

(3,067)

(3,410)

(843,919)

2,053,425

4,270,732

7,216,571

37.75

38.10

29

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 22 ถึง 70 เป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

ยอดสิน้ ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ยอดสิน้ ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ การเปลีย่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ขาดทุนจากเครือ่ งมือป้องกันความเสีย่ ง
รายการในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ทีโ่ อนไปก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ยอดต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ก�ำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ก�ำไรจากเครือ่ งมือป้องกันความเสีย่ ง
รายการในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ทีโ่ อนไปก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
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หมายเหตุ

1,355,000

-

13,969,910

-

(3,750,000)

(115,982)

-

6,433,421

25,226

-

-

(437,157)
(287,713)

-

-

141,208

-

-

-

5,114,651

(221,276)

101,818

7,158,291

-

-

-

-

-

39,390

กำ�ไร(ขาดทุน)
จากเครื่องมือ
ป้องกันความ
เสี่ยง
กระแสเงินสด
พันบาท

2,176,293

-

-

5,203,274

12,605,259

-

-

1,355,000

(4,200,000)

5,163,146

-

11,642,113

1,355,000

ทุนที่ออก
และชำ�ระแล้ว
พันบาท

กำ�ไร(ขาดทุน)
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
จากการ
เปลี่ยนแปลงใน
กำ�ไรสะสม มูลค่าเงินลงทุน
ที่ยังไม่จัดสรร
เผื่อขาย
พันบาท
พันบาท

รวม
พันบาท
5,163,146

(224,686)

101,818

2,176,293

5,114,651

(290,780)

(115,982)

(437,157)

3,728 21,787,285

(3,067)

-

-

- (3,750,000)

-

6,795 21,266,553

(3,410)

-

-

- (4,200,000)

-

10,205 18,249,982

กำ�ไร(ขาดทุน)
จากการประมาณ
การ
ตามหลัก
คณิตศาสตร์
ประกันภัยสำ�หรับ
โครงการ
ผลประโยชน์
พนักงาน
พันบาท
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บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พันบาท

กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
เบีย้ ประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินจ่ายเกีย่ วกับการรับประกันภัยต่อ
ดอกเบีย้ รับ
เงินปันผลรับ
รายได้อนื่
เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน
จากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอืน่
ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยอืน่
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
เงินสดรับ - เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสดจ่าย - เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
ส่วนปรับปรุงส�ำนักงานเช่าและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไป
ส่วนปรับปรุงส�ำนักงานเช่าและอุปกรณ์
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดใช้ไป
จ่ายเงินปันผลแก่ผถู้ อื หุน้
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

พ.ศ. 2557
พันบาท

55,066,413

54,309,802

(331,067)

(63,892)

5,898,209

4,932,029

696,193

596,262

105,333

129,470

(14,872,046)

(11,645,884)

(7,840,014)

(8,623,830)

(796,494)

(712,119)

(3,021,788)

(2,741,262)

(4,401)

(18,671)

(1,185,996)

(1,452,462)

57,395,362

52,231,183

(85,126,201)

(80,826,405)

(988,442)

(1,382,301)

20,011

(4,532)

5,015,072

4,727,388

1,291

10

1,291

10

(467,961)

(46,524)

(10,442)

(134,514)

(478,403)

(181,038)

(477,112)

(181,028)

(3,771,458)

(4,200,000)

(3,771,458)

(4,200,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

766,502

346,360

2,207,630

1,861,270

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ ปี

2,974,132

2,207,630

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 22 ถึง 70 เป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้
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บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
1.

ข้อมูลทัว่ ไป
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ำกัด ตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่
12 มิถุนายน พ.ศ. 2540 และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน 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
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั คือ ธนาคาร กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษทั เนชัน่ แนล มิวชวล อินเตอร์เนชัน่ แนล พีทวี าย ลิมเิ ต็ด
งบการเงินได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารของบริษัทเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560

2. เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน

งบการเงินได้จัดท�ำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึง่ หมายถึงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินทีอ่ อกภายใต้พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 นอกจากนี้ งบการเงินได้ทำ� ขึน้ ตามรูปแบบทีก่ ำ� หนดโดยประกาศของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไข และระยะเวลา ในการ
จัดท�ำและยืน่ งบการเงินและรายงานเกีย่ วกับผลการด�ำเนินงานของบริษทั ประกันชีวติ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559
บริษัทได้น�ำนโยบายบัญชีของกลุ่มบริษัท AXA เรื่อง ตราสารอนุพันธ์และตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกัน
ความเสี่ยง ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.6
งบการเงินได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้น
เรื่องที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในล�ำดับต่อไป
การจัดท�ำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ก�ำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญและ
การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดท�ำขึ้นตามกระบวนการในการน�ำนโยบายการบัญชีของกิจการ
ไปถือปฏิบัติ และต้องเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวข้องกับข้อสมมติฐานและประมาณ
การที่มีนัยส�ำคัญต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดท�ำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความ ขัดแย้งกัน
หรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

23

3. นโยบายการบัญชี
3.1

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐาน
การบัญชี ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั มีดงั นี้
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัท
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ส่งผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่อบริษัท มีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)
						
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4		
(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13		
(ปรับปรุง 2558)

เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่อง สัญญาประกันภัย
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ
ทางบัญชีส�ำหรับเงินสมทบจากพนักงานหรือบุคคลที่สามแก่โครงการผลประโยชน์ ที่ก�ำหนดไว้ให้ชัดเจนขึ้น
การปรับปรุงดังกล่าวให้ความแตกต่างระหว่าง เงินสมทบที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เงินสมทบนั้นเกิดขึ้นเท่านั้น และเงินสมทบที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่มากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ผู้บริหาร
ประเมินว่ามาตรฐานดังกล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษัท
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ได้รวมกิจการที่ให้บริการด้านผู้บริหารส�ำคัญแก่กิจการที่รายงาน หรือแก่ส�ำนักงานใหญ่ของกิจการที่รายงาน ซึ่ง
กิจการต้องเปิดเผยจ�ำนวนเงินที่กิจการได้จ่ายให้แก่กิจการที่ให้บริการด้านผู้บริหารส�ำคัญ ผู้บริหารประเมินว่า
มาตรฐานดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษัท
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) ถือปฏิบัติกับสัญญาประกันภัยทั้งหมด (รวมถึงสัญญา
ประกันภัยต่อ) ที่กิจการเป็นผู้ออกและสัญญาประกันภัยต่อที่กิจการถือไว้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
นี้ยกเว้นเป็นการชั่วคราว ให้ผู้รับประกันภัยไม่ต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดบางประการของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่น ๆ รวมทั้งข้อก�ำหนดตามแม่บทการบัญชีในการเลือกใช้นโยบายการบัญชีส�ำหรับสัญญาประกัน
ภัย อย่างไรก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีข้อก�ำหนด ดังนี้ (ก) ห้ามตั้งประมาณการหนี้สินส�ำหรับ
ค่าสินไหมทดแทนที่ยังไม่เกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (ข) ให้ทดสอบความเพียงพอของหนี้สินจากการ
ประกันภัยที่รับรู้แล้ว และทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ และ (ค) ให้ผู้รับประกันภัย
บันทึกหนี้สินจากสัญญาประกันภัยไว้ในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการจนกว่าภาระหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
นั้นจะหมดลง หรือยกเลิก หรือสิ้นผลบังคับ และ (ง) ให้แสดงหนี้สินจากสัญญาประกันภัยโดยไม่มีการหักกลบกับ
สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง การน�ำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ถูกกล่าวไว้ในหมายเหตุ 3.12 และหมายเหตุ 8
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3. นโยบายการบัญชี
3.1

(ต่อ)
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐาน
การบัญชี ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั มีดงั นี้ (ต่อ)
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัท (ต่อ)
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ส่งผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่อบริษัท มีดังต่อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง มูลค่ายุตธิ รรมได้กำ� หนดให้ชดั เจนขึน้ เกีย่ วกับ
ข้อยกเว้นในเรือ่ งของการวัดมูลค่ายุตธิ รรมเป็นกลุม่ ให้ปฏิบตั ใิ ช้กบั ทุกสัญญาทีอ่ ยูใ่ นขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 9 เรือ่ งเครือ่ งมือทางการเงิน (เมือ่ มีการประกาศใช้) ซึง่ รวมถึงสัญญาทีไ่ ม่เป็นสัญญาทางการเงิน ผู้
บริหารประเมินว่ามาตรฐานดังกล่าว
ไม่มผี ลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษทั
ข) กลุม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ปลีย่ นแปลงและไม่สง่ ผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ปลีย่ นแปลงมีจำ� นวนทัง้ สิน้ 40 ฉบับ ซึง่ ผูบ้ ริหารของบริษทั ประเมินว่าไม่มผี ลกระทบ
อย่างมีสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษทั
2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีม่ กี ารปรับปรุงใหม่ซงึ่ จะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึง่ บริษทั ไม่ได้
น�ำมาตรฐานทีป่ รับปรุงใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั กิ อ่ นวันบังคับใช้
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�ำคัญและเกี่ยวข้องกับบริษัท
มีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง การน�ำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง ผลประโยชน์พนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เรือ่ ง สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) ได้ให้ความชัดเจนในหลายประเด็นทีส่ ำ� คัญดังต่อไปนี้
- ความมีสาระส�ำคัญ - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงข้อมูลในรูปแบบทีท่ ำ� ให้ผใู้ ช้งบการเงินเข้าใจรายการได้
ลดลง หากเป็นรายการทีม่ สี าระส�ำคัญ จะต้องเปิดเผยข้อมูลให้เพียงพอเพือ่ อธิบายผลกระทบทีม่ ตี อ่ ฐานะการเงิน
หรือผลการด�ำเนินงาน
- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทัดทีร่ ะบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 อาจจ�ำเป็นต้อง
แสดงแยกจากกันหากเกีย่ วข้องต่อความเข้าใจฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของกิจการ นอกจากนีย้ งั มีแนว
ปฏิบตั ใิ หม่ของการใช้การรวมยอด
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยันว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จำ� เป็นต้องเรียงล�ำดับตามล�ำดับการแสดง
รายการในงบการเงิน
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3. นโยบายการบัญชี
3.1

(ต่อ)
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐาน
การบัญชี ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั มีดงั นี้ (ต่อ)
2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีม่ กี ารปรับปรุงใหม่ซงึ่ จะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึง่ บริษทั ไม่ได้
น�ำมาตรฐานทีป่ รับปรุงใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั กิ อ่ นวันบังคับใช้ (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�ำคัญและเกี่ยวข้องกับบริษัท
มีดังต่อไปนี้ (ต่อ)
- รายการก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ทีเ่ กิดจากเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย - ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ทีเ่ กิดจาก
เงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียจะถูกจัดกลุม่ โดยพิจารณาว่าเป็นรายการทีจ่ ะถูกจัดประเภทใหม่ไปยังก�ำไรหรือขาดทุนใน
ภายหลังหรือไม่ โดยแต่ละกลุม่ จะแยกแสดงเป็นรายการบรรทัดแยกต่างหากในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
กิจการอยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) การเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญคือ ก�ำหนดให้มคี วามชัดเจนขึน้ ว่าการคิด
ค่าเสือ่ มราคาทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์โดยอ้างอิงกับรายได้นนั้ ไม่เหมาะสม กิจการอยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบ
จากการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) การเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญคือ ได้กำ� หนดให้มคี วามชัดเจนขึน้ ส�ำหรับการ
เลือกใช้อตั ราคิดลดส�ำหรับการประมาณผลประโยชน์หลังออกจากงานว่าให้ใช้อตั ราผลตอบแทนของหนีส้ นิ โดยพิจารณา
จากสกุลเงินของหนีส้ นิ ทีม่ สี กุลเงินทีส่ อดคล้องกับสกุลเงินของหนีส้ นิ ผลประโยชน์หลังออกจากงานเป็นส�ำคัญ ไม่ใช่
พิจารณาจากประเทศทีห่ นีส้ นิ นัน้ เกิดขึน้ กิจการอยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) การเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญคือได้กำ� หนดให้มคี วามชัดเจนถึงความหมาย
ของการอ้างอิงในมาตรฐาน ไปยัง “ข้อมูลทีไ่ ด้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล หรือทีอ่ นื่ ในรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล” ว่ากิจการทีใ่ ช้ประโยชน์ของข้อผ่อนปรนนีจ้ ะต้องอ้างอิงจากงบการเงินระหว่างกาลไปถึงยัง
รายงานอืน่ ทีม่ ขี อ้ มูลดังกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง โดยทีผ่ ใู้ ช้งบการเงินต้องสามารถเข้าถึงรายงานอืน่ ทีม่ ขี อ้ มูลนัน้ ใน
ลักษณะและเวลาเดียวกันกับงบการเงินระหว่างกาล กิจการประเมินว่ามาตรฐานดังกล่าวไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระ
ส�ำคัญต่อบริษทั
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงโดยให้มกี ารสันนิษฐานว่าการตัดจ�ำหน่ายของ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนโดยการอ้างอิงจากรายได้นนั้ ไม่เหมาะสม ข้อสันนิษฐานนีอ้ าจตกไปหากเข้าข้อหนึง่ ข้อใดต่อไปนี้ คือ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนได้ถกู แสดงเหมือนเป็นตัววัดของรายได้ (นัน่ คือรายได้เป็นปัจจัยทีเ่ ป็นข้อจ�ำกัดของมูลค่าทีจ่ ะได้รบั จาก
สินทรัพย์) หรือสามารถแสดงได้วา่ รายได้และการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจทีไ่ ด้จากสินทรัพย์มคี วามสัมพันธ์กนั เป็นอย่าง
มาก กิจการอยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
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3. นโยบายการบัญชี
3.1

(ต่อ)
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐาน
การบัญชี ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั มีดงั นี้ (ต่อ)
2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับทีม่ กี ารปรับปรุงใหม่ซงึ่ จะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึง่ บริษทั ไม่ได้
น�ำมาตรฐานทีป่ รับปรุงใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั กิ อ่ นวันบังคับใช้ (ต่อ)
ข) กลุม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ปลีย่ นแปลงและไม่สง่ ผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญ
มาตรฐานรายงานทางการเงินทีเ่ ปลีย่ นแปลงและไม่สง่ ผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญมีจำ� นวนทัง้ สิน้ 47 ฉบับ ซึง่ กิจการ
ประเมินว่าไม่มผี ลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษทั

3.2

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
(ก) สกุลเงินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงานและสกุลเงินทีใ่ ช้นำ� เสนองบการเงิน
รายการทีร่ วมในงบการเงินของบริษทั ถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักทีบ่ ริษทั ด�ำเนินงานอยู่
(สกุลเงินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงิน ไทยบาท ซึง่ เป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงานและสกุลเงินทีใ่ ช้
น�ำเสนองบการเงินของบริษทั
(ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการทีเ่ ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิด
รายการหรือวันทีต่ รี าคาหากรายการนัน้ ถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการก�ำไรและรายการขาดทุนทีเ่ กิดจากการรับหรือจ่ายช�ำระทีเ่ ป็น
เงินตราต่างประเทศ และทีเ่ กิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นตัวเงินซึง่ เป็นเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลก
เปลีย่ น ณ วันสิน้ ปี ได้บนั ทึกไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน
เมือ่ มีการรับรูร้ ายการก�ำไรหรือขาดทุนของรายการทีไ่ ม่เป็นตัวเงินไว้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ องค์ประกอบของอัตราแลก
เปลีย่ นทัง้ หมดของก�ำไรหรือขาดทุนนัน้ จะรับรูไ้ ว้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ด้วย ส�ำหรับการรับรูก้ ำ� ไรหรือขาดทุนของรายการ
ทีไ่ ม่เป็นตัวเงินไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลีย่ นทัง้ หมดของก�ำไรหรือขาดทุนนัน้ จะรับรูไ้ ว้ในก�ำไร
ขาดทุนด้วย

3.3

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร หรือเงินลงทุนระยะสัน้ อืน่ ทีม่ สี ภาพคล่องสูงซึง่ ถึง
ก�ำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันทีไ่ ด้มา

3.4

เบี้ยประกันภัยค้างรับ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบีย้ ประกันภัยค้างรับแสดงด้วยมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญก�ำหนดขึน้ จากเบีย้ ประกันชีวติ ทีค่ าดว่าลูกค้าจะไม่
ช�ำระเบีย้ ตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนดผ่อนผันเพือ่ ต่ออายุกรมธรรม์ บริษทั ได้ประมาณการจ�ำนวนหนีท้ คี่ าดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ ณ วันสิน้ ปี
การประมาณดังกล่าวอาศัยประสบการณ์ของบริษทั ในการเก็บเงินจากลูกค้า
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3. นโยบายการบัญชี
3.5

(ต่อ)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เกณฑ์การจัดประเภทเงินลงทุน
หลักทรัพย์เผื่อขาย หมายถึง หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดที่บริษัทถือไว้เพื่อการอื่นโดยมิได้มีวัตถุประสงค์หลักที่จะ
ค้าหลักทรัพย์นั้น ๆ แต่บริษัทพร้อมที่จะขายทันทีที่โอกาสอ�ำนวย
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
หลักทรัพย์เผื่อขายประกอบด้วยตราสารหนี้และตราสารทุน แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่า
ยุติธรรมของตราสารหนี้พิจารณาจากการค�ำนวณอัตราผลตอบแทนหรือราคาจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยแล้วแต่กรณี
มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดค�ำนวณโดยอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อสุดท้าย ณ วันสิ้นท�ำการ
สุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายการก�ำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงไว้ภายใต้ส่วน
ของผู้ถือหุ้น
ก�ำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ที่เกิดจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศของเงินลงทุนในตราสารหนี้จะแสดงในรายได้จากการ
ลงทุนสุทธิ
ก�ำไรหรือขาดทุนทีร่ บั รูจ้ ากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศของเงินลงทุนในตราสารหนีจ้ ะแสดงในก�ำไรขาดทุนจากเงินลงทุน
บริษัทจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น ถ้าราคาตามบัญชีของเงิน
ลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ในการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างเงินสดสุทธิที่ได้รับจากการจ�ำหน่ายกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้น (ซึ่งค�ำนวณ
โดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก) จะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.6

ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินและตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินทีม่ ไี ว้เพือ่ ป้องกันความเสีย่ ง
ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินจะถูกบันทึกด้วยมูลค่ายุตธิ รรมในวันแรกเริม่ และจะถูกประเมินมูลค่ายุตธิ รรมอีกครัง้ ณ วันสิน้ สุด
งวดหรือปีบญ
ั ชี วิธกี ารบันทึกบัญชีของผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมขึน้ อยูก่ บั นโยบายทางบัญชีวา่ อนุพนั ธ์
ทางเงินมีไว้เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งหรือไม่ และลักษณะของการป้องกันความเสีย่ งนัน้
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ไม่ได้มีไว้เพื่อการป้องกันความเสี่ยงแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่ง
ค�ำนวณโดยใช้ราคาที่เสนอในท้องตลาดหรือวิธีการประมาณมูลค่ายุติธรรมที่ใช้กันโดยทั่วไป ก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นงวดของรายการดังกล่าวจะถูกรับรู้ไว้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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3. นโยบายการบัญชี
3.6

(ต่อ)

ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินและตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินทีม่ ไี ว้เพือ่ ป้องกันความเสีย่ ง (ต่อ)
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงมาปฏิบัติ โดยบริษัทวัดมูลค่าของตราสารอนุพันธ์ที่มีไว้เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงตามลักษณะของความเสี่ยงประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ก�ำหนดไว้และผ่านเงื่อนไขในการใช้ป้องกันความเสี่ยงในมูลค่า
ยุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินจะถูกบันทึกไว้ในก�ำไรขาดทุนพร้อมด้วยการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของรายการ
ป้องกันความเสี่ยงส�ำหรับความเสี่ยงที่มีการใช้นโยบายส�ำหรับป้องกันความเสี่ยง
(2) การป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ถูกจัดประเภทและเข้าเงื่อนไขของการป้องกันความเสี่ยงกระแส
เงินสดเฉพาะส่วนที่มีประสิทธิผลจะถูกรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากส่วนที่ไม่มีประสิทธิผล
จะถูกรับรู้ทันทีในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่าที่สะสมในส่วนของเจ้าของจะถูกโอนไปงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่
รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงมีผลกระทบต่องบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(3) การป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศใช้การบันทึกบัญชีเหมือนกับการป้องกันความเสี่ยง
กระแสเงินสด
ณ วันเริ่มต้นรายการ บริษัทได้จัดท�ำเอกสารที่ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและตราสาร
อนุพันธ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง รวมไปถึงวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง นอกจากนั้นบริษัทได้ท�ำการ
ทดสอบความมีประสิทธิผลในการหักกลบกันของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดของรายการที่มีการ
ป้องกันความเสี่ยง ณ วันเริ่มต้นรายการและทุก ๆ งวดที่มีการรายงานงบการเงินอย่างสม�่ำเสมอ

3.7

เงินให้กยู้ มื
เงินให้กยู้ มื รวมยอดเงินให้กยู้ มื โดยมีกรมธรรม์เป็นประกันแสดงด้วยยอดเงินต้นหักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัตกิ ารช�ำระหนี้ และการคาดการณ์เกีย่ วกับการช�ำระหนีค้ นื ในอนาคตของลูกหนี้ การวิเคราะห์อายุ
ของลูกหนีแ้ ละมูลค่าหลักประกันของลูกหนี้ หนีส้ ญ
ู จะถูกตัดจ�ำหน่ายก็ตอ่ เมือ่ มีความเป็นไปได้ทจี่ ะไม่ได้รบั ช�ำระคืน

3.8

สินทรัพย์ลงทุนทีผ่ เู้ อาประกันภัยรับความเสีย่ ง
สินทรัพย์ลงทุนที่ผู้เอาประกันภัยรับความเสี่ยงคือสินทรัพย์ลงทุนส�ำหรับประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยรับ
ความเสี่ยงและผลตอบแทนของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในสินทรัพย์นั้น ๆ เช่น ยูนิตลิงค์ รายการจะถูกรับรู้ในเริ่มแรกด้วย
ราคาทุนซึ่งจะเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่จ่ายบวกกับราคาทุนของรายการและการวัดมูลค่าภายหลังในราคา
ยุติธรรม รายการก�ำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมจะถูกบันทึกในก�ำไรขาดทุนของปีที่เกิดขึ้น
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3.9

(ต่อ)

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์บนั ทึกด้วยราคาทุน ซึง่ ค�ำนวณจากราคาซือ้ สินทรัพย์ทงั้ ทีเ่ ป็นเงินสด และจ�ำนวนเทียบเท่า
เงินสด บวกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ในการท�ำให้สินทรัพย์นั้นมาอยู่ในสถานที่หรือในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามที่ประสงค์ไว้
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสือ่ มราคาค�ำนวณด้วยวิธเี ส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า											
5 ปี
เครือ่ งตกแต่งและอุปกรณ์									
3 ปี และ 5 ปี
ยานพาหนะ												
5 ปี
ในกรณีทรี่ าคาตามบัญชีสงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน
เมือ่ บริษทั จ�ำหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชี บริษทั จะบันทึกตัดสินทรัพย์และค่าเสือ่ มราคาสะสมของสินทรัพย์นนั้ ออกจากบัญชี
พร้อมกับบันทึกก�ำไรขาดทุนจากการจ�ำหน่ายในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา จะรับรูใ้ นงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในระหว่างงวดบัญชีทเี่ กิดรายการขึน้ ต้นทุนของการปรับปรุงให้
ดีขนึ้ อย่างส�ำคัญจะถูกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ เมือ่ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ทปี่ ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
ทีบ่ ริษทั จะได้รบั จากสินทรัพย์นนั้ เพิม่ ขึน้ จากมาตรฐานการปฏิบตั งิ านดัง้ เดิมของสินทรัพย์ทเี่ คยประเมินไว้ตงั้ แต่ตน้ เมือ่ ได้มาซึง่
สินทรัพย์ดงั กล่าว การปรับปรุงหลักจะถูกตัดค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ทเี่ หลืออยูข่ องสินทรัพย์ทเี่ กีย่ วข้อง ค่า
ซ่อมแซมและค่าบ�ำรุงรักษารับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ กิดขึน้
บริษทั บันทึกค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุงทรัพย์สนิ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าเป็นส่วนหนึง่ ของทรัพย์สนิ บริษทั ตัดบัญชีทรัพย์สนิ ดังกล่าวด้วยวิธี
เส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่าหรือตามอายุการใช้งานของทรัพย์สนิ แล้วแต่ระยะเวลาใดน้อยกว่า

3.10

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงตามราคาทุน หักด้วยค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม ค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการ
ใช้งานโดยประมาณ 5 ปี

3.11

การบัญชีส�ำหรับสัญญาเช่าระยะยาว - กรณีทบี่ ริษทั เป็นผูเ้ ช่า
สัญญาเช่าสินทรัพย์ ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้นถือ
เป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานจะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีเส้นตรง
ตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าด�ำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า จะบันทึก
เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
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3.11

(ต่อ)

การบัญชีส�ำหรับสัญญาเช่าระยะยาว - กรณีทบี่ ริษทั เป็นผูเ้ ช่า (ต่อ)
สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการ
เงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวน
เงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้
สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า หรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะต�่ำกว่า

3.12

สัญญาประกันภัยและสัญญาลงทุน
3.12.1 การจัดประเภทของสัญญา
บริษัทได้มีการจัดประเภทของสัญญาประกันภัยที่บริษัทเป็นผู้ออก แบ่งเป็นสัญญาประกันภัยและสัญญาลงทุน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของการรับประกันภัย
สัญญาประกันภัย คือ สัญญาที่ผู้รับประกันภัยรับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยอย่างมีนัยส�ำคัญ ขณะที่สัญญา
ลงทุน คือ สัญญาที่มีความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยอย่างไม่มีนัยส�ำคัญ ส�ำหรับสัญญาประกันภัยและสัญญา
ลงทุนใดที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ หรือที่เรียกว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนร่วมในเงินปันผล ซึ่ง
ผู้ถือกรมธรรม์มีสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับผลประโยชน์เป็นจ�ำนวนเงินเพิ่มเติมจากผลประโยชน์ที่มีการรับรองตาม
เงื่อนไขของกรมธรรม์ ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากส่วนของผลประโยชน์ที่มีการรับรองตามเงื่อนไขของสัญญา เช่น
เงินปันผล หรือโบนัสที่จ่ายให้กับผู้ถือกรมธรรม์
บริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีในการรับรู้และวัดมูลค่าของภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาลงทุนที่มีลักษณะ
การร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจเช่นเดียวกับสัญญาประกันภัย
บริษัทวัดมูลค่าหนี้สินสัญญาประกันภัยโดยอ้างอิงจากข้อก�ำหนดตามประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่ง
เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ภายใต้เหตุการณ์ซึ่งมีสถานการณ์ (โดยไม่รวมสถานการณ์ที่ขาดสาระเชิงพาณิชย์) ที่มีการเอาประกันภัยเกิดขึ้น
แล้วท�ำให้บริษัทต้องจ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติมอย่างมีสาระส�ำคัญให้กับผู้เอาประกันภัยตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดใน
สัญญา บริษัทจะจัดประเภทสัญญานั้นเป็นสัญญาประกันภัย
ส�ำหรับสัญญาเงินลงทุนที่ไม่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ บริษัทจะใช้นโยบายบัญชีส�ำหรับการ
วัดมูลค่าและรับรู้บัญชีของหนี้สินทางการเงิน และถ้าสัญญามีส่วนของการบริหารจัดการเงินลงทุน บริษัทจะน�ำ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรับรู้รายได้มาถือปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) ได้อนุญาตให้บริษัทยังคงใช้นโยบายบัญชีส�ำหรับ
ของสัญญาประกันภัยและสัญญาเงินลงทุนที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจเช่นเดียวกับที่มีการ
ถือปฏิบัติก่อนนี้ ซึ่งบริษัทได้น�ำหลักการนี้มาถือปฏิบัติใช้ส�ำหรับวิธีการบัญชีของสัญญาดังกล่าว เมื่อสัญญาได้ถูก
จัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยหรือสัญญาลงทุนแล้ว บริษัทไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทของ
สัญญาในภายหลัง เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาในภายหลัง
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3.12

(ต่อ)

สัญญาประกันภัยและสัญญาลงทุน (ต่อ)
3.12.2

สัญญาประกันภัยและสัญญาลงทุนทีม่ ลี กั ษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินจิ
ก) การแยกองค์ประกอบทีเ่ ป็นการฝากเงิน
บริษัทได้มีการปรับใช้นโยบายการแยกองค์ประกอบที่เป็นการฝากเงินส�ำหรับสัญญาประกันภัย หากเป็นไปตาม
เงื่อนไขทั้งสองข้อต่อไปนี้
• องค์ประกอบที่เป็นการฝากเงิน (รวมถึงสิทธิเลือกเวนคืนแฝงใด ๆ) สามารถถูกวัดมูลค่าแยกต่างหากได้
(กล่าวคือ สามารถวัดมูลค่าได้โดยไม่ต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบที่เป็นการประกันภัย) และ
• นโยบายการบัญชีของบริษัทไม่ได้ก�ำหนดให้รับรู้ภาระผูกพันและสิทธิทั้งหมดที่เกิดจากองค์ประกอบที่
เป็นการฝากเงิน

ข) การทดสอบความเพียงพอของหนีส้ นิ
ความเพียงพอของหนี้สินสัญญาประกันภัยถูกประเมินโดยพอร์ตโฟลิโอของสัญญา ซึ่งเป็นไปตามวิธีการได้
มา การบริการ และวิธีการวัดผลก�ำไรของสัญญาประกันภัยของบริษัท หนี้สินสัญญาประกันภัยถูกเปรียบเทียบ
กับการประเมินส�ำรองแบบเบี้ยประกันภัยรวม (Gross premium valuation) ซึ่งถูกค�ำนวณบนหลักการของ
ประมาณการที่ดีที่สุด ณ วันที่ท�ำการประเมิน หากการประเมินนั้นแสดงให้เห็นว่าหนี้สินสัญญาประกันภัยไม่
เพียงพอ มูลค่าหนี้สินจะถูกเพิ่มขึ้นเท่ากับจ�ำนวนที่ไม่เพียงพอดังกล่าวในก�ำไรหรือขาดทุน

ค) สัญญาประกันภัยระยะยาวและระยะสัน้
สัญญาประกันภัยระยะยาว คือ สัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาของสัญญาเกินกว่า 1 ปี หรือมีการรับรองการ
ต่ออายุอัตโนมัติ ซึ่งบริษัทไม่สามารถบอกเลิกสัญญาและไม่สามารถปรับเพิ่มหรือลดเบี้ยประกันภัย รวมถึง
เปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ใด ๆ ตลอดอายุสัญญา
สัญญาประกันภัยระยะสั้น หมายความว่า สัญญาประกันภัยที่ไม่มีลักษณะหรือเงื่อนไขเช่นเดียวกับส�ำหรับ
สัญญาประกันภัยระยะยาว
ทั้งนี้ การจัดแบ่งประเภทสัญญาประกันภัยดังกล่าว จะจัดแบ่งเป็นไปตามการรายงานการด�ำรงเงินกองทุน
เงินส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
เงินส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวถูกแสดงเป็นยอดรวมสะสมของการประเมินมูลค่าเงิน
ส�ำรองโดยวิธีเบี้ยประกันภัยสุทธิ (Net Premium Valuation) ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ในงบ
แสดงฐานะการเงิน เงินส�ำรองนี้ถูกตั้งขึ้นอย่างเพียงพอเพื่อที่จะบรรลุการประมาณการภาระผูกพันของทุก
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีผลบังคับ
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3.12

(ต่อ)

สัญญาประกันภัยและสัญญาลงทุน (ต่อ)
3.12.2 สัญญาประกันภัยและสัญญาลงทุนทีม
่ ลี กั ษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินจิ (ต่อ)
ง) เกณฑ์การวัดสัญญาประกันภัยและสัญญาลงทุนที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตาม
ดุลยพินิจ
ส�ำรองค่าสินไหมทดแทน
รายงานค่าสินไหมและค่าสินไหมที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงานแสดงมูลค่าประมาณการของค่าสินไหม
ทดแทนที่ได้รับรายงานแต่ยังไม่ได้จ่ายช�ำระหักด้วยส่วนเรียกคืนจากการประกันภัยต่อ โดยใช้ข้อมูล ณ วันของ
งบการเงิน ส่วนต่างระหว่างค่าสินไหมค้างช�ำระ ณ วันที่ในงบการเงินและการปรับปรุงยอดค่าสินไหมรวมทั้ง
การจ่ายช�ำระในภายหลังจะรวมอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนของปีถัดไป
เงินส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
เงินส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ส�ำหรับการประกันชีวิตกลุ่ม และสัญญาประกันระยะสั้นค�ำนวณ
ตามสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาความคุ้มครอง
ส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
ส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด แสดงถึงต้นทุนของความคุ้มครองการประกันภัยนับจาก
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจนถึงวันที่กรมธรรม์ประกันภัยหมดอายุ ซึ่งค�ำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์
ประกันภัย โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตส�ำหรับกรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษัทจะรับรู้ส่วนต่างในก�ำไรหรือขาดทุนในกรณีที่ส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดมีมูลค่าสูงกว่าส�ำรองเบี้ย
ประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย คือ ผลประโยชน์ที่จ่ายภายใต้เงื่อนไขพิเศษของกรมธรรม์ ซึ่ง
ถูกจ่ายให้กับผู้ถือกรมธรรม์ เช่น เงินครบก�ำหนด เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย และเงินปันผล เงินครบ
ก�ำหนดและเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยจะถูกตั้งค้างจ่ายเมื่อถึงก�ำหนดจ่าย เงินปันผลจะถูกตั้งค้างจ่าย
เมื่อมีการประกาศจ่าย
หนี้สินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย
หนี้สินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัยที่รับล่วงหน้าจากผู้เอาประกันภัย และเงินที่บริษัทต้องจ่ายให้แก่ผู้เอาประกัน
ภัยตามสัญญานอกเหนือจากเงินที่ต้องจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์ เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้ารับรู้เป็นหนี้สินเมื่อ
ได้รับเงิน ในส่วนของเงินอื่น ๆ ที่บริษัทต้องจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยจะถูกตั้งเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเมื่อบริษัทมี
ภาระที่จะต้องจ่าย
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3.12

(ต่อ)

สัญญาประกันภัยและสัญญาลงทุน (ต่อ)
3.12.2 สัญญาประกันภัยและสัญญาลงทุนทีม
่ ลี กั ษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินจิ (ต่อ)
ง) เกณฑ์การวัดสัญญาประกันภัยและสัญญาลงทุนที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตาม
ดุลยพินิจ (ต่อ)
กรมธรรม์ประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์และกรมธรรม์ประกันภัยควบการลงทุน
เงินส�ำรองส่วนการลงทุนของกรมธรรม์ประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์และกรมธรรม์ประกันภัยควบการลงทุน
ซึ่งเท่ากับร้อยละร้อยของมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัย
3.12.3

การประกันภัยต่อ
บริษัทได้โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยต่อของการด�ำเนินธุรกิจปกติ ซึ่งส่วนที่บริษัทรับเสี่ยงภัยไว้โดยจะแตก
ต่างกันไปตามประเภทของธุรกิจ เบี้ยประกันภัยต่อและการเงินคืนค่าสินไหมจะถูกแสดงในรูปแบบของยอดรวมใน
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้จากการรับประภัยต่อประกอบด้วยลูกหนี้จากบริษัทประกันภัยต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ค่าสินไหม
ทดแทนชดเชยค้างรับจากประกันภัยต่อ รายได้ค่านายหน้าค้างรับ และลูกหนี้อื่น ๆ จากบริษัทรับประกันภัยต่อ
ในกรณีที่ลูกหนี้จากการรับประภัยต่อเกิดการด้อยค่าบริษัทจะปรับลดมูลค่าทางบัญชีให้สอดคล้องกันและรับรู้
ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ลูกหนี้จากการรับประกันภัยต่อจะถูกด้อยค่าถ้ามีหลักฐานที่แน่น
ชัดจากเหตุการณ์หลังจากวันที่รับรู้วันแรกว่าบริษัทอาจจะไม่สามารถรับช�ำระได้เต็มจ�ำนวนตามเงื่อนไขในสัญญา
และจ�ำนวนที่คาดว่าจะได้รับนั้นสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ

3.13

ประมาณการหนีส้ นิ
บริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สิน เมื่อมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอน
ที่บริษัทจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายช�ำระภาระผูกพันดังกล่าวและสามารถประมาณมูลค่าภาระ
ผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ในกรณีที่บริษัทคาดว่าประมาณการหนี้สินเป็นรายจ่ายที่จะได้รับคืน บริษัทจะบันทึกเป็นสินทรัพย์
แยกต่างหากเมื่อคาดว่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน

3.14

ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์พนักงานตอนเกษียณอายุของบริษัทประกอบด้วยผลประโยชน์หลังออกจากงานทั้งที่เป็นโครงการผลประโยชน์
และโครงการสมทบเงิน โครงการสมทบเงินเป็นโครงการที่บริษัทจ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนที่แยกต่างหาก บริษัทไม่มี
ภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้องจ่ายช�ำระเพิ่มเติมจากที่ได้สมทบไว้แล้วหากกองทุน
ไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายช�ำระภาระผูกพันจากการให้บริการของพนักงานทั้งในงวดปัจจุบันและงวดก่อน โครงการ
ผลประโยชน์เป็นโครงการผลประโยชน์ เพื่อการเกษียณอายุที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน โดยปกติโครงการผลประโยชน์จะ
ก�ำหนดจ�ำนวนผลประโยชน์ ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัย เช่น อายุ อายุ
การท�ำงาน และค่าตอบแทน เป็นต้น
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(ต่อ)

ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
ก) โครงการผลประโยชน์
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทย และนโยบายการจ้างงานของบริษัท พนักงานที่ท�ำงานครบ 120 วัน มีสิทธิได้รับ
ค่าชดเชย เนื่องจากการเลิกจ้าง การให้ออกจากงานโดยไม่มีความผิดตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงาน หรือ
เมื่อท�ำงานครบอายุเกษียณ 60 ปี ตามอัตราที่กฎหมายก�ำหนด โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาท�ำงาน ซึ่งอัตราที่ใช้ในปัจจุบัน
ก�ำหนดไว้สูงสุดไม่เกิน 300 วัน ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย
หนี้สินส�ำหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ และ ปรับปรุงด้วยต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่รับรู้ ภาระ
ผูกพันนี้ค�ำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบัน
ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้ผลตอบแทนในตลาดของ
พันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพัน และวันครบก�ำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลา
ที่ต้องช�ำระภาระผูกพันหนี้ผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
ก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเกิดขึ้นจากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อ
สมมติฐานจะต้องรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในก�ำไรหรือขาดทุน
ผู้บริหารจะประเมินความเหมาะสมของประมาณการหนี้สินดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ

ข) โครงการสมทบเงิน
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และ
เข้าเป็นกองทุนจดทะเบียนโดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2541 ตามระเบียบกองทุน
พนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราส่วนของเงินเดือนและบริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนนี้ โดยที่สินทรัพย์
ของกองทุนได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทและบริหารโดยผู้จัดการกองทุนรับอนุญาตแห่งหนึ่งเพื่อบริหารกองทุน
ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เงินจ่าย
สมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพของบริษัท บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่
เกี่ยวข้อง
ผลตอบแทนโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
แอกซ่า เอสเอ ฟร้านซ์ คือหนึ่งในบริษัทใหญ่สูงสุดของบริษัทได้ออกแผนผลประโยชน์โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ซึ่งบริษัทได้
รับบริการจากพนักงานในการพิจารณาส�ำหรับหุ้นของแอกซ่า เอสเอ ฟร้านซ์
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3. นโยบายการบัญชี
3.14

(ต่อ)

ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
ข) โครงการสมทบเงิน (ต่อ)
มูลค่ายุติธรรมของการให้บริการของพนักงานได้รับการแลกเปลี่ยนกับการให้ของหุ้นหรือสิทธิซื้อหุ้น ซึ่งถูกรับรู้เป็นค่าใช้
จ่ายตลอดอายุการได้รับสิทธิ ภาระผูกพันจากการจ่ายผลตอบแทนโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จะถูกแสดงภายใต้หนี้สิน

3.15

กองทุนตัวแทน
บริษัทมีกองทุนตัวแทนส�ำหรับตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท โดยให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งหนึ่งบริหารกองทุน
แทนบริษัท โดยเงินที่บริษัทจ่ายสมทบเข้าสมทบกองทุนตัวแทนประกันชีวิต บันทึกเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะ
การเงิน

3.16

สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่ส�ำคัญซึ่งแสดงในงบแสดงฐานะการเงินได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รายได้จากการ
ลงทุนค้างรับ เบี้ยประกันภัยค้างรับ สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อ
ขาย เงินให้กู้ยืม สินทรัพย์ลงทุนที่ผู้เอาประกันภัยรับความเสี่ยง และลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน หนี้สินทางการเงินที่ส�ำคัญ
ได้แก่ เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจ่าย หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน และเจ้าหนี้จากการ
ซื้อเงินลงทุน ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะส�ำหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

3.17

การให้กยู้ มื หลักทรัพย์
หลักทรัพย์ที่ให้กู้ยืมภายใต้สัญญาการกู้ยืมหลักทรัพย์ที่บริษัทให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น ๆ ในเวลาครบก�ำหนดระยะสั้นจะไม่ถูกตัด
รายการ และยังคงบันทึกบัญชีเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายซึ่งบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นปีบัญชี

3.18

หลักทรัพย์คำ�้ ประกัน
เงินสดรับวางและน�ำไปวางเพื่อเป็นเงินหลักทรัพย์ค�้ำประกันกับคู่สัญญาเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขในสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
และการให้กู้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านเครดิต เงินสดรับวางรับรู้เป็นสินทรัพย์ที่มูลค่ายุติธรรมพร้อมทั้งรับ
รู้หนี้สินส�ำหรับการจ่ายคืน เงินสดน�ำไปวางรับรู้เป็นสินทรัพย์ที่มูลค่ายุติธรรมและเงินสดนั้นจะไม่ถูกตัดรายการออกจากงบ
แสดงฐานะทางการเงิน
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ค�ำนวณโดยการหารก�ำไรสุทธิส�ำหรับปีด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ถือโดย
บุคคลภายนอกในระหว่างปี

3.20

บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทหมายถึง กิจการและบุคคลที่ควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัทหรืออยู่ภาย
ใต้การควบคุมเดียวกับบริษัท ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคลดังกล่าวเป็น
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทย่อยล�ำดับถัดไป บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสีย
ในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญเหนือกิจการ ผู้บริหารส�ำคัญ รวมทั้งกรรมการและพนักงาน
ของบริษัท ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมด ถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท
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3. นโยบายการบัญชี
3.20

(ต่อ)

บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (ต่อ)
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องค�ำนึงถึงรายละเอียดของความ
สัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

3.21

ทุนเรือนหุน้
หุ้นสามัญ จะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการออกหุ้นใหม่หรือสิทธิในการซื้อขายหุ้นที่จ่ายออก
ไปโดยแสดงรายการดังกล่าวด้วยจ�ำนวนเงินสุทธิจากภาษีไว้เป็นรายการหักในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยน�ำไปหักจากสิ่งตอบแทน
ที่ได้รับจากการออกหุ้น

3.22

ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องส�ำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละห้า
ของก�ำไรสุทธิหลังจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ำรองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจด
ทะเบียน ส�ำรองนี้ไม่สามารถน�ำไปจ่ายเงินปันผลได้

3.23

การจ่ายเงินปันผล
เงินปันผลจ่าย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล

3.24

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีภาษีเงินได้จะรับรู้ใน
ก�ำไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรายการที่รับรู้โดยตรงไป
ยังส่วนของเจ้าของ ในกรณีนี้ ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของตามล�ำดับ
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันค�ำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือ ที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผล
บังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานด�ำเนินงานอยู่และเกิดรายได้เพื่อเสียภาษี ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการ
ยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีทมี่ สี ถานการณ์ทกี่ ารน�ำกฎหมายภาษี ไปปฏิบตั ขิ นึ้ อยูก่ บั การตีความ และจะตัง้
ประมาณการค่าใช้จา่ ยภาษีทเี่ หมาะสมจากจ�ำนวนทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายช�ำระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรบั รูต้ ามวิธหี นีส้ นิ เมือ่ เกิดผลต่างชัว่ คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ และราคาตาม
บัญชีทแี่ สดงอยูใ่ นงบการเงิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำ� นวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ทีม่ ผี ลบังคับใช้อยู่ หรือทีค่ าดได้คอ่ นข้างแน่วา่ จะมี
ผลบังคับใช้ภายในสิน้ รอบระยะเวลาทีร่ ายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะน�ำไปใช้เมือ่ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่
เกีย่ วข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มกี ารจ่ายช�ำระ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรูห้ ากมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริษทั จะมีกำ� ไรทางภาษีเพียงพอทีจ่ ะน�ำจ�ำนวนผลต่าง
ชัว่ คราวนัน้ มาใช้ประโยชน์
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3.24

(ต่อ)

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลต่างชัว่ คราวของเงินลงทุนเกิดจากค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ - เบีย้ ประกันภัยค้างรับ, ประมาณการ
ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนทีเ่ กิดขึน้ แต่ยงั ไม่ได้รบั รายงาน, ประมาณการส�ำรองผลประโยชน์พนักงาน, ประมาณการส�ำรองทาง
กฎหมาย, การเปลีย่ นแปลงในมูลค่าตราสารอนุพนั ธ์, การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศของของตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
และการเปลีย่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ตอ่ เมือ่ กิจการมีสทิ ธิตามกฎหมาย
ทีจ่ ะน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั มาหักกลบกับหนีส้ นิ ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และทัง้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีและหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกีย่ วข้องกับภาษีเงินได้ทปี่ ระเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน
โดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีตา่ งกันซึง่ ตัง้ ใจจะจ่ายหนีส้ นิ และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
ด้วยยอดสุทธิ

3.25

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
ก) เบี้ยประกันชีวิต
เบี้ยประกันชีวิตจากสัญญาประกันภัย รวมถึงกรมธรรม์ชนิดมีเงินปันผลและกรมธรรม์แบบมีเงินคืนรายปีโดยมีผล
ประโยชน์จากการประกันชีวิตฉุกเฉิน เบี้ยประกันชีวิตสามัญจะถือเป็นรายได้เมื่อได้รับช�ำระเบี้ยและกรมธรรม์มีผลบังคับ
ใช้ส�ำหรับเบี้ยประกันรับปีแรก ส�ำหรับเบี้ยประกันรับปีต่อมาเบี้ยประกันชีวิตบันทึกเป็นรายได้เมื่อถึงก�ำหนดระยะเวลา
การช�ำระเงิน เบี้ยประกันภัยระยะสั้นรับรู้รายได้ ณ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ การเปลี่ยนแปลงของส�ำรองเบี้ย
ประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้จะแสดงภายใต้ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
เบี้ยประกันภัยต่อจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เมื่อได้โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยให้บริษัทรับประกันภัยต่อแล้ว
จ�ำนวนเบี้ยประกันชีวิตเก็บได้จากสัญญาประกันภัยที่มาพร้อมกับรูปแบบการลงทุน แต่มีความเสี่ยงจากการรับประกัน
ภัยที่เพียงพอจะพิจารณาได้ว่าเป็นสัญญาประกันภัย เช่น ยูนิเวอร์แซลไลฟ์และยูนิตลิงค์จะถูกสะสมในรูปแบบของเงิน
รับฝาก รายได้จากสัญญาเหล่านี้ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมกรมธรรม์จากค่าใช้จ่ายในการรับประกัน, ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารและเงินเวนคืนกรมธรรม์ในรอบบัญชี ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้าจะถูกรับรู้ตลอดช่วงอายุของสัญญาที่คาดไว้ของ
สัญญาที่เกี่ยวข้อง ผลประโยชน์ของกรมธรรม์และค่าสินไหมที่รับรู้ในค่าใช้จ่ายประกอบด้วยผลประโยชน์จากกรมธรรม์
เกินกว่าจ�ำนวนของยอดเงินรับฝากและดอกเบี้ยที่ให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์

ข) ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน
ผลประโยชน์จ่ายตามสัญญาประกันภัยสะท้อนให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายของเงินครบก�ำหนด เงินเวนคืนกรมธรรม์ การถอนเงิน
จากกรมธรรม์และการขอค่าสินไหมที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและเงินปันผลค้างจ่ายของผู้ถือกรมธรรม์ที่ประกาศจ่าย เหมือน
ดั่งเช่นค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนรวมถึงค่าใช้จ่ายภายในและภายนอกที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่าง
การเจรจาและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมส�ำหรับประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพที่เกิดขึ้นในงวดประกอบด้วย ค่าเสียหายชดเชยทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ระหว่างปี รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมหักด้วยผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่าสินไหมทดแทนเรียกคืน
และการปรับมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายในปีก่อนหน้า
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3. นโยบายการบัญชี
3.25

(ต่อ)

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย (ต่อ)
ข) ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน (ต่อ)
เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยบันทึกเมื่อได้รับแจ้งค�ำเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือเมื่อผู้เอาประกันภัยมาขอเวนคืน
กรมธรรม์ประกันภัย ผลประโยชน์อื่น ๆ จะรับรู้เมื่อถึงวันก�ำหนดจ่าย หรือเมื่อวันที่กรมธรรม์ประกันภัยครบก�ำหนด

ค) ต้นทุนการรับประกันชีวิต
ต้นทุนการรับประกันชีวิต เช่น ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

ง) กรมธรรม์ประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์
ส่วนเปลี่ยนแปลงในมูลค่าบัญชีกรมธรรม์ประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์รวมแสดงรายการใน “ส�ำรองประกันภัย
ส�ำหรับสัญญาประกันระยะยาว”

จ) รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากจ�ำนวนเงินต้นที่เป็นยอดคงเหลือในบัญชี และพิจารณา
จากอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวันครบก�ำหนด
เงินปันผลจากหลักทรัพย์ถือเป็นรายได้เมื่อได้มีการประกาศจ่าย

ฉ) รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น จะถือเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
4. การบริหารความเสีย
่ง

กรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทได้ด�ำเนินการภายใต้นโยบายเดียวกับกลุ่มแอกซ่าที่มุ่งเน้นการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
มากกว่าการก�ำจัดความเสี่ยงที่บริษัทมี
ในสถานะเป็นผู้รับประกันภัยท�ำให้บริษัทได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงทางการเงิน บริษัทใช้นโยบายการจัดการความเสี่ยงซึ่งได้
แฝงอยู่ในขั้นตอนงานบริหารและการควบคุมต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดตั้งหน่วยงานการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อ
การจัดการและติดตามผลความเสี่ยงขององค์กรโดยรวม และยังได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการย่อยภายในบริษัทเพื่อที่จะบริหาร
จัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk Committee) และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk Committee) โดยรายงานตรงต่อคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
หัวข้อต่อไปนี้เป็นการสรุปการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
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4. การบริหารความเสีย
่ง
4.1

(ต่อ)

ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากสัญญาประกันภัย
4.1.1

การกระจุกตัว
ภายใต้ขอบเขตของและลักษณะของข้อก�ำหนดในกรอบการด�ำรงเงินกองทุนของประเทศไทยและนโยบายภายใน
ของกลุ่มบริษัทแอกซ่าผู้บริหารได้พิจารณาความเสี่ยงของการกระจุกตัวในแง่มุมที่หลากหลาย ผู้บริหารได้มีตรวจ
สอบโอกาสเสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทเพื่อที่จะท�ำให้แน่ใจได้ว่าความเสี่ยงที่รับประกันไว้จะมีการกระจายความ
เสี่ยงในแง่มุมของ ภูมิภาค ประเภทของธุรกิจ บริษัทรับประกันภัยต่อ และ ประเภทของเงินลงทุน เพื่อเป็นการ
บริหารความเสี่ยงของการกระจุกตัว ความเสี่ยงของการกระจุกตัวจะถูกตรวจสอบและวิเคราะห์โดยหน่วยงายบริหาร
ความเสีย่ งและหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง บริษทั ขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ ทีห่ ลากหลายเช่น ประกันชีวติ แบบตลอด
ชีพ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตเพื่อการคุ้มครอง ประกันชีวิตสินเชื่อ ประกันอุบัติเหตุ และประกัน
สุขภาพ ส�ำหรับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายทั่วภูมิภาคในประเทศไทย

4.1.2

การขาดอายุกรมธรรม์
ค่าประสบการณ์การขาดอายุกรมธรรม์ของแบบประกันภัยประเภทสะสมทรัพย์อยู่ในระดับที่ต�่ำกว่าการขาดอายุ
กรมธรรม์ของแบบประกันภัยประเภทคุ้มครองตลอดชีพและคุ้มครองสุขภาพ บริษัทมีการตรวจสอบสมมติฐาน
ด้านการขาดอายุกรมธรรม์เป็นประจ�ำทุก ๆ ปีโดยขึ้นกับประสบการณ์ล่าสุดของบริษัท ผู้บริหารได้มีการตรวจสอบ
ประสบการณ์ด้านการขาดอายุกรมธรรม์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สมมติฐานใกล้เคียงกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ผู้
บริหารยังได้มีการพิจารณาความผันผวนที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติของพฤติกรรมการขาดอายุกรมธรรม์ของผู้ถือ
กรมธรรม์
อัตราการขาดอายุของกรมธรรม์ส�ำหรับกรมธรรม์แนบท้ายจะมีการตั้งสมมติฐานตามกรมธรรม์หลักที่กรมธรรม์แนบ
ท้ายนั้นผูกติดอยู่ ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้านการขาดอายุกรมธรรม์อย่างเพียงพอ ผู้บริหารจะ
ใช้การประมาณที่ดีที่สุดจากผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกันและ
จากจัดท�ำงบประมาณ

4.1.3

ค่าใช้จา่ ย
สมมติฐานของค่าใช้จ่ายจะเป็นไปตามประสบการณ์ด้านค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เพราะทางบริษัทได้มีการค�ำนวณ
สมมติฐานต้นทุนต่อหน่วยจากประสบการณ์จริงของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพียงครั้งเดียวและคาดว่าจะไม่เกิดขึ้นอีก ต้นทุนต่อหน่วยที่ใช้
ปีปัจจุบันจะค�ำนวณมาจากค่าใช้จ่ายในปีที่แล้ว ในขณะที่บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการด�ำเนินธุรกิจ ทางบริษัทมีการบริหารและจัดการ
อย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงที่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจะแตกต่างอย่างมีผลกระทบทางลบ
จากสมมติฐานด้านค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการตั้งราคาของผลิตภัณฑ์

4.1.4

อัตรามรณะ / อัตราการเจ็บป่วย
ความแตกต่างของจ�ำนวนค่าสินไหมทีเ่ กิดขึน้ จริงและสมมติฐานด้านอัตรามรณะและอัตราการเจ็บป่วยทีใ่ ช้สามารถส่ง
ผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานอย่างมีสาระส�ำคัญ ประสบการณ์ของบริษทั จะมีความผันผวนในระดับผลิตภัณฑ์โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ทมี่ จี ำ� นวนไม่มากเช่น ประกันชีวติ แบบชัว่ ระยะเวลา บริษทั ใช้ทงั้ ประสบการณ์ของ
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4. การบริหารความเสีย
่ง
4.1

(ต่อ)

ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)
4.1.4

อัตรามรณะ / อัตราการเจ็บป่วย (ต่อ)
บริษทั และข้อมูลในภาคธุรกิจ เพือ่ พัฒนาการประมาณการเพือ่ ให้แน่ใจได้วา่ การเกิดขึน้ จริงของค่าสินไหมโดยรวมของ
บริษทั จะใกล้เคียงหรือต�ำ่ กว่าค่าสินไหมทีค่ าดการณ์ไว้ ดังนัน้ จึงถือได้วา่ การตัง้ ค่าสมมติฐานของอัตรามรณะและอัตรา
การเจ็บป่วยทีใ่ ช้อยูม่ คี วามเพียงพอ
การที่บริษัทมีวิธีการจัดการการประกันภัยต่อที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาประกันภัยเพื่อ
ความเหมาะสมและเพียงพอต่อเงินลงทุนของบริษัท ความเสี่ยงที่มีและความสูญเสีย

4.2

ความเสีย่ งทางการเงิน
4.2.1

ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่
บริษทั มีความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับเบีย้ ประกันภัยค้างรับ ฝ่ายบริหารควบคุมความเสีย่ งนีโ้ ดยการ
ก�ำหนดให้มนี โยบายและวิธกี ารในการควบคุมสินเชือ่ ทีเ่ หมาะสม ดังนัน้ บริษทั จึงไม่คาดว่าจะได้รบั ความเสียหายทีเ่ ป็น
สาระส�ำคัญจากการให้สนิ เชือ่ นอกจากนี้ การให้สนิ เชือ่ ของบริษทั ไม่มกี ารกระจุกตัวเนือ่ งจากบริษทั มีฐานของลูกค้า
ทีห่ ลากหลายและมีอยูจ่ ำ� นวนมากราย จ�ำนวนเงินสูงสุดทีบ่ ริษทั อาจต้องสูญเสียจากการให้สนิ เชือ่ คือมูลค่าตามบัญชี
ของเบีย้ ประกันภัยค้างรับทีแ่ สดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน

4.2.2

ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้
บริษทั มีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ทีส่ ำ� คัญ อันเกีย่ วเนือ่ งกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินให้กยู้ มื และเงินฝาก
สถาบันการเงิน สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินส่วนใหญ่มอี ตั ราดอกเบีย้ คงทีแ่ ละมีอายุเกินกว่าหนึง่ ปี ดังนัน้ มูลค่า
ของเครือ่ งมือทางการเงินจะเปลีย่ นแปลงเนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ ในตลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีส่ ำ� คัญ สามารถจัดตามประเภท
อัตราดอกเบีย้ และส�ำหรับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ คงทีส่ ามารถแยกตามวันทีค่ รบก�ำหนด
หรือวันทีม่ กี ารก�ำหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่ (หากวันทีม่ กี ารก�ำหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่ถงึ ก่อน) ได้ดงั นี้
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4. การบริหารความเสีย
่ง
4.2

(ต่อ)

ความเสีย่ งทางการเงิน (ต่อ)
พ.ศ. 2559

มากกว่า
5 ปี

อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตาม
ราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ยคงที่

หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ทางการเงิน

ภายใน
1 ปี

มากกว่า 1
ถึง 5 ปี

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ย
รวม ร้อยละต่อปี

-

-

-

2,964

10

2,974

0.00 - 0.75

-

277

496

39

59

871

4.00 - 8.00

2,117

38,693

126,961

-

18,839

186,610

0.00 - 7.88

6,065

-

-

-

-

6,065

6.00 - 8.00

8,182

38,970

127,457

3,003

18,908

196,520

140

95

536

14

9

794

140

95

536

14

9

794

1.00 - 7.00

พ.ศ. 2558

ภายใน
1 ปี

มากกว่า 1
ถึง 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตาม
ราคาตลาด

-

-

-

2,198

อัตราดอกเบี้ยคงที่

หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ทางการเงิน

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

(105)

อัตรา
ดอกเบี้ย
รวม ร้อยละต่อปี

2,093

0.10 - 0.75

-

181

382

-

7

570

4.00 - 5.00

2,480

22,956

119,116

-

14,817

159,369

0.00 - 6.80

4,126

-

-

-

-

4,126

6.00 - 8.00

6,606

23,137

119,498

2,108

14,719

166,158

-

16

496

-

3

515

-

16

496

-

3

515

3.50 - 7.00
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4. การบริหารความเสีย
่ง
4.2

(ต่อ)

ความเสีย่ งทางการเงิน (ต่อ)
4.2.3

ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่ของบริษัทเกี่ยวกับรายการเงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศและลูกหนี้
และเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาแลกเปลี่ยนเงิน
ตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

4.2.4 ความเสีย
่ งด้านสภาพคล่อง

บริษัทมีเงินสดและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีตลาดรองรับอย่างเพียงพอที่จะจัดการกับความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง
4.2.5 ความเสีย
่ งด้านมูลค่ายุตธิ รรม

ความเสี่ยงด้านมูลค่ายุติธรรม คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงราคาตลาด ความเสี่ยงจากการการลดลงในมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจากความผันผวนของ
ปัจจัยทางตลาดภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ราคา
ตลาดของหุ้นทุน บริษัทมีคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงที่อนุมัตินโยบายการประเมินความเสี่ยงทางด้านมูลค่า
ยุติธรรม บริษัทมีการใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการบริหารความเสี่ยงนี้ เช่น อนุพันธ์ตราสารทางการเงินและการ
ป้องกันความเสี่ยง
รายละเอียดของมูลค่ายุติธรรมแสดงอยู่ในหมายเหตุ 5
5.

มูลค่ายุตธิ รรม
5.1

การประมาณการมูลค่ายุตธิ รรม
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจ�ำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า
ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้
- ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน (ข้อมูลระดับที่ 1)
- ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูล ราคาตลาด)
หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ค�ำนวณมาจากราคาตลาด) ส�ำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น (ข้อมูลระดับที่ 2)
- ข้อมูลส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)
(ข้อมูลระดับที่ 3)
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5.

มูลค่ายุตธิ รรม (ต่อ)
5.2

การประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สินทรัพย์
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในเงินฝากประจำ�ใน
สถาบันการเงินที่ครบกำ�หนด
ชำ�ระเกินกว่า 3 เดือน
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
กองทุนรวมอีทีเอฟ
หลักทรัพย์อื่น
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
รวมหนี้สิน

ข้อมูลระดับที่ 1
พันบาท

ข้อมูลระดับที่ 2
พันบาท

ข้อมูลระดับที่ 3
พันบาท

รวม
พันบาท

-

870,733

-

870,733

35,892

-

-

35,892

-

165,599,645

-

165,599,645

10,663,135

-

-

10,663,135

7,463,825

-

-

7,463,825

710,857

-

-

710,857

-

2,136,249

-

2,136,249

18,873,709

167,735,894

-

186,609,603

18,873,709

168,606,627

-

187,480,336

-

-

-

-

-

793,872

-

793,872

-

793,872

-

793,872

ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ของล�ำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี
- เครื่องมือทางการเงินใน ระดับที่ 1
มูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินทีซ่ อื้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องอ้างอิงจากราคาเสนอซือ้ ขาย ณ วันทีใ่ นงบการเงิน
ตลาดจะถือเป็นตลาดทีม่ สี ภาพคล่องเมือ่ ราคาเสนอซือ้ ขายมีพร้อมและสม�ำ่ เสมอ จากการแลกเปลีย่ น จากตัวแทน นายหน้า
กลุม่ อุตสาหกรรม ผูใ้ ห้บริการด้านราคา หรือหน่วยงานก�ำกับดูแล และราคานัน้ แสดงถึงรายการในตลาดทีเ่ กิดขึน้ จริงอย่าง
สม�ำ่ เสมอ ในราคาซึง่ คูส่ ญ
ั ญาซึง่ เป็นอิสระจากกันพึงก�ำหนดในการซือ้ ขาย (Arm’s length basis) ราคาเสนอซือ้ ขายทีใ่ ช้
ส�ำหรับส�ำหรับสินทรัพย์ทางการเงินทีถ่ อื โดยกลุม่ บริษทั ได้แก่ราคาเสนอซือ้ ปัจจุบนั เครือ่ งมือทางการเงินนีร้ วมอยูใ่ นระดับที่ 1
- เครื่องมือทางการเงินในระดับที่ 2
มูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินทีไ่ ม่ได้มกี ารซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่อง (ตัวอย่างเช่น ตราสารอนุพนั ธ์ทมี่ กี าร
ซือ้ ขายในตลาดรองทีไ่ ม่ได้มกี ารจัดตัง้ อย่างเป็นทางการ (over-the-counter) วัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า โดย
เทคนิคการประเมินมูลค่านีใ้ ช้ประโยชน์สงู สุดจากข้อมูลในตลาดทีส่ งั เกตได้ทมี่ อี ยูแ่ ละอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเอง
มาใช้นอ้ ยทีส่ ดุ เท่าทีเ่ ป็นไปได้ ถ้าข้อมูลทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญทัง้ หมดในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมได้มาจากข้อมูลทีส่ งั เกตได้ เครือ่ งมือ
นัน้ จะรวมอยูใ่ นระดับที่ 2
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5.

มูลค่ายุตธิ รรม (ต่อ)
5.3

การประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแต่ต้อง
เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)
มูลค่ายุตธิ รรมของเงินให้กยู้ มื ค�ำนวณโดยใช้ราคาทุนตัดจ�ำหน่ายคิดลดด้วยอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงโดยเงินให้กยู้ มื ส่วนใหญ่เป็น
อัตราดอกเบีย้ คงทีซ่ งึ่ ผูบ้ ริหารประเมินแล้วว่า อัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงของเงินให้สนิ เชือ่ มีความเทียบเคียงกับอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง
ในตลาด ดังนัน้ มูลค่าตามบัญชีเป็นมูลค่าเทียบเคียงมูลค่ายุตธิ รรม (ระดับที่ 2)
เครือ่ งมือทางการเงินอืน่ ทีไ่ ม่ได้แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรมในงบแสดงฐานะทางการเงิน เป็นรายการทีม่ ลี กั ษณะเป็นเจ้าหนีล้ กู หนี้
ระยะเวลาครบก�ำหนดสัน้ ปัจจัยทางตลาดภายนอกไม่มผี ลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์และหนีสนิ้ ทางการเงินเหล่านี้ ดังนัน้ มูลค่า
ตามบัญชีเป็นมูลค่าเทียบเคียงมูลค่ายุตธิ รรม เครือ่ งมือทางการเงินดังกล่าวประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากเงินลงทุนค้างรับ เบีย้ ประกันภัยค้างรับ ลูกหนีจ้ ากสัญญาประกันภัยต่อ เงินกองทุนตัวแทน ลูกหนีจ้ ากการขายเงินลงทุน
ลูกหนีอ้ นื่ ๆ ภายใต้สนิ ทรัพย์อนื่ เจ้าหนีบ้ ริษทั ประกันภัยต่อ ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์คา้ งจ่ายและหนีส้ นิ อืน่ ตามกรมธรรม์ประกัน
ภัยภายใต้หนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัย ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย เจ้าหนีจ้ ากการซือ้ เงินลงทุนและเจ้าหนีอ้ นื่ ๆ ภายใต้หนีส้ นิ อืน่
ผูบ้ ริหารของบริษทั เชือ่ ว่ามูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินจะไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส�ำคัญกับมูลค่าตามบัญชี

6.

ประมาณการทางบัญชีทสี่ �ำคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดลุ ยพินจิ
การประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดลุ ยพินจิ ได้มกี ารประเมินทบทวนอย่างต่อเนือ่ งและอยูบ่ นพืน้ ฐานของประสบการณ์ในอดีต
และปัจจัยอืน่ ๆ ซึง่ รวมถึงการคาดการณ์ถงึ เหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ ชือ่ ว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้
6.1

การจัดประเภทสัญญา
บริษทั ออกผลิตภัณฑ์ทโี่ อนความเสีย่ งทีเ่ กิดจากสัญญาประกันภัยหรือความเสีย่ งทางการเงินหรือทัง้ สองประเภท สัญญาประกัน
ภัย คือ สัญญาทีผ่ รู้ บั ประกันภัยรับความเสีย่ งด้านการรับประกันภัยอย่างมีนยั ส�ำคัญ ขณะทีส่ ญ
ั ญาลงทุน คือ สัญญาทีม่ คี วามเสีย่ ง
ด้านการรับประกันภัยอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญ บริษทั ใช้ดลุ ยพินจิ อย่างมีนยั ส�ำคัญในการก�ำหนดสถานการณ์ (โดยไม่รวมสถานการณ์ที่
ขาดสาระเชิงพาณิชย์) ทีม่ กี ารเอาประกันภัยแล้วท�ำให้บริษทั ต้องจ่ายผลประโยชน์เพิม่ เติมอย่างมีสาระส�ำคัญให้กบั ผูเ้ อาประกันภัย
ภายใต้เหตุการณ์ทมี่ กี ารเอาประกันภัยเกิดขึน้ แล้วท�ำให้บริษทั ต้องจ่ายผลประโยชน์เพิม่ เติมอย่างมีสาระส�ำคัญให้กบั ผูเ้ อาประกัน
ภัย บริษทั จะจัดประเภทสัญญานัน้ เป็นสัญญาประกันภัย การใช้ดลุ ยพินจิ ในการวัดระดับของความเสีย่ งจากการรับประกันภัยในการ
จัดประเภทสัญญาจะมีผลกระทบต่อจ�ำนวนของหนีส้ นิ สัญญาประกันภัยและหนีส้ นิ สัญญาลงทุนทีร่ บั รูใ้ นงบการเงิน นโยบายการ
บัญชีเรือ่ งการจัดประเภทของสัญญา เปิดเผยอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3.12.1

6.2

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
บริษทั ค�ำนวณหนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัยส�ำหรับประกันชีวติ ใช้วธิ เี บีย้ ประกันสุทธิชำ� ระคงที่ อย่างไรก็ตามหนีส้ นิ จะถูกแสดงมูลค่า
ของการประมาณการผลประโยชน์ในอนาคตตามกรมธรรม์ทจี่ ะจ่าย หักด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของการประมาณการณ์เบีย้ ประกันภัยสุทธิ
ในอนาคตทีจ่ ะสามารถเก็บได้จากผูถ้ อื กรมธรรม์ วิธนี ใี้ ช้วธิ ปี ระมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ณ วันทีเ่ กิดรายการและปรับปรุงเพือ่ การประมาณ
การส�ำหรับความเสีย่ งของความผันผวนของอัตราการตาย อัตราการบาดเจ็บ อัตราผลตอบแทนทีค่ าดว่าจะได้รบั เงินปันผล
(ส�ำหรับธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง) อัตราการยกเลิกกรมธรรม์และค่าใช้จา่ ยทีถ่ กู ก�ำหนดให้จา่ ย ณ วันทีก่ รมธรรม์มผี ลบังคับ
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6.2

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)
สมมติฐานดังกล่าวนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในการทดสอบความเพียงพอของหนี้
สิน ข้อสมมติฐานของอัตราดอกเบี้ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงตามปีการออกกรมธรรม์และประเภทของกรมธรรม์ประกันชีวิต
อัตราการตาย การเวนคืนกรมธรรม์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสมมติฐานขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่ปรับความ
ผันผวนตามแบบกรมธรรม์ บริษัทได้ใช้ดุลยพินิจที่ส�ำคัญในการก�ำหนดสมมติฐานอย่างเหมาะสม
ส�ำหรับสัญญาทีม่ มี ลู ค่าตามบัญชีอย่างชัดเจนของกรมธรรม์ประกันชีวติ เช่น สัญญายูนเิ วอร์แซลไลฟ์และสัญญายูนติ ลิงค์
เป็นต้น หนีส้ นิ สัญญาประกันภัยแสดงถึงมูลค่าสะสม ซึง่ เป็นเบีย้ ประกันรับและรายได้จากเงินลงทุนจากกรมธรรม์หกั ด้วยค่าใช้
จ่ายการตาย ค่าใช้จา่ ยการเจ็บป่วยและค่าใช้จา่ ยอืน่ ดุลยพินจิ ในการประมาณการผลรวมของรายได้อย่างเหมาะสม ได้มาจาก
ประสบการณ์ในอดีตและการประมาณการประสบการณ์ในอนาคต ทัง้ นีก้ ารประมาณการเหล่านีม้ กี ารทบทวนโดยบริษทั อย่าง
สม�ำ่ เสมอ
บริษทั บันทึกบัญชีหนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัยทีม่ เี งินปันผลทีบ่ ริษทั ได้รบั ประกันไว้ดว้ ยการประมาณหนีส้ นิ จากมูลค่าปัจจุบนั
ของผลประโยชน์รบั รองตามกรมธรรม์หกั ด้วยประมาณการเบีย้ ประกันสุทธิ ทีจ่ ะเก็บได้จากผูถ้ อื กรมธรรม์ การประมาณการหนี้
สินเหล่านีจ้ ำ� เป็นจะต้องใช้ดลุ ยพินจิ ของผูบ้ ริหาร นอกจากนีข้ อ้ สมมติฐานของผลประกอบการทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกาศจ่าย
เงินปันผลทีบ่ ริษทั จะประกาศต่อผูถ้ อื กรมธรรม์ อาจจะไม่เกิดขึน้ จริง บริษทั บันทึกบัญชีสำ� หรับผลิตภัณฑ์ทมี่ เี งินปันผลรับรอง
ตามเงือ่ นไขในกรมธรรม์โดยการประมาณการหนีจ้ ากมูลค่าปัจจุบนั ของผลประโยชน์รบั รองและผลประโยชน์ทไี่ ม่รบั รองหักด้วย
เบีย้ ประกันทีค่ าดว่าจะได้รบั ในอนาคตสุทธิทคี่ าดว่าจะเก็บได้จากผูถ้ อื กรมธรรม์
ดุลยพินิจเหล่านี้จ�ำเป็นต้องใช้ในการวัดมูลค่าของหนี้สินสัญญาประกันภัยซึ่งส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนในการรับรู้มูลค่าในงบ
การเงินเป็นผลประโยชน์สัญญาประกันภัยและหนี้สินสัญญาประกันภัย รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการบัญชีของ
บริษัท ความเสี่ยงและตัวแปรหลัก และความอ่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานหลักต่อหนี้สินสัญญาประกันภัยถูก
แสดงเพิ่มเติมอยู่ในหมายเหตุ 20.3.3

6.3

การทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน
บริษทั มีการประเมินความเพียงพอของหนีส้ นิ ส�ำหรับสัญญาประกันภัยและสัญญาเงินลงทุนทีม่ กี ารร่วมรับผลประโยชน์ตาม
ดุลยพินจิ ทุกไตรมาส การใช้ดลุ ยพินจิ ทีส่ ำ� คัญคือการเลือกใช้ระดับของการรวมหนีส้ นิ ทีจ่ ะถูกทดสอบความเพียงพอของหนีส้ นิ
และการเลือกใช้ขอ้ สมมติฐาน เกีย่ วกับประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ความเพียงพอของหนีส้ นิ จะถูกประเมินโดยกลุม่ ของสัญญาตามที่
บริษทั ได้มา การให้บริการและวัดผลก�ำไรของกลุม่ สัญญาเหล่านัน้ บริษทั ได้มกี ารวัดระดับความเพียงพอของหนีส้ นิ ทัง้ บริษทั

6.4

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินและเครื่องมือทางการเงินที่ไม่อยู่ในความต้องการของ
ตลาด
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้อยู่ในความต้องการของตลาดซื้อง่ายขายคล่อง เช่น ตราสารอนุพันธ์ทางการ
เงินที่ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์และเครื่องมือทางการเงินที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดอื่น จะวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิค
การประเมินมูลค่าต่าง ๆ บริษัทมีการใช้ดุลยพินิจในการเลือกเทคนิคการประเมินมูลค่าและสมมุติฐานที่มาจากข้อมูลที่สังเกต
ได้ที่มีอยู่ ณ สิ้นปีบัญชี
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6.5

การด้อยค่าของเบี้ยประกันภัยค้างรับ ลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์ทางการเงิน
บริษทั ได้กำ� หนดค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเพือ่ ให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของค่าเบีย้ ประกันภัยค้างรับและลูกหนีอ้ นื่ ซึง่ เกีย่ วพันกับ
ประมาณการผลขาดทุนอันเป็นผลมาจากจ�ำนวนทีค่ าดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้จากเบีย้ ประกันภัยค้างรับทัง้ สิน้ ทีม่ อี ยู่ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะ
สูญประมาณจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนีใ้ นอดีตและตามสถานะปัจจุบนั ของเบีย้ ประกันภัยค้างรับ ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐานะ
การเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินทีไ่ ด้รบั จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินเผือ่ ขาย และสินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าโดยราคาทุนหรือ
ราคาทุนตัดจ�ำหน่าย จะมีการประเมินการด้อยค่าเป็นประจ�ำ ซึง่ บริษทั มีการใช้ดลุ ยพินจิ ในการประเมินนี้ ในทุก ๆ วันสิน้ งวดบัญชี
บริษทั จะมีการประเมินว่ามีหลักฐานซึง่ แสดงถึงการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหรือไม่

6.6

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ ระมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากส�ำหรับ ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเสือ่ มราคาเมือ่ อายุการใช้งานและมูลค่าซาก มีความแตกต่างไปจากการประมาณการใน
งวดก่อน หรือมีการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ทเี่ สือ่ มสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้

6.7

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีคำ� นวณมาจากผลแตกต่างชัว่ คราวทางภาษีทงั้ หมด สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรูเ้ มือ่ บริษทั
คาดการณ์ได้แน่นอนว่าประโยชน์ทางภาษีในอนาคตจะสามารถน�ำไปหักกับผลแตกต่างชัว่ คราวทางภาษีได้ บริษทั ได้คำ� นึงถึงผล
ประโยชน์ทางภาษีในอนาคตและการวางแผนทางภาษีอย่างรอบคอบและความเป็นไปได้ เพือ่ ใช้ในการประเมินการรับรูภ้ าษีเงินได้
รอตัดบัญชี สมมติฐานของบริษทั เกีย่ วกับความสามารถในการท�ำก�ำไรในอนาคตและการคาดการณ์ถงึ การใช้ประโยชน์ของผลแตก
ต่างชัว่ คราวทางภาษี และการเปลีย่ นแปลงในสมมติฐานทีส่ ำ� คัญในแต่ละช่วงเวลานัน้ อาจท�ำให้เกิดผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญ
ต่อฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของกิจการ

6.8

ผลประโยชน์พนักงาน
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานขึน้ อยูก่ บั หลายปัจจัยทีใ่ ช้ในการค�ำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยมี
ข้อสมมติฐานหลายตัว ข้อสมมติฐานทีใ่ ช้ในการค�ำนวณต้นทุนหรือรายได้สทุ ธิจากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานนัน้ รวมไปถึง
อัตราคิดลด การเปลีย่ นแปลงของข้อสมมติฐานเหล่านีจ้ ะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริษทั ได้พจิ ารณาอัตราคิดลดทีเ่ หมาะสมในแต่ละปี ซึง่ ได้แก่อตั ราดอกเบีย้ ทีค่ วรจะใช้ในการก�ำหนดมูลค่าปัจจุบนั ของประมาณ
การกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ในการพิจารณาอัตราคิดลดทีเ่ หมาะสมบริษทั พิจารณาใช้
อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึง่ เป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินทีต่ อ้ งจ่ายช�ำระผลประโยชน์เมือ่ เกษียณอายุ และ
มีวนั ครบก�ำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาทีต่ อ้ งจ่ายช�ำระหนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ข้อสมมติฐานหลักอืน่ ๆ ส�ำหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานอ้างอิงกับสถานการณ์ปจั จุบนั ในตลาด ข้อมูลเพิม่ เติมเปิดเผยใน
หมายเหตุ 22

47

7.

การจัดการความเสีย่ งในส่วนของทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษัทเพื่อด�ำรงไว้ซึ่งความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อสร้างผลตอบแทน
ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อด�ำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของ
ทุน
ในการด�ำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้แก่ ผู้ถือหุ้น การ
ออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้

8.

การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีและการจัดประเภทรายการใหม่
นโยบายการบัญชีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงจากการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ คือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) มาตรฐานมีผลกระทบต่อการจัดประเภทรายการใหม่ สัญญาประกันภัยและสัญญาลงทุนทีม่ ลี กั ษณะการร่วมรับ
ผลประโยชน์ตามดุลยพินจิ และสัญญาลงทุน ผลกระทบจากการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานจะมีผลกระทบต่องบการเงินปีกอ่ น รายละเอียดอยูใ่ น
หมายเหตุ 3.12
นอกจากนีส้ ำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้กำ� หนดให้ใช้แบบงบการเงินส�ำหรับบริษทั ประกันชีวติ
แบบใหม่
บริษทั มีการเปลีย่ นนโยบายการบัญชีโดยใช้วธิ ปี รับปรุงย้อนหลัง ซึง่ มีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ตามที่รายงาน
ไว้เดิม จัดประเภทใหม่ ตามที่แสดงใหม่
พันบาท
พันบาท
พันบาท

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
สินทรัพย์ลงทุนที่ผู้เอาประกันภัยรับ
ความเสี่ยง
สินทรัพย์อื่น
หนี้สิน
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
สำ�รองประกันชีวิต
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจ่าย
สำ�รองค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
สำ�รองเบี้ยประกันภัย
หนี้สินอื่นตามกรมธรรม์
หนี้สินอื่น

2,093,339

114,291

2,207,630

-

159,368,766

159,368,766

159,369,383 (159,369,383)

-

1 มกราคม พ.ศ. 2558
ตามที่รายงาน
ไว้เดิม จัดประเภทใหม่ ตามที่แสดงใหม่
พันบาท
พันบาท
พันบาท

1,746,979

114,291

1,861,270

-

128,403,205

128,403,205

128,403,550 (128,403,550)

-

-

617

617

-

345

345

415,680

57,767

473,447

334,903

(242,233)

92,670

219,788

27,362

247,150

109,019

34,701

143,720

27,362

(27,362)

-

34,701

(34,701)

-

-

142,906,289

142,906,289

-

112,661,278

112,661,278

134,955,787 (134,955,787)

-

106,254,468 (106,254,468)

-

5,546,165

(5,546,165)

-

4,327,026

(4,327,026)

-

589,270

(589,270)

-

493,095

(493,095)

-

1,428,081

(1,428,081)

-

1,218,551

(1,218,551)

-

386,986

(386,986)

-

368,138

(368,138)

-

605,495

172,058

777,553

711,715

(127,942)

583,773
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8.

การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีและการจัดประเภทรายการใหม่ (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ตามที่รายงานไว้เดิม
จัดประเภทใหม่
ตามที่แสดงใหม่
พันบาท
พันบาท
พันบาท

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
เงินสำ�รองประกันภัยเพิ่มจากปีก่อน
สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
สำ�รองประกันภัยสำ�หรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่ม
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนรับคืน
จากการประกันภัยต่อ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายอื่น
เงินสมทบสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต
งบกระแสเงินสด
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
รายได้อื่น
เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย
เงินปันผลตามกรมธรรม์ประกันภัย
เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน
จากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินสดได้มาจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (กิจกรรมลงทุน)
เงินสดรับ - เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (กิจกรรมดำ�เนินงาน)
เงินสดใช้ไปจากจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (กิจกรรมลงทุน)
เงินสดจ่าย - เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (กิจกรรมดำ�เนินงาน)
เงินสดใช้ไปจากเงินให้กู้ยืมเพิ่มขึ้น (กิจกรรมลงทุน)
เงินให้กู้ยืม (กิจกรรมดำ�เนินงาน)
เงินสดใช้ไปจากเงินฝากธนาคารที่มีกำ�หนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน
(กิจกรรมลงทุน)
เงินฝากสถาบันการเงิน (กิจกรรมดำ�เนินงาน)

-

54,691,356

54,691,356

-

(465,751)

(465,751)

54,277,114

(51,509)

54,225,605

28,910,849

(28,910,849)

-

-

(209,530)

(209,530)

-

28,701,319

28,701,319

1,947,968

(1,947,968)

-

10,879,973

(10,879,973)

-

-

13,010,197

13,010,197

-

(182,256)

(182,256)

47,306

96

47,402

149,515

562,604

712,119

3,457,570

(447,465)

3,010,105

-

18,767

18,767

111,897

(111,897)

-

54,751

(54,751)

-

54,160,798

(54,160,798)

-

-

54,309,802

54,309,802

-

(63,892)

(63,892)

214,582

(85,112)

129,470

(9,826,282)

9,826,282

-

(1,819,602)

1,819,602

-

-

(11,645,884)

(11,645,884)

52,231,183

(52,231,183)

-

-

52,231,183

52,231,183

(80,826,405)

80,826,405

-

-

(80,826,405)

(80,826,405)

(1,382,301)

1,382,301

-

-

(1,382,301)

(1,382,301)

(4,532)

4,532

-

-

(4,532)

(4,532)
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9.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
พ.ศ. 2559
พันบาท

(ปรับปรุงใหม่)
พ.ศ. 2558
พันบาท

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำ�หนดระยะเวลาจ่ายคืน

419

457

2,973,713

2,207,173

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2,974,132

2,207,630

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เงินฝากธนาคารรวมเงินฝากธนาคารของกรมธรรม์ประเภทยูนเิ วอร์แซลไลฟ์ จ�ำนวน 10.1 ล้านบาท
(พ.ศ. 2558 : 11.9 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษทั ได้นำ� เงินค�ำ้ ประกันไปวางไว้ทสี่ ถาบันการเงินภายใต้เงือ่ นไขในสัญญาอนุพนั ธ์ทางการเงิน จ�ำนวน
253.0 ล้านบาท และมีเงินค�ำ้ ประกันทีส่ ถาบันการเงินมาวางค�ำ้ ประกันภายใต้สญ
ั ญาตราสารอนุพนั ธ์ของบริษทั จ�ำนวน 222.6 ล้านบาท
(พ.ศ. 2558 : 318.8 ล้านบาท และ 300.0 ล้านบาท ตามล�ำดับ)
10.

เบีย้ ประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
เบีย้ ประกันภัยค้างรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย
จากการรับประกันภัยโดยตรง
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พันบาท
พันบาท

ยังไม่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 30 - 60 วัน
ค้างรับ 60 - 90 วัน
ค้างรับเกินกว่า 90 วัน
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
11.

1,610,483

1,950,798

311,419

20,455

38,614

22,955

289

356

82,130

121,577

2,042,935

2,116,141

(48,000)

(53,021)

1,994,935

2,063,120

พ.ศ. 2559
พันบาท

พ.ศ. 2558
พันบาท

20,119

17,831

ลูกหนีจ้ ากสัญญาประกันภัยต่อ

เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ - ยังไม่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระ
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12.

ตราสารอนุพนั ธ์
ตารางยอดรวมอนุพนั ธ์รวมถึงอนุพนั ธ์แฝงทีถ่ กู แยกออกจากสัญญาหลักในกรณีทเี่ ข้าเงือ่ นไขตามทีม่ าตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกีย่ วข้องก�ำหนด แสดงตามวัตถุประสงค์ในการใช้ ดังนี้
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559
มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์
พันบาท

หนี้สิน
พันบาท

สินทรัพย์
พันบาท

หนี้สิน
พันบาท

- ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่นำ�บัญชีป้องกันความเสี่ยงมาใช้

276,402

(242,080)

180,901

(4,390)

- ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ไม่นำ�บัญชีป้องกันความเสี่ยงมาใช้

594,331

(551,792)

389,090

(510,363)

รวมตราสารอนุพันธ์

870,733

(793,872)

569,991

(514,753)

ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง

บริษทั มีตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินดังนี้

ประเภทสัญญา
สัญญาแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศและอัตราดอกเบีย้
สัญญาการซือ้ ขายพันธบัตร
ล่วงหน้า (สัญญาการป้องกัน
ความเสีย่ งกระแสเงินสด)
สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า
สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า

วัตถุประสงค์

จำ�นวนเงิน
ตามสัญญา
พันบาท

ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลก
เปลี่ยนจากการซื้อพันธบัตร
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
ดอกเบี้ยของพันธบัตร
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลก
เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของกอง
ทุนรวมอีทีเอฟ
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลก
เปลี่ยนของเจ้าหนี้
สกุลเงินต่างประเทศ

สัญญาเครดิตอนุพนั ธ์

พ.ศ. 2559
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

363,970

-

(5,908)

(5,908)

690,000

29,563

-

29,563

18,433,810

870,733

(793,872)

76,861

ป้องกันความเสี่ยงจากการ
ผิดนัดชำ�ระหนี้ของผู้ออก
Credit linked note

รวมตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

12.

ตราสารอนุพนั ธ์ (ต่อ)

ประเภทสัญญา
สัญญาแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศและอัตราดอกเบีย้
สัญญากาvvvvรซือ้ ขายพันธบัตร
ล่วงหน้า (สัญญาการป้องกันความ
เสีย่ งกระแสเงินสด)
สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า
สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า

วัตถุประสงค์

จำ�นวนเงิน
ตามสัญญา
พันบาท

ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลก
เปลี่ยนจากการซื้อพันธบัตร

6,299,370

381,907

(499,010)

(117,103)

4,000,000

180,901

(4,390)

176,511

690,661

3,889

(2,425)

1,464

131,998

3,294

-

3,294

300,000

-

(8,928)

(8,928)

11,422,029

569,991

(514,753)

55,238

ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
ดอกเบี้ยของพันธบัตร
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลก
เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของกอง
ทุนรวมอีทีเอฟ
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลก
เปลี่ยนของเจ้าหนี้
สกุลเงินต่างประเทศ

สัญญาเครดิตอนุพนั ธ์

พ.ศ. 2558
มูลค่ายุติธรรมของสัญญา
สินทรัพย์
พันบาท

หนี้สิน
พันบาท

สุทธิ
พันบาท

ป้องกันความเสี่ยงจากการ
ผิดนัดชำ�ระหนี้ของผู้ออก
Credit linked note

รวมตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
13.

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2558
ราคาทุน/ราคาทุน

พ.ศ. 2559
ราคาทุน/ราคาทุน

เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ต่างประเทศ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
ตราสารทุน
กองทุนรวม
อื่น ๆ
รวม
บวก กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลง มูลค่าเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

ตัดจำ�หน่าย

มูลค่ายุติธรรม

ตัดจำ�หน่าย

มูลค่ายุติธรรม

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

108,290,030

113,049,758

92,029,991

99,482,698

390,000

388,682

-

-

37,859,194

39,187,321

31,846,539

33,551,089

12,859,745

12,973,884

9,196,663

9,362,391

10,006,935

10,663,135

9,617,761

8,907,913

7,128,114

8,174,682

5,715,823

5,908,335

2,035,892

2,172,141

2,015,881

2,156,340

179,569,910

186,609,603

150,422,658

159,368,766

8,039,693

-

8,946,108

-

186,609,603

186,609,603

159,368,766

159,368,766

13.

13,952,903
2,250,872
1,935,892
34,980,978

23,035
-

17,135,049

2,116,238

1,703,579

3,819,817

บวก กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
126,861,438

4,559,685

122,301,754

100,000

10,608,873

23,883,256

390,000

87,419,625

พันบาท

มากกว่า 5 ปี

186,609,603

8,039,693

178,569,910

19,170,941

12,859,745

37,859,194

390,000

108,290,030

พันบาท

รวม

17,295,961

(508,862)

17,804,823

15,333,584

-

480,951

-

1,990,288

พันบาท

ภายใน 1 ปี

22,956,558

1,309,152

21,647,406

215,881

1,105,692

6,217,484

-

14,108,350

พันบาท

พ.ศ. 2558
ครบกำ�หนด
1-5 ปี

119,116,247

8,145,818

110,970,429

1,800,000

8,090,971

25,148,104

-

75,931,353

พันบาท

มากกว่า 5 ปี

* ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 พันธบัตรรัฐบาลจ�ำนวน 35,127 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 29,884 ล้านบาท) ได้นำ� ไปวางไว้กบั นายทะเบียนเพือ่ เป็นหลักทรัพย์คำ�้ ประกันตาม
พระราชบัญญัตปิ ระกันชีวติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (หมายเหตุ 31)

36,757,407

1,776,429

18,777,202

พันบาท

2,093,203

พันบาท

ภายใน 1 ปี

เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ*
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ต่างประเทศ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
อื่น ๆ
รวม

พ.ศ. 2559
ครบกำ�หนด
1-5 ปี

ราคาทุน

รายละเอียดของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีระยะเวลาครบก�ำหนดดังนี้

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)

159,368,766

8,946,108

150,422,658

17,349,465

9,196,663

31,846,539

-

92,029,991

พันบาท

รวม
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14.

เงินให้กยู้ มื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 เงินให้กยู้ มื โดยมีกรมธรรม์เป็นประกันและดอกเบีย้ ค้างรับแยกตามอายุหนี้ ดังนี้
กรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน
พ.ศ. 2559
เงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ

ระยะเวลาค้างชำ�ระ
ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ
เงินให้กู้ยืม

พ.ศ. 2558
รวม

เงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ

รวม

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

6,065,408

89,332

6,154,740

4,125,939

73,355

4,199,294

6,065,408

89,332

6,154,740

4,125,939

73,355

4,199,294

มูลค่าคงเหลือตามกรมธรรม์จะใช้เป็นหลักประกันของเงินให้กยู้ มื และดอกเบีย้ ค้างรับจากเงินให้กยู้ มื แสดงเป็นส่วนหนึง่ ของรายได้จาก
การลงทุนค้างรับ
15.

สินทรัพย์ลงทุนทีผ่ เู้ อาประกันภัยรับความเสีย่ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 สัญญาประกันชีวติ ทีผ่ เู้ อาประกันภัยรับความเสีย่ งในสินทรัพย์ลงทุนมีดงั นี้
พ.ศ. 2559
พันบาท

หน่วยลงทุนในกองทุนตราสารหนี้
หน่วยลงทุนในกองทุนตราสารทุน
หน่วยลงทุนในกองทุนตราสารผสม
หน่วยลงทุนในกองทุนอื่น
รวม

พ.ศ. 2558
พันบาท

77

128

139

247

256

227

-

15

472

617

16.

438,979

-

37,856

317,333

469,990

รวม

46,524

8,668

เพิ่มขึ้น
พันบาท

152,657

ยอดต้นปี
พันบาท

(64,492)

(64,492)

-

จำ�หน่าย
พันบาท

(605,104)

(400,376)

(76,906)

(127,822)

จำ�หน่าย/ โอน
พันบาท

ราคาทุน

894,441

116,120

290,697

452,022

339,342

161,325

เพิ่มขึ้น
พันบาท

ราคาทุน

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
อุปกรณ์

รวม

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
อุปกรณ์
สินทรัพย์อยู่ระหว่างก่อสร้าง

ยอดต้นปี
พันบาท

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ

452,022

290,697

161,325

ยอดปลายปี
พันบาท

741,359

38,603

329,911

372,845

ยอดปลายปี
พันบาท

(319,591)

(199,250)

(120,341)

ยอดต้นปี
พันบาท

พ.ศ. 2558

(327,036)

-

(194,427)

(132,609)

ยอดต้นปี
พันบาท

พ.ศ. 2559

189,369

(71,836)

(59,568)

(12,268)

ค่าเสื่อมราคา
พันบาท

-

69,946

119,423

จำ�หน่าย/ โอน
พันบาท

64,391

64,391

-

จำ�หน่าย
พันบาท

ค่าเสื่อมราคาสะสม

(78,913)

-

(57,430)

(21,483)

ค่าเสื่อมราคา
พันบาท

ค่าเสื่อมราคาสะสม

(327,036)

(194,427)

(132,609)

ยอดปลายปี
พันบาท

(216,580)

-

(181,911)

(34,669)

ยอดปลายปี
พันบาท

150,399

118,083

32,316

ส่วนปรับปรุง
สำ�นักงานเช่า
และอุปกรณ์ สุทธิต้นปี
พันบาท

124,986

-

96,270

28,716

ส่วนปรับปรุง
สำ�นักงานเช่า
และอุปกรณ์ สุทธิต้นปี
พันบาท

124,986

96,270

28,716

ส่วนปรับปรุง
สำ�นักงานเช่า
และอุปกรณ์ สุทธิปลายปี
พันบาท

524,779

38,603

148,000

338,176

ส่วนปรับปรุง
สำ�นักงานเช่า
และอุปกรณ์ สุทธิปลายปี
พันบาท
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17.

เกิดจากการพัฒนาขึน้
ภายในกิจการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สินทรัพย์อยูร่ ะหว่างพัฒนา
รวม
เกิดจากการซือ้ / ได้มา
ในภายหลัง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
รวมทัง้ สิน้

36,026

77,907

113,933

3,103

3,103

117,036

20,368

303,045

139,107

139,107

442,152

(43,852)

-

-

(43,852)

(43,852)

-

เพิ่มขึ้น จำ�หน่าย/โอน
พันบาท
พันบาท

282,677

ยอดต้นปี
พันบาท

ราคาทุน

515,336

142,210

142,210

373,126

54,423

318,703

ยอดปลายปี
พันบาท

ค่าตัดจำ�หน่ายราคาสะสม

(266,513)

(115,739)

(115,739)

(150,734)

-

(150,774)

(51,358)

(7,838)

(7,838)

(43,520)

-

(43,520)

-

-

-

-

-

-

ยอดต้นปี ค่าตัดจำ�หน่าย จำ�หน่าย/โอน
พันบาท
พันบาท
พันบาท

พ.ศ. 2559

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ

(317,871)

(123,577)

(123,577)

(194,294)

-

(194,294)

ยอดปลายปี
พันบาท

175,639

23,368

23,368

152,271

20,368

131,903

197,465

18,633

18,633

178,832

54,423

124,409

สินทรัพย์
สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน
ไม่มีตัวตน
- สุทธิต้นปี - สุทธิปลายปี
พันบาท
พันบาท
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17.

เกิดจากการพัฒนาขึน้
ภายในกิจการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สินทรัพย์อยูร่ ะหว่างพัฒนา
รวม
เกิดจากการซือ้ / ได้มา
ในภายหลัง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
รวมทัง้ สิน้

66,890

60,000

126,890

7,624

7,624

134,514

17,114

232,901

131,483

131,483

364,384

(56,746)

-

-

(56,746)

(56,746)

-

เพิ่มขึ้น จำ�หน่าย/โอน
พันบาท
พันบาท

215,787

ยอดต้นปี
พันบาท

ราคาทุน

442,152

139,107

139,107

303,045

20,368

282,677

ยอดปลายปี
พันบาท

(224,279)

(107,464)

(107,464)

(116,815)

-

(116,815)

(42,234)

(8,275)

(8,275)

(33,959)

-

(33,959)

-

-

-

-

-

-

ยอดต้นปี ค่าตัดจำ�หน่าย จำ�หน่าย/โอน
พันบาท
พันบาท
พันบาท

พ.ศ. 2558
ค่าตัดจำ�หน่ายราคาสะสม

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ต่อ)

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ (ต่อ)

(266,513)

(115,739)

(115,739)

(150,774)

-

(150,774)

ยอดปลายปี
พันบาท

140,105

24,019

24,019

116,086

17,114

98,972

175,639

23,368

23,368

152,271

20,368

131,903

สินทรัพย์
สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน
ไม่มีตัวตน
- สุทธิต้นปี - สุทธิปลายปี
พันบาท
พันบาท
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18.

สินทรัพย์ (หนีส้ นิ ) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ

สินทรัพย์และหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายชำ�ระเกินกว่า 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

พ.ศ. 2559
พันบาท

พ.ศ. 2558
พันบาท

146,650

235,820

146,650

235,820

(1,755,684)

(1,963,221)

(1,755,684)

(1,963,221)

(1,609,034)

(1,727,401)

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีคำ� นวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวตามวิธหี นีส้ นิ โดยใช้อตั ราภาษีรอ้ ยละ 20 (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 20)
รายการเคลือ่ นไหวของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมดี งั นี้

สินทรัพย์(หนี้สิน)
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
เพิ่ม/(ลด)ในกำ�ไรหรือขาดทุน
(หมายเหตุ 27)
เพิ่ม/(ลด)บันทึกโดยตรง
ในกำ�ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
สินทรัพย์(หนี้สิน)
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
เพิ่ม/(ลด)ในกำ�ไรหรือขาดทุน
(หมายเหตุ 27)
เพิ่ม/(ลด)บันทึกโดยตรง
ในกำ�ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการ
ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
สำ�หรับเบี้ย
ประกันภัย
ค้างรับ
พันบาท

ประมาณ
การสำ�รอง
ค่าสินไหม (กำ�ไร)ขาดทุน
ทดแทน
จากการ
ที่เกิดขึ้นแต่ยัง เปลี่ยนแปลง
ไม่ได้รับ
มูลค่าเงิน
รายงาน ลงทุนเผื่อขาย
พันบาท
พันบาท

77,669

117,853 (1,927,919)

(กำ�ไร)ขาดทุน
จากเครื่องมือ
ป้องกันความ (กำ�ไร)ขาดทุน
เสี่ยง จากสัญญา
กระแสเงินสด แลกเปลี่ยน
พันบาท
พันบาท

(35,302)

25,207

อื่น ๆ
พันบาท

รวม
พันบาท

15,091 (1,727,401)

(14,847)

(56,507)

-

-

(25,267)

4,775

(91,846)

-

-

181,217

28,996

-

-

210,213

62,822

61,346 (1,746,702)

(6,306)

(60)

19,866 (1,609,034)

57,767

98,619 (1,360,229)

(9,847)

-

14,908 (1,198,782)

19,902

19,234

(78,936)

-

25,207

183

(14,410)

-

-

(488,754)

(25,455)

-

-

(514,209)

117,853 (1,927,919)

(35,302)

25,207

77,669

15,091 (1,727,401)
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19.

สินทรัพย์อนื่
สินทรัพย์อนื่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลูกหนี้อื่น
เงินประกันและเงินมัดจำ�
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้เงินประกันจากสัญญาตราสารอนุพันธ์
อื่น ๆ
รวม

พ.ศ. 2559
พันบาท

(ปรับปรุงใหม่)
พ.ศ. 2558
พันบาท

48,767

13,322

45,973

48,722

48,771

57,068

253,000

318,800

65,928

35,535

462,439

473,447

ลูกหนีเ้ งินประกันจากสัญญาตราสารอนุพนั ธ์ คือ เงินค้ำ�ประกันทีบ่ ริษทั วางไว้ทส่ี ถาบันการเงินภายใต้เงื่อนไข ในสัญญาอนุพนั ธ์ทางการเงิน
20.

หนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัย
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
พ.ศ. 2559
พันบาท

(จัดประเภทรายการใหม่)
พ.ศ. 2558
พันบาท

สำ�รองประกันภัยสำ�หรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
สำ�รองค่าสินไหมทดแทน
- ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว
- ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน
รวมสำ�รองค่าสินไหมทดแทน
สำ�รองเบี้ยประกันภัย
- สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย
หนี้สินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย

163,439,946

135,192,395

398,519

302,444

256,542

538,230

655,061

840,674

1,661,637

1,242,513

6,416,382

5,243,721

604,290

386,986

รวม

172,777,316

142,906,289

บริษทั บันทึกรายการสินทรัพย์สว่ นทีเ่ รียกคืนจากบริษทั ประกันภัยต่อจากค่าสินไหมทดแทนทีจ่ า่ ยให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยแล้วเท่านัน้
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20.

หนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัย (ต่อ)
20.1 ตารางพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน
20.1.1 ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ

ปีอุบัติเหตุ / ปีที่รายงาน
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :
- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ
- หนึ่งปีถัดไป
- สองปีถัดไป
- สามปีถัดไป
- สี่ปีถัดไป
- ห้าปีถัดไป
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม
20.1.2

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

หน่วย : พันบาท
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

732,836

912,912 1,480,304 2,337,551 3,143,689 4,076,693

809,744 1,001,793 1,596,669 2,538,406 3,317,392

-

811,870 1,002,573 1,602,257 2,542,206

-

-

812,234 1,002,624 1,603,025

-

-

-

812,238 1,002,678

-

-

-

-

812,238

-

-

-

-

-

812,238 1,002,678 1,603,025 2,542,206 3,317,392 4,076,693

ตารางค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
ปีอุบัติเหตุ / ปีที่รายงาน
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :
- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ
- หนึ่งปีถัดไป
- สองปีถัดไป
- สามปีถัดไป
- สี่ปีถัดไป
- ห้าปีถัดไป
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

634,194

708,846 1,465,708 2,322,686 3,135,630 4,041,851

707,929

797,151 1,580,022 2,521,600 3,308,818

-

710,049

797,931 1,585,611 2,525,385

-

-

710,414

797,981 1,586,379

-

-

-

710,418

798,035

-

-

-

-

710,418

-

-

-

-

-

710,418

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

หน่วย : พันบาท
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

796,035 1,586,379 2,525,385 3,308,818 4,041,851
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20.

หนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัย (ต่อ)
20.2 ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว

ยอดคงเหลือต้นปี
สำ�รองเพิ่มขึ้นจากกรมธรรม์ประกันภัยใหม่
และกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลบังคับ
สำ�รองลดลงจากการจ่ายผลประโยชน์
กรมธรรม์ประกันภัยขาดอายุ
การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ฯลฯ
ยอดคงเหลือปลายปี

พ.ศ. 2559
พันบาท

(จัดประเภทรายการใหม่)
พ.ศ. 2558
พันบาท

135,192,395

106,458,817

37,545,474

38,639,478

(9,297,923)

(9,905,900)

163,439,946

135,192,395

พ.ศ. 2559
ร้อยละ

พ.ศ. 2558
ร้อยละ

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีใ่ ช้เป็นดังนี้

อัตราการตาย อัตราการบาดเจ็บและอัตราการอยู่รอด
อัตราคิดลด
การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้กับผู้เอาประกันภัย

ร้อยละ 100 ของ TMO86, ร้อยละ 100 ของ TMO86,
TMO97, TMO08,

ตารางเงินงวด 2552
ร้อยละ 2 - 6
ร้อยละ 100 ของผล
ประโยชน์ที่รับประกัน

TMO97, TMO08,

ตารางเงินงวด 2552
ร้อยละ 2 - 6
ร้อยละ 100 ของผล
ประโยชน์ที่รับประกัน

การแยกอายุของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่คาดว่าจะต้องจ่ายช�ำระและไม่ได้ใช้อัตราคิดลดเป็นดังนี้
พ.ศ. 2559
พันบาท

พ.ศ. 2558
พันบาท

หนี้สินสัญญาประกันภัยที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำ�ระน้อยกว่า 1 ปี
หนี้สินสัญญาประกันภัยที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำ�ระระหว่าง 1-5 ปี
หนี้สินสัญญาประกันภัยที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำ�ระมากกว่า 5 ปี

15,440,777

10,971,706

107,406,336

80,215,346

342,713,331

342,931,539

รวมหนี้สินสัญญาประกันภัย

465,560,445

434,118,592

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้
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20.

หนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัย (ต่อ)
20.3 ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะสัน
้
20.3.1 ส�ำรองค่าสินไหมทดแทน
รายการการเคลือ่ นไหวมีรายละเอียด ดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนและข้อสมมุติ
ในการคำ�นวณสำ�รองค่าสินไหมทดแทนระหว่างปี
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
20.3.2

840,674

615,468

3,035,600

2,100,078

(281,688)

94,139

(2,939,525)

(1,969,011)

655,061

840,674

การวิเคราะห์การครบก�ำหนดของการจ่ายช�ำระของส�ำรองค่าสินไหมทดแทน

สำ�รองค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายชำ�ระน้อยกว่า 1 ปี
รวมสำ�รองค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายชำ�ระ
20.3.3

พ.ศ. 2559
พันบาท

(จัดประเภทรายการใหม่)
พ.ศ. 2558
พันบาท

พ.ศ. 2559
พันบาท

พ.ศ. 2558
พันบาท

655,061

840,674

655,061

840,674

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการเปลีย่ นแปลงสมมติฐานหลักต่อหนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัย
ผลกระทบต่อเงิน
สำ�รองค่าสินไหม
ทดแทนและค่า
จัดการสินไหม
ทดแทนที่ ไม่
การเปลี่ยนแปลง สามารถจัดสรรได้
ในข้อสมมติ
พันบาท
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนที่คาดการณ์

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
ลดลงร้อยละ 10

ผลกระทบ
ต่อกำ�ไร
(ขาดทุน)
พันบาท

ผลกระทบ
ต่อส่วนของ
เจ้าของ
พันบาท

6,346

(6,346)

(6,346)

(6,346)

6,346

6,346
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20.

หนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัย (ต่อ)
20.3 ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะสัน
้ (ต่อ)
20.3.4 ส�ำรองเบีย
้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้
รายการการเคลือ่ นไหวมีรายละเอียด ดังนี้

ยอดคงเหลือปี
เบี้ยประกันภัยรับสำ�หรับปี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ ในปี
ยอดคงเหลือปลายปี
20.3.5

1,242,513

1,063,206

6,095,698

4,937,811

(5,676,574)

(4,758,504)

1,661,637

1,242,513

พ.ศ. 2559
พันบาท

(จัดประเภทรายการใหม่
พ.ศ. 2558
พันบาท

345,709

233,135

1,546

16,338

41,572

35,277

6,027,555

4,944,037

-

14,934

6,416,382

5,243,721

พ.ศ. 2559
พันบาท

(จัดประเภทรายการใหม่
พ.ศ. 2558
พันบาท

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย

เงินค่ามรณกรรม
เงินครบกำ�หนด
เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย
เงินปันผล
อื่น ๆ
รวม

21.

พ.ศ. 2559
พันบาท

(จัดประเภทรายการใหม่
พ.ศ. 2558
พันบาท

เจ้าหนีบ้ ริษทั ประกันภัยต่อ

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ

32,957

27,362

154,279

219,788

รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

187,236

247,150

63

22.

ผลประโยชน์พนักงาน
22.1 ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
จ�ำนวนทีร่ บั รูใ้ นส่วนก�ำไรขาดทุนมีดงั นี้

ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้
ต้นทุนบริการงวดปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวมค่าใช้จ่าย
ภาระผูกพันจากโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน
ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริการปีปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
หัก ผลประโยชน์ โครงการจ่าย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รายการปรับปรุงอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559
พันบาท

พ.ศ. 2558
พันบาท

12,225

7,270

1,552

1,701

13,777

8,971

60,792

47,457

47,457

47,257

12,225

7,270

1,552

1,701

-

(12,181)

3,067

3,410

(3,509)

-

60,792

47,457

สมมติฐานทางสถิตทิ สี่ ำ� คัญทีใ่ ช้ในการค�ำนวณสรุปได้ดงั นี้
พ.ศ. 2559
พันบาท

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อายุเกษียณ
อัตราหมุนเวียน

พ.ศ. 2558
พันบาท

ร้อยละ 3.1
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

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวเพือ่ สมมติฐานหลักเปลีย่ นดังนี้
การเปลี่ยนแปลงในสมมติฐาน
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

อัตราคิดลด
อัตราเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราหมุนเวียน

ผลกระทบต่อภาระผูกพัน
โครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้
การเพิ่มขึ้นของสมมติฐาน
การลดลงของสมมติฐาน
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

1%

1%

-12%

-13%

+15%

+15%

1%

1%

+15%

+14%

-13%

-12%

20%

20%

- 19%

-18%

+27%

+25%
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22.

ผลประโยชน์พนักงาน
22.1 ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย (ต่อ)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนีอ้ า้ งอิงจากการเปลีย่ นแปลงสมมติฐาน ขณะทีใ่ ห้สมมติฐานอืน่ คงที่ ในทางปฏิบตั ิ
สถานการณ์ดงั กล่าวยากทีจ่ ะเกิดขึน้ และการเปลีย่ นแปลงในสมมติฐานอาจมีความสัมพันธ์กนั ในการค�ำนวณการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวของภาระผูกพัน ผลประโยชน์ทกี่ ำ� หนดไว้ทมี่ กี ำ� หนดไว้ทมี่ ตี อ่ การเปลีย่ นแปลงในสมมติฐานหลักได้ใช้วธิ เี ดียวกับ มูลค่า
ปัจจุบนั ของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ทกี่ ำ� หนดไว้คำ� นวณด้วยวิธคี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณไว้ (Projected Unit
Credit Method) ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน ในการค�ำนวณหนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงาน
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

10

10

591

4,720

17,004

13,220

306,517

310,891

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทมีการให้ผลตอบแทนพนักงานตามนโยบายของกลุ่มบริษัทแอกซ่า โดยใช้ราคาหุ้น
ของแอกซ่า เอสเอ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Euronext Paris Compartiment A ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือ
หุ้นขั้นสูงสุด
โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2559 มีแผนการให้ผลตอบแทนพนักงานโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
แผนจะให้สิทธิกับพนักงานที่ได้รับเลือกที่จะได้รับหุ้นสามัญของแอกซ่า เอสเอ ภายหลังจากระยะเวลาการให้สิทธิและ
ภายใต้เงื่อนไขพิเศษ ระยะเวลาจะได้รับสิทธิ คือ 4 ปี เมื่อครบระยะการถือสิทธิจะถูกค�ำนวณจ�ำนวนหุ้นสามัญของบริษัท
แอกซ่า เอสเอ โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทในช่วงระยะเวลาของงวดบัญชีนั้น ๆ
เกณฑ์ของผลประกอบการจะถูกก�ำหนดโดยคณะกรรมการของบริษทั และจะถูกน�ำมาวัดประสิทธิภาพผลประกอบการของบริษทั

ณ วันที่ 1 มกราคม
หุ้นที่ออกให้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2559
จำ�นวนหุ้น

พ.ศ. 2558
จำ�นวนหุ้น

20,095

9,950

50,890

10,145

70,985

20,095

จ�ำนวนที่รับรู้ผลประโยชน์อื่นของพนักงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จ�ำนวน 19 ล้านบาท
(พ.ศ. 2558 : จ�ำนวน 11 ล้านบาท) และจ�ำนวนหนีส้ นิ ผลประโยชน์ในหนีส้ นิ อืน่ เป็นจ�ำนวน 69 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 :
จ�ำนวน 50 ล้านบาท) บริษัทมีการใช้วิธีประมาณการกระแสเงินสดในการค�ำนวณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายประโยชน์
พนักงานโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ สมมติฐานส�ำหรับการประเมินมูลค่าค�ำนวณโดยการประมาณการณ์ราคาหุ้นและอัตราการ
เข้าออกของพนักงาน
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23.

หนี้สินอื่น

เจ้าหนี้เงินประกันจากสัญญาตราสารอนุพันธ์
หนี้สินอื่นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
อื่น ๆ
รวม

พ.ศ. 2559
พันบาท

(ปรับปรุงใหม่)
พ.ศ. 2558
พันบาท

222,600

300,000

707,560

289,189

263,202

188,364

1,193,362

777,553

เจ้าหนีเ้ งินประกันจากสัญญาตราสารอนุพนั ธ์ คือ เงินค�ำ้ ประกันทีส่ ถาบันการเงินวางไว้ทบี่ ริษทั ภายใต้เงือ่ นไข
ในสัญญาอนุพนั ธ์ทางการเงิน
24. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่ายจะรับรู้เมื่อมีการให้สัตยาบันในการประชุมสามัญประจ�ำปี และได้รับการอนุมัติจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย การประชุมสามัญประจ�ำปีเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559 ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่าย
เงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี พ.ศ. 2558 จ�ำนวน 4,983 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับ
ผลการด�ำเนินงานปี พ.ศ. 2557 จ�ำนวน 4,700 ล้านบาท) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้อนุมัติให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลเป็นจ�ำนวนเงิน 3,750 ล้านบาท (พ.ศ. 2558
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้อนุมัติให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลเป็นจ�ำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 4,200 ล้านบาท)
25. ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกันภัย
และการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารและอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกันภัย
ค่าภาษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน

พ.ศ. 2559
พันบาท

(จัดประเภทรายการใหม่)
พ.ศ. 2558
พันบาท

1,120,595

947,089

616,065

462,837

10,983

11,858

5,538

48,000

1,701,746

1,540,321

3,454,927

3,010,105
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26.

ค่าใช้จ่ายพนักงาน

เงินเดือนและค่าแรง (หมายเหตุ 22)
เงินประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
ผลประโยชน์อื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายพนักงาน

พ.ศ. 2559
พันบาท

พ.ศ. 2558
พันบาท

786,724

665,587

16,760

17,054

46,738

39,700

270,373

224,748

1,120,595

947,089

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทจ่ายสมทบ และพนักงาน
จ่ายสะสมเข้ากองทุนดังกล่าวเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 10 ของเงินเดือนพนักงาน บริษัทได้แต่งตั้งกองทุนรับ
อนุญาตแห่งหนึ่งเพื่อบริหารกองทุนซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎกระทรวง
27.

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่คำ�นวณจากกำ�ไรทางภาษีสำ�หรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น (หมายเหตุ 18)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามบัญชี

พ.ศ. 2559
พันบาท

พ.ศ. 2558
พันบาท

1,150,152

1,246,501

91,846

14,410

1,241,998

1,260,911

ภาษีเงินได้ส�ำหรับก�ำไรก่อนหักภาษีของบริษัทมียอดจ�ำนวนเงินที่แตกต่างจากการค�ำนวณก�ำไรทางบัญชีคูณกับภาษีของ
ประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้:

กำ�ไรก่อนหักภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้
ผลคูณของกำ�ไรก่อนภาษีเงินได้และอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีของรายได้ที่ได้รับยกเว้นทางภาษีและ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำ�มาหักภาษีได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามบัญชี

พ.ศ. 2559
พันบาท

พ.ศ. 2558
พันบาท

6,356,649

6,424,058

ร้อยละ 20

ร้อยละ 20

1,271,330

1,284,812

(29,332)

(23,901)

1,241,998

1,260,911

อัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ยส�ำหรับปี พ.ศ. 2559 คือร้อยละ 20 (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 20) ไม่มีรายการรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
และค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษีได้ที่มีสาระส�ำคัญ
ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้รอตัดบัญชีแสดงไว้ในหมายเหตุ 18
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28.

ผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับแต่ละองค์ประกอบของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงิน
ลงทุนเผื่อขาย
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยสำ�หรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน
ผลกำ�ไร(ขาดทุน)จากเครื่องมือป้องกัน
ความเสี่ยงกระแสเงินสด
รายการในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ที่โอนไปกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม

จำ�นวน
ก่อนภาษี
พันบาท

พ.ศ.2559
ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษี
พันบาท

จำ�นวน
ก่อนภาษี
พันบาท

พ.ศ. 2559
ผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย)
ภาษี
พันบาท

จำ�นวนสุทธิ
จากภาษี
พันบาท

จำ�นวน
สุทธิจากภาษี
พันบาท

(546,446)

109,289

(437,157)

2,720,366

(544,073)

2,176,293

(3,067)

-

(3,067)

(3,410)

-

(3,410)

(144,978)

28,996

(115,982)

127,273

(25,455)

101,818

(359,641)

71,928

(287,713)

(276,595)

55,319

(221,276)

(1,054,132)

210,213

(843,919)

2,567,634

(514,209)

2,053,425

29. ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไรสุทธิส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่
ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี
กำ�ไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (พันบาท)
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักที่ออกอยู่ในระหว่างปี (พันหุ้น)
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

5,114,651

5,163,146

135,500

135,500

37.75

38.10

บริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดส�ำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558
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30. รายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายการที่เกิดกับบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ที่ส�ำคัญมีดังนี้
ยอดคงเหลือกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์

ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนในตราสารทุน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วแลกเงิน
ดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าบริการค้างจ่าย

พ.ศ. 2558
พันบาท

1,627,827

770,697

223,600

246,790

500,000

500,000

3,313,208

2,756,394

38,259

38,511

167,689

200,838

6,436

18,077

581

144

707,560

289,189

1,180

1,004

1,595

6,299

133

134

-

6,518

ผู้ถือหุ้น

บริษัท แอกซ่า แอสซิสแต้นซ์ จำ�กัด
ค่าบริการค้างจ่าย

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

แอกซ่า เอเชีย ลิมิเต็ด
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

อื่น ๆ
ลูกหนี้อื่น

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท เนชั่นแนล มิวชวล อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีวาย ลิมิเต็ด
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น

พ.ศ. 2559
พันบาท

ผู้ถือหุ้น
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30. รายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

(ต่อ)

รายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์

ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
รายได้
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ

พ.ศ. 2559
พันบาท

พ.ศ. 2558
พันบาท

111,714

111,668

11,176

23,713

122,890

135,381

72,046

69,574

1,822,952

2,309,338

1,894,998

2,378,912

243,364

202,546

148,460

112,824

730,481

672,502

24,950

16,923

ผู้ถือหุ้น

ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าบริการจ่าย
บริษัท บัตรกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัท แอกซ่า แอสซิสแต้นซ์ จำ�กัด
ค่าบริการจ่าย

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

แอกซ่า เอเชีย ลิมิเต็ด
ค่าบริการจ่าย

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัทได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารคิดให้กับลูกค้าทั่วไป อัตราและเงื่อนไขการคิดค่าธรรมเนียมธนาคาร
เป็นเช่นเดียวกับที่ธนาคารคิดกับลูกค้าทั่วไป อัตราและเงื่อนไขการคิดค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต ค่าบริการและค่าธรรมเนียมการ
จัดการบริหารกองทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ค่าตอบแทนผู้บริหารที่ส�ำคัญ
ผู้บริหารที่ส�ำคัญคือ ผู้ที่มีอ�ำนาจและความรับผิดชอบในการวางแผนก�ำหนดและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ส�ำหรับปีสิ้น
สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน โบนัส ผลประโยชน์พนักงานหลังเกษียณ
อายุ และอื่น ๆ ของผู้บริหารเป็นจ�ำนวนเงิน 127 ล้านบาท และ 208 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ซึ่งได้แสดงรวมไว้ในรายการค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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31. หลักทรัพย์ประกันและหลักทรัพย์ที่จัดสรรไว้เป็นเงินส�ำรองวางไว้กับนายทะเบียน
31.1

หลักทรัพย์ประกันไว้กับนายทะเบียน
บริษทั ได้วางหลักทรัพย์ประกันไว้กบั นายทะเบียนประกันภัย กระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัตปิ ระกันชีวติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 หลักทรัพย์ทวี่ างไว้กบั นายทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

พันธบัตรรัฐบาล
31.2

พ.ศ. 2559
พันบาท

พ.ศ. 2558
พันบาท

25,349

25,052

พ.ศ. 2559
พันบาท

พ.ศ. 2558
พันบาท

35,101,661

29,858,765

หลักทรัพย์ที่จัดสรรไว้เป็นเงินส�ำรองวางไว้กับนายทะเบียน

พันธบัตรรัฐบาล
32. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้าและภาระผูกพัน
32.1

บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�ำเนินงานของอาคารและยานพาหนะในอนาคตดังต่อไปนี้

ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลาที่เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

พ.ศ. 2559
พันบาท

พ.ศ. 2558
พันบาท

173,331

119,103

247,340

322,861

420,671

441,964

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษทั มีภาระผูกพันกับธนาคารแห่งหนึง่ ในประเทศไทยเพือ่ ให้ได้มา ซึง่ เงินลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลในอนาคตข้างหน้าภายใน พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2580 พ.ศ.2587 พ.ศ.2604 และ พ.ศ.
2609 เป็นจ�ำนวนเงิน 347.13 ล้านบาท 294.70 ล้านบาท 494.19 ล้านบาท 514.27 ล้านบาท 2,691.79 ล้านบาท 541.44
ล้านบาท และ 1,984.11 ล้านบาท ตามล�ำดับ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 4,224.69 ล้านบาท)
33.

เครือ่ งมือทางการเงิน
บริษัทได้มีการท�ำสัญญาการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดของตราสารอนุพันธ์ บริษัทได้บันทึกมูลค่ายุติธรรมของตราสาร
อนุพันธ์ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ จ�ำนวนเงิน 276.4 ล้านบาท และหนี้สิน
ตราสารอนุพันธ์ จ�ำนวนเงิน 242.1 ล้านบาท และได้มีการรับรู้รายการก�ำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการป้องกันความเสี่ยง
กระแสเงินสดในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 เป็นสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ จ�ำนวนเงิน 180.9
ล้านบาท และหนี้สินตราสารอนุพันธ์ จ�ำนวนเงิน 4.4 ล้านบาท)

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจเพื่อก้าวเป็นบริษัทอันดับหนึ่งในใจของคนไทย และจากการพัฒนา
การด�ำเนินธุรกิจที่โดดเด่นท�ำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล
2560
- รางวัล Diversity Leaders by Diversity Journal
2559
- รางวัลจากสหประชาชาติ ด้านการจ้างงานคนพิการ รับรางวัล “องค์กรที่มีแนวปฏิบัติดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการ
ระดับสากล”
- รางวัล Best Life Insurance Thailand, Global Business Outlook Award 2016 (London)
- รางวัล Asia Insurance Award 2016, CSR initiative of the year
2557-2559 - รางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจ�ำปี 2559 จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Krungthai-AXA Life has received numerous awards and recognitions: 
2017
- Diversity Leaders by Diversity Journal
2016
- The Global Award for Good Practices in the Employment of Persons
with Disabilities (UN)
- Best Life Insurance Thailand, Global Business Outlook Award
2016 (London)
- Asia Insurance Award 2016, CSR initiative of the year
2014-2016 - Award in supporting people with disability, Ministry of
Social Development and Human Security

