










บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4, 24, 26 7,326,481        10,497,715      7,326,481        10,497,715      

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 5 4,354,560        4,876,392        4,354,560        4,876,392        

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 4,063,415        3,559,535        4,063,415        3,559,535        

ส่วนแบ่งหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยัของผูรั้บประกนัภยัต่อ 11 6,574               6,067               6,574               6,067               

ลูกหน้ีจากการประกนัภยัต่อ - สุทธิ 126,662           133,388           126,662           133,388           

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 6, 26 900,543           3,821,996        900,543           3,821,996        

สินทรัพยล์งทุน

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 7, 26, 27, 28 480,690,514    434,331,972    480,690,514    434,331,972    

เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 8, 26 29,936,269      30,550,954      29,936,269      30,550,954      

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ 9 470,928           1,691,574        423,908           1,214,660        

สินทรัพยล์งทุนท่ีผูเ้อาประกนัภยัรับความเส่ียง 26 150,409           47,433             150,409           47,433             

ทรัพยสิ์นรอการขาย - สุทธิ 308,566           865,354           308,566           865,354           

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 10 2,533,933        2,719,460        2,533,933        2,719,460        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 1,291,943        472,527           1,291,943        472,527           

สินทรัพยอ่ื์น 24 1,545,493        470,835           1,545,493        470,835           

รวมสินทรัพย์ 533,706,290 494,045,202 533,659,270 493,568,288

งบกำรเงนิทีแ่สดงเงนิลงทุน

ตำมวธีิส่วนได้เสีย งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนี้สิน

หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 11 433,492,288    404,854,905    433,492,288    404,854,905    

หน้ีสินจากสญัญาลงทุน 150,409           47,433             150,409           47,433             

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 183,362           156,184           183,362           156,184           

หน้ีสินอนุพนัธ์ 6, 26 3,055,328        344,227           3,055,328        344,227           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,451,261        985,881           1,451,261        985,881           

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 14 2,027,408        1,559,786        2,027,408        1,559,786        

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 12, 31 1,593,277        1,708,043        1,593,277        1,708,043        

หน้ีสินอ่ืน 13, 24, 31 5,321,722        6,603,296        5,321,722        6,603,296        

รวมหนีสิ้น 447,275,055 416,259,755 447,275,055 416,259,755

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 15

ทุนจดทะเบียน 11,600,000      10,600,000      11,600,000      10,600,000      

(2564: หุน้สามญัจ านวน 11,600,000,000 หุน้ มูลคา่ 1 บาทต่อหุน้)

(2563: หุน้สามญัจ านวน 106,000,000 หุน้ มูลคา่ 100 บาทต่อหุน้)

ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 10,600,000      10,600,000      10,600,000      10,600,000

(2564: หุน้สามญัจ านวน 10,600,000,000 หุน้ มูลคา่ 1 บาทต่อหุน้)

(2563: หุน้สามญัจ านวน 106,000,000 หุน้ มูลคา่ 100 บาทต่อหุน้)

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 7,293,040        7,293,040        7,293,040 7,293,040

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนส ารองตามกฎหมาย 16 1,160,000 1,060,000 1,160,000 1,060,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 56,746,674 50,651,801 56,727,513 50,216,024

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 10,631,521      8,180,606        10,603,662 8,139,469

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 86,431,235 77,785,447 86,384,215 77,308,533

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 533,706,290 494,045,202 533,659,270 493,568,288

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(พันบาท)

งบกำรเงนิทีแ่สดงเงนิลงทุน

ตำมวธีิส่วนได้เสีย งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

เบ้ียประกนัภยัรับ 24 90,451,492     91,269,115     90,451,492     91,269,115     
หัก เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (278,601)         (254,209)         (278,601)         (254,209)         
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 90,172,891 91,014,906 90,172,891 91,014,906
(หัก) บวก ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้(เพ่ิมข้ึน) ลดลงจากปีก่อน (69,076)           201,499          (69,076) 201,499
บวก (หัก) ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดจ้ากการประกนัภยัต่อ

           เพ่ิมข้ึน (ลดลง) จากปีก่อนของผูรั้บประกนัภยัต่อ 372                 (2,758)             372                 (2,758)             
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 90,104,187 91,213,647 90,104,187 91,213,647

รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 34,894            23,630            34,894 23,630
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 18, 24 16,015,749     15,749,413     16,015,749     15,749,413     
ก าไรจากเงินลงทุน 3,324,877       66,783            3,753,534       66,783            
(ขาดทุน) ก าไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรม (652,186)         153,908          (652,186)         153,908          
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 12,041            164,309                         -                -
รายไดอ่ื้น 24 406,460          270,570          406,460 270,570
รวมรำยได้ 109,246,022 107,642,260 109,662,638 107,477,951

ค่าใช้จ่าย

ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 28,224,844     30,422,992     28,224,844     30,422,992     
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทน 20, 24 53,607,999     50,120,821     53,607,999     50,120,821     
หัก ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทน

     รับคืนจากการประกนัภยัต่อ (149,723)         (157,176)         (149,723)         (157,176)         
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 53,458,276     49,963,645     53,458,276     49,963,645     
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 24 8,677,654       10,421,503     8,677,654       10,421,503     
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 20, 24, 29 1,726,398       1,840,678       1,726,398       1,840,678       
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 19, 20, 24 5,073,321       5,051,463       5,073,321       5,051,463       
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 21 1,057,682       262,942          1,057,682       262,942          
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 226,272          94,126            226,272          94,126            
รวมค่ำใช้จ่ำย 98,444,447 98,057,349 98,444,447 98,057,349
ก ำไรก่อนภำษเีงินได้ 10,801,575 9,584,911 11,218,191 9,420,602 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 2,408,055       1,892,589       2,408,055       1,892,589       
ก ำไรส ำหรับปี 8,393,520 7,692,322 8,810,136 7,528,013

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตำมวิธีส่วนได้เสีย งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 3,632,430       (133,058)         3,632,430       (133,058)         

ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมอนุพนัธ์ส าหรับ
การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด (555,632)         (1,065,404)      (555,632)         (1,065,404)      

(ขาดทุน) ก าไรจากการแปลงค่าของหน่วยงานในต่างประเทศ (13,278)           41,137            -                               -
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 22 (612,605)         239,692          (612,605)         239,692          
2,450,915       (917,633)         2,464,193       (958,770)         

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

   ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน
ท่ีก าหนดไว้ 12 77,104            (69,178) 77,104            (69,178)           

   ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 22 (17,951)           13,836            (17,951)           13,836            

59,153 (55,342) 59,153            (55,342)           

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี-สุทธิจำกภำษี 2,510,068 (972,975) 2,523,346 (1,014,112)

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 10,903,588 6,719,347 11,333,482 6,513,901 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 23 0.79 0.73 0.83 0.71

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(พันบาท)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ  

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตำมวิธีส่วนได้เสีย งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

เงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ การป้องกนั ก าไรจากการแปลง รวมองคป์ระกอบอ่ืน

ทนุเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกินมลูคา่หุ้น ทนุส ารอง ยติุธรรมผา่นก าไร ความเส่ียงใน คา่ของหน่วยงาน ของส่วนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ สามญั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน กระแสเงินสด ในต่างประเทศ ผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 10,600,000          7,293,040          1,060,000    44,424,621      7,751,929            1,346,310            -                                   9,098,239            72,475,900      

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 25 -                      -                    -              (1,409,800) -                      -                      -                                   -                      (1,409,800)

รวมกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                      -                    -              (1,409,800) -                      -                      -                                   -                      (1,409,800)

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี

ก าไร -                      -                    -              7,692,322 -                      -                      -                                   -                      7,692,322 

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน 22 -                      -                    -              (55,342) (106,447) (852,323) 41,137                             (917,633) (972,975)

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                      -                    -              7,636,980 (106,447)             (852,323)             41,137                             (917,633)             6,719,347 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 10,600,000 7,293,040 1,060,000 50,651,801 7,645,482 493,987 41,137                             8,180,606 77,785,447 

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวธีิส่วนได้เสีย

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

เงินลงทนุท่ีวดัมลูคา่ การป้องกนั ก าไร (ขาดทนุ) จาก รวมองคป์ระกอบอ่ืน

ทนุเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกินมลูคา่หุ้น ทนุส ารอง ยติุธรรมผา่นก าไร ความเส่ียงใน การแปลงคา่ของ ของส่วนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ สามญั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน กระแสเงินสด หน่วยงานในต่างประเทศ ผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 10,600,000          7,293,040          1,060,000    50,651,801      7,645,482                  493,987               41,137                         8,180,606            77,785,447 

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 25 -                      -                    -              (2,257,800) -                            -                      -                               -                      (2,257,800)

รวมกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                      -                    -              (2,257,800)      -                            -                      -                               -                      (2,257,800)

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี

ก าไร -                      -                    -              8,393,520        -                            -                      -                               -                      8,393,520 

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน 22 -                      -                    -              59,153             2,908,699                  (444,506)             (13,278)                        2,450,915            2,510,068 

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                      -                    -              8,452,673        2,908,699                  (444,506)             (13,278)                        2,450,915            10,903,588 

โอนไปส ารองตามกฎหมาย 16 -                      -                    100,000       (100,000)         -                            -                      -                               -                      -                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 10,600,000 7,293,040 1,160,000 56,746,674 10,554,181 49,481 27,859 10,631,521 86,431,235 

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวธีิส่วนได้เสีย

ก าไรสะสม

(พันบาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
10



บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

เงินลงทุนท่ีวดัมูลคา่ การป้องกนั รวมองคป์ระกอบอ่ืน

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกินมูลคา่หุน้ ทุนส ารอง ยติุธรรมผา่นก าไร ความเส่ียงใน ของส่วนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน กระแสเงินสด ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 10,600,000          7,293,040          1,060,000      44,153,153      7,751,929            1,346,310            9,098,239            72,204,432      

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 25 -                       -                     -                 (1,409,800) -                       -                       -                       (1,409,800)

รวมกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                       -                     -                 (1,409,800) -                       -                       -                       (1,409,800)

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี

ก าไร -                       -                     -                 7,528,013 -                       -                       -                       7,528,013 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 22 -                       -                     -                 (55,342) (106,447) (852,323) (958,770) (1,014,112)

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                       -                     -                 7,472,671 (106,447) (852,323) (958,770) 6,513,901 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 10,600,000 7,293,040 1,060,000 50,216,024 7,645,482 493,987 8,139,469 77,308,533 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
11



บริษทั ไทยประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

เงินลงทุนท่ีวดัมูลคา่ การป้องกนั รวมองคป์ระกอบอ่ืน

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกินมูลคา่หุน้ ทุนส ารอง ยติุธรรมผา่นก าไร ความเส่ียงใน ของส่วนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน กระแสเงินสด ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 10,600,000          7,293,040          1,060,000      50,216,024      7,645,482            493,987               8,139,469            77,308,533      

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 25 -                       -                     -                 (2,257,800) -                       -                       -                       (2,257,800)      

รวมกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                       -                     -                 (2,257,800) -                       -                       -                       (2,257,800)

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี

ก าไร -                       -                     -                 8,810,136 -                       -                       -                       8,810,136        

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 22 -                       -                     -                 59,153 2,908,699 (444,506) 2,464,193            2,523,346        

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                       -                     -                 8,869,289        2,908,699            (444,506)              2,464,193            11,333,482      

โอนไปส ารองตามกฎหมาย 16 -                       -                     100,000         (100,000) -                       -                       -                       -                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 10,600,000 7,293,040 1,160,000 56,727,513 10,554,181 49,481 10,603,662 86,384,215 

(พันบาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
12



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)

2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

เบ้ียประกนัภยัรับ 91,010,330 89,359,887          

เงินจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ (60,215) (49,710)                

ดอกเบ้ียรับ 15,244,748 14,883,490          

เงินปันผลรับ 915,128 956,426               

คา่ใชจ่้ายในการลงทุน (528,099) (507,156)              

รายไดอ่ื้น 282,281 259,007               

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและคา่สินไหมทดแทน (53,174,519) (49,546,028)         

คา่จา้งและคา่บ าเหน็จ (8,708,879) (10,851,836)         

คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (1,620,697) (1,759,518)           

คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน (4,976,961) (4,883,462)           

คา่ใชจ่้ายอ่ืน (112,682) (43,526)                

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (2,105,610) (1,713,915)           

เงินสดรับ-สินทรัพยท์างการเงิน 77,149,311 82,134,614          

เงินสดจ่าย-สินทรัพยท์างการเงิน (113,608,576) (114,476,838)       

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน (294,440) 3,761,435            

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

กระแสเงินสดได้มาจาก :

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,803                   592                      

ทรัพยสิ์นรอการขาย 668,837 23,123                 

เงินสดได้มำจำกกจิกรรมลงทุน 672,640 23,715                 

งบกระแสเงินสด

งบกำรเงินทีแ่สดงเงินลงทุนตำมวธีิ

ส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ส าหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
13



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)

หมายเหตุ 2564 2563

กระแสเงินสดใช้ไปใน :

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (151,006)              (119,437)              

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,140,006)           (205,736)              

ทรัพยสิ์นรอการขาย (622)                    (793)                    

เงินสดใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,291,634)           (325,966)              

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (618,994)              (302,251)              

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 25 (2,257,800)           (1,409,800)           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงิน (2,257,800)           (1,409,800)           

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึน้สุทธิ (3,171,234)           2,049,384            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 10,497,715          8,448,331            

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัที ่31 ธันวำคม 4 7,326,481            10,497,715          

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีมิใช่เงินสดประกอบดว้ย

เจา้หน้ีจากการซ้ือเงินลงทุนลดลง 13 (166,725)              (207,339)              

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุนลดลง 19,923                 350,562               

วนัท่ี 31 ธนัวาคม

(พันบาท)

งบกระแสเงินสด 

งบกำรเงินทีแ่สดงเงินลงทุนตำมวธีิ

ส่วนได้เสียและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ส าหรับปีส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 

 15

หมายเหตุ  สารบัญ 
1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3  นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
4  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
5  เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 
6  อนุพนัธ์ 
7  เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
8  เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 
9  เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ 
10  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 
11  หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 
12  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
13  หน้ีสินอ่ืน 
14  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 
15  ทุนเรือนหุน้ 
16  สาํรองตามกฎหมาย 
17  ส่วนงานดาํเนินงาน 
18  รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 
19  ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 
20  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
21  ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
22  ภาษีเงินได ้
23  กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
24  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
25  เงินปันผล 
26  การบริหารความเส่ียงและเคร่ืองมือทางการเงิน 
27  หลกัทรัพยป์ระกนัและทรัพยสิ์นท่ีจดัสรรไวเ้ป็นเงินสาํรองวางไวก้บันายทะเบียน 
28  ทรัพยสิ์นท่ีมีขอ้จาํกดัและภาระผกูพนั 
29  เงินสมทบกองทุนประกนัชีวิต 
30  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
31  การจดัประเภทรายการใหม่ 
32  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 

 16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2565 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั ไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย  โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียน 
ของสํานักงานบริษัทตั้ งอยู่ เลขท่ี  123 อาคารไทยประกันชีวิต  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร มีสาขาจาํนวน 265 สาขา (2563: 270 สาขา และสาํนักงานผู้แทนในต่างประเทศแห่งหน่ึง) 
 

บริษทัใหญ่ในระหวา่งปี ไดแ้ก่ บริษทั วี.ซี. สมบติั จาํกดั ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย  
 

บริษทัดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการรับประกนัชีวิต  
 

2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงิน 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพ
บญัชีฯ นอกจากน้ี งบการเงินยงัไดจ้ดัทาํข้ึนตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยั เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาในการจดัทาํและยืน่งบการเงิน และรายงานเก่ียวกบั
ผลการดาํเนินงานของบริษทัประกนัชีวิต (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2562 ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563  

 
นอกจากน้ีบริษทัไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวด
ปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัทาํงบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้บริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อ
งบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดว่าไม่มี
ผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
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2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงิน (ต่อ) 
 

(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี  
 

รายการ เกณฑ์การวัดมลูค่า 
อนุพนัธ ์ มูลค่ายติุธรรม 
เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน เงินลงทุนท่ี
วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และ
สินทรัพยล์งทุนท่ีผูเ้อาประกนัภยัรับความเส่ียง 

มูลค่ายติุธรรม 

สาํรองประกนัภยัสาํหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาว มูลค่าตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงคาํนวณ
โดยวิธีเบ้ียประกนัภยัสุทธิตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้น    
หมายเหตุ ขอ้ 3 (จ) 

หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามผลประโยชน์ท่ี
กาํหนดไวไ้ดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 (ฒ) 

 

(ค) สกลุเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีนาํเสนอเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการ
ปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
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2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงิน (ต่อ) 
 

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ  
 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
การและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของบริษทั ทั้งน้ีผลท่ีเกิดข้ึน
จริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวน
อยา่งต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป  
 

การใช้วิจารณญาณ ข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชว้ิจารณญาณ ขอ้สมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564                   
ซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีจะส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงท่ีมีสาระสาํคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินในปีบญัชีถดัไป ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 11 หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 12 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 14 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 21 ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 26 การบริหารความเส่ียงและเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องในการกาํหนดข้อสมมติฐานของสาํรองประกันภัยสาํหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 
 

บริษทัคาํนวณสํารองประกนัภยัสําหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาวโดยใช้วิธีคาํนวณสํารองประกนัภยัแบบเบ้ีย
ประกนัภยัสุทธิ หน้ีสินดงักล่าวจะถูกวดัมูลค่าโดยใชข้อ้สมมติฐาน ไดแ้ก่ อตัรามรณะ อตัราทุพพลภาพ และอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีคิดลด ซ่ึงไดค้าํนึงถึงความเหมาะสมของกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่สาํหรับสัญญายนิูตลิงค ์
สาํรองถูกคาํนวณตามท่ีไดอ้ธิบายในหมายเหตุขอ้ 3 (จ) 

 
กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องในการกาํหนดข้อสมมติฐานของสาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 
 

บริษทักาํหนดสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายตามการปฏิบติัท่ียอมรับในระดบัสากล 
ขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณการมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผลลพัธ์ของประมาณการหน้ีสินเพียงพอและครอบคลุม
หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญาประกนัภยัเท่าท่ีสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
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2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงิน (ต่อ) 
 

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ (ต่อ) 
 

กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องในการกาํหนดข้อสมมติฐานของสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 
(ต่อ) 
 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากมีความไม่แน่นอนในการประมาณการหน้ีสินสําหรับค่าสินไหมทดแทน ซ่ึงมีโอกาสท่ี 
ค่าสินไหมทดแทนสุดทา้ยอาจมีผลแตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญักบัหน้ีสินท่ีไดป้ระมาณการไว ้
 

การประมาณการหน้ีสินถูกจดัทาํข้ึน ณ วนัท่ีรายงาน สาํหรับค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดท่ีคาดวา่เกิดข้ึนของสินไหม
ทดแทนท่ีเกิดข้ึนจนถึง ณ วนัท่ีรายงานไม่วา่จะไดรั้บรายงานหรือไม่กต็าม รวมถึงค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหม
ทดแทนหกัดว้ยจาํนวนเงินท่ีไดช้าํระแลว้ 
 

บริษทัไดใ้ชว้ิธี “Chain-Ladder” ในการประมาณการค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน โดยเทคนิค 
“Chain-Ladder” เก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์ปัจจยัพฒันาการค่าสินไหมทดแทนในอดีต และการเลือกปัจจยัพฒันาการ
ค่าสินไหมทดแทนข้ึนอยูก่บัรูปแบบการพฒันาของค่าสินไหมทดแทนในอดีต ปัจจยัพฒันาการค่าสินไหมทดแทนท่ี
เลือกนาํมาใชใ้นการคาํนวณค่าสินไหมทดแทนสะสมสาํหรับแต่ละปีอุบติัเหตุ  
 

3 นโยบายการบัญชีที่สําคญั 
 

นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

 (ก) เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และส่วนไดเ้สียของบริษทัใน
บริษทัร่วม 
 

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย 
 

ส่วนไดเ้สียของบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกับ
นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว   
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคญั (ต่อ) 
 

(ก) เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (ต่อ) 
 
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย (ต่อ) 
 
ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุน
การทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงิน
ลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียจนถึง
วนัท่ีบริษทัสูญเสียความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั  
 

(ข) รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงาน (สกุลเงินบาท) โดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ดาํเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงแสดงในมูลค่ายุติธรรม 
แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีมีการพิจารณามูลค่ายติุธรรม  
 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้นแต่ผลต่างของ
อตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่าของตราสารทุนท่ีถือไวเ้ผื่อขาย จะรับรู้เขา้กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
เวน้แต่การดอ้ยค่าผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเคยรับรู้เขา้กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกจดัประเภทใหม่ไปเขา้
กาํไรหรือขาดทุน 
 

หน่วยงานในต่างประเทศ   
 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่าของหน่วยงานในต่างประเทศ บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้  
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคญั (ต่อ) 
 
(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง ยอดเงินสด เช็คในมือ ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และ เงิน
ลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดสามเดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัไดม้าและไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้
 

(ง) การจัดประเภทของสัญญาประกนัภัยและสัญญาลงทุน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 กาํหนดใหจ้ดัประเภทของสัญญาของผูรั้บประกนัภยัเป็นสัญญาประกนัภยั
หรือสญัญาลงทุนโดยพิจารณาจากระดบัความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยั โดยสญัญาประกนัภยั คือ สญัญาท่ีอยูภ่ายใต้
เง่ือนไขซ่ึงบริษทัไดรั้บความเส่ียงด้านการรับประกนัภยัท่ีมีนัยสําคญัจากผูเ้อาประกนัภยั โดยตกลงท่ีจะชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนแก่ผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บผลประโยชน์อ่ืน หากเกิดเหตุการณ์ในอนาคตอนัไม่แน่นอนตามท่ีระบุไว ้
(“เหตุการณ์ท่ีเอาประกนัภยั”) ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบต่อผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บผลประโยชน์อ่ืน ทั้งน้ี เม่ือ
สัญญาถูกจดัประเภทเป็นสัญญาประกนัภยัแลว้ สัญญาดงักล่าวจะยงัคงเป็นสัญญาประกนัภยัเท่ากบัเวลาท่ีเหลือของ 
กรมธรรมน์ั้น ๆ แมว้า่ความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัจะลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 
 

สัญญาลงทุน คือ สัญญาท่ีไดโ้อนความเส่ียงทางการเงินและไม่มีความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัท่ีมีนยัสาํคญั  ในการน้ี 
บริษทัได้นิยามความเส่ียงด้านการรับประกนัภยัท่ีมีนัยสําคญัว่าเป็นโอกาสภายใตส้ถานการณ์ใด ๆ ในการจ่าย
ผลประโยชน์ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีเอาประกนัภยัเม่ือเปรียบเทียบกบัการจ่ายผลประโยชน์หากไม่มีสถานการณ์ท่ี
เอาประกนัภยัเกิดข้ึนจะมีจาํนวนเงินมากกวา่ระดบันยัสาํคญัท่ีกาํหนดไว ้

 
บริษทัแยกองคป์ระกอบท่ีเป็นการฝากเงินของสญัญาประกนัภยั เม่ือเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ต่อไปน้ี 
(1) บริษทัสามารถวดัมูลค่าองคป์ระกอบท่ีเป็นการฝากเงิน (รวมถึงสิทธิเลือกเวนคืนแฝงใด ๆ) แยกต่างหากได ้

(กล่าวคือ สามารถวดัมูลค่าไดโ้ดยไม่ตอ้งพิจารณาถึงองคป์ระกอบท่ีเป็นการประกนัภยั) และ 
(2) นโยบายการบญัชีของบริษทัไม่ไดก้าํหนดให้รับรู้ภาระผูกพนัและสิทธิทั้งหมดท่ีเกิดจากองคป์ระกอบท่ีเป็น

การฝากเงิน  
ดงันั้น จากเง่ือนไขขา้งตน้ บริษทัไดแ้ยกองคป์ระกอบท่ีเป็นการฝากเงินของสญัญายนิูตลิงค ์
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคญั (ต่อ) 
 
(จ) การรับรู้และการวัดมูลค่าของสัญญาประกนัภัย 

 

 เบีย้ประกันภัยค้างรับ  
 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับแสดงในราคาตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีใน
อนาคตของลูกหน้ี และตามสถานะปัจจุบนัของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็น
หน้ีสูญ 
 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับสาํหรับกรมธรรมป์ระเภทรายบุคคลเป็นเบ้ียประกนัภยัท่ีครบกาํหนดชาํระแลว้แต่ยงัมีอายุไม่
เกินระยะเวลาท่ีบริษทัผอ่นผนัใหแ้ก่ลูกคา้ 
 

สาํหรับกรมธรรมป์ระเภทรายบุคคลระยะเวลาผ่อนผนัชาํระเบ้ียประกนัชีวิตคือ 31 วนัหลงัจากวนัครบกาํหนดชาํระ
สาํหรับกรมธรรมท่ี์ระยะเวลาท่ีเกินกาํหนดชาํระมากกวา่ระยะเวลาผอ่นผนั เบ้ียประกนัภยัคา้งรับดงักล่าวจะถูกชาํระโดย
อตัโนมติัจากการอนุมติัให้กูย้ืมโดยมีกรมธรรม์ประกนัภยัเป็นประกนั ในกรณีท่ีมูลค่าเงินสดมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าท่ี
จะตอ้งชาํระ 
 
กรณีกรมธรรมป์ระกนัภยักลุ่ม ระยะเวลาในการกาํหนดรับชาํระคือ 30 - 60 วนั 

 

สาํรองประกันภัยสาํหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 
 

สาํรองประกนัภยัสาํหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว เป็นหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 
และค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต สาํรองประกนัภยัสาํหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว
ถูกบนัทึกเม่ือรับรู้เบ้ียประกนัภยั และถูกยกเลิกเม่ือเกิดรายการผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกนัภยัและค่า
สินไหมทดแทน บริษทัคาํนวณสํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวโดยใช้วิธีคาํนวณสํารอง
ประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัสุทธิ หน้ีสินดงักล่าวจะถูกวดัมูลค่าโดยใชข้อ้สมมติฐาน ไดแ้ก่ อตัรามรณกรรม อตัรา
ทุพพลภาพ และอตัราดอกเบ้ียท่ีคิดลด ซ่ึงไดค้าํนึงถึงความเหมาะสมของกรมธรรม์ประกนัภยัท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ 
สาํหรับสญัญายนิูตลิงค ์สาํรองสาํหรับหน่วยลงทุนถูกกาํหนดตามมูลค่าของสินทรัพยล์งทุนท่ีใชห้นุนหน่วยลงทุนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักรมธรรมน์ั้น และสาํรองท่ีไม่ใช่สาํหรับหน่วยลงทุน ถูกคาํนวณจากตน้ทุนสาํรองประกนัภยัท่ียงัไม่ถือ
เป็นรายได ้
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคญั (ต่อ) 
 

(จ) การรับรู้และการวัดมูลค่าของสัญญาประกนัภัย (ต่อ) 
 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 
 

สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายประกอบดว้ย ประมาณการหน้ีสินสําหรับประมาณการ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสินไหมทดแทนทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ได้ชาํระ ณ วนัท่ีรายงาน ไม่ว่าจะได้รับรายงาน
หรือไม่ไดรั้บรายงานก็ตาม รวมถึงค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนท่ีเก่ียวขอ้งของสัญญาประกนัภยัระยะ
สั้น ประมาณการหน้ีสินสาํหรับค่าสินไหมทดแทนจะถูกประเมินโดยอาศยัประสบการณ์และใชข้อ้มูลในอดีตของ
บริษทัซ่ึงคาํนวณโดยวิธีประมาณการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั และตั้งสาํรองสาํหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่
ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 
 
สาํรองเบีย้ประกันภัย 
 
สํารองเบ้ียประกนัภยัคือสํารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้และถูกคาํนวณโดยใช้เบ้ียประกนัภยัรับของ
สัญญาประกนัภยัระยะสั้นและการประกนัภยักลุ่ม ตามรูปแบบของความเส่ียงท่ีไดรั้บประกนัภยัหรือตามระยะเวลา
คุม้ครองท่ีเหลือของแต่ละกรมธรรม ์

 
สาํรองความเส่ียงภัยท่ียงัไม่ส้ินสุด 
 
สาํรองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดเป็นจาํนวนเงินท่ีบริษทัจดัสาํรองไวเ้พื่อชดใชค้่าสินไหมทดแทนท่ีอาจเกิดข้ึน
ในอนาคตสาํหรับการประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่ซ่ึงคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั บริษทัใช้
การประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกนัท่ีเหลืออยู ่โดยอา้งอิง
จากขอ้มูลในอดีต ทั้งน้ี ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัจะเปรียบเทียบมูลค่าของสาํรองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่
ส้ินสุดกบัสํารองเบ้ียประกนัภยัที่ยงัไม่ถือเป็นรายได  ้หากมูลค่าของสํารองความเส่ียงภยัที่ยงัไม่ส้ินสุดสูงกวา่
สํารองเบ้ียประกนัภยัที่ยงัไม่ถือเป็นรายได ้บริษทัจะรับรู้ส่วนต่างและแสดงรายการสํารองความเส่ียงภยัที่ยงัไม่
ส้ินสุดในงบการเงิน 
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคญั (ต่อ) 
 
(จ) การรับรู้และการวัดมูลค่าของสัญญาประกนัภัย (ต่อ) 

 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย 
 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยัคา้งจ่ายเป็นสินไหมทดแทนและหน้ีสินผลประโยชน์กบัผูถื้อกรมธรรม์
ประกนัภยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสียชีวิต การไถ่ถอนกรมธรรมป์ระกนัภยัก่อนครบกาํหนด เงินปันผล การครบกาํหนด
ของกรมธรรมป์ระกนัภยั และเงินฝากของผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัจากการครบกาํหนดของกรมธรรมป์ระกนัภยั 
และเงินปันผลรวมถึงดอกเบ้ียคา้งจ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง และผลประโยชน์จ่ายอ่ืน ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั
คา้งจ่ายแสดงในราคาทุน 
 
หนีสิ้นอ่ืนตามกรมธรรม์ประกันภัย 
 
หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัประกอบดว้ยเงินค่าเบ้ียประกนัภยัท่ีรับล่วงหน้าจากผูเ้อาประกนัภยั และเงินท่ี
บริษทัตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัตามสัญญานอกเหนือจากเงินท่ีตอ้งจ่ายตามเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัภยั หน้ีสิน
อ่ืนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัแสดงในราคาทุน 
 
เบีย้ประกันภัยรับ และเบีย้ประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้ 
 
สําหรับสัญญาประกนัภยัระยะสั้น เบ้ียประกนัภยัรับจะรับรู้เป็นรายได ้ณ วนัท่ีกรมธรรมมี์ผลบงัคบัใช ้และแสดง
มูลค่าก่อนหักเบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อและค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได้
ประกอบดว้ยเบ้ียประกนัภยัรับระหว่างปี และการเปล่ียนแปลงในสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดจ้ากปี
ก่อน และรับรู้เป็นรายไดต้ามสดัส่วนตลอดระยะเวลาความคุม้ครองของกรมธรรม ์ 
 
ส่วนสัญญาประกนัภยัระยะยาวนั้น เบ้ียประกนัภยัรับปีแรกรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือกรมธรรมมี์ผลบงัคบัใช ้(หรือไดรั้บ
ชาํระเบ้ียประกนัภยั และกรมธรรมป์ระกนัภยัไดรั้บการอนุมติั) สาํหรับเบ้ียประกนัภยัรับปีต่อไป รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือ
ถึงกาํหนดชาํระ และประมาณการโดยพิจารณาถึงกรมธรรมท่ี์ขาดผลบงัคบัจากประสบการณ์ของบริษทัในอดีต ทั้งน้ี 
เบ้ียประกนัภยัรับปีแรก และเบ้ียประกนัภยัรับปีต่อไปแสดงมูลค่าก่อนหักเบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยั
ต่อ และค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ เบ้ียประกนัภยัรับล่วงหน้ายงัไม่รับรู้เป็นรายไดจ้นกว่ากรมธรรม์นั้นถึงวนัท่ีครบ
กาํหนดชาํระ 
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคญั (ต่อ) 
 
(จ) การรับรู้และการวัดมูลค่าของสัญญาประกนัภัย (ต่อ) 

 
ค่าจ้าง และค่าบาํเหนจ็ 
 
ค่าจา้ง และค่าบาํเหน็จรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
 
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย และค่าสินไหมทดแทน 
 
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยั และค่าสินไหมทดแทนประกอบไปดว้ยผลประโยชน์ ค่าสินไหมทดแทน
และค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนในระหว่างปีสุทธิด้วยการรับคืนจากการรับช่วงสิทธิ และการ
เปล่ียนแปลงในประมาณการของสินไหมทดแทนจากสัญญาประกันภัยระยะสั้ น ทั้ งน้ีผลประโยชน์จ่ายตาม
กรมธรรม์ประกนัภยั และค่าสินไหมทดแทนดงักล่าวจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดรายการหรือเม่ือไดรั้บการ
อนุมติัหรือเม่ือไดรั้บแจง้หรือเม่ือครบกาํหนดการจ่ายผลประโยชน์ตามท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 
การประกันภัยต่อ 
 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ท่ีเกิดจากการทาํสัญญาประกนัภยัต่อถูกแยกแสดงจาก สินทรัพย ์หน้ีสิน 
รายได ้และค่าใชจ่้ายจากสัญญาประกนัภยัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพราะการจดัใหมี้การประกนัภยัต่อไม่ไดเ้ป็นการลดภาระ
ของบริษทัจากภาระผกูพนัโดยตรงท่ีมีต่อผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 

เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดจ้ากการประกนัภยัต่อของผูรั้บ
ประกนัภยัต่อ รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ และผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทนรับ
คืนจากผูรั้บประกนัภยัต่อ ถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายหรือรายไดต้ามรูปแบบของบริการประกนัภยัต่อท่ีรับเม่ือเกิดรายการ 
 
สินทรัพยห์รือหน้ีสินจากการประกนัภยัต่อถูกรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงถูกแสดงภายใตร้ายการลูกหน้ีจากการ
ประกนัภยัต่อ ส่วนแบ่งหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยัของผูรั้บประกนัภยัต่อและเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ ทั้งน้ียอด
สุทธิสามารถแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินไดก้็ต่อเม่ือบริษทัมีสิทธิตามกฎหมายในการนาํมาหักกลบลบกนั 
และตั้งใจท่ีจะรับหรือจ่ายชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือรับชาํระรายการสินทรัพยห์รือจ่ายชาํระรายการหน้ีสินไปพร้อม
กนั โดยการวดัมูลค่าของสินทรัพยจ์ากสญัญาประกนัภยัต่อสอดคลอ้งกบัการวดัมูลค่าของสญัญาประกนัภยันั้นๆ 
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคญั (ต่อ) 
 
(จ) การรับรู้และการวัดมูลค่าของสัญญาประกนัภัย (ต่อ) 
 

การประกันภัยต่อ (ต่อ) 
 

จาํนวนท่ีคาดว่าจะไดรั้บภายใตส้ัญญาประกนัภยัต่อจะถูกประเมินสําหรับวดัการดอ้ยค่า ณ วนัท่ีรายงาน โดยส่วน
แบ่งหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัของผูรั้บประกนัภยัต่อจะถือวา่เกิดการดอ้ยค่า ถา้มีหลกัฐานอยา่งชดัเจนอนัเป็นผล
จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการรับส่วนแบ่งหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัของผูรั้บประกนัภยัต่อเม่ือเร่ิมแรก ทาํ
ให้บริษทัอาจจะไม่ไดรั้บจาํนวนเงินทั้งหมดตามเง่ือนไขของสัญญา และผลกระทบต่อจาํนวนเงินจากเหตุการณ์ท่ี
บริษทัจะไดรั้บจากผูรั้บประกนัภยัต่อ สามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 

การทดสอบความเพียงพอของหนีสิ้นประกันภัย 
 

สําหรับสัญญาประกนัภยัระยะสั้ น การทดสอบความเพียงพอของหน้ีสินประกันภยั โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบ
ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกิดจากสัญญาประกนัภยักบัมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินรวม
สําหรับเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้และค่าสินไหมทดแทนสําหรับกรมธรรม์ท่ียงัมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี
รายงาน ซ่ึงประมาณการดงักล่าวคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยอา้งอิงจากขอ้มูลค่าสินไหม
ทดแทนและค่าใชจ่้ายในอดีต และหากพบว่ามีจาํนวนเงินสาํรองท่ีคาดวา่จะไม่เพียงพอ สาํรองเพิ่มเติมจะถูกบนัทึก
เพิ่มในรายการสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้หรือสาํรองค่าสินไหมทดแทน และถูกรับรู้เป็นกาํไรหรือ
ขาดทุน 
 

สําหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว การทดสอบความเพียงพอของหน้ีสินประกนัภยั โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบ
ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกิดจากสัญญาประกนัภยัโดยใชส้มมติฐานปัจจุบนักบัมูลค่าตาม
บญัชีของหน้ีสินรวมสําหรับเงินสํารองประกนัภยัสําหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว และหากพบว่ามีจาํนวนเงิน
สาํรองท่ีคาดวา่จะไม่เพียงพอ สาํรองเพิ่มเติมจะถูกบนัทึกเพิ่มในรายการสาํรองประกนัภยัสาํหรับสัญญาประกนัภยั
ระยะยาว และถูกรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน 
 
สาํรองเพิ่มเติมสาํหรับหน้ีสินส่วนท่ีไม่เพียงพอสาํหรับกรมธรรมท่ี์ยงัมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน จะถูกบนัทึกเม่ือ
(1) เงินสาํรองซ่ึงคาํนวณโดยใชว้ิธีสาํรองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัรวมภายใตก้ารอา้งอิงจากการประมาณการท่ี
ดีท่ีสุด มีจาํนวนสูงกว่า (2) หน้ีสินท่ีคาํนวณโดยใชว้ิธีคาํนวณสํารองเบ้ียประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัสุทธิ ทั้งน้ี 
การทดสอบความเพียงพอของหน้ีสินประกนัภยัจะพิจารณาหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัทั้งหมด ซ่ึงรวมถึงสาํรองค่า
สินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย และสาํรองเบ้ียประกนัภยั 
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคญั (ต่อ) 
 

(จ) การรับรู้และการวัดมูลค่าของสัญญาประกนัภัย (ต่อ) 
 
การทดสอบความเพียงพอของหนีสิ้นประกันภัย (ต่อ) 
 
ในการทดสอบความพอเพียงของหน้ีสินประกันภัยนั้ น สมมติฐานท่ีใช้ในวิธีสํารองเบ้ียประกันภัยแบบเบ้ีย
ประกนัภยัรวมเป็นไปตามท่ีกาํหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั เร่ือง การประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัชีวิต พ.ศ. 2562 ยกเวน้อตัราดอกเบ้ียคิดลด
ซ่ึงบริษทัไดใ้ชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีปราศจากความเส่ียง ณ ปัจจุบนัท่ีไดป้รับปรุงแลว้ 

 
(ฉ) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุน ส่วนการบนัทึกบญัชี
เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 
 

(ช) เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

(1) การรับรู้รายการและการวัดมลูค่าเม่ือเร่ิมแรก  
 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้รายการ ณ วนัท่ีเกิดรายการซ้ือขายเงินลงทุนนั้น (Trade date) 
 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทาํ
รายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน ซ่ึงวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
 

(2) การจัดประเภทรายการและการวัดมลูค่าภายหลงั  
 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
 

สินทรัพยท์างการเงินซ่ึงถือไวเ้พ่ือคา้วดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน กาํไรและขาดทุนสุทธิ
รวมถึงรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคญั (ต่อ) 
 
(ช) เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 

 

(2) การจัดประเภทรายการและการวัดมลูค่าภายหลงั (ต่อ)  
 

สินทรัพย์ทางการเงิน (ต่อ) 
 

สินทรัพยท์างการเงินซ่ึงบริษทัตั้งใจและสามารถถือจนครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีถือจนครบ
กาํหนด เงินลงทุนท่ีถือจนครบกาํหนดวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายหักดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงตลอดอายขุองตราสารหน้ีท่ีเหลือ รายไดด้อกเบ้ีย กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในกาํไร
หรือขาดทุน 

 

สินทรัพยท์างการเงิน นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือตั้งใจถือไวจ้นครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผือ่
ขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนดังกล่าววดัมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของหลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรง ยกเวน้ผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าและผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงจะรับรู้ในกาํไรหรือ
ขาดทุน เม่ือมีการตดัจาํหน่ายเงินลงทุนจะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น
โดยตรงเขา้ในกาํไรหรือขาดทุน ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมีดอกเบ้ีย จะตอ้งบนัทึกดอกเบ้ียในกาํไร
หรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

ในกรณีท่ีบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไปและ              
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
 

มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีคาํนวณจากราคาท่ีอา้งอิงจากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีรายงาน 
สาํหรับตราสารหน้ีท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่ายติุธรรมคาํนวณจากราคาท่ีอา้งอิง
จากสถาบนัท่ีเช่ือถือได ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 

หุ้นทุนและหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน มูลค่ายุติธรรมใชร้าคาเสนอซ้ือคร้ังสุดทา้ยของตลาด
หลกัทรัพย ์ณ วนัท่ีรายงาน สําหรับหน่วยลงทุนท่ีมิไดเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน มูลค่ายุติธรรมคาํนวณจาก
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 

 29

3 นโยบายการบัญชีที่สําคญั (ต่อ) 
 

(ช) เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

(2) การจัดประเภทรายการและการวัดมลูค่าภายหลงั (ต่อ)  
 
หนีสิ้นทางการเงิน  
 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร
หรือขาดทุน หน้ีสินทางการเงินจะถูกจดัประเภทใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนหากใหถื้อไวเ้พ่ือคา้ 
ถือเป็นอนุพนัธ์หรือกาํหนดให้วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวิธีดงักล่าว หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมและกาํไรและขาดทุนสุทธิรวมถึงดอกเบ้ียจ่ายรับรู้
ในกาํไรหรือขาดทุน หน้ีสินทางการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
ดอกเบ้ียจ่ายและกาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการ
ตดัรายการออกจากบญัชีใหรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  
 

(3)  การตัดรายการออกจากบัญชี 
 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
 

บริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพย์
ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีท่ีบริษทัไม่ได้
คงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดและไม่ได้คงไวซ่ึ้งการควบคุมใน
สินทรัพยท์างการเงิน  
 
บริษทัเขา้ทาํธุรกรรมซ่ึงมีการโอนสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงัคงความเส่ียงและผลตอบแทน
ของความเป็นเจ้าของทั้ งหมดหรือเกือบทั้ งหมดในสินทรัพยท่ี์โอนหรือบางส่วนของสินทรัพย  ์ในกรณีน้ี 
สินทรัพยท่ี์โอนจะไม่ถูกตดัรายการออกจากบญัชี 
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคญั (ต่อ) 
 
(ช) เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

(3)  การตัดรายการออกจากบัญชี (ต่อ) 
 
หนีสิ้นทางการเงิน 
 
บริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีเม่ือภาระผูกพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือหมดอายุ 
บริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแสเงินสดจากการ
เปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมท่ี
สะทอ้นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้  
 
การตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ี
ตอ้งจ่าย (รวมถึงสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดท่ีไดโ้อนไปหรือหน้ีสินท่ีรับมา) รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  
 

(4)  การหักกลบ 
 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพ่ือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจาํนวน
สุทธิก็ต่อเม่ือบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหกักลบจาํนวนเงินท่ีรับรู้และบริษทัตั้งใจท่ีจะชาํระดว้ย
จาํนวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหน้ีสินพร้อมกนั 
 

(5)  อนุพันธ์ 
 
อนุพนัธ์รับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม และวดัมูลค่ายติุธรรมทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลกาํไรหรือขาดทุนจาก
การวดัมูลค่ายุติธรรมใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่อนุพนัธ์นั้นมีไวเ้พื่อป้องกนัความเส่ียงใน
กระแสเงินสด กรณีดงักล่าวการรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนจะข้ึนอยูก่บัลกัษณะของรายการท่ีมีการป้องกนัความ
เส่ียง  
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคญั (ต่อ) 
 
(ช) เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

(6)  การป้องกันความเส่ียง 
 

บริษทักาํหนดให้ตราสารอนุพนัธ์บางรายการเป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงเพื่อป้องกนัความผนัผวนของ
กระแสเงินสดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย อนุพนัธ์แฝงจะ
ถูกแยกออกจากสญัญาหลกัและมีการบนัทึกบญัชีแยกต่างหาก 
 

ณ วันท่ีกําหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเส่ียงเป็นคร้ังแรก บริษัทได้จัดทําเอกสารเก่ียวกับ
วตัถุประสงคข์องการบริหารความเส่ียงและกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการจดัการกบัความเส่ียง ความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจ
ระหว่างรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงรวมถึงการพิจารณาการ
เปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียง
วา่จะหกักลบกนัหรือไม่  

 

การป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด 
 

เม่ืออนุพนัธ์ถูกกาํหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด ส่วนท่ีมีประสิทธิผลของ
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์จะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและสะสมไวใ้นสํารองการ
ป้องกนัความเส่ียงส่วนท่ีมีประสิทธิผลของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์ท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนนั้นจาํกดัเพียงผลสะสมของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง
เท่านั้น ซ่ึงพิจารณาโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนันับจากวนัท่ีเร่ิมตน้การป้องกนัความเส่ียง การเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมของอนุพนัธ์ส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 
 

บริษทักาํหนดให้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของราคาปัจจุบนั (Spot element) ของสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียงสําหรับความสัมพนัธ์ในการป้องกนัความเส่ียงใน
กระแสเงินสด การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบราคาล่วงหน้าของสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้บนัทึกบญัชีแยกต่างหากในส่วนของตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงรับรู้ในสาํรองตน้ทุนการ
ป้องกนัความเส่ียงในส่วนของเจา้ของ 
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคญั (ต่อ) 
 
(ช) เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

(6)  การป้องกันความเส่ียง (ต่อ) 

 
การป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด (ต่อ) 
 
สําหรับการป้องกนัความเส่ียงรายการคาดการณ์ของรายการทางการเงิน จาํนวนเงินท่ีสะสมไวใ้นสํารองการ
ป้องกนัความเส่ียงและสาํรองตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงจะไดรั้บการจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือ
ขาดทุนในงวดเดียวกนัหรือระหวา่งงวดท่ีกระแสเงินสดท่ีคาดการณ์ซ่ึงไดรั้บการป้องกนัความเส่ียงกระทบกาํไร
หรือขาดทุน 
 
เม่ือการป้องกนัความเส่ียงไม่เขา้เง่ือนไขของการบญัชีป้องกนัความเส่ียงอีกต่อไปหรือเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนั
ความเส่ียงถูกขาย หมดอาย ุถูกยกเลิก หรือถูกใชสิ้ทธิ การบญัชีป้องกนัความเส่ียงจะถูกยกเลิกทนัทีเป็นตน้ไป 
เม่ือการบญัชีป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดถูกยกเลิก จาํนวนเงินท่ีสะสมไวส้าํหรับการป้องกนัความเส่ียง
ในกระแสเงินสดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกนัหรือระหวา่งงวดท่ีกระแส
เงินสดท่ีคาดการณ์ซ่ึงไดรั้บการป้องกนัความเส่ียงกระทบกาํไรหรือขาดทุน 

 

หากกระแสเงินสดในอนาคตท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงมีการคาดการณ์ว่าจะไม่เกิดข้ึนอีกต่อไป จาํนวนเงินท่ี
สะสมไวใ้นสํารองการป้องกนัความเส่ียงและสํารองตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงจะได้รับการจดัประเภท
รายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนทนัที 

 
(ซ) สินทรัพย์ลงทนุที่ผู้ เอาประกนัภัยรับความเส่ียง 

 
สินทรัพยล์งทุนท่ีผูเ้อาประกนัภยัรับความเส่ียงเป็นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนภายใตส้ัญญายนิูตลิงค ์ซ่ึงผลประโยชน์
ตามกรมธรรมจ์ะอา้งอิงโดยตรงกบัมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์เงินลงทุนดงักล่าวแสดงในมูลค่ายติุธรรม 
 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียน มูลค่ายุติธรรมใช้ราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดทา้ยของตลาดหลกัทรัพย ์ณ วนัท่ี
รายงาน สําหรับหน่วยลงทุนท่ีมิไดเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน มูลค่ายุติธรรมคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ 
วนัท่ีรายงาน 
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคญั (ต่อ) 
 
(ฌ) สัญญาเช่า 
 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ บริษทันาํคาํ
นิยามของสัญญาเช่าตาม มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาใชใ้นการประเมินว่าสัญญานั้นให้สิทธิในการ
ควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุหรือไม่ 
 
ในฐานะผู้เช่า 
 
รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล  

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมี
การวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ยจาํนวนเงินท่ีรับรู้เม่ือ
เร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือ
ก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลรวมกบัตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรก ค่าเส่ือมราคารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนับ
จากวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายสุญัญาเช่า 

 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า เวน้แต่อตัรานั้นไม่สามารถกาํหนดได ้บริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มื
ส่วนเพิ่มของบริษทั 
 

บริษทักาํหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกท่ีสะทอ้น
ระยะเวลาของสญัญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 
 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

บริษทัแสดงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้เป็นสินทรัพยอ่ื์น และแสดงรายการหน้ีสินตามสัญญาเช่าเป็นหน้ีสินอ่ืนในงบ
แสดงฐานะการเงิน 
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคญั (ต่อ) 
 
(ฌ) สัญญาเช่า (ต่อ) 
 

ในฐานะผู้ให้เช่า 
 

เม่ือบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่า บริษทัจะพิจารณา ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าว่าไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมด
หรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยอ์า้งอิงไปใหแ้ก่ผูเ้ช่าหรือไม่ หากมี สัญญาเช่าดงักล่าวจะจดั
ประเภทเป็นสญัญาเช่าเงินทุน หากไม่มี สญัญาเช่าดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน 
 
บริษทัรับรู้ค่าเช่าท่ีไดรั้บจากสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดค่้าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า และแสดง
เป็นส่วนหน่ึงของรายไดค่้าเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเพ่ือการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่าดาํเนินงานจะรวมเป็น
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายสุัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนั
กบัรายไดค่้าเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีท่ีไดรั้บ   

 
บริษทัถือปฏิบติัตามขอ้กาํหนดการตดัรายการและการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินกบัเงินลงทุนสุทธิตามสัญญา
เช่า  
 

(ญ) ทรัพย์สินรอการขาย 
 

ทรัพยสิ์นรอการขาย หมายถึง ทรัพยสิ์นท่ีโอนมาเป็นของบริษทั เน่ืองจากการชาํระหน้ี หรือเน่ืองจากการท่ีบริษทัได้
ซ้ือทรัพยสิ์นท่ีจาํนองไวก้บับริษทัจากการประมูลขายทอดตลาด โดยคาํสัง่ศาลหรือเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์
 
ทรัพยสิ์นรอการขาย แสดงดว้ยราคาทุนหักขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และวดัมูลค่าดว้ยจาํนวนท่ีตํ่ากว่าระหว่าง
มูลค่าตามบญัชีกบัมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายถูกรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่าย
ทรัพยสิ์นรอการขายจะถูกรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในกาํไรหรือขาดทุน 
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคญั (ต่อ) 
 
(ฎ) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

การรับรู้และวัดมลูค่า 
 
ท่ีดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื่อใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื สาํหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ ซ่ึงไม่สามารถทาํงาน
ไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 

 
ส่วนประกอบของรายการอาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในกาํไรหรือขาดทุน  

 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการอาคารและอุปกรณ์ ถา้มี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่า
ตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ี
เกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงอาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

  



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 

 36

3 นโยบายการบัญชีที่สําคญั (ต่อ) 
 

(ฎ) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี 
 
อาคารท่ีไดม้าก่อนปี  2545 30 ปี 
อาคารท่ีไดม้าตั้งแต่ปี 2545 เป็นตน้ไป 20  ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สาํนกังาน 5 ปี 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3 และ 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 
บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง และติดตั้ง 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพย ์ และมูลค่าคงเหลือจะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี 
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคญั (ต่อ) 
 

(ฏ) สินทรัพย์ไม่มตัีวตน 
 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ และสิทธิเพ่ือใช้ประโยชน์ตามข้อตกลง 
 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ และสิทธิเพ่ือใชป้ระโยชน์ตามขอ้ตกลงท่ีบริษทัซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจาํกดั วดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายและขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 
มลูค่าของธุรกิจท่ีได้รับมาและมลูค่าของสัญญาการจัดจาํหน่ายกรมธรรม์ประกันชีวิต 
 
มูลค่าของธุรกิจท่ีได้รับมาและมูลค่าของสัญญาการจัดจาํหน่ายกรมธรรม์ประกันชีวิตสําหรับกลุ่มของสัญญา
ประกนัภยัระยะยาวจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยถูกรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน มูลค่าธุรกิจท่ีไดรั้บมาถูกวดั
มูลค่าโดยการประมาณมูลค่าปัจจุบนัของกาํไรในอนาคตจากกรมธรรมป์ระกนัชีวิตท่ีไดรั้บมา มูลค่าของสัญญาการ
จดัจาํหน่ายกรมธรรมป์ระกนัชีวิต ถูกวดัมูลค่าโดยการประมาณมูลค่าปัจจุบนัของกาํไรในอนาคตจากมูลค่าธุรกิจ
ใหม่ท่ีเกิดจากช่องทางสัญญาการจดัจาํหน่ายกรมธรรมป์ระกนัชีวิต มูลค่าของธุรกิจท่ีไดรั้บมาและมูลค่าของสัญญา
การจดัจาํหน่ายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตจะถูกตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนตามประมาณการอายุของสัญญา
ประกนัชีวิต และสัญญาการจดัจาํหน่ายกรมธรรม์ประกนัชีวิตตามลาํดบั มูลค่าของธุรกิจท่ีไดรั้บมาและมูลค่าของ
สญัญาการจดัจาํหน่ายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตจะถูกสอบทานทุกปีสาํหรับการดอ้ยค่า 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น ค่าใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคญั (ต่อ) 
 

(ฏ) สินทรัพย์ไม่มตัีวตน (ต่อ) 
 
ค่าตัดจาํหน่าย   
 
ค่าตดัจาํหน่าย คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใช้แทนราคาทุนหักดว้ยมูลค่าคงเหลือ ค่าตดั
จาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดั
จาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์สาํหรับปี
ปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 3 - 5 ปี 
มูลค่าธุรกิจท่ีไดรั้บมา 5 ปี 
มูลค่าของสญัญาการจดัจาํหน่ายกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 5 ปี 
 
สาํหรับสิทธิเพ่ือใชป้ระโยชน์ตามขอ้ตกลงคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ตามระยะเวลาของสญัญา 
 
บริษทัไม่คิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ระหวา่งพฒันาและติดตั้งท่ียงัไม่พร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ 
 
วิธีการตดัจาํหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

(ฐ) การด้อยค่า 
 

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าถูกพิจารณาจากหลกัฐานท่ีชดัเจนของการดอ้ยค่า รวมถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
อย่างมีนัยสําคญัท่ีมีในทางลบต่อสภาพแวดลอ้มทางดา้นเทคโนโลยี การตลาด เศรษฐกิจ และกฎหมาย ท่ีผูอ้อก
หลกัทรัพยป์ระกอบกิจการอยู ่ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ตน้ทุนการลงทุนในตราสารทุนนั้นอาจไม่สามารถเรียกคืนกลบัมา
ได ้ การลดลงอยา่งมีสาระสาํคญัหรืออยา่งต่อเน่ืองของมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนท่ีตํ่ากวา่ราคาทุนถือเป็นหลกัฐาน
ท่ีชดัเจนของการดอ้ยค่า 
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคญั (ต่อ) 
 

(ฐ) การด้อยค่า (ต่อ) 
 

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน (ต่อ) 
 

เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนและหน่วยลงทุนท่ีวดัมูลค่าผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนซ่ึงได้
บนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ และมีความชดัเจนว่าสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนซ่ึง
เคยบนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพย์ทาง
การเงินดงักล่าว  ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือกบัมูลค่ายุติธรรมใน
ปัจจุบนัของสินทรัพย ์หกัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ตราสารหนี ้
 
บริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนสําหรับตราสารหน้ีที่วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 
 
การวัดมลูค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงนํ้ าหนัก 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตคาํนวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บ (เช่น ผลต่างระหว่างกระแส
เงินสดท่ีกิจการจะตอ้งจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดท่ีบริษทัคาดว่าจะไดรั้บ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน  

  



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 

 40

3 นโยบายการบัญชีที่สําคญั (ต่อ) 
 
(ฐ) การด้อยค่า (ต่อ) 
 

การวัดมลูค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ (ต่อ) 
 

การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตนั้นคาํนวณดงัต่อไปน้ี 
- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหน้า ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ี

คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหน้าภายหลงัวนัส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน หรือ 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสัญญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึนจากการผดิเง่ือนไขตามสญัญาท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาทั้งหมดท่ีเหลืออยูข่องสญัญา 

 
บริษทัรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนด้วยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือน
ขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการ
เม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสญัญา  
 
ระยะเวลาสูงสุดท่ีใชใ้นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนพิจารณาจากระยะเวลาท่ียาวท่ีสุดตาม
สญัญาท่ีบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต 
 
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนมีการประเมินใหม่ ณ ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน เพื่อสะท้อนการ
เปล่ียนแปลงของความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก การเพ่ิมข้ึนของ
ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นรายการหักออก
จากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน ยกเวน้เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนซ่ึงบริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุนซ่ึงเป็นรายการเก่ียวเน่ือง
กบักาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้สาํหรับเงินลงทุนในตราสารหนี ้
 
ค่าความน่าจะเป็นท่ีจะผิดนัดชาํระหน้ีและร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือผิดนดัชาํระหน้ีต่อยอดหน้ี
สําหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีตซ่ึงจดัทาํโดยบริษทัจดัอนัดบัเครดิตสําหรับแต่ละอนัดบั
เครดิต   
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคญั (ต่อ) 
 
(ฐ) การด้อยค่า (ต่อ) 

 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้สาํหรับเงินลงทุนในตราสารหนี ้(ต่อ) 
 

บริษทัพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินมีความเส่ียงดา้นเครดิตตํ่าเม่ือมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ใน ‘ระดบัท่ีน่า
ลงทุน’ ซ่ึงเป็นการจดัอนัดบัท่ีเขา้ใจในระดบัสากล 
 
บริษทัพิจารณาวา่ความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัหากมีการเปล่ียนแปลงของ
อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีลดระดบัลงอยา่งมีนยัสาํคญั  
 
บริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผดิสญัญาเม่ือ 
- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายชาํระภาระผกูพนัดา้นเครดิตใหแ้ก่บริษทัไดเ้ตม็จาํนวน หรือ  
- สินทรัพยท์างการเงินคา้งชาํระเกินกวา่ 1 วนั 
 

การประเมินการเพิ่มข้ึนของความเส่ียงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัสาํคญันั้นมีการประเมินแบบเป็นรายตวั 
 
(ฑ)  การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทั ไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณี
ท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน  
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด
สูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการ
ประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีการดอ้ยค่าในเวลา
ต่อมา ในกรณีน้ีใหรั้บรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้  
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคญั (ต่อ) 
 
(ฑ)  การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (ต่อ) 

 
การคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย์
สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย  
 

การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ         
ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ
เพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย 
เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ฒ) ผลประโยชน์พนักงาน 
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บับริษทั  
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 
 

ภาระผกูพนัสุทธิของบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการ
ประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั การคาํนวณภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ี
กาํหนดไวน้ั้นจดัทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีได้รับอนุญาตเป็นประจาํทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี
ประมาณการไว ้   
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคญั (ต่อ) 
 

(ฒ) ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ (ต่อ) 
 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที บริษทักาํหนดดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสิน
ผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี โดย
คาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่าย
ชาํระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกาํไร
หรือขาดทุน  
 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ กาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
บริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน 
 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานทาํงานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ชําระ หากบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะต้องจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือบริษทัไม่สามารถยกเลิก
ขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเม่ือบริษทัรับรู้ต้นทุนสําหรับการปรับโครงสร้าง หาก
ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะถูก
คิดลดกระแสเงินสด 
 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 
 

ภาระผูกพนัสุทธิของบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการ
ทาํงานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีได้คิดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมูลค่า
ปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคญั (ต่อ) 
 
(ณ)  ประมาณการหน้ีสิน 

 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจาํนวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือชาํระภาระผกูพนัดงักล่าว  ประมาณการ
หน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษี
เงินได ้ เพื่อให้สะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
 

(ด) การวัดมูลค่ายติุธรรม 
 
บริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผดิชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีมีนยัสาํคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3  
 
การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน บริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้มูลค่า
ยติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
 

 ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสงัเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มสาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
  นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มูลระดบั 3 ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 

หากขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดท่ีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
บริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน  
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคญั (ต่อ) 
 
(ต)  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 

 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิประกอบดว้ยเงินปันผล และดอกเบ้ียรับจากการลงทุน การให้กูย้ืม และเงินฝากธนาคาร 
ทั้งน้ี สุทธิจากค่าใชจ่้ายจากการลงทุน โดยเงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงิน 
ปันผล ดอกเบ้ียรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงคา้ง ยกเวน้เงินให้กูย้ืมท่ีคา้งชาํระเกิน 6 เดือน จะรับรู้
รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑเ์งินสด   

 
(ถ) ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัยอื่น ค่าใช้จ่ายในการลงทุน และค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน 

 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน ค่าใชจ่้ายในการลงทุน และค่าใชจ่้ายดาํเนินงานรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

 
(ท)  ต้นทุนทางการเงิน 

 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในงบกาํไรขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ใน
กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหาก่อสร้าง 
ดอกเบ้ียหรือตน้ทุนการกูย้มืจะถูกรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ธ) ภาษเีงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องปี
ปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรงใน
ส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีท่ี
ตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง
ภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคญั (ต่อ) 
 
(ธ) ภาษเีงินได้ (ต่อ) 

 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจาํนวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจาก             
ผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็น
รายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี หากเป็นไปไดว้า่
จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีบริษทั
คาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ี
รายงาน  

 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  

 
ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บริษทัตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ บริษทัเช่ือ
ว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก
หลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บนพื้นฐานการ
ประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆ 
อาจจะทาํใหบ้ริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่การเปล่ียนแปลงใน
ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นปีท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้
ประเมินโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนั  
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคญั (ต่อ) 
 
(ธ) ภาษเีงินได้ (ต่อ) 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมี
จาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึงการ
กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น กาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจแลว้อาจมีจาํนวนไม่เพียงพอท่ีจะบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจาํนวน 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษี
จะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(น) กาํไรต่อหุ้น 
 
บริษทัแสดงกาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสาํหรับหุ้นสามญั กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรของผูถื้อหุน้
สามญัของบริษทัดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปี 

 
(บ) บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพล
อย่างมีสาระสําคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของบริษทั หรือบุคคลหรือกิจการท่ีอยู่ภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระสาํคญัเดียวกนักบับริษทั หรือบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้งทางตรง
และทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น 
 

(ป) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานของบริษทัจะแสดงถึง
รายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล รายการท่ี
ไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนท่ีสาํนกังานใหญ่ 
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4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสียและ 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563 
 (พันบาท) 
เงินสด 86,676  184,922 
เช็คในมือ 23,471  38,227 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํหนดระยะเวลาจ่ายคืน  4,831,261  9,773,972 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 2,385,236  500,595 

รวม 7,326,644  10,497,716 
หัก  ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (163)  (1) 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,326,481  10,497,715 
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5 เบีย้ประกนัภัยค้างรับ - สุทธิ  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เบ้ียประกนัภยัคา้งรับจาํแนกตามระยะเวลาผอ่นผนัตามเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัภยั
และวนัครบกาํหนดชาํระแสดงไดด้งัน้ี 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสียและ 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563 
 (พันบาท) 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 4,274,841  4,773,294 
เกินกาํหนดชาํระ    
   ไม่เกิน 30 วนั 25,362  26,377 
   30 วนั ถึง 60 วนั 19,412  34,955 
   60 วนั ถึง 90 วนั 9,264  12,387 
   90 วนั ถึง 1 ปี 25,681  29,380 
   เกินกวา่ 1 ปี 28,890  11,889 
รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 4,383,450  4,888,282 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (28,890)  (11,890) 
เบีย้ประกนัภัยค้างรับ - สุทธิ 4,354,560  4,876,392 

 

 
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับเป็นเบ้ียประกนัภยัท่ีครบกาํหนดชาํระแลว้แต่ยงัมีอายไุม่เกินระยะเวลาท่ีบริษทัผอ่นผนัใหแ้ก่ลูกคา้ 
 
สําหรับเบ้ียประกนัภยัคา้งรับจากตวัแทนและนายหน้า บริษทัไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์การติดตามหน้ีให้เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งสําหรับการเก็บเบ้ียประกนัภยั โดยหน้ีท่ีเกินกว่ากาํหนดชาํระ บริษทัอยู่ในระหว่างการติดตาม
หรือดาํเนินการตามกฎหมายเป็นกรณีไป 
 
ตามมาตรการช่วยเหลือเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดย
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั บริษทัขยายระยะเวลาผอ่นผนัการชาํระเบ้ีย
ประกนัภยัออกไปอีก 60 วนัสาํหรับทุกกรมธรรมท่ี์ระยะเวลาผอ่นผนัเดิมครบกาํหนดในระหวา่งวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 
2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 และขยายระยะเวลาผ่อนผนัการชาํระเบ้ียประกนัภยัออกไปอีก 60 วนัเม่ือถูกร้องขอ
สาํหรับกรมธรรมท่ี์ระยะเวลาผอ่นผนัเดิมครบกาํหนดในระหวา่งวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2565  
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6 อนุพนัธ์ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินอนุพนัธ์ มีดงัน้ี 
 

อนุพนัธ์ท่ีไม่ไดน้าํการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมาปฏิบติัใช ้
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
  31 ธนัวาคม 2564 
    จาํนวนเงิน  มูลค่ายติุธรรม  กาํไร (ขาดทุน)  
  จาํนวน  ตาม  ของสัญญา  จากมูลค่ายติุธรรม 

  ประเภทของสัญญา วตัถุประสงค ์ สัญญา  สัญญา  สินทรัพย ์  หน้ีสิน  ของอนุพนัธ ์
    (พันบาท) 

สัญญาซ้ือขายสกุลเงินตรา 
ต่างประเทศล่วงหนา้ 

ป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนของเงินลงทุน 

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 38 

 
 

36,236,643 

  
 

23,628 

  
 

1,315,428 

  
 

(2,147,019) 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิการ 
  ซ้ือหุน้สามญั 

ไดรั้บสิทธิจากเงินลงทุนในหุน้
สามญั 7 6,487  6,487  -  4,621 

อนุพนัธ์แฝงท่ีอยูใ่น 
  ตราสารหน้ี 

เพิ่มอตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน 15 6,259,580  350,344  38,020  66,696 

รวม  60 42,502,710  380,459  1,353,448  (2,075,702) 
 

อนุพนัธ์ท่ีนาํการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมาปฏิบติัใช ้
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
  31 ธนัวาคม 2564 
    จาํนวนเงิน  มูลค่ายติุธรรม  กาํไร (ขาดทุน)  
  จาํนวน  ตาม  ของสัญญา  จากมูลค่ายติุธรรม 

  ประเภทของสัญญา วตัถุประสงค ์ สัญญา  สัญญา  สินทรัพย ์  หน้ีสิน  ของอนุพนัธ ์
    (พันบาท) 

สัญญาแลกเปล่ียน 
สกุลเงินตราต่างประเทศ 

ป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนของเงินลงทุน 

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 89  30,616,078 295,024 1,366,251 (2,853,221) 
สัญญาซ้ือขายสกุลเงินตรา 
ต่างประเทศล่วงหนา้ 

ป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนของเงินลงทุน 

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 2 1,553,098 - 96,128 (193,684) 
สัญญาซ้ือขาย 
พนัธบตัรล่วงหนา้ 

ป้องกนัความเส่ียงดา้นราคาจาก 
เงินลงทุนในพนัธบตัรล่วงหนา้ 14 5,274,000 224,869 239,501 (510,138) 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ีย 

ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย
ลอยตวั 1 1,000,000 191 - 191 

รวม  106 38,443,176 520,084 1,701,880 (3,556,852) 
รวมอนุพนัธ์  166 80,945,886 900,543 3,055,328 (5,632,554) 

 



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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6 อนุพนัธ์ (ต่อ)  
 
อนุพนัธ์ท่ีไม่ไดน้าํการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมาปฏิบติัใช ้

  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
  31 ธนัวาคม 2563 
    จาํนวนเงิน  มูลค่ายติุธรรม  กาํไร (ขาดทุน)  
  จาํนวน  ตาม  ของสัญญา  จากมูลค่ายติุธรรม 

  ประเภทของสัญญา วตัถุประสงค ์ สัญญา  สัญญา  สินทรัพย ์  หน้ีสิน  ของอนุพนัธ ์
    (พันบาท) 

สัญญาซ้ือขายสกุลเงินตรา 
ต่างประเทศล่วงหนา้ 

ป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนของเงินลงทุน 

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 27 

   
 

26,939,757 

  
 

859,300 

  
 

4,082 

  
 

771,483 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิการ 
  ซ้ือหุน้สามญั 

ไดรั้บสิทธิจากเงินลงทุนในหุน้
สามญั 4 1,866  1,866   -  1,829 

อนุพนัธ์แฝงท่ีอยูใ่น 
  ตราสารหน้ี 

เพิ่มอตัราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน 16 -  293,836  48,207  (51,661) 

รวม  47 26,941,623  1,155,002  52,289  721,651 

 
อนุพนัธ์ท่ีนาํการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมาปฏิบติัใช ้

  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
  31 ธนัวาคม 2563 
    จาํนวนเงิน  มูลค่ายติุธรรม  กาํไร (ขาดทุน)  
  จาํนวน  ตาม  ของสัญญา  จากมูลค่ายติุธรรม 

  ประเภทของสัญญา วตัถุประสงค ์ สัญญา  สัญญา  สินทรัพย ์  หน้ีสิน  ของอนุพนัธ ์
    (พันบาท) 

สัญญาแลกเปล่ียน 
สกุลเงินตราต่างประเทศ 

ป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนของเงินลงทุน 

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 91  31,060,103 2,072,471 290,477 (1,571,546) 
สัญญาซ้ือขายสกุลเงินตรา 
ต่างประเทศล่วงหนา้ 

ป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนของเงินลงทุน 

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 3 2,325,613 97,556 - 49,436 
สัญญาซ้ือขาย 
พนัธบตัรล่วงหนา้ 

ป้องกนัความเส่ียงดา้นราคาจาก 
เงินลงทุนในพนัธบตัรล่วงหนา้ 15 4,318,000 496,967 1,461 (136,749) 

รวม  109 37,703,716 2,666,994 291,938 (1,658,859) 
รวมอนุพนัธ์  156 64,645,339 3,821,996 344,227 (937,208) 

 
  



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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7 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 
 

7.1 ประเภทของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ มีดงัน้ี 
 

 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563 

 
ราคาทุน / ราคา
ทุนตดัจาํหน่าย  มูลค่ายติุธรรม 

 ราคาทุน / ราคา
ทุนตดัจาํหน่าย  มูลค่ายติุธรรม 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนท่ีวัดมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุน        

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 2,682  2,880  1,678  1,768 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 198  -  90  - 
รวมเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร 
     ขาดทุน 

 
2,880 

  
2,880 

  
1,768 

  
1,768 

        
เงินลงทุนท่ีวัดมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุน 
     เบ็ดเสร็จอื่น 

    
 

 

 
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 18,010,670   17,305,533   20,842,822  21,331,114 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 3,622,200   3,635,618   4,103,917  4,122,588 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 24,640,413   36,538,312   20,128,476  26,581,596 
ตราสารทุน 31,883,493   35,159,992   23,543,048  24,988,447 
รวม 78,156,776  92,639,455  68,618,263  77,023,745 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 14,482,679  -  8,405,482  - 

รวมเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร 
     ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
92,639,455 

  
92,639,455 

  
77,023,745 

  
77,023,745 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีบนัทึกใน  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (346,701)  -  (244,948)  - 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนท่ี
บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (5,317)  -  (2,963)  - 

 
  



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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7 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (ต่อ) 
 
7.1 ประเภทของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563 

 
ราคาทุน / ราคา
ทุนตดัจาํหน่าย  มูลค่ายติุธรรม 

 ราคาทุน / ราคา
ทุนตดัจาํหน่าย  มูลค่ายติุธรรม 

 (พันบาท) 
เงินลงทุนท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย        
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 230,704,263  249,577,605  203,811,746  250,890,076 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 133,242,548  138,856,951  126,770,850  134,633,355 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 24,992,358  26,155,013  24,841,316  26,611,208 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบกาํหนด 
   เกินกวา่ 3 เดือน 

 
364,000 

 
364,000 

  
2,184,000 

 
2,184,000 

รวม 389,303,169  414,953,569  357,607,912  414,318,639 
หัก ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (3,746)  -  (3,746)  - 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (1,251,244)  -  (297,707)  - 
รวมเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุน 
     ตัดจําหน่าย 

 
388,048,179 

  
414,953,569 

  
357,306,459 

  
414,318,639 

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 480,690,514  507,595,904  434,331,972  491,344,152 

 
ในระหว่างปี 2564 บริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเพิ่มเติมจาํนวน 954 ลา้นบาท สาํหรับตรา
สารหน้ีจาํนวนหน่ึงเพื่อสะทอ้นความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเพิ่มข้ึน  



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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7 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (ต่อ) 
 
7.2 เงินลงทุนที่วดัด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่มีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น 
 

 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิ 
ส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม 2564  31ธนัวาคม 2563 
   ค่าเผือ่ผลขาดทุน    ค่าเผือ่ผลขาดทุน 
   ดา้นเครดิตท่ี    ดา้นเครดิตท่ี 
 มูลค่ายติุธรรม  คาดว่าจะเกิดข้ึน  มูลค่ายติุธรรม   คาดวา่จะเกิดข้ึน 

 (พันบาท) 
ตราสารหน้ี - ไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั
ของความเส่ียงดา้นเครดิต (ชั้น 1) 

 
57,479,463 

 
(5,317) 

     
    52,035,298 

            
          (2,963) 

รวม 57,479,463 (5,317) 52,035,298           (2,963) 

 
7.3 เงินลงทุนที่วดัด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายที่มีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น 
 

 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 
และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม 2564 
   ค่าเผือ่ผลขาดทุน   
   ดา้นเครดิต   
 มูลค่าตามบญัชี  ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน  มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
 (พันบาท) 
ตราสารหน้ี - ไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของ 
ความเส่ียงดา้นเครดิต (ชั้น 1) 386,782,323  (246,581)  386,535,742 
ตราสารหน้ี - มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียง 
ดา้นเครดิต (ชั้น 2) 2,517,100  (1,004,663)  1,512,437 
ตราสารหน้ี - ผดินดัชาํระ/ มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต  
(ชั้น 3) 3,746  (3,746)  - 

รวม 389,303,169  (1,254,990)  388,048,179 

 
  



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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7 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (ต่อ) 
 
7.3 เงินลงทุนที่วดัด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายที่มีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้น (ต่อ) 
 

 

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 
และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม 2563 
   ค่าเผือ่ผลขาดทุน   
   ดา้นเครดิต   
 มูลค่าตามบญัชี  ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
 (พันบาท) 
ตราสารหน้ี - ไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของ 
ความเส่ียงดา้นเครดิต (ชั้น 1) 354,451,981  (138,284)  354,313,697 
ตราสารหน้ี - มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของ      
  ความเส่ียงดา้นเครดิต (ชั้น 2) 3,152,185  (159,423)  2,992,762 
ตราสารหน้ี - ผดินดัชาํระ/ มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต  
    (ชั้น 3) 

 
3,746 

  
(3,746) 

  
- 

รวม 357,607,912  (301,453)  357,306,459 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัไดน้าํเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินกาํหนดระยะเวลาจาํนวน 64.0 ลา้นบาท  
(31 ธันวาคม 2563: 64.0 ล้านบาท) ไปวางคํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และหนงัสือคํ้าประกนั ตามท่ีกล่าว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 28 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาให้ยืมหลกัทรัพย ์(ตราสารหน้ี) กบัธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงมี
มูลค่ายติุธรรม 32,315 ลา้นบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563: 34,608 ล้านบาท) โดยมีอายสุัญญานอ้ยกวา่ 1 ปี บริษทั
สามารถต่ออายุสัญญาต่อไปไดอี้ก หากครบกาํหนดสัญญาเดิม ทั้งน้ี ธนาคารแห่งประเทศไทยไดน้าํตราสารหน้ี
ธนาคารแห่งประเทศไทยมาวางเป็นหลกัประกนั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาใหย้มืหลกัทรัพย ์(ตราสารทุน) กบับริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไม่เก่ียวขอ้ง
กัน ซ่ึงมีมูลค่ายุติธรรม 7.72 ล้านบาท ทั้งน้ีบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไม่เก่ียวขอ้งกันดงักล่าวได้นาํเงินสดมาวางเป็น
หลกัประกนั 
 



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
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7 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (ต่อ) 
 

7.4 ตราสารหนี้จําแนกตามระยะเวลาครบกาํหนด 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จาํแนกตามระยะเวลาครบกาํหนดที่เหลืออยู ่มีดงันี้ 
 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวธิีส่วนได้เสียและ 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563 
 ระยะเวลาการครบกาํหนด  ระยะเวลาการครบกาํหนด 
 ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี ถึง 5 ปี เกิน 5 ปี รวม  ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี ถึง 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
 (พันบาท) 
ตราสารหนี้ที่วัดด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น         
หลกัทรัพยร์ัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 951,567 17,059,103 18,010,670 - 250,650 20,592,172 20,842,822 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 390,000 1,045,000 2,144,503 3,579,503 1,820,791 2,140,000 100,000 4,060,791 
บวก กาํไร (ขาดทุน) ที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงใน 

มูลค่ายตุิธรรม 
 

2,491 
 

1,769 
 

(707,027) 
 

(702,767) 
 

5,592 
 

16,834 
 

483,457 
 

505,883 
รวมตราสารหนีท้ีว่ดัด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 392,491 1,998,336 18,496,579 20,887,406 1,826,383 2,407,484 21,175,629 25,409,496 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึ้น (1,255) (1,095) (2,967) (5,317)  (1,522) (1,337) (104) (2,963) 
         

  



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
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7 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (ต่อ) 
 

7.4 ตราสารหนี้จําแนกตามระยะเวลาครบกาํหนด (ต่อ) 
 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวธิีส่วนได้เสียและ 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563 
 ระยะเวลาการครบกาํหนด  ระยะเวลาการครบกาํหนด 
 ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี ถึง 5 ปี เกิน 5 ปี รวม  ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี ถึง 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
 (พันบาท) 
         
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย         
หลกัทรัพยร์ัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 15,594,499 17,534,105 197,575,659 230,704,263 14,915,929 22,719,366 166,176,451 203,811,746 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 11,661,511 44,639,094 76,941,943 133,242,548 8,289,326 41,236,816 77,244,708 126,770,850 
ตราสารหนี้ต่างประเทศ 591,788 14,811,912 9,588,658 24,992,358 1,414,942 13,984,798 9,441,576 24,841,316 
เงินฝากธนาคารที่มีระยะเวลาครบกาํหนด         
   เกินกวา่ 3 เดือนนบัแต่วนัไดม้า 364,000 - - 364,000 2,159,000 25,000 - 2,184,000 
รวม 28,211,798 76,985,111 284,106,260 389,303,169 26,779,197 77,965,980 252,862,735 357,607,912 
หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - - (3,746) (3,746) - - (3,746) (3,746) 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึ้น (13,722) (888,721) (348,801) (1,251,244) (16,706) (150,701) (130,300) (297,707) 
รวมตราสารหนีท้ีว่ดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย 28,198,076 76,096,390 283,753,713 388,048,179 26,762,491 77,815,279 252,728,689 357,306,459 
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี ้ 28,590,567 78,094,726 302,250,292 408,935,585 28,588,874 80,222,763 273,904,318 382,715,955 

  



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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7 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (ต่อ) 
 

7.5 ให้เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนตราสารหน้ีตามประเภทดงัต่อไปน้ี 
 

ประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน  มูลค่ายุติธรรม ณ 
31 ธันวาคม 2564 

 การเปลีย่นแปลงใน
มูลค่ายุติธรรม
ระหว่างปี 

  (พันบาท) 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีกระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึนตามสัญญาจากสินทรัพย์
ทางการเงินในวนัท่ีกาํหนดไวเ้ป็นการรับชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียจาก
จาํนวนเงินตน้คงคา้งเท่านั้นโดยไม่รวมสินทรัพยท์างการเงินท่ีเขา้
นิยามการถือเพื่อคา้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
หรือท่ีบริษทับริหารประเมินผลงานดว้ยการประเมินมูลค่ายติุธรรม 

  
 
 
 

423,334,117 

  
 
 
 

(2,585,220) 

กระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึนตามสัญญาในวนัท่ีกาํหนดไวไ้ม่เป็นการรับชาํระ
เงินตน้และดอกเบ้ียจากจาํนวนเงินตน้คงคา้งเท่านั้น 

  
49,098,915 

  
8,664,315 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีเขา้นิยามการถือเพื่อคา้  2,880  1,112 
 

ประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน  มูลค่ายุติธรรม ณ 
31 ธันวาคม 2563 

 การเปลีย่นแปลงใน
มูลค่ายุติธรรม
ระหว่างปี 

  (พันบาท) 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีกระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึนตามสัญญาจากสินทรัพย์
ทางการเงินในวนัท่ีกาํหนดไวเ้ป็นการรับชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียจาก
จาํนวนเงินตน้คงคา้งเท่านั้นโดยไม่รวมสินทรัพยท์างการเงินท่ีเขา้
นิยามการถือเพื่อคา้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 
หรือท่ีบริษทับริหารประเมินผลงานดว้ยการประเมินมูลค่ายติุธรรม 

  
 
 
 

425,919,337 

  
 
 
 

30,500,194 

กระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึนตามสัญญาในวนัท่ีกาํหนดไวไ้ม่เป็นการรับชาํระ
เงินตน้และดอกเบ้ียจากจาํนวนเงินตน้คงคา้งเท่านั้น 

  
40,434,600 

  
 5,563,947 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีเขา้นิยามการถือเพื่อคา้  1,768  65 
  



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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8 เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับ 

 
 

เงินใหกู้ย้มืโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนัเป็นเงินใหกู้ย้มืแก่ผูเ้อาประกนั โดยใหกู้ใ้นวงเงินไม่เกินมูลค่าเงินสดของ
กรมธรรม์และคิดดอกเบ้ียในอตัราไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ต่อปี ซ่ึงเป็นอัตราดอกเบ้ียท่ีได้รับการอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
 

  

 
งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตาม 

วธีิส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 (พันบาท) 
เงินกู้ท่ีมีทรัพย์สินจํานองเป็นประกนั    
เงินให้กูย้มืท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Stage 1) 441  494 
เงินให้กูย้มืท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Stage 2) 27,118  27,118 

รวม 27,559  27,612 
เงินให้กูย้มืโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั 29,908,166  30,521,566 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือรถ – สุทธิ -  837 
อ่ืนๆ 544  939 

เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับ - สุทธิ 29,936,269  30,550,954 



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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9 เงินลงทุนในบริษัทร่วม – สุทธิ 
  
 รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ ระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน   
 ตามวธีิส่วนได้เสีย  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษัทร่วม     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,691,574 1,486,128 1,214,660 1,214,660 
จดัประเภทเงินลงทุนใหม่ (1,219,409) - (790,752) - 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน     
     ในบริษทัร่วม – ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 12,041 164,309 - - 
(ขาดทุน) กาํไรจากการแปลงค่าของ     
     หน่วยงานในต่างประเทศ (13,278) 41,137 - - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 470,928 1,691,574 423,908 1,214,660 

 
เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2564 บริษทัไดมี้การจดัประเภทเงินลงทุนใน บริษทั ไทยไพบูลยป์ระกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายยอ่ย จาํกดั (มหาชน) และบริษทั โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท จาํกดั จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
เป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์เน่ืองจากบริษทัไดมี้การทบทวนกลยุทธ์การบริหารและบริษทัไม่มีอิทธิพลอย่างมี
นยัสําคญัในบริษทัดงักล่าว  บริษทัรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน ณ วนัท่ีเลิกใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย
และมูลค่ายติุธรรมเป็นขาดทุนจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจาํนวน 313.18 ลา้นบาท ในงบการเงินท่ีแสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย และกาํไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจาํนวน 115.47 ลา้นบาท ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
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9 เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ (ต่อ) 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี้ 
 

  ประเทศที่ สัดส่วน          
 ลกัษณะ ดาํเนิน ความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน  มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 ธุรกิจ ธุรกิจ 2564 2563 2564  2563  2564  2563  2564  2563 
   (ร้อยละ) (พันบาท)  (พันบาท)  (พันบาท) 

บริษทัร่วม           

ธนาคารไทยเครดิตเพือ่รายยอ่ย จาํกดั (มหาชน) ธนาคาร ไทย - 11.8 - 5,000,000 - 591,250 - 1,047,783 
           

บริษทั ไทยไพบูลยป์ระกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ประกนัวินาศภยั ไทย - 10.0 - 1,750,000 - 134,908 - 111,848 
           

บริษทั โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท จาํกดั โรงแรม ไทย - 19.4 - 345,000 - 64,594 - 59,778 
          

บริษทั Citizen Business Insurance จาํกดั (มหาชน) ประกนั พม่า 35.0 35.0 28,345,719 28,345,719 423,908 423,908 470,928 472,165 
    พนัจตัพม่า พนัจตัพม่า     
รวม     423,908 1,214,660 470,928 1,691,574 

 

สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 
 

บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วม ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้น จึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน 
 
 

 

 

 

 

  



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
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9 เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ (ต่อ) 
 

บริษัทร่วม 
 

ตารางต่อไปนี้สรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมที่รวมอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วม ปรับปรุงดว้ยการปรับมูลค่ายตุิธรรม ณ วนัที่ซื้อ และความแตกต่างของนโยบายการบญัชี 
การกระทบยอดรายการระหวา่งขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทัในกิจการเหล่านี้ 

 

 ธนาคารไทยเครดิต 
เพื่อรายยอ่ย จาํกดั  

(มหาชน) 

 บริษทั ไทยไพบูลย ์
ประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) 

  
บริษทั โฮเตล็ แอนด ์

รีสอร์ท จาํกดั 

 บริษทั Citizen  
Business Insurance  
จาํกดั (มหาชน) 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
รายได ้ -  8,084,527  -  331,247  -  3,879  274,462  190,886 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (ร้อยละ 100) -  1,385,511  -  (57,149)  -  (1,634)  34,405  20,340 
ถือหุน้ (ร้อยละ) -  11.8  -  10.0  -  19.4  35.0  35.0 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมที่เป็นส่วนของบริษทั -  163,836  -  (5,715)  -  (318)  12,041  7,120 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมที่เป็นส่วนของ                
   บริษทัปรับปรุงจากปีก่อน -  -  -  (489)  -  (125)  -  - 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมที่เป็นส่วนของบริษัท -  163,836  -  (6,204)  -  (443)  12,041  7,120 
                

สินทรัพยร์วม -  80,584,500  -  2,195,231  -  288,430  825,237  845,086 
หนี้สินรวม -  72,337,913  -  1,121,553  -  1,576  257,867  156,650 
สินทรัพยส์ุทธิ (ร้อยละ 100) -  8,246,587  -  1,073,678  -  286,854  567,370  688,436 
สินทรัพยส์ุทธิส่วนที่เป็นของบริษทั -  975,159  -  107,368  -  55,732  198,580  240,953 
มูลค่าส่วนเกินจากเงินลงทุน -  72,624  -  4,480  -  4,046  272,348  231,212 
มูลค่าตามวธิีส่วนได้เสีย -  1,047,783  -  111,848  -  59,778  470,928  472,165 



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
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10 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  
 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
     เครื่องตกแต่ง      ทรัพยส์ิน   
     ติดตั้งและ      ระหวา่ง   
     อุปกรณ์  อุปกรณ์    ก่อสร้าง   
 ที่ดิน  อาคาร  สาํนกังาน  คอมพิวเตอร์  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 1,047,850 3,366,033 3,119,312 995,915 59,521 45,349 8,633,980 
เพิ่มขึ้น - 9,336 39,312 70,508 - 97,765 216,921 
โอน  - 2,339 39,865 55 - (42,259) - 
โอนออกไปที่ทรัพยส์ินรอการขาย (13,536) - (606) - - (829) (14,971) 
จาํหน่ายและตดับญัชี (25) - (43,177) (34,280) - - (77,482) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564 1,034,289 3,377,708 3,154,706 1,032,198 59,521 100,026 8,758,448 
เพิ่มขึ้น - - 27,149 23,804 - 107,561 158,514 
โอน  - 42,943 86,834 30,543 - (160,510) (190) 
จาํหน่ายและตดับญัชี - - (47,831) (37,813) - - (85,644) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 1,034,289 3,420,651 3,220,858 1,048,732 59,521 47,077 8,831,128 

 

 

  



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
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10 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)                         

  งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
      เครื่องตกแต่ง      ทรัพยส์ิน   
      ติดตั้งและ      ระหวา่ง   
      อุปกรณ์  อุปกรณ์    ก่อสร้าง   
  ที่ดิน  อาคาร  สาํนกังาน  คอมพิวเตอร์  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
  (พันบาท) 
ค่าเสื่อมราคาสะสม      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - 2,199,600  2,602,375 872,716  35,146  -  5,709,837 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 88,557  239,486 73,800  1,968  -  403,811 
โอนออกไปที่ทรัพยส์ินรอการขาย - -  (420)  -  -  -  (420) 
จาํหน่ายและตดับญัชี - -  (39,989) (34,251)  -  -  (74,240) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564 - 2,288,157  2,801,452 912,265  37,114  -  6,038,988 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 84,485  182,415 75,089  1,034  -  343,023 
จาํหน่ายและตดับญัชี - -  (47,015) (37,801)  -  -  (84,816) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 - 2,372,642  2,936,852 949,553  38,148  -  6,297,195 
            
มูลค่าสุทธิทางบัญชี             
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 1,047,850 1,166,433  516,937  123,199  24,375  45,349  2,924,143 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564 1,034,289 1,089,551  353,254  119,933  22,407  100,026  2,719,460 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 1,034,289 1,048,009  284,006  99,179  21,373  47,077  2,533,933 

 



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
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11 หนีส้ินจากสัญญาประกนัภัย 
 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวธิีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564 2563 

 
หนี้สินตาม 
สญัญา 

ประกนัภยั 

ส่วนแบ่ง 
ของผูร้ับ 

ประกนัภยัต่อ 

 
 

สุทธิ 

หนี้สินตาม 
สญัญา 

ประกนัภยั 

ส่วนแบ่ง 
ของผูร้ับ 

ประกนัภยัต่อ 

 
 

สุทธิ 
 (พันบาท) 
สํารองประกนัภัยสําหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว 403,237,889 - 403,237,889  375,013,045  -  375,013,045 
       
สํารองประกนัภัยสําหรับสัญญาประกนัภัยระยะสั้น       
สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย       
- ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นที่ไดร้ับรายงานแลว้ 707,612 - 707,612 447,365 - 447,365 
- ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงัไม่ไดร้ับรายงาน 256,205 (540) 255,665 290,553  (405)  290,148  
สาํรองเบี้ยประกนัภยัที่ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ 5,035,121 (6,034) 5,029,087 4,966,045  (5,662)  4,960,383  
ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่าย 1,117,248 - 1,117,248 1,127,814 -  1,127,814  
หนี้สินอื่นตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 23,138,213 - 23,138,213 23,010,083 -  23,010,083  

รวม 433,492,288 (6,574) 433,485,714 404,854,905 (6,067) 404,848,838 
 
  



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
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11 หนีส้ินจากสัญญาประกนัภัย (ต่อ) 
 

 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2564 2563 

 
 หนี้สินตาม 

สญัญา 
ประกนัภยั 

ส่วนแบ่ง 
ของผูร้ับ 

ประกนัภยัต่อ 

 
 

สุทธิ 

หนี้สินตาม 
สญัญา 

ประกนัภยั 

ส่วนแบ่ง 
ของผูร้ับ 

ประกนัภยัต่อ 

 
 

สุทธิ 
  (พันบาท) 

11.1 สํารองประกนัภัยสําหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว       
 ณ วนัที่ 1 มกราคม  375,013,045 - 375,013,045 344,590,053 - 344,590,053 
 สาํรองเพิ่มขึ้นจากกรมธรรมป์ระกนัภยัใหม่และ       
    กรมธรรมป์ระกนัภยัที่ยงัมีผลบงัคบั 59,493,182 - 59,493,182 59,693,227 - 59,693,227 
 สาํรองลดลงจากการจ่ายผลประโยชน์กรมธรรม ์       
    ประกนัภยัการขาดอายแุละการยกเลิกกรมธรรม ์       
    ประกนัภยั (31,268,338) - (31,268,338) (29,270,235) - (29,270,235) 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  403,237,889 - 403,237,889 375,013,045 - 375,013,045 

  



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
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11 หนีส้ินจากสัญญาประกนัภัย (ต่อ) 
 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวธิีส่วนได้เสีย 
และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563 

 
หนี้สินตาม 
สญัญา 

ประกนัภยั 

ส่วนแบ่ง 
ของผูร้ับ 

ประกนัภยัต่อ 

 
 

สุทธิ 

 หนี้สินตาม 
สญัญา 

ประกนัภยั 

ส่วนแบ่ง 
ของผูร้ับ 

ประกนัภยัต่อ 

 
 

สุทธิ 
 (พันบาท) 
 11.2 สํารองประกนัภัยสําหรับสัญญาประกนัภัยระยะสั้น       

 11.2.1 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย       
  ณ วนัที่ 1 มกราคม  737,918 (405) 737,513 862,136 (573) 861,563 
  ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหวา่งปี 11,473,285 (135) 11,473,150  10,471,816   168  10,471,984 
  ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งปี (11,247,386) - (11,247,386)  (10,596,034)  - (10,596,034) 
  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  963,817 (540) 963,277  737,918   (405) 737,513 
       

 11.2.2 สํารองเบีย้ประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้       
  ณ วนัที่ 1 มกราคม  4,966,045 (5,662) 4,960,383 5,167,544 (8,420) 5,159,124 
  เบี้ยประกนัภยัรับสาํหรับปี 13,856,723 10,219 13,866,942 13,504,468 13,789 13,518,257 
  เบี้ยประกนัภยัที่ถือเป็นรายไดใ้นปี (13,787,647) (10,591) (13,789,238) (13,705,967) (11,031) (13,716,998) 
  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  5,035,121 (6,034) 5,029,087 4,966,045 (5,662) 4,960,383 
     

  สาํรองความเสี่ยงภยัที่ยงัไม่สิ้นสุด 2,987,889 (4,020) 2,983,869 2,960,393 (3,977) 2,956,416 
 
 

 บริษทัไม่มีการตั้งสาํรองความเสี่ยงภยัที่ยงัไม่สิ้นสุด เนื่องจากสาํรองความเสี่ยงภยัที่ยงัไม่สิ้นสุดมีจาํนวนตํ่ากวา่สาํรองเบี้ยประกนัที่ยงัไม่ถือเป็นรายได ้



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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11 หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย (ต่อ) 
 

11.2.3 ตารางพฒันาการค่าสินไหมทดแทน 
 
ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ปีอุบติัเหตุ/ปีท่ีรายงาน 2562  2563  2564  รวม 
 (พันบาท) 
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน     
ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ 5,931,721 5,115,949  5,065,201  
หน่ึงปีถดัไป 764,036 687,572  -  
สองปีถดัไป 10,735 -  -  
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมับูรณ์ 6,708,397 5,813,661 6,016,973 18,539,031 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม (6,706,492) (5,803,521) (5,065,201)  (17,575,214) 
รวมสํารองค่าสินไหมทดแทน 1,905 10,140 951,772  963,817 
 
ตารางค่าสินไหมทดแทนสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ปีอุบติัเหตุ/ปีท่ีรายงาน 2562  2563  2564  รวม 
 (พันบาท) 
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน     
ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ 5,931,381 5,115,949  5,065,201  
หน่ึงปีถดัไป 760,125 687,572  -  
สองปีถดัไป 10,735 -  -  
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมับูรณ์ 6,704,146 5,813,661 6,016,433 18,534,240 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม (6,702,241) (5,803,521) (5,065,201)  (17,570,963) 
รวมสํารองค่าสินไหมทดแทน 1,905 10,140 951,232  963,277 



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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11 หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย (ต่อ) 
 

11.2.3 ตารางพฒันาการค่าสินไหมทดแทน  (ต่อ) 
 
ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ปีอุบติัเหตุ/ปีท่ีรายงาน 2561  2562  2563  รวม 
 (พันบาท) 
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน     
ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ 5,995,708 5,930,903  5,106,403  
หน่ึงปีถดัไป      799,775 763,215  -  
สองปีถดัไป   14,284  -  -  
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมับูรณ์ 6,811,482 6,697,454 5,839,270 19,348,206 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม (6,809,767) (6,694,118) (5,106,403)  (18,610,288) 
รวมสํารองค่าสินไหมทดแทน 1,715 3,336 732,867  737,918 
 
ตารางค่าสินไหมทดแทนสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ปีอุบติัเหตุ/ปีท่ีรายงาน 2561  2562  2563  รวม 
 (พันบาท) 
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน     
ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ 5,992,330 5,930,563  5,106,403  
หน่ึงปีถดัไป 799,727 759,305    -  
สองปีถดัไป 14,284 -     -  
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมับูรณ์ 6,808,057 6,693,203 5,838,865 19,340,125 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม (6,806,342) (6,689,867) (5,106,403)  (18,602,612) 
รวมสํารองค่าสินไหมทดแทน 1,715 3,336 732,462  737,513 



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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11 หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย (ต่อ) 
 

11.2.4 ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัยค้างจ่าย 
 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตามวธีิส่วนได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563 
 (พันบาท) 
เงินค่ามรณกรรม 407,870 293,314 
เงินครบกาํหนด 294,212 294,623 
เงินค่าเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยั 291,136 315,442 
เงินปันผล 2,448 6,076 
อ่ืนๆ 121,582 218,359 
รวม 1,117,248 1,127,814 
 

11.2.5 หนีสิ้นอ่ืนตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตามวธีิส่วนได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563 
 (พันบาท) 
เงินฝากและผลประโยชน์อ่ืนๆของผูถื้อกรมธรรม ์ 21,861,317 21,851,810 
เช็คท่ียงัไม่ข้ึนเงินของผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยั    
   และค่าสินไหมทดแทน 

 
843,508 

 
677,771 

เบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 433,388 480,502 
รวม 23,138,213 23,010,083 
 



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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12 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตามวธีิส่วนได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน 
ภาระผูกพนัสําหรับ 

   

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน    
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ 1,221,147  1,273,161 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 101,506  101,772 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 270,624  333,110 
รวม 1,593,277  1,708,043 

 

 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตามวธีิส่วนได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม   2564  2563 
  (พันบาท) 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน    
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  90,865 63,559 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  12,648 (15,247) 
รวม   103,513 48,312 
    
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    
กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    
   ท่ีรับรู้ในระหวา่งปี  77,104 (69,178) 
ขาดทุนสะสมจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้   (269,445) (346,549) 

  



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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12 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเกิดข้ึนจาก 
 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตามวธีิส่วนได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563 
 (พันบาท) 
ขอ้สมมติฐานทางการเงิน  97,345  (39,442) 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ (145)  (29,736) 
ขอ้สมมติฐานดา้นประชากร (20,096)  - 
รวม 77,104  (69,178) 

 
โครงการผลประโยชน์ที่กาํหนดไว้ 
 
บริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7)     
พ.ศ. 2562 ในโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวก้ารใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่  
ความเส่ียงของช่วงชีวิต และความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย  
 

  



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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12 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

มูลค่าปัจจบัุนของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ที่กาํหนดไว้ งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตามวธีิส่วนได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563 
 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,273,161 1,140,424 
รับรู้ในกาํไรขาดทุน   
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  77,413 74,215 
ตน้ทุนบริการในอดีต - (29,583) 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 13,452 18,927 
อ่ืนๆ   
ผลประโยชน์จ่าย (65,775) - 
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้   
   ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (77,104) 69,178 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ทีก่าํหนดไว้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 1,221,147 1,273,161 
 

มูลค่าปัจจบัุนของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตามวธีิส่วนได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563 
 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 101,772 117,020 
รับรู้ในกาํไรขาดทุน   
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  7,128 9,616 
ตน้ทุนบริการในอดีต - (25,793) 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 624 1,572 
อ่ืนๆ   
ผลประโยชน์จ่าย (12,914) - 
การวดัมูลค่าใหม่ท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 4,896 (643) 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 101,506 101,772 



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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12 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกนัภัย 
 

ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีเฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกั) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด (ข้ึนอยูก่บัจาํนวนปีท่ีใหบ้ริการท่ีเหลืออยู)่ 0.53 - 3.50  0.36 - 2.96 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 4.0 - 6.0  4.0 - 7.0 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 0.0 - 15.0  0.0 - 15.0 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่
ทัว่ไปและตารางมรณะไทย 2560 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจ เป็นไป
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการ
ผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวแ้ละผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนเป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  เพ่ิมข้ึน  ลดลง 

   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม (พันบาท) 
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (96,892)  110,881  (107,075)  117,557 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 109,020  (96,239)  120,017  (105,547) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20  
    ของขอ้สมมติฐาน)  

 
(38,018) 

 
 

41,916 
 

 
(47,259) 

 
 

52,395 

  



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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12 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  เพ่ิมข้ึน  ลดลง 

   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม (พันบาท) 
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (4,365)  4,730  (4,564)  4,394 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20  
    ของขอ้สมมติฐาน)  

 
(6,757) 

 
 

8,839 
 

 
(6,940) 

 
 

9,192 

 
แม้ว่าการวิเคราะห์น้ีไม่ได้คาํนึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใต้โครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ 
 

13 หนีสิ้นอ่ืน 
 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตามวธีิส่วนได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563 
 (พันบาท) 
เงินคํ้าประกนัและเงินสมทบคํ้าประกนัตวัแทน 1,283,990 1,218,542 
บญัชีพกัเบ้ียประกนัภยั 1,162,877 1,156,283 
ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานคา้งจ่าย 1,104,624 1,244,054 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จคา้งจ่าย 1,031,389  1,104,008 
เจา้หน้ีจากเงินลงทุน 153,083  258,153 
เจา้หน้ีตามสญัญา Credit Support Annex (CSA) - 1,117,000 
อ่ืน ๆ 585,759 505,256 
รวม 5,321,722 6,603,296 



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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14 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตามวธีิส่วนได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 682,161 466,945 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (2,709,569) (2,026,731) 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (2,027,408) (1,559,786) 
 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
  ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 
  

กาํไรหรือ 
  

กาํไรขาดทุน 
 ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 
 2564  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  2564 
   (หมายเหตุ 22)   
 (พันบาท) 

สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      

(กาํไร) ขาดทุน ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของอนุพนัธ์ (114,671)  (47,181) 111,126 (50,726) 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของการวดัมูลค่ายติุธรรมผา่น
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
(1,912,060)  (25,849) (723,731) (2,661,640) 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 38,873  21,744 - 60,617 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า 109,904  211,548 - 321,452 
สาํรองประกนัภยั 58,030  (6,897) - 51,133 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 259,249  7,662 (17,951) 248,960 
อ่ืนๆ 889  1,907 - 2,796 

รวม (1,559,786)  162,934  (630,556) (2,027,408) 
 

  



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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14 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – สุทธิ (ต่อ) 
 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
  ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 
  

กาํไรหรือ 
  

กาํไรขาดทุน 
 ณ วนัท่ี 

 31 ธันวาคม 
 2563  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  2563 
   (หมายเหตุ 22)   
 (พันบาท)       

สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     

(กาํไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของอนุพนัธ์ (522,325)  194,573  213,081  (114,671) 
(กาํไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนท่ีวดั
มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
(1,745,352) 

  
(193,319) 

  
26,611 

  
(1,912,060) 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 33,539  5,334  -  38,873 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า 57,316  52,588  -  109,904 
สาํรองประกนัภยั 54,501  3,529  -  58,030 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 251,488  (6,075)  13,836  259,249 
อ่ืนๆ 261  628  -  889 

รวม (1,870,572)  57,258  253,528  (1,559,786) 
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15 ทุนเรือนหุ้น 
  

  งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 มูลค่าหุน้ 2564  มูลค่าหุน้ 2563 
 ต่อหุน้ จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  ต่อหุน้ จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 
 (บาท) (พนัหุ้น/พันบาท) (บาท) (พันหุ้น/พันบาท) 

ทุนจดทะเบียน      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 100 106,000  10,600,000 100 106,000  10,600,000 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว ้      
- จากหุน้ละ 100 บาท   (106,000)  (10,600,000)  - - 
- เป็นหุน้ละ 1 บาท  10,600,000  10,600,000 - - 
การเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียน      
- เพิ่มทุน  1,000,000  1,000,000 - - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 1 11,600,000  11,600,000 100 106,000 10,600,000 
      
ทุนที่ออกและชําระแล้ว      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม      
-  หุน้สามญั 100 106,000  10,600,000 100 106,000 10,600,000 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว ้     
- จากหุน้ละ 100 บาท   (106,000) (10,600,000)  - - 
- เป็นหุน้ละ 1 บาท  10,600,000 10,600,000  - - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม      
-  หุ้นสามัญ 1 10,600,000  10,600,000 100 106,000 10,600,000 

 
เม่ือวนัท่ี 17 กนัยายน 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติอนุมติัดงัต่อไปน้ี 

1) เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นจากเดิมหุ้นละ  100 บาท  เป็นหุ้นละ1 บาท  ทําให้จ ํานวนหุ้นสามัญของ 
บริษทัเพิ่มจากเดิมจาํนวน 106,000,000 หุน้ เป็น 10,600,000,000 หุน้  

2) เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก  10,600,000,000 บาท  เ ป็น  11,600,000,000 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 
1,000,000,000 หุน้  

โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2564  
  



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
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16 สํารองตามกฎหมาย    
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้     
 

เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีเป็นทุนสาํรอง
ตามกฎหมาย จาํนวน 100 ลา้นบาท รวมเป็นเงินสํารองตามกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ทั้งส้ิน 1,160 ลา้น
บาท  

  



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
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17 ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

บริษทัมี 3 ส่วนงานท่ีรายงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสําคญัของบริษทัและมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก 
เน่ืองจากช่องทางการจาํหน่ายและกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงาน
ของบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 
 

 ส่วนงานท่ี 1 ช่องทางตวัแทน 

 ส่วนงานท่ี 2 ช่องทางธุรกิจพนัธมิตร ซ่ึงรวมถึง ธนาคารพาณิชย ์ธนาคารรัฐ ลีสซ่ิงและเช่าซ้ือ และสินเช่ือ
ผูบ้ริโภค 

 ส่วนงานท่ี 3 ช่องทางอ่ืน ซ่ึงรวมถึง การตลาดทางตรง ประกนักลุ่มสวสัดิการพนกังาน และดิจิตอล 
 

ผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานวดัโดยใช้กาํไรจากการดาํเนินงานของส่วนงาน ซ่ึงผูบ้ริหารเช่ือว่าขอ้มูล
ดงักล่าวเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงาน 
 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 
2564 

  ส่วนงานท่ี 1   ส่วนงานท่ี 2  ส่วนงานท่ี 3  รวม 

 (พันบาท) 
รายได้     

  
 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 64,077,975 23,447,132 2,579,080 90,104,187 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 14,374,077 4,549,829 193,191 19,117,097 
รายไดค่้าจา้ง ค่าบาํเหน็จ และรายไดอ่ื้น 377,629 59,740 3,985 441,354 
รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 78,829,681 28,056,701 2,776,256 109,662,638 

     
ค่าใช้จ่าย     
รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน (70,034,315) (25,765,145) (2,644,987) (98,444,447)
กาํไรจากการดาํเนินงาน 8,795,366 2,291,556 131,269 11,218,191 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม    12,041 
ค่าใชจ่้ายและรายการสาํนกังานใหญ่ท่ีไม่จดัสรร    (428,657)
กาํไรก่อนภาษีเงินได้    10,801,575 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    (2,408,055)
กาํไรสุทธิ    8,393,520 

  



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
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17 ส่วนงานดาํเนินงาน (ต่อ) 
 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 

 2563 

  ส่วนงานท่ี 1   ส่วนงานท่ี 2  ส่วนงานท่ี 3  รวม 

 (พันบาท) 
รายได้     

  
 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 64,534,801 23,937,392 2,741,454 91,213,647 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 12,349,966 3,469,838 150,300 15,970,104 
รายไดค่้าจา้ง ค่าบาํเหน็จ และรายไดอ่ื้น 243,755 43,570 6,875 294,200 
รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 77,128,522 27,450,800 2,898,629 107,477,951 

 
  

 
 

ค่าใช้จ่าย 
  

 
 

รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน (69,641,681) (25,716,063) (2,527,875) (97,885,619)
กาํไรจากการดาํเนินงาน 7,486,841 1,734,737 370,754 9,592,332 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

  
 164,309 

ค่าใชจ่้ายและรายการสาํนกังานใหญ่ท่ีไม่จดัสรร 
  

 (171,730)
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 

  
 9,584,911 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
  

 (1,892,589)
กาํไรสุทธิ 

  
 7,692,322 

 
การจําแนกเบีย้ประกนัภัยรับตามประเภทผลติภัณฑ์ 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตามวธีิส่วนได้เสีย 
 2564  2563 
 (พันบาท) 

   

ผลิตภณัฑแ์บบสะสมทรัพยแ์ละแบบลงทุน 60,995,722 61,785,525 
ผลิตภณัฑแ์บบคุม้ครองชีวิตและสญัญาเพ่ิมเติม 29,455,770 29,483,590 
รวมเบีย้ประกนัภัยรับ 90,451,492 91,269,115 

 
  



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 

 82

18 รายได้จากการลงทุนสุทธิ 
 

 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตามวธีิส่วนได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2564  2563 
 (พันบาท) 
ดอกเบ้ียรับ    

บริษทัร่วม 24 - 1,360 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24 876 - 
กิจการอ่ืน  15,641,389 15,286,100 
    

เงินปันผลรับ    

กิจการอ่ืน  912,032 959,606 
  16,554,297 16,247,066 
ค่าใช้จ่ายจากการลงทุน  (538,548) (497,653) 
รวม   16,015,749 15,749,413 

 
19 ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 
 

 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตามวธีิส่วนได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2564  2563 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 20 2,665,301 2,570,709 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 20 1,230,844 1,246,021 
ค่าใชจ่้ายสาํหรับค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย  373,783 322,081 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร  296,739 262,496 
ค่าท่ีปรึกษา  199,832 135,799 
ค่าภาษีอากร  22,298 22,363 
อ่ืนๆ  284,524 491,994 
รวม  5,073,321 5,051,463 



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
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20 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน 

ตามวิธีส่วนได้เสียและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2564  2563 
 (พันบาท) 
ค่าใช้จ่ายพนักงาน    

รวมอยูใ่นผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม ์    
   ประกนัภยัและค่าสินไหมทดแทน  152,687 137,508 
รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน  210,749 254,528 
รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 19 2,665,301 2,570,709 

รวม  3,028,737 2,962,745 

    

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์    

รวมอยูใ่นผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม ์    
   ประกนัภยัและค่าสินไหมทดแทน  4,798 4,387 
รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน  18,893 16,649 
รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 19 1,230,844 1,246,021 

รวม  1,254,535 1,267,057 

 
 โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว้ (ถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายพนักงาน) 

 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีค่าใช้จ่ายพนักงานจากโครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไวส้ําหรับ
กองทุนสํารองเล้ียงชีพท่ีบริษทัได้จัดตั้ งสําหรับพนักงานของบริษัทเป็นจาํนวนเงิน 109 ล้านบาท (2563: 110  
ล้านบาท) 
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21 ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ 
 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม 

 วธีิส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564 2563 

  (พันบาท) 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์    
   - ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  2,286 113 
   - ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย  953,699 148,031 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์  101,753 114,927 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย  (56) (129) 
รวม  1,057,682 262,942 

 
22 ภาษีเงินได้ 
 

 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตาม 

วธีิส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2564  2563 
 (พันบาท) 
ภาษเีงินได้ท่ีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน    

ภาษเีงินได้ของปีปัจจบุัน     

สาํหรับปีปัจจุบนั  2,547,630 1,929,810 
ปรับปรุงภาษีปีก่อน  23,359 20,037 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี    

การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว 14 (162,934) (57,258) 

รวม  2,408,055 1,892,589 
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22 ภาษีเงินได้ (ต่อ) 
 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 
 2564 2563 
  รายได ้   รายได ้  
 ก่อนภาษี (ค่าใชจ่้าย) สุทธิภาษี ก่อนภาษี (ค่าใชจ่้าย) สุทธิภาษี 
  ทางภาษี   ทางภาษี  
 (พันบาท) 
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

3,632,430 
 

(723,731) 
 

2,908,699 
 

(133,058) 
 

26,611 
 

(106,447) 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมอนุพนัธ์สาํหรับ 
      การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 

 
(555,632) 

 
111,126 

 
(444,506) 

 
(1,065,404) 

 
213,081 

 
(852,323) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนกังาน 

 
 

77,104 

 
 

(17,951) 

 
 

59,153 

 
 

(69,178) 

 
 

13,836 

 
 

(55,342) 
(ขาดทุน) กาํไรจากการแปลงค่าของหน่วยงานใน

ต่างประเทศ 
 

(13,278) 
 

- 
 

(13,278) 
 

41,137 
 

- 
 

41,137 

รวม 3,140,624 (630,556) 2,510,068 (1,226,503) 253,528 (972,975) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 
  รายได ้   รายได ้  
 ก่อนภาษี (ค่าใชจ่้าย) สุทธิภาษี ก่อนภาษี (ค่าใชจ่้าย) สุทธิภาษี 
  ทางภาษี   ทางภาษี  
 (พันบาท) 
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
3,632,430 (723,731) 2,908,699 (133,058) 26,611 (106,447) 

ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมอนุพนัธ์สาํหรับ 
      การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 

 
(555,632) 

 
111,126 

 
(444,506) 

 
(1,065,404) 

 
213,081 

 
(852,323) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนกังาน 

 
 

77,104 

 
 

(17,951) 

 
 

59,153 

 
 

(69,178) 

 
 

13,836 

 
 

(55,342) 

รวม 3,153,902 (630,556) 2,523,346 (1,267,640) 253,528 (1,014,112) 

 
  



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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22 ภาษีเงินได้ (ต่อ) 
 

การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง 
 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 
 2564  2563 
 อัตราภาษี    อัตราภาษี   
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   10,801,575    9,584,911 
จาํนวนภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีเงินได ้        
   นิติบุคคลของประเทศไทย 20  2,160,315  20  1,916,982 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ท่ีไม่ถือวา่เป็นค่าใชจ่้าย  
หรือรายไดท้างภาษี  

   
224,381 

    
(44,430) 

ปรับปรุงภาษีปีก่อน   23,359    20,037 
รวม 22  2,408,055  20  1,892,589 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563 

 อัตราภาษี    อัตราภาษี   
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   11,218,191    9,420,602 
จาํนวนภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีเงินได ้        
   นิติบุคคลของประเทศไทย 20  2,243,638  20  1,884,120 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ท่ีไม่ถือวา่เป็นค่าใชจ่้าย 
 หรือรายไดท้างภาษี 

   
141,058 

    
(11,568) 

ปรับปรุงภาษีปีก่อน   23,359    20,037 
รวม 21  2,408,055  20  1,892,589 
 

  



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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23 กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นส่วนของ
ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปีโดยแสดงการคาํนวณดงัน้ี 
 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตามวธีิส่วนได้เสีย 

  
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท/พันหุ้น) 

กาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญั 
   ของบริษทั (ขั้นพื้นฐาน) 

 
8,393,520 

 
7,692,322 

 
8,810,136 

 
7,528,013 

จํานวนหุ้นสามัญที่ออกจําหน่ายแล้ว     

จาํนวนหุน้สามญั (ขั้นพื้นฐาน) ท่ีออกจาํหน่าย
แลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
(ก่อนปรับปรุงใหม่) 

  
 

106,000 

  
 

106,000 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานสาํหรับปี 2563 (บาท) 

(ก่อนปรับปรุงใหม่) 
  

72.57 
  

71.02 
     
จาํนวนหุน้สามญั (ขั้นพื้นฐาน) ท่ีออกจาํหน่าย
แลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (หลงัปรับปรุง
ใหม่) 

 
 

10,600,000 

 
 

10,600,000 

 
 

10,600,000 

 
 

10,600,000 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) (หลงัปรับปรุง
ใหม่) 

 
0.79 

 
0.73 

 
0.83 

 
0.71 

 
จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  ไดถู้กปรับปรุงใหม่จากการเปล่ียนแปลง
มูลค่าท่ีตราไวต่้อหุ้นของหุ้นสามญั เสมือนว่าไดมี้การเปล่ียนแปลงแลว้ตั้งแต่ตน้ปี 2563 โดยรายละเอียดของการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัระหวา่งปี ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 15 
 
 

 
  



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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24 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัร่วม บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัและผูบ้ริหารสาํคญัท่ีบริษทัมีรายการระหว่าง
กนัท่ีสาํคญั มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการ/บุคคล 
ประเทศที่จดัต้ัง/ 

สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั วี.ซี. สมบติั จาํกดั ไทย บริษทัใหญ่ถือหุน้ร้อยละ 65.9 ในบริษทั  
บริษทั เมจิ ยาซึดะ ไลฟ์ อินชวัรันส์ ญ่ีปุ่น มีกรรมการร่วมกัน และถือหุ้นร้อยละ 15.0 ใน

บริษทั  
บริษทั ไทยไพบูลยป์ระกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  ไทย มีกรรมการร่วมกัน และถือหุ้นร้อยละ 10.0 ใน

บริษทั 
ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายยอ่ย จาํกดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการร่วมกัน และถือหุ้นร้อยละ 11.8 ใน

บริษทั 
บริษทั โฮเตล็ แอนด ์รีสอร์ท จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกัน และถือหุ้นร้อยละ 19.4 ใน

บริษทั 
บริษทั Citizen Business Insurance จาํกดั เมียนมาร์ บริษัท ร่ วม  บริษัท ถื อ หุ้ น ร้ อยละ  35.0 และ 

มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ที.ซี. อินชวัรันส์ โบรกเกอร์เซอร์วิส จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ไทยประกนัสุขภาพ จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอร่ี จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ 
บริษทั วี. วรรณ แอสเสท จาํกดั  ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ 
บริษทั ไทยไลฟ์โบรกเกอร์ จาํกดั ไทย กรรมการของบริษทัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ 
ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย/ต่างชาติ บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน 

สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ   ของกิจการไม่
วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของ
บริษทั (ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม)่ 

 

รายการ  นโยบายการกําหนดราคา 
เบ้ียประกนัภยัรับ  อตัราเดียวกบัท่ีเสนอใหบุ้คคลภายนอก 
รายไดด้อกเบ้ีย  อตัราเดียวกบัท่ีคู่สญัญาเสนอใหก้บั

บุคคลภายนอก 
รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน  อตัราท่ีตกลงกนั ซ่ึงเทียบเคียงไดก้บัอตัราตลาด 
คา่จา้ง ค่าบาํเหน็จ และค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย  อตัราท่ีตกลงกนั ซ่ึงเทียบเคียงไดก้บัอตัราท่ีเสนอ

ใหบุ้คคลภายนอก 



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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24 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวธีิ 

 ส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัร่วม    

เบ้ียประกนัภยัรับ -  4,528 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ    
- รายไดด้อกเบ้ีย -  1,360 
รายไดอ่ื้น    
- รายไดค่้าเช่าและบริการ  -  16,766 
- รายไดค่้าบริการสนบัสนุน  -  1,014 
ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน    
- ค่าเบ้ียประกนัจ่าย -  3,970 
ค่าจา้ง ค่าบาํเหน็จ และค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย -  273,858 
    

กจิการอื่นที่เกีย่วข้องกนั    

เบ้ียประกนัภยัรับ 7,838  4,624 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ    
- รายไดด้อกเบ้ีย 876  - 
รายไดอ่ื้น    
- รายไดค่้าเช่าและบริการ  25,532  14,199 
- รายไดค่้าบริการสนบัสนุน และอ่ืนๆ 1,857  589 
ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน    
- ค่าเช่าจ่าย  11,758  10,734 
- ค่าเบ้ียประกนัจ่าย   3,220  119 
ค่าจา้ง ค่าบาํเหน็จ และค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 514,462  1,248,130 
ค่าจดัการสินไหมทดแทน 322  390 

    
  



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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24 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวธีิ 

 ส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563 
 (พันบาท) 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคญั    
ผลตอบแทนระยะสั้นและค่าตอบแทนกรรมการ 139,026  136,073 
ผลประโยชน์ระยะยาวและหลงัออกจากงาน 9,413  8,921 

รวม 148,439  144,994 
 

ยอดคงเหลือท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวธีิ 
 ส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษทัร่วม    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินฝากสถาบนัการเงิน - 56,563 
สินทรัพยอ่ื์น - รายไดอ่ื้นคา้งรับและค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - 188 
หน้ีสินอ่ืน - เงินมดัจาํและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - 13,247 
   

กจิการอื่นที่เกีย่วข้องกนั   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินฝากสถาบนัการเงิน 40,716 - 
สินทรัพยอ่ื์น - รายไดอ่ื้นคา้งรับและค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 45,025 65,470 
หน้ีสินอ่ืน - เงินมดัจาํและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 37,848 27,333 
 

สัญญาสําคญัที่ทํากบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

(ก) สัญญาแต่งต้ังธนาคารเป็นนายหน้าประกนัชีวิต 
 

 บริษทัมีสัญญาแต่งตั้ งธนาคารท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึงเป็นนายหน้าประกันชีวิต เพื่อดาํเนินการเก่ียวกับการ
ให้บริการลูกคา้ รวมถึงการรับชาํระเบ้ียประกนัชีวิตจากผูถื้อกรมธรรม์ ทั้งน้ี บริษทัจะจ่ายค่าบาํเหน็จและ
ผลประโยชน์อ่ืนตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งธนาคารเป็นนายหน้าประกนัชีวิต ซ่ึงเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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24 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
สัญญาสําคญัที่ทํากบักจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

(ข) สัญญาแต่งต้ังนายหน้าประกนัชีวิต 
 

 บริษทัมีสัญญาแต่งตั้งบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเป็นนายหน้าประกนัชีวิต เพื่อดาํเนินการเก่ียวกบัการ
ใหบ้ริการลูกคา้ รวมถึงการรับชาํระเบ้ียประกนัชีวิตจากผูถื้อกรมธรรม ์ทั้งน้ี สัญญาดงักล่าวรวมถึงการจ่ายค่า
บาํเหน็จและอ่ืนๆ ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งนายหน้าประกนัชีวิต ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนด
ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

 
25 เงินปันผล 
 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลดงัน้ี 
 

วนัท่ีอนุมติั  กาํหนดจ่ายเงินปันผล  
อตัราเงินปันผล

ต่อหุน้  จาํนวนเงิน  

วนัท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
สาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบั
และส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั 

    (บาท)  (ล้านบาท)   
28 เมษายน 2564 มิถุนายน 2564 21.3 2,257.8 8 มิถุนายน 2564 
28 เมษายน 2563 กรกฎาคม 2563 13.3 1,409.8 7 กรกฎาคม 2563 

 
26 การบริหารความเส่ียงและเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รายไดจ้าก
การลงทุนค้างรับ เบ้ียประกันภัยค้างรับ ลูกหน้ีจากการประกันภัยต่อ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินให้กู้ยืม 
สินทรัพยล์งทุนท่ีผูเ้อาประกนัภยัรับความเส่ียง และสินทรัพยอ่ื์นบางรายการ หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงินประกอบดว้ย ผลประโยชน์ตามกรมธรรมค์า้งจ่าย ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย และ
หน้ีสินอ่ืนบางรายการ ซ่ึงนโยบายการบญัชีเฉพาะสําหรับรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหัวขอ้ท่ี
เก่ียวขอ้ง  
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26 การบริหารความเส่ียงและเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

(ก) นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
บริษทัมีความเส่ียงจากทางด้านการเงินตามปกติจากการเปล่ียนแปลงด้านราคาของตราสารทุน อตัราดอกเบ้ีย  
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษทัไม่มีการ
ถือหรือออกตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการเกง็กาํไรหรือการคา้ 
 
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสาํคญัของธุรกิจของบริษทั โดยบริษทัไดจ้ดัตั้งกลุ่มบริหารความเส่ียงจดัทาํนโยบาย
บริหารความเส่ียงและกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือให้บริษทัมีระบบในการ
ควบคุมให้มีความสมดุลของระดบัความเส่ียงให้เป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียง
และตน้ทุนของการจดัการความเส่ียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของบริษทัอยา่ง
ต่อเน่ืองเพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง  
 

(ข) การบริหารจัดการทุน 
 
นโยบายการบริหารจดัการทุนของบริษทัคือการรักษาความมัน่คงของเงินกองทุนให้เพียงพอต่อภาระผูกพนัของ       
ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และตามท่ีกาํหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั อีกทั้งเพ่ือส่งมอบผลตอบแทนท่ีย ัง่ยนืแก่ผูถื้อหุน้ และส่งเสริมการเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคต 
 

ทั้งน้ี ตามท่ีกาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั ผูรั้บประกนัภยัถูก
กาํหนดให้ตอ้งดาํรงอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นตํ่าไวท่ี้ร้อยละ 120 (2563: ร้อยละ 120) เพื่อให้
เพียงพอต่อภาระผูกพนัของผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั (ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 สํานกังานคณะกรรมการกาํกบั
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัไดป้รับอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นตํ่าเป็นร้อยละ 140) 
โดยอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนได้นําวิธีตามระดับความเส่ียงมาถือปฏิบัติกับความเพียงพอของ
เงินกองทุน และถูกวดัความเพียงพอโดยการรวมผลรวมของความเส่ียงทั้งหมดท่ีตอ้งดาํรงไวข้องกองทุนประกนัภยั
ทั้ งหมดท่ีได้จัดตั้ งข้ึน กับส่วนท่ีดํารงไวโ้ดยผูรั้บประกันภัย ซ่ึงเป็นนโยบายของบริษัทท่ีจะต้องรักษาระดับ
เงินกองทุนใหม้ากกวา่อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนดงักล่าว 
 

วตัถุประสงค์ของบริษทัในการบริหารจดัการทุนนั้นเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อปกป้องผูถื้อกรมธรรมแ์ละเพ่ือใหผ้ลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้และผลประโยชน์สาํหรับผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
  
นอกจากน้ี บริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงวิธีการบริหารจดัการทุนในระหวา่งปี 
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26 การบริหารความเส่ียงและเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 
(ค) การบริหารความเส่ียงด้านการประกนัภัย 

 
ความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยั เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของความถ่ี ความรุนแรง และเวลาท่ีเกิดความ
เสียหายท่ีเบ่ียงเบนจากขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการกาํหนดอตัราเบ้ียประกนัภยั การคาํนวณสาํรองประกนัภยั และการ
พิจารณารับประกนัภยั   

 
ความเส่ียงด้านการรับประกันภัย 
 
สาํหรับสัญญาประกนัภยัท่ีการเสียชีวิตเป็นความเส่ียงของผูเ้อาประกนัภยั ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีสามารถเพ่ิมความถ่ี
โดยรวมของการเรียกร้องสินไหมทดแทนคือ โรคระบาด หรือ การเปล่ียนแปลงในวงกวา้งของการดาํเนินชีวิต เช่น 
การรับประทานอาหาร การสูบบุหร่ี และนิสัยการออกกาํลงักาย ซ่ึงจะส่งผลให้มีการเรียกร้องสินไหมทดแทนก่อน
กาํหนด หรือ มากกว่าท่ีคาดการณ์ไว ้นอกจากน้ี สําหรับสัญญาประกนัภยัท่ีการอยู่รอดเป็นความเส่ียงของผูเ้อา
ประกนัภยั ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดคือการกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ืองในวิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์และเง่ือนไขทางสังคมท่ี
จะทาํใหอ้ายยุนืยาวมากข้ึน 
 
ทั้งน้ี แต่ละกลุ่มความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัไดถู้กจดัประเภทเป็นความเส่ียงมาตรฐาน และระดบัของความเส่ียง
ตํ่ากว่ามาตรฐาน โดยแนวทางการรับประกนัภยัท่ีเก่ียวกบัการคดัเลือกทางการแพทย ์และทางการเงินไดถู้กรวมอยู่
ในขั้นตอนการรับประกนัภยัของบริษทัซ่ึงถูกกาํหนดใหมี้จดัประเภทความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัใหถู้กตอ้งตาม
ประเภทท่ีเหมาะสม ซ่ึงในแต่ละประเภทนั้นมีเบ้ียประกนัภยัท่ีแตกต่างกนัโดยจะสะทอ้นถึงภาวะสุขภาพ และ
ประวติัทางการแพทยข์องครอบครัวของผูส้มคัรเอาประกนัภยั 
 
บริษทัมีกระบวนการพิจารณารับประกนัโดยการแบ่งแยกประเภทผูข้อเอาประกนัตาม ประวติัการรักษาสุขภาพ 
อาชีพ เป็นตน้ โดยความคุม้ครองและเบ้ียประกนัจะแตกต่างตามประเภทผูเ้อาประกนั ซ่ึงสะทอ้นถึงระดบัความเส่ียง
ท่ีแตกต่างกนั 
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26 การบริหารความเส่ียงและเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 
(ค) การบริหารความเส่ียงด้านการประกนัภัย (ต่อ) 

 
ความเส่ียงด้านอัตรามรณะและอัตราการเจบ็ป่วย 
 
ความเส่ียงดา้นอตัรามรณะและอตัราการเจ็บป่วยคือโอกาสท่ีความถ่ี ระดบั หรือเวลาของการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนท่ีเกิดจากสญัญาประกนัภยัเบ่ียงเบนจากระดบัท่ีไดต้ั้งขอ้สมมติฐานไวเ้ม่ือบริษทัไดก้าํหนดราคาผลิตภณัฑ ์
 
บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู ้ถือกรมธรรม์สูงข้ึน อันเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงในความคาดหมายของการใช้ชีวิตและสุขภาพของผูถื้อกรมธรรม์ หรือจากอุบัติภยัทั้ งท่ีเกิดตาม
ธรรมชาติและจากมนุษย ์
 
บริษทัจดัการความเส่ียงดา้นอตัรามรณะและอตัราการเจ็บป่วยโดยพิจารณาแนวโน้มของค่าสินไหมทดแทนและ
กาํกบัดูแลอย่างสมํ่าเสมอ ความเส่ียงท่ีอยู่นอกเหนือจากขีดความสามารถในการรับประกนัจะถูกถ่ายโอนไปยงั
บริษทัเอาประกนัภยัต่อ อตัรามรณะและอตัราการเจ็บป่วยจะถูกตรวจสอบเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ว่าขอ้สมมติฐาน
ของบริษทัมีความเหมาะสม 
 
ความเส่ียงในการออกแบบผลิตภัณฑ์และการกาํหนดราคาท่ีผิดพลาด (ไม่รวมการพัฒนาในระบบเพ่ือขาย) 
 
ความเส่ียงในการออกแบบผลิตภณัฑแ์ละการกาํหนดราคาท่ีผิดพลาด (ไม่รวมการพฒันาในระบบเพื่อขาย) หมายถึง 
ข้อผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการพฒันาผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยบริษทัจัดการความเส่ียงในการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์โดยผ่านกระบวนการอนุมติัผลิตภณัฑ์ใหม่ ซ่ึงจะมีการสอบทานในเร่ืองการออกแบบผลิตภณัฑ์ การ
กาํหนดราคา  และการทดสอบการทาํกาํไร ซ่ึงบริษทัมีการกาํหนดเกณฑก์ารทดสอบกาํไรซ่ึงมีการทบทวนทุกปี 
 

ทั้งน้ี บริษทัได้ติดตามอตัรากาํไรของผลิตภณัฑ์ใหม่อย่างใกลชิ้ดเป็นประจาํทุกเดือน โดยการควบคุมตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั เพื่อการบริหารจดัการผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสม เช่น การปรับสินคา้หากกาํไรไม่เป็นไปตามท่ี
คาดหวงั 
 
ข้อสมมติฐานในการกําหนดราคาและการติดตามอัตรากําไรจะถูกสอบทานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้รวมถึง
ประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเป็นปัจจุบนัและสะทอ้นถึงสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและธุรกิจทัว่ไป 
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26 การบริหารความเส่ียงและเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

(ค) การบริหารความเส่ียงด้านการประกนัภัย (ต่อ) 
 
ความเส่ียงด้านการกาํหนดเงินสาํรอง 
 
ความเส่ียงดา้นการกาํหนดเงินสาํรอง คือ ความเส่ียงท่ีจาํนวนเงินสาํรองประกนัภยัซ่ึงรับรู้ในงบการเงินของบริษทัจะ
ไม่เพียงพอต่อภาระผกูพนัท่ีบริษทัมีต่อผูถื้อกรมธรรม ์คณะผูบ้ริหารของบริษทัมีการพิจารณาความเพียงพอของเงิน
สาํรองทุกไตรมาส  

 

ความเส่ียงในสินไหมทดแทน 
 
ความเส่ียงในสินไหมทดแทนหมายถึงความเส่ียงท่ีมีความถ่ีหรือความรุนแรงของสินไหมทดแทนจากสัญญา
ประกนัภยัมากกวา่ระดบัท่ีตั้งขอ้สมมติฐานไวใ้นขณะท่ีกาํหนดราคาผลิตภณัฑ ์
 
บริษทัได้รักษามาตรฐานในการรับประกนัภยัเพ่ือกาํหนดการประกนัภยัของผูส้มคัรเอาประกนัภยั อีกทั้งยงัได้
ติดตามแนวโนม้ของสินไหมทดแทนอยา่งสมํ่าเสมอ โดยสินไหมทดแทนท่ีมีขนาดใหญ่จะถูกจดัการโดยการกาํหนด
ระดบัความเส่ียงภยัส่วนท่ีรับไวเ้อง ซ่ึงระดบัความเส่ียงภยัท่ีกาํหนดไวด้งักล่าวจะมีความแตกต่างกนัในแต่ละธุรกิจ 
โดยกรมธรรมป์ระกนัภยัซ่ึงมีระดบัความเส่ียงเกินกวา่ท่ีกาํหนดจะถูกเอาประกนัภยัต่อโดยบริษทัประกนัภยัอ่ืนๆ อีก
ทั้งบริษทัไดมี้การจดัทาํการทดสอบการทาํกาํไรของสินคา้โดยการพิจารณา Loss Ratio เพื่อใหแ้น่ใจวา่สินคา้มีความ
สอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องบริษทั 

 
ผลตอบแทนจากการลงทุน 
 
นโยบายบริษทัเก่ียวกบัการบริหารกระแสเงินรับจากสินทรัพยแ์ละกระแสเงินจ่ายจากหน้ีสินตามภาระผูกพนัใน
อนาคตท่ีไม่สอดคลอ้งกนั อนัเน่ืองมาจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามภาระผูกพนัในบางช่วงเวลาจะครบกาํหนดไม่
พร้อมกนั เพื่อลดส่วนท่ีบริษทัจะไดรั้บผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ีย โดยสถานะความ
เส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียไดถู้กติดตามอย่างสมํ่าเสมอ ดว้ยการควบคุมดูแลระยะเวลาถวัเฉล่ียดา้นสินทรัพยแ์ละดา้น
หน้ีสินเป็นประจาํ 
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26 การบริหารความเส่ียงและเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

(ค) การบริหารความเส่ียงด้านการประกนัภัย (ต่อ) 
 
ความเส่ียงด้านพฤติกรรมของผู้เอาประกันภัย 
 
ความเส่ียงท่ีเกิดจากผูถื้อกรมธรรมอ์าจยกเลิกกรมธรรมเ์น่ืองจากไม่สามารถชาํระเบ้ียต่อไป หรือลดค่าเบ้ียประกนั 
หรือมีการขอเวนคืนกรมธรรมก่์อนครบกาํหนด หรือขอรับความคุม้ครองหรือสินไหมทดแทนซ่ึงผูถื้อกรมธรรมไ์ม่
มีสิทธิท่ีจะไดรั้บ 

 

บริษทัจะออกแบบผลิตภณัฑเ์พื่อท่ีจะลดสภาวะทางการเงินซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัขาดผลบงัคบั 
เกิดการเวนคืนกรมธรรม์ประกนัภยั และความเส่ียงดา้นพฤติกรรมของผูเ้อาประกนัภยัอ่ืนให้น้อยลงท่ีสุด ทั้งน้ี 
บริษทัไดมี้การติดตามพฤติกรรมการขาดอายขุองกรมธรรม ์ความคงอยูข่องกรมธรรมจ์ะถูกกาํกบัดูแลผ่านรายงาน
และการวิเคราะห์อยา่งสมํ่าเสมอ อีกทั้งกระบวนการพิจารณารับประกนัท่ีเขม้งวดและการจดัการสินไหมทดแทนได้
ถูกกาํหนดข้ึนเพื่อท่ีจะหลีกเล่ียงพฤติกรรมฉอ้โกงจากผูถื้อกรมธรรม ์
 
ความเส่ียงในค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 
 
ความเส่ียงค่าใช้จ่ายส่วนเกินหมายถึงความเส่ียงท่ีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนของบริษทัมากกว่าระดับค่าใช้จ่ายท่ีตั้ งขอ้
สมมติฐานไวใ้นขณะท่ีกาํหนดราคาผลิตภณัฑ์ โดยบริษทัได้กาํหนดราคาของผลิตภณัฑ์เหล่านั้นให้ครอบคลุม
ตน้ทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของการใหบ้ริการและการเกบ็รักษา 
 
ขอ้สมมติฐานค่าใชจ่้ายจะถูกสอบทานอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงมีการเปรียบเทียบกบัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงต่อระดบั
ค่าใช้จ่ายท่ีไวใ้ช้สําหรับการกาํหนดราคาหรือการวดัมูลค่าหน้ีสิน เพื่อให้รวมถึงประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์
ประกนัภยัท่ีเป็นปัจจุบนัและสะทอ้นถึงสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทัว่ไป 
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26 การบริหารความเส่ียงและเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

(ค) การบริหารความเส่ียงด้านการประกนัภัย (ต่อ) 
 

การกระจุกตัวของความเส่ียงด้านการประกันภัย 
 
การกระจุกตวัของความเส่ียงอาจจะเกิดจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง หรือหลายเหตุการณ์สืบเน่ืองกนัท่ีสามารถ
ส่งผลกระทบอยา่งมากต่อหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยัของบริษทั  

 
สัญญาประกนัภยัของบริษทัโดยส่วนใหญ่เป็นกรมธรรม์ประกนัชีวิตชนิดไม่ร่วมรับเงินปันผล และมีการประกนั
ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ ซ่ึงความเส่ียงของบริษทัข้ึนอยู่กบัระดบัของการประกนัผลประโยชน์ตามท่ีกาํหนดไวใ้น
สัญญาและระดบัของการตั้งเงินสํารองประกนัภยัเปรียบเทียบกบัอตัราดอกเบ้ีย ณ ปัจจุบนั การเปล่ียนแปลงของ
อตัราดอกเบ้ียจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของหน้ีสิน หากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่มากพอท่ีจะส่งผล
ใหเ้กิดรายการปรับปรุงจากการทดสอบความเพียงพอของหน้ีสินประกนัภยั 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 อตัราดอกเบ้ียคิดลดสําหรับวตัถุประสงค์เพื่อการทดสอบความเพียงพอของหน้ีสิน
ประกนัภยัตามท่ีไดป้ฏิบติัโดยทัว่ไปในอุตสาหกรรมคือค่าเฉล่ียเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบ้ียสาํหรับแปดไตรมาส
ของพนัธบตัรรัฐบาลท่ีไม่มีดอกเบ้ียของประเทศไทย (Zero coupon Thailand government bond yield curve) บวก
ดว้ยอตัราการชดเชยความเส่ียงจากสภาพคล่อง (Illiquidity premium) จาํนวน 96 จุดพ้ืนฐาน (2563: 122 จุดพืน้ฐาน) 
ผูบ้ริหารไดติ้ดตามความอ่อนไหวท่ีจะส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงในอตัราดงักล่าวอย่างสมํ่าเสมอ โดยการ
ลดลงจาํนวน 100 จุดพ้ืนฐาน (2563: 50 จุดพืน้ฐาน) จากอตัราดอกเบ้ียตลาด ณ ปัจจุบนัจะไม่ส่งผลให้เกิดรายการ
ปรับปรุงจากการทดสอบความเพียงพอของหน้ีสินประกนัภยั 
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26 การบริหารความเส่ียงและเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

(ค) การบริหารความเส่ียงด้านการประกนัภัย (ต่อ) 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวถูกจดัทาํบนสาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายสุทธิโดยข้ึนอยูก่บั
การเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐานท่ีจะส่งผลกระทบต่อระดบัของหน้ีสิน ซ่ึงขอ้สมมติฐานท่ีส่งผลกระทบมากท่ีสุด
ในการกาํหนดค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายคือ ปัจจยัพฒันาการค่าสินไหมทดแทน โดยการ
ทดสอบถูกจดัทาํข้ึนโดยข้ึนอยูก่บัระดบัการเปล่ียนแปลงท่ีอตัราลดลงท่ีร้อยละ 10 ถึงอตัราเพ่ิมข้ึนท่ีร้อยละ 10 บน
สาํรอง    ค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายสุทธิ 
 
  งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2564  2563 

  

การเปล่ียนแปลง 

 

หน้ีสินเพิ่มข้ึน 

(ลดลง) 

กาํไรและส่วนของ  

ผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึน

(ลดลง)  

 

หน้ีสินเพิ่มข้ึน 

(ลดลง) 

กาํไรและส่วนของ

ผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึน

(ลดลง) ในตวัแปร 

 (ร้อยละ) (พันบาท) 

ปัจจยัพฒันาการค่าสินไหมทดแทนลดลง    (10) (100,981) 100,981 (137,974) 137,974 

ปัจจยัพฒันาการค่าสินไหมทดแทนเพิ่มข้ึน  10 160,718 (160,718) 154,955 (154,955) 

 
(ง) ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย 

 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียหมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตของอตัราดอกเบ้ีย
ในตลาดท่ีมีผลกระทบต่อรายไดด้อกเบ้ียจากเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน ซ่ึงเงินลงทุนดงักล่าวประกอบด้วย         
เงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนระยะยาวโดยมีผลตอบแทนเป็นทั้งอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
บริษทัได้บริหารความเส่ียงจากการลงทุนโดยคาํนึงถึงความเส่ียงจากการลงทุนควบคู่กับความเหมาะสมของ
ผลตอบแทนจากการลงทุนนั้น 
 
นอกจากนั้น บริษทัได้ใช้เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสัญญาแลกเปล่ียนอัตรา
ดอกเบ้ียและสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินตราต่างประเทศ (หมายเหตุ 6) เพื่อใชใ้นการจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากความ
ผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากหลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ีเป็นการเฉพาะ 
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26 การบริหารความเส่ียงและเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

(ง) ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย (ต่อ) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยท์างการเงินท่ีสาํคญั จดัตามประเภทของอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564 
 อตัราดอกเบ้ีย   
 ปรับข้ึนลง  อตัราดอกเบ้ีย 
 ตามอตัราตลาด  คงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,728,655 2,385,073 212,753 7,326,481 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 10,356,715 398,578,871 - 408,935,586 
เงินใหกู้ย้มื - สุทธิ 441 26,303,801 - 26,304,242 
รวม 15,085,811 427,267,745 212,753 442,566,309 

 
   

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 
 อตัราดอกเบ้ีย   
 ปรับข้ึนลง  อตัราดอกเบ้ีย 
 ตามอตัราตลาด  คงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 
 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9,627,544 500,594 369,577 10,497,715 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 11,128,260 371,587,696 - 382,715,956 
เงินใหกู้ย้มื - สุทธิ 494 26,882,069 - 26,882,563 

รวม 20,756,298 398,970,359 369,577 420,096,234 
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26 การบริหารความเส่ียงและเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 
(ง) ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย (ต่อ) 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี จาํแนกตามระยะเวลานับจากวนัท่ีท่ี
รายงานถึงวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัท่ีครบกาํหนดแลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน มีรายละเอียดดงัน้ี  
 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
   ระยะเวลาการครบกาํหนด 
 อตัราดอกเบ้ีย  ภายใน 1 ปี  เกิน 1 ปี ถึง 5 ปี  เกิน 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ณ 31 ธันวาคม 2564          

สินทรัพย์ทางการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.42 - 1.80  2,385,073  -  -  2,385,073 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 0.10 - 7.42  27,723,906  74,851,344  296,003,621  398,578,871 
เงินใหกู้ย้มื - สุทธิ ไม่เกิน 7  985  27,118  -  28,103 

รวม   30,109,964  74,878,462  296,003,621  400,992,047 

 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
   ระยะเวลาการครบกาํหนด 
 อตัราดอกเบ้ีย  ภายใน 1 ปี  เกิน 1 ปี ถึง 5 ปี  เกิน 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
ณ 31 ธันวาคม 2563    
สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1.00 – 2.00  500,594  -  -  500,594 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 0.50 – 8.00  26,080,948  78,576,959  266,929,789  371,587,696 
เงินใหกู้ย้มื - สุทธิ ไม่เกิน 8  27,198  -  -  27,198 
รวม   26,608,740  78,576,959  266,929,789  372,115,488 
 
เงินให้กูย้ืมโดยมีกรมธรรม์ประกนัภยัเป็นประกนั มีหลกัประกนัตามมูลค่าของกรมธรรม์นั้น และมีอตัราดอกเบ้ียซ่ึง
เป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั อตัราดอกเบ้ียเฉล่ีย
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 คิดดอกเบ้ียในอตัราไม่เกินร้อยละ 10  ต่อปี (2563: ไม่เกินร้อยละ 10) เงินให้กูย้ืม
ดงักล่าวจะครบกาํหนดตามลกัษณะการครบกาํหนดของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง อยา่งไรกต็าม ผูถื้อกรมธรรมอ์าจชาํระคืน
เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวก่อนวนัครบกาํหนดได ้
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26 การบริหารความเส่ียงและเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 
(ง) ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย (ต่อ) 

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  
 
การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลของอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีผลต่อการ
วดัมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และส่งผลกระทบต่อส่วน
ของเจ้าของด้วยจาํนวนเงินท่ีแสดงในตารางต่อไปน้ี การวิเคราะห์ขา้งต้นสมมติว่าตวัแปรอ่ืนโดยเฉพาะอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศใหค้งท่ี 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
 ส่วนของเจา้ของสุทธิจากภาษี  ส่วนของเจา้ของสุทธิจากภาษี  

เพ่ิมข้ึน 25 
จุดพ้ืนฐาน 

ลดลง 25 
จุดพ้ืนฐาน 

เพิ่มข้ึน 25 
จุดพ้ืนฐาน 

ลดลง 25 
จุดพ้ืนฐาน 

 (พันบาท) 
เส้นอตัราผลตอบแทน (394,169)  394,226  (512,409)  512,503 
 

(จ) ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
 
บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเก่ียวกบัเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ทั้งน้ี บริษทัไดท้าํสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินตราต่างประเทศและสัญญาซ้ือขายสกลุเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 
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26 การบริหารความเส่ียงและเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

(จ) ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ต่อ) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจาก
การมีสินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563 
สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรา 
ต่างประเทศ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

สกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

 
อ่ืนๆ 

 
รวม 

สกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

 
อ่ืนๆ 

 
รวม 

 (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  -  3,524  -  3,524 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 60,036,818  9,668,100  69,704,918  49,766,950  8,160,710  57,927,660 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน 
ท่ีมีความเส่ียง             60,036,818 

 
9,668,100 

 
69,704,918 

 
49,770,474 

 
8,160,710 

 
57,931,184 

            
สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  23,142,015  8,545,289  31,687,304  21,531,281  7,746,828  29,278,109 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้     35,766,236 
 

1,044,437 
 

36,810,673 
 

27,893,322 
 

419,274 
 

28,312,596 
รวม 58,908,251  9,589,726  68,497,977  49,424,603  8,166,102  57,590,705 
            
ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ 1,128,567  78,374  1,206,941  345,871  (5,392)  340,479 
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26 การบริหารความเส่ียงและเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

(จ) ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ต่อ) 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  
 
การแขง็ค่า (การอ่อนค่า) ท่ีเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลของสกุลเงินบาทต่อสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีผลต่อการวดัมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินสําหรับยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิซ่ึง
กาํหนดดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและส่งผลกระทบต่อส่วนของเจา้ของและกาํไรหรือขาดทุนดว้ย
จาํนวนเงินท่ีแสดงในตารางต่อไปน้ี การวิเคราะห์ขา้งตน้ตั้งอยู่บนขอ้สมมติฐานท่ีว่าตวัแปรอ่ืนโดยเฉพาะอตัรา
ดอกเบ้ียเป็นอตัราคงท่ี และไม่คาํนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อยอดขายและยอดซ้ือท่ีคาดการณ์ไว ้
 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 กาํไรหรือขาดทุน  ส่วนของเจา้ของสุทธิจากภาษี  

การแขง็ค่า 
ของสกลุเงินบาท 

ร้อยละ 2.5 

การอ่อนค่า 
ของสกลุเงินบาท 

ร้อยละ 2.5 

การแขง็ค่า 
ของสกลุเงินบาท 

ร้อยละ 2.5 

การอ่อนค่า 
ของสกลุเงินบาท 

ร้อยละ 2.5 
 (พันบาท) 
ณ 31 ธันวาคม 2564  
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา (33,010)  33,010  (26,408)  26,408 
  
ณ 31 ธันวาคม 2563  
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา (12,180)  12,180  (9,744)  9,744 
 

(ฉ) ความเส่ียงด้านราคาของตราสารทุนและหน่วยลงทุน 
 
บริษทัลงทุนในตราสารทุนและหน่วยลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนในระยะยาว ซ่ึงมูลค่าของพอร์ตโฟลิโอ
ตราสารทุนและหน่วยลงทุนอาจมีความผนัผวนข้ึนอยู่กบัการเคล่ือนไหวของราคาตลาด ดงันั้นบริษทัจาํเป็นตอ้ง
บริหารความเส่ียงของการลงทุนดังกล่าวอย่างระมัดระวงัเพ่ือดํารงระดับเงินทุนของบริษัทให้อยู่ในระดับท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบริษทัตลอดเวลา ตลอดจนเป็นไปตามขอ้กาํหนดของผูก้าํกบัดูแล ทั้งน้ีบริษทัไดมี้
การติดตามความเส่ียงดา้นราคาของตราสารทุนและหน่วยลงทุนอยา่งสมํ่าเสมอ  
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26 การบริหารความเส่ียงและเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

(ฉ) ความเส่ียงด้านราคาของตราสารทุนและหน่วยลงทุน (ต่อ) 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  
 

การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลของตลาดหลกัทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีผลต่อ
การวดัมูลค่าของเงินลงทุนตราสารทุนและหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละส่งผลกระทบต่อส่วน
ของเจา้ของดว้ยจาํนวนเงินท่ีแสดงในตารางต่อไปน้ี ทั้งน้ีไม่รวมถึงสินทรัพยล์งทุนท่ีผูเ้อาประกนัภยัรับความเส่ียง 

 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 
 ส่วนของเจา้ของสุทธิจากภาษี  ส่วนของเจา้ของสุทธิจากภาษี  

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10 

ลดลง 
ร้อยละ 10 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 10 

ลดลง 
ร้อยละ 10 

 (พันบาท) 
มูลค่าตลาดหลกัทรัพย ์ 5,561,664  (5,561,664)  4,086,354  (4,086,354) 

 
(ช) ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 

 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่บริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบ
กาํหนด 
 

เร่ืองท่ีสําคญัท่ีมีความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือของบริษทัคือ สถานะเงินสด เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ เงินให้กูย้ืมโดยมี
กรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั เงินให้กูย้ืมโดยมีทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกนั ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือรถและ
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 
 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูกู้ ้และตราสารหน้ีอยา่งสมํ่าเสมอ  

 

ความเส่ียงเก่ียวกับการกระจุกตัวของสินเช่ือซ่ึงเกิดจากเบ้ียประกันภัยค้างรับไม่มีสาระสําคญั เน่ืองจากผูเ้อา
ประกนัภยัของบริษทั กระจายอยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนัและภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย 
 

  



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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26 การบริหารความเส่ียงและเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

(ช) ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ (ต่อ) 
 
นอกจากน้ี ความเส่ียงซ่ึงเกิดข้ึนจากเงินให้กูย้ืมโดยมีกรมธรรม์เป็นประกนัไม่มีสาระสําคญัเน่ืองจากบริษทัให้ผูเ้อา
ประกนัภยักูย้มืเป็นจาํนวนเงินท่ีนอ้ยกวา่มูลค่าเวนคืนเงินสดของกรมธรรมท่ี์มีกบับริษทั และความเส่ียงซ่ึงเกิดข้ึนจาก
เงินให้กูย้ืมโดยมีทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกนัและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือรถมีมูลค่าสูงสุดเท่ากบัมูลค่าของเงินให้
กูย้มืหกัสินทรัพยท่ี์นาํมาจาํนองหรือทรัพยสิ์นท่ีใหเ้ช่า 

 

การวิเคราะห์คุณภาพของเครดิต 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพของเครดิต ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สาํหรับเงินลงทุนในตรา
สารหน้ีภาคเอกชนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ไม่รวมหน่วยลงทุน) และเงินลงทุน
ในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย (ไม่รวมหลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ) โดยอา้งอิงจากอนัดบั
เครดิตของบริษทั TRIS เรทต้ิง  

 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 (พันบาท) 
ณ 31 ธันวาคม 2564 ชั้นท่ี 1  ชั้นท่ี 2  รวม 
 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม 
    ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

     

อนัดบัเครดิต AAA  870,615  -  870,615 
อนัดบัเครดิต AA- ถึง AA+ 183,484  -  183,484 
อนัดบัเครดิต A- ถึง A+ 3,072,372  -  3,072,372 
อนัดบัเครดิต BBB 326,017  -  326,017 

มูลค่าตามบัญชี 4,452,488  -  4,452,488 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (5,317)  -  (5,317) 



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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26 การบริหารความเส่ียงและเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

(ช) ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ (ต่อ) 
 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 (พันบาท) 
 ชั้นท่ี 1  ชั้นท่ี 2  รวม 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุน 
   ตัดจําหน่าย 

     

อนัดบัเครดิตระยะสั้น F1+(tha) 289,000  -  289,000 
อนัดบัเครดิต AAA  45,540,598  -  45,540,598 
อนัดบัเครดิต AA- ถึง AA+ 29,083,045  -  29,083,045 
อนัดบัเครดิต A- ถึง A+ 101,902,575  -  101,902,575 
อนัดบัเครดิต BBB 20,185,911  2,517,100  22,703,011 

มูลค่าตามบัญชี 197,001,129  2,517,100  199,518,229 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (246,581)  (1,004,663) (1,251,244) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 201,207,036  1,512,437  202,719,473 
 
 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 (พันบาท) 
ณ 31 ธันวาคม 2563 ชั้นท่ี 1  ชั้นท่ี 2  รวม 
 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม 
    ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

     

อนัดบัเครดิต AAA  2,369,222  -  2,369,222 
อนัดบัเครดิต AA- ถึง AA+ 90,453  -  90,453 
อนัดบัเครดิต A- ถึง A+ 1,116,607  -  1,116,607 
อนัดบัเครดิต BBB 502,100  -  502,100 

มูลค่าตามบัญชี 4,078,382  -  4,078,382 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (2,963)  -  (2,963) 

  



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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26 การบริหารความเส่ียงและเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

(ช) ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ (ต่อ) 
 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 (พันบาท) 
 ชั้นท่ี 1  ชั้นท่ี 2  รวม 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุน 
   ตัดจําหน่าย 

     

อนัดบัเครดิตระยะสั้น F1+(tha) 399,000  -  399,000 
อนัดบัเครดิต AAA  39,427,615  -  39,427,615 
อนัดบัเครดิต AA- ถึง AA+ 33,651,038  -  33,651,038 
อนัดบัเครดิต A- ถึง A+ 94,546,001  -  94,546,001 
อนัดบัเครดิต BBB 18,550,199  3,152,185  21,702,384 

มูลค่าตามบัญชี 186,573,853  3,152,185  189,726,038 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (138,284)  (159,423) (297,707) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 190,513,951  2,992,762  193,506,713 

 
(ซ) ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 

 
บริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้
เพียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทั และเพื่อทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 

สินทรัพยท์างการเงินของบริษทัส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน และเงินลงทุนใน
หลกัทรัพย ์ซ่ึงมีสภาพคล่องสูง บริษทัสามารถขายสินทรัพยด์งักล่าวไดท้นัเวลาถา้บริษทัตอ้งการระดมทุนดว้ยราคา
ท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม  

 

  



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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26 การบริหารความเส่ียงและเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

(ซ) ความเส่ียงจากสภาพคล่อง (ต่อ) 
 
ตารางดังต่อไปน้ีแสดงข้อมูลเก่ียวกับระยะเวลาโดยประมาณของกระแสเงินสดสุทธิจากสัญญาประกันภัย                
ของค่าประมาณการท่ีดีท่ีสุดของบริษทั  
 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564 
 ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี ถึง 5 ปี เกิน 5 ปี ถึง 10 ปี เกิน 10 ปี  รวม 
 (พันบาท) 

ประมาณการกระแสเงินสด   
   สุทธิจากสญัญาประกนัภยั 

 
9,327,586 

 
101,933,127 

 
153,192,132 

 
315,458,041 

 
579,910,886 

 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2563 
 ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี ถึง 5 ปี เกิน 5 ปี ถึง 10 ปี เกิน 10 ปี  รวม 
 (พันบาท) 

ประมาณการกระแสเงินสด   
   สุทธิจากสญัญาประกนัภยั 

 
(4,461,175) 

 
90,300,549 

 
161,999,942 

 
300,613,553 

 
548,452,869 

 
(ฌ) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม  

 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึงลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม
สําหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับ
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ายติุธรรม หากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม
อยา่งสมเหตุสมผล 

  



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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26 การบริหารความเส่ียงและเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 

(ฌ) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม (ต่อ) 
 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 มูลค่ายติุธรรม 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
ณ 31 ธันวาคม 2564        
สินทรัพย์ทางการเงิน        
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 6,389  894,154  -  900,543 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 34,316,207  56,094,879  2,231,249  92,642,335 
สินทรัพยล์งทุนท่ีผูเ้อาประกนัภยัรับความเส่ียง -  150,409  -  150,409 
รวม 34,322,596  57,139,442  2,231,249  93,693,287 
หน้ีสินทางการเงิน        
หน้ีสินอนุพนัธ์ -  (3,055,328)  -  (3,055,328) 
รวม -  (3,055,328)  -  (3,055,328) 

 

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสีย 
 และงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 มูลค่ายติุธรรม 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
ณ 31 ธันวาคม 2563        
สินทรัพย์ทางการเงิน        
สินทรัพยอ์นุพนัธ์ -  3,821,996  -  3,821,996 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 26,476,193  50,014,495  534,825  77,025,513 
สินทรัพยล์งทุนท่ีผูเ้อาประกนัภยัรับความเส่ียง               -  47,433  -  47,433 
รวม 26,476,193  53,883,924  534,825  80,894,942 
หน้ีสินทางการเงิน        
หน้ีสินอนุพนัธ์ -  (344,227)  -  (344,227) 
รวม -  (344,227)  -  (344,227) 

  



บริษัท ไทยประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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26 การบริหารความเส่ียงและเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 
(ฌ) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม (ต่อ) 
 

การกระทบยอดของมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 
 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสียและ 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564 
 (พันบาท) 
ตราสารทุน  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 534,825 
โอนมาจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 906,226 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 790,198 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2,231,249 

 
(ญ) เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม 

 
บริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 2 สาํหรับตราสารหน้ีจากราคาท่ีอา้งอิงจากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ี
รายงานและหน่วยลงทุนท่ีมิไดเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีรายงาน  
 

ผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนยัสําคญัอย่างสมํ่าเสมอ 
หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผูป้ระเมิน 
ไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสาม ท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัลาํดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  
 
ในระหวา่งปีไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบัท่ี 1 และระดบัท่ี 2 ของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 
 
มูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์ (ระดบั 2) คาํนวณมูลค่าจากแบบจาํลองโดยใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด ปรับ
ดว้ยค่าความเส่ียงของคู่คา้แต่ละรายและค่าความเส่ียงดา้นอ่ืน ๆ เพื่อสะทอ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริง และมีการ
ทดสอบความเหมาะสมโดยการเปรียบเทียบมูลค่ากบัราคาจากนายหน้าหรือคู่คา้ หรือราคาตลาดท่ีประเมินโดย
สถาบนัการเงินซ่ึงเป็นผูอ้อกอนุพนัธ์ 
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26 การบริหารความเส่ียงและเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 
(ญ) เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม (ต่อ) 

 
มูลค่ายติุธรรมของตราสารทุน (ระดบั 3) กาํหนดโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าซ่ึงใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้
อย่างเป็นนัยสําคญั รวมถึงการคิดลดกระแสเงินสด และอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชี เน่ืองจากตราสารทุน
ดงักล่าวมิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และไม่มีธุรกรรมหรือรายการท่ีเป็นอิสระอ่ืนท่ีเป็นปัจจุบนัและสังเกต
ไดข้องตราสารทุน 
 
เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 
 

ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลค่า  ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ท่ีมีนัยสําคญั 
ตราสารทุน  การคิดลดกระแสเงินสด   อตัราการเพิ่มข้ึนของรายไดต่้อปีท่ีคาดการณ์ไว ้  

สาํหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2564: 11.00% ถึง 12.50% 
สาํหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2563: 11.00% ถึง 12.50% 

 อตัรากาํไรของ EBITDA ท่ีคาดการณ์ไว ้ 
สาํหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2564: 2.95% ถึง 27.03%  
สาํหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2563: 2.93% ถึง 20.76%  

 อตัราคิดลดท่ีปรับค่าความเส่ียง  
สาํหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2564: 12.81% ถึง 14.61% 
สาํหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2563: 12.08% ถึง 14.69% 

  อตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทาง
บญัชี 

  อตัราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบญัชี 
สาํหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2564: 1.48  เท่า  
สาํหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2563: 1.54 เท่า  
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26 การบริหารความเส่ียงและเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 
(ญ) เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม (ต่อ) 

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวมลูค่ายติุธรรมระดบั 3 
 

 
(ฎ) เคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่วัดมลูค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม 

 
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ซ่ึงได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ ลูกหน้ีจากการประกนัภยัต่อ เงินใหกู้ย้มืโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยั
เป็นประกนั เงินให้กูย้ืมอ่ืน ลูกหน้ีอ่ืน เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ และเจา้หน้ีอ่ืนมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 
ยกเวน้ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย ซ่ึงมูลค่ายติุธรรมไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 7 
 
มูลค่ายติุธรรมของเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีวนัครบกาํหนดเหลือนอ้ยกว่า 90 วนั ถือตามราคาท่ีแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน ส่วนท่ีเกิน 90 วนั ประมาณโดยวิธีการประเมินราคาตามจาํนวนเงินท่ีฝากไว ้
 

มูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย ยกเวน้เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีระยะเวลาครบกาํหนด
เกินกวา่ 3 เดือน กาํหนดโดยใชร้าคา ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของงวดท่ีเผยแพร่ในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
 

  

 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตาม 
วธีิส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ขอ้สมมติฐาน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 

 ขอ้สมมติฐาน
ลดลงร้อยละ 1 

 (พันบาท) 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564    
อตัราการเพิ่มข้ึนของรายไดต่้อปี 260,629 (251,106) 
อตัรากาํไร EBITDA 104,047 (104,395) 
อตัราคิดลดท่ีปรับค่าความเส่ียง (117,397) 139,653 
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26 การบริหารความเส่ียงและเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 
(ฎ) เคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่วัดมลูค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม (ต่อ) 

 
มูลค่ายติุธรรมของเงินใหกู้ย้มืโดยมีทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกนั และเงินใหกู้ย้มือ่ืนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวัและ
หลกัประกนัครอบคลุม ถือตามราคาตามบญัชี  สําหรับมูลค่ายุติธรรมของเงินให้กูย้ืมท่ีมีอตัราดอกเบ้ียแบบคงท่ี 
ประมาณโดยใชว้ิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัและอายสุัญญาคงเหลือตามท่ีได้
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 8 
 

มูลค่ายติุธรรมของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือรถเป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี โดยคาํนวณจากมูลค่าปัจจุบนั
ของกระแสเงินสดในอนาคตโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียในตลาดของสญัญาเช่าซ้ือ ณ วนัท่ีรายงาน  

 

27 หลกัทรัพย์ประกนัและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสํารองวางไว้กบันายทะเบียน 
 

27.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัไดน้าํเงินลงทุนในตราสารหน้ีเป็นประกนัวางไวก้บันายทะเบียน
ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบญัญติัประกนัชีวิต (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 มีดงัน้ี 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
ตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2564  2563 
 ราคาตามบญัชี  ราคาตรา  ราคาตามบญัชี  ราคาตรา 
 (พันบาท) 

พนัธบตัรรัฐบาล 29,128  25,000 20,117  20,000 

 
27.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัไดน้าํเงินลงทุนในตราสารหน้ีเป็นเงินสาํรองประกนัชีวิตวางไวก้บั

นายทะเบียนตามมาตรา 24 แห่งพระราชบญัญติัประกนัชีวิต (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 มีดงัน้ี 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2564  2563 
 ราคาตามบญัชี  ราคาตรา  ราคาตามบญัชี  ราคาตรา 
 (พันบาท) 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 7,850,000  7,850,000  7,850,000  7,850,000 
พนัธบตัรรัฐบาล 87,345,903  80,782,000  76,385,162  75,090,000 
รวม 95,195,903  88,632,000  84,235,162  82,940,000 
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28 ทรัพย์สินที่มีข้อจํากดัและภาระผูกพนั 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินลงทุนในตราสารหน้ีและเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน เม่ือส้ินกาํหนด
ระยะเวลาไดถู้กนาํไปวางหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ดงัน้ี 
 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

ตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2564 2563 
 ราคาตามบญัชี  ราคาตรา  ราคาตามบญัชี  ราคาตรา 
 (พันบาท) 
พนัธบัตรรัฐบาลและสลากออมทรัพย์     

คํ้าประกนัในการรับงานประกนัสินเช่ือ 10,000 10,000 10,000 10,000 
คํ้าประกนัผูต้อ้งหาและการฟ้องร้องคดีความ 3,216 2,950 - - 
หนงัสือคํ้าประกนั 32,705 30,000 32,204 30,000 
รวม 45,921 42,950 42,204 40,000 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ 
   เกิดข้ึน 

 
(2) 

 
- 

 
(2) 

 
- 

รวม พนัธบัตรรัฐบาลและสลากออมทรัพย์ 45,919 42,950 42,202 40,000 
  
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื่อส้ิน     

   กาํหนดระยะเวลา      
วงเงินเบิกเกินบญัชีและหนงัสือคํ้าประกนั 64,000 64,000 64,000 64,000 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ 
   เกิดข้ึน 

 
(16) 

 
- 

 
(17) 

 
- 

รวม เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ิน      
   กาํหนดระยะเวลา 

 
63,984 

 
64,000 

 
63,983 

 
64,000 
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29 เงินสมทบกองทุนประกนัชีวติ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ยอดสะสมของเงินสมทบกองทุนประกนัชีวิตจ่าย มีจาํนวนดงัน้ี 
 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 

 ตามวธีิส่วนได้เสียและ 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563 
 (พันบาท) 
เงินสมทบกองทุนประกนัชีวิตจ่าย 840,178  749,614 

 
30 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน 
 ตามวธีิส่วนได้เสียและ 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 16,669  18,902 

รวม 16,669  18,902 
    
ภาระผกูพนัอื่นๆ    
ค่าท่ีปรึกษาและค่าบริการสาํหรับระบบคอมพิวเตอร์ 351,423 374,426 
สญัญาจา้งและค่าบริการอ่ืน 220,925 15,419 
รวม 572,348  389,845 
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31 การจัดประเภทรายการใหม่ 
 
รายการบางรายการในงบการเงินปี 2563 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการนาํเสนองบการเงิน
ปี 2564 ดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 
 

ก่อนจดั 
ประเภทใหม่ 

 จดัประเภท 
ใหม่ 

 หลงัจดั 
ประเภทใหม่ 

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน      
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563      
หน้ีสิน    
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,810,043 (102,000) 1,708,043 
หน้ีสินอ่ืน 6,501,296 102,000 6,603,296 

 

 
32 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปัน
ผลในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท จากจาํนวน 10,600 ลา้นหุ้น เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 2,650 ลา้นบาท ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวข้ึนอยูก่บัการไดรั้บการอนุมติัของผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปีและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
 




