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สารจากประธานกรรมการ

นายสนิท  วรปัญญา

ประธานกรรมการ

 ปี 2563 นับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงคร้ัง 

ส�าคัญของโลกจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

โควดิ-19 ทีส่่งผลกระทบต่อสขุภาพร่างกาย เศรษฐกจิ 

อุตสาหกรรม และสังคม โดยธนาคารโลกระบุว่าอัตรา

การเติบโตเศรษฐกิจโลกปีท่ีผ่านมาอยู่ในภาวะติดลบ 

ร้อยละ 4.3 เกิดเป็นความท้าทายทั้งต่อภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการรับมือกับ 

โรคอุบัติใหม่ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะสิ้นสุด 

เมื่อใด ท�าให้ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนการด�าเนินชีวิต

ก้าวสู่ความเป็นชีวิตวิถีใหม่ เพื่อร่วมกันสร้างความ

ปลอดภัย ลดการแพร่กระจายของเช้ือไวรัสนี้ ผ่าน

มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างจริงจัง 

 ส�าหรับ “บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ากัด 

(มหาชน)” ซึง่เป็นสายธรุกจิหลกัด้านประกนัและการเงนิ 

ของบริษัท เครือไทย โฮลด้ิงส์ จ�ากัด (มหาชน) 

ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรด้วยพลังแห่งความ 

มุ ่งมั่นและตั้งใจในการดูแลคนไทยให้เข้าถึงความ 

คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะ

ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

นี้เช่นกัน โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ การบริการ และศักยภาพบุคลากร เพ่ือ

ร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ 

ที่สามารถก้าวทันความต้องการของลูกค้าในยุค

เทคโนโลยแีละโลกไร้พรมแดน ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ

และประสิทธิผลสูงสุด 

 ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพันธมิตร

ทางการค้า ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของบริษัท 

อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) เป็นอย่างดี และ

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ให้

ความร่วมมือ ร่วมใจ และทุ่มเทอย่างเต็มที่ ท�าให้บริษัท

สามารถด�าเนินธุรกิจสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ทิศทาง 

นโยบาย และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน 
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สารจากประธานกรรมการบริหาร

นายโชติพัฒน์  พีชานนท์

ประธานกรรมการบริหาร

 ในปี 2563 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ากัด 

(มหาชน) ซึง่เป็นหนึง่ในสายธรุกจิหลกัด้านประกนัและ

การเงินของบริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 

ได้เผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายท่ีส�าคัญจาก

สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผล 

กระทบต่อผู้คนท้ังในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม 

พฤติกรรมการด�าเนินชีวิต รวมถึงรายได้และอ�านาจ

ซื้อที่ลดลงของประชาชน แต่ในขณะเดียวกันการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ส่งผลดีท�าให้ประชาชนเกิด

การตื่นตัวและตระหนักถึงความส�าคัญในเรื่องการ

ดูแลสุขภาพ และหันมาท�าความเข้าใจกับการวางแผน

ทางการเงนิเพือ่รบัมือกับความผันผวนของชีวิตมากขึน้ 

ซึ่งนับเป็นโอกาสดีต่อภาคธุรกิจประกันที่ได้รับการ

ยอมรับจากผู้บริโภคมากขึ้นว่าเป็นสิ่งท่ีส�าคัญส�าหรับ

ทุกคน 

 นอกจากน้ี การท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากบั

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

ได้ออกมาตรการ “Digital Face to Face” การ

เสนอขายกรมธรรม์ผ่านระบบดิจิทัล เพื่อให้คนไทย

สามารถเข้าถงึความคุม้ครองชวีติและทรพัย์สนิได้ด้วย

เทคโนโลยีอันทันสมัยแม้ในภาวะแพร่ระบาด รวมถึง

การขยายมาตรการความช่วยเหลือและบรรเทาความ 

เดือดร้อนให้กับผู ้ได้รับผลกระทบด้านประกันภัย 

ทั้งในส่วนของผู ้เอาประกันภัย บริษัทประกันชีวิต 

ตวัแทน และหน่วยงานต่างๆ ซึง่มส่ีวนท�าให้อตุสาหกรรม 

ประกันภยัไทยรบัมือกับความท้าทายในปีท่ีผ่านมาได้ดี

กว่าภาคอุตสาหกรรมอื่น

 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)  

จึงได้เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ผ่าน 

ช่องทางออนไลน์ให้เข้าถึงผู้บริโภคในยุคชีวิตวิถีใหม่ 

(New Normal) โดยในส่วนของผลิตภัณฑ์ได้ออก 

ประกนัโควดิ-19 ขณะท่ีงานบรกิาร ก็มุ่งช่วยเหลอืลูกค้า 

ผ่านการออกเงินกู้กรมธรรม์ออนไลน์ การขยายเวลา 

ต่ออายุกรมธรรม์แบบปลอดดอกเบี้ย ทางด้านสังคม 

บริษัทจับมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

เพื่อส่งมอบองค์ความรู้ด้านการเงินผ่านผู้เชี่ยวชาญ 

รวมทั้งยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล

ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ

ส่ิงแวดล้อม ด้วยความตระหนักถึงสุขภาพ ความ

ปลอดภัย และต้องการให้คนไทยเข้าใจการวางแผน

ทางการเงินและการออมทีด่ ีสามารถใช้ชวีติและด�าเนนิ

ธุรกิจอย่างไร้ความกังวลใจ พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ

ให้เติบโตและก้าวไปข้างหน้า เพ่ือเป็นผู้ให้บริการชั้น

น�าด้านประกันและการเงินแบบครบวงจรแก่พันธมิตร

และลูกค้า 

 ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้า นักลงทุน พันธมิตร

ทางธรุกจิ ลกูค้า และผูบ้รหิาร รวมถงึพนกังานทกุท่าน

ท่ีให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทเสมอมา 

บรษัิทยังคงเดนิหน้าให้บรกิารลกูค้าด้วยความซือ่สตัย์ 

จรงิใจ อย่างต่อเนือ่ง เพ่ือก้าวสูก่ารเป็นสถาบนัประกัน

และการเงินช้ันน�าของประเทศ ท่ีลูกค้าและพนักงาน 

รัก ชื่นชม เชื่อมั่นที่สุด พร้อมสร้างผลตอบแทนให้กับ

สังคมอย่างเต็มก�าลังความสามารถบนพ้ืนฐานการ

ด�าเนินธรุกิจด้วยความโปร่งใส มีจรยิธรรม ซึง่เป็นส่วน

ส�าคัญทีท่�าให้บรษิทัประสบความส�าเรจ็ตลอดระยะเวลา

ทีผ่่านมา และพร้อมขยายธรุกจิสู่ระดบัภมูภิาคอาเซยีน

ภายในปี 2568 
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

ที่ต่อเนื่องตลอดปี 2563 ท�าให้ธุรกิจประกันและการเงินต้อง

เผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ 

ซึ่งมีทั้งผลบวกและลบต่อภาคอุตสาหกรรมแตกต่างกันไป 

ปีที่ผ่านมาบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) มีเบี้ย

ประกนัภยัรบัรวม 8,345 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จากปี 2562 

เบี้ยประกันรับรายใหม่ 5,057 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.6 

ขณะที่อันดับทางธุรกิจปรับตัวขึ้นสู่อันดับ 9 จากอันดับที่ 11 

ในปี 2562 จากการเติบโตของช่องทางตัวแทน ช่องทางธุรกิจ

กลุ่มทีซีซี โดยเฉพาะช่องทางดิจิทัลท่ีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น 

ท�าให้บริษัทมีเบี้ยประกันจากช่องทางน้ีอยู่ในอันดับที่ 4 ของ

ธุรกิจ รวมถึงการปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์เน้นสะสมทรัพย์ที่ให้

ความคุ้มครองระยะยาวมากขึ้น และการบริการท่ีตอบโจทย์

ตรงใจลูกค้ามากขึ้น นอกจากนี้ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต 

จ�ากัด (มหาชน) ยังมีอัตราความคงอยู ่ของกรมธรรม์ที ่

ร้อยละ 96 สูงกว่าอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 82 

 แม้ว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ 

แต่ยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐท่ีช่วยให ้

การด�าเนินธุรกิจสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ของผู้บริโภคต่อการวางแผนชีวิตและการเงินมากขึ้น โดยในป ี

2563 ยังลงทุนพัฒนาในหลากหลายด้าน ดังนี้  

 ด้านธุรกิจ บริษัทได้พัฒนาช่องทางการเข้าถึงลูกค้า

รายย่อยให้มากยิง่ขึน้ ผ่านการขยายส�านกังานตวัแทนร่วมกบั 

บริษัท ปตท. น�้ามันและการค้าปลีก จ�ากัด (มหาชน) พร้อม 

ปรับเพิ่มพอร์ตการขายผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่ ให ้

ความคุ้มครองระยะยาวมากขึ้น 

 ด้านดิจิทัล มุ ่งพัฒนาบริการผ่านช่องทาง LINE 

Official Account และ Live Chat เช่น การซื้อกรมธรรม์

ออนไลน์ และพัฒนาระบบ Lead Generation เพื่อต่อยอด

ระบบการขายออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาเสนอ 

ขายกรมธรรม์ผ่านระบบดิจิทัล “Digital Face-to-Face” 

ด้วย Voice File Management รองรับกระบวนการ 

อัดเสียงบทสนทนาระหว่างการน�าเสนอขายแก่ลูกค้า แทน 

การเซ็นชื่อบนใบสมัคร ช่วยลดการใช้ใบสมัครที่เป็นกระดาษ 

 ด้านการบริการลูกค้า จัดท�าระบบกรมธรรม์ออนไลน์ 

(E- Policy Loan) อนุมัติภายใน 1 วัน เพื่อเสริมสภาพคล่อง

ให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และพัฒนาระบบ 

การออกใบเสร็จรับเงินชั่วคราวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (eCBR) 

เพื่องานบริการที่รวดเร็วและสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กับ

ลูกค้า รวมทั้งเป็นอีกช่องทางในการช่วยลดการใช้กระดาษ

ภายในองค์กร

 ด้านการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการ

ปฏบิตักิาร บรษิทัได้จดักิจกรรมเสรมิสร้างวฒันธรรมองค์กร 

ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน พร้อมพัฒนาระบบ

วเิคราะห์งบประมาณ (Financial Planning and Analysis) 

เพื่อรองรับการจัดการข้อมูลงบประมาณประจ�าปี การติดตั้ง 

ระบบ E-Filling จัดท�าข้อมูลรายงานภาษีผ่านทางระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ การจัดท�ารายงานทางการเงินให้เป็นไป

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS9) 

การพัฒนาระบบจัดการข้อมูล (Big Data) เพื่อท�าให้เกิด

กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ

พัฒนาระบบใบเสร็จอัจฉริยะ ส�าหรับตัวแทนประกันชีวิตท่ีรับ

ช�าระเบี้ยได้แบบเรียลไทม์ ผ่านบัตรเครดิตและการช�าระผ่าน

โมบายแบงก์กิ้ง  

 ด้านภาพลักษณ์องค์กร ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน

ประกันและการเงิน บริษัทได้ผนึกก�าลังกับมหาวิทยาลัย 

อัสสัมชัญ เพื่อส่งมอบความรู้และเสริมทักษะเพ่ือคนรุ่นใหม่ 

พร้อมขยายเครือข่ายการท�าธุรกิจไปยังอาเซียน ภายใต้

แนวคิด Happiness by Design (HbD) รวมถึง การส่งมอบ 

ความห่วงใยและส่งเสรมิการมสีขุภาพทีด่ขีองคนไทย ผ่านการ

จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลแบบ Virtual Run ภายใต้ชื่อ 

“อาคเนย์ Happy Run by Design” สุขใจที่ได้ให้ สุขกาย

ที่ได้วิ่ง 

 บริษัทมุ ่งมั่นท่ีจะช่วยให้คนไทยและครอบครัวของ

พวกเขาใช้ชีวิตหรือด�าเนินธุรกิจอย่างมีความสุข ปราศจาก

ความกังวลใจ ผ่านนวัตกรรมทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ 

โดยมีพันธกิจหลักคือการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลมาพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ ตรงใจ เข้าถึง 

ได้ง่าย คุม้ค่าเงนิ และส่งมอบบรกิารแบบเทสดุใจ เพือ่ให้ลกูค้า

มีความสุข 

 ในนามของคณะผูบ้รหิารและพนกังาน บรษิทั อาคเนย์

ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า 

และพันธมิตรทางการค้า ที่มอบความไว้วางใจและสนับสนุน 

การด�าเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา บริษัทพร้อมท่ีจะ 

เดินหน้าในฐานะผู้พัฒนาและให้บริการทางการเงินแบบครบ

วงจร เพื่อให้บริษัทเติบโตด้วยความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป   

นายฐากร  ปิยะพันธ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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เพื่อการวางแผนอนาคต

เพื่อกองทุนการศึกษา มรดก และบ�านาญ

เพือ่เป็นสวสัดิการแก่สมาชกิองค์กร

เพื่อการวางแผนภาษี

ให้บริการปรึกษาทางการเงินจากตัวแทนมืออาชีพ

ประกันสุขภาพ



  9. นางกิตติยา   โตธนะเกษม  

 กรรมการ

 (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

10. นายอภิชัย   บุญธีรวร 

 กรรมการ 

 (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

11. นายฐากร   ปิยะพันธ์

 กรรมการ 

 (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

1. นายสนิท   วรปัญญา

 ประธานกรรมการ

 (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

2. นายโชติพัฒน์   พีชานนท์

 รองประธานกรรมการ 

 (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

3. นายฐาปน   สิริวัฒนภักดี 

 รองประธานกรรมการ 

 (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

4. พล.ต.อ.เจตน์   มงคลหัตถี

 กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท

5. นายผดุงเดช   อินทรลักษณ์

 กรรมการอิสระ

6. นายโยธิน   พิบูลย์เกษตรกิจ

 กรรมการอิสระ

7. นายวัชรา   ตันตริยานนท์ 

 กรรมการอิสระ

8. นางอาทินันท์   พีชานนท์ 

 กรรมการ 

 (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

9
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คณะกรรมการบริษัท

นายสนิท  วรปัญญา นายโชติพัฒน์  พีชานนท์

ต�าแหน่ง ประธานกรรมการ

วนัท่ีเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 19 สิงหาคม 2552

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง 15 พฤษภาคม 2563

ประธานกรรมการ

อายุ 82 ปี

สัญชาติ ไทย

ต�าแหน่ง รองประธานกรรมการ

 ประธานกรรมการบริหาร 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง

 ประธานกรรมการลงทุน

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง 4 พฤษภาคม 2550

อายุ 57 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา • วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุน่ท่ี 30

  • International Marketing Institute 

   Harvard

  • เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต

   มหาวิทยาลัยวิสคอนซนิ สหรัฐอเมรกิา

  • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ • Director Accreditation Program (DAP)

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

  บรษิทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน)

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จ�ากัด (มหาชน)

 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท ไทยวิจัยและฝึกอบรม จ�ากัด

 15 พฤษภาคม 2563 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 

  บริษทั อาคเนย์ประกนัภัย จ�ากดั (มหาชน)

 15 พฤษภาคม 2563 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 

  บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ�ากัด

 

ประวัติการท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือ ต�าแหน่งที่ส�าคัญ

 2552 - 14 พฤษภาคม 2553 รองประธานกรรมการ

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   บรษิทั อาคเนย์ประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน)

 2552 - 14 พฤษภาคม 2553 รองประธานกรรมการ

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ�ากัด

• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

  ไม่มี

การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

ของตนเอง  ไม่มี

คูส่มรส / บุตรทียั่งไม่บรรลนุติภิาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  ไม่มี

วุฒิการศึกษา • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ  สาขาการเงิน 

   การธนาคาร จากมหาวิทยาลัยมิสซูรี

   สหรัฐอเมริกา

  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ • Director Certification Program (DCP) 

   รุ่นที่ 155/2555

   สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ

  ประธานกรรมการบริหาร

  กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน                   

  บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)

 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

  (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ 

  เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พอยต์ ลิมิเต็ด

 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ 

  เฟรเซอร์ส แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด

 2554 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการคนที่ 2

  บริษัท เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน)

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท เทพนิมิตร ธนากร (2001) จ�ากัด

 2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

  บริษัท โปรเช็กเกอร์ จ�ากัด

 2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

  บริษัท โปรการาจ จ�ากัด

 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บริษัท ฌาร์ม คอร์ป เซอร์เคิล จ�ากัด

 2550 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 

  ประธานกรรมการบริหาร

  กรรมการบริหารความเสี่ยง 

  ประธานกรรมการการลงทุน

  บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
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นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี

ต�าแหน่ง รองประธานกรรมการ

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง 14 มกราคม 2551

อายุ 45 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา • ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

   กิตติมศักดิ์ 

   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

   เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  • ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

   กิตติมศักดิ์

   มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

  • ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

   กิตติมศักดิ์ 

   สาขาวิชาการโรงแรม

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

   กรุงเทพ

  • ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

   กิตติมศักดิ์ 

   สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

   มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่

  • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

   สาขาการจดัการโลจสิตกิส์และซพัพลายเชน

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  • ปรญิญาปรชัญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศักดิ์ 

   สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 

   มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

  • ปริญญาโท 

   สาขาเศรษฐศาสตร์การเงนิการธนาคาร 

   มหาวทิยาลยับอสตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา

  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ 

   สาขาการเงิน 

   มหาวทิยาลยับอสตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา

 2550 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ

  ประธานกรรมการบริหาร

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ�ากัด 

 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

  บริษัท คอนเซพ แลนด์ 5 จ�ากัด

  2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

   บริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด 

  2556 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ 

   ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

  2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

   บริษัท เอเชียติ๊กเฮาส์ จ�ากัด

  2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

   บริษัท พัฒนบวรกิจ 4 จ�ากัด

  2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

   บริษัท ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด จ�ากัด

  2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

   บริษัท อาคเนย์ร่วมทุน จ�ากัด

  2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

   บริษัท เพิ่มทรัพย์สิริ 3 จ�ากัด

  2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

   บริษัท เพิ่มทรัพย์สิริ 5 จ�ากัด

  2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

   บริษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จ�ากัด

  2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

   บริษัท ดีแอล เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด

  2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

   บริษัท สวนศิลป์ พัฒนา 1 จ�ากัด

  2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

   บริษัท โอเอชซีเอชโอ จ�ากัด

  2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

   บริษัท อาคเนย์แอดไวซ์เซอรี่ จ�ากัด

  2559 - ปัจจุบัน กรรมการ 

   บริษัท บิ๊กซี เซอร์วิสเซส จ�ากัด

  2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

   บริษัท เอส โซฟิน จ�ากัด

  2561 - ปัจจุบัน กรรมการ 

   บรษิทั ทซีซี ีแอสเซท็ส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั

  2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

   บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด

  2562 - ปัจจุบัน กรรมการ

   บริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จ�ากัด

  2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

   บริษัท อาคเนย์ มันนี่ จ�ากัด

  2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

   บริษัท เซ็นทริคส์ คอนซัลติ้ง จ�ากัด

ประวัติการท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือ ต�าแหน่งที่ส�าคัญ

 มกราคม 2551 - กนัยายน 2561 กรรมการ 

   บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จ�ากัด

 มนีาคม 2559 - พฤษภาคม 2559 กรรมการ 

   บริษัท เกษตรทิพย์ (2017) จ�ากัด

 มกราคม 2559 - กรกฎาคม 2559 กรรมการ 

   บริษทั ทีซซี ีพร็อพเพอร์ตี ้ดเีวลลอปเม้นท์  

   จ�ากัด

  มีนาคม 2559 - เมษายน 2559 กรรมการ 

   บริษัท เพิ่มทรัพย์สิริ 4 จ�ากัด

  มีนาคม 2559 - พฤษภาคม 2559 กรรมการ 

   บริษัท สิริทรัพย์พัฒนา 4 จ�ากัด

  เมษายน 2560 - ตลุาคม 2560 กรรมการ 

   บริษัท นันทพัฒน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

 พฤษภาคม 2558 - กมุภาพนัธ์ 2563 กรรมการ 

  บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) จ�ากัด

• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

  ไม่มี 

การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

ของตนเอง  ไม่มี

คู่สมรส / บตุรทีย่งัไม่บรรลุนติภิาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

  คู่สมรสของ นางอาทินันท์ พีชานนท์

  (กรรมการ)



14 รายงานประจ�าปี 2563

พลต�ารวจเอกเจตน์  มงคลหัตถี 

ต�าแหน่ง กรรมการอิสระ

 กรรมการตรวจสอบ

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง 2556

อายุ 67 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา • ปริญญาโท นิติศาสตร์

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์

   มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ         • Director Accreditation Program (DAP) 

  ปี 2547 

       สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ

  บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)

 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสะ

  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) 

 กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ 

  กรรมการก�ากับดูแลบรรษัทภิบาล

  บรษิทั เครอืไทย โฮลดิง้ส์ จ�ากดั (มหาชน)

 พฤศจิกายน 2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 

  ประธานกรรมการบริหาร

  บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิง แอนด์ พับลิชชิง่ 

   จ�ากัด (มหาชน)

 กรกฎาคม 2550 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ

  บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 มกราคม 2551- ปัจจุบัน กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน  กรรมการ 

  เบยีร์โค ลมิเิตด็ (จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั

  ในประเทศสิงคโปร์)

 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ 

  กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง

 กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ  

  ประธานกรรมการบริหาร 

  บริษทั เบยีร์ไทย (1991) จ�ากัด (มหาชน)

 ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  

  ประธานคณะกรรมการบริหาร  

  บรษิทั จเีอม็เอม็ แชนแนล โฮลดิง้ จ�ากดั

 ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน  ผูบ้รหิารสงูสดุ สายพฒันาความเป็นเลศิ 

  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

 เมษายน 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจ

  เพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด

 มีนาคม 2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 

  ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเต็ด

 กุมภาพันธ์ 2556 - ปัจจุบัน กรรการ 

  เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด

 พฤศจิกายน 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ 

  อินเตอร์เบฟ อินเวสเม้นท์ ลิมิเต็ด

 กันยายน 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท พรรณธิอร จ�ากัด

 มกราคม 2551 - ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ 

  บรษิทั อาคเนย์ประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน) 

 มกราคม 2551 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ

  บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ�ากัด

 กรกฎาคม 2550 - ปัจจุบัน  กรรมการ 

  บริษัท อเดลฟอส จ�ากัด

 กันยายน 2546 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

  อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ส์  

  ลิมิเต็ด

 ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัททีซีซี

ประวัติการท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือ ต�าแหน่งที่ส�าคัญ

 กมุภาพนัธ์ 2554 - กมุภาพนัธ์ 2563 ประธานกรรมการบริหาร

  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

 มกราคม 2549 - กมุภาพนัธ์2563 รองประธานกรรมการ

  บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

 ธันวาคม 2544 - กุมภาพนัธ์ 2560 กรรมการ

  บรษิทั เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ�ากดั (มหาชน)

 พฤษภาคม 2550 - สงิหาคม 2558 รองประธานกรรมการ

  บริษัท อาหารสยาม จ�ากัด (มหาชน)

 ตุลาคม 2561 - กันยายน 2563 ผู้บริหารสูงสุด 

  กลุ่มธุรกิจเบียร์บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ  

  จ�ากัด (มหาชน)

 เมษายน 2556 - กุมภาพันธ์2563 กรรมการ 

  บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ 

  ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

 2547 - มิถุนายน 2561 รองประธานกรรมการ 

  กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง

 เมษายน 2547 - กุมภาพันธ์ 2561 กรรมการ 

  รองประธานกรรมการบริหาร 

  บรษิทั เบยีร์ไทย (1991) จ�ากัด (มหาชน)

 ตุลาคม 2546 - มกราคม 2551 กรรมการรองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

   ไม่มี

การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

ของตนเอง   ไม่มี

คูส่มรส / บตุรทียั่งไม่บรรลุนติภิาวะ  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

   พี่น้องของ นางอาทินันท์ พีชานนท์

   (กรรมการ)
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นายผดุงเดช  อินทรลักษณ์

ต�าแหน่ง กรรมการอิสระ

 กรรมการตรวจสอบ

 และกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง 21 ตุลาคม 2557

อายุ 66 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • Postgraduate Diploma,

   North London Polytechnic

การอบรมหลักสูตรกรรมการ • Director Accreditation Program (DAP) 

    รุ่นที่ 17/2547 

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย

  • Director Certification Program (DCP) 

   รุ่นที่ 8/2547 

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย

  • Advance Audit Committee  Program 

   รุ่นที่ 14/2549 

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย

  • Finance for Non-Finance Director (FN) 

   รุ่นที่ 30/2549 

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

 2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 

  บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ 

  คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 

  บริหารความเสี่ยง  

  บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 

 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บรษิทั ลซี อทิ จ�ากดั (มหาชน)

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ

  จ�ากัด (มหาชน)

 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษทั วนั พาวเวอร์ จ�ากดั 

• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

  ไม่มี

การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

ของตนเอง  ไม่มี

คูส่มรส / บุตรทียั่งไม่บรรลนุติภิาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ • Director Accreditation Program (DAP) 

   รุ่นที่ 103/2556 

   สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

  กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ

  สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)

 2560 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

  ตรวจสอบ บริษัท เซ็ปเป้ จ�ากัด (มหาชน)

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

  ตรวจสอบ ธนาคารเอเอน็แซด (ไทย) จ�ากัด 

  (มหาชน)

 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

  และกรรมการบริหารความเสี่ยง

  บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

  และกรรมการบริหารความเสี่ยง

  บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ�ากัด

ประวัติการท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ

 2557 - 2560 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

  บรษิทั วฒุศิกัดิ ์คลนิกิ อนิเตอร์กรุป๊ จ�ากัด

 2556 - 2559 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

  และกรรมการบริหารความเสี่ยง

  บรษิทั สายการบนินกแอร์ จ�ากดั (มหาชน)

 2556 - 2558 กรรมการรองผู้จัดการ United Thai

  Shipping Corp Ltd.

• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

  ไม่มี

การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

ของตนเอง  ไม่มี

คู่สมรส / บตุรทีย่งัไม่บรรลุนติภิาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  ไม่มี
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นายโยธิน  พิบูลย์เกษตรกิจ 

ต�าแหน่ง กรรมการอิสระ

 ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง 18 มกราคม 2559

กรรมการ 

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง 1 มิถุนายน  2563 

ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 74 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • Advanced Bank Management,

   Asian Institute of Management,

   Philippines

  • Financial Leadership Program,

   The Wharton School, University

   of Pennsylvania

การอบรมหลักสูตรกรรมการ • Director Certification Program (DCP) 

    รุน่ที ่127/2553

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย 

  • Company Secretary Program

   รุ่นที่ 18/2549

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย 

  • Advance Audit Committee Program 

   รุ่นที่ 32/2553 

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิทัไทย 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ  

 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 

  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

  ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

  บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)

 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

  ตรวจสอบ Cambodian Commercial 

  Bank, Royal Kingdom of Cambodia

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

  ตรวจสอบ Cambodian Commercial  

  Bank, Royal Kingdom of Cambodia

 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

  ตรวจสอบ บริษทั อาคเนย์ประกันภยั จ�ากดั 

   (มหาชน)

 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

  ตรวจสอบ บริษทั อาคเนย์แคปปิตอล จ�ากัด

วุฒิการศึกษา • ปรญิญาโท Science in Management 

   Administration, Northrop University,

   California, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ • Corporate Governance for Capital 

   Market Intermediaries (CGI) 

   รุ่นที่ 6/2558   

  • Audit Committee and Continuing 

   Development Program (ACP) 

   รุ่นที่ 41/2555 

  • Monitoring the Quality of Financial 

   Reporting (MFR) รุ่นที่ 16/2555 

  • Monitoring the Internal Audit 

   Function (MIA) รุ่นที่ 13/2555  

  • Monitoring Fraud Risk 

   Management (MFM) รุ่นที่ 8/2555

  • Director Certification Program (DCP) 

   รุ่นที่ 94/2550 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ

 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

  กรรมการตรวจสอบ  

  บริษทั แอสเสท เวริด์ คอร์ป จ�ากดั (มหาชน)

 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน 

  และการจัดการทรัพย์สิน 

  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการนโยบายและ

  บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

  ไม่มี

การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

ของตนเอง  ไม่มี

คู่สมรส / บตุรทีย่งัไม่บรรลุนติภิาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร

  ไม่มี

นายวัชรา  ตันตริยานนท์

ต�าแหน่ง กรรมการอิสระ

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง 30 พฤศจิกายน 2563

อายุ 62 ปี

สัญชาติ ไทย
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วุฒิการศึกษา • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

   อิมพีเรียลคอลเลจ 

   มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ

  • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การบริหาร

   มหาวทิยาลยับอสตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

  • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์

   และการบัญชี 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ • Director Accreditation 

   Program (DAP) รุ่นที่ 10/2547 

   สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 

  • Director Certification Program (DCP) 

   รุ่นที่ 3/2562

   สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 

  • Finance for Non-Finance 

   Director (FN) รุ่นที่ 10/2547 

   สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ 

 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ

  กรรมการบริหาร

  บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ  

  บริษัท โปรเช็กเกอร์ จ�ากัด

 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท โปรการาจ จ�ากัด

 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ 

  กรรมการบริหารความเสี่ยง

  กรรมการลงทุน

  บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ  

  กรรมการบริหารความเสี่ยง   

  บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ�ากัด

 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด

 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท เอเชียติ๊กเฮาส์ จ�ากัด

นางอาทินันท์  พีชานนท์

ต�าแหน่ง กรรมการ

 กรรมการบริหารความเสี่ยง

 กรรมการลงทุน

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง 4 พฤษภาคม 2550

อายุ 48 ปี

สัญชาติ ไทย

 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

  กรรมการตรวจสอบ   

  บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

  จ�ากัด (มหาชน)

 2556  - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  

  กรรมการอิสระ   

  บรษิทั อสีเทร์ินโพลเีมอร์ กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) 

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 

  บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

 ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ   

  บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ�ากัด 

 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

  กรรมการบริหารความเสี่ยง

  บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 

  จ�ากัด (มหาชน)

 2553 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา

  ส�านักงานเศรษฐกจิการคลัง กระทรวงการคลงั

 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา

  บรษิทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จ�ากดั 

  (มหาชน)

 2550 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา

  บริษัท เอส แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน)

 2549 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา

  บริษัท ดับเบิ้ลเอ (1991) จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติการท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ

 2560 - กุมภาพันธ์ 2564 กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร 

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  

  บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)

 2560 - 23 พฤศจิกายน 2563 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน 

  ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิ

  การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

 2561 - 2562 กรรมการอิสระ และที่ปรึกษา 

  บริษัท ไฮโครควิพ จ�ากัด

 2556 - 2560 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

  บรษิทั บิก๊ซ ีซเูปอร์เซน็เตอร์ จ�ากดั (มหาชน)

 2559 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  

  บริษทั เนชัน่ มัลตมีิเดีย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

 2559 ที่ปรึกษารัฐมนตรี  

  กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร

 2552 - 2558 ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ  

  ธนาคารออมสิน

• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

  ไม่มี

การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

ของตนเอง  ไม่มี

คูส่มรส / บุตรทียั่งไม่บรรลนุติภิาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร

  ไม่มี
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วุฒิการศึกษา • MBA in Accounting, University of 

    Illinois, Champaign  Urbana 

      ประเทศสหรัฐอเมริกา

   • ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑิต (เกียรตนิิยม)

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ • Directors Accreditation 

สมาคมส่งเสริมสถาบัน  Program (DAP) รุ่นที่ 45/2548  

กรรมการบริษัทไทย (IOD) • Directors Certification Program (DCP) 

   รุ่นที่ 76/2549

  • Role of the Nomination and

   Governance Committee (RNG) 

   รุ่นที่ 4/2556

  • Role of the Chairman 

   Program (RCP) รุ่นที่ 36/2558

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ 

 ปัจจุบัน กรรมการ บรษิทั หลกัทรพัย์จดัการกองทนุ

  ไทยพาณิชย์ จ�ากัด (SCBAM)

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 2561 - ปัจจุบัน             ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย

  พาณิชย์ จ�ากัด 

  2561 - ปัจจุบัน             อนุกรรมการตรวจสอบ องค์กรมหาชน

  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

  2561 - ปัจจุบัน             ผู้อ�านวยการ สถาบันธนาคารไทย 

  สมาคมธนาคารไทย (Thai Banking

  Academy)

  2563 - ปัจจุบัน             กรรมการ

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

    บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

ประวัติการท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ

 2560 - 2561 กรรมการ

  บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ากัด

  (มหาชน)

 2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ 

  บริษัท คอนเซพ แลนด์ 5 จ�ากัด

 2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ 

  บริษัท ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด จ�ากัด

 2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ 

  บริษัท พัฒนบวรกิจ 4  จ�ากัด

 2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ 

  บริษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จ�ากัด

 2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ 

  บริษัท เพิ่มทรัพย์สิริ 3 จ�ากัด

 2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ 

  บริษัท เพิ่มทรัพย์สิริ 5 จ�ากัด

 2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ 

  บริษัท สวนศิลป์พัฒนา 1 จ�ากัด

 2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ 

  บริษัท โอเอชซีเอชโอ จ�ากัด

 2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ 

  บริษัท อาคเนย์ แอดไวซ์เซอรี่ จ�ากัด

 2562 - ปัจจุบัน  กรรมการ 

  บริษัท เอส โซฟิน จ�ากัด

 2562 - ปัจจุบัน  กรรมการ 

  บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด

 2562 - ปัจจุบัน  กรรมการ 

  บริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ  จ�ากัด

 2563 - ปัจจุบัน  กรรมการ 

  บริษัท อาคเนย์ มันนี่ จ�ากัด

 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

  บริษัท ทวีพัฒนทรัพย์ จ�ากัด

• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

  ไม่มี

การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

ของตนเอง  ไม่มี

คูส่มรส / บุตรทียั่งไม่บรรลนุติภิาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร

  คู่สมรสของ นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ 

  (รองประธานกรรมการ)

  พี่ - น้อง ของ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

นางกิตติยา  โตธนะเกษม

ต�าแหน่ง กรรมการ

 ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง 1 มีนาคม 2563

กรรมการ 

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง 1 มิถุนายน 2563

ประธานกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

อายุ 63 ปี

สัญชาติ ไทย
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วุฒิการศึกษา • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ 

   มหาลัยวิชินตัน

  • ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร์ (ภาษาองักฤษ)  

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์     

      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายอภิชัย  บุญธีรวร

ต�าแหน่ง กรรมการ

 รองประธานกรรมการบริหาร

 กรรมการลงทุน 

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง 12 พฤษภาคม 2554

อายุ 66 ปี

สัญชาติ ไทย

 2553 - 2559  กรรมการ

  ประธานกรรมการบริหาร

  บริษัท กรุงไทยพาณิชประกันภัย จ�ากัด 

  (มหาชน) (KPI)

 2553 - 2559  กรรมการ 

  กรรมการลงทุน

  บริษัท กรุงไทย แอ๊กซ่า ประกันชีวิต จ�ากัด 

  (มหาชน) (KTAXA)

 2559 - 2561 CFO / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

  บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ากัด

  (มหาชน)

 2548 - 2559 CFO และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 

  บริษัท ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

 2560 - 2563 ประธานกรรมการ บริษัท เอสซีบี อบาคัส  

  จ�ากัด

 2559 - 2561 กรรมการ 

  ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

  และขนาดย่อม

 2554 - 2559  ประธานกรรมการ 

  ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด

  ค่าตอบแทน

  บรษิทั บตัรกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) (KTC)

• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

  ไม่มี

การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

ของตนเอง  ไม่มี

คูส่มรส / บุตรทียั่งไม่บรรลนุติภิาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร

  ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ • Director Accreditation Program (DAP) 

   รุน่ที ่17/2547 

   สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 

  • Director Certification Program (DCP) 

   รุน่ที ่53/2548 

   สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 

  • Advance Audit Committee Program 

   รุน่ที ่8/2548 

   สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 

  • Strategic Board Master Class (SBM) 

    รุน่ที ่9/2563

   สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ 

 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ

  กรรมการบริหาร

  บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท โปรการาจ จ�ากัด

 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท เซ็นทริคส์ คอนซัลติ้ง จ�ากัด

 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท อาคเนย์ มันนี่ จ�ากัด

 2563 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 

  บริษัท อาคเนย์ มันนี่ รีเทล จ�ากัด

 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ    

  รองประธานกรรมการบริหาร

  กรรมการลงทุน

  บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ 

  กรรมการตรวจสอบ

  รองประธานกรรมการบริหาร

  บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ�ากัด 

 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท เอเชียติ๊กส์เฮาส์ จ�ากัด

 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จ�ากัด

 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท อาคเนย์ แอดไวซ์เซอรี่ จ�ากัด

 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท คอนเซพ แลนด์ 5 จ�ากัด

 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท เอส โซฟิน จ�ากัด

 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 

  บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด  

  (มหาชน)

 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท กันยงอีเลคทริก จ�ากัด (มหาชน)

 2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและประเมนิความเสีย่ง 

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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วุฒิการศึกษา • Master of Finance, University of

   Colorado at Denver, USA

  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

   สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ รุ่นที ่17 (ปี 2556)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น ณ ปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ 

 5 พฤศจกิายน 2563 - ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

  บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 5 พฤศจกิายน 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ

  กรรมการบริหาร 

  กรรมการลงทุน

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

  บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

 5 พฤศจกิายน 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ

  กรรมการบริหาร 

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

  บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ�ากัด 

 1 ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ 

  บริษัท อาคเนย์ มันนี่ จ�ากัด

 1 ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ  

  บริษัท อาคเนย์ มันนี่ รีเทล จ�ากัด

นายฐากร  ปิยะพันธ์

ต�าแหน่ง กรรมการ

 กรรมการบริหาร

 กรรมการลงทุน

วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง 5 พฤศจิกายน 2563

อายุ 49 ปี

สัญชาติ ไทย

• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

  ไม่มี

การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

ของตนเอง  ไม่มี

คูส่มรส / บุตรทียั่งไม่บรรลนุติภิาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร

  ไม่มี

ประวัติการท�างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/ หรือต�าแหน่งที่ส�าคัญ

 มกราคม 2560 - สงิหาคม 2563 ประธานกรรมการ 

  กรุงศรีคอนซูมเมอร์และผู้บริหารสายงาน

  ดิจิทัลแบงก์กิ้งและนวัตกรรม

  บรษัิท ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ�ากัด (มหาชน)

 มกราคม 2559 - สงิหาคม 2563 ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี

  คอนซูมเมอร์  

  บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด

  (มหาชน)

 มกราคม 2559 - สงิหาคม 2563 ประธานกรรมการ    

  บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด

 กรกฎาคม 2562 - สงิหาคม 2563 ประธานกรรมการ

  บริษัท กรุงศรี นิมเบิล จ�ากัด 

  (เดิมชื่อ บริษัท กรุงศรี แฟ็กเตอริง จ�ากัด) 

 มกราคม 2561 - สงิหาคม 2563 กรรมการ

  บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จ�ากัด

 มนีาคม 2560 - สงิหาคม 2563 ประธานกรรมการ

  บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จ�ากัด

 พฤษภาคม 2558 - สงิหาคม 2563 กรรมการ

  บริษทั เทสโก้ โลตสั มนันี ่เซอร์วสิเซส จ�ากดั

  (เดิมชื่อ บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส 

  จ�ากัด)

 มกราคม 2559 - สงิหาคม 2563 ประธานกรรมการ

  บริษทั  อยธุยา แคปปิตอลเซอร์วสิเซส จ�ากดั 

 พฤษภาคม 2555 - สงิหาคม 2563 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 

  บรษิทั ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ�ากัด (มหาชน) 

 กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2558 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

  บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จ�ากัด

 ตลุาคม 2555 - ธันวาคม 2558 กรรมการ 

  บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด

 พฤศจิกายน 2552 - ธนัวาคม 2558 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 

  บริษทั อยธุยา แคปปิตอล เซอร์วสิเซส จ�ากดั 

 พฤษภาคม 2555 - ธนัวาคม 2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

  บริษทั อยธุยา แคปปิตอล เซอร์วสิเซส จ�ากดั 

 กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2559 รกัษาการแทนผูบ้รหิาร สายงานสนิเชือ่บคุคล 

   บรษิทั  ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ�ากดั (มหาขน) 

 กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2559 ผู้บริหารสายงานธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส์ 

  บริษทั  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ�ากดั (มหาขน) 

 พฤษภาคม 2555 - ธนัวาคม 2558 ผู้ช่วยกรรมการ 

  ผู้จัดการใหญ่อาวุโส 

  ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่และ

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

  บรษิทั  ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ�ากัด (มหาขน) 

• กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

  ไม่มี

การถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

ของตนเอง  ไม่มี

คู่สมรส / บตุรทีย่งัไม่บรรลุนติภิาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้รหิาร

  ไม่มี
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ความตั้งใจ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
คุณค่าและวัฒนธรรมที่พนักงานของกลุ่มบริษัทให้ความส�าคัญ ได้แก่ ACTSD ซึ่งมี

 • Accountability  : ไม่ท�าแค่เสร็จ แต่ส�าเร็จด้วย

 • Companionship  : คู่คิดที่เข้าใจ และพึ่งพาได้

 • Trustworthiness : น่าเชื่อถือ จริงใจ ไว้ใจได้

 • Synergy : 1+1 = 11

 • Dynamic : พัฒนาไม่หยุดยั้ง สร้างสรรค์ไม่หยุดนิ่ง

ความตั้งใจ (Purpose)
ช่วยให้ลูกค้าและครอบครัวใช้ชีวิต

หรือด�าเนินธุรกิจอย่างมีความสุข 

ไร้ความกังวลใจผ่านนวัตกรรมทาง 

การเงินที่มีประสิทธิภาพ

พันธกิจ (Mission)
เราจะใช้เทคโนโลยีและข้อมูลในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทาง 

การเงิน ที่ตอบโจทย์ ตรงใจ เข้าถึง 

ได้ง่ายคุ้มค่าเงิน และส่งมอบบริการ

แบบเทสดุใจ เพือ่ให้ลกูค้ามคีวามสขุ

วิสัยทัศน์ (Vision)
เราจะเป็นกลุ ่มธุรกิจทางการเงินที่ 

ลูกค้าและพนักงาน รัก ชื่นชมและ

เชื่อมั่นที่สุด และเราจะเป็นผู้น�าธุรกิจ

ทางการเงินในประเทศไทยและขยาย

การให้บริการไปยังภูมิภาคอาเซียน

ภายในปี 2568



22 รายงานประจ�าปี 2563

สรุปข้อมูลทางการเงิน
บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท

สรุปข้อมูลทางการเงิน 2563 2562

ทุนจดทะเบียน 2,200 2,200

สินทรัพย์รวม 55,466 54,502

เงินส�ารองประกันชีวิต 42,337 39,606

ส่วนของผู้ถือหุ้น 10,598 12,268

เบื้ยประกันภัยรับ 8,345 8,619

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย
และค่าสินไหมทดแทนสุทธิ

4,296 4,230

2563 2562
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เงินส�ารอง
ประกันชีวิต

ผลประโยชน์จ่ายตาม
กรมธรรม์ประกันภัย

และค่าสินไหมทดแทนสุทธิ

สินทรัพย์รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
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สรุปภาวะอุตสาหกรรมประกันชีวิต

1. ภาวะเศรษฐกิจไทย

 ส�านกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

(สคช.) คาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2564 จะขยายตัวร้อยละ 

2.5 - 3.5 โดยมีแรงสนับสนุนส�าคัญ ประกอบด้วย 

 (1) แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณ 

การค้าโลก 

 (2) แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายและการลงทุนของ 

ภาครัฐ 

 (3) การกลับมาขยายตัวอย่างช้าๆ ของอุปสงค์ภาค 

เอกชนในประเทศ และ 

 (4) การปรับตัวตามฐานการขยายตัวที่ต�่าผิดปกติ 

ในปี 2563 ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัว 

ร้อยละ 5.8 การบรโิภคภาคเอกชนและการลงทนุรวมขยายตวั 

ร้อยละ 2.0 และร้อยละ 5.7 ตามล�าดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 

เฉล่ียอยูใ่นช่วงร้อยละ 1.0  -  2.0 และดลุบญัชีเดนิสะพดัเกนิดลุ 

ร้อยละ 2.3 ของ GDP

 จากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทย การเดินทาง 

ระหว่างประเทศ และจ�านวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาใน

ประเทศไทยท�าให้คาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในป ี

2564 จะลดลง ภาครฐัได้ด�าเนนิมาตรการเพือ่เป็นการสนบัสนนุ 

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ อาทิ โครงการคนละครึ่ง โครงการ

เราชนะ และมาตรการด้านการเงินเพื่อดูแลและเยียวยา 

ผลกระทบ อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการบริโภคและการจ้างงานให ้

เพิม่สงูขึน้ ส่วนภาคเอกชนและการลงทนุภาคเอกชนคาดการณ์ 

จะขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อย

ละ 2.0 ถึง 3.0) และ 3.4 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 

2.9 ถึง 3.9) ตามล�าดับ ขณะที่การบริโภคภาครัฐและ 

การลงทุนภาครัฐจะขยายตัวท่ีร้อยละ 6.1 ต่อปี (โดยมีช่วง 

คาดการณ์ที่ร้อยละ 5.6 ถึง 6.6) และ 12.1 ต่อปี (โดยมีช่วง

คาดการณ์ที่ร้อยละ 11.6 ถึง 12.6) ตามล�าดับ

 ส�าหรับทิศทางอุตสาหกรรมปี 2564 ศูนย์วิจัย 

กสกิรไทย คาดไว้ว่าถงึแม้อตุสาหกรรมหลกัของไทยส่วนใหญ่ 

จะฟื้นตัวเป็นบวก แต่ผลจากฐานที่ต�่าในปี 2563 อีกทั้งแต่ละ 

อุตสาหกรรมมีเงื่อนไขทางธุรกิจที่ต่างกัน ผลการฟื้นตัว 

จึงไม่เท่ากัน โดยอุตสาหกรรมที่มีประเด็นส�าคัญ และยังคง 

ฟื้นตัวช้า 3 อุตสาหกรรม คือ 

 1) ภาคการท่องเที่ยว ยังคงได้รับผลกระทบหนัก 

จากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ท�าให้ภาครัฐต้องพิจารณามาตรการช่วยเหลือที่เฉพาะเจาะจง 

มากขึ้น ทั้งสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง รวมถึงการจัดตั้งกองทุน

และ warehouse สถานประกอบการ เพื่อประคองธุรกิจ 

ให้สามารถด�าเนินกิจการได้ต่อ  

 2) อสงัหารมิทรพัย์ทีอ่ยูอ่าศยั ทีย่งัคงมีประเดน็ด้าน

สภาพคล่อง คาดการณ์สิน้ปี 2564 จะมหีน่วยเหลอืขายสะสม

อยูส่งูถงึ 2.2 แสนหน่วย ผูป้ระกอบการจงึยงัคงต้องรอบคอบ

ในการเปิดโครงการใหม่ และ 

 3) รถยนต์ เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวและคงผ่านปัญหา

เฉพาะหน้าได้ แต่อุตสาหกรรมนี้ยังคงต้องยกระดับการผลิต 

ไปสูร่ถยนต์แห่งอนาคต เพือ่มใิห้สญูเสยีศักยภาพการเตบิโต

ในตลาดการส่งออก ถือเป็นความท้าทาย

 

 ส�าหรบัอตุาหกรรมอืน่ๆ หากต้ังรับกบัการเปลีย่นแปลง 

หรือปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง ก็อาจส่งผลให้สูญเสีย

ความสามารถในการแข่งขันไปอย่างถาวร

	 แหล่งข้อมูล	 :	 ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชำต	ิ(สคช.)	แถลงข่ำววนัที	่15	กมุภำพนัธ์	2564,	ส�ำนกังำนเศรษฐกจิ
กำรคลัง	 (สศค.)	 แถลงข่ำววันที่	 28	 มกรำคม	 2564	 และประมำณกำร 
โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย	
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2. ภาพรวมและภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมประกันชีวิต ปี 2563

 ธุรกิจประกันชีวิตไทยในปี 2563 อยู่ในช่วงชะลอตัว 

ปัจจยัหลกัมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา

ไวรัส (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

รวมถึงธรุกจิประกนัชวีติอกีด้วย ยังคงต้องเผชญิกบัอปุสรรค

ด้านภาวะอัตราดอกเบี้ยต�่าต่อเนื่องอีกปี และมีแนวโน้มท่ีเกิด

จดุต�า่สดุใหม่ได้อีก (New low-Yield) ท�าให้บรษิทัประกนัชวีติ 

ได้ทยอยปรับลดการขายผลิตภัณฑ์ประเภทสะสมทรัพย์ที่มี

การการันตีผลตอบแทน เน้นการขายผลิตภัณฑ์ประเภทให้

ความคุ้มครองระยะยาว รวมถึงแบบประกันประเภทคุ้มครอง

ด้านสุขภาพและโรคร้ายแรง อีกทั้งพฤติกรรมของลูกค้า 

มีความตระหนักเรื่องการวางแผนประกันสุขภาพเพิ่มข้ึน 

ส่งผลให้ประกันชีวิตประเภทสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ 

และประกันชวีติประเภทสญัญาเพิม่เตมิการประกนัโรคร้ายแรง 

เติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 6.10 และร้อยละ 13.59 ตามล�าดับ 

เมือ่เทยีบกับปี 2562 ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2563 เบีย้ประกนัชวีติ 

รับรวมท้ังสิ้น 600,206 ล้านบาท หรือลดลงถึงร้อยละ 1.75  

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จ�าแนกเป็นเบ้ียประกันชีวิตรายใหม่ 

(New Business Premium) จ�านวน 158,239 ล้านบาท 

ลดลงร้อยละ 11.34 โดยแยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับปีแรก 

101,771 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.41 เบ้ียประกันภัยรับ 

จ่ายครั้งเดียว 56,468 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.04 

เบ้ียประกันชีวิตปีต่ออายุ (Renewal Year Premium) 

441,968 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 2.21 ซึ่งมีอัตราการ 

คงอยู่ของกรมธรรม์ประกันชีวิตร้อยละ 82 คิดเป็นสัดส่วน

เบี้ยประกันชีวิตต่อ GDP (Insurance Penetration Rate) 

ร้อยละ 3.82 และคดิเป็นเบ้ียประกันภยัรบัโดยตรงต่อประชากร 

(Insurance Density) จ�านวน 8,701 บาท/คน ลดลงร้อยละ 

5.14 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

 ในส่วนของช่องทางการจ�าหน่ายนัน้ ตวัแทนประกนัชวีติ 

(Agency) ยังคงเป็นช่องทางหลักและช่องทางส�าคัญในการ

จ�าหน่ายผลติภณัฑ์ประกนัชวีติ โดย ณ สิน้เดอืนธนัวาคม 2563 

มสีดัส่วนการจ�าหน่ายผ่านช่องทางนีม้ากเป็นอนัดับหน่ึงคดิเป็น

ร้อยละ 53.37 ด้วยเบ้ียประกันชีวิตรับรวมจ�านวน 320,349 

ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 1.42 อันดับสอง 

ช่องทางการจ�าหน่ายผ่านธนาคาร (Bancassurance) สดัส่วน 

การจ�าหน่ายร้อยละ 38.58 มีเบี้ยประกันชีวิตรับรวม 231,569 

ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.83 อันดับสาม ช่องทางการจ�าหน่าย

ผ่านนายหน้า (Broker) มสีดัส่วนร้อยละ 3.97 เบีย้ประกันชวีติ 

รับรวม 23,809 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.06 และรวมช่องทาง 

การจ�าหน่ายอื่นๆ (Other) อีกร้อยละ 4.08 มีเบี้ยประกันชีวิต 

รับรวม 24,480 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 1.72 ตามล�าดับ จาก 

ปัจจัยการส่งเสริมรูปแบบการเสนอขายแบบ Digital Face 

to Face ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส 

(COVID-19) เป็นผลท�าให้ช่องทางการขายผ่านดจิทิลั (Digital) 

มีอัตราเติบโตสูงข้ึนถึงร้อยละ 77.97 ถือเป็นการพลิกวิกฤต 

ให้เป็นโอกาส รวมถึงเป็นปัจจัยเร่งใหัพัฒนาช่องทางการขาย 

ผ่านช่องทางดิจิทัลให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบ 

วิถีชีวิตใหม่ (New normal) เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการ 

และพฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง อีกท้ังยังท�าให้การ 

แข่งขันการขายในรูปแบบดิจิทัลที่เข้ามาเร็วขึ้น 

	 ที่มำ	:	ข้อมูลรำยงำนธุรกิจ	สมำคมประกันชีวิตไทย
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3. ผลประกอบการของบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ปี 2563

สรุปผลประกอบการ 2563 2562 อัตรา
การเปลี่ยนแปลง

เบี้ยประกันชีวิตรับ 8,344.79 8,618.59 -3%

หัก : เบี้ยประกันต่อ -348.31 -335.04 4%

เบี้ยประกันชีวิตรับสุทธิ 7,996.48 8,283.55 -3%

หัก : ส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็น
  รายได้เพิ่ม (ลดลง) จากปีก่อน

-46.73 -17.28 170%

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ 7,949.75 8,266.27 -4%

รายได้ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ/การลงทุน/รายได้อื่น 1,746.08 2,851.59 -39%

รวมรายได้ 9,695.83 11,117.86 -13%

ค่าใช้จ่าย

ส�ารองประกันภัยส�าหรับสัญญาประกันภัย
ระยะยาวเพิ่มจากปีก่อน

2,731.35 3,189.33 -14%

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย
และค่าสินไหมทดแทนสุทธิ

4,295.86 4,230.09 2%

ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ/ค่าใช้จ่ายในการ
รับประกันภัยอื่น

1,401.36 1,423.86 -2%

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 770.28 645.73 19%

รวมค่าใช้จ่าย 9,198.85 9,489.01 -3%

ก�าไรก่อนหักภาษีเงินได้ 496.98 1,628.85 -69%

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 106.22 280.29 -62%

ก�าไรสุทธิประจ�าปี 390.76 1,348.56 -71%

หน่วย : ล้านบาท

 ข้อมูล : ข้อมูลจากฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

ที่มา : สมาคมประกันชีวิตไทย ข้อมูลรายงานธุรกิจ และข้อมูลจากบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ณ เดือนธันวาคม 2563  

 เบี้ยประกันชีวิต 8,345 ล้านบาท เติบโตลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2562 ในขณะที่อันดับขยับขึ้นมาเป็น 

อันดับที่ 11 จากอันดับที่ 12 ในปี 2562 และเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ 5,057 ล้านบาท เป็นอันดับที่ 9 โดยมีก�าไร 

ก่อนภาษี 497 ล้านบาท ลดลง 69% และก�าไรหลังหักภาษี 391 ล้านบาท ที่ลดลง 71% จากปีที่ผ่านมา
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ผลงานส�าคัญในปี 2563

ด้านการเติบโตทางธุรกิจ
 1. ส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพตวัแทน ผ่านการขยาย

ส�านกังานตวัแทน และบรษิทัน�า้มนั ปตท ครอบคลมุทกุภมิูภาค

 2. สร้างตัวแทนคุณภาพระดับสากล MDRT และ

พัฒนาตัวแทนสรรหารุ่นใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัย ABAC  

ภายใต้โครงการ ABAC Happiness by Design เพือ่ส่งเสรมิ 

วชิาชพีตัวแทนประกนัชีวติและเตรยีมขยายฐานตัวแทนสูก่ลุม่

คนรุ่นใหม่

 3. จบัมอืกบัพนัธมิตรเพือ่ขยายธรุกจิประกนัออนไลน์ 

บน Platform ของธนาคาร (CIMB, GHB, TMB, etc.)

 4. พฒันาทมีงานประกนักลุม่ให้มปีระสทิธภิาพมากข้ึน 

ปรับการบวนการท�างาน สร้างคนใหม่ พัฒนาคนเก่า ปรับ

ทศันคติด้วย (Growth Mindset) และรเิริม่ใช้ข้อมลูมาวเิคราะห์ 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน ทั้งด้านราคาที่

สามารถก�าไรได้อย่างเหมาะสมและแข่งขันได้ และปรับปรุง 

การบริการสมาชิกให้ที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการลดการสิ้นเปลือง

และทุจริตจากการเคลมค่ารักษาที่เกินจริง

 5. ปรับพอร์ตการขายผลิตภัณฑ์ท่ีท�าก�าไรระยะยาว 

ให้มากขึ้น ด้วยแบบประกันประเภทความคุ้มครองระยะยาว 

ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรงที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

ในระยะยาว และยกเลิกแบบประกันรุ่นเก่าๆ ที่ท�าให้ขาดทุน

ด้านการพัฒนาดิจิทัล
 1. พัฒนาการบริการผ่าน LINE Official Account 

(LINE OA)  พร้อมให้บริการลูกค้าผ่าน Live Chat  รวมทั้ง

ซือ้กรมธรรม์ออนไลน์ และ Lead generation ไปตามช่องทาง

ต่างๆ และต่อยอดระบบการขายออนไลน์ โดยสามารถสร้าง

ยอดขาย จากช่องทางออนไลน์ ได้เป็นอันดับต้นๆ ของธุรกิจ

 2. พัฒนารูปแบบการเสนอขายกรมธรรม์ผ่านระบบ

ดิจิทัล “Digital Face-to-Face” ผ่านระบบ Voice File 

Management เพื่อรองรับกระบวนการอัดเสียงบทสนทนา

ระหว่างการน�าเสนอขายแก่ลกูค้า แทนการเซน็ชือ่บนใบสมัคร 

โดยสามารถส่งใบสมัครถึงฝ่ายพิจารณารับประกันโดยตรง

ผ่านทางออนไลน์ ลดการใช้ใบสมัครที่เป็นกระดาษ

 3. อยู่ระหว่างการพัฒนาแอพลิเคชั่นบนมือถือ TCC 

Connect : Group Insurance self-service application 

เพือ่เชือ่มต่อและเพิม่ประสทิธภิาพในการบรกิารของพนกังาน

ในเครอื TCC โดยพนกังานสามารถตรวจสอบข้อมลูกรมธรรม์ 

ดูวงเงินคุ้มครองคงเหลือ แจ้งการเคลมตรงกับ โรงพยาบาล

คู่สัญญา โดยไม่ต้องใช้บัตรพลาสติก และสามารถเพิ่มความ

คุม้ครองให้ตวัเองและครอบครวัได้ด้วยตนเองผ่านแอพลเิคชัน่ 

รวมทั้งสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ประกันภัยออนไลน์ 

และสนิเชือ่ส่วนบคุคลได้ ในอนาคต โดยระบบจะพร้อมให้บรกิาร 

ภายในไตรมาสแรกของปี 2564

ด้านการบริการลูกค้า
 1. พัฒนาระบบการออกใบเสร็จรับเงินชั่วคราวแบบ 

อิเลคทรอนิก (eCBR) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการขาย 

การรับรู้รายได้ทันทีผ่านธนาคาร และลดการทุจริตจากการ

เก็บเงินสด

 2. เปิดระบบรองรับการกู ้ เงินกรมธรรม์ออนไลน ์

(E- Policy Loan) อนุมัติภายใน 1 วัน เพื่อเสริมสภาพคล่อง 

ให้ลูกค้าที่ได้รัลผลกระทบจากโควิดระบาด ป้องกันการ 

เวนคืนกรมธรรม์ และเพิ่มก�าไรจากดอกเบี้ยเงินกู้

 3. พัฒนาระบบการแจ้งเตือนช�าระเบี้ย พร้อมท้ัง

สามารถช�าระเบี้ยประกันชีวิตผ่านแอพพลิเคชั่น S puls+ 

 4. มีคุณภาพการขายและการบริการที่ดีด้วยอัตรา

ความคงอยู่ของกรมธรรม์ปีแรกสูงถึงร้อยละ 96 ซึ่งสูงกว่า 

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ร้อยละ 82
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ด้านการพัฒนาบุคลากร
 1. สร้างการรับรู ้ด้านค่านิยมองค์กร โดยการจัด

กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมองค์กร 

ภายใต้ ACT SD (Accountability, Companionship, 

Trustworthiness, Synergy, Dynamic) ให้สามารถ 

ประยุกต์ใช้กับการท�างาน สร้างการบริการที่เป็นมืออาชีพ 

และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า รวมท้ังสร้างความ 

สัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร หัวหน้างาน และพนักงาน  

 2. ปลูกฝังการต่อต้านคอร์รัปชั่น ภายใต้โครงการ 

ZTC : Zero Tolerance to Corruption เพื่อสร้างความ 

น่าเชื่อถือ ความไว้วางใจให้กับลูกค้าขององค์กร

 3. มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะในการท�างานเพื่อ

ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ และรองรับการเติบโตของธุรกิจ  

โดยจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ และ

ทกัษะทีจ่�าเป็นต่อการท�างาน (Managerial And Soft Skills)  

หลกัสตูรความรู้เก่ียวกบัผลติภณัฑ์ของกลุม่ธรุกิจ  (Product 

Knowledge) หลกัสตูรผูม้หีน้าทีร่ายงานตามกฎหมายว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่การก่อการร้าย 

หลักสูตร PDPA เป็นต้น ทั้งในรูปแบบของการอบรมแบบ 

เข้าห้องเรียน และการเรียน Online 

 4. การพฒันาระบบ Application  ส�าหรบัการลงเวลา

เข้า-ออก, บนัทกึข้อมลูการท�างาน เพือ่รองรบัสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และการวางแผนความต่อเนื่อง

ทางธุรกิจ Business Continuity Planning (BCP) โดย

สนับสนุนการท�างานที่บ้าน (Work From Home) และการ

ท�างานเหลื่อมเวลา (Flexi Time) ส�าหรับผู้ที่ต้องเข้าออฟฟิศ 

เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับพนักงาน และลดความเสี่ยง 

จากการเดินทางโดยรถสาธารณะ

ด้านประสิทธิภาพการปฎิบัติการ
 1. พฒันาระบบ Financial Planning and Analysis 

System (FP&A Tool) เพื่อรองรับการจัดการข้อมูล

การจัดท�างบประมาณประจ�าปี ประมาณการ และรายงาน

ผลการด�าเนินงานส�าหรับผู ้บริหาร รวมถึงสนับสนุนฝ่าย

งานทรัพยากรบุคคลในการด�าเนินการบริหารการจัดจ้าง 

พนักงานที่มีความต้องการแต่ละหน่วยงาน 

 2. พัฒนาและติดตั้งระบบ E-Filling จัดท�าข้อมูล

รายงานภาษีผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส�าหรับน�าส่ง 

ข้อมูลให้กับกรมสรรพากรได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว บริหาร

จัดการงานบริการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

 3. ด�าเนินโครงการเพื่อการจัดท�ารายงานทางการเงิน 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 

(TFRS9) เรื่องเครื่องมือทางการเงิน และน�าความรู ้จาก

โครงการมาใช้ในการปรับปรุงระบบงานสารสนเทศเพื่อการ

จัดการสินทรัพย์ลงทุนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 4. พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของ

องค์กร (BIG DATA) บน Data Lake เพื่อน�าไปวิเคราะห์และ 

ค้นหาเชิงลึก น�าไปสู่การค้นคว้านวัตกรรมใหม่ขององค์กร 

เกิดไอเดียใหม่ทางธุรกิจ เพื่อส่งมอบความสุข ทั้งในด้าน

ผลิตภัณฑ์ที่ตรงใจ การบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ให้กับ

ลูกค้า รวมถึงการน�าข้อมูลขนาดใหญ่ไปวิเคราะห์ในมิติต่างๆ 

ส�าหรับผูบ้รหิารระดบัสงู ในการบรหิารจดัการท่ีมปีระสทิธภิาพ

และรวดเร็วต่อธุรกิจ

 5. พัฒนาระบบ Smart Receipts ส�าหรับตัวแทน

ประกนัชวีติ สามารถรบัช�าระเบีย้จากลกูค้าในลกัษณะเรยีลไทม์ 

ออนไลน์ ด้วยบัตรเครดิต หรือ ช�าระผ่านโมบายแบงค์กิ้ง 

พร้อมทั้งออกใบรับเงินชั่วคราวอิเล็กทรอนิกส์จากระบบ 

ให้กับลูกค้าได้ทันทีหลังช�าระ

 6. พัฒนาแอพพลิเคชันในการแจ้งเตือนช�าระเบี้ย 

ให้กับลูกค้า S plus+ ลูกค้าสามารถเข้าถึงและท�ารายการ

ช�าระเบี้ยประกัน ออนไลน์ผ่านมือถือได้โดยสะดวก ตลอดจน 

การเรียกดูหนังสือรับรองการช�าระเบี้ยของลูกค้าเองผ่าน 

โมบายแอพพลิชัน

 7. พัฒนาระบบการกู้เงินตามกรมธรรม์ผ่านออนไลน์ 

ลูกค้าที่ ได ้รับการเชิญชวนหรือมีกรมธรรม์กับบริษัทฯ 

สามารถเข้าไปท�ารายการกู ้เงินตามกรมธรรม์ผ่านมือถือ 

เพื่อขอกู้เงินตามกรมธรรม์ได้โดยง่าย  

 8. พัฒนาและติดตั้ง e-Quotation และ Auto 

underwriting สนับสนนุการเพิม่ประสทิธภิาพการปฎบัิติงาน 

เพือ่รองรบัการบรกิารด้านการขายทีม่กีารเติบโตอย่างรวดเรว็

ในยุคดิจิทัล

ด้านภาพลักษณ์องค์กร
 1. ส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นองค์กรที่รู ้จริงและ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันและการเงิน 

  • จับมือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พัฒนาหลักสูตร 

   การเรียนการสอนคณะบริหารธุรกิจและ 

   เศรษฐศาสตร์ (BBA) เพื่อสร้างประสบการณ์ 

   เรียนรู้ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ ดึงศักยภาพของ 

   นักศึกษามาพัฒนา พร้อมสนับสนุนคนรุ่นใหม ่
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   ทีต้่องการท�าธรุกจิของตวัเองและกลุม่ทีต้่องการ 

   สานต่อธุรกิจครอบครัว พร้อมขยายเครือข่าย 

   การท�าธุรกิจไปยังอาเซียนภายใต ้แนวคิด  

   Happiness by Design (HbD) 

  • จัดคอร์สออนไลน์หลักสูตร “Online Digital  

   Marketing” เพื่อมุ่งเสริมทักษะใหม่ (Future  

   Skills) และเพิ่มทักษะท่ีจ�าเป็น (Up-skill /  

   Reskill) ให้กับตัวแทนของอาคเนย์ประกันชีวิต 

   ซึ่งเป็นช่องทางหลักของบริษัทฯ ในการเข้าถึง 

   ลูกค้าได้ทุกกลุ่ม ให้มีศักยภาพครบเคร่ืองทั้ง 

   ด้านการตลาด การวางแผนทางการเงิน การ 

   คิดวเิคราะห์ทีด่ ีรวมถงึมคีวามเข้าใจในเทคโนโลยี  

   พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทรนด ์

   ธุรกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคในชีวิตวิถีใหม่

 2. ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรท่ีห่วงใย และส่งเสริม

การมีสุขภาพที่ดี 

  • ร่วมช่วยเหลอืสงัคมในช่วงสถานการณ์การแพร่ 

   ระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยมอบหน้ากากผ้า 

   จ�านวน 2,000 ชิ้น แก่กระทรวงการท่องเที่ยว 

   และกีฬา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่าง 

   ปลอดภัยแก่บุคลากรของกระทรวงฯ และจัด 

   กิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับศูนย์บริการโลหิต 

   แห่งชาต ิสภากาชาดไทย เพือ่ลดภาวะขาดแคลน 

   โลหิต จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ 

   ไวรัสโควิด 19 

  • จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลแบบ Virtual Run  

   ภายใต้ช่ือ “อาคเนย์ Happy Run by Design”  

   สุขใจที่ได้ให้ สุขกายที่ได้วิ่ง ซึ่งผู้เข้าร่วมสามารถ 

   ออกแบบการเดิน-วิ่ง แบบสะสมระยะทางผ่าน  

   Application ได้ด้วยตนเอง ตอบโจทย์การ 

   ใช้ชีวิตวิถีใหม่ และส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี  

   เพื่อน�ารายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จัดซื้อ 

   รถวีลแชร์ มอบให้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ 

   พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี (มลูนิธ ิพอ.สว.) 

   เพื่อส่งมอบให้กับผู้ป่วยยากไร้ในถ่ินทุรกันดาร 

   ต่อไป

  • ชมรมอาสาอาคเนย์ ผู้บริหาร และพนักงานได ้

   ร่วมกันจัดกิจกรรม “อาคเนย์ Charity Fun  

   Fair ปี 2” เพื่อร่วมกันหารายได้บริจาคแก่  

   รพ.สต.บ้านแม่ละนา จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อเพิ่ม 

   โอกาสให้ประชาชนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีห่่างไกลสามารถ 

   เข้าถึงการรักษาขั้นพื้นฐานได้มากขึ้น

 3. ภาพลกัษณ์ด้านส่งเสรมิการศกึษาและการอนุรกัษ์

ศิลปสถาปัตยกรรมไทย

  • ส่งมอบหนังสือชุด “อัศจรรย์วัดอรุณฯ” ซึ่ง 

   รวบรวมองค์ความรู้ด้านพัฒนาการพระปรางค ์

   ในประเทศไทย และศิลปสถาปัตยกรรมไทยของ 

   พระปรางค์วัดอรุณฯ แก่ห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

   ทีเ่ปิดสอนคณะสถาปัตยกรรมไทย รวมถงึหน่วย 

   งานทีเ่กีย่วข้อง อาท ิUNESCO หอสมดุแห่งชาติ  

   หอสมดุเมอืงแห่งกรงุเทพมหานคร สยามสมาคม 

   ฯลฯ เพือ่ร่วมส่งต่อความรูม้รดกส�าคญัของชาต ิ

   สืบไป

  • มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่คณะจิตรกรรม  

   ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย 

   ศลิปากร เพือ่สนบัสนนุการศกึษารปูแบบต่าง ๆ  

   การศึกษาค้นคว้าในระดบัสงู ไปจนถงึกิจกรรมที่ 

   เกี่ยวข้อง ของนักศึกษาซึ่งได้รับผลกระทบจาก 

   สถานการณ์โควดิ 19 ให้มคีวามรูค้วามสามารถ 

   และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยต่อไป

  • ร่วมสนับสนุนโครงการปรับภูมิทัศน์แห่งการ 

   เรียนรู้ใหม่ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เพื่อ 

   ส่งเสรมิรปูแบบการเรยีนรูใ้นอนาคต ให้ประโยชน์ 

   ต ่อนักเรียนชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา และ 

   มัธยมศึกษา ในการมีสถานที่ส�าหรับการเรียนรู ้

   ที่เหมาะสมต่อยุคสมัยซึ่งต้องมีการเรียนรู้ที ่

   หลากหลายในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�านวย 

   รวมทัง้ต้องใช้สือ่และอุปกรณ์ในการน�า ICT มาใช้ 

   ในการเรียนรู้มากขึ้น

 4. นอกจากนี้ ยังได้ส ่งเสริมภาพลักษณ์การเป็น

พลเมืองที่ดี โดยให้ผู ้บริหารและพนักงานได้มีส่วนร่วม 

ในการเป็นจิตอาสา ท�าดีเพื่อสังคม โดยปีที่ผ่านมาได้ลงพื้นที ่

ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็น

ก�าลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย

	 แหล่งข้อมูล	:	บทสรุปรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนฝ่ำยบริหำร
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ผลตอบแทนพอร์ตตรำสำรหนี้ ดัชนีอ้ำงอิงกำรลงทุนตรำสำรหนี้

ผลตอบแทนพอร์ตลงทนุ	(ตรำสำรทนุ,	กองทรสัต์ฯ	ในอสงัหำรมิทรพัย์) ดัชนีอ้ำงอิง	(SET	TRI)

แหล่งข้อมูล : บทสรุปรายงานผลการด�าเนินงานฝ่ายบริหาร, ตลาดหลักรัพย์แห่งประเทศไทย

2562

2562

2563

2563

2561

2561
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ประวัติบริษัทโดยสังเขป

 บรษิทั อาคเนย์ประกนัชวิีต จ�ากัด (มหาชน) เดมิด�าเนนิ

ธุรกิจภายใต้ชื่อ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ากัด ก่อตั้งเมื่อ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2489 ด้วยปณิธานที่จะเสริมสร้างหลัก

ประกนัและความมัน่คงให้แก่คนไทย  มุง่หวงัให้ผูถ้อืกรมธรรม์

ประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเกิดความผาสุกม่ันคงภายใน

ครอบครัว โดยยึดมั่นหลักวิชาการแห่งการประกันวินาศภัย

และการประกันชีวิตเป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ และ 

ถือประโยชน์ของผู ้ เอาประกันเป ็นสิ่งส�าคัญอันดับแรก 

ส�าหรับตราสัญลักษณ์ของบริษัทน้ัน ใช้ตราพระปรางค ์

วัดอรุณราชวรารามฯ ที่สื่อความหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง

อย่างไม่สิ้นสุด โดยผู้เริ่มก่อตั้งกิจการมีด้วยกัน 7 ท่าน คือ

 • หลวงด�ารงดุริตเรข

 • พระยาปรีชานุสาสน์

 • นายรองสนิท   โชติกเสถียร

 • หม่อมเจ้ากมลีสาน   ชุมพล

 • พระองค์เจ้าภาณุพันธ์   ยุคล

 • นายพยัพ   ศรีกาญจนา

 • นายเทียน   เหลียวรักวงศ์

 เริ่มต้นธุรกิจด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ด�าเนิน

ธุรกิจรับประกันวินาศภัยด้านอัคคีภัยเพียงอย่างเดียว โดยมี

พนักงานรวมทั้งผู้จัดการรวม 6 คน และพนักงานเดินตลาด

เพียง 5 คน แต่การด�าเนินกิจการก็เจริญเติบโตก้าวหน้ามา

โดยตลอด ต่อมาจึงได้ขยายกิจการรับประกันชีวิตเพิ่มข้ึน  

โดยได้เริ่มด�าเนินธุรกิจการประกันชีวิตเป็นครั้งแรกต้ังแต ่

วนัที ่1 กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2493  โดยได้รบัพระมหากรณุาธคิณุ

จากสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาล 

ที่ 7 ทรงเป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับปฐมฤกษ์ 

           

 การแยกด�าเนินการประกันวินาศภัยออกจากกิจการ 

ประกันชีวิต ตามพระราชบัญญัติการประกันชีวิตและการ

ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซ่ึงได้แยกกิจการเมื่อวันที่ 

1 เมษายน 2543 เม่ือแยกกิจการแล้วใช้ชื่อว ่า บริษัท 

อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ากัด ด�าเนินกิจการประกันชีวิตด้วยทุน 

จดทะเบียน 2,200 ล้านบาท และเมือ่วนัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 

ได้จดทะเบียนเป็นบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 

โดยด�า เนินธุรกิจเกื้อหนุนกันเพื่อให ้บริการด ้านการ 

ประกันชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ลูกค้าอย่างครบวงจร
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ข้อมูลนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น

ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง

ไม่มี

(1) นายทะเบียนผู้ถือหุ้น : บริษทั อาคเนย์ประกนัชวีิต จ�ากดั (มหาชน)

(2) ผู้สอบบัญชี : นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธ�ารงค์

  ผู้สอบบญัชรีบัอนญุาต ทะเบยีนเลขท่ี 4208

  บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ�ากดั

ชื่อบริษัท บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 
เลขที่ 315 อาคารอาคเนย์ ชั้น 8 - 12
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ประเภทธุรกิจ ประกันชีวิต

เลขทะเบียนบริษัท 0107555000384

โทรศัพท์ (66) 0 2631 1331

โทรสาร (66) 0 2236 7614

ประเภทหุ้น หุ้นสามัญ

จ�านวนหุ้น 22,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท (ช�าระเต็มมูลค่าหุ้น)

ทุนจดทะเบียน และทุนช�าระแล้ว 2,200,000,000 บาท
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กิจกรรมเพื่อสังคม
อาคเนย์ร่วมแบ่งปัน สร้างสรรค์ประโยชน์สู่สังคม

 อาคเนย์กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน ยึดมั่นในแนวทางการด�าเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับ

นโยบายเพือ่ประโยชน์ต่อสงัคมใน 3 แนวทางหลัก คือ ด้านการส่งเสรมิสงัคมในด้านสขุภาพ ความปลอดภยั และด้านการ 

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทั้งนี้ ยังส่งเสริมให้พนักงานอาสาอาคเนย์ได้ร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ 

ภายใต้นโยบายเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

มอบทุนสนับสนุนการศึกษา
แก่คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

สนับสนุนโครงการปรับภูมิทัศน์
แห่งการเรียนรู้ใหม ่

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

มอบหนังสือชุด “อัศจรรย์วัดอรุณฯ”
ซึ่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมการก่อสร้างพระปรางค์ของไทย

แก่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะสถาปัตยกรรมทั่วประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



33บมจ. อาคเนย์ประกันชีวิต

กิจกรรม “อาคเนย์ Charity Fun Fair ปี 2”
หารายได้เพื่อบริจาคแก่ รพ.สต.บ้านแม่ละนา จ.แม่ฮ่องสอน

บริจาคโลหิตเพื่อลดภาวะขาดแคลนโลหิต
จากช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

อาคเนย์อาสาช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยภิบัติ
จ.นครราชสีมา จ.นครศรีธรรมราช และ จ.สุราษฎร์ธานี

กิจกรรม “Happy Run by Design”
จัด Virtual Run หารายได้มอบรถเข็นแก่มูลนิธิ พอ.สว.

พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ 
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รางวัลและเกียรติยศ
จากความมุ่งมั่นเพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า

แบรนด์ที่โดดเด่น ประจ�าปี 2562

(Outstanding Brands 2019)

ในงาน 2019 Asia CEO Summit & Awards Ceremony 

รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงผลการด�าเนินงานที่เติบโต 

อย่างมีนัยยะส�าคัญต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน ตอกย�้าการเป็น 

องค์กรที่มุ ่งบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดย 

Influential Brands และ Neo Target ซึ่งเป็นองค์กร 

ชั้นน�าระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและ 

ส�ารวจข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคในเอเชียมากว่า 20 ปี 

ประกาศเกียรติคุณศูนย์รับเรื่อง

และแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น

ประจ�าปี 2558, ประจ�าปี 2559,

ประจ�าปี 2560

จากส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง 

ผู ้บริโภค และสถาบันรับรองมาตรฐาน

ไอเอสโอ รางวัลส�าหรับผู้ประกอบธุรกิจ 

ที่มีศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับ 

ผู ้บริโภคดีเด่น สามารถบริหารจัดการ 

ปัญหาและชดเชยเยยีวยาผูบ้รโิภคได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีช่องทางพิเศษ 

ในการประสานงานเพือ่ความรวดเรว็ในการ 

จัดการปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รางวัลสนับสนุนและส่งเสริมการออมดีเด่น

ประจ�าปี 2562 ประเภทรางวัลความร่วมมือ

จากกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

รางวัลการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารดีเด่นแห่งปี

รางวัลการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารดีเด่นแห่งปี (Business Enabler) 

ประเภทธรุกจิการเงนิและธนาคารจากโครงการ Smarter 

Insurance ของกลุ่มอาคเนย์ฯ โดยสมาคมการจัดการ

ธุรกิจแห่งประเทศไทย

รางวัลบริษัทประกันที่มีการพัฒนาและการบริหารงานดีเด่น
จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ปี	2554ปี	2552
ปี	2550 ปี	2556

ปี	2559
ปี	2560

ปี	2549
ปี	2548
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การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภัณฑ์
        บริษัทมีการประกอบธุรกิจประกันชีวิตเป็นหลัก และ

มีธุรกิจการลงทุนตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและ 

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก�าหนด

 ธุรกิจประกันชีวิต

 (1) ประกันชีวิตสามัญ (Ordinary Life Insurance)

       เป็นการประกนัชวีติรายบคุคลทีจ่�านวนเงนิเอาประกนัภยั 

ขึ้นอยู่กับความสามารถในการช�าระเบ้ียประกันภัยของแต่ละ

บคุคล  ความคุ้มครองและระยะเวลาในการช�าระเบีย้ประกนัภยั 

ขึ้นอยู่กับแบบการประกันแต่ละแบบ เช่น 5 ปี 10 ปี 15 ปี หรือ 

จนผู ้เอาประกันภัยมีอายุครบอายุใดอายุหนึ่งที่ก�าหนดไว้ 

โดยอาจมีงวดการช�าระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี ราย 6 เดือน 

ราย 3 เดือน หรือรายเดือน การท�าประกันชีวิตประเภทนี ้

ผู้เอาประกันจะได้รับผลประโยชน์หลัก คือ ความคุ้มครองและ

การออมทรพัย์  โดยประกนัชวีติสามญัแบบต่างๆ จะมสีดัส่วน 

ผลประโยชน์ของความคุ้มครองและการออมทรัพย์ต่างกัน 

ออกไป ประกันชีวิตสามัญมีลักษณะแบบประกัน ดังนี้

  (1.1) แบบตลอดชพี (Whole  Life  Insurance)

  หมายถึง แบบประกันชีวิตที่ก�าหนดเงื่อนไขการ

จ่ายเงินเอาประกันภัยให้กับผู้รับผลประโยชน์เม่ือผู้ท�าประกัน

เสียชีวิต หรือ จ่ายเงินเอาประกันให้แก่ผู้เอาประกันในกรณี 

ที่ผู้เอาประกันมีชีวิตอยู่ในวันที่กรมธรรม์ครบก�าหนดสัญญา 

ซึง่โดยทัว่ไปจะก�าหนดวนัครบอายสุญัญาเมือ่ผูเ้อาประกนัภยั 

มอีายคุรบ 90 หรอื 99 ปี และเป็นแบบประกนัชวีติสามญัทีเ่น้น

ผลประโยชน์ด้านความคุม้ครองกรณเีสยีชวีติ และได้รบัความ

นิยมมากประเภทหน่ึง โดยท่ัวไปแบบประกันแบบตลอดชีพ 

จะก�าหนดการช�าระเบ้ียประกันภัยตลอดชีพ แต่บางแบบอาจ

จะลดระยะเวลาช�าระเบีย้ประกนัภยัลงเพือ่ให้เหมาะสมกบัความ

ต้องการของลูกค้า เช่น 15 ปี 20 ปี หรือ จนถึงอายุ 60 ปี 

โดยกรมธรรม์จะมีลักษณะหลายรูปแบบเพื่อตอบโจทย์ความ

ต้องการของลูกค้า ส�าหรับการซ้ือสัญญาเพิ่มเติมแนบท้าย 

กรมธรรม์แบบตลอดชีพ เช่น กรมธรรม์ส�าหรับเด็กอายุ 

ต�่ากว่า 15 ปี หรือบุคคลในวัยท�างาน เป็นต้น โดยมีทั้งรูปแบบ 

กรมธรรม์ประกันหลักและกรมธรรม์ท่ีมีสัญญาเพิ่มเติม 

แนบท้าย เช่น กรมธรรม์แบบตลอดชีพมีสัญญาเพิ่มเติม

คุ้มครองโรคมะเร็ง หรือโรคร้ายแรง แนบท้ายกรมธรรม์

  (1.2) แบบชั่วระยะเวลา (Term Insurance)

  หมายถึง แบบประกันชีวิตที่ก�าหนดเงื่อนไขการ

จ่ายเงินเอาประกันภัยให้กับผู้รับผลประโยชน์ในช่วงระยะเวลา

หนึ่ง เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด

ไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย โดยทั่วไปมีระยะเวลาคุ้มครอง หรือ 

อายุกรมธรรม์ 5 ปี ถึง 15 ปี แบบประกันลักษณะนี้มีจุดเด่น 

ที่อัตราเบี้ยประกันภัยต�่า

              (1.3) แบบสะสมทรัพย์ 

    (Endowment Insurance)

             หมายถึง แบบประกันชีวิตที่ก�าหนดเงื่อนไขการ

จ่ายเงินเอาประกันภัยให้กับผู้รับผลประโยชน์ในช่วงระยะเวลา

หนึ่ง เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด

ไว้ในกรมธรรม์  หรือจ่ายเงินเอาประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัย 

เมือ่ผูเ้อาประกนัภยัมชีวีติอยูจ่นครบสญัญาประกนัภยั ซึง่อาจ

มีทางเลือกการช�าระเบี้ยประกันภัยหลากหลายระยะเวลา และ

เพิ่มการคืนเงินผลประโยชน์ในระหว่างระยะเวลาของสัญญา

ประกันภัย ท�าให้แบบประกันนี้เป็นแบบประกันชีวิตสามัญ 

ที่เพิ่มผลประโยชน์ด้านการออมทรัพย์

  (1.4) แบบบ�านาญ

    (Pension หรือ Annuity Insurance)

  หมายถึง การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ�า เหมาะ

ส�าหรบัผูท้ีค่าดว่าจะมอีายยุนืยาวและต้องการมเีงนิได้หลงัจาก 

การเกษียณอาย ุเป็นการประกันชวีติเพือ่คุม้ครองการสญูเสยี 

ทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการสูญเสียรายได้เมื่อมีอาย ุ

มากขึ้น หรือเมื่อพ้นวัยท�างาน บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงิน 

จ�านวนหนึ่งเท่ากันอย่างสม�่าเสมอให้แก่ผู ้เอาประกันชีวิต 

ทุกเดือนหรือทุกปี นับแต่ผู้เอาประกันชีวิตเกษียณอายุ หรือ

มีอายุครบ 55 ปี 60 ปี หรือ 65 ปี เป็นต้น แล้วแต่เง่ือนไข

ในกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ก�าหนดไว้ ส�าหรับระยะเวลาการ 

จ่ายเงินขึ้นอยู ่กับความต้องการของผู้เอาประกันชีวิตท่ีจะ 

เลือกซื้อ จุดเด่นผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ เป็นการออมเงินที่การันตี 

เงินได้ตอนเกษียณอายุ ได้รับเงินบ�านาญสม�่าเสมอพร้อม

ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตก่อนรับเงินบ�านาญ และกรณีที่ 

เสียชีวิตในช่วงรับเงินบ�านาญไม่ครบตามที่การันตีไว้ จะได้รับ 

เงินบ�านาญส่วนที่เหลืออยู่ตามการการันตี และยังสามารถ 

น�าเบ้ียประกันบ�านาญไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เพ่ิมเติมจากเบ้ียประกันชีวิตทั่วไปตามที่กฎหมายก�าหนด 

อีกด้วย

ลักษณะการประกอบธุรกิจ



36 รายงานประจ�าปี 2563

คุ้มครองความเสี่ยงของเงินที่ให้กู้ยืมในกรณีผู้ขอกู้เสียชีวิต

หรือทุพพลภาพ (Credit Life Insurance) เช่น กรมธรรม์

แบบคุม้ครองสนิเชือ่ (Mortgage Insurance) หมายถงึแบบ

ประกันชีวิตที่คุ้มครองการเสียชีวิต หรือ คุ้มครองการเสีย

ชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ภายในระยะเวลาเอาประกัน

ภัยด้วยความคุ้มครองตามจ�านวนเงินเอาประกันภัยท่ีลดลง 

รายงวด

ช่องทางการให้บริการและลูกค้าเป้าหมาย
 (1) การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่าย

 ธรุกจิประกนัชวีติของบรษิทัมกีารจ�าหน่ายผ่านช่องทาง 

ทีห่ลากหลาย และยงัมกีารขยายช่องทางจดัจ�าหน่ายเพือ่ขยาย 

ฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีช่องทางการจ�าหน่าย 

ดังนี้

 • ตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต บริษัทมีการ 

สรรหาตัวแทนในการจ�าหน่ายกรมธรรม์ประกันชีวิตทั้งใน

ประเภทบุคคล โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีตัวแทน

ประเภทบุคคลมากกว่า 2,000 ราย กระจายอยู่ตามสาขา 

กว่า 53 สาขาทั่วทุกภูมิภาค รวมถึงมีช่องทางการจ�าหน่าย 

เป็นนายหน้าประกันชีวิตชั้นน�า 

 • ธนาคารและสถาบันการเงิน บริษัทมีการร่วมมือ

กบัธนาคารและสถาบนัการเงนิในการพฒันารปูแบบกรมธรรม์

ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าของธนาคาร โดยบริษัทมี

สดัส่วนเบีย้ประกนัชวีติจากช่องทางธนาคารเป็นช่องทางอนัดบั

หนึ่งในการจ�าหน่ายกรมธรรม์ประกันชีวิตของบริษัท

 • โทรศพัท์ บรษิทัมกีารจ�าหน่ายกรมธรรม์ประกนัชวีติ 

ผ่านการโทรศพัท์หรอืทีเ่รยีกว่า “Telesales” โดยมกีารรวบรวม 

ฐานข้อมูลลูกค้าจากแหล่งต่างๆ และท�าการตลาดโดยตรงกับ

ลูกค้าผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์ 

 • อืน่ๆ นอกจากการจ�าหน่ายผ่าน 3 ช่องทางดังกล่าว 

ข้างต้น บรษิทัยงัมกีารพฒันาการจ�าหน่ายกรมธรรม์ประกนัชวีติ 

ผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น Website และ Application ของ

ธนาคาร เป็นต้น นอกจากนีบ้ริษทัยังมกีารพัฒนาช่องทางการ

ขายผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนือ่ง เพือ่รองรบัยุคดจิติอล 

 (2) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจประกันชีวิตของบริษัท 

สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้

 • กลุม่ลกูค้าบคุคล ได้แก่ ลกูค้าประเภทบคุคลธรรมดา 

ทัว่ไป ซึง่ส่วนมากสามารถเข้าถงึได้ผ่านช่องทางตวัแทน ธนาคาร 

ช่องทางอื่นๆ และรวมถึงพนักงานของบริษัทในกลุ่มทีซีซี

 • กลุม่ลกูค้านติิบคุคล ได้แก่ ลกูค้าองค์กร ซึง่ได้แก่ 

หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน

 (2) ประกันชีวิตกลุ่ม (Group Life Insurance)

         ประกันกลุ่มเป็นการประกันชีวิตที่กรมธรรม์หนึ่งจะมี 

ผู้เอาประกันชีวิตร่วมกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ส่วนมากจะเป็น 

กลุ่มของพนักงานบริษัท ซ่ึงเป็นสวัสดิการท่ีบริษัท ห้างร้าน 

และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล และเอกชนจัดให้กับลูกจ้าง

หรือสมาชิก โดยมีหลักการพิจารณาความเสี่ยงของบุคคล 

ในกลุ่มทั้งหมดด้วยอัตราเฉลี่ย ไม่ว่าจะเป็น อายุ เพศ หน้าที่

การงาน หรือจ�านวนเงินเอาประกันภัย โดยจะค�านวณออกมา

เป็นอัตราเบี้ยประกันภัยเพียงอัตราเดียว และจะใช้กับบุคคล

ทุกคนในกลุ่มนั้น และเนื่องจากประกันกลุ่มมีค่าใช้จ่ายในการ

รับประกันหลายๆ อย่างต�่าลง จึงเป็นผลดีและมีส่วนท�าให ้

เบี้ยประกันภัยรวมโดยส่วนใหญ่ต�่ากว่าการประกันชีวิตราย

บุคคล โดยปกติกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มจะเป็นสัญญา 

ปีต่อปี ซึง่ต้องเก็บเบีย้ทกุปี ยกเว้นกรมธรรม์ทีอ่อกแบบพเิศษ 

ซึ่งอาจช�าระเบี้ยเพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาคุ้มครองก็ได้ 

 (3) ประกันชีวิตและประกันคุ ้มครองสินเชื่อของ 

  สถาบันการเงิน

          เป็นการประกันชีวิตที่บริษัทพัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการ

แก่สถาบันการเงินหรือองค์กร เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
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โครงสร้างการถือหุ้นและจัดการ

บรษิทั อาคเนยป์ระกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) (SELIC)
โครงสรา้งองคก์ร

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการโครงการ
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ คณะกรรมการการลงทนุ

คณะกรรมการบรษิทั

สายงานสนบัสนนุ
การบรหิาร

สายงานทรพัยากรบคุคล
และพฒันาองคก์ร

สายงานสถาบนัพฒันา
อาคเนย์ สายงานพฒันาธุรกจิ สายงานกลยทุธแ์ละ

วางแผน
สายงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ สายงานการลงทนุ

สายงานการตลาด สายงานบรหิารลกูคา้
สถาบนั

สายงาน Customer 
Engagement Management สายงานธุรกจิในเครอื TCC สายงานตวัแทน สายงานด าเนนิงานและ

คณิตศาสตร์

ส านกัตรวจสอบภายใน

ฝ่ายก ากบัธุรกจิและบรหิาร
ความเสีย่ง

สว่นงานพฒันาโครงการ
ธุรกจิ

ส านกัเลขานกุารบรษิทัฝ่ายสอบสวนพเิศษ

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร

กรรมการผูจ้ดัการ

โครงสร้างการถือหุ้น

 1. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 

เมื่อศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ได้แก่ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) โดยมีสัดส่วนของการถือหุ้น

รวมทั้งสิ้น 99.97% ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมด     

 2. ไม่มีกรรมการของบริษัทท่านใดถือหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัท

โครงสร้างการจัดการ
 โครงสร้างการบรหิารจดัการประกอบไปด้วย คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการลงทนุ และคณะกรรมการชดุย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน และคณะ

กรรมการผลิตภัณฑ์

 โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ได้แต่งต้ัง นายฐากร ปิยะพันธ ์

ด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ตัง้แต่วนัที ่5 พฤศจกิายน 2563

โครงสร้างองค์กรของบริษัท
 โครงสร้างองค์กรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สามารถแสดงได้ดังแผนผังต่อไปนี้

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
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คณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมโดยพิจารณาถึงขนาด องค์ประกอบ 

สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ (Independent Director) กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร (Executive Director) และกรรมการ 

ที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) ท่ีสะท้อนถึงการถ่วงดุลอ�านาจอย่างเหมาะสม (Check and Balance) ซึ่ง

เป็นไปตามแนวปฏิบัติ เรื่องการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทประกันชีวิตตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม 

การประกอบธุรกิจประกันภัยก�าหนด 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 11 ท่าน ดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 นายสนิท   วรปัญญา (1) ประธานกรรมการ - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

2 นายโชติพัฒน์   พีชานนท์ รองประธานกรรมการ - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

3 นายฐาปน   สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

4 พล.ต.อ.เจตน์   มงคลหัตถี กรรมการอิสระ

5 นายผดุงเดช   อินทรลักษณ์ กรรมการอิสระ

6 นายโยธิน   พิบูลย์เกษตรกิจ กรรมการอิสระ

7 นายวัชรา   ตันตริยานนท์ (2) กรรมการอิสระ

8 นางอาทินันท์   พีชานนท์ กรรมการ - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

9 นางกิตติยา   โตธนะเกษม (3) กรรมการ - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

10 นายอภิชัย   บุญธีรวร กรรมการ - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

11 นายฐากร   ปิยะพันธ์ (4) กรรมการ - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

โดยมี นางภฤตยา สัจจศิลา ท�าหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

หมายเหตุ (1)	 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ครั้งที่	6/2563	เมื่อวันที่	15	พฤษภำคม	2563
	 	 	 มีมติแต่งตั้ง	นำยสนิท	วรปัญญำ	ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำร	แทนนำยเจริญ	สิริวัฒนภักดี	
	 	 	 มีผลตั้งแต่วันที่	15	พฤษภำคม	2563

	 	 (2)	 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	ประจ�ำปี	2563	เมื่อวันที่	30	พฤศจิกำยน	2563	
	 	 	 มีมติเพิ่มจ�ำนวนกรรมกำรจำก	10	คน	เป็น	11	คน	
	 	 	 และแต่งตั้ง	นำยวัชรำ	ตันตริยำนนท์	ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระ	

	 	 (3)	 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ครั้งที่	3/2563	เมื่อวันที่	27	กุมภำพันธ์	2563
	 	 	 มีมติแต่งตั้ง	นำงกิตติยำ	โตธนะเกษม	ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร	แทนคุณหญิงวรรณำ	สิริวัฒนภักดี

	 	 (4)	 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ครั้งที่	10/2563	เมื่อวันที่	5	พฤศจิกำยน	2563
	 	 	 มีมติแต่งตั้ง	นำยฐำกร	ปิยะพันธ์	ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรแทนนำยเจริญ	สิริวัฒนภักดี
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คณะกรรมการตรวจสอบ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 8 ท่าน ดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 นายโยธิน   พิบูลย์เกษตรกิจ (1) ประธานกรรมการตรวจสอบ

2 พล.ต.อ.เจตน์   มงคลหัตถี กรรมการตรวจสอบ

3 นายผดุงเดช   อินทรลักษณ์ กรรมการตรวจสอบ

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 นางกิตติยา   โตธนะเกษม (1) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2 นายผดุงเดช   อินทรลักษณ์ กรรมการ

3 นายโชติพัฒน์   พีชานนท์ กรรมการ

4 นางอาทินันท์   พีชานนท์ (2) กรรมการ

5 นางภฤตยา   สัจจศิลา กรรมการ

6 นางสาวไพศรี   ชุติวิริยะการย์ กรรมการ

7 นางชลากร   ตั้งจิตนบ กรรมการ

8 นางจันทิมา   กิติสาระกุลชัย กรรมการ

โดยมีผู้บริหารสูงสุดของส�านักตรวจสอบภายใน ท�าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายนพดล  กรุยแดง ท�าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ (1)	 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ครั้งที่	7/2563	เมื่อวันที่	27	พฤษภำคม	2563
	 	 	 มีมติแต่งตั้ง	นำยโยธิน	พิบูลย์เกษตรกิจ	ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
	 	 	 แทนนำยสนิท	วรปัญญำ	มีผลวันที่	1	มิถุนำยน	2563

หมายเหตุ 	 (1)	 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ครั้งที่	7/2563	เมื่อวันที่	27	พฤษภำคม	2563
	 	 	 	 มีมติแต่งตั้ง	นำงกิตติยำ	โตธนะเกษม	ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
	 	 	 	 แทนนำยโยธิน	พิบูลย์เกษตรกิจ	มีผลวันที่	1	มิถุนำยน	2563

	 	 	 (2)	 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ครั้งที่	6/2563	เมื่อวันที่	15	พฤษภำคม	2563
	 	 	 	 มีมติแต่งตั้ง	นำงอำทินันท์	พีชำนนท์	ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง	มีผลวันที่	15	พฤษภำคม	2563	
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คณะกรรมการลงทุน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการลงทุนประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 7 ท่าน ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 นายโชติพัฒน์   พีชานนท์ ประธานกรรมการลงทุน

2 นางอาทินันท์   พีชานนท์ กรรมการ

3 นายอภิชัย   บุญธีรวร กรรมการ

4 นายฐากร   ปิยะพันธ์ (1) กรรมการ

5 นางภฤตยา   สัจจศิลา กรรมการ

6 นางชลากร   ตั้งจิตนบ กรรมการ

7 นายณัฐพงศ์   สิทธิกุล กรรมการ

โดยมี นายชมธวัช คละจิตร ท�าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการลงทุน

หมายเหตุ (1)	 ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ครั้งที่	11/2563	เมื่อวันที่	15	ธันวำคม	2563	
	 	 	 มีมติแต่งตั้ง	นำยฐำกร	ปิยะพันธ์	ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรลงทุน	มีผลวันที่	15	ธันวำคม	2563	

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 นายโชติพัฒน์   พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร

2 นายอภิชัย   บุญธีรวร รองประธานกรรมการบริหาร

3 นายฐากร   ปิยะพันธ์ (1) กรรมการ

โดยมี นางภฤตยา สัจจศิลา ท�าหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

หมายเหตุ (1)	 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ครั้งที่	10/2563	เมื่อวันที่	5	พฤศจิกำยน	2563	
	 	 	 มีมติแต่งตั้ง	นำยฐำกร	ปิยะพันธ์	ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริหำร	มีผลวันที่	5	พฤศจิกำยน	2563	
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คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 10 ท่าน ดังนี้

คณะกรรมการผลิตภัณฑ์
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 10 ท่าน ดังนี้

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 นางสาวไพศรี   ชุติวิริยะการย์ ประธานกรรมการ

2 นางสาวจ�าเนียน   จ�านงค์รักษ์ กรรมการ

3 นายอลงกรณ์   บุญสุวรรณ์ กรรมการ

4 นางสาวมาลัย   ยิ้มรุ่งฤกษ์ กรรมการ

5 นายนพดล   กรุยแดง กรรมการ

6 นางอารยา   รัตนอุดม กรรมการ

7 นายปณิธาน   อ่อนเมือง กรรมการ

8 นางสาวพิมพิศ   ศักดิ์การินทร์กุล กรรมการ

9 แพทย์ที่ปรึกษา กรรมการ

10 นายโชคชัย   ลิ้มบุญแตง กรรมการและเลขานุการ

ล�าดับ รายชื่อ ต�าแหน่ง

1 นางภฤตยา   สัจจศิลา (1) ประธานกรรมการ

2 นางสาวไพศรี   ชุติวิริยะการย์ รองประธานกรรมการ

3 นางชลากร   ตั้งจิตนบ กรรมการ

4 นางสาวจ�าเนียน   จ�านงค์รักษ์ กรรมการ

5 นางสาวประภา   จันทร์ส�าราญ กรรมการ

6 นายนพดล   กรุยแดง กรรมการ

7 นางอารยา   รัตนอุดม กรรมการ

8 นางสาวพิมพิศ   ศักดิ์การินทร์กุล กรรมการ

9 นายปณิธาน   อ่อนเมือง กรรมการ

10 นายณัฏฐ์   พูศักดิ์ศรีกิจ กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ (1)	 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ครั้งที่	11/2563	เมื่อวันที่	15	ธันวำคม	2563	
	 	 	 มีมติแต่งตั้ง	นำงภฤตยำ	สัจจศิลำ	ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรผลิตภัณฑ์	มีผลวันที่	15	ธันวำคม	2563	



42 รายงานประจ�าปี 2563

กรรมการ
        บรษัิทมคีณะกรรมการคณะหนึง่ ประกอบด้วยกรรมการ 

ไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวน 

กรรมการทัง้หมดต้องมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจักร และจะต้องมี 

กรรมการซึ่งมีสัญชาติไทยตามอัตราส่วนท่ีกฏหมายว่าด้วย

การประกันชีวิตก�าหนด

 คณะกรรมการบริษัทมาจากการเลือกตั้งของที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท  

คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการจ�านวนหน่ึงเป ็นคณะ

กรรมการบริหาร เพื่อด�าเนินกิจการอย่างหน่ึงอย่างใดหรือ

หลายอย่าง โดยชื่อและจ�านวนกรรมการซ่ึงมีอ�านาจลงนาม 

ลายมือชื่อผูกพันบริษัทเป็นดังนี้

 นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 

นางอาทินันท์ พีชานนท์ นายอภิชัย บุญธีรวร และนายฐากร 

ปิยะพันธ์ กรรมการสองในห้าคนน้ีลงลายมือชื่อร่วมกัน 

และประทับตราส�าคัญของบริษัท ส่วนการลงลายมือชื่อใน 

กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทให้กรรมการคนหนึ่งคนใด 

ในห้าคนข้างต้นลงลายมือชื่อ

ค่าตอบแทนกรรมการ 
        กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูป

ของเบี้ยประชุม บ�าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน 

ในลกัษณะอืน่ตามข้อบงัคบัซึง่ได้รบัอนมุติัจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้น 

        กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและค่า

บ�าเหน็จตามที่ท่ีประชุมคณะกรรมการก�าหนด แต่ทั้งนี้ต้อง 

ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการบริหารผู้นั้นในอัน 

ที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นในฐานะ

กรรมการบริษัท

 ทัง้นีใ้นปี 2563 บรษิทัได้มกีารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

เป็นจ�านวนรวม 1,840,800 บาท ซึ่งเป็นไปตามวงเงินที่ได้รับ 

อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563

รายการระหว่างกัน
          ในปี 2563 บริษัทมีการรับประกันชีวิตกลุ่ม เพื่อเป็น

สวัสดิการของพนักงานของคู่สัญญาที่เป็นบุคคลที่มีความ

เกีย่วข้องกบับรษิทั ได้แก่ การรบัประกนัชวีติกลุม่เพือ่สวสัดกิาร

พนักงานของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) , บริษัท 

เครอืไทย โฮลดิง้ส์ จ�ากัด (มหาชน) , บรษิทั อาคเนย์ประกันภยั 

จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จ�ากัด เป็นต้น 

โดยบริษัทมีการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 

และวิธีการรับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ทั่วไปด้วยราคาที่ 

เป็นธรรมตามราคาตลาดโดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ

บริษัทเป็นส�าคัญ
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 1. นโยบายก�ากับดูแลกิจการ

 บริษัทให้ความส�าคัญกับการด�าเนินกิจการตามหลัก

การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี มีความโปร่งใส มีมาตรฐานสากล 

ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และ

ท�าให ้บริษัทเป ็นที่ยอมรับมากขึ้นท้ังภายในประเทศและ 

ต่างประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญประการหน่ึงในการบรรล ุ

เป้าหมายทางธุรกิจ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่บริษัท 

รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันให้เกิดกับผู้ถือหุ้น ผู้เอาประกันภัย 

และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็น

ธรรมทั่วถึง ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจประกันชีวิตให้ 

เหมาะสมกับสภาวการณ์ และปัจจัยแวดล้อมรวมถึงสภาพ 

ทางสังคมเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยค�านึงถึงผลประกอบการ 

ที่ดีในระยะยาวและมีความยั่งยืนทางธุรกิจ 

 บริษัทจึงได้ก�าหนดกรอบการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี

ภายใต้แนวทางของหน่วยงานก�ากบั อันประกอบด้วย ส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกิจประกนัภยั 

ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย เร่ือง กรอบการก�ากับกิจการท่ีดีของบริษัท 

ประกันชีวิต พ.ศ. 2562 รวมถึงประกาศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และ 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 เพื่อให้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้นยึดถือปฏิบัติ

อย่างเคร่งครัด

 1.1 หมวดสิทธิผู้ถือหุ้น บริษัทตระหนักและให้ความ

ส�าคญัในสทิธพิืน้ฐานต่างๆ ของผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีม 

และเป็นธรรมตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ท้ังในฐานะของผู้ถือหุ้น และในฐานะ

เจ้าของบรษิทั เช่น สทิธใินการซ้ือ ขาย โอนหุน้ หรือหลกัทรพัย์

ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมในการ

รับซื้อคืนโดยบริษัท สิทธิในการท่ีจะได้รับส่วนแบ่งก�าไรและ

เงินปันผลจากบริษัทอย่างเท่าเทียม สิทธิในการได้รับข้อมูล 

สารสนเทศของบริษัทอย่างเพียงพอและทันเวลา สิทธิในการ

เสนอเพิม่วาระการประชมุ สทิธิต่างๆ ในการประชมุผูถ้อืหุน้ ได้แก่ 

สิทธิในการแสดงความเห็น และซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

สทิธิในการร่วมตัดสนิใจในเรือ่งส�าคญัของบรษิทั เช่น การจดัสรร 

เงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้ง 

ผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่ส�าคัญ และมีผลต่อทิศทาง 

การด�าเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 

ข้อบังคับบริษัท เป็นต้น ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทให้ความ 

ส�าคัญในทุกประเด็นที่ส�าคัญทั้งประเด็นที่ถูกก�าหนดใน 

กฎหมาย และประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการด�าเนิน

การของกิจการจะถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่ให้

ทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้พจิารณา และ/หรอือนมุติัในเรือ่งส�าคญันัน้ๆ

 1.2 หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทมีนโยบายในการท�าหน้าที่ก�ากับดูแลผู้ถือหุ้นทุกราย

อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 

หรือสัญชาติต่างด้าวให้ได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธ ิ

ขัน้พืน้ฐานอย่างเป็นธรรม โดยไม่เกีย่วข้องกบัการละเมดิสทิธิ

มนุษยชน และมีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่

และผู้ถือหุ้นส่วนน้อยอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม

และออกเสียงลงคะแนน การรับส่วนแบ่งก�าไรและเงินปันผล 

การรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการด�าเนินงานและนโยบาย 

การบริหารอย่างสม�่าเสมอและทันเวลา

 1.3 หมวดการค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่ม 

ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหาร

ของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า              

ผูถ้อืหุน้ หรอืนกัลงทนุ เจ้าหนี ้ชมุชน สงัคม หรอืภาครฐั รวมถงึ 

คู่แข่ง โดยคณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุน 

และการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็น

ประโยชน์ในการด�าเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท 

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงก�าหนดนโยบายให้ปฏิบัติตาม

กฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วน 

ได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ตามหลักสิทธิ 

มนุษยชนสากล นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือ 

ระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้าง

ความมั่นคงให้แก่บริษัทตามนโยบายและแนวปฏิบัติการ 

ก�ากับกิจการที่ดีของบริษัท

 1.4 หมวดการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส บริษัท 

มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญเกี่ยวกับ

ข้อมูลบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทาง 

การเงนิอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางท่ี 

เข้าถึงง่าย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน 

ข้อมูลของบริษัทที่บริษัทเปิดเผยได้แก่ วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการและผู้บริหารกฎบัตรของ 

การก�ากับกิจการที่ดี
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คณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย งบการเงินและรายงาน 

เก่ียวกับฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิการ เป็นต้น เพือ่สือ่สาร 

กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมไปถึง 

ผู ้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการด�าเนินงาน 

ตลอดจนผลประกอบการของบริษัทสู่สาธารณะผ่านส่ือต่างๆ 

และเว็บไซต์บริษัท

 1.5 หมวดความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ บรษิทั

มีการก�าหนดโครงสร้างคณะกรรมการ องค์ประกอบ และ

จ�านวนกรรมการทีเ่หมาะสม โดยค�านงึถงึลกัษณะ ขนาด ความ

ซับซ้อนของบริษัท มีการถ่วงดุลอ�านาจและความสามารถของ

กรรมการในการท�างานร่วมกันอย่างเหมาะสม และเป็นไปตาม

กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งต้ัง

คณะกรรมการบริษัทที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ ์

และเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของตน 

และมีประสบการณ์หรือทักษะที่หลากหลายเหมาะสมกับ

ลักษณะ ขนาด ความซับซ้อน และความเสี่ยงของบริษัท 

โดยคณะกรรมการของบริษัท มีองค์ประกอบเป็นไปตาม

ประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย เร่ือง กรอบการก�ากับกิจการท่ีดีของบริษัท 

ประกันชีวิต พ.ศ. 2562 ดังนี้

 1. กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร มจี�านวนไม่เกนิหนึง่ในสาม 

  ของจ�านวนกรรมการทั้งมหด

 2. กรรมการอิสระ มีจ�านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในส่ีของ 

  จ�านวนกรรมการทั้งหมด

 3. ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการอิสระหรือ 

  กรรมการที่ไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

 กรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติ 

ความเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นไปตามกฎหมาย

และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 2. การก�ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในบริษัท

 บริษัทให้ความส�าคัญต่อการก�ากับดูแลการใช้ข้อมูล

ภายในให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมี

มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ก�าหนดให้ผู้เกี่ยวข้อง

กบัการปฏบิตังิานโดยตรงในเรือ่งนัน้ๆ ท่ีจะได้รบัข้อมลู ส�าหรบั

ข้อมูลในระบบสารสนเทศบริษัทได้ก�าหนดสิทธ์ิในการเข้าถึง

ข้อมูลตามความจ�าเป็นท่ีใช้งาน รวมท้ังบริษัทมีนโยบายการ

เข้าถึงข้อมูลและการใช้ข้อมูลของบริษัทให้คณะกรรมการ 

ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับชั้น รวมถึงผู้ให้บริการภายนอก

รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทจะไม่เผย

แพร่ข้อมูลการด�าเนินงานของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

ผูม้อี�านาจควบคมุข้อมลู หรอืน�าไปใช้เพือ่ประโยชน์ของตนเอง

และผู้เกี่ยวข้องจากต�าแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับ 

ของบริษัท ก่อนที่ข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมถึง 

ห้ามมิให้กรรมการ ผู ้บริหารและพนักงานของบริษัทที่ได ้

รับทราบข้อมูลเป็นสาระส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงต่อราคา

หลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท เครือไทย 

โฮลด้ิงส์ จ�ากดั (มหาชน) (“บรษิทัแม่”) ในช่วงเวลาทีก่�าหนดไว้ 

จนกว่าจะเปิดเผยข้อมูลงบการเงินต่อสาธารณชน และจนกว่า 

จะพ้น 24 ชั่วโมงนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลงบการเงิน ในกรณ ี

ที่พบว่ามีการฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาตาม

ระเบียบและข้อบังคับที่บริษัทก�าหนดไว้

 3. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทตระหนักว่า บริษัทได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อ

มั่นจากลูกค้า ผู้เอาประกันภัย ผู้รับผลประโยชน์ตามสัญญา

ประกันชีวิต ผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ผลิตภัณฑ์

ทางการเงิน และบริการด้านอื่นๆ ของบริษัท ซ่ึงเป็นเจ้าของ

ข้อมูลส่วนบุคคลในการที่จะให้บริษัทเป็นผู้จัดเก็บ รวบรวม 

ใช้ ประมวลผล หรือกระท�าการใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วน

บุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับประกันชีวิตและชดใช้เงิน

ตามสัญญาประกันชีวิต รวมถึงให้บริการและพัฒนาการให้

บริการด้านต่างๆ ของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตาม

ที่เจ้าของข้อมูลก�าหนดมาโดยตลอด และเนื่องจากบริษัทให้

ความส�าคัญต่อการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของ

ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงตระหนักถึงความรับผิดชอบของ

บรษิทัในการจดัเกบ็ รวบรวม ใช้ ประมวลผล และ/หรอืเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้รับอนุญาตจาก

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และความรับผิดชอบในการด�าเนิน

การป้องกันรักษาและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งบริษัทได้

รับมาอย่างเคร่งครัด 

 ในการนี้เพื่อให้ลูกค้า ผู้ใช้บริการ คู่ค้าและคู่สัญญา

ของบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้เข้าใจถึงขั้นตอน

และแนวทางของบริษัทในการจัดเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล 

และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และเชื่อมั่นไว้วางใจต่อ

การด�าเนินการของบริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บ 

รวบรวม ใช้ ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการด�าเนินการของบริษัทให้

เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และการปฏิบัติตามกฎหมาย

ว่าด้วยการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอ่ืน 
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ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเคร่งครัด บริษัทจึงได้ก�าหนด 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่ีสอดคล้องกับกฎหมาย 

ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่น 

ที่ เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ให้ลูกค้า คู ่ค ้า ผู ้ท�าธุรกรรม 

กับบริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบผ่านเว็บไซต์บริษัท 

www.southeastlife.com/services/data-privacy-policy 

ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน หรือเพิกถอน

ค�ายินยอมให้บริษัทจัดเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล เปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 1726 

 4. การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่

  ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) 

 บริษัทให้ความส�าคัญต่อการบริหารจัดการด้านการ

ให้บริการลูกค้าอย่างมีความรับผิดชอบและเป็นธรรม โดยมุ่ง

หมายให้ 

 (1)  ลูกค้าเชือ่มัน่ต่อบรษิทัว่าให้บรกิารอย่างเป็นธรรม 

ลูกค้าได้รับการบริการด้วยความจริงใจ ไม่ถูกเอาเปรียบ

 (2) ลูกค้าได้รับค�าแนะน�าที่เหมาะสมและชัดเจน 

 (3) ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเป็นธรรมทั้ง

ด้านราคา สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข 

 (4) ลกูค้าสามารถใช้บรกิารได้สะดวกและได้รบัการดูแล

แก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม และ 

 (5) ผู้เสนอขายช่วยให้ลกูค้าเข้าใจสทิธแิละผลประโยชน์

ที่ตนเองจะได้รับ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจท�า 

ประกันภัย

 ทั้งนี้ นโยบายการบริหารจัดการด้านการให้บริการ

แก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) มีการก�าหนด 

หลักเกณฑ์ส่วนใหญ่ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ

ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ก�าหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย 

ของบริษัทประกันชีวิต และการปฏิบัติหน้าท่ีของตัวแทน 

ประกนัชวีติ นายหน้าประกนัชวีติ และธนาคาร พ.ศ. 2561 และ 

ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ 

กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้น ยึดถือปฏิบัติ

อย่างเคร่งครัด

 บริษัทก�าหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการ

ให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมประกอบด้วยหลักเกณฑ์ที่

เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการระบบงานที่เกี่ยวกับการให้

บริการแก่ลูกค้า และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการ

ให้บริการและผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้กรณีที่บริษัทมอบหมายงาน

ทั้งหมด หรือบางส่วนให้ผู้บริการภายนอก (Outsourcing) 

หรือตัวแทนประกันชีวิต โดยบริษัทจะรับผิดชอบเสมือนเป็น 

ผู้ด�าเนินการเอง

 4.1 ด้านวัฒนธรรมองค์กร และบทบาทหน้าท่ีของ

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบรษิทั และผูบ้รหิารระดับสงูมหีน้าทีร่บัผดิชอบ

ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและผลกัดันการให้บรกิารท่ีเป็น

ธรรมเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผล ซึ่งการให้

บริการอย่างเป็นธรรมนั้นถือเป็นหัวใจของวัฒนธรรมองค์กร
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 4.2 ด้านการพฒันาผลติภัณฑ์และการจดักลุม่ลกูค้า 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ 

(Product Governance Committee) โดยมีการก�าหนด

องค์ประกอบ หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

เป็นไปตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย และค�านึงถึงความเหมาะสม

กับลักษณะขนาดและความซับซ้อนทางธุรกิจ และให้บริษัท

ด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมโปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้

เสียภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและสร้างคุณค่าให้

บริษัทอย่างเหมาะสมในระยะยาว คณะกรรมการผลิตภัณฑ์

จะพจิารณาถึงความเหมาะสมกบัความประสงค์ ความสามารถ

ทางการเงิน และความสามารถในการท�าความเข้าใจของลูกค้า

เป้าหมายแต่ละกลุ่มและลูกค้าเปราะบางเป็นกรณีพิเศษเป็น

ส�าคัญ รวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไข สิทธิ

ประโยชน์ อัตราเบี้ยประกันภัย หรือค่าธรรมเนียม และความ 

สามารถในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของผู ้เสนอขายและ 

ระบบงาน และความสามารถในการควบคุมดูแลคุณภาพ 

การขายให้เป็นธรรมกับลูกค้า เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าลูกค้าต้อง 

ได้รับผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 

และเป็นธรรมทัง้ราคา ผลประโยชน์ และเงือ่นไขความคุ้มครอง

ตามสัญญาประกันภัย

 4.3 การก�าหนดค่าตอบแทน บรษิทัก�าหนดค่าตอบแทน 

ให้แก่ผู้เสนอขายกรมธรรม์ในทกุช่องทางเสนอขาย และก�าหนด 

มาตรการตักเตือน ลงโทษไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยค�านึง 

ถงึคณุภาพการให้บรกิารอย่างมนียัส�าคญัส�าหรบัผูเ้สนอขาย 

ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึง 

ผู้บริหารที่มีหน้าที่ควบคุมดูแล เพื่อผลักดันให้เกิดการให้

บริการที่เป็นธรรม

 4.4 กระบวนการขาย บรษิทัมนีโยบายไม่รบกวนความ

เป็นส่วนตวัของลกูค้าในการน�าเสนอขายผลติภณัฑ์ของบรษิทั 

โดยต้องได้รบัอนญุาตหรอืยนิยอมจากลกูค้าก่อน นอกจากนี้

ลกูค้าต้องได้รบัข้อมลูทีส่�าคญัครบถ้วน ไม่เกนิจรงิ ไม่บดิเบอืน 

และเพียงพอต่อการใช้ประกอบการตัดสินใจด้วยความเข้าใจ

ที่ถูกต้อง ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับ

ความประสงค์ ความสามารถทางการเงิน และความสามารถ

ในการท�าความเข้าใจผลิตภัณฑ์และบริการของตนเอง

 4.5 การสื่อสาร บริษัทก�าหนดให้ผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

กับการเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าต้องได้รับ

การสื่อสารถึงความส�าคัญและตระหนักถึงการน�าเสนอขาย

ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นธรรม มีความรู้ ความสามารถ 

เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถให้บริการแก่ลูกค้า 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 4.6 การดูแลข้อมูลลูกค้า บริษัทให้ความส�าคัญต่อ

ข้อมูลของลูกค้า โดยข้อมูลของลูกค้าที่บริษัทได้รับมาจะต้อง

ได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย ค�านึงถึงความเป็นส่วนตัวของ

ลูกค้าและการรักษาความลับ การส่งข้อมูลลูกค้าต่อให้ผู้อ่ืน

ต้องไม่กระทบความเป็นส่วนตัวของลกูค้า โดยบริษทัมนีโยบาย 

การปฏิบัติต่อข้อมูลลูกค้าทั้งการได้มาของข้อมูล การเก็บ

รกัษา และการปกป้องข้อมลูส่วนบุคคลของลกูค้าซึง่เป็นไปตาม 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 4.7 การแก้ไขข้อร้องเรียนและการจดัการข้อร้องเรยีน

ของลูกค้า บริษัทตระหนักว่าข้อร้องเรียน และปัญหาเกี่ยวกับ 

ผลติภณัฑ์และบรกิารของบรษิทัเป็นเรือ่งส�าคญั ดงันัน้บรษิทัจงึ

ให้ความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหา การจัดการเรื่องร้องเรียน 

และการชดเชยเยียวยาแก่ลูกค้าต้องมีความชัดเจน รวดเร็ว 

เป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม โดยบริษัทก�าหนด 

ให้หน่วยงาน หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่รับผิดชอบใน

เร่ืองดังกล่าว รายงานการด�าเนินการแก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์และบริการ หรือข้อร้องเรียนที่ได้รับเพื่อประเมิน

และสั่งการให้ปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให ้

ดีขึ้น หรือแก้ไขการด�าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกัน

ไม่ให้เกิดปัญหา
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 บรษิทัมกีารประเมนิปัจจยัเสีย่งต่างๆ และมกีารบรหิาร

จัดการความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัท

ยอมรับได้ โดยปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญได้แก่

 • ปัจจยัทางด้านเศรษฐกจิ เช่น ภาวะอตัราดอกเบีย้ต�า่ 

  ที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลานาน ความถดถอยของภาวะ 

  เศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 • ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี เช่น Insurtech คือการ 

  น�าเทคโนโลยี เข้ามาใช้กับธุรกิจประกันภัย เพื่อ 

  อ�านวยความสะดวกให้ลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพ 

  ในการด�าเนินงาน หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม ่

  ยกตัวอย่างเช่น การซือ้ประกนัภยัหรอืการเคลมผ่าน 

  Application หรือให้ผู้เอาประกันสามารถเลือก 

  เปิด-ปิด ความคุ้มครองเองได้ผ่าน Application 

  เพื่อประหยัดค่าเบีย้เป็นต้น โดยบริษทัมีความเสี่ยง 

  ที่จะไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับการเข้ามาของ 

  Insurtech เช่น ไม่สามารถอ�านวยความสะดวกให ้

  ลูกค้ามีประสิทธิภาพการท�างานต�่ากว่าคู่แข่ง หรือ 

  ไม่สามารถออกผลิตภัณฑ์ที่ดีได้เทียบเท่าคู่แข่ง 

  ที่ใช้ Insurtech จนท�าให้สูญเสีย ความสามารถใน 

  การแข่งขันและโดนแย่งส่วนแบ่งการตลาดในที่สุด 

 • ปัจจัยทางด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับใหม่ๆ จาก 

  หน่วยงานก�ากับดูแล

 • ปัจจัยทางด้านความเสีย่งทีเ่กดิใหม่ เช่น การระบาด 

  ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  

  (Coronavirus Disease 2019: COVID-19)  

  บริษัทได้มีการปรับแผนกลยุทธ์ของบริษัท โดย 

  วิ เคราะห์จากสถานการณ์การระบาดปัจจุบัน 

  ซึ่งกระทบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมไปถึง 

  การ Activate BCP เพื่อให้การด�าเนินงานของ 

  บริษัทยังสามารถตอบสนองความต้องการของ 

  ลูกค้า และคู่ค้าได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

 บรษิทัมกีารบรหิารจัดการความเสีย่งทีมี่ประสทิธภิาพ 

และเป็นไปตามมาตรฐานของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมีการ

ก�าหนดกรอบและนโยบายการบริหารความเส่ียง ส�าหรับใช้

ในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินธุรกิจ เช่น 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านประกันภัย ความเสี่ยง

ด้านตลาด ความเสีย่งด้านเครดติ ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง 

ความเสีย่งด้านปฏบิติัการ ความเสีย่งด้านชือ่เสยีง ความเสีย่ง

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านมหันตภัย ความ

เสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ และความเสี่ยงภายในกลุ่มธุรกิจ นอกจาก

นี้บริษัทมีการก�าหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหาร

ความเส่ียง ตลอดจนมีการก�าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ

ได้ และมีกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบไป

ด้วยการระบแุละประเมนิความเสีย่ง การตอบสนองความเสีย่ง 

การติดตามและรายงานความเสีย่ง รวมไปถงึมกีารก�าหนดและ

ติดตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่ส�าคัญ 

 การบริหารความเสี่ยง เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ของทุกคนในบริษัท บริษัทจึงได้มีการสื่อสารและพัฒนา 

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนเกิดความตระหนัก และ

มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการในการบริหาร 

ความเสี่ยง เพื่อที่สามารถเห็นความเสี่ยง และหาวิธีการลด

ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 ความเสี่ยงที่ส�าคัญที่มีผลต่ออัตราส่วนความเพียง

พอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio : CAR) 

ได้แก่ความเสี่ยงด้านตลาด ที่เกิดจากความผันผวนของราคา

สินทรัพย์ลงทุน และความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยท่ีน�าไป

สู่ความไม่สอดคล้องกันของมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด 

สินทรัพย์และหนี้สิน โดยบริษัทมีการบริหารสินทรัพย์และ

หนี้สิน (Asset and Liability Management) นอกจากนี ้

บริษัทมีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนฯ ภายใต้

สถานการณ์วิกฤตต่างๆ (Stress Test) เป็นประจ�า เพ่ือให้

มั่นใจได้ว่าบริษัทมีเงินกองทุนเพียงพอที่จะสามารถรองรับ

ความเสียหาย หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด 

 บริษัทได้ค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งหมด (Stakeholders) ซึ่งประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น พนักงาน 

ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานก�ากับดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การรักษาระดับเงินกองทุนที่ต้องด�ารงตามกฎหมายให้อยู่ใน 

ระดบัทีม่ากกว่าอตัราส่วนความเพยีงพอของเงนิกองทนุขัน้ต�า่ 

ที่กฎหมายก�าหนดที่ร้อยละ 120 และเพียงพอท่ีจะรองรับ 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ปัจจัยความเสีย่งและการบรหิารความเสีย่งของบรษัิท
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ช่องทางการร้องเรียน
 บริษัทได้จัดเตรียมช่องทางส�าหรับลูกค้าใช้ 

ในการร้องเรยีนหรือแสดงความคดิเหน็ไว้  4 ช่องทาง 

ได้แก่

 1. ศูนย์ดูแลลูกค้า โทร.1726

 2. LINE Official Account “อาคเนย์”

  ID : @Southeast.th  

 3. เว็บไซต์ www.southeastlife.com

 4. Facebook Page “อาคเนย์ Southeast”

 5. ส�านักงานสาขาบริษัท

 บรษิทัมกีารก�าหนดนโยบายการควบคมุภายใน ซึง่ถอื 

เป็นกลไกส�าคัญประการหน่ึงในการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 

และเป็นเครื่องมือส�าคัญของผู้บริหาร ในการวางระบบการ

ควบคมุภายในทัง้ระดบัองค์กร และระดบัหน่วยงาน รวมถงึการ

สือ่สารข้อมลูให้แก่ผูเ้กีย่วข้องได้ทราบ และก�ากับดแูลให้มกีาร

ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ 

เพื่อให้เกิดระบบการด�าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสม 

และสอดคล้องกับการบริหารจัดการความเส่ียงโดยรวมของ

บริษัทตามกรอบที่ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานสากล 

โดยให้มีส�านักตรวจสอบภายในท�าหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน

ระบบควบคุมภายใน และติดตามเพื่อให้เกิดกระบวนการ

ปรับปรุงการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ครอบคลุมประเด็นหลัก

ที่ส�าคัญ ได้แก่ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และก�าหนดอัตรา

เบี้ยประกันภัย ด้านการรับประกันภัย ด้านการจัดการสินไหม

ทดแทน ด้านการประกันภัยต่อ ด้านการลงทุนและประกอบ

ธุรกิจอื่น ด้านการรับเงินและจ่ายเงิน ด้านการจัดท�ารายงาน

ทางการเงิน รายงานผลการด�าเนนิงาน และรายงานข้อมลูต่างๆ 

ด้านการปฏบิตัติามกฎหมาย และก�าหนดให้มกีารทบทวนระบบ

การควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และ

เพียงพออย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยฝ่ายจัดการเป็นผู้ก�ากับ

ดูแลหน่วยงานภายในองค์กรให้มีการก�าหนดระบบควบคุม

ภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการให้เป็น

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของ 

ระบบการควบคุมภายใน และก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของ

ส�านักตรวจสอบภายในและหน่วยงานก�ากับตามกฎหมาย 

โดยให้ข้อแนะน�าและติดตามการด�าเนินการแก้ไขในประเด็น

ที่มีนัยส�าคัญ เพื่อก่อให้เกิดการก�ากับดูแลกิจการและการ

ควบคุมภายในที่ดี

การควบคุมภายใน



บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

งบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 956,542,311 2,713,127,896 
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 6, 31 270,731,149 258,534,755 
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 31 320,054,557 329,435,719 
ลูกหน้ีจากการประกนัภยัต่อ 7 217,179,251 262,881,083 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 8, 32 194,046,842 161,252,984 
สินทรัพยล์งทุน
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 9, 31, 32, 33 50,264,553,285 47,833,885,547 
เงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับ 10 856,855,469 902,341,186 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 448,255,603 429,443,505 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 12 13,208,578 -                    
สิทธิการเช่าท่ีดิน 13, 31 1,334,520,030 1,357,267,530 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสุทธิ 27 338,285,981 -                    
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 14 160,534,417 179,328,356 
สินทรัพยอ่ื์น 15, 31 91,131,986 74,529,560 

รวมสินทรัพย์ 55,465,899,459 54,502,028,121 

31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562

หนี้สิน
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 16, 32 43,359,101,369 40,606,869,985 
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 17 367,272,589 415,057,983 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 8, 32 184,652,297 146,021,978 
เจา้หน้ีเงินลงทุน 16,058,367 17,906,918 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 49,129,274 60,574,523 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 129,901,851 120,638,951 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสุทธิ 27 -                    174,025,705 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 13,580,190 -                    
หน้ีสินอ่ืน 19, 31 748,640,123 692,695,223 
รวมหนีสิ้น 44,868,336,060 42,233,791,266 

31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 956,542,311 2,713,127,896 
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 6, 31 270,731,149 258,534,755 
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 31 320,054,557 329,435,719 
ลูกหน้ีจากการประกนัภยัต่อ 7 217,179,251 262,881,083 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 8, 32 194,046,842 161,252,984 
สินทรัพยล์งทุน
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 9, 31, 32, 33 50,264,553,285 47,833,885,547 
เงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับ 10 856,855,469 902,341,186 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 448,255,603 429,443,505 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 12 13,208,578 -                    
สิทธิการเช่าท่ีดิน 13, 31 1,334,520,030 1,357,267,530 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสุทธิ 27 338,285,981 -                    
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 14 160,534,417 179,328,356 
สินทรัพยอ่ื์น 15, 31 91,131,986 74,529,560 

รวมสินทรัพย์ 55,465,899,459 54,502,028,121 

31 ธนัวาคม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน 
   (หุ้นสามญัจ านวน 22,000,000 หุ้น มลูคา่ 100 บาทต่อหุ้น) 2,200,000,000 2,200,000,000 
ทุนท่ีออกและช าระแลว้
   (หุ้นสามญัจ านวน 22,000,000 หุ้น มลูคา่ 100 บาทต่อหุ้น) 2,200,000,000 2,200,000,000 

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้ 20
ทุนส ารองตามกฎหมาย 220,000,000 220,000,000 
ทุนส ารองอ่ืน 7,714,962 7,714,962 

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 3 6,080,906,004 6,052,235,893 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 3, 20
ผลก าไรจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ 331,454,069 312,442,619 
ผลก าไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทุนท่ีวดัมลูคา่ยติุธรรมผา่น 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 1,741,418,946 3,475,843,381 

ผลขาดทุนการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด (2,831,302) -                    
ผลก าไรจากตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงรอตดับญัชี
เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 18,900,720 -                    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,597,563,399 12,268,236,855 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 55,465,899,459 54,502,028,121 

(บาท)

31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้
เบ้ียประกนัภยัรับ 8,344,789,363 8,618,591,580 
หัก เบ้ียประกนัภยัต่อ (348,305,293) (335,034,947)
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 31 7,996,484,070   8,283,556,633   
ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไมถื่อเป็นรำยไดเ้พ่ิมข้ึนจำกปีก่อน (46,726,451) (17,284,177)
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยไดสุ้ทธิ 7,949,757,619   8,266,272,456   
รำยไดค้ำ่จำ้งและคำ่บ ำเหน็จ 44,994,079 75,761,906 
รำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธิ 21, 31 1,560,797,322 1,589,849,880 
ก ำไรจำกเงินลงทุน 22, 31 185,790,043 1,225,119,563 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรปรับมลูคำ่ยติุธรรม 23 (51,035,974) (56,122,370)
ขำดทุนสุทธิจำกกำรป้องกนัควำมเส่ียง 8 (5,054,145) -                    
รำยไดอ่ื้น 31 10,584,738 16,981,935 
รวมรายได้ 9,695,833,682   11,117,863,370 
ค่าใช้จ่าย
ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสญัญำประกนัภยัระยะยำวเพ่ิมข้ึนจำกปีก่อน 2,731,345,029 3,189,329,369 
ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัและคำ่สินไหมทดแทน 25, 26 4,541,180,370 4,517,317,506 
หัก ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและคา่สินไหมทดแทน

   รับคืนจำกกำรประกนัภยัต่อ (245,319,383) (287,227,999)
ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัและคำ่สินไหมทดแทนสุทธิ 4,295,860,987 4,230,089,507 
คำ่จำ้งและคำ่บ ำเหน็จ 1,168,725,556 1,182,856,132 
คำ่ใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน 26, 34 232,630,111 241,007,215 
คำ่ใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน 24, 25, 26, 31 707,645,117 645,733,184 
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนและผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ 30 61,694,662 -                    
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 12 944,456 -                    
รวมค่าใช้จ่าย 9,198,845,918   9,489,015,407   
ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 496,987,764      1,628,847,963   
คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 27 106,223,881 280,286,445 
ก าไรส าหรับปี 390,763,883      1,348,561,518   

(บาท)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน 
   (หุ้นสามญัจ านวน 22,000,000 หุ้น มลูคา่ 100 บาทต่อหุ้น) 2,200,000,000 2,200,000,000 
ทุนท่ีออกและช าระแลว้
   (หุ้นสามญัจ านวน 22,000,000 หุ้น มลูคา่ 100 บาทต่อหุ้น) 2,200,000,000 2,200,000,000 

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้ 20
ทุนส ารองตามกฎหมาย 220,000,000 220,000,000 
ทุนส ารองอ่ืน 7,714,962 7,714,962 

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 3 6,080,906,004 6,052,235,893 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 3, 20
ผลก าไรจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ 331,454,069 312,442,619 
ผลก าไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทุนท่ีวดัมลูคา่ยติุธรรมผา่น 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 1,741,418,946 3,475,843,381 

ผลขาดทุนการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด (2,831,302) -                    
ผลก าไรจากตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงรอตดับญัชี
เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 18,900,720 -                    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 10,597,563,399 12,268,236,855 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 55,465,899,459 54,502,028,121 

(บาท)

31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



58 รายงานประจ�าปี 2563

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)

หมายเหตุ 2563 2562

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 
รายการที่จะไม่ถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 27
ผลก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพยใ์หม่ 28,308,750 -                    
ผลขำดทุนจำกกำรวดัมลูคำ่ใหมข่องผลประโยชน์พนกังำนท่ีก ำหนดไว้ (2,664,739) (22,383,641)
ภำษีเงินไดข้องรำยกำรท่ีจะไมถู่กจดัประเภทใหมไ่วใ้นก ำไรหรือขำดทุน
ในภำยหลงั (5,128,802) 4,476,728 

20,515,209 (17,906,913)
รายการที่อาจถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 27
ผล (ขำดทุน) ก ำไรจำกกำรวดัมลูคำ่เงินลงทุนท่ีวดัมลูคำ่ยติุธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (2,109,050,167) 1,868,125,069 

จดัประเภทรำยกำรใหมจ่ำกวดัมลูคำ่เงินลงทุนท่ีวดัมลูคำ่ยติุธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเป็นก ำไรหรือขำดทุน 61,064,280 -                    

ผลขำดทุนจำกกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด (67,023,473) -                    
ผลก ำไรจำกตน้ทุนกำรป้องกนัควำมเส่ียงรอตดับญัชี
เขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 43,142,197 -                    

ภำษีเงินไดข้องรำยกำรท่ีอำจถูกจดัประเภทใหมไ่วใ้นก ำไรหรือ
ขำดทุนในภำยหลงั 414,373,433 (373,625,014)

(1,657,493,730)  1,494,500,055   
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี (1,636,978,521)  1,476,593,142   
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (1,246,214,638) 2,825,154,660 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 28 17.76 61.30 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)

หมายเหตุ 2563 2562

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 
รายการที่จะไม่ถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 27
ผลก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพยใ์หม่ 28,308,750 -                    
ผลขำดทุนจำกกำรวดัมลูคำ่ใหมข่องผลประโยชน์พนกังำนท่ีก ำหนดไว้ (2,664,739) (22,383,641)
ภำษีเงินไดข้องรำยกำรท่ีจะไมถู่กจดัประเภทใหมไ่วใ้นก ำไรหรือขำดทุน
ในภำยหลงั (5,128,802) 4,476,728 

20,515,209 (17,906,913)
รายการที่อาจถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 27
ผล (ขำดทุน) ก ำไรจำกกำรวดัมลูคำ่เงินลงทุนท่ีวดัมลูคำ่ยติุธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (2,109,050,167) 1,868,125,069 

จดัประเภทรำยกำรใหมจ่ำกวดัมลูคำ่เงินลงทุนท่ีวดัมลูคำ่ยติุธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเป็นก ำไรหรือขำดทุน 61,064,280 -                    

ผลขำดทุนจำกกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด (67,023,473) -                    
ผลก ำไรจำกตน้ทุนกำรป้องกนัควำมเส่ียงรอตดับญัชี
เขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 43,142,197 -                    

ภำษีเงินไดข้องรำยกำรท่ีอำจถูกจดัประเภทใหมไ่วใ้นก ำไรหรือ
ขำดทุนในภำยหลงั 414,373,433 (373,625,014)

(1,657,493,730)  1,494,500,055   
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี (1,636,978,521)  1,476,593,142   
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (1,246,214,638) 2,825,154,660 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 28 17.76 61.30 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)

หมายเหตุ 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
เบ้ียประกนัภยัรับ 8,278,497,888 8,890,383,188 
เงินจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ (60,075,393) (10,728,638)
ดอกเบ้ียรับ 1,091,110,137 1,003,952,429 
เงินปันผลรับ 554,403,786 557,985,283 
รายไดอ่ื้น 10,548,102 16,925,593 
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยั และคา่สินไหมทดแทน (4,566,740,144) (4,427,034,126)
คา่จา้งและคา่บ าเหน็จ (1,171,495,851) (1,176,897,219)
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (156,970,001) (173,196,565)
คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน (595,093,086) (634,226,919)
จ่ายภาษีเงินได้ (220,496,481) (907,901,521)
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ -                    (1,996,160,395)
เงินฝากสถาบนัการเงิน 95,066,300 (70,000,000)
เงินให้กูย้ืม 48,757,945 (59,502,097)
เงินสดรับ - สินทรัพยท์างการเงิน 10,386,582,106 -                    
เงินสดจ่าย - สินทรัพยท์างการเงิน (14,991,753,100) -                    
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน (1,297,657,792) 1,013,599,013 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มาจาก
อุปกรณ์ 36,912 57,400 
เงินสดได้มาจากกจิกรรมลงทุน 36,912 57,400 
กระแสเงินสดใช้ไปใน
อุปกรณ์ 11 (295,702) (4,903,284)
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 14 (7,590,684) (31,566,544)
สิทธิการเช่าท่ีดิน 13 -                    (1,364,850,030)
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - งานระหว่างก่อสร้าง (6,371,554) (4,030,000)
เงินสดใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (14,257,940) (1,405,349,858)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (14,221,028) (1,405,292,458)

งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)

หมายเหตุ 2563 2562

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายเงินปันผลผูถื้อหุ้น 29 (423,500,000) -                    
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า 12 (21,206,765) -                    
เงินสดใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (444,706,765) -                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (1,756,585,585) (391,693,445)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,713,127,896 3,104,821,341 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5 956,542,311 2,713,127,896 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

(บาท)

งบกระแสเงินสด

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)

หมายเหตุ 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
เบ้ียประกนัภยัรับ 8,278,497,888 8,890,383,188 
เงินจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ (60,075,393) (10,728,638)
ดอกเบ้ียรับ 1,091,110,137 1,003,952,429 
เงินปันผลรับ 554,403,786 557,985,283 
รายไดอ่ื้น 10,548,102 16,925,593 
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยั และคา่สินไหมทดแทน (4,566,740,144) (4,427,034,126)
คา่จา้งและคา่บ าเหน็จ (1,171,495,851) (1,176,897,219)
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (156,970,001) (173,196,565)
คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน (595,093,086) (634,226,919)
จ่ายภาษีเงินได้ (220,496,481) (907,901,521)
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ -                    (1,996,160,395)
เงินฝากสถาบนัการเงิน 95,066,300 (70,000,000)
เงินให้กูย้ืม 48,757,945 (59,502,097)
เงินสดรับ - สินทรัพยท์างการเงิน 10,386,582,106 -                    
เงินสดจ่าย - สินทรัพยท์างการเงิน (14,991,753,100) -                    
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน (1,297,657,792) 1,013,599,013 
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มาจาก
อุปกรณ์ 36,912 57,400 
เงินสดได้มาจากกจิกรรมลงทุน 36,912 57,400 
กระแสเงินสดใช้ไปใน
อุปกรณ์ 11 (295,702) (4,903,284)
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 14 (7,590,684) (31,566,544)
สิทธิการเช่าท่ีดิน 13 -                    (1,364,850,030)
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - งานระหว่างก่อสร้าง (6,371,554) (4,030,000)
เงินสดใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (14,257,940) (1,405,349,858)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (14,221,028) (1,405,292,458)

งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

   

   

   

 

หมายเหตุ สารบัญ 

1  ขอ้มูลทัว่ไป      

2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

4  นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

6  เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 

7  ลูกหน้ีจากการประกนัภยัต่อ 

8  ตราสารอนุพนัธ ์

9  เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

10  เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 

11  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

12  สญัญาเช่า 

13  สิทธิการเช่าท่ีดิน 

14  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

15  สินทรัพยอ่ื์น 

16  หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 

17  เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 

18  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

19  หน้ีสินอ่ืน 

20  สาํรอง 

21  รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 

22  กาํไรจากเงินลงทุน 

23  กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายติุธรรม 

24  ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 

25  ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

   

   

   

 

หมายเหตุ สารบัญ 

1  ขอ้มูลทัว่ไป      

2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

4  นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

6  เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 

7  ลูกหน้ีจากการประกนัภยัต่อ 

8  ตราสารอนุพนัธ ์

9  เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

10  เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 

11  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

12  สญัญาเช่า 

13  สิทธิการเช่าท่ีดิน 

14  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

15  สินทรัพยอ่ื์น 

16  หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 

17  เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 

18  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

19  หน้ีสินอ่ืน 

20  สาํรอง 

21  รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 

22  กาํไรจากเงินลงทุน 

23  กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายติุธรรม 

24  ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 

25  ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

หมายเหตุ สารบัญ 

   

26  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 

27  ภาษีเงินได ้

28  กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 

29  เงินปันผล 

30  ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

31  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

32  การบริหารความเส่ียงและเคร่ืองมือทางการเงิน 

33  หลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นท่ีจดัสรรไวเ้ป็นเงินสาํรองวางไวก้บันายทะเบียน 

34  เงินสมทบกองทุนประกนัชีวิต 

35  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

36  หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

37  การจดัประเภทรายการใหม่ 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2564 

 

1 ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษทั อาคเนยป์ระกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียน

ตั้งอยู่ชั้น 8 - 12 เลขท่ี 315 อาคารอาคเนย ์ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และมีสาขา

จาํนวน 53 สาขา (2562: 53 สาขา) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัใหญ่ไดแ้ก่ บริษทั เครือไทย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) (ถือหุน้ร้อยละ 99.97) ซ่ึงเป็น      

นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการรับประกนัชีวิต ประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล และประกนัสุขภาพ 

 

2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงิน 

 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 

 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพ

บญัชีฯ นอกจากนั้น งบการเงินยงัไดจ้ดัทาํข้ึนตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภยั เร่ืองหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาในการจดัทาํและยื่นงบการเงิน และรายงานเก่ียวกบั

ผลการดาํเนินงานของบริษทัประกนัชีวิต (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2562 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

บริษทัถือปฎิบติัตามแนวปฎิบติัทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับธุรกิจประกนัภยั 

ประเทศไทย รวมทั้งคาํช้ีแจง เร่ือง การตีความเงินลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์หน่วยทรัสตเ์พื่อ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และหน่วยทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้าง

พื้นฐานท่ีจดทะเบียนและจดัตั้งในประเทศไทยและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  เร่ือง สัญญาเช่า เป็น

คร้ังแรกซ่ึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3  
 

 



65บมจ. อาคเนย์ประกันชีวิต

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2564 

 

1 ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษทั อาคเนยป์ระกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียน

ตั้งอยู่ชั้น 8 - 12 เลขท่ี 315 อาคารอาคเนย ์ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และมีสาขา

จาํนวน 53 สาขา (2562: 53 สาขา) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัใหญ่ไดแ้ก่ บริษทั เครือไทย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) (ถือหุน้ร้อยละ 99.97) ซ่ึงเป็น      

นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการรับประกนัชีวิต ประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล และประกนัสุขภาพ 

 

2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงิน 

 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 

 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพ

บญัชีฯ นอกจากนั้น งบการเงินยงัไดจ้ดัทาํข้ึนตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภยั เร่ืองหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาในการจดัทาํและยื่นงบการเงิน และรายงานเก่ียวกบั

ผลการดาํเนินงานของบริษทัประกนัชีวิต (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2562 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

บริษทัถือปฎิบติัตามแนวปฎิบติัทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับธุรกิจประกนัภยั 

ประเทศไทย รวมทั้งคาํช้ีแจง เร่ือง การตีความเงินลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์หน่วยทรัสตเ์พื่อ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน และหน่วยทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้าง

พื้นฐานท่ีจดทะเบียนและจดัตั้งในประเทศไทยและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  เร่ือง สัญญาเช่า เป็น

คร้ังแรกซ่ึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3  
 

 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

นอกจากน้ีบริษทัไม่ได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ในงวด

ปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัทาํงบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้บริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบ

การเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดวา่ไม่มีผลกระทบ

ท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 

 

(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า  

 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการท่ีสาํคญั ดงัต่อไปน้ี   

 

รายการ เกณฑ์การวัดมลูค่า 

ตราสารอนุพนัธ ์ มูลค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

มูลค่ายติุธรรม 

ท่ีดินและอาคาร มูลค่ายติุธรรมหกัค่าเส่ือมราคาสะสม 

สาํรองประกนัภยัสาํหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาว มูลค่าตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงคาํนวณโดย

วิธีเบ้ียประกนัภยัสุทธิ ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมาย

เหตุขอ้ 4 (ง) 

หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามผลประโยชน์ท่ี

กาํหนดไวซ่ึ้งไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 4 (ฐ) 

 

(ค) สกลุเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน 

 

งบการเงินน้ีนาํเสนอเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการ

ปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 

 (ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ  

 

ในการจดัทาํงบการเงินน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณการ

และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของบริษทั ทั้งน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริง

อาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวน

อยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

การใช้วิจารณญาณ ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชว้ิจารณญาณขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึง

มีความเส่ียงอย่างมีนยัสําคญัท่ีจะส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงท่ีมีสาระสําคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินในปีบญัชีถดัไป ซ่ึงไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8  ตราสารอนุพนัธ ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16  หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 30  ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 32 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 36 

 การบริหารความเส่ียงและเคร่ืองมือทางการเงิน 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องในการกาํหนดข้อสมมติของสาํรองประกันภัยสาํหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 
 

บริษทักาํหนดมูลค่าของสาํรองประกนัภยัสาํหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว ตามวิธีคาํนวณสาํรองประกนัภยัแบบ

เบ้ียประกนัภยัสุทธิโดยข้ึนอยู่กบัขอ้สมมติไดแ้ก่ อตัรามรณะ อตัราทุพพลภาพ และอตัราดอกเบ้ียท่ีคิดลดเม่ือออก

แบบผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตและตามท่ีไดรั้บการอนุมติัจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภยั ขอ้สมมติเหล่าน้ีถูกใชส้าํหรับการคาํนวณหน้ีสินดงักล่าวตลอดช่วงอายสุัญญา ซ่ึงโดยทัว่ไปจะไม่มี

การเปล่ียนแปลง 
 

กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องในการกาํหนดข้อสมมติของสาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 
 

บริษทักาํหนดสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายตามการปฏิบติัท่ียอมรับในระดบัสากล 

ขอ้สมมติท่ีใช้ในการประมาณการมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผลลพัธ์ของประมาณการหน้ีสินเพียงพอและครอบคลุม

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญาประกนัภยัเท่าท่ีสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากมีความไม่แน่นอนในการประมาณการหน้ีสินสําหรับค่าสินไหมทดแทน ซ่ึงมีโอกาสท่ี 

ค่าสินไหมทดแทนสุดทา้ยอาจมีผลแตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญักบัหน้ีสินท่ีไดป้ระมาณการไว ้
 

การประมาณการหน้ีสินถูกจดัทาํข้ึน ณ วนัท่ีรายงาน สาํหรับค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดท่ีคาดวา่เกิดข้ึนของสินไหม

ทดแทนท่ีเกิดข้ึนจนถึง ณ วนัท่ีรายงานไม่วา่จะไดรั้บรายงานหรือไม่กต็าม รวมถึงค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหม

ทดแทนหกัดว้ยจาํนวนเงินท่ีไดช้าํระแลว้ 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

การใช้วิจารณญาณ ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชว้ิจารณญาณขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึง

มีความเส่ียงอย่างมีนยัสําคญัท่ีจะส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงท่ีมีสาระสําคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินในปีบญัชีถดัไป ซ่ึงไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8  ตราสารอนุพนัธ ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16  หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 30  ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 32 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 36 

 การบริหารความเส่ียงและเคร่ืองมือทางการเงิน 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
 

กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องในการกาํหนดข้อสมมติของสาํรองประกันภัยสาํหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 
 

บริษทักาํหนดมูลค่าของสาํรองประกนัภยัสาํหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว ตามวิธีคาํนวณสาํรองประกนัภยัแบบ

เบ้ียประกนัภยัสุทธิโดยข้ึนอยู่กบัขอ้สมมติไดแ้ก่ อตัรามรณะ อตัราทุพพลภาพ และอตัราดอกเบ้ียท่ีคิดลดเม่ือออก

แบบผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตและตามท่ีไดรั้บการอนุมติัจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภยั ขอ้สมมติเหล่าน้ีถูกใชส้าํหรับการคาํนวณหน้ีสินดงักล่าวตลอดช่วงอายสุัญญา ซ่ึงโดยทัว่ไปจะไม่มี

การเปล่ียนแปลง 
 

กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องในการกาํหนดข้อสมมติของสาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 
 

บริษทักาํหนดสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายตามการปฏิบติัท่ียอมรับในระดบัสากล 

ขอ้สมมติท่ีใช้ในการประมาณการมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผลลพัธ์ของประมาณการหน้ีสินเพียงพอและครอบคลุม

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญาประกนัภยัเท่าท่ีสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากมีความไม่แน่นอนในการประมาณการหน้ีสินสําหรับค่าสินไหมทดแทน ซ่ึงมีโอกาสท่ี 

ค่าสินไหมทดแทนสุดทา้ยอาจมีผลแตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญักบัหน้ีสินท่ีไดป้ระมาณการไว ้
 

การประมาณการหน้ีสินถูกจดัทาํข้ึน ณ วนัท่ีรายงาน สาํหรับค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดท่ีคาดวา่เกิดข้ึนของสินไหม

ทดแทนท่ีเกิดข้ึนจนถึง ณ วนัท่ีรายงานไม่วา่จะไดรั้บรายงานหรือไม่กต็าม รวมถึงค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหม

ทดแทนหกัดว้ยจาํนวนเงินท่ีไดช้าํระแลว้ 

 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

บริษทัไดใ้ชว้ิธีหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ในการประมาณการค่าสินไหมทดแทนสําหรับสัญญาประภยัระยะสั้น

ทั้งหมด (Ultimated Claim) ซ่ึงจะเป็นการวิเคราะห์ปัจจยัพฒันาการค่าสินไหมทดแทนในอดีต และการเลือกปัจจยั

พฒันาการค่าสินไหมทดแทนซ่ึงถูกประมาณการตามรูปแบบในอดีต โดยปัจจยัพฒันาการค่าสินไหมทดแทนท่ีถูก

เลือกถูกนาํมาใชใ้นการสะสมขอ้มูลสินไหมทดแทนสาํหรับแต่ละปีอุบติัเหตุ มีความเหมาะสมเป็นอยา่งมากสาํหรับ

ปีอุบติัเหตุเหล่านั้น และประเภทของธุรกิจท่ีมีรูปแบบการพฒันาท่ีค่อนขา้งมีเสถียรภาพ 
 

3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามแนวปฎิบติัทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการ

เปิดเผยขอ้มูลสําหรับธุรกิจประกันภยั รวมทั้งคาํช้ีแจง เร่ือง การตีความเงินลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย ์หน่วยทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและ

หน่วยทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดทะเบียนและจดัตั้งในประเทศไทย และมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรก ผลกระทบของส่วนของผูถื้อหุน้จากการเปล่ียนแปลง

นโยบายการบญัชี มีดงัน้ี  

 

 

กาํไรสะสม  

องคป์ระกอบอ่ืน 

ของส่วน 

ของผูถื้อหุน้ 

 หมายเหต ุ (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - ตามท่ีรายงาน  6,052,236  3,788,286 

เพ่ิมขึน้ (ลดลง) เน่ืองจาก     

การถือปฏิบติัตามแนวปฎิบติัทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทาง

การเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับธุรกิจประกนัภยัรวมทั้งคาํ

ช้ีแจงฯ     

การจดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงิน     

ผล (ขาดทุน) กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนของหน่วยลงทุน ก (1) (16,521)  16,521 

เงินลงทุนทัว่ไป ก (1) 386  1,685 

ตราสารอนุพนัธ ์ ก (1) 104,767  (104,767) 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน - เงินลงทุน ก (2) (10,485)  10,485 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน - เงินใหกู้ย้มื  ก (2) (3,026)  - 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  (15,024)  15,215 

การถือปฏิบติัตาม TFRS 16 - สุทธิภาษีเงินได ้ ข (194)  - 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  6,112,139  3,727,425 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ปล่ียนการแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินใหเ้ป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาใน

การจดัทาํและยื่นงบการเงิน และรายงานเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัประกนัชีวิต พ.ศ. 2562 (ฉบบัท่ี 2)      

ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2562 

 

ก. แนวปฎบัิติทางการบัญชีสําหรับธุรกจิประกนัภัย และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 สัญญาประกนัภยั (ปรับปรุง 2562) อนุญาตให้บริษทัประกนัภยัท่ีเขา้

เง่ือนไขท่ีมาตรฐานการรายงานเงินฉบบัท่ี 4 กาํหนด อาจใชก้ารยกเวน้การถือปฎิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล

เคร่ืองมือทางการเงินเป็นการชัว่คราว โดยให้ถือปฎิบติัตามแนวปฎิบติัทางการบญัชี เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงินและ

การเปิดเผยขอ้มูลสําหรับธุรกิจประกันภยัจนกระทัง่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญา

ประกนัภยั เร่ิมมีผลบงัคบัใช ้

 

บริษทัเขา้เง่ือนไขดงักล่าว ตามท่ีระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 สัญญาประกนัภยั (ปรับปรุง 2562) 

และเลือกท่ีจะใชแ้นวปฎิบติัทางการบญัชี เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับธุรกิจประกนัภยั 

 

บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามแนวปฎิบติัทางการบญัชีสาํหรับธุรกิจประกนัภยั และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 ดว้ยวิธี

ปรับปรุงผลกระทบสะสมกบักาํไรสะสมและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงันั้น

บริษทัจึงไม่ปรับปรุงขอ้มูลท่ีนาํเสนอในปี 2562 

 

ผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามแนวปฎิบติัทางการบญัชีสาํหรับธุรกิจประกนัภยั และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 

มีดงัน้ี 

 

(1) การจัดประเภทรายการและการวัดมลูค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน 

 

แนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับธุรกิจประกนัภยักาํหนดใหจ้ดัประเภทตราสารทุนเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ หรือหลกัทรัพย์

เผื่อขาย และยกเลิกการจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทัว่ไปตามท่ีกาํหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 และ

กาํหนดใหอ้นุพนัธ์แฝงในสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นสัญญาแบบผสมตอ้งแยกออกจากสัญญาหลกั หากเขา้เง่ือนไข

ทุกขอ้ในการแยกสญัญา 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ปล่ียนการแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินใหเ้ป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาใน

การจดัทาํและยื่นงบการเงิน และรายงานเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัประกนัชีวิต พ.ศ. 2562 (ฉบบัท่ี 2)      

ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2562 

 

ก. แนวปฎบัิติทางการบัญชีสําหรับธุรกจิประกนัภัย และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 สัญญาประกนัภยั (ปรับปรุง 2562) อนุญาตให้บริษทัประกนัภยัท่ีเขา้

เง่ือนไขท่ีมาตรฐานการรายงานเงินฉบบัท่ี 4 กาํหนด อาจใชก้ารยกเวน้การถือปฎิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล

เคร่ืองมือทางการเงินเป็นการชัว่คราว โดยให้ถือปฎิบติัตามแนวปฎิบติัทางการบญัชี เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงินและ

การเปิดเผยขอ้มูลสําหรับธุรกิจประกันภยัจนกระทัง่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญา

ประกนัภยั เร่ิมมีผลบงัคบัใช ้

 

บริษทัเขา้เง่ือนไขดงักล่าว ตามท่ีระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 สัญญาประกนัภยั (ปรับปรุง 2562) 

และเลือกท่ีจะใชแ้นวปฎิบติัทางการบญัชี เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับธุรกิจประกนัภยั 

 

บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามแนวปฎิบติัทางการบญัชีสาํหรับธุรกิจประกนัภยั และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 ดว้ยวิธี

ปรับปรุงผลกระทบสะสมกบักาํไรสะสมและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงันั้น

บริษทัจึงไม่ปรับปรุงขอ้มูลท่ีนาํเสนอในปี 2562 

 

ผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามแนวปฎิบติัทางการบญัชีสาํหรับธุรกิจประกนัภยั และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 

มีดงัน้ี 

 

(1) การจัดประเภทรายการและการวัดมลูค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน 

 

แนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับธุรกิจประกนัภยักาํหนดใหจ้ดัประเภทตราสารทุนเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ หรือหลกัทรัพย์

เผื่อขาย และยกเลิกการจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทัว่ไปตามท่ีกาํหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 และ

กาํหนดใหอ้นุพนัธ์แฝงในสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นสัญญาแบบผสมตอ้งแยกออกจากสัญญาหลกั หากเขา้เง่ือนไข

ทุกขอ้ในการแยกสญัญา 
 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

คาํช้ีแจง เร่ือง การตีความเงินลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย ์หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและหน่วยทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ี

จดทะเบียนและจดัตั้งในประเทศไทย ตีความใหเ้งินลงทุนดงักล่าว เป็นเงินลงทุนในตราสารทุน 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 กาํหนดให้กาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนของหน่วยลงทุนท่ีจดัประเภทเป็น

ตราสารหน้ีใหรั้บรู้เขา้กาํไรหรือขาดทุน 

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงการจดัประเภทการวดัมูลค่าภายใตม้าตรฐานเดิมและ แนวปฎิบติัทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือ

ทางการเงิน และการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับธุรกิจประกนัภยั รวมทั้งคาํช้ีแจง เร่ือง การตีความเงินลงทุนในหน่วยลงทุน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย  ์หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้าง

พื้นฐานและหน่วยทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดทะเบียนและจดัตั้งในประเทศไทยรวมถึงการกระทบ

ยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภทของบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

2563 

การจดัประเภทตามมาตรฐานเดิม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 การจดัประเภทตามแนวปฎิบติัทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน               

และการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับธุรกิจประกนัภยั  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

มูลค่าตามบญัชี 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่น 

กาํไรหรือขาดทุน 

 

มูลค่ายติุธรรม-ใชก้าร

บญัชีป้องกนั 

ความเส่ียง 

 มูลค่ายติุธรรม 

ผา่น 

กาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนทัว่ไป 1,560  -  -  3,631 

อนุพนัธ์แฝง 2,539,626  175,478  -  2,364,148 

สินทรัพยอ์นุพนัธ ์ 161,253  -  167,196  - 

รวม 2,702,439  175,478  167,196  2,367,779 
        

หน้ีสินอนุพนัธ์ 146,022  -  153,070  - 

รวม 146,022  -  153,070  - 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

(2) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

แนวปฎิบติัทางบญัชีดงักล่าวแนะนาํวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองเคร่ืองมือ

ทางการเงิน ในขณะท่ีเดิมบริษทัประมาณการค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี 

และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคต แนวปฎิบติัทางบญัชี กาํหนดใหใ้ชว้ิจารณญาณในการประเมินวา่

การเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนอยา่งไร โดยใช้

ความน่าจะเป็นถ่วงนํ้ าหนกัเป็นเกณฑ ์ทั้งน้ี การพิจารณาดอ้ยค่าดงักล่าวจะถือปฏิบติักบัสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตามสญัญา

เช่า เงินใหกู้ย้มื  
 

สาํหรับเงินลงทุนในตราสารทุนหรือหน่วยลงทุนท่ีวดัมูลค่าผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน จะพิจารณาการดอ้ยค่าจาก

หลักฐานท่ีชัดเจนของการด้อยค่า อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ ท่ีเก่ียวข้องกับการ

เปล่ียนแปลงในทางลบค่าสภาพแวดลอ้ม ทางดา้นเทคโนโลย ีเศรษฐกิจ และกฎหมาย ท่ีอาจมีผลกระทบต่อประมาณ

การกระแสเงินสดในอนาคตของการลงทุน การลดลงอย่างมีสาระสําคญัหรืออย่างต่อเน่ืองของมูลค่ายุติธรรมของ

เงินลงทุนตํ่ากวา่ราคาทุนถือเป็นหลกัฐานท่ีชดัเจนของการดอ้ยค่า 
 

การรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และผลกาํไรหรือขาดทุนจากการตดัรายการ สาํหรับเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดั

มูลค่าผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ใหรั้บรู้เขา้กาํไรหรือขาดทุน 
 

บริษทัไดป้ระเมินการดอ้ยค่าตามแนวปฎิบติัทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับ

ธุรกิจประกนัภยั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ส่งผลใหมี้ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเพิ่มข้ึน ดงัน้ี 
 

 (พันบาท) 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  

ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 236,760 
  

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้เพ่ิมเติม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 สาํหรับ  

-  ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 10,485 

-  เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 3,026 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 250,271 

 

บริษทัเลือกท่ีจะรับรู้การเพิ่มข้ึนของผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
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(2) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

แนวปฎิบติัทางบญัชีดงักล่าวแนะนาํวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองเคร่ืองมือ

ทางการเงิน ในขณะท่ีเดิมบริษทัประมาณการค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี 

และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคต แนวปฎิบติัทางบญัชี กาํหนดใหใ้ชว้ิจารณญาณในการประเมินวา่

การเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนอยา่งไร โดยใช้

ความน่าจะเป็นถ่วงนํ้ าหนกัเป็นเกณฑ ์ทั้งน้ี การพิจารณาดอ้ยค่าดงักล่าวจะถือปฏิบติักบัสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตามสญัญา

เช่า เงินใหกู้ย้มื  
 

สาํหรับเงินลงทุนในตราสารทุนหรือหน่วยลงทุนท่ีวดัมูลค่าผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน จะพิจารณาการดอ้ยค่าจาก

หลักฐานท่ีชัดเจนของการด้อยค่า อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ ท่ีเก่ียวข้องกับการ

เปล่ียนแปลงในทางลบค่าสภาพแวดลอ้ม ทางดา้นเทคโนโลย ีเศรษฐกิจ และกฎหมาย ท่ีอาจมีผลกระทบต่อประมาณ

การกระแสเงินสดในอนาคตของการลงทุน การลดลงอย่างมีสาระสําคญัหรืออย่างต่อเน่ืองของมูลค่ายุติธรรมของ

เงินลงทุนตํ่ากวา่ราคาทุนถือเป็นหลกัฐานท่ีชดัเจนของการดอ้ยค่า 
 

การรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และผลกาํไรหรือขาดทุนจากการตดัรายการ สาํหรับเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดั

มูลค่าผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ใหรั้บรู้เขา้กาํไรหรือขาดทุน 
 

บริษทัไดป้ระเมินการดอ้ยค่าตามแนวปฎิบติัทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับ

ธุรกิจประกนัภยั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ส่งผลใหมี้ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเพิ่มข้ึน ดงัน้ี 
 

 (พันบาท) 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  

ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 236,760 
  

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้เพ่ิมเติม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 สาํหรับ  

-  ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 10,485 

-  เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 3,026 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 250,271 

 

บริษทัเลือกท่ีจะรับรู้การเพิ่มข้ึนของผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

(3) การบัญชีป้องกันความเส่ียง 
 

แนวปฎิบติัทางบญัชีดงักล่าว แนะนาํแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียงในขณะท่ีมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินในปัจจุบนัไม่ได้กล่าวถึง โดยการบญัชีป้องกันความเส่ียงมี 3 ประเภทและการถือปฏิบติัในแต่ละ

ประเภทนั้นข้ึนอยู่กบัลกัษณะของความเส่ียงท่ีทาํการป้องกนั ไดแ้ก่ การป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม การ

ป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดและการป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ตามแนว

ปฎิบติัดงักล่าวบริษทัตอ้งระบุถึงความสัมพนัธ์ของการบญัชีป้องกนัความเส่ียงท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และ      

กลยทุธ์ในการบริหารความเส่ียงของบริษทั และตอ้งนาํขอ้มูลเชิงคุณภาพและการคาดการณ์ไปในอนาคตมาประเมิน

ความมีประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียง 

 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัถือปฏิบติัตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

(TFRS 16) เป็นคร้ังแรกกบัสัญญาท่ีเคยระบุว่าเป็นสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า 

(TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ย

สญัญาเช่าหรือไม่ (TFRIC 4) ดว้ยวิธีปรับปรุงยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach)  

 

เดิมบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและประโยชน์ท่ีไดรั้บท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าใน

กาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญา

เช่า (TFRS 16) บริษัทได้ประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ หากสัญญา

ประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ีไม่เป็นการเช่า บริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามราคาขายท่ี

เป็นเอกเทศ (Transaction price) ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ส่งผลให้ลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปโดยบริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของ

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า  

 

ผลกระทบจากการถอืปฏิบัติตาม TFRS 16   

  (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563        

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  12,037 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิ่มข้ึน   49 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพิ่มข้ึน  12,280 

กาํไรสะสมลดลง  (194) 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

การวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า    

  (พันบาท) 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีเปิดเผยไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562       13,795 

คิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  (675) 

ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการสาํหรับสญัญาเช่าระยะสั้น  (708) 

ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการสาํหรับสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า  (132) 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าที่รับรู้ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563  12,280 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ร้อยละต่อปี)   3.6 

 

4 นโยบายการบัญชีที่สําคญั 

 

นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

ยกเวน้ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 เร่ืองการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

(ก) เงินตราต่างประเทศ 

 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั (สกลุเงินบาท) โดยใช้

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ

ดาํเนินงานของบริษทั (สกลุเงินบาท) โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา

ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงแสดงในมูลค่ายุติธรรม 

แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรม  
 

 



73บมจ. อาคเนย์ประกันชีวิต

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

การวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า    

  (พันบาท) 

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีเปิดเผยไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562       13,795 

คิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  (675) 

ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการสาํหรับสญัญาเช่าระยะสั้น  (708) 

ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการสาํหรับสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า  (132) 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าที่รับรู้ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563  12,280 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ร้อยละต่อปี)   3.6 

 

4 นโยบายการบัญชีที่สําคญั 

 

นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

ยกเวน้ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 เร่ืองการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

(ก) เงินตราต่างประเทศ 

 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั (สกลุเงินบาท) โดยใช้

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ

ดาํเนินงานของบริษทั (สกลุเงินบาท) โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา

ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงแสดงในมูลค่ายุติธรรม 

แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรม  
 

 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นกาํไรขาดทุนในงวดบญัชีนั้น แต่ผลต่างของอตัรา

แลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่าของรายการดงัต่อไปน้ีจะรับรู้เขา้กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

- ตราสารทุนท่ีถือไวเ้ผื่อขาย (เวน้แต่การดอ้ยค่า ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเคยรับรู้เขา้กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจะ

ถูกจดัประเภทใหม่ไปเขา้กาํไรหรือขาดทุน) 

 

(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน

ระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงมีกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดั

ในการเบิกใช ้

 

(ค) การจัดประเภทของสัญญาประกนัภัย และสัญญาลงทุน 

 

บริษทัไดอ้อกสัญญาประกนัชีวิตซ่ึงมีการโอนความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยั สัญญาเหล่านั้นถูกจดัประเภทเป็น

สญัญาประกนัภยั 

 

สญัญาประกนัภยัคือสญัญาท่ีอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขซ่ึงบริษทัไดรั้บความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัท่ีมีนยัสาํคญัจากผูเ้อา

ประกนัภยัโดยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บผลประโยชน์อ่ืน หากเหตุการณ์ใน

อนาคตอนัไม่แน่นอนท่ีระบุไว ้(เหตุการณ์ท่ีเอาประกนัภยั) เกิดผลกระทบในทางลบต่อผูเ้อาประกันหรือผูรั้บ

ผลประโยชน์อ่ืน ทั้งน้ีเม่ือสัญญาจดัประเภทเป็นสัญญาประกนัภยัแลว้สัญญาจะยงัคงเป็นสัญญาประกนัภยัเท่ากบั

เวลาท่ีเหลือของกรมธรรมน์ั้นๆ แมว้่าความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัจะลดลงอย่างมีนัยสําคญัในช่วงระยะเวลา

ดงักล่าว 

 

สญัญาลงทุนคือสญัญาท่ีไดโ้อนความเส่ียงทางการเงินท่ีไม่มีความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัท่ีมีนยัสาํคญั 

 

บริษัทนิยามความเส่ียงด้านการรับประกันภัยท่ีมีนัยสําคัญว่าเป็นโอกาสภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ท่ีการจ่าย

ผลประโยชน์ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีเอาประกนัภยัเม่ือเปรียบเทียบกบัการจ่ายผลประโยชน์หากไม่มีสถานการณ์ท่ี

เอาประกนัภยัเกิดข้ึนจะมีจาํนวนเงินมากกวา่ระดบันยัสาํคญัท่ีกาํหนดไว ้
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

ทั้งน้ี บริษทัไม่ไดท้าํการแยกองคป์ระกอบสัญญาประกนัภยัเน่ืองจากนโยบายการบญัชีของบริษทักาํหนดใหบ้ริษทั

รับรู้เบ้ียประกนัภยั เบ้ียประกนัภยัเอาต่อ ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกนัภยัและค่าสินใหมทดแทนและ

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินใหมทดแทนรับคืนจากผูเ้อาประกนัภยัต่อ ทั้งจาํนวนในกาํไร

หรือขาดทุน 
 

(ง) การรับรู้และการวัดมูลค่าของสัญญาประกนัภัย  
 

 เบีย้ประกันภัยค้างรับ 
 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  
 

บริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินไม่ได ้ค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี การคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคต และตาม

สถานะปัจจุบนัของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เบ้ียประกนัภยัคา้งรับจะถูกตดัจาํหน่าย

บญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

สาํรองประกันภัยสาํหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 
 

สํารองประกนัภยัสําหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว เป็นหน้ีสินสําหรับผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ และค่า

สินไหมทดแทนตามสัญญาท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต และถูกบนัทึกเม่ือรับรู้เบ้ียประกนัภยั และถูกยกเลิกเม่ือเกิด

รายการผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม ์และค่าสินไหมทดแทน หน้ีสินดงักล่าวถูกวดัมูลค่าโดยใชข้อ้สมมติซ่ึงได้

คาํนึงถึงความเหมาะสมของกรมธรรม์ประกนัภยัท่ีมีผลบงัคบัอยู่ และถูกคาํนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ภายในของบริษทัโดยใชว้ิธีคาํนวณสํารองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัสุทธิโดยใชข้อ้สมมติคือ อตัรามรณกรรม

อตัราทุพพลภาพ และอตัราดอกเบ้ียท่ีคิดลด ซ่ึงขอ้สมมติดงักล่าวไดถู้กจดัทาํข้ึนเม่ือออกแบบผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิต

และตามท่ีไดรั้บการอนุมติัจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 
 

สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายประกอบดว้ย ประมาณการหน้ีสินสําหรับประมาณการ

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสินไหมทดแทนทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ได้ชาํระ ณ วนัท่ีรายงานไม่ว่าจะได้รับรายงาน

หรือไม่ไดรั้บรายงานก็ตาม รวมถึงค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกของ

สัญญาประกนัภยัระยะสั้น ประมาณการหน้ีสินสาํหรับค่าสินไหมทดแทนถูกประเมินโดยอาศยัประสบการณ์และ

ใชข้อ้มูลในอดีตของบริษทั ซ่ึงคาํนวณโดยวิธีประมาณการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั และตั้งสาํรองสาํหรับความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

ทั้งน้ี บริษทัไม่ไดท้าํการแยกองคป์ระกอบสัญญาประกนัภยัเน่ืองจากนโยบายการบญัชีของบริษทักาํหนดใหบ้ริษทั

รับรู้เบ้ียประกนัภยั เบ้ียประกนัภยัเอาต่อ ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกนัภยัและค่าสินใหมทดแทนและ

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินใหมทดแทนรับคืนจากผูเ้อาประกนัภยัต่อ ทั้งจาํนวนในกาํไร

หรือขาดทุน 
 

(ง) การรับรู้และการวัดมูลค่าของสัญญาประกนัภัย  
 

 เบีย้ประกันภัยค้างรับ 
 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  
 

บริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินไม่ได ้ค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี การคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคต และตาม

สถานะปัจจุบนัของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เบ้ียประกนัภยัคา้งรับจะถูกตดัจาํหน่าย

บญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

สาํรองประกันภัยสาํหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 
 

สํารองประกนัภยัสําหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว เป็นหน้ีสินสําหรับผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ และค่า

สินไหมทดแทนตามสัญญาท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต และถูกบนัทึกเม่ือรับรู้เบ้ียประกนัภยั และถูกยกเลิกเม่ือเกิด

รายการผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม ์และค่าสินไหมทดแทน หน้ีสินดงักล่าวถูกวดัมูลค่าโดยใชข้อ้สมมติซ่ึงได้

คาํนึงถึงความเหมาะสมของกรมธรรม์ประกนัภยัท่ีมีผลบงัคบัอยู่ และถูกคาํนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ภายในของบริษทัโดยใชว้ิธีคาํนวณสํารองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัสุทธิโดยใชข้อ้สมมติคือ อตัรามรณกรรม

อตัราทุพพลภาพ และอตัราดอกเบ้ียท่ีคิดลด ซ่ึงขอ้สมมติดงักล่าวไดถู้กจดัทาํข้ึนเม่ือออกแบบผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิต

และตามท่ีไดรั้บการอนุมติัจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 
 

สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายประกอบดว้ย ประมาณการหน้ีสินสําหรับประมาณการ

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสินไหมทดแทนทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ได้ชาํระ ณ วนัท่ีรายงานไม่ว่าจะได้รับรายงาน

หรือไม่ไดรั้บรายงานก็ตาม รวมถึงค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกของ

สัญญาประกนัภยัระยะสั้น ประมาณการหน้ีสินสาํหรับค่าสินไหมทดแทนถูกประเมินโดยอาศยัประสบการณ์และ

ใชข้อ้มูลในอดีตของบริษทั ซ่ึงคาํนวณโดยวิธีประมาณการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั และตั้งสาํรองสาํหรับความ

เสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 

 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

สาํรองเบีย้ประกันภัย 

 

สํารองเบ้ียประกนัภยัคือสํารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละถูกคาํนวณโดยใช้เบ้ียประกนัภยัรับของ

สัญญาประกนัภยัระยะสั้น การประกนัภยักลุ่ม ตามรูปแบบของความเส่ียงท่ีไดรั้บประกนัภยัหรือตามระยะเวลา

คุม้ครองท่ีเหลือของแต่ละกรมธรรม ์

 

สาํรองความเส่ียงภัยท่ียงัไม่ส้ินสุด 

 

สํารองความเส่ียงท่ียงัไม่ส้ินสุด เป็นจาํนวนเงินท่ีบริษทัจดัสํารองไวเ้พื่อชดใช้สินไหมทดแทนท่ีอาจเกิดข้ึนใน

อนาคตสําหรับการประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบัอยู่ ซ่ึงคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั บริษทัใช้การ

ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกนัท่ีเหลืออยู่ โดยอา้งอิงจาก

ขอ้มูลในอดีต 

 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัจะเปรียบเทียบมูลค่าของสํารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดกบัสํารองเบ้ีย

ประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้หากมูลค่าของสาํรองความเส่ียงท่ียงัไม่ส้ินสุดสูงกว่าสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่

ถือเป็นรายได ้บริษทัจะรับรู้ส่วนต่างและแสดงรายการสาํรองความเส่ียงท่ียงัไม่ส้ินสุดในงบการเงิน 

 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยค้างจ่าย 

 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยัคา้งจ่ายเป็นสินไหมทดแทนและหน้ีสินผลประโยชน์กบัผูถื้อกรมธรรม์

ประกนัภยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสียชีวิต การไถ่ถอนกรมธรรมป์ระกนัภยัก่อนครบกาํหนด เงินปันผล การครบกาํหนด

ของกรมธรรม์ประกนัภยัและผลประโยชน์อ่ืนและเงินฝากของผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั รวมถึงดอกเบ้ียจ่ายท่ี

เก่ียวขอ้ง ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่ายแสดงในราคาทุน 

 

หนีสิ้นอ่ืนตามกรมธรรม์ประกันภัย 

 

หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัประกอบดว้ยเงินค่าเบ้ียประกนัภยัท่ีรับล่วงหน้าจากผูเ้อาประกนัภยั และเงินท่ี

บริษทัตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัตามสญัญานอกเหนือจากเงินท่ีตอ้งจ่ายตามเง่ือนไขกรมธรรมป์ระกนัภยั หน้ีสิน

อ่ืนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัแสดงในราคาทุน 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

เบีย้ประกันภัยรับ และเบีย้ประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้ 

 

สัญญาประกันภัยระยะส้ัน 

 

เบ้ียประกนัภยัรับถูกรับรู้เป็นรายได ้ณ วนัท่ีกรมธรรมมี์ผลบงัคบัใช ้และแสดงมูลค่าก่อนเบ้ียประกนัภยัเอาต่อและ

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 

 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดป้ระกอบดว้ยเบ้ียประกนัภยัรับ และการเปล่ียนแปลงในสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่

ถือเป็นรายได ้และถูกรับรู้เป็นรายไดต้ามสดัส่วนตลอดระยะเวลาความคุม้ครอง 

 

สัญญาประกันภัยระยะยาว 

 

เบ้ียประกนัชีวิตปีแรกรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือกรมธรรมมี์ผลบงัคบัใช ้(หรือไดรั้บชาํระเบ้ียประกนัภยั และกรมธรรม์

ประกนัภยัไดรั้บการอนุมติั) สาํหรับเบ้ียประกนัปีต่อ รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือถึงกาํหนดชาํระเฉพาะเบ้ียประกนักรมธรรม์

ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ทั้งน้ีเบ้ียประกนัชีวิตปีแรก และเบ้ียประกนัปีต่อแสดงมูลค่าก่อน

เบ้ียประกนัภยัเอาต่อ และค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 

 

เบ้ียประกนัรับล่วงหนา้ยงัไม่รับรู้เป็นรายไดจ้นกวา่กรมธรรมน์ั้นถึงวนัท่ีครบกาํหนดชาํระ 

 

ค่าจ้าง และค่าบาํเหนจ็ 

 

ค่าจา้ง และค่าบาํเหน็จรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย และค่าสินไหมทดแทน 

 

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยั และค่าสินไหมทดแทนประกอบไปดว้ยผลประโยชน์ ค่าสินไหมทดแทน

และค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนในระหว่างปีสุทธิด้วยการรับคืนจากการรับช่วงสิทธิ และการ

เปล่ียนแปลงในประมาณการของสินไหมทดแทนจากสัญญาประกันภัยระยะสั้ น ทั้ งน้ีผลประโยชน์จ่ายตาม

กรมธรรม์ประกนัภยั และค่าสินไหมทดแทนดงักล่าวจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดรายการหรือเม่ือไดรั้บการ

อนุมติัหรือเม่ือไดรั้บแจง้หรือเม่ือครบกาํหนดการจ่ายผลประโยชน์ตามท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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เบีย้ประกันภัยรับ และเบีย้ประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้ 

 

สัญญาประกันภัยระยะส้ัน 

 

เบ้ียประกนัภยัรับถูกรับรู้เป็นรายได ้ณ วนัท่ีกรมธรรมมี์ผลบงัคบัใช ้และแสดงมูลค่าก่อนเบ้ียประกนัภยัเอาต่อและ

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 

 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดป้ระกอบดว้ยเบ้ียประกนัภยัรับ และการเปล่ียนแปลงในสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่

ถือเป็นรายได ้และถูกรับรู้เป็นรายไดต้ามสดัส่วนตลอดระยะเวลาความคุม้ครอง 

 

สัญญาประกันภัยระยะยาว 

 

เบ้ียประกนัชีวิตปีแรกรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือกรมธรรมมี์ผลบงัคบัใช ้(หรือไดรั้บชาํระเบ้ียประกนัภยั และกรมธรรม์

ประกนัภยัไดรั้บการอนุมติั) สาํหรับเบ้ียประกนัปีต่อ รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือถึงกาํหนดชาํระเฉพาะเบ้ียประกนักรมธรรม์

ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ทั้งน้ีเบ้ียประกนัชีวิตปีแรก และเบ้ียประกนัปีต่อแสดงมูลค่าก่อน

เบ้ียประกนัภยัเอาต่อ และค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 

 

เบ้ียประกนัรับล่วงหนา้ยงัไม่รับรู้เป็นรายไดจ้นกวา่กรมธรรมน์ั้นถึงวนัท่ีครบกาํหนดชาํระ 

 

ค่าจ้าง และค่าบาํเหนจ็ 

 

ค่าจา้ง และค่าบาํเหน็จรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย และค่าสินไหมทดแทน 

 

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยั และค่าสินไหมทดแทนประกอบไปดว้ยผลประโยชน์ ค่าสินไหมทดแทน

และค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนในระหว่างปีสุทธิด้วยการรับคืนจากการรับช่วงสิทธิ และการ

เปล่ียนแปลงในประมาณการของสินไหมทดแทนจากสัญญาประกันภัยระยะสั้ น ทั้ งน้ีผลประโยชน์จ่ายตาม

กรมธรรม์ประกนัภยั และค่าสินไหมทดแทนดงักล่าวจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดรายการหรือเม่ือไดรั้บการ

อนุมติัหรือเม่ือไดรั้บแจง้หรือเม่ือครบกาํหนดการจ่ายผลประโยชน์ตามท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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การประกันภัยต่อ 
 

สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ท่ีเกิดจากการทาํสัญญาประกนัภยัต่อถูกแยกแสดงจาก สินทรัพย ์หน้ีสิน 

รายได ้และค่าใชจ่้ายจากสัญญาประกนัภยัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพราะการจดัให้มีการประกนัภยัต่อไม่ไดเ้ป็นการลดภาระ

ของบริษทัจากภาระผกูพนัโดยตรงท่ีมีต่อผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 

เบ้ียประกนัภยัเอาต่อ ส่วนแบ่งการเปล่ียนแปลงในสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดข้องผูเ้อาประกนัภยัต่อ

รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ และผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายใน

การจดัการสินไหมทดแทนรับคืนจากผูเ้อาประกนัภยัต่อ ถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายหรือรายไดต้ามรูปแบบของบริการ

ประกนัภยัต่อท่ีรับเม่ือเกิดรายการ 

 

สินทรัพยห์รือหน้ีสินจากการประกนัภยัต่อถูกรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงถูกแสดงภายใตร้ายการลูกหน้ีจาก  

การประกนัภยัต่อ ส่วนแบ่งหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัของผูเ้อาประกนัภยัต่อ และเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ                       

ทั้งน้ียอดสุทธิสามารถแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินไดก้็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนาํมาหัก  

กลบลบกนั และตั้งใจท่ีจะรับหรือจ่ายชาํระด้วยยอดสุทธิ หรือรับชาํระรายการสินทรัพยห์รือจ่ายชาํระรายการ   

หน้ีสินไปพร้อมกนั โดยการวดัมูลค่าของสินทรัพยจ์ากสัญญาประกนัภยัต่อสอดคลอ้งกบัการวดัมูลค่าของสัญญา

ประกนัภยันั้นๆ 

 

จาํนวนท่ีคาดวา่จะไดรั้บจะถูกประเมินสาํหรับวดัการดอ้ยค่า ณ วนัท่ีรายงาน โดยสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อจะ

ถือว่าเกิดการดอ้ยค่า ถา้มีหลกัฐานอย่างชดัเจนอนัเป็นผลจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการรับสินทรัพยจ์ากการ

ประกนัภยัต่อเม่ือเร่ิมแรก ทาํใหบ้ริษทัอาจจะไม่ไดรั้บจาํนวนเงินทั้งหมดตามเง่ือนไขของสัญญา และผลกระทบต่อ

จาํนวนเงินจากเหตุการณ์ท่ีบริษทัจะไดรั้บจากผูรั้บประกนัภยัต่อ สามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

 

การทดสอบความเพียงพอของหนีสิ้น 
 

สัญญาประกันภัยระยะส้ัน 
 

หน้ีสินของบริษทัภายใตส้ัญญาประกนัภยัระยะสั้นถูกทดสอบความเพียงพอโดยเปรียบเทียบกบัประมาณการท่ีดี

ท่ีสุดของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกิดจากสัญญากบัมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินรวมสําหรับเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่

ถือเป็นรายได้และค่าสินไหมทดแทนสําหรับกรมธรรม์ท่ียงัมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ซ่ึง

คาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยอา้งอิงจากขอ้มูลค่าสินไหมทดแทนในอดีต และหากพบว่ามี

จาํนวนท่ีคาดวา่จะไม่เพียงพอ สาํรองเพิ่มเติมจะถูกบนัทึกเพิ่มในรายการเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้หรือค่า

สินไหมทดแทน และถูกรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
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สัญญาประกันภัยระยะยาว 

 

หน้ีสินของบริษทัภายใตส้ัญญาประกนัภยัระยะยาวถูกทดสอบความเพียงพอโดยเปรียบเทียบประมาณการท่ีดีท่ีสุด

ของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกิดจากสัญญาโดยใช้ขอ้สมมติปัจจุบนักบัมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินรวมสําหรับ

สาํรองประกนัภยัสาํหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว และหากพบว่ามีจาํนวนท่ีคาดว่าจะไม่เพียงพอ สาํรองเพิ่มเติม

จะถูกบนัทึกเพิ่มในรายการสาํรองประกนัภยัสาํหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาว และถูกรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

สาํรองเพิ่มเติมสาํหรับหน้ีสินส่วนท่ีไม่เพียงพอจะถูกบนัทึก เม่ือสาํรองท่ีถูกคาํนวณโดยใชว้ิธีสาํรองประกนัภยัแบบ

เบ้ียประกนัภยัรวมของกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงานมากกว่าหน้ีสินท่ีถูกคาํนวณโดยใชว้ิธี

สาํรองเบ้ียประกนัแบบเบ้ียประกนัภยัสุทธิ 

 

ทั้ งน้ี ข้อสมมติท่ีถูกใช้ในวิธีสํารองเบ้ียประกันแบบเบ้ียประกันภัยรวมเป็นไปตามท่ีกําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัชีวิต เร่ือง การประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของ

บริษทัประกนัชีวิต พ.ศ. 2554 ยกเวน้อตัราดอกเบ้ียคิดลดซ่ึงบริษทัได้ใช้อตัราดอกเบ้ียท่ีปราศจากความเส่ียง ณ 

ปัจจุบนัท่ีไดป้รับปรุงแลว้ สาํหรับวตัถุประสงคเ์พื่อการทดสอบความเพียงพอของหน้ีสินตามท่ีไดป้ฏิบติัโดยทัว่ไป

ในอุตสาหกรรมประกนัชีวิตในประเทศไทย 

  

(จ) เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

 

(1) การรับรู้รายการและการวัดมลูค่าเม่ือเร่ิมแรก  

 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของ

เคร่ืองมือทางการเงินนั้น  

 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทาํ

รายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
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สัญญาประกันภัยระยะยาว 

 

หน้ีสินของบริษทัภายใตส้ัญญาประกนัภยัระยะยาวถูกทดสอบความเพียงพอโดยเปรียบเทียบประมาณการท่ีดีท่ีสุด

ของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกิดจากสัญญาโดยใช้ขอ้สมมติปัจจุบนักบัมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินรวมสําหรับ

สาํรองประกนัภยัสาํหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว และหากพบว่ามีจาํนวนท่ีคาดว่าจะไม่เพียงพอ สาํรองเพิ่มเติม

จะถูกบนัทึกเพิ่มในรายการสาํรองประกนัภยัสาํหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาว และถูกรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

สาํรองเพิ่มเติมสาํหรับหน้ีสินส่วนท่ีไม่เพียงพอจะถูกบนัทึก เม่ือสาํรองท่ีถูกคาํนวณโดยใชว้ิธีสาํรองประกนัภยัแบบ

เบ้ียประกนัภยัรวมของกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงานมากกว่าหน้ีสินท่ีถูกคาํนวณโดยใชว้ิธี

สาํรองเบ้ียประกนัแบบเบ้ียประกนัภยัสุทธิ 

 

ทั้ งน้ี ข้อสมมติท่ีถูกใช้ในวิธีสํารองเบ้ียประกันแบบเบ้ียประกันภัยรวมเป็นไปตามท่ีกําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัชีวิต เร่ือง การประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของ

บริษทัประกนัชีวิต พ.ศ. 2554 ยกเวน้อตัราดอกเบ้ียคิดลดซ่ึงบริษทัได้ใช้อตัราดอกเบ้ียท่ีปราศจากความเส่ียง ณ 

ปัจจุบนัท่ีไดป้รับปรุงแลว้ สาํหรับวตัถุประสงคเ์พื่อการทดสอบความเพียงพอของหน้ีสินตามท่ีไดป้ฏิบติัโดยทัว่ไป

ในอุตสาหกรรมประกนัชีวิตในประเทศไทย 

  

(จ) เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

 

(1) การรับรู้รายการและการวัดมลูค่าเม่ือเร่ิมแรก  

 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของ

เคร่ืองมือทางการเงินนั้น  

 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทาํ

รายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
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(2) การจัดประเภทรายการและการวัดมลูค่าภายหลงั  

 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

 

สินทรัพยท์างการเงินซ่ึงถือไวเ้พื่อคา้วดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน กาํไรและขาดทุนสุทธิ

รวมถึงรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพยท์างการเงินซ่ึงบริษทัตั้งใจและสามารถถือจนครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีถือจนครบ

กาํหนด เงินลงทุนท่ีถือจนครบกาํหนวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายหกัดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงิน

ลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ี

แทจ้ริงตลอดอายขุองตราสารหน้ีท่ีเหลือ รายไดด้อกเบ้ีย กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน 

 

สินทรัพยท์างการเงิน นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือตั้งใจถือไวจ้นครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผือ่

ขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายวดัมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของหลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรง ยกเวน้ผลขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าและผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงจะรับรู้ในกาํไรหรือ

ขาดทุน เม่ือมีการตดัจาํหน่ายเงินลงทุนจะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น

โดยตรงเขา้ในกาํไรหรือขาดทุน ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมีดอกเบ้ีย จะตอ้งบนัทึกดอกเบ้ียในกาํไร

หรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีคาํนวณจากราคาท่ีอา้งอิงจากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีรายงาน 

สาํหรับตราสารหน้ีท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่ายติุธรรมคาํนวณจากราคาท่ีอา้งอิง

จากสถาบนัท่ีเช่ือถือได ้ณ วนัท่ีรายงาน  

 

หุ้นทุนและหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน มูลค่ายุติธรรมใชร้าคาเสนอซ้ือคร้ังสุดทา้ยของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท่ีรายงาน สําหรับหน่วยลงทุนท่ีมิได้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน มูลค่า

ยติุธรรมคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 
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หนีสิ้นทางการเงิน  

 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

หรือขาดทุน หน้ีสินทางการเงินจะถูกจดัประเภทใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนหากใหถื้อไวเ้พื่อคา้ 

ถือเป็นอนุพนัธ์หรือกาํหนดให้วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวิธีดงักล่าว หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมและรับรู้กาํไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึงดอกเบ้ียจ่าย

ในกาํไรหรือขาดทุน หน้ีสินทางการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ดอกเบ้ียจ่ายและกาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการ

ตดัรายการออกจากบญัชีใหรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

 

(3)  การตัดรายการออกจากบัญชี 

 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

 

บริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพย์

ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียงและ

ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีท่ีบริษทัไม่ได้

ทั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ได้คงไวซ่ึ้งการ

ควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  

 

บริษทัเขา้ทาํธุรกรรมซ่ึงมีการโอนสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงัคงความเส่ียงและผลตอบแทน

ของความเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในสินทรัพย์ท่ีโอนหรือบางส่วนของสินทรัพย ์ในกรณีน้ี 

สินทรัพยท่ี์โอนจะไม่ถูกตดัรายการออกจากบญัชี  

 

หนีสิ้นทางการเงิน 

 

บริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีเม่ือภาระผูกพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือหมดอายุ 

บริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแสเงินสดจากการ

เปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมท่ี

สะทอ้นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้  

 

การตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ี

ตอ้งจ่าย (รวมถึงสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดท่ีไดโ้อนไปหรือหน้ีสินท่ีรับมา) รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  
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หนีสิ้นทางการเงิน  

 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

หรือขาดทุน หน้ีสินทางการเงินจะถูกจดัประเภทใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนหากใหถื้อไวเ้พื่อคา้ 

ถือเป็นอนุพนัธ์หรือกาํหนดให้วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวิธีดงักล่าว หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมและรับรู้กาํไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึงดอกเบ้ียจ่าย

ในกาํไรหรือขาดทุน หน้ีสินทางการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ดอกเบ้ียจ่ายและกาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการ

ตดัรายการออกจากบญัชีใหรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

 

(3)  การตัดรายการออกจากบัญชี 

 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

 

บริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพย์

ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียงและ

ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีท่ีบริษทัไม่ได้

ทั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ได้คงไวซ่ึ้งการ

ควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  

 

บริษทัเขา้ทาํธุรกรรมซ่ึงมีการโอนสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงัคงความเส่ียงและผลตอบแทน

ของความเป็นเจ้าของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในสินทรัพย์ท่ีโอนหรือบางส่วนของสินทรัพย ์ในกรณีน้ี 

สินทรัพยท่ี์โอนจะไม่ถูกตดัรายการออกจากบญัชี  

 

หนีสิ้นทางการเงิน 

 

บริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีเม่ือภาระผูกพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือหมดอายุ 

บริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแสเงินสดจากการ

เปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมท่ี

สะทอ้นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้  

 

การตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชี ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ี

ตอ้งจ่าย (รวมถึงสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดท่ีไดโ้อนไปหรือหน้ีสินท่ีรับมา) รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 
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สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

 (4)  การหักกลบ 

 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหกักลบกนัเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจาํนวนสุทธิ

ก็ต่อเม่ือบริษทัมีสิทธิบงัคบัใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจาํนวนเงินท่ีรับรู้และบริษทัตั้งใจท่ีจะชาํระดว้ย

จาํนวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหน้ีสินพร้อมกนั 

 

(5)  อนุพันธ์ 

 

อนุพนัธ์รับรู้ดว้ยมูลค่ายติุธรรม และวดัมูลค่ายติุธรรมทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลกาํไรหรือขาดทุนจาก

การวดัมูลค่ายุติธรรมใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่อนุพนัธ์นั้นมีไวเ้พ่ือป้องกนัความเส่ียงใน

กระแสเงินสดหรือป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ กรณีดงักล่าวการรับรู้ผล

กาํไรหรือขาดทุนจะข้ึนอยูก่บัลกัษณะของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง  

 

(6)  การป้องกันความเส่ียง 

 

บริษทัถืออนุพนัธ์บางรายการเป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงเพื่อการป้องกนัความเส่ียงในฐานะเปิดเงินตรา

ต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย อนุพนัธ์แฝงแยกออกจากสัญญาหลกัและมีการบนัทึกบญัชีแยกต่างหาก หาก

สญัญาหลกัท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินและเขา้เง่ือนไขท่ีกาํหนดไว ้

 

ณ วันท่ีกําหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเส่ียงเป็นคร้ังแรก บริษัทได้จัดทําเอกสารเก่ียวกับ

วตัถุประสงคข์องการบริหารความเส่ียงและกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการจดัการกบัความเส่ียง ความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจ

ระหว่างรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงรวมถึงการพิจารณาการ

เปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียง

วา่จะหกักลบกนัหรือไม่  

 

การป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด 

 

เม่ืออนุพนัธ์ถูกกาํหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด ส่วนท่ีมีประสิทธิผลของ

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์จะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและสะสมไวใ้นสํารองการ

ป้องกันความเส่ียง ส่วนท่ีมีประสิทธิผลของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์ท่ีรับรู้ในกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนนั้นจาํกดัเพียงผลสะสมของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการท่ีมีการป้องกนั

ความเส่ียงเท่านั้น ซ่ึงพิจารณาโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนันบัจากวนัท่ีเร่ิมตน้การป้องกนัความเส่ียง การเปล่ียนแปลงใน

มูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์ส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 
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บริษทักาํหนดใหก้ารเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของราคาปัจจุบนั (Spot element) ของสัญญาซ้ือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้าเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียงสําหรับความสัมพนัธ์ในการป้องกนัความเส่ียงใน

กระแสเงินสด การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบราคาล่วงหน้าของสัญญาซ้ือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้บนัทึกบญัชีแยกต่างหากในส่วนของตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงรับรู้ในสาํรองตน้ทุนการ

ป้องกนัความเส่ียงในส่วนของเจา้ของ 

 

เม่ือป้องกนัความเส่ียงรายการคาดการณ์ส่งผลใหเ้กิดการรับรู้รายการท่ีไม่ใช่รายการทางการเงินในภายหลงัเช่น 

สินคา้คงเหลือ จาํนวนเงินท่ีสะสมไวใ้นสาํรองการป้องกนัความเส่ียงและสาํรองตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงจะ

นาํไปรวมเป็นตน้ทุนเม่ือเร่ิมแรกของรายการท่ีไม่ใช่รายการทางการเงินเม่ือรับรู้รายการดงักล่าว  

 

สาํหรับการป้องกนัความเส่ียงรายการคาดการณ์อ่ืน จาํนวนเงินท่ีสะสมไวใ้นสาํรองการป้องกนัความเส่ียงและ

สาํรองตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงจะไดรั้บการจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกนั

หรือระหวา่งงวดท่ีกระแสเงินสดท่ีคาดการณ์ซ่ึงไดรั้บการป้องกนัความเส่ียงกระทบกาํไรหรือขาดทุน 

 

เม่ือการป้องกนัความเส่ียงไม่เขา้เง่ือนไขของการบญัชีป้องกนัความเส่ียงอีกต่อไปหรือเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนั

ความเส่ียงถูกขาย หมดอาย ุถูกยกเลิก หรือถูกใชสิ้ทธิ การบญัชีป้องกนัความเส่ียงจะถูกยกเลิกทนัทีเป็นตน้ไป 

เม่ือการบญัชีป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดถูกยกเลิก จาํนวนเงินท่ีสะสมในสาํรองการป้องกนัความเส่ียง

จะยงัคงอยูใ่นส่วนของเจา้ของจนกระทัง่มีการรับรู้รายการท่ีไม่ใช่ตวัเงินจากรายการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

จาํนวนเงินท่ีสะสมดงักล่าวจะรวมเป็นตน้ทุนในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของรายการท่ีไม่ใช่ตวัเงิน สาํหรับ

การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดอ่ืน จาํนวนเงินท่ีสะสมจะถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือ

ขาดทุนในงวดเดียวกนัหรือระหว่างงวดท่ีกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณ์ซ่ึงไดรั้บการป้องกนัความเส่ียง

กระทบกาํไรหรือขาดทุน 

 

หากกระแสเงินสดในอนาคตท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงมีการคาดการณ์ว่าจะไม่เกิดข้ึนอีกต่อไป จาํนวนเงินท่ี

สะสมไวใ้นสํารองการป้องกนัความเส่ียงและสํารองตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงจะได้รับการจดัประเภท

รายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนทนัที 
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บริษทักาํหนดใหก้ารเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของราคาปัจจุบนั (Spot element) ของสัญญาซ้ือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้าเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียงสําหรับความสัมพนัธ์ในการป้องกนัความเส่ียงใน

กระแสเงินสด การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบราคาล่วงหน้าของสัญญาซ้ือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้บนัทึกบญัชีแยกต่างหากในส่วนของตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงรับรู้ในสาํรองตน้ทุนการ

ป้องกนัความเส่ียงในส่วนของเจา้ของ 

 

เม่ือป้องกนัความเส่ียงรายการคาดการณ์ส่งผลใหเ้กิดการรับรู้รายการท่ีไม่ใช่รายการทางการเงินในภายหลงัเช่น 

สินคา้คงเหลือ จาํนวนเงินท่ีสะสมไวใ้นสาํรองการป้องกนัความเส่ียงและสาํรองตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงจะ

นาํไปรวมเป็นตน้ทุนเม่ือเร่ิมแรกของรายการท่ีไม่ใช่รายการทางการเงินเม่ือรับรู้รายการดงักล่าว  

 

สาํหรับการป้องกนัความเส่ียงรายการคาดการณ์อ่ืน จาํนวนเงินท่ีสะสมไวใ้นสาํรองการป้องกนัความเส่ียงและ

สาํรองตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงจะไดรั้บการจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกนั

หรือระหวา่งงวดท่ีกระแสเงินสดท่ีคาดการณ์ซ่ึงไดรั้บการป้องกนัความเส่ียงกระทบกาํไรหรือขาดทุน 

 

เม่ือการป้องกนัความเส่ียงไม่เขา้เง่ือนไขของการบญัชีป้องกนัความเส่ียงอีกต่อไปหรือเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนั

ความเส่ียงถูกขาย หมดอาย ุถูกยกเลิก หรือถูกใชสิ้ทธิ การบญัชีป้องกนัความเส่ียงจะถูกยกเลิกทนัทีเป็นตน้ไป 

เม่ือการบญัชีป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดถูกยกเลิก จาํนวนเงินท่ีสะสมในสาํรองการป้องกนัความเส่ียง

จะยงัคงอยูใ่นส่วนของเจา้ของจนกระทัง่มีการรับรู้รายการท่ีไม่ใช่ตวัเงินจากรายการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

จาํนวนเงินท่ีสะสมดงักล่าวจะรวมเป็นตน้ทุนในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของรายการท่ีไม่ใช่ตวัเงิน สาํหรับ

การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดอ่ืน จาํนวนเงินท่ีสะสมจะถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือ

ขาดทุนในงวดเดียวกนัหรือระหว่างงวดท่ีกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณ์ซ่ึงไดรั้บการป้องกนัความเส่ียง

กระทบกาํไรหรือขาดทุน 

 

หากกระแสเงินสดในอนาคตท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงมีการคาดการณ์ว่าจะไม่เกิดข้ึนอีกต่อไป จาํนวนเงินท่ี

สะสมไวใ้นสํารองการป้องกนัความเส่ียงและสํารองตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงจะได้รับการจดัประเภท

รายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนทนัที 
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นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 

 

เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน 

 

ตราสารหน้ีซ่ึงบริษัทตั้ งใจและสามารถถือจนครบกําหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนด                       

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนดแสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายหักดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  ผลต่าง

ระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายุของ

ตราสารหน้ีท่ีเหลือ 

 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากท่ีตั้งใจถือไวจ้นครบกาํหนด

จดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม และ

การเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการท่ีเป็นตวัเงิน 

เงินลงทุนบนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกใน

ส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรงเขา้ในกาํไรหรือขาดทุน ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมีดอกเบ้ียจะตอ้งบนัทึกดอกเบ้ีย

ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

มูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ี คาํนวณตามราคาจากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยหรือราคาท่ีคาํนวณจากสถาบนัท่ี

เช่ือถือได ้ณ วนัท่ีรายงาน 

 

มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน คาํนวณจากราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดท้ายของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท่ีรายงาน  

 

มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนท่ีมิไดเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน มูลค่ายติุธรรมคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ 

วนัท่ีรายงานท่ีเผยแพร่โดยบริษทัจดัการกองทุน 

 

การรับรู้รายการ 

 

ในการซ้ือหรือขายเงินลงทุน บริษทัจะรับรู้รายการ ณ วนัท่ีมีการซ้ือขาย (Trade date) 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 
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การจาํหน่ายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุน

สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 

ในกรณีท่ีบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การคาํนวณตน้ทุนสําหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไปและ              

เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัจะปรับมูลค่าของ        

เงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตาม

บญัชีและมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) ทุนจาก

การเปล่ียนแปลงมูลค่าในส่วนของผูถื้อหุน้แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 
 

อนุพันธ์ 
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กนาํมาใชเ้พื่อจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ี เคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ใชส้าํหรับการป้องกนัความเส่ียงเท่านั้นไม่ไดมี้ไวเ้พื่อคา้  
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ท่ีถูกนาํมาใชเ้พื่อป้องกนัความเส่ียงของรายการสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึง

รับรู้อยูใ่นบญัชีจะถูกบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม  ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการทาํรายการดงักล่าวบนัทึกใน

กาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน  การวดัมูลค่าใหม่ภายหลงัการบนัทึกคร้ังแรกใชมู้ลค่ายุติธรรม กาํไรหรือขาดทุนจาก

การวดัมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนทนัที อย่างไรก็ตาม หากตราสารอนุพนัธ์เขา้

เง่ือนไขมีไวเ้พ่ือเป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง การบนัทึกรายการกาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาจะข้ึนอยู่กบั

ลกัษณะของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง 
 

มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธถื์อตามราคาตลาด ณ วนัท่ีรายงาน ในกรณีท่ีไม่มีราคาตลาด มูลค่ายติุธรรมจะถือ

จากการประเมินราคาซ่ึงรวมถึงวิธีการใชแ้บบจาํลองคิดลดกระแสเงินสด 
 

 เงินให้กู้ ยืม 
 

เงินใหกู้ย้มืแสดงมูลค่าตามยอดเงินตน้ หกัดว้ยค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
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การจาํหน่ายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุน

สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 

ในกรณีท่ีบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การคาํนวณตน้ทุนสําหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไปและ              

เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัจะปรับมูลค่าของ        

เงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตาม

บญัชีและมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) ทุนจาก

การเปล่ียนแปลงมูลค่าในส่วนของผูถื้อหุน้แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 
 

อนุพันธ์ 
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กนาํมาใชเ้พื่อจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ี เคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ใชส้าํหรับการป้องกนัความเส่ียงเท่านั้นไม่ไดมี้ไวเ้พื่อคา้  
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ท่ีถูกนาํมาใชเ้พื่อป้องกนัความเส่ียงของรายการสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึง

รับรู้อยูใ่นบญัชีจะถูกบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม  ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการทาํรายการดงักล่าวบนัทึกใน

กาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน  การวดัมูลค่าใหม่ภายหลงัการบนัทึกคร้ังแรกใชมู้ลค่ายุติธรรม กาํไรหรือขาดทุนจาก

การวดัมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนทนัที อย่างไรก็ตาม หากตราสารอนุพนัธ์เขา้

เง่ือนไขมีไวเ้พื่อเป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง การบนัทึกรายการกาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาจะข้ึนอยู่กบั

ลกัษณะของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง 
 

มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ถือตามราคาตลาด ณ วนัท่ีรายงาน ในกรณีท่ีไม่มีราคาตลาด มูลค่ายติุธรรมจะถือ

จากการประเมินราคาซ่ึงรวมถึงวิธีการใชแ้บบจาํลองคิดลดกระแสเงินสด 
 

 เงินให้กู้ ยืม 
 

เงินใหกู้ย้มืแสดงมูลค่าตามยอดเงินตน้ หกัดว้ยค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 

 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

บริษทัประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี การคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ี

ในอนาคตของลูกคา้ การวิเคราะห์อายหุน้ี และราคาประเมินของหลกัประกนั 
 

เงินใหกู้ย้มืจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
  

(ฉ) สัญญาเช่า 
 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ บริษทันาํคาํ

นิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใชใ้นการประเมินว่าสัญญานั้นให้สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุ

หรือไม่ 
 

ในฐานะผู้เช่า 
 

บริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล  
 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมี

การวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วยจาํนวนเงินท่ีรับรู้เม่ือ

เร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือ

ก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลรวมกบัตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรก ค่าเส่ือมราคารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนับ

จากวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายสุญัญาเช่า 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 

คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า เวน้แต่อตัรานั้นไม่สามารถกาํหนดได ้บริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มื

ส่วนเพิ่มของบริษทั 
 

บริษทักาํหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มโดยนาํอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่ง

และไดป้รับปรุงบางส่วนเพื่อใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสญัญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 
 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

บริษทัแสดงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และแสดงรายการหน้ีสินตามสญัญาเช่าในงบแสดงฐานะการเงิน 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

นโยบายการบัญชีที่ใช้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 

 

ในฐานะผู้เช่า 

 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ี

ไดรั้บตามสญัญาเช่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญาตลอดอายสุญัญาเช่า ค่าเช่า

ท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บการ

ยนืยนัการปรับค่าเช่า 

 

(ช) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี

เพิ่มข้ึนหรือทั้งสองอย่าง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ

หรือใชใ้นการบริหารงาน 

 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง

รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพื่อใหอ้สังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อม

ใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้มื 

 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนคือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ

จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนโดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน ซ่ึงคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของ

สินทรัพยแ์ต่ละรายการ  

 

บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

นโยบายการบัญชีที่ใช้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 

 

ในฐานะผู้เช่า 

 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ี

ไดรั้บตามสญัญาเช่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญาตลอดอายสุญัญาเช่า ค่าเช่า

ท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บการ

ยนืยนัการปรับค่าเช่า 

 

(ช) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี

เพิ่มข้ึนหรือทั้งสองอย่าง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ

หรือใชใ้นการบริหารงาน 

 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง

รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพื่อใหอ้สังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อม

ใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้มื 

 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนคือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ

จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนโดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน ซ่ึงคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของ

สินทรัพยแ์ต่ละรายการ  

 

บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

 

 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

(ซ) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 

การรับรู้และการวัดมลูค่า 

 

อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ยกเวน้ท่ีดินและอาคารท่ี

แสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม่  ราคาท่ีตีใหม่หมายถึงมูลค่ายติุธรรมซ่ึงกาํหนดจากเกณฑก์ารใชง้านของสินทรัพยท่ี์มีอยูจ่ริง 

ณ วนัท่ีมีการตีราคาใหม่หักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมท่ีคาํนวณจากมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัจากนั้นและค่าเผื่อการ

ดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

  

 ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ

ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์

เพื่อใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ

สถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื สาํหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถทาํงาน

ไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  
 

ส่วนประกอบของรายการอาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ

ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  
 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ

จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในกาํไรหรือขาดทุน เม่ือมีการ

ขายสินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม่ จาํนวนเงินท่ีบนัทึกอยูใ่นส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยจ์ะถูกโอนไปยงักาํไร

สะสม 
 

สินทรัพย์ท่ีตีราคาใหม่ 
 

การตีราคาใหม่ดาํเนินการโดยผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินราคาท่ีมีความเป็นอิสระอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่า

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ไดรั้บการประเมินไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีรายงาน 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

มูลค่าของสินทรัพยส่์วนท่ีตีเพิ่มข้ึนจะบนัทึกไปยงักาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจากการตี

ราคาสินทรัพย”์ ในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ยกเวน้กรณีท่ีเคยประเมินมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงและ

รับรู้ขาดทุนในกาํไรหรือขาดทุนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้นแลว้ ในกรณีน้ีมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงจากการตีราคา

ใหม่จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนสําหรับมูลค่าท่ีลดลงเฉพาะจาํนวนท่ีลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรัพยท่ี์เคยบนัทึกไวค้ร้ังก่อนในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้น  ส่วนเกินทุนจากการตี

ราคาสินทรัพยจ์ะถูกตดับญัชี เท่ากบัผลต่างระหว่างค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม่กบัค่าเส่ือมราคาของ

สินทรัพย์ในราคาทุนเดิมและโอนโดยตรงไปกาํไรสะสม ในกรณีท่ีมีการจาํหน่ายสินทรัพย์ท่ีเคยตีราคาใหม่ 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยท่ี์จาํหน่ายจะโอนโดยตรงไปยงักาํไรสะสมและไม่รวมในการคาํนวณกาํไร

หรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์  
 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 

ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดินอาคาร และ

อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ

สามารถวดัมูลค่าของตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่า

ตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

เม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์

หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง

ไดด้งัน้ี  

อาคาร 20 - 84 ปี 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 5 ปี 

คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 3 - 10 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 
 

บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง หรืออยูใ่นระหวา่งการติดตั้ง 
 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปี

บญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

มูลค่าของสินทรัพยส่์วนท่ีตีเพิ่มข้ึนจะบนัทึกไปยงักาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจากการตี

ราคาสินทรัพย”์ ในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ยกเวน้กรณีท่ีเคยประเมินมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงและ

รับรู้ขาดทุนในกาํไรหรือขาดทุนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้นแลว้ ในกรณีน้ีมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงจากการตีราคา

ใหม่จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนสําหรับมูลค่าท่ีลดลงเฉพาะจาํนวนท่ีลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรัพยท่ี์เคยบนัทึกไวค้ร้ังก่อนในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้น  ส่วนเกินทุนจากการตี

ราคาสินทรัพยจ์ะถูกตดับญัชี เท่ากบัผลต่างระหว่างค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม่กบัค่าเส่ือมราคาของ

สินทรัพย์ในราคาทุนเดิมและโอนโดยตรงไปกาํไรสะสม ในกรณีท่ีมีการจาํหน่ายสินทรัพย์ท่ีเคยตีราคาใหม่ 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยท่ี์จาํหน่ายจะโอนโดยตรงไปยงักาํไรสะสมและไม่รวมในการคาํนวณกาํไร

หรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์  
 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 

ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดินอาคาร และ

อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ

สามารถวดัมูลค่าของตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่า

ตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

เม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์

หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง

ไดด้งัน้ี  

อาคาร 20 - 84 ปี 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน 5 ปี 

คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 3 - 10 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 
 

บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง หรืออยูใ่นระหวา่งการติดตั้ง 
 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปี

บญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

(ฌ) สิทธิการเช่า 

 

สิทธิการเช่าแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

ตน้ทุนของสิทธิการเช่าประกอบดว้ย ตน้ทุนของแต่ละโครงการ รวมตน้ทุนในการไดม้า ค่าใชจ่้ายในการพฒันา

ตน้ทุนการกูย้ืมและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตน้ทุนการกูย้ืมซ่ึงกูม้าโดยเฉพาะเพื่อใชใ้นสิทธิการเช่ารวมเป็นราคา

ทุนของสินทรัพยจ์นกระทัง่การพฒันาสาํเร็จ 

 

ค่าตดัจาํหน่ายจะบนัทึกในตน้ทุนของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (งานระหว่างก่อสร้าง) ซ่ึงคาํนวณโดยวิธี

เส้นตรงตามอายขุองสญัญาเช่าซ่ึงแสดงไดด้งัน้ี 

 

สิทธิการเช่า 60 ปี 
 

(ญ) สินทรัพย์ไม่มตัีวตน 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน แสดงถึงซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ท่ีบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุน 

หกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

 

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงโดยจะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดั

จาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จาก           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวสาํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบคือในช่วง 3 - 10 ปี 

 

วิธีการตดัจาํหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปี

บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 

(ฎ) การด้อยค่า 

 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

 

ตราสารทุนและหน่วยลงทุนซ่ึงจัดประเภทเป็นเงินหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าถูกรับรู้เม่ือมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงตํ่ากว่าราคาทุนอย่างมีสาระสําคญั

หรือเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีอ่ืนของการดอ้ยค่า 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น และมี

ความชดัเจนวา่สินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกบนัทึกใน

กาํไรหรือขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว  ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน

เป็นผลต่างระหวา่งราคาทุนท่ีซ้ือกบัมูลค่ายติุธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์หกัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์

ทางการเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ตราสารหนีย้กเว้นหน่วยลงทุนซ่ึงจัดประเภท เป็นหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 

 

บริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนสําหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดั

จาํหน่าย เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 

 

การวัดมลูค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  

 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงนํ้ าหนกั ผล

ขาดทุนดา้นเครดิตคาํนวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บ (เช่น ผลต่างระหวา่งกระแสเงิน

สดท่ีกิจการจะตอ้งจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดท่ีบริษทัคาดว่าจะไดรั้บ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึนคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน  

 

การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตนั้นคาํนวณดงัต่อไปน้ี 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหน้า ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ี

คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหน้าภายหลงัวนัส้ินรอบ

ระยะเวลาท่ีรายงาน หรือ 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสัญญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ีคาด

วา่จะเกิดข้ึนจากการผดิเง่ือนไขตามสญัญาท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาทั้งหมดท่ีเหลืออยูข่องสญัญา 

 

บริษทัรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือน

ขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการ

เม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยผล

ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสญัญา  
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น และมี

ความชดัเจนวา่สินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกบนัทึกใน

กาํไรหรือขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว  ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน

เป็นผลต่างระหวา่งราคาทุนท่ีซ้ือกบัมูลค่ายติุธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์หกัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์

ทางการเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ตราสารหนีย้กเว้นหน่วยลงทุนซ่ึงจัดประเภท เป็นหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 

 

บริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนสําหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดั

จาํหน่าย เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 

 

การวัดมลูค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  

 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงนํ้ าหนกั ผล

ขาดทุนดา้นเครดิตคาํนวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บ (เช่น ผลต่างระหวา่งกระแสเงิน

สดท่ีกิจการจะตอ้งจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดท่ีบริษทัคาดว่าจะไดรั้บ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึนคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน  

 

การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตนั้นคาํนวณดงัต่อไปน้ี 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหน้า ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ี

คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหน้าภายหลงัวนัส้ินรอบ

ระยะเวลาท่ีรายงาน หรือ 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสัญญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ีคาด

วา่จะเกิดข้ึนจากการผดิเง่ือนไขตามสญัญาท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาทั้งหมดท่ีเหลืออยูข่องสญัญา 

 

บริษทัรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือน

ขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการ

เม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยผล

ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสญัญา  

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

ระยะเวลาสูงสุดท่ีใชใ้นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนพิจารณาจากระยะเวลาท่ียาวท่ีสุดตาม

สญัญาท่ีบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต 

 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนมีการประเมินใหม่ ณ ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน เพื่อสะท้อนการ

เปล่ียนแปลงของความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก การเพิ่มข้ึนของ

ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นรายการหักออก

จากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนซ่ึงบริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในกาํไรหรือขาดทุนซ่ึงเป็นรายการเก่ียวเน่ืองกบักาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้สาํหรับเงินลงทุนในตราสารหนี ้

 

ค่าความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะผิดนดัชาํระหน้ีและร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีผิดนดัชาํระหน้ี

ต่อยอดหน้ีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีตซ่ึงจดัทาํโดยบริษทัจดัอนัดบัเครดิตสาํหรับแต่ละ

อนัดบัเครดิต  

 

บริษทัพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินมีความเส่ียงด้านเครดิตตํ่าเม่ือมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ใน ‘ระดบัท่ีน่า

ลงทุน’ ซ่ึงเป็นการจดัอนัดบัท่ีเขา้ใจในระดบัสากล 

 

บริษทัพิจารณาวา่ความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัหากมีการเปล่ียนแปลงของ

อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีลดระดบัลงอยา่งมีนยัสาํคญั  

 

บริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผดิสญัญาเม่ือ 

- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายชาํระภาระผกูพนัดา้นเครดิตใหแ้ก่บริษทัไดเ้ตม็จาํนวน หรือ  

- สินทรัพยท์างการเงินคา้งชาํระเกินกวา่ 1 วนั 

 

การประเมินการเพิ่มข้ึนของความเส่ียงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัสาํคญันั้นมีการประเมินทั้งแบบเป็นรายลูกหน้ี 

 

นโยบายการบัญชีที่ใช้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 

 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทั ไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณี

ท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน  
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด               

เงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการ

การประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลา

ต่อมา  ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยจ์ะถูกรับรู้เม่ือมี 

หลกัฐานสนบัสนุนวา่หลกัทรัพยน์ั้นดอ้ยค่า 

 

เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ

ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า  ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือ

ขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว  ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเป็นผลต่าง

ระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือกบัมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทาง

การเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในกาํไรหรือขาดทุน  

 

การคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นกว่าจะครบกาํหนดและลูกหน้ีท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดั

จาํหน่าย  คาํนวณโดยการหามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต คิดลดดว้ยอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตามสญัญาเดิม  

 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย คาํนวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 

 

การกลบัรายการด้อยค่า 

 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ   เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มข้ึนใน

ภายหลงั  และการเพิ่มข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  สําหรับ

สินทรัพยท์างการเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การ

กลับรายการจะถูกบันทึกในกาํไรหรือขาดทุน  ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจัดประเภทเป็น

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด               

เงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการ

การประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลา

ต่อมา  ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยจ์ะถูกรับรู้เม่ือมี 

หลกัฐานสนบัสนุนวา่หลกัทรัพยน์ั้นดอ้ยค่า 

 

เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ

ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า  ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือ

ขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว  ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเป็นผลต่าง

ระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือกบัมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทาง

การเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในกาํไรหรือขาดทุน  

 

การคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นกว่าจะครบกาํหนดและลูกหน้ีท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดั

จาํหน่าย  คาํนวณโดยการหามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต คิดลดดว้ยอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตามสญัญาเดิม  

 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย คาํนวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 

 

การกลบัรายการด้อยค่า 

 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ   เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มข้ึนใน

ภายหลงั  และการเพิ่มข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  สําหรับ

สินทรัพยท์างการเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การ

กลับรายการจะถูกบันทึกในกาํไรหรือขาดทุน  ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจัดประเภทเป็น

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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(ฏ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ในกรณี

ท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน  
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงิน

สดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการ

ประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีการดอ้ยค่าในเวลา

ต่อมา  ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้  
 

การคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึงมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง

สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง

ภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 

สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน

รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุก

วนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีข้อบ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการ

เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ

เพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย 

เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ฐ) ผลประโยชน์ของพนักงาน   
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบ

ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ  
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โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

 

ภาระผกูพนัสุทธิของบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการ

ประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์

ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั  

 

การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวน้ั้นจดัทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีได้รับ

อนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้  

 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที บริษทักาํหนดดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสิน

ผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี โดย

คาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่าย

ชาํระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกาํไร

หรือขาดทุน  

 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือกาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

บริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน  

 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 

 

ภาระผูกพนัสุทธิของบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการ

ทาํงานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่า

ปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  

 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือบริษทัไม่สามารถยกเลิก

ขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเม่ือบริษทัรับรู้ต้นทุนสําหรับการปรับโครงสร้าง หาก

ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะถูก

คิดลดกระแสเงินสด 
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โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

 

ภาระผกูพนัสุทธิของบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการ

ประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์

ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั  

 

การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวน้ั้นจดัทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีได้รับ

อนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้  

 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที บริษทักาํหนดดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสิน

ผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี โดย

คาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่าย

ชาํระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกาํไร

หรือขาดทุน  

 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือกาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

บริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน  

 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 

 

ภาระผูกพนัสุทธิของบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการ

ทาํงานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่า

ปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  

 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือบริษทัไม่สามารถยกเลิก

ขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเม่ือบริษทัรับรู้ต้นทุนสําหรับการปรับโครงสร้าง หาก

ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะถูก

คิดลดกระแสเงินสด 
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 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานทาํงานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย

ชําระ หากบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะต้องจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี

พนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

 

(ฑ) ประมาณการหน้ีสิน  

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึนใน

ปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงสามารถประมาณจาํนวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือและมี

ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว ประมาณ

การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึง

ภาษีเงินได ้ เพื่อใหส้ะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  

ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน   

 

(ฒ) การวัดมูลค่ายติุธรรม 

 

บริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม โดยขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้และ

รายการปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนยัสาํคญัจะถูกทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอ (ถา้มี) หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสาม

เพื่อวดัมูลค่ายติุธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือจากผูใ้ห้บริการประเมินราคา บริษทัจะมีการประเมินหลกัฐานท่ี

ได้มาจากบุคคลท่ีสาม เพื่อสนับสนุนขอ้สรุปว่าการวดัมูลค่าเหล่านั้นเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน รวมถึงการจดัระดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมอยา่งเหมาะสม  

 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน บริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ซ่ึงมูลค่า

ยติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทอยูใ่นแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี 

 

• ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

• ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางออ้ม สําหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ

หน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

• ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น  
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 
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หากขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี

แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายติุธรรมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมของ

ขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดท่ีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

 

บริษทัรับรู้การโอนระหวา่งระดบัของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 

 

(ณ) รายได้จากการลงทุนสุทธิ 

 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิประกอบดว้ย เงินปันผลและดอกเบ้ียรับจากการลงทุน เงินให้กูย้ืม และเงินฝากธนาคาร ทั้งน้ี

สุทธิจากค่าใชจ่้ายจากการลงทุน 

 

เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง ยกเวน้ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เงินให้กูย้ืมท่ีผิดนดัชาํระ

เงินตน้หรือดอกเบ้ียเกินกวา่สามเดือนติดต่อกนันบัจากวนัครบกาํหนดชาํระ บริษทัจะหยดุรับรู้รายไดด้อกเบ้ีย  

 

(ด) ค่าใช้จ่าย 

 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 

 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน ค่าใชจ่้ายในการลงทุน และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็น

ค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

 

 (ต) ต้นทุนทางการเงิน 

 

 ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน 

 

(ถ) ภาษเีงินได้ 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องปี

ปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรงใน

ส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน   
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หากขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี

แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายติุธรรมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมของ

ขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดท่ีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

 

บริษทัรับรู้การโอนระหวา่งระดบัของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 

 

(ณ) รายได้จากการลงทุนสุทธิ 

 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิประกอบดว้ย เงินปันผลและดอกเบ้ียรับจากการลงทุน เงินให้กูย้ืม และเงินฝากธนาคาร ทั้งน้ี

สุทธิจากค่าใชจ่้ายจากการลงทุน 

 

เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง ยกเวน้ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เงินให้กูย้ืมท่ีผิดนดัชาํระ

เงินตน้หรือดอกเบ้ียเกินกวา่สามเดือนติดต่อกนันบัจากวนัครบกาํหนดชาํระ บริษทัจะหยดุรับรู้รายไดด้อกเบ้ีย  

 

(ด) ค่าใช้จ่าย 

 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 

 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน ค่าใชจ่้ายในการลงทุน และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็น

ค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

 

 (ต) ต้นทุนทางการเงิน 

 

 ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน 

 

(ถ) ภาษเีงินได้ 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องปี

ปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรงใน

ส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน   
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ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ  โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีท่ี

ตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ี

เก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสินและจาํนวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล

แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการ

ท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มี

การกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีบริษทั

คาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ี

รายงาน  

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย

ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  

 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  บริษทัตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของ

สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ บริษทัเช่ือ

ว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก

หลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บนพื้นฐานการ

ประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํ

ให ้บริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่การเปล่ียนแปลงในภาษีเงิน

ไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นปีท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบได้เม่ือกิจการมีสิทธิ        

ตามกฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงิน

ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับ

หน่วยภาษีต่างกนันั้น กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 

หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีในเวลาเดียวกนั 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่กาํไรเพื่อเสียภาษีในอนาคต

จะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก

ทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 

(ท) กาํไรต่อหุ้น 

 

บริษทัแสดงกาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสาํหรับหุ้นสามญั กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรของผูถื้อหุ้น

สามญัของบริษทัดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปี 

 

(ธ) บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและ

ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของบริษทั หรือ บุคคลหรือ

กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนักบับริษทั หรือ บริษทัมีอาํนาจ

ควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคญัในการตดัสินใจทางการเงิน

และการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น 

 

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 420  399 

เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํหนดระยะเวลาจ่ายคืน 956,122  2,693,244 

เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง -  19,485 

รวม 956,542  2,713,128 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่กาํไรเพื่อเสียภาษีในอนาคต

จะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก

ทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 

(ท) กาํไรต่อหุ้น 

 

บริษทัแสดงกาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสาํหรับหุ้นสามญั กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรของผูถื้อหุ้น

สามญัของบริษทัดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปี 

 

(ธ) บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและ

ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของบริษทั หรือ บุคคลหรือ

กิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนักบับริษทั หรือ บริษทัมีอาํนาจ

ควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคญัในการตดัสินใจทางการเงิน

และการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น 

 

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 420  399 

เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํหนดระยะเวลาจ่ายคืน 956,122  2,693,244 

เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง -  19,485 

รวม 956,542  2,713,128 

 

 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

สกลุเงินบาท 505,864  2,395,510 

สกลุเงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 364,228  145,690 

สกลุเงินเหรียญดอลล่าร์ฮ่องกง 20,523  65,428 

สกลุเงินเหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์ 26,216  61,878 

สกลุเงินยโูร 14,441  21,434 

สกลุเงินเยน 10,244  9,211 

สกลุเงินเหรียญดอลล่าร์ออสเตรเลีย 9,937  8,861 

สกลุเงินปอนดส์เตอร์ลิง 4,850  4,541 

สกลุเงินฟรังกส์วิส 239  575 

รวม 956,542  2,713,128 
 

6 เบีย้ประกนัภัยค้างรับ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เบ้ียประกนัภยัคา้งรับจาํแนกตามอาย ุแสดงไดด้งัน้ี 
 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

ยงัไม่ครบกาํหนดรับชาํระ 228,126  154,972 

เกินกาํหนดรับชาํระ:    

ไม่เกิน 30 วนั 36,087  85,037 

31 วนั ถึง 60 วนั 362  13,692 

61 วนั ถึง 90 วนั 1,910  1,212 

91 วนั ถึง 1 ปี 24,232  6,839 

เกินกวา่ 1 ปี 14,591  2,724 

รวม  305,308  264,476 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (34,577)  (5,941) 

เบีย้ประกนัภัยค้างรับ - สุทธิ 270,731  258,535 

 

ระยะเวลาผ่อนผนัชาํระเบ้ียประกนัชีวิต คือ 31 และ 90 วนันับตั้งแต่วนัครบกาํหนดชาํระ สําหรับกรมธรรม์ประเภท

รายบุคคลและกลุ่ม ตามลาํดบั 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

 

สําหรับเบ้ียประกนัภยัคา้งรับรายบุคคลซ่ึงเกินกว่าระยะเวลาท่ีบริษทัผ่อนผนัให้แก่ลูกคา้ เบ้ียประกนัภยัคา้งรับดงักล่าว               

จะถูกชาํระโดยอตัโนมติัจากการอนุมติัเงินใหกู้ย้มืโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัมูลค่าเงินสดของ

กรมธรรมด์งักล่าว 

 

สาํหรับเบ้ียประกนัภยัคา้งรับจากตวัแทนและนายหนา้ บริษทัไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารติดตามหน้ีใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ์

ท่ีเก่ียวขอ้งสาํหรับการเก็บเบ้ียประกนัภยั โดยเบ้ียท่ีเกินกวา่กาํหนดชาํระ บริษทัอยูใ่นระหวา่งการติดตามหรือดาํเนินการ

ตามกฎหมายเป็นกรณีไป 

 

7 ลูกหนีจ้ากการประกนัภัยต่อ 

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ 217,179  262,881 

รวม 217,179  262,881 

 

เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อแยกตามอาย ุแสดงไดด้งัน้ี 

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

ยงัไม่ครบกาํหนดรับชาํระ 122,623  133,064 

เกินกาํหนดรับชาํระไม่เกิน 1 ปี 94,556  129,817 

รวม 217,179  262,881 
 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

 

สําหรับเบ้ียประกนัภยัคา้งรับรายบุคคลซ่ึงเกินกว่าระยะเวลาท่ีบริษทัผ่อนผนัให้แก่ลูกคา้ เบ้ียประกนัภยัคา้งรับดงักล่าว               

จะถูกชาํระโดยอตัโนมติัจากการอนุมติัเงินใหกู้ย้มืโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัมูลค่าเงินสดของ

กรมธรรมด์งักล่าว 

 

สาํหรับเบ้ียประกนัภยัคา้งรับจากตวัแทนและนายหนา้ บริษทัไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารติดตามหน้ีใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ์

ท่ีเก่ียวขอ้งสาํหรับการเก็บเบ้ียประกนัภยั โดยเบ้ียท่ีเกินกวา่กาํหนดชาํระ บริษทัอยูใ่นระหวา่งการติดตามหรือดาํเนินการ

ตามกฎหมายเป็นกรณีไป 

 

7 ลูกหนีจ้ากการประกนัภัยต่อ 

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ 217,179  262,881 

รวม 217,179  262,881 

 

เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อแยกตามอาย ุแสดงไดด้งัน้ี 

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

ยงัไม่ครบกาํหนดรับชาํระ 122,623  133,064 

เกินกาํหนดรับชาํระไม่เกิน 1 ปี 94,556  129,817 

รวม 217,179  262,881 
 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

สกลุเงินบาท 505,864  2,395,510 

สกลุเงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 364,228  145,690 

สกลุเงินเหรียญดอลล่าร์ฮ่องกง 20,523  65,428 

สกลุเงินเหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์ 26,216  61,878 

สกลุเงินยโูร 14,441  21,434 

สกลุเงินเยน 10,244  9,211 

สกลุเงินเหรียญดอลล่าร์ออสเตรเลีย 9,937  8,861 

สกลุเงินปอนดส์เตอร์ลิง 4,850  4,541 

สกลุเงินฟรังกส์วิส 239  575 

รวม 956,542  2,713,128 
 

6 เบีย้ประกนัภัยค้างรับ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เบ้ียประกนัภยัคา้งรับจาํแนกตามอาย ุแสดงไดด้งัน้ี 
 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

ยงัไม่ครบกาํหนดรับชาํระ 228,126  154,972 

เกินกาํหนดรับชาํระ:    

ไม่เกิน 30 วนั 36,087  85,037 

31 วนั ถึง 60 วนั 362  13,692 

61 วนั ถึง 90 วนั 1,910  1,212 

91 วนั ถึง 1 ปี 24,232  6,839 

เกินกวา่ 1 ปี 14,591  2,724 

รวม  305,308  264,476 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (34,577)  (5,941) 

เบีย้ประกนัภัยค้างรับ - สุทธิ 270,731  258,535 

 

ระยะเวลาผ่อนผนัชาํระเบ้ียประกนัชีวิต คือ 31 และ 90 วนันับตั้งแต่วนัครบกาํหนดชาํระ สําหรับกรมธรรม์ประเภท

รายบุคคลและกลุ่ม ตามลาํดบั 



101บมจ. อาคเนย์ประกันชีวิต

บ
ริษ

ัท
 อ

าค
เน

ย์ป
ระ

กนั
ชีว

ติ 
จํา

กดั
 (ม

ห
าช

น
) 

ห
มา

ยเ
ห

ตุป
ระ

กอ
บ

งบ
กา

รเ
งนิ

 

สํา
ห

รับ
ปี

สิ้น
สุด

วนั
ที่

 3
1 

ธัน
วา

คม
 2

56
3 

  
 

8 
ตร

าส
าร

อนุ
พ

นั
ธ์ 

 

ณ
 ว

นั
ที่

 3
1 

ธนั
วา

คม
 2

56
3 

แล
ะ 

25
62

 สิ
น

ท
รัพ

ย ์
แล

ะห
นี้

สิ
น

ตร
าส

าร
อนุ

พ
นั

ธ์ 
มีด

งันี้
 

 

ตร
าส

าร
อนุ

พ
นั

ธ์ที่
น

าํก
าร

บ
ญั

ชีป้
อง

กนั
คว

าม
เสี่

ยง
มา

ป
ฏิบ

ตัิใ
ช ้

 
 

 
 

 
 

25
63

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

กาํ
ไร

 (ข
าด

ทุ
น

) จ
าก

 

 
 

จาํ
น

วน
 

 
จาํ

น
วน

เงิ
น

 
 

มูล
ค่า

ยตุิ
ธร

รม
ขอ

งส
ญั

ญ
า 

 
กา

รว
ดัมู

ลค่
าย

ตุิธ
รร

ม 

ป
ระ

เภ
ท

ขอ
งส

ญั
ญ

า 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 ว

ตัถุ
ป

ระ
ส

งค
 ์

ส
ญั

ญ
า 

 
ตา

มส
ญั

ญ
า 

 
สิ

น
ท

รัพ
ย ์

 
ห

นี้
สิ

น
 

 
ขอ

งต
รา

สา
รอ

นุ
พ

นั
ธ์ 

 
 

(พ
ัน
บ
าท
) 

ส
ญั

ญ
าแ

ลก
เป

ลี่ย
น

ส
กลุ

เงิ
น

ตร
า 

ป้
อง

กนั
คว

าม
เสี่

ยง
ดา้

น
อตั

รา
แล

กเ
ป

ลี่ย
น

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
ต่า

งป
ระ

เท
ศ 

   
ขอ

งเ
งิน

ลง
ทุ

น
ที่

เป็
น

เงิ
น

ตร
าต่

าง
ป

ระ
เท

ศ 
21

 
 

1,
89

5,
64

2 
 

69
,9

51
 

 
(1

,1
98

) 
 

(9
9)

 

ส
ญั

ญ
าแ

ลก
เป

ลี่ย
น

อตั
รา

ดอ
กเ

บี้
ย 

ป้
อง

กนั
คว

าม
เสี่

ยง
จา

กส
ถา

น
ะอ

ตัร
าด

อก
เบี้

ย 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

ขอ
งเ

งิน
ลง

ทุ
น

ใน
ตร

าส
าร

ห
นี้

 
15

 
 

2,
05

6,
24

5 
 

- 
 

(1
83

,4
54

) 
 

(4
,9

55
) 

รว
ม 

 
36

 
 

3,
95

1,
88

7 
 

69
,9

51
  

(1
84

,6
52

) 
 

(5
,0

54
) 

 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

 

สําหรับเบ้ียประกนัภยัคา้งรับรายบุคคลซ่ึงเกินกว่าระยะเวลาท่ีบริษทัผ่อนผนัให้แก่ลูกคา้ เบ้ียประกนัภยัคา้งรับดงักล่าว               

จะถูกชาํระโดยอตัโนมติัจากการอนุมติัเงินใหกู้ย้มืโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัมูลค่าเงินสดของ

กรมธรรมด์งักล่าว 

 

สาํหรับเบ้ียประกนัภยัคา้งรับจากตวัแทนและนายหนา้ บริษทัไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารติดตามหน้ีใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ์

ท่ีเก่ียวขอ้งสาํหรับการเก็บเบ้ียประกนัภยั โดยเบ้ียท่ีเกินกวา่กาํหนดชาํระ บริษทัอยูใ่นระหวา่งการติดตามหรือดาํเนินการ

ตามกฎหมายเป็นกรณีไป 

 

7 ลูกหนีจ้ากการประกนัภัยต่อ 

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ 217,179  262,881 

รวม 217,179  262,881 

 

เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อแยกตามอาย ุแสดงไดด้งัน้ี 

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

ยงัไม่ครบกาํหนดรับชาํระ 122,623  133,064 

เกินกาํหนดรับชาํระไม่เกิน 1 ปี 94,556  129,817 

รวม 217,179  262,881 
 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
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จะถูกชาํระโดยอตัโนมติัจากการอนุมติัเงินใหกู้ย้มืโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัมูลค่าเงินสดของ
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ตามกฎหมายเป็นกรณีไป 

 

7 ลูกหนีจ้ากการประกนัภัยต่อ 

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ 217,179  262,881 

รวม 217,179  262,881 

 

เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อแยกตามอาย ุแสดงไดด้งัน้ี 

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

ยงัไม่ครบกาํหนดรับชาํระ 122,623  133,064 

เกินกาํหนดรับชาํระไม่เกิน 1 ปี 94,556  129,817 

รวม 217,179  262,881 
 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

สกลุเงินบาท 505,864  2,395,510 

สกลุเงินเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 364,228  145,690 

สกลุเงินเหรียญดอลล่าร์ฮ่องกง 20,523  65,428 

สกลุเงินเหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์ 26,216  61,878 

สกลุเงินยโูร 14,441  21,434 

สกลุเงินเยน 10,244  9,211 

สกลุเงินเหรียญดอลล่าร์ออสเตรเลีย 9,937  8,861 

สกลุเงินปอนดส์เตอร์ลิง 4,850  4,541 

สกลุเงินฟรังกส์วิส 239  575 

รวม 956,542  2,713,128 
 

6 เบีย้ประกนัภัยค้างรับ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เบ้ียประกนัภยัคา้งรับจาํแนกตามอาย ุแสดงไดด้งัน้ี 
 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

ยงัไม่ครบกาํหนดรับชาํระ 228,126  154,972 

เกินกาํหนดรับชาํระ:    

ไม่เกิน 30 วนั 36,087  85,037 

31 วนั ถึง 60 วนั 362  13,692 

61 วนั ถึง 90 วนั 1,910  1,212 

91 วนั ถึง 1 ปี 24,232  6,839 

เกินกวา่ 1 ปี 14,591  2,724 

รวม  305,308  264,476 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (34,577)  (5,941) 

เบีย้ประกนัภัยค้างรับ - สุทธิ 270,731  258,535 

 

ระยะเวลาผ่อนผนัชาํระเบ้ียประกนัชีวิต คือ 31 และ 90 วนันับตั้งแต่วนัครบกาํหนดชาํระ สําหรับกรมธรรม์ประเภท

รายบุคคลและกลุ่ม ตามลาํดบั 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

9 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 

9.1 ประเภทเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ตามการวดัมูลค่า 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ประกอบดว้ย 

 

 2563 

 ราคาทุน /       

 ราคาทุน  กาํไรท่ียงั  ขาดทุนท่ียงั  มูลค่า 

 ตดัจาํหน่าย  ไม่เกิดข้ึนจริง  ไม่เกิดข้ึนจริง  ยติุธรรม 

 (พันบาท) 

มูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น        

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 18,475,348  1,289,412  (3,031)  19,761,729 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 16,795,275  1,073,017  (42,634)  17,825,658 

ตราสารหน้ีต่างประเทศ 10,003  52  -  10,055 

ตราสารทุน 4,666,707  1,086,411  (766,951)  4,986,167 

หน่วยลงทุน 7,401,818  355,723  (711,530)  7,046,011 

รวม 47,349,151  3,804,615  (1,524,146)  49,629,620 

บวก ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 2,280,469  -  -  - 

รวม  49,629,620  3,804,615  (1,524,146)  49,629,620 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 12,660  -  -  12,660 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่า 58,890  -  -  58,890 

 



105บมจ. อาคเนย์ประกันชีวิต

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

9 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 

9.1 ประเภทเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ตามการวดัมูลค่า 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ประกอบดว้ย 

 

 2563 

 ราคาทุน /       

 ราคาทุน  กาํไรท่ียงั  ขาดทุนท่ียงั  มูลค่า 

 ตดัจาํหน่าย  ไม่เกิดข้ึนจริง  ไม่เกิดข้ึนจริง  ยติุธรรม 

 (พันบาท) 

มูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น        

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 18,475,348  1,289,412  (3,031)  19,761,729 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 16,795,275  1,073,017  (42,634)  17,825,658 

ตราสารหน้ีต่างประเทศ 10,003  52  -  10,055 

ตราสารทุน 4,666,707  1,086,411  (766,951)  4,986,167 

หน่วยลงทุน 7,401,818  355,723  (711,530)  7,046,011 

รวม 47,349,151  3,804,615  (1,524,146)  49,629,620 

บวก ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 2,280,469  -  -  - 

รวม  49,629,620  3,804,615  (1,524,146)  49,629,620 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 12,660  -  -  12,660 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่า 58,890  -  -  58,890 

 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

 2562 

 ราคาทุน /       

 ราคาทุน  กาํไรท่ียงั  ขาดทุนท่ียงั  มูลค่า 

 ตดัจาํหน่าย  ไม่เกิดข้ึนจริง  ไม่เกิดข้ึนจริง  ยติุธรรม 

 (พันบาท) 

มูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น        

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 14,904,048  1,110,470  (6,894)  16,007,624 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 15,624,515  1,175,737  (8,022)  16,792,230 

ตราสารหน้ีต่างประเทศ 10,048  340  -  10,388 

ตราสารทุน 5,180,361  1,152,962  (344,839)  5,988,484 

หน่วยลงทุน 7,038,550  1,320,341  (55,291)  8,303,600 

รวม 42,757,522  4,759,850  (415,046)  47,102,326 

บวก ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 4,344,804  -  -  - 

รวม 47,102,326  4,759,850  (415,046)  47,102,326 
 

 

ราคาทุนตดัจาํหน่าย  

ประกอบดว้ย 
 

 2563  2562 

 ราคาทุน /    ราคาทุน /   

 ราคาทุน  มูลค่า  ราคาทุน  มูลค่า 

 ตดัจาํหน่าย  ยติุธรรม  ตดัจาํหน่าย  ยติุธรรม 

 (พันบาท) 

ราคาทุนตัดจําหน่าย        

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 20,000  20,000  10,000  10,000 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบ        

   กาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน 614,933  614,933  720,000  720,000 

รวม  634,933  634,933  730,000  730,000 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี        

       คาดวา่จะเกิดข้ึน -  -  -  - 

รวม 634,933  634,933  730,000  730,000 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

เงินลงทุนทัว่ไป ประกอบดว้ย 

 

   2562 

   ราคาทุน  

   (พันบาท) 

เงินลงทุนทั่วไป    

ตราสารทุน   1,946 

หัก ค่าเผือ่การดอ้ยค่า   (386) 

รวม   1,560 

 

9.2 มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

 2563 

 มูลค่ายติุธรรม  

ค่าเผือ่ผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาด

วา่จะเกิดข้ึน/          

ค่าเผือ่ผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า 

 (พันบาท) 

ตราสารหน้ี - ไม่มีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของ    

   ความเส่ียงดา้นเครดิต (ชั้น 1) 37,597,442  12,660 

ตราสารทุน 4,986,167  58,890 

รวม 42,583,609  71,550 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

เงินลงทุนทัว่ไป ประกอบดว้ย 

 

   2562 

   ราคาทุน  

   (พันบาท) 

เงินลงทุนทั่วไป    

ตราสารทุน   1,946 

หัก ค่าเผือ่การดอ้ยค่า   (386) 

รวม   1,560 

 

9.2 มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

 2563 

 มูลค่ายติุธรรม  

ค่าเผือ่ผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาด

วา่จะเกิดข้ึน/          

ค่าเผือ่ผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่า 

 (พันบาท) 

ตราสารหน้ี - ไม่มีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของ    

   ความเส่ียงดา้นเครดิต (ชั้น 1) 37,597,442  12,660 

ตราสารทุน 4,986,167  58,890 

รวม 42,583,609  71,550 

 

 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

9.3 ระยะเวลาคงเหลือของเงินลงทุนในตราสารหนี ้

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินลงทุนในตราสารหน้ีจาํแนกตามระยะเวลาครบกาํหนด มีดงัน้ี 

 

 2563 

 ครบกาํหนด 

 1 ปี  1 - 5 ปี   เกิน 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 

ตราสารหน้ีที่วัดด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไร 

   ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

       

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 3,164,514  7,470,291  7,840,543  18,475,348 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 657,187  5,648,875  10,489,213  16,795,275 

ตราสารหน้ีต่างประเทศ 10,003         -  -  10,003 

รวม 3,831,704  13,119,166  18,329,756  35,280,626 

บวก  ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 18,274  722,340  1,576,202  2,316,816 

รวม 3,849,978  13,841,506  19,905,958  37,597,442 
        

ตราสารหน้ีที่วัดด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย        

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ -   20,000  -  20,000 

เงินฝากสถาบนัการเงินครบกาํหนด        

   เกินกวา่ 3 เดือน 614,933  -  -  614,933 

รวม 614,933  20,000  -  634,933 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -   -  -  - 

รวม 614,933  20,000  -  634,933 

รวมเงินลงทุนในตราสารหนี ้ 4,464,911  13,861,506  19,905,958  38,232,375 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

 2562 

 ครบกาํหนด 

 1 ปี  1 - 5 ปี   เกิน 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 

ตราสารหน้ีที่วัดด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่าน 

   กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

       

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,856,814  6,731,991  6,315,243  14,904,048 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 1,035,371  4,186,909  10,402,235  15,624,515 

ตราสารหน้ีต่างประเทศ -  10,048  -  10,048 

รวม 2,892,185  10,928,948  16,717,478  30,538,611 

บวก ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 29,318  446,909  1,795,404  2,271,631 

รวม 2,921,503  11,375,857  18,512,882  32,810,242 
        

ตราสารหน้ีที่วัดด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย        

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 10,000  -  -  10,000 

เงินฝากสถาบนัการเงินครบกาํหนด        

   เกินกวา่ 3 เดือน 620,000  100,000  -  720,000 

รวม 630,000  100,000  -  730,000 

รวมเงินลงทุนในตราสารหนี ้ 3,551,503  11,475,857  18,512,882  33,540,242 
 

 

9.4 ให้เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนตราสารหนีต้ามประเภทดงัต่อไปนี ้
 

 

 

ประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน 

  

มูลค่ายุติธรรม ณ 

31 ธันวาคม 2563 

 การเปลีย่นแปลงใน

มูลค่ายุติธรรม

ระหว่างปี 

  (พันบาท) 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีกระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึนตามสัญญาจากสินทรัพย์

ทางการเงินในวนัท่ีกาํหนดไวเ้ป็นการรับชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียจาก

จาํนวนเงินตน้คงคา้งเท่านั้นโดยไม่รวมสินทรัพยท์างการเงินท่ีเขา้

นิยามการถือเพื่อคา้ตามมาตรฐานการายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

หรือท่ีบริษัทบริหารและประเมินผลงานด้วยการประเมินมูลค่า

ยติุธรรม 

  

 

 

 

 

36,185,107 

  

 

 

 

 

2,116,484 

กระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึนตามสัญญาในวนัท่ีกาํหนดไวไ้ม่เป็นการรับชาํระ

เงินตน้และดอกเบ้ียจากจาํนวนเงินตน้คงคา้งเท่านั้น 

  

3,371,380 

  

288,105 

 



109บมจ. อาคเนย์ประกันชีวิต

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

 2562 

 ครบกาํหนด 

 1 ปี  1 - 5 ปี   เกิน 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 

ตราสารหน้ีที่วัดด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่าน 

   กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

       

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,856,814  6,731,991  6,315,243  14,904,048 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 1,035,371  4,186,909  10,402,235  15,624,515 

ตราสารหน้ีต่างประเทศ -  10,048  -  10,048 

รวม 2,892,185  10,928,948  16,717,478  30,538,611 

บวก ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 29,318  446,909  1,795,404  2,271,631 

รวม 2,921,503  11,375,857  18,512,882  32,810,242 
        

ตราสารหน้ีที่วัดด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย        

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 10,000  -  -  10,000 

เงินฝากสถาบนัการเงินครบกาํหนด        

   เกินกวา่ 3 เดือน 620,000  100,000  -  720,000 

รวม 630,000  100,000  -  730,000 

รวมเงินลงทุนในตราสารหนี ้ 3,551,503  11,475,857  18,512,882  33,540,242 
 

 

9.4 ให้เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนตราสารหนีต้ามประเภทดงัต่อไปนี ้
 

 

 

ประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน 

  

มูลค่ายุติธรรม ณ 

31 ธันวาคม 2563 

 การเปลีย่นแปลงใน

มูลค่ายุติธรรม

ระหว่างปี 

  (พันบาท) 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีกระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึนตามสัญญาจากสินทรัพย์

ทางการเงินในวนัท่ีกาํหนดไวเ้ป็นการรับชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียจาก

จาํนวนเงินตน้คงคา้งเท่านั้นโดยไม่รวมสินทรัพยท์างการเงินท่ีเขา้

นิยามการถือเพื่อคา้ตามมาตรฐานการายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

หรือท่ีบริษัทบริหารและประเมินผลงานด้วยการประเมินมูลค่า

ยติุธรรม 

  

 

 

 

 

36,185,107 

  

 

 

 

 

2,116,484 

กระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึนตามสัญญาในวนัท่ีกาํหนดไวไ้ม่เป็นการรับชาํระ

เงินตน้และดอกเบ้ียจากจาํนวนเงินตน้คงคา้งเท่านั้น 

  

3,371,380 

  

288,105 

 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

10 เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 รายละเอียดของเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ มีดงัน้ี 
 

 2563 

การจดัชั้น 

เงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 

ทรัพยสิ์นจาํนอง 

เป็นประกนั  อ่ืนๆ 

  

รวม 

 (พันบาท) 

เงินให้กูย้มื - ไม่มีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียง 

ดา้นเครดิต (ชั้น 1)   146,102  1,235  147,337 

เงินให้กูย้มื - ท่ีมีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัของ 

   ความเส่ียงดา้นเครดิต (ชั้น 2) 4,582  -  4,582 

เงินให้กูย้มื - ผิดนดัชาํระ / มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (ชั้น 3) 289,577  387  289,964 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (240,029)  (387)  (240,416) 

รวม 200,232  1,235  201,467 

เงินใหกู้ย้มืตามกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั -  655,388  655,388 

เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับ - สุทธิ 200,232  656,623  856,855 
 

 2562 

ระยะเวลาคา้งชาํระ 

  เงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ    
กรมธรรมป์ระกนัภยั

เป็นประกนั 

 ทรัพยสิ์นจาํนอง 

เป็นประกนั  อ่ืนๆ 

  

รวม 

 (พันบาท) 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 716,983  122,268  2,678  841,929 

เกินกวา่กาํหนดชาํระ        

นอ้ยกว่า 3 เดือน -  9,066  -  9,066 

3 เดือน ถึง 6 เดือน -  4,122  -  4,122 

6 เดือน ถึง 12 เดือน -  3,541  -  3,541 

เกินกวา่ 12 เดือน -  280,443  -  280,443 

รวม 716,983  419,440  2,678  1,139,101 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -  (236,760)  -  (236,760) 

เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับ - สุทธิ 716,983  182,680  2,678  902,341 

 

เงินใหกู้ย้มืโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนัเป็นเงินใหกู้ย้มืแก่ผูเ้อาประกนั โดยใหกู้ใ้นวงเงินไม่เกินมูลค่าเงินสด

ของกรมธรรมแ์ละคิดดอกเบ้ียในช่วงระหว่างอตัราร้อยละ 4 - 10 ต่อปี  ซ่ึงเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีไดรั้บการอนุมติัจาก

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 



110 รายงานประจ�าปี 2563

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินใหกู้ย้มือ่ืนเป็นเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานของบริษทัโดยมีบุคคลคํ้าประกนั กาํหนดวงเงิน

ไม่เกินรายละ 1 ลา้นบาทและคิดดอกเบ้ียถวัเฉล่ียอตัราร้อยละ 4.36 ต่อปี (2562: อัตราร้อยละ 5.08 ต่อปี)  

 
 

11 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

     อุปกรณ์และ   

     เคร่ืองตกแต่ง   

 ท่ีดิน  อาคาร  สาํนกังาน  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 340,259  182,884  118,153  641,296 

เพิ่มข้ึน -  -  4,903  4,903 

จาํหน่ายและตดับญัชี -  -  (14,572)  (14,572) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ        

   1 มกราคม 2563 340,259  182,884  108,484  631,627 

ส่วนเกินทุน (ตํ่า) จากการตีราคา 33,831  (5,523)  -  28,308 

เพิ่มข้ึน -  -  296  296 

จาํหน่ายและตดับญัชี -  -  (3,046)  (3,046) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 374,090  177,361  105,734  657,185 

        

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 -  108,151  99,436  207,587 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  4,572  4,596  9,168 

จาํหน่ายและตดับญัชี -  -  (14,571)  (14,571) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ  

   1 มกราคม 2563 -  112,723  89,461  202,184 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  4,544  5,247  9,791 

จาํหน่ายและตดับญัชี -  -  (3,045)  (3,045) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 -  117,267  91,663  208,930 

        

มูลค่าสุทธิทางบัญชี        

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  340,259  70,161  19,023  429,443 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 374,090  60,094  14,071  448,255 
 



111บมจ. อาคเนย์ประกันชีวิต

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินใหกู้ย้มือ่ืนเป็นเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานของบริษทัโดยมีบุคคลคํ้าประกนั กาํหนดวงเงิน

ไม่เกินรายละ 1 ลา้นบาทและคิดดอกเบ้ียถวัเฉล่ียอตัราร้อยละ 4.36 ต่อปี (2562: อัตราร้อยละ 5.08 ต่อปี)  

 
 

11 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

     อุปกรณ์และ   

     เคร่ืองตกแต่ง   

 ท่ีดิน  อาคาร  สาํนกังาน  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน/ราคาประเมินใหม่        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 340,259  182,884  118,153  641,296 

เพิ่มข้ึน -  -  4,903  4,903 

จาํหน่ายและตดับญัชี -  -  (14,572)  (14,572) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ        

   1 มกราคม 2563 340,259  182,884  108,484  631,627 

ส่วนเกินทุน (ตํ่า) จากการตีราคา 33,831  (5,523)  -  28,308 

เพิ่มข้ึน -  -  296  296 

จาํหน่ายและตดับญัชี -  -  (3,046)  (3,046) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 374,090  177,361  105,734  657,185 

        

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 -  108,151  99,436  207,587 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  4,572  4,596  9,168 

จาํหน่ายและตดับญัชี -  -  (14,571)  (14,571) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ  

   1 มกราคม 2563 -  112,723  89,461  202,184 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  4,544  5,247  9,791 

จาํหน่ายและตดับญัชี -  -  (3,045)  (3,045) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 -  117,267  91,663  208,930 

        

มูลค่าสุทธิทางบัญชี        

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  340,259  70,161  19,023  429,443 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 374,090  60,094  14,071  448,255 
 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

ท่ีดินและอาคารไดร้วมส่วนเกินทุนจากการตีราคา 

 

ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจาํนวน

แลว้แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจาํนวน 72.7 ลา้นบาท (2562: 74.7 ล้านบาท) 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงการวิเคราะห์สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี

รายงาน โดยการวดัมูลค่ายติุธรรม ถูกจดัประเภทอยูใ่นระดบัของลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 
 

 มูลค่าตาม  มูลค่ายติุธรรม 

 บญัชี  ระดบั 3  รวม 

   (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2563      

สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน      

ท่ีดินและอาคาร  434,184*  434,184  434,184* 
      

31 ธันวาคม 2562      

สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน      

ท่ีดินและอาคาร  410,420**  410,420  410,420** 
 

บริษทัไดจ้ดัใหมี้การประเมินราคาสินทรัพยโ์ดยผูป้ระเมินราคาอิสระภายนอกทุก 3 ปี นบัแต่วนัท่ีมีการประเมินราคา

คร้ังล่าสุด ซ่ึงใช้หลกัเกณฑ์ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตามมาตรฐานวิชาชีพของสมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่ง

ประเทศไทยกาํหนด ผูป้ระเมินราคาอิสระภายนอกใชเ้กณฑร์าคาตลาดสาํหรับมูลค่ายติุธรรมของท่ีดิน ซ่ึงมีลกัษณะ

ทัว่ไปอนัพึงจะมีขอ้มูลราคาซ้ือขายเปรียบเทียบจากทรัพยสิ์นท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั และใชว้ิธีมูลค่าตน้ทุนทดแทน

สุทธิ สาํหรับอาคารซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะเพ่ือประกอบธุรกิจบริษทั 
 



112 รายงานประจ�าปี 2563

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินราคาในส่วนท่ีเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดท้ัว่ไป สรุปไดด้งัน้ี 
 

 2563  2562  ผลกระทบต่อราคาท่ีตีใหม่ 

(ก) ท่ีดิน      

 ราคาท่ีดินต่อตารางวา (บาท) 3,187 - 581,664  3,188 - 513,444  มูลค่ายติุธรรมเพิ่มข้ึน 

     (วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด) 

(ข) อาคาร      

 ราคาอาคารต่อตารางเมตร (บาท) 923 - 7,439  923 - 7,863  มูลค่ายติุธรรมเพิ่มข้ึน 

     (วิธีมูลค่าตน้ทุนทดแทนสุทธิ 

     หรือวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด) 

 

* มูลค่ายุติธรรมดงักล่าวเป็นมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินและอาคารท่ีมีการประเมินราคาคร้ังล่าสุดในปี 2563 สุทธิดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมท่ี

คาํนวณถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

** มูลค่ายุติธรรมดงักล่าวเป็นมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินและอาคารท่ีมีการประเมินราคาในปี 2560 สุทธิดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมท่ีคาํนวณถึง        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

12 สัญญาเช่า 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

อาคาร 8,357 

ยานพาหนะ 4,852 

รวม 13,209 

 

ในปี 2563 สินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องบริษทัเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวน 24.8 ลา้นบาท 

 

บริษทัเช่าอาคารหลายแห่งเป็นระยะเวลา 1 - 24 ปี โดยมีสิทธิต่ออายสุัญญาเช่าเม่ือส้ินอายสุัญญาค่าเช่ากาํหนดชาํระ

เป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 

บริษทัเช่ายานพาหนะเป็นเวลา 2 - 5 ปี และจ่ายค่าเช่าคงท่ี โดยเง่ือนไขในการจ่ายชาํระเป็นเง่ือนไขปกติทัว่ไป

สาํหรับในประเทศไทย  
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินราคาในส่วนท่ีเป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดท้ัว่ไป สรุปไดด้งัน้ี 
 

 2563  2562  ผลกระทบต่อราคาท่ีตีใหม่ 

(ก) ท่ีดิน      

 ราคาท่ีดินต่อตารางวา (บาท) 3,187 - 581,664  3,188 - 513,444  มูลค่ายติุธรรมเพิ่มข้ึน 

     (วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด) 

(ข) อาคาร      

 ราคาอาคารต่อตารางเมตร (บาท) 923 - 7,439  923 - 7,863  มูลค่ายติุธรรมเพิ่มข้ึน 

     (วิธีมูลค่าตน้ทุนทดแทนสุทธิ 

     หรือวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด) 

 

* มูลค่ายุติธรรมดงักล่าวเป็นมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินและอาคารท่ีมีการประเมินราคาคร้ังล่าสุดในปี 2563 สุทธิดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมท่ี

คาํนวณถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

** มูลค่ายุติธรรมดงักล่าวเป็นมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินและอาคารท่ีมีการประเมินราคาในปี 2560 สุทธิดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมท่ีคาํนวณถึง        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

12 สัญญาเช่า 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

อาคาร 8,357 

ยานพาหนะ 4,852 

รวม 13,209 

 

ในปี 2563 สินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องบริษทัเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวน 24.8 ลา้นบาท 

 

บริษทัเช่าอาคารหลายแห่งเป็นระยะเวลา 1 - 24 ปี โดยมีสิทธิต่ออายสุัญญาเช่าเม่ือส้ินอายสุัญญาค่าเช่ากาํหนดชาํระ

เป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 

บริษทัเช่ายานพาหนะเป็นเวลา 2 - 5 ปี และจ่ายค่าเช่าคงท่ี โดยเง่ือนไขในการจ่ายชาํระเป็นเง่ือนไขปกติทัว่ไป

สาํหรับในประเทศไทย  

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2563 

 (พันบาท) 

การจ่ายชาํระคงท่ี  

-  อาคาร 20,563 

-  ยานพาหนะ 2,050 

รวม 22,613 

 

สิทธิเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่า 

 

สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์บางสัญญาให้สิทธิบริษทัในการเลือกขยายอายุสัญญาเช่าภายในหน่ึงปีก่อนส้ินสุด

ระยะเวลาเช่าท่ีบอกเลิกไม่ได ้ในทางปฏิบติับริษทัจะพิจารณารวมสิทธิในการขยายอายสุัญญาเช่าสาํหรับสัญญาเช่า

ใหม่เพื่อให้มีความยืดหยุน่ในการดาํเนินงาน สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าเป็นสิทธิท่ีให้บริษทัเป็นผูมี้สิทธิ

เลือกโดยผูใ้ห้เช่าไม่มีสิทธิดังกล่าว บริษัทจะประเมินตั้ งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลว่ามีความแน่นอนอย่าง

สมเหตุสมผลท่ีจะใหสิ้ทธิในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือไม่ และบริษทัจะทบทวนการประเมินวา่ยงัมีความแน่นอน

อยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือไม่ หากมีเหตุการณ์สาํคญัหรือมีการเปล่ียนแปลง

สถานการณ์อยา่งมีสาระสาํคญัซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทั 

 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 (พันบาท) 

จํานวนที่รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  

- อาคาร 20,477 

- ยานพาหนะ 1,891 

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 944 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น 1,197 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าตํ่า 100 

รวม 24,609 

 

ในปี 2563 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสญัญาเช่าของบริษทัมีจาํนวน 21.2 ลา้นบาท  
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

13 สิทธิการเช่าทีด่นิ 

 

 2563 2562 

 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,357,268 - 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งปี - ราคาทุน - 1,364,850 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (22,748) (7,582) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  1,334,520 1,357,268 

 

บริษทัทาํสัญญาเช่าท่ีดินกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งแห่งหน่ึงเป็นจาํนวน 2 สัญญา โดยสัญญาฉบบัแรกมีอายุ 30 ปี เร่ิม

ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2592 และสัญญาเช่าท่ีดินฉบบัท่ีสอง มีอายุ 30 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี  

1 กนัยายน 2592 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2622 บริษทัจ่ายชาํระล่วงหนา้ทั้งจาํนวนของค่าสิทธิการเช่าท่ีดิน 1,365 ลา้นบาท 

(ซ่ึงรวมค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้ง) 

 

14 สินทรัพย์ไม่มตัีวตน 

 

  

ค่าลิขสิทธ์ิ 

    

 ซอฟทแ์วร์  งานระหวา่งทาํ  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 347,518  -  347,518 

เพิ่มข้ึน 31,566  -  31,566 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 379,084  -  379,084 

เพิ่มข้ึน 6,588  1,003  7,591 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 385,672  1,003  386,675 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

13 สิทธิการเช่าทีด่นิ 

 

 2563 2562 

 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,357,268 - 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งปี - ราคาทุน - 1,364,850 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (22,748) (7,582) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  1,334,520 1,357,268 

 

บริษทัทาํสัญญาเช่าท่ีดินกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งแห่งหน่ึงเป็นจาํนวน 2 สัญญา โดยสัญญาฉบบัแรกมีอายุ 30 ปี เร่ิม

ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2592 และสัญญาเช่าท่ีดินฉบบัท่ีสอง มีอายุ 30 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี  

1 กนัยายน 2592 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2622 บริษทัจ่ายชาํระล่วงหนา้ทั้งจาํนวนของค่าสิทธิการเช่าท่ีดิน 1,365 ลา้นบาท 

(ซ่ึงรวมค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเก่ียวขอ้ง) 

 

14 สินทรัพย์ไม่มตัีวตน 

 

  

ค่าลิขสิทธ์ิ 

    

 ซอฟทแ์วร์  งานระหวา่งทาํ  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 347,518  -  347,518 

เพิ่มข้ึน 31,566  -  31,566 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 379,084  -  379,084 

เพิ่มข้ึน 6,588  1,003  7,591 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 385,672  1,003  386,675 

      

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

 ค่าลิขสิทธ์ิ     

 ซอฟทแ์วร์  งานระหวา่งทาํ  รวม 

 (พันบาท) 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 174,893  -  174,893 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 24,863  -  24,863 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 199,756  -  199,756 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 26,385  -  26,385 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 226,141  -  226,141 
      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี      

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  179,328  -  179,328 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 159,531  1,003  160,534 
 

ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซ่ึงไดคิ้ดค่าตดัจาํหน่ายเต็มจาํนวน

แลว้แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจาํนวน 137.6 ลา้นบาท (2562: 137.1 ล้านบาท) 
 

15 สินทรัพย์อ่ืน 

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - งานระหวา่งก่อสร้าง 40,732  11,613 

ลูกหน้ีอ่ืน 12,820  23,192 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 12,024  16,624 

เงินทดรองจ่าย 10,360  10,247 

เงินวางประกนั 7,053  6,681 

อ่ืนๆ 8,143  6,173 

รวม 91,132  74,530 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

16 หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย 
 

 2563  2562 

 

หน้ีสินตาม

สัญญา 

ประกนัภยั 

 ส่วนแบ่งหน้ีสิน 

ของผูเ้อา

ประกนัภยัต่อ 

  

 

สุทธิ 

 หน้ีสินตาม

สัญญา 

ประกนัภยั 

 ส่วนแบ่งหน้ีสิน 

ของผูเ้อา

ประกนัภยัต่อ 

  

 

สุทธิ 

 (พันบาท) 

สํารองประกนัภัยสําหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว 42,337,187  -  42,337,187  39,605,842  -  39,605,842 

            

สํารองประกนัภัยสําหรับสัญญาประกนัภัยระยะส้ัน            

สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย            

- ค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 63,128  -  63,128  66,613  -  66,613 

- ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 119,392  -  119,392  116,868  -  116,868 

สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 488,741  -  488,741  442,014  -  442,014 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่าย 349,056  - 349,056  373,655  -  373,655 

หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 1,597  - 1,597  1,878  -  1,878 

รวม 43,359,101  - 43,359,101  40,606,870  -  40,606,870 

 

16.1  สํารองประกนัภัยสําหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว 
 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  39,605,842  36,416,512 

สาํรองเพิ่มข้ึนสุทธิของกรมธรรมป์ระกนัภยัใหม่และ    

   กรมธรรมป์ระกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบัในปี 4,724,071  5,152,270 

สาํรองลดลงเพือ่ผลประโยชนต์ามกรมธรรมป์ระกนัภยั    

   การขาดอาย ุและการยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัในปี (1,992,726)  (1,962,940) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 42,337,187  39,605,842 
 

16.2 สํารองประกนัภัยจากสัญญาประกนัภัยระยะส้ัน 
 

16.2.1 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 
 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  183,481  107,335 

ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปี 859,158  1,037,228 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งปี (860,119)  (961,082) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 182,520  183,481 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

16 หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย 
 

 2563  2562 

 

หน้ีสินตาม

สัญญา 

ประกนัภยั 

 ส่วนแบ่งหน้ีสิน 

ของผูเ้อา

ประกนัภยัต่อ 

  

 

สุทธิ 

 หน้ีสินตาม

สัญญา 

ประกนัภยั 

 ส่วนแบ่งหน้ีสิน 

ของผูเ้อา

ประกนัภยัต่อ 

  

 

สุทธิ 

 (พันบาท) 

สํารองประกนัภัยสําหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว 42,337,187  -  42,337,187  39,605,842  -  39,605,842 

            

สํารองประกนัภัยสําหรับสัญญาประกนัภัยระยะส้ัน            

สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย            

- ค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 63,128  -  63,128  66,613  -  66,613 

- ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 119,392  -  119,392  116,868  -  116,868 

สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 488,741  -  488,741  442,014  -  442,014 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่าย 349,056  - 349,056  373,655  -  373,655 

หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 1,597  - 1,597  1,878  -  1,878 

รวม 43,359,101  - 43,359,101  40,606,870  -  40,606,870 

 

16.1  สํารองประกนัภัยสําหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว 
 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  39,605,842  36,416,512 

สาํรองเพิ่มข้ึนสุทธิของกรมธรรมป์ระกนัภยัใหม่และ    

   กรมธรรมป์ระกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบัในปี 4,724,071  5,152,270 

สาํรองลดลงเพือ่ผลประโยชนต์ามกรมธรรมป์ระกนัภยั    

   การขาดอาย ุและการยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัในปี (1,992,726)  (1,962,940) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 42,337,187  39,605,842 
 

16.2 สํารองประกนัภัยจากสัญญาประกนัภัยระยะส้ัน 
 

16.2.1 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 
 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  183,481  107,335 

ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปี 859,158  1,037,228 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งปี (860,119)  (961,082) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 182,520  183,481 
 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

16.2.2 สํารองเบีย้ประกนัภัยที่ยงัไม่ถือเป็นรายได้ 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  442,014  424,730 

เบ้ียประกนัภยัรับสาํหรับปี 1,201,338  1,095,619 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นปี (1,154,611)  (1,078,335) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  488,741  442,014 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไม่มีการตั้งสาํรองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด เน่ืองจากสาํรองความ

เส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดท่ีประมาณข้ึนของบริษทัมีจาํนวน 409.9 ลา้นบาท (2562: 385.8 ล้านบาท) ซ่ึง

มีจาํนวนตํ่ากวา่สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้
 

16.2.3 ตารางพฒันาการค่าสินไหมทดแทน 
 

ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนและสุทธิจากการประกนัภยัต่อ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

ปีอุบติัเหตุ/ปีท่ีรายงาน 2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

 (พันบาท) 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน       

ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ 531,160 678,573 703,563 983,694 892,893  

หน่ึงปีถดัไป 491,188 635,300 753,157 941,596 -  

สองปีถดัไป 490,590 636,425 755,642 - -  

สามปีถดัไป 490,495 636,331 - - -  

ส่ีปีถดัไป 490,498 - - - -  

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ 490,498 636,331 755,642 941,596 892,893 3,716,960 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม        (490,496)      (636,313) (755,339)            (939,082)     (713,210)          (3,534,440) 

รวมสํารองค่าสินไหมทดแทน 2 18 303 2,514 179,683 182,520 

 

ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนและสุทธิจากการประกนัภยัต่อ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

ปีอุบติัเหตุ/ปีท่ีรายงาน 2558 2559 2560 2561 2562 รวม 

 (พันบาท) 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน       

ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ 452,380 531,160 678,573 703,563 983,694  

หน่ึงปีถดัไป 424,218 491,188 635,300 753,157 -  

สองปีถดัไป 423,526 490,590 636,425 - -  

สามปีถดัไป 423,451 490,495 - - -  

ส่ีปีถดัไป 423,460 - - - -  

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ 423,460 490,495 636,425 753,157 983,694 3,287,231 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม (423,460) (490,469) (636,282) (751,743) (801,796) (3,103,750) 

รวมสํารองค่าสินไหมทดแทน - 26 143 1,414 181,898 183,481 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

 16.2.4 ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัยค้างจ่าย 

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

เงินจ่ายตามเง่ือนไขกรมธรรม ์ 209,781  238,300 

เช็คคืนของผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมแ์ละ    

   ค่าสินไหมทดแทน 54,402  54,175 

เงินค่ามรณกรรม   37,532  16,568 

อ่ืนๆ 47,341  64,612 

รวม 349,056  373,655 

 

16.2.5  หนีสิ้นอ่ืนตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

เบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 1,597  1,878 

รวม 1,597  1,878 

 

17 เจ้าหนีบ้ริษัทประกนัภัยต่อ 
 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

เงินคา้งจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยั 273,386  346,513 

เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 93,887  68,545 

รวม 367,273  415,058 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

 16.2.4 ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัยค้างจ่าย 

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

เงินจ่ายตามเง่ือนไขกรมธรรม ์ 209,781  238,300 

เช็คคืนของผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมแ์ละ    

   ค่าสินไหมทดแทน 54,402  54,175 

เงินค่ามรณกรรม   37,532  16,568 

อ่ืนๆ 47,341  64,612 

รวม 349,056  373,655 

 

16.2.5  หนีสิ้นอ่ืนตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

เบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 1,597  1,878 

รวม 1,597  1,878 

 

17 เจ้าหนีบ้ริษัทประกนัภัยต่อ 
 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

เงินคา้งจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยั 273,386  346,513 

เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 93,887  68,545 

รวม 367,273  415,058 
 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

18 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

 หมายเหต ุ 2563  2562 

  (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน     

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน     

   โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้  124,368  115,156 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  5,534  5,483 

รวม  129,902  120,639 
     

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม     

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน     

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน     

   โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้  12,949  12,143 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  486  (117) 

รวม 25 13,435  12,026 
     

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั     

   คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในระหวา่งปี  2,664  22,384 

ขาดทุนสะสมจากการประมาณตามหลกั     

   คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้  15,588  12,924 

 

 โครงการผลประโยชน์ที่กาํหนดไว้   

 

บริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541                    

ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวมี้ความเส่ียง

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน) 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

มูลค่าปัจจบัุนของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์  

 

   2563  2562 

   (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม   120,639  92,763 

      

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน      

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั    11,792  10,543 

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั    1,157  1,600 

รวม   12,949  12,143 

      

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน      

ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั        

- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์   (1,038)  (3,584) 

- ขอ้สมมติทางการเงิน   4,585  9,381 

- การปรับปรุงจากประสบการณ์   (883)  16,587 

รวม   2,664  22,384 

      

อ่ืน ๆ      

ผลประโยชน์จ่าย    (6,350)  (6,651) 

      

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม   129,902  120,639 

 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหลู้กจา้งท่ีถูก

เลิกจา้งเพิ่มเติม หากลูกจา้งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัรา

สุดท้าย 400 วนับริษทัจึงแก้ไขโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนักงานในปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับ

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุง จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวทาํใหบ้ริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสิน

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายแุละตน้ทุนบริการในอดีตเพิ่มข้ึน 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

มูลค่าปัจจบัุนของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์  

 

   2563  2562 

   (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม   120,639  92,763 

      

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน      

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั    11,792  10,543 

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั    1,157  1,600 

รวม   12,949  12,143 

      

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน      

ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั        

- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์   (1,038)  (3,584) 

- ขอ้สมมติทางการเงิน   4,585  9,381 

- การปรับปรุงจากประสบการณ์   (883)  16,587 

รวม   2,664  22,384 

      

อ่ืน ๆ      

ผลประโยชน์จ่าย    (6,350)  (6,651) 

      

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม   129,902  120,639 

 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหลู้กจา้งท่ีถูก

เลิกจา้งเพิ่มเติม หากลูกจา้งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัรา

สุดท้าย 400 วนับริษทัจึงแก้ไขโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนักงานในปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับ

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุง จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวทาํใหบ้ริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสิน

ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายแุละตน้ทุนบริการในอดีตเพิ่มข้ึน 

 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 

 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกั) ไดแ้ก่ 

 

  2563  2562 

  (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด   0.62 - 1.50  1.26 - 1.61 

การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   5.00  5.00 

อตัราการลาออกของพนกังาน  16.13  17.13 

  

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็น 8 ปี  (2562:  

8 ปี)   

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   

 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้

อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการ

ผลประโยชน์เป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปน้ี 

 

 เพิ่มข้ึน  ลดลง 

 (พันบาท) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563    

อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.25) (2,486)  2,570 

การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 9,958  (8,921) 

อตัราการลาออกของพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 10) (3,972)  4,634 

อตัรามรณะในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 10) (299)  300 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

 เพิ่มข้ึน  ลดลง 

 (พันบาท) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562    

อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.25) (2,262)  2,337 

การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 9,062  (8,138) 

อตัราการลาออกของพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 10) (3,371)  3,759 

อตัรามรณะในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 10) (321)  322 
 

แม้ว่าการวิเคราะห์น้ีไม่ได้คาํนึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใต้โครงการ

ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 
 

19 หนีสิ้นอ่ืน 
 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 292,336  209,699 

บญัชีพกัเบ้ียประกนั 202,137  226,432 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จคา้งจ่าย 151,430  148,237 

เงินคํ้าประกนัตวัแทน 69,340  71,598 

เจา้หน้ีอ่ืน 4,346  11,240 

อ่ืนๆ 29,051  25,489 

รวม 748,640  692,695 
 

20 สํารอง 
 

 สาํรองประกอบดว้ย 
 

 การจัดสรรกาํไร และ/หรือ กาํไรสะสม 
 

สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจัดสรรทุนสํารอง 

(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า

สํารองดงักล่าวมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้            

ณ ปัจจุบนับริษทัจดัสรรสาํรองตามกฎหมายครบถว้นแลว้ 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

 เพิ่มข้ึน  ลดลง 

 (พันบาท) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562    

อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.25) (2,262)  2,337 

การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 9,062  (8,138) 

อตัราการลาออกของพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 10) (3,371)  3,759 

อตัรามรณะในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 10) (321)  322 
 

แม้ว่าการวิเคราะห์น้ีไม่ได้คาํนึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใต้โครงการ

ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 
 

19 หนีสิ้นอ่ืน 
 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 292,336  209,699 

บญัชีพกัเบ้ียประกนั 202,137  226,432 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จคา้งจ่าย 151,430  148,237 

เงินคํ้าประกนัตวัแทน 69,340  71,598 

เจา้หน้ีอ่ืน 4,346  11,240 

อ่ืนๆ 29,051  25,489 

รวม 748,640  692,695 
 

20 สํารอง 
 

 สาํรองประกอบดว้ย 
 

 การจัดสรรกาํไร และ/หรือ กาํไรสะสม 
 

สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจัดสรรทุนสํารอง 

(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า

สํารองดงักล่าวมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้            

ณ ปัจจุบนับริษทัจดัสรรสาํรองตามกฎหมายครบถว้นแลว้ 

 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

สํารองอ่ืน ๆ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีทุนสาํรองอ่ืน ๆ จาํนวน 7.7 ลา้นบาท (2562: 7.7 ล้านบาท) 

 

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 

สํารองการป้องกนัความเส่ียง 

 

สาํรองการป้องกนัความเส่ียงประกอบดว้ยผลสะสมของส่วนท่ีมีประสิทธิผลของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม

ของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการป้องกันความเส่ียงซ่ึงใช้ในการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด ซ่ึงรอการรับรู้ใน

ภายหลงัในกาํไรหรือขาดทุน หรือรวมเป็นตน้ทุนเม่ือเร่ิมแรก หรือมูลค่าตามบญัชีอ่ืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพย์

ทางการเงินหรือหน้ีสินท่ีไม่ใช่หน้ีสินทางการเงิน 

 

สํารองต้นทุนการป้องกนัความเส่ียง 

 

สาํรองตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงสะทอ้นถึงกาํไรหรือขาดทุนของส่วนท่ีไม่รวมในเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนั

ความเส่ียงท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบราคาล่วงหนา้ของสัญญาฟอร์เวิร์คโดยรับรู้เม่ือเร่ิมแรกในกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และบนัทึกบญัชีเช่นเดียวกบักาํไรหรือขาดทุนในสาํรองการป้องกนัความเส่ียง 

 

เงินลงทุนที่วดัมูลค่าผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในส่วนของผูถื้อหุ้นประกอบดว้ยผลรวมการเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่าและ

สุทธิจากภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 

สํารองการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ 

 

สํารองการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ประกอบดว้ยผลรวมของการเปล่ียนแปลงสุทธิของการตีราคาท่ีดิน และอาคาร                    

ท่ีแสดงในงบการเงินดว้ยการตีราคาใหม่จนกระทัง่มีการขายหรือจาํหน่าย 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

21 รายได้จากการลงทุนสุทธิ 

 

 หมายเหต ุ 2563  2562 

  (พันบาท) 

กจิการอื่นที่เกีย่วข้องกนั     

ดอกเบ้ียรับ  31 141,841  106,187 

เงินปันผลรับ   31 73,881  79,581 

     

กจิการอื่น     

ดอกเบ้ียรับ   944,302  942,782 

เงินปันผลรับ  449,977  507,814 

     

ค่าใช้จ่ายจากการลงทุน  (49,204)  (46,514) 

รวม  1,560,797  1,589,850 

 

22 กาํไรจากเงินลงทุน 

 

  หมายเหต ุ 2563  2562 

  (พันบาท) 

กจิการอื่นที่เกีย่วข้องกนั     

กาํไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม     

   ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 31 (7,856)  156,089 

     

กจิการอื่น     

กาํไรจากการขายเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม     

   ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  193,646  1,069,042 

กลบัรายการจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนทัว่ไป  -  (11) 

รวม  185,790  1,225,120 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

21 รายได้จากการลงทุนสุทธิ 

 

 หมายเหต ุ 2563  2562 

  (พันบาท) 

กจิการอื่นที่เกีย่วข้องกนั     

ดอกเบ้ียรับ  31 141,841  106,187 

เงินปันผลรับ   31 73,881  79,581 

     

กจิการอื่น     

ดอกเบ้ียรับ   944,302  942,782 

เงินปันผลรับ  449,977  507,814 

     

ค่าใช้จ่ายจากการลงทุน  (49,204)  (46,514) 

รวม  1,560,797  1,589,850 

 

22 กาํไรจากเงินลงทุน 

 

  หมายเหต ุ 2563  2562 

  (พันบาท) 

กจิการอื่นที่เกีย่วข้องกนั     

กาํไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม     

   ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 31 (7,856)  156,089 

     

กจิการอื่น     

กาํไรจากการขายเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม     

   ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  193,646  1,069,042 

กลบัรายการจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนทัว่ไป  -  (11) 

รวม  185,790  1,225,120 

 

 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

23 กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม 

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากสญัญาแลกเปล่ียน    

   สกลุเงินตราต่างประเทศ (45,727)  6,067 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (5,313)  (62,189) 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 4  - 

รวม (51,036)  (56,122) 

 

24 ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 

 

 หมายเหต ุ 2563  2562 

  (พันบาท) 

ค่าใชจ่้ายพนกังานท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายการ     

   รับประกนัภยัและการจดัการสินไหมทดแทน 26 430,769  429,973 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์     

   ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายการรับประกนัภยั     

   และสินไหมทดแทน 26 100,316  96,356 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสารสนเทศ  87,510  66,647 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัยานพาหนะ และการเดินทาง  6,235  7,719 

ค่าใชจ่้ายทางดา้นกฎหมาย และค่าท่ีปรึกษา  15,389  8,606 

ค่าภาษีอากร  1,915  1,642 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ)  28,636  (2,968) 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอ่ืน  36,875  37,758 

รวม  707,645  645,733 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

25 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

 หมายเหต ุ 2563  2562 

  (พันบาท) 

เงินเดือนและค่าแรง  422,581  408,890 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ 18 13,435  12,026 

โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้  18,089  17,862 

อ่ืนๆ  34,442  39,644 

รวม  488,547  478,422 
 

โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว้ 
 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานของบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็น

สมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราส่วนร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือนและ

บริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 และอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ี

ไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
 

26 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

 หมายเหต ุ 2563  2562 

  (พันบาท) 

ค่าใช้จ่ายพนักงาน     

รวมอยูใ่นผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม ์ค่าสินไหมทดแทน     

และค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน  26,051  20,524 

รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน  31,727  27,925 

รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 24 430,769  429,973 

รวม  488,547  478,422 
     

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัอาคาร สถานที่และอุปกรณ์     

รวมอยูใ่นผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม ์ค่าสินไหมทดแทน     

      และค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน  724  878 

รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน  789  873 

รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 24 100,316  96,356 

รวม  101,829  98,107 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

25 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

 หมายเหต ุ 2563  2562 

  (พันบาท) 

เงินเดือนและค่าแรง  422,581  408,890 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ 18 13,435  12,026 

โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว ้  18,089  17,862 

อ่ืนๆ  34,442  39,644 

รวม  488,547  478,422 
 

โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว้ 
 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานของบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็น

สมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราส่วนร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือนและ

บริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 และอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ี

ไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
 

26 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

 หมายเหต ุ 2563  2562 

  (พันบาท) 

ค่าใช้จ่ายพนักงาน     

รวมอยูใ่นผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม ์ค่าสินไหมทดแทน     

และค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน  26,051  20,524 

รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน  31,727  27,925 

รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 24 430,769  429,973 

รวม  488,547  478,422 
     

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัอาคาร สถานที่และอุปกรณ์     

รวมอยูใ่นผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม ์ค่าสินไหมทดแทน     

      และค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน  724  878 

รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน  789  873 

รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 24 100,316  96,356 

รวม  101,829  98,107 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

27 ภาษีเงินได้ 

 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

  2563  2562 

  (พันบาท) 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน     

สาํหรับปีปัจจุบนั  169,322  348,570 

ปรับปรุงภาษีปีก่อน  39,729  - 
     

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      

การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว  (102,827)  (68,284) 

รวม  106,224  280,286 

 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 

 2563  2562 

 

ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

รายได ้

(ค่าใชจ่้าย)  

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้  

ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

รายได ้

(ค่าใชจ่้าย)  

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า        

เงินลงทุนท่ีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (2,109,050)  421,810  (1,687,240)  1,868,125  (373,625)  1,494,500 

จัดประเภทรายการใหม่จากวดัมูลค่า 

เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายุติธรรม ผ่าน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเป็นกาํไร

หรือขาดทุน 61,064  (12,213)  48,851  -  -  - 

ผลขาดทุนจากการป้องกันความเส่ียง 

ในกระแสเงินสด (67,023)  13,404  (53,619)  -  -  - 

ผลกําไรจากต้นทุนการป้องกันความ

เส่ียงรอตัดบัญชีเข้าไปไว้ในกําไร

หรือขาดทุนในภายหลงั 43,142  (8,628)  34,514  -  -  - 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

ภาษเีงินได้รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   

 2563  2562 

 

ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

รายได ้

(ค่าใชจ่้าย)  

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้  

ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

รายได ้

(ค่าใชจ่้าย)  

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 

ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ 28,309  (5,661)  22,648  -  -  - 

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่ าใหม่ของ

ผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว ้ (2,665)  533  (2,132)  (22,383)  4,477  (17,906) 

 (2,046,223)  409,245  (1,636,978)  1,845,742  (369,148)  1,476,594 

 

การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง 

 

 2563  2562 

 อตัราภาษี    อตัราภาษี   

 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   496,988    1,628,848 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.0  99,398  20.0  325,769 

รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (50,297)    (47,117) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   17,394    1,634 

ปรับปรุงภาษีปีก่อน   39,729    - 

รวม 21.4  106,224  17.2  280,286 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

ภาษเีงินได้รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   

 2563  2562 

 

ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

รายได ้

(ค่าใชจ่้าย)  

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้  

ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

รายได ้

(ค่าใชจ่้าย)  

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 

ผลกาํไรจากการตีราคาสินทรัพยใ์หม ่ 28,309  (5,661)  22,648  -  -  - 

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่ าใหม่ของ

ผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว ้ (2,665)  533  (2,132)  (22,383)  4,477  (17,906) 

 (2,046,223)  409,245  (1,636,978)  1,845,742  (369,148)  1,476,594 

 

การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง 

 

 2563  2562 

 อตัราภาษี    อตัราภาษี   

 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   496,988    1,628,848 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.0  99,398  20.0  325,769 

รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (50,297)    (47,117) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   17,394    1,634 

ปรับปรุงภาษีปีก่อน   39,729    - 

รวม 21.4  106,224  17.2  280,286 

 

 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 848,933  742,777 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (510,647)  (916,802) 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 338,286  (174,025) 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 

2562 มีดงัน้ี 

 

 ณ วนัที่  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  ณ วนัที ่

  1 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน   31 ธันวาคม 

 2563  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  2563 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี *        

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 51,582  5,853  -  57,435 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24,128  1,320  533  25,981 

หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 667,595  97,848  -  765,443 

สญัญาเช่า 48  26  -  74 

รวม 743,353  105,047  533  848,933 
        

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี *        

ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่าท่ีดิน 1,516  4,550  -  6,066 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของตราสารอนุพนัธ์  (21,588)  10,791  (10,078)  (20,875) 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุน             

   วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน        

   เบด็เสร็จอ่ืน 869,298  (12,213)  (404,295)  452,790 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินและอาคาร 67,913  (908)  5,661  72,666 

รวม 917,139  2,220  (408,712)  510,647 

สุทธิ (173,786)  102,827  409,245  338,286 
*ยอด ณ วันท่ี 1 มกราคม รวมผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายบัญชี (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3) 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

 ณ วนัที่  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  ณ วนัที ่

  1 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน   31 ธันวาคม 

 2562  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  2562 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 51,646  (591)  -  51,055 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18,553  1,098  4,477  24,128 

หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 617,537  50,057  -  667,594 

รวม 687,736  50,564  4,477  742,777 
        

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั -  1,516  -  1,516 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของตราสารอนุพนัธ ์ (3,260)  (18,327)  -  (21,587) 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเผือ่ขาย            495,336  -  373,625  868,961 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินและอาคาร 68,821  (909)  -  67,912 

รวม 560,897  (17,720)  373,625  916,802 

สุทธิ 126,839  68,284  (369,148)  (174,025) 

 

28 กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นส่วน

ของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปี โดยแสดงการคาํนวณดงัน้ี 

 2563  2562 

 (พันบาท/พันหุ้น) 

กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั (ขั้นพื้นฐาน) 390,764  1,348,562 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ 22,000  22,000 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 17.76  61.30 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

 ณ วนัที่  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  ณ วนัที่ 

  1 มกราคม  กาํไรหรือ  กาํไรขาดทุน   31 ธันวาคม 

 2562  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  2562 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 51,646  (591)  -  51,055 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18,553  1,098  4,477  24,128 

หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 617,537  50,057  -  667,594 

รวม 687,736  50,564  4,477  742,777 
        

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        

หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั -  1,516  -  1,516 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของตราสารอนุพนัธ ์ (3,260)  (18,327)  -  (21,587) 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเผือ่ขาย            495,336  -  373,625  868,961 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินและอาคาร 68,821  (909)  -  67,912 

รวม 560,897  (17,720)  373,625  916,802 

สุทธิ 126,839  68,284  (369,148)  (174,025) 

 

28 กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นส่วน

ของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปี โดยแสดงการคาํนวณดงัน้ี 

 2563  2562 

 (พันบาท/พันหุ้น) 

กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั (ขั้นพื้นฐาน) 390,764  1,348,562 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ 22,000  22,000 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 17.76  61.30 

 

 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

29 เงินปันผล 

 

 ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัเงินปันผลดงัต่อไปน้ี 

 

  

วนัท่ีอนุมติั 

 กาํหนดจ่าย 

เงินปันผล 
 

อตัราเงินปัน

ผลต่อหุน้ 

  

จาํนวนเงิน 

     (บาท)  (พันบาท) 

ปี 2563        

เงินปันผลประจาํปี 30 พฤศจิกายน 2563  15 ธนัวาคม 2563  19.25  423,500 

 

30 ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้และผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้    

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์    

- ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 2,560  - 

เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 630  - 

    

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า    

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์    

- ตราสารทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 58,504  - 

รวม 61,694  - 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

31 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

ความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหว่างกนัท่ีมีนัยสําคญักบับริษทัในระหว่างปี  

มีดงัต่อไปน้ี 

 

ช่ือกจิการ/บุคคล ประเทศที่จดัต้ัง/สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการ

วางแผน สัง่การและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 

ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของบริษทั (ไม่วา่จะ

ทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

บริษทั เครือไทย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) ไทย บริษทัใหญ่ถือหุน้ร้อยละ 99.97 

บริษทั อาคเนยป์ระกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ไทย กรรมการและบริษทัใหญ่ร่วมกนั 

บริษทั ไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ไทย บริษทัใหญ่ร่วมกนั 

บริษทั อาคเนยแ์คปปิตอล จาํกดั ไทย กรรมการและบริษทัใหญ่ร่วมกนั 

บริษทั อาคเนย ์แอดไวซ์เซอร่ี จาํกดั ไทย กรรมการและบริษทัใหญ่ร่วมกนั 

บริษทั ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด จาํกดั ไทย กรรมการและบริษทัใหญ่ร่วมกนั 

บริษทั ศูนยว์ิชาการอาคเนย ์จาํกดั ไทย กรรมการและบริษทัใหญ่ร่วมกนั 

บริษทั เอส โซฟิน จาํกดั ไทย กรรมการและบริษทัใหญ่ร่วมกนั 

บริษทั เอเชียต๊ิก เฮาส์ จาํกดั ไทย กรรมการและบริษทัใหญ่ร่วมกนั 

บริษทั อาคเนย ์พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ไทย กรรมการและบริษทัใหญ่ร่วมกนั 

บริษทั อาคเนย ์มนัน่ี จาํกดั 

     (ช่ือเดิม บริษทั เอสอีจี แคปปิตอล จาํกดั) 

ไทย กรรมการและบริษทัใหญ่ร่วมกนั 

บริษทั เซ็นทริคส์ คอนซลัต้ิง จาํกดั ไทย กรรมการและบริษทัใหญ่ร่วมกนั 

บริษทั รถดีเดด็ ออโต ้จาํกดั ไทย บริษทัใหญ่ร่วมกนั 

บริษทั แคปปิตอล เซอร์วิส โฮลด้ิง จาํกดั ไทย บริษทัใหญ่ทางออ้มร่วมกนั 

บริษทั บ๊ิกซี เซอร์วสิเซส จาํกดั ไทย บริษทัใหญ่ทางออ้มร่วมกนั 

บริษทั บ๊ิกซี อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ จาํกดั ไทย บริษทัใหญ่ทางออ้มร่วมกนั 

บริษทั อาคเนย ์มนัน่ี รีเทล จาํกดั 

    (ช่ือเดิมบริษทั เอสอีจี มนัน่ี จาํกดั) 

ไทย บริษทัใหญ่ทางออ้มร่วมกนั 

บริษทั อินทรประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ไทย บริษทัใหญ่ทางออ้มร่วมกนั 

บริษทั นาํทรัพยพ์ฒันา จาํกดั ไทย กรรมการและบริษทัใหญ่ทางออ้มร่วมกนั 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

31 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

ความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหว่างกนัท่ีมีนัยสําคญักบับริษทัในระหว่างปี  

มีดงัต่อไปน้ี 

 

ช่ือกจิการ/บุคคล ประเทศที่จดัต้ัง/สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการ

วางแผน สัง่การและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 

ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของบริษทั (ไม่วา่จะ

ทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

บริษทั เครือไทย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) ไทย บริษทัใหญ่ถือหุน้ร้อยละ 99.97 

บริษทั อาคเนยป์ระกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ไทย กรรมการและบริษทัใหญ่ร่วมกนั 

บริษทั ไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ไทย บริษทัใหญ่ร่วมกนั 

บริษทั อาคเนยแ์คปปิตอล จาํกดั ไทย กรรมการและบริษทัใหญ่ร่วมกนั 

บริษทั อาคเนย ์แอดไวซ์เซอร่ี จาํกดั ไทย กรรมการและบริษทัใหญ่ร่วมกนั 

บริษทั ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด จาํกดั ไทย กรรมการและบริษทัใหญ่ร่วมกนั 

บริษทั ศูนยว์ิชาการอาคเนย ์จาํกดั ไทย กรรมการและบริษทัใหญ่ร่วมกนั 

บริษทั เอส โซฟิน จาํกดั ไทย กรรมการและบริษทัใหญ่ร่วมกนั 

บริษทั เอเชียต๊ิก เฮาส์ จาํกดั ไทย กรรมการและบริษทัใหญ่ร่วมกนั 

บริษทั อาคเนย ์พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ไทย กรรมการและบริษทัใหญ่ร่วมกนั 

บริษทั อาคเนย ์มนัน่ี จาํกดั 

     (ช่ือเดิม บริษทั เอสอีจี แคปปิตอล จาํกดั) 

ไทย กรรมการและบริษทัใหญ่ร่วมกนั 

บริษทั เซ็นทริคส์ คอนซลัต้ิง จาํกดั ไทย กรรมการและบริษทัใหญ่ร่วมกนั 

บริษทั รถดีเดด็ ออโต ้จาํกดั ไทย บริษทัใหญ่ร่วมกนั 

บริษทั แคปปิตอล เซอร์วิส โฮลด้ิง จาํกดั ไทย บริษทัใหญ่ทางออ้มร่วมกนั 

บริษทั บ๊ิกซี เซอร์วสิเซส จาํกดั ไทย บริษทัใหญ่ทางออ้มร่วมกนั 

บริษทั บ๊ิกซี อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ จาํกดั ไทย บริษทัใหญ่ทางออ้มร่วมกนั 

บริษทั อาคเนย ์มนัน่ี รีเทล จาํกดั 

    (ช่ือเดิมบริษทั เอสอีจี มนัน่ี จาํกดั) 

ไทย บริษทัใหญ่ทางออ้มร่วมกนั 

บริษทั อินทรประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ไทย บริษทัใหญ่ทางออ้มร่วมกนั 

บริษทั นาํทรัพยพ์ฒันา จาํกดั ไทย กรรมการและบริษทัใหญ่ทางออ้มร่วมกนั 

   

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

ช่ือกจิการ/บุคคล ประเทศที่จดัต้ัง/สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั โปรเช็กเกอร์ จาํกดั 

    (เดิมช่ือ บริษทั สินบวัหลวง แคปปิตอล จาํกดั) 

ไทย กรรมการและบริษทัใหญ่ทางออ้มร่วมกนั 

บริษทั โปรการาจ จาํกดั 

    (ช่ือเดิม บริษทั สินบวัหลวงลิสซ่ิง จาํกดั) 

ไทย กรรมการและบริษทัใหญ่ทางออ้มร่วมกนั 

บริษทั คอนเซพเลนด ์5 จาํกดั ไทย กรรมการและบริษทัใหญ่ทางออ้มร่วมกนั 

บริษทั ไทยเบฟเวอเลจ จาํกดั (มหาชน)   

    และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มร่วมกนั 

บริษทั โออิชิกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และ  

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มร่วมกนั 

บริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) และบริษทั 

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มร่วมกนั 

บริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จาํกดั (มหาชน)  

   และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มร่วมกนั 

บริษทั แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี  

   ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) และ 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มร่วมกนั 

บริษทั อาหารสยาม จาํกดั (มหาชน) และ 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มร่วมกนั 

บริษทั ยนิูเวนเจอร์ จาํกดั (มหาชน) และ 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มร่วมกนั 

บริษทั ทีซีซี คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั และ 

   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มร่วมกนั 

บริษทั ทีซีซี แอสเสท เวริด ์คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

   และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มร่วมกนั 

บริษทั ทีซีซี แลนด ์จาํกดั และบริษทัท่ี 

   เก่ียวขอ้งกนั 

ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ทางออ้มร่วมกนั 

บริษทั ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)  

   จาํกดั และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ไทย กรรมการและผูบ้ริหารสาํคญัร่วมกนั 

บริษทั มิลเลนเน่ียม แอสชวัรันซ์  

   โบรกเกอร์ จาํกดั  

ไทย กรรมการและผูบ้ริหารสาํคญัร่วมกนั 

Southeast Advisory Pte Ltd. สิงคโปร์ กรรมการและบริษทัใหญ่ร่วมกนั 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัใชร้าคาตลาดหรือราคาท่ีตกลง

ร่วมกนัในการคิดราคา 

 

รายการท่ีสําคญักบัผูบ้ริหารสําคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 

2562 มีดงัน้ี   

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

รายได้    

กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั    

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 345,141  169,521 

กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน (7,856)  156,089 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 215,722  185,768 

รายไดอ่ื้น 5,852  5,660 
    

ค่าใช้จ่าย    

กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั    

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 61,775  64,487 
    

เงินปันผล    

บริษัทใหญ่    

เงินปันผลจ่าย 423,367  - 
    

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั    

ผลประโยชน์พนกังานระยะสั้น 33,760  32,630 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 294  (337) 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 1,962  1,910 

รวม 36,016  34,203 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัใชร้าคาตลาดหรือราคาท่ีตกลง

ร่วมกนัในการคิดราคา 

 

รายการท่ีสําคญักบัผูบ้ริหารสําคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 

2562 มีดงัน้ี   

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

รายได้    

กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั    

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 345,141  169,521 

กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน (7,856)  156,089 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 215,722  185,768 

รายไดอ่ื้น 5,852  5,660 
    

ค่าใช้จ่าย    

กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั    

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 61,775  64,487 
    

เงินปันผล    

บริษัทใหญ่    

เงินปันผลจ่าย 423,367  - 
    

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั    

ผลประโยชน์พนกังานระยะสั้น 33,760  32,630 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 294  (337) 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 1,962  1,910 

รวม 36,016  34,203 

 

 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

ยอดคงเหลือท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั    

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 37,138  52,320 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 5,761,929  4,995,937 

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 34,430  28,325 

สิทธิการเช่าท่ีดิน 1,334,520  1,357,268 

ลูกหน้ีอ่ืน (แสดงอยูใ่นสินทรัพยอ่ื์น) 6,916  4,516 

    

กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั    

เจา้หน้ีอ่ืน (แสดงอยูใ่นหน้ีสินอ่ืน) 6,169  7,193 

 

ภาระผกูพนักบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

บริษทัไดเ้ขา้ทาํภาระผกูพนัสัญญาเช่าพื้นท่ีในอาคาร รถยนต ์และสญัญาบริการอ่ืนๆ กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 

โดยอายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 1 - 5 ปี (2562: 1 - 5 ปี) ซ่ึงสญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีภาระผกูพนัดงัน้ี 

 

     2563  2562 

     (พันบาท) 

ภายใน 1 ปี     28,824  47,577 

1 - 5 ปี     12,918  27,202 

รวม     41,742  74,779 
 

นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัยงัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าท่ีดินกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง

(ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13)  ท่ีระบุให้มีการก่อสร้างอาคารรวมตกแต่งเป็นเงินจาํนวน

ไม่นอ้ยกวา่ 850 ลา้นบาท ซ่ึงอาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีสร้างข้ึนน้ีจะเป็นของผูเ้ช่า ตลอดระยะเวลาการเช่าจนถึงวนัท่ี   

31 สิงหาคม 2592 เม่ือครบกาํหนดสัญญาเช่าและไม่มีการต่อสัญญาเช่า กรรมสิทธ์ิอาคารส่ิงปลูกสร้างจะตกเป็นของ

ผูใ้ห้เช่าตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นสัญญา ทั้งน้ีผูเ้ช่าจะดาํเนินการก่อสร้างอาคารส่ิงปลูกสร้างภายใน 3 ปี นบัตั้งแต่วนัทาํ

สญัญาเช่า 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

32 การบริหารความเส่ียงและเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รายไดจ้าก

การลงทุนคา้งรับ เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ ลูกหน้ีจากการประกนัภยัต่อ เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์เงินให้กู้ยืม และ

สินทรัพย์อ่ืนบางรายการ หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยผลประโยชน์ตาม

กรมธรรม์คา้งจ่าย ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย และหน้ีสินอ่ืนบางรายการ ซ่ึงนโยบายการบญัชี

เฉพาะสาํหรับรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 

 

บริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษทัไม่มีการถือหรือออกตราสารทาง

การเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื่อการเกง็กาํไรหรือการคา้  

 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสาํคญัของธุรกิจของบริษทั บริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุลของระดบั

ความเส่ียงท่ียอมรับไดโ้ดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการความเส่ียง ฝ่าย

บริหารไดมี้ระบบควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของบริษทัอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้มัน่ใจว่ามีความสมดุล

ระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 

 

32.1 การบริหารจัดการทุน 

 

นโยบายการบริหารจดัการทุนของบริษทัคือการรักษาความมัน่คงของเงินกองทุนให้เพียงพอต่อภาระผูกพนัของ   

ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และตามท่ีกาํหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั อีกทั้งเพื่อสร้างมูลค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ ส่งมอบผลตอบแทนท่ีย ัง่ยนืแก่ผูถื้อหุน้ และส่งเสริมการเจริญเติบโต

ของธุรกิจในอนาคต 

 

ทั้งน้ี ตามท่ีกาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั ผูรั้บประกนัภยัถูก

กาํหนดให้ตอ้งดาํรงอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นตํ่าไวท่ี้ร้อยละ 120 (2562: ร้อยละ 120) เพื่อให้

เพียงพอต่อภาระผกูพนัของผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนไดน้าํวิธีตามระดบั

ความเส่ียงมาถือปฏิบติักบัความเพียงพอของเงินกองทุน และถูกวดัความเพียงพอโดยการรวมผลรวมของความเส่ียง

ทั้งหมดท่ีตอ้งดาํรงไวข้องกองทุนประกนัภยัทั้งหมดท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึน กบัส่วนท่ีดาํรงไวโ้ดยผูรั้บประกนัภยั  
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32 การบริหารความเส่ียงและเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รายไดจ้าก

การลงทุนคา้งรับ เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ ลูกหน้ีจากการประกนัภยัต่อ เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์เงินให้กู้ยืม และ

สินทรัพย์อ่ืนบางรายการ หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยผลประโยชน์ตาม

กรมธรรม์คา้งจ่าย ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย ค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย และหน้ีสินอ่ืนบางรายการ ซ่ึงนโยบายการบญัชี

เฉพาะสาํหรับรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 

 

บริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษทัไม่มีการถือหรือออกตราสารทาง

การเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื่อการเกง็กาํไรหรือการคา้  

 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสาํคญัของธุรกิจของบริษทั บริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุลของระดบั

ความเส่ียงท่ียอมรับไดโ้ดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการความเส่ียง ฝ่าย

บริหารไดมี้ระบบควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของบริษทัอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้มัน่ใจว่ามีความสมดุล

ระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 

 

32.1 การบริหารจัดการทุน 

 

นโยบายการบริหารจดัการทุนของบริษทัคือการรักษาความมัน่คงของเงินกองทุนให้เพียงพอต่อภาระผูกพนัของ   

ผูถื้อกรมธรรม์ประกนัภยั และตามท่ีกาํหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั อีกทั้งเพื่อสร้างมูลค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ ส่งมอบผลตอบแทนท่ีย ัง่ยนืแก่ผูถื้อหุน้ และส่งเสริมการเจริญเติบโต

ของธุรกิจในอนาคต 

 

ทั้งน้ี ตามท่ีกาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั ผูรั้บประกนัภยัถูก

กาํหนดให้ตอ้งดาํรงอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นตํ่าไวท่ี้ร้อยละ 120 (2562: ร้อยละ 120) เพื่อให้

เพียงพอต่อภาระผกูพนัของผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนไดน้าํวิธีตามระดบั

ความเส่ียงมาถือปฏิบติักบัความเพียงพอของเงินกองทุน และถูกวดัความเพียงพอโดยการรวมผลรวมของความเส่ียง

ทั้งหมดท่ีตอ้งดาํรงไวข้องกองทุนประกนัภยัทั้งหมดท่ีไดจ้ดัตั้งข้ึน กบัส่วนท่ีดาํรงไวโ้ดยผูรั้บประกนัภยั  
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วตัถุประสงค์ของบริษทัในการบริหารทุนนั้นเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองเพื่อ

ปกป้องผูเ้อาประกนั เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพื่อดาํรงไวซ่ึ้ง

โครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 

 

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน บริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น การคืนทุน

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และการออกหุน้ใหม่ 

 

นอกจากน้ี ในระหวา่งปีไม่มีการเปล่ียนแปลงในวิธีการบริหารจดัการทุนของบริษทั 

 

32.2 การบริหารความเส่ียงด้านการประกนัภัย 

 

ความเส่ียงในการสูญเสียท่ีเกิดจากเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด การเบ่ียงเบนไปจากข้อสมมติตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ระดบัและระยะเวลาของการเรียกร้องค่าสินไหม พฤติกรรมผูถื้อกรมธรรม ์ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน

การรับประกนั  

 

ความเส่ียงด้านการพิจารณารับประกันภัย 

 

ความเส่ียงด้านการพิจารณารับประกันเกิดข้ึนจากการประเมินความเส่ียงไม่ถูกต้องเหมาะสมในการพิจารณา

รับประกนั 

 

บริษทัมีกระบวนการพิจารณารับประกนัโดยการแบ่งแยกประเภทผูข้อเอาประกนัตามประเภทความเส่ียง ประวติั

การรักษาสุขภาพ อาชีพ เป็นตน้ โดยความคุม้ครองและเบ้ียประกนัจะแตกต่างตามประเภทผูเ้อาประกนั ซ่ึงสะทอ้น              

ถึงระดบัความเส่ียงท่ีแตกต่างกนั 

 

ความเส่ียงด้านอัตรามรณะและอัตราการเจบ็ป่วยทุพพลภาพ 

 

ความเส่ียงด้านอตัรามรณะและอตัราการเจ็บป่วยทุพพลภาพคือโอกาสท่ีความถ่ีหรือระดบัของการเรียกร้องค่า

สินไหมทดแทนท่ีเกิดจากสญัญาประกนัภยัมากกวา่ระดบัท่ีไดต้ั้งขอ้สมมติไวเ้ม่ือบริษทัไดก้าํหนดราคาผลิตภณัฑ ์

 

บริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู ้ถือกรมธรรม์สูงข้ึน อันเกิดจากการ   

เปล่ียนแปลงในความคาดหมายของการใช้ชีวิตและสุขภาพของผูถื้อกรมธรรม์ หรือจากอุบัติภยัทั้ งท่ีเกิดตาม

ธรรมชาติและจากมนุษย ์
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บริษทัจดัการความเส่ียงดา้นอตัรามรณะและอตัราการเจ็บป่วยโดยพิจารณาแนวโน้มของค่าสินไหมทดแทนถูก

กาํกบัดูแลอย่างสมํ่าเสมอ ความเส่ียงท่ีอยู่นอกเหนือจากขีดความสามารถในการรับประกนัจะถูกถ่ายโอนไปยงั

บริษทัเอาประกนัภยัต่อ อตัรามรณะและอตัราการเจ็บป่วยทุพพลภาพจะถูกตรวจสอบเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ว่า       

ขอ้สมมติของบริษทัมีความเหมาะสม  

 

ความเส่ียงในการออกแบบผลิตภัณฑ์และการกาํหนดราคาท่ีผิดพลาด  

 

แบบประกนัภยัทุกผลิตภณัฑจ์ะตอ้งผา่นกระบวนการอนุมติัภายในโดยผูบ้ริหาร 

 

แบบประกนัภยัทุกผลิตภณัฑ์จะตอ้งขออนุมติัจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั (“คปภ”)  

 

  ความเส่ียงด้านพฤติกรรมของผู้ถือกรมธรรม์ 

 

ความเส่ียงท่ีเกิดจากผูถื้อกรมธรรม์อาจยกเลิกกรมธรรม์เน่ืองจากไม่สามารถชําระเบ้ียต่อไป หรือลดค่าเบ้ีย       

ประกนั หรือมีการขอเวนคืนกรมธรรมก่์อนครบกาํหนดหรือเพื่อท่ีจะขอรับความคุม้ครองหรือสินไหมทดแทนซ่ึงผู ้

ถือกรมธรรมไ์ม่มีสิทธิท่ีจะไดรั้บ 

 

ความคงอยูข่องกรมธรรมจ์ะถูกกาํกบัดูแลผา่นรายงานและการวิเคราะห์อยา่งครอบคลุม 

 

กระบวนการพิจารณารับประกนัและการจดัการสินไหมทดแทนไดถู้กกาํหนดข้ึนเพื่อท่ีจะหลีกเล่ียงพฤติกรรม

ฉอ้โกงจากผูถื้อกรมธรรม ์

 

การกระจุกตัวของความเส่ียงด้านการประกันภัย 

 

การกระจุกตวัของความเส่ียงอาจจะเกิดจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง หรือหลายเหตุการณ์สืบเน่ืองกนัท่ีสามารถ

ส่งผลกระทบอยา่งมากต่อหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยัของบริษทั  

 

สัญญาประกนัภยัของบริษทัทั้งหมดเป็นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตชนิดไม่ร่วมรับเงินปันผล ซ่ึงความเส่ียงของบริษทั

ข้ึนอยูก่บัระดบัของการประกนัผลประโยชน์ตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาเปรียบเทียบกบัอตัราดอกเบ้ีย ณ ปัจจุบนั การ

เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของหน้ีสิน หากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่

มากพอท่ีจะส่งผลใหเ้กิดรายการปรับปรุงจากการทดสอบความเพียงพอของหน้ีสิน  
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บริษทัจดัการความเส่ียงดา้นอตัรามรณะและอตัราการเจ็บป่วยโดยพิจารณาแนวโน้มของค่าสินไหมทดแทนถูก

กาํกบัดูแลอย่างสมํ่าเสมอ ความเส่ียงท่ีอยู่นอกเหนือจากขีดความสามารถในการรับประกนัจะถูกถ่ายโอนไปยงั

บริษทัเอาประกนัภยัต่อ อตัรามรณะและอตัราการเจ็บป่วยทุพพลภาพจะถูกตรวจสอบเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ว่า       

ขอ้สมมติของบริษทัมีความเหมาะสม  

 

ความเส่ียงในการออกแบบผลิตภัณฑ์และการกาํหนดราคาท่ีผิดพลาด  

 

แบบประกนัภยัทุกผลิตภณัฑจ์ะตอ้งผา่นกระบวนการอนุมติัภายในโดยผูบ้ริหาร 

 

แบบประกนัภยัทุกผลิตภณัฑ์จะตอ้งขออนุมติัจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั (“คปภ”)  

 

  ความเส่ียงด้านพฤติกรรมของผู้ถือกรมธรรม์ 

 

ความเส่ียงท่ีเกิดจากผูถื้อกรมธรรม์อาจยกเลิกกรมธรรม์เน่ืองจากไม่สามารถชําระเบ้ียต่อไป หรือลดค่าเบ้ีย       

ประกนั หรือมีการขอเวนคืนกรมธรรมก่์อนครบกาํหนดหรือเพื่อท่ีจะขอรับความคุม้ครองหรือสินไหมทดแทนซ่ึงผู ้

ถือกรมธรรมไ์ม่มีสิทธิท่ีจะไดรั้บ 

 

ความคงอยูข่องกรมธรรมจ์ะถูกกาํกบัดูแลผา่นรายงานและการวิเคราะห์อยา่งครอบคลุม 

 

กระบวนการพิจารณารับประกนัและการจดัการสินไหมทดแทนไดถู้กกาํหนดข้ึนเพื่อท่ีจะหลีกเล่ียงพฤติกรรม

ฉอ้โกงจากผูถื้อกรมธรรม ์

 

การกระจุกตัวของความเส่ียงด้านการประกันภัย 

 

การกระจุกตวัของความเส่ียงอาจจะเกิดจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง หรือหลายเหตุการณ์สืบเน่ืองกนัท่ีสามารถ

ส่งผลกระทบอยา่งมากต่อหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยัของบริษทั  

 

สัญญาประกนัภยัของบริษทัทั้งหมดเป็นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตชนิดไม่ร่วมรับเงินปันผล ซ่ึงความเส่ียงของบริษทั

ข้ึนอยูก่บัระดบัของการประกนัผลประโยชน์ตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาเปรียบเทียบกบัอตัราดอกเบ้ีย ณ ปัจจุบนั การ

เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงของหน้ีสิน หากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวไม่

มากพอท่ีจะส่งผลใหเ้กิดรายการปรับปรุงจากการทดสอบความเพียงพอของหน้ีสิน  

  

 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 อตัราดอกเบ้ียคิดลดสาํหรับวตัถุประสงคเ์พื่อการทดสอบความเพียงพอของหน้ีสินตามท่ี

ไดป้ฏิบติัโดยทัว่ไปในอุตสาหกรรมคือค่าเฉล่ียเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบ้ียสําหรับแปดไตรมาสของพนัธบตัร

รัฐบาลท่ีไม่มีดอกเบ้ียของประเทศไทย (Zero coupon Thailand government bond yield curve) บวกด้วยอตัราการ

ชดเชยความเส่ียงจากสภาพคล่อง (Illiquidity premium) จาํนวน 122 จุดพื้นฐาน (2562: 83 จุดพืน้ฐาน) ผูบ้ริหารได้

ติดตามความอ่อนไหวท่ีจะส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงในอตัราดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ โดยการลดลงจาํนวน 

100 จุดพื้นฐาน (2562: 100 จุดพืน้ฐาน) จากอตัราดอกเบ้ียตลาด ณ ปัจจุบนัจะไม่ส่งผลให้เกิดรายการปรับปรุงจาก

การทดสอบความเพียงพอของหน้ีสิน  
 

32.3 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน

ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั เน่ืองจากดอกเบ้ียของหลกัทรัพยท่ี์เป็น 

ตราสารหน้ีและเงินให้กูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี บริษทัไดบ้ริหารความเส่ียงจากการลงทุน โดยคาํนึงถึงความเส่ียง

จากการลงทุนควบคู่กบัความเหมาะสมของผลตอบแทนจากการลงทุนนั้น 
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีสาํคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จดัตามประเภทของอตัราดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี  
 

 2563  2562 

 อตัราดอกเบ้ีย    อตัราดอกเบ้ีย   

 ปรับข้ึนลง  อตัราดอกเบ้ีย  ปรับข้ึนลง  อตัราดอกเบ้ีย 

 ตามอตัราตลาด  คงท่ี  ตามอตัราตลาด  คงท่ี 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        

 หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ -  19,781,729  -  16,017,624 

 ตราสารหน้ีภาคเอกชน -  17,825,658  -  16,792,230 

 ตราสารหน้ีต่างประเทศ -  10,055  -  10,388 

 เงินฝากสถาบนัการเงิน -  614,933  -  720,000 

เงินใหกู้ย้มื        

เงินใหกู้ย้มืโดยมีกรมธรรม ์        

   ประกนัภยัเป็นประกนั -  575,399  -  631,829 

เงินใหกู้ย้มืโดยมีอสังหาริมทรัพย ์        

   จาํนองเป็นประกนั 44,263  381,357  37,271  367,477 

เงินใหกู้ย้มือ่ืน -  1,622  -  2,678 

รวม 44,263 39,190,753 37,271 34,542,226 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท์างการเงินท่ีสาํคญัท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี จาํแนกตามระยะเวลานบั

จากวนัท่ีรายงานถึงวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัท่ีครบกาํหนดแลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน รายละเอียด

ดงัน้ี 
 

  ระยะเวลาท่ีครบกาํหนดชาํระ 

 อตัราดอกเบ้ีย   หลงัจาก 1 ปี     

 ถวัเฉล่ีย ภายใน 1 ปี  แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563         

สินทรัพย์ทางการเงิน         

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์         

 หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 2.66 3,176,314  7,863,955  8,741,460  19,781,729 

 ตราสารหน้ีภาคเอกชน 4.08 663,609  5,997,551  11,164,498  17,825,658 

 ตราสารหน้ีต่างประเทศ 4.88 10,055  -  -  10,055 

 เงินฝากสถาบนัการเงิน 1.34 614,933  -  -  614,933 

เงินใหกู้ย้มื         

 เงินใหกู้ย้มืโดยมีอสังหาริมทรัพย ์         

   จาํนองเป็นประกนั 5.00 - 15.00 24,900  -  356,457  381,357 

เงินใหกู้ย้มือ่ืน 4.36 32  1,194  396  1,622 

รวม  4,489,843  13,862,700  20,262,811  38,615,354 

 
  

 

  ระยะเวลาท่ีครบกาํหนดชาํระ 

 อตัราดอกเบ้ีย   หลงัจาก 1 ปี     

 ถัว่เฉล่ีย ภายใน 1 ปี  แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562         

สินทรัพย์ทางการเงิน         

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์         

 หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 2.79 1,877,123  6,986,057  7,154,444  16,017,624 

 ตราสารหน้ีภาคเอกชน 4.24 1,054,380  4,379,412  11,358,438  16,792,230 

 ตราสารหน้ีต่างประเทศ 4.88 -  10,388  -  10,388 

 เงินฝากสถาบนัการเงิน 2.02 620,000  100,000  -  720,000 

เงินใหกู้ย้มื         

 เงินใหกู้ย้มืโดยมีอสังหาริมทรัพย ์         

   จาํนองเป็นประกนั 5.00 - 15.00 24,900  -  342,577  367,477 

เงินใหกู้ย้มือ่ืน 5.08 312  2,070  296  2,678 

รวม  3,576,715  11,477,927  18,855,755  33,910,397 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท์างการเงินท่ีสาํคญัท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี จาํแนกตามระยะเวลานบั

จากวนัท่ีรายงานถึงวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัท่ีครบกาํหนดแลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน รายละเอียด

ดงัน้ี 
 

  ระยะเวลาท่ีครบกาํหนดชาํระ 

 อตัราดอกเบ้ีย   หลงัจาก 1 ปี     

 ถวัเฉล่ีย ภายใน 1 ปี  แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563         

สินทรัพย์ทางการเงิน         

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์         

 หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 2.66 3,176,314  7,863,955  8,741,460  19,781,729 

 ตราสารหน้ีภาคเอกชน 4.08 663,609  5,997,551  11,164,498  17,825,658 

 ตราสารหน้ีต่างประเทศ 4.88 10,055  -  -  10,055 

 เงินฝากสถาบนัการเงิน 1.34 614,933  -  -  614,933 

เงินใหกู้ย้มื         

 เงินใหกู้ย้มืโดยมีอสังหาริมทรัพย ์         

   จาํนองเป็นประกนั 5.00 - 15.00 24,900  -  356,457  381,357 

เงินใหกู้ย้มือ่ืน 4.36 32  1,194  396  1,622 

รวม  4,489,843  13,862,700  20,262,811  38,615,354 

 
  

 

  ระยะเวลาท่ีครบกาํหนดชาํระ 

 อตัราดอกเบ้ีย   หลงัจาก 1 ปี     

 ถัว่เฉล่ีย ภายใน 1 ปี  แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562         

สินทรัพย์ทางการเงิน         

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์         

 หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 2.79 1,877,123  6,986,057  7,154,444  16,017,624 

 ตราสารหน้ีภาคเอกชน 4.24 1,054,380  4,379,412  11,358,438  16,792,230 

 ตราสารหน้ีต่างประเทศ 4.88 -  10,388  -  10,388 

 เงินฝากสถาบนัการเงิน 2.02 620,000  100,000  -  720,000 

เงินใหกู้ย้มื         

 เงินใหกู้ย้มืโดยมีอสังหาริมทรัพย ์         

   จาํนองเป็นประกนั 5.00 - 15.00 24,900  -  342,577  367,477 

เงินใหกู้ย้มือ่ืน 5.08 312  2,070  296  2,678 

รวม  3,576,715  11,477,927  18,855,755  33,910,397 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

เงินให้กูย้ืมโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั มีหลกัประกนัตามมูลค่าของกรมธรรมน์ั้นและมีอตัราดอกเบ้ียซ่ึง

เป็นไปตามขอ้กาํหนดของของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั อตัรา

ดอกเบ้ียเฉล่ียสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 4 - 10 ต่อปี (2562: ร้อยละ 4 - 10 ต่อปี) เงินให้

กูย้มืดงักล่าวจะครบกาํหนดตามการครบกาํหนดของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง อยา่งไรก็ตาม ผูถื้อกรมธรรมอ์าจชาํระคืน

เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวก่อนวนัครบกาํหนดได ้
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  
 

การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผลของอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีผลต่อการวดัมูลค่า

ของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีไม่ไดท้าํสัญญาป้องกนัความเส่ียง 

และส่งผลกระทบต่อส่วนของเจา้ของและกาํไรหรือขาดทุนดว้ยจาํนวนเงินท่ีแสดงในตารางต่อไปน้ี การวิเคราะห์

ขา้งตน้สมมติวา่ตวัแปรอ่ืนโดยเฉพาะอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศใหค้งท่ี 
 

 กาํไรหรือขาดทุน  ส่วนของเจา้ของสุทธิจากภาษี 
 

เพิ่มข้ึน 50 

จุดพื้นฐาน 

 ลดลง 50 

จุดพื้นฐาน 

 เพิ่มข้ึน 50 

จุดพื้นฐาน 

 ลดลง 50 

จุดพื้นฐาน 

 (พันบาท) 

เส้นอตัราผลตอบแทน -  -  (789,007)  825,019 
 

32.4 ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 

 

บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ีเก่ียวกบัเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เป็นสกุลเงินตรา 

ต่างประเทศ ทั้งน้ีบริษทัไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินตราต่างประเทศและสัญญาซ้ือขายสกุลเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจาก

การมีสินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 

   2563  2562 

  (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงินราคาตามบัญชี     

หุน้กู ้(สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา)  1,485,897  2,077,387 

ความเส่ียงในงบแสดงฐานะการเงิน  1,401,916  1,946,627 

สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ   1,417,847  1,969,654 

ความเส่ียงคงเหลือสุทธิ  (15,931)  (23,027) 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  

 

การแข็งค่า (การอ่อนค่า) ท่ีเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผลของเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาและเงินเหรียญสิงคโปร์  ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีผลต่อการวดัมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงกาํหนดด้วยอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศและส่งผลกระทบต่อส่วนของเจา้ของและกาํไรหรือขาดทุนดว้ยจาํนวนเงินท่ีแสดงในตารางต่อไปน้ี การ

วิเคราะห์ขา้งตน้ตั้งอยูบ่นขอ้สมมติท่ีวา่ตวัแปรอ่ืนโดยเฉพาะอตัราดอกเบ้ียเป็นอตัราคงท่ี และไม่คาํนึงถึงผลกระทบ

ท่ีมีต่อยอดขายและยอดซ้ือท่ีคาดการณ์ไว ้

 

 กาํไรหรือขาดทุน  ส่วนของเจา้ของสุทธิจากภาษี 
 

การแขง็ค่า 

ร้อยละ 5 

 การอ่อนค่า 

ร้อยละ 5 

 การแขง็ค่า 

ร้อยละ 5 

 การอ่อนค่า 

ร้อยละ 5 

 (พันบาท) 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 28,156  (28,156)  12,463  (12,463) 

สกลุเงินเหรียญสิงคโปร์ 1,203  (1,203)  43,591  (43,591) 

 

32.5 ความเส่ียงทางด้านเครดติ 

 

ความเส่ียงทางดา้นเครดิต คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่บริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว้

เม่ือครบกาํหนด 

 

เร่ืองท่ีสําคญัท่ีมีความเส่ียงทางด้านเครดิตของบริษทัคือ สถานะเงินสด เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ เงินให้กูย้ืมโดยมี

กรมธรรม์ประกันภยัเป็นประกัน เงินให้กู้ยืมโดยมีทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกัน และเงินลงทุนในตราสารหน้ี 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นเครดิตเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดา้นเครดิตดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ โดยการ
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจาก

การมีสินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 

   2563  2562 

  (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงินราคาตามบัญชี     

หุน้กู ้(สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา)  1,485,897  2,077,387 

ความเส่ียงในงบแสดงฐานะการเงิน  1,401,916  1,946,627 

สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ   1,417,847  1,969,654 

ความเส่ียงคงเหลือสุทธิ  (15,931)  (23,027) 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  

 

การแข็งค่า (การอ่อนค่า) ท่ีเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผลของเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาและเงินเหรียญสิงคโปร์  ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีผลต่อการวดัมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงกาํหนดด้วยอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศและส่งผลกระทบต่อส่วนของเจา้ของและกาํไรหรือขาดทุนดว้ยจาํนวนเงินท่ีแสดงในตารางต่อไปน้ี การ

วิเคราะห์ขา้งตน้ตั้งอยูบ่นขอ้สมมติท่ีวา่ตวัแปรอ่ืนโดยเฉพาะอตัราดอกเบ้ียเป็นอตัราคงท่ี และไม่คาํนึงถึงผลกระทบ

ท่ีมีต่อยอดขายและยอดซ้ือท่ีคาดการณ์ไว ้

 

 กาํไรหรือขาดทุน  ส่วนของเจา้ของสุทธิจากภาษี 
 

การแขง็ค่า 

ร้อยละ 5 

 การอ่อนค่า 

ร้อยละ 5 

 การแขง็ค่า 

ร้อยละ 5 

 การอ่อนค่า 

ร้อยละ 5 

 (พันบาท) 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 28,156  (28,156)  12,463  (12,463) 

สกลุเงินเหรียญสิงคโปร์ 1,203  (1,203)  43,591  (43,591) 

 

32.5 ความเส่ียงทางด้านเครดติ 

 

ความเส่ียงทางดา้นเครดิต คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่บริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลงไว้

เม่ือครบกาํหนด 

 

เร่ืองท่ีสําคญัท่ีมีความเส่ียงทางด้านเครดิตของบริษทัคือ สถานะเงินสด เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ เงินให้กูย้ืมโดยมี

กรมธรรม์ประกันภยัเป็นประกัน เงินให้กู้ยืมโดยมีทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกัน และเงินลงทุนในตราสารหน้ี 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นเครดิตเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดา้นเครดิตดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ โดยการ

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูกู้ ้และตราสารหน้ีอยา่งสมํ่าเสมอ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบวา่

มีความเส่ียงจากเครดิตท่ีเป็นสาระสําคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นเครดิตแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  

 

ความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัดา้นเครดิตของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกหน้ีจากประกนัภยัต่อและส่วนแบ่งหน้ีสิน

ของผูเ้อาประกันภยัต่อจากสัญญาประกันภยั ไม่มีสาระสําคญัเน่ืองจากบริษทัได้กาํหนดผูรั้บประกันภยัต่อใน

ประเทศ จะต้องจดทะเบียนหรือได้รับอนุมติัให้ประกอบธุรกิจประกันภยัต่อได้ในประเทศไทยจากสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั และมีอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ผ่าน

เกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กรณีผูรั้บประกันภัยต่อ

ต่างประเทศ จะตอ้งมีการจดัลาํดบัเครดิตในระดบัมีความน่าเช่ือถือ 

 

ความเส่ียงเก่ียวกับการกระจุกตัวของเครดิตซ่ึงเกิดจากเบ้ียประกันภัยค้างรับไม่มีสาระสําคัญ เน่ืองจากผูเ้อา

ประกนัภยัของบริษทั กระจายอยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนัและภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย 

 

นอกจากน้ี ความเส่ียงซ่ึงเกิดข้ึนจากเงินให้กูย้ืมโดยมีกรมธรรม์ประกนัไม่มีสาระสําคญั เน่ืองจากบริษทัให้ผูเ้อา

ประกนัภยักูย้ืมเป็นจาํนวนเงินท่ีน้อยกว่ามูลค่าเวนคืนเงินสดของกรมธรรมท่ี์มีกบับริษทั และความเส่ียงซ่ึงเกิดข้ึน

จากเงินให้กูย้ืมโดยมีทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกนัมีมูลค่าสูงสุดเท่ากบัมูลค่าของเงินให้กูย้ืมหักสินทรัพยท่ี์นาํมา

จาํนองเป็นหลกัประกนั 

 

การวิเคราะห์คุณภาพของเครดิต 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพของเครดิต ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 สําหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย จดัอยูใ่นกลุ่ม

ระดบัลงทุน BBB เป็นอยา่งนอ้ย (Investment grade) มีมูลค่าตามบญัชี 23,447 ลา้นบาท โดยอา้งอิงจากอนัดบัเครดิตของ

บริษทัจดัอนัดบัเรทต้ิงในประเทศ ไดแ้ก่ บริษทั ไทยเรทต้ิงแอนดอิ์นฟอร์เมชัน่ เซอร์วิส จาํกดั และบริษทั ฟิทซ์ เรทต้ิงส์ 

(ประเทศไทย) และบริษทัจดัอนัดบัเรทต้ิงต่างประเทศ ได้แก่  Moody’s Investors Service, S&P Global Ratings และ 

Fitch Ratings Inc. และตราสารหน้ีรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจท่ีไม่มีการจดัอนัดบัเครดิตมีมูลค่าตามบญัชี 14,786 ลา้นบาท 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

32.6 ความเส่ียงจากสภาพคล่อง  

 

บริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้

เพียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทั และเพื่อทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

 

สินทรัพยท์างการเงินของบริษทัส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน และเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยซ่ึ์งมีสภาพคล่องสูง บริษทัสามารถขายสินทรัพยด์งักล่าวไดท้นัเวลาเม่ือบริษทัตอ้งการระดบัทุนดว้ยราคา

ท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั จาํแนกตามระยะเวลาโดยประมาณของกระแส      

เงินสดสุทธิ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 2563 

 ระยะเวลาโดยประมาณของกระแสเงินสดสุทธิ 

 ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี ถึง 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

 (พันบาท) 

สาํรองประกนัภยัสาํหรับ     

   สญัญาประกนัภยัระยะยาว 3,826,946 26,496,296 12,013,944 42,337,187 

 

 2562 

 ระยะเวลาโดยประมาณของกระแสเงินสดสุทธิ 

 ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี ถึง 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

 (พันบาท) 

สาํรองประกนัภยัสาํหรับ     

   สญัญาประกนัภยัระยะยาว 4,339,784 23,333,184 11,932,874 39,605,842 

 

32.7 ความเส่ียงด้านราคาของตราสารทุน 

 

ความเส่ียงดา้นราคาตราสารทุนคือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารทุน ทาํให้

เกิดความผนัผวนต่อผลกาํไรขาดทุนหรือการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินของบริษทั ทั้งน้ี บริษทั

มีการติดตามสภาพตลาดอย่างใกล้ชิด และเสนอขอ้มูลแก่ผูบ้ริหารเพื่อการจัดการท่ีเหมาะสม โดยเป็นไปตาม

นโยบายการลงทุนของบริษทั 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

32.6 ความเส่ียงจากสภาพคล่อง  

 

บริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้

เพียงพอต่อการดาํเนินงานของบริษทั และเพื่อทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

 

สินทรัพยท์างการเงินของบริษทัส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน และเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยซ่ึ์งมีสภาพคล่องสูง บริษทัสามารถขายสินทรัพยด์งักล่าวไดท้นัเวลาเม่ือบริษทัตอ้งการระดบัทุนดว้ยราคา

ท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั จาํแนกตามระยะเวลาโดยประมาณของกระแส      

เงินสดสุทธิ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 2563 

 ระยะเวลาโดยประมาณของกระแสเงินสดสุทธิ 

 ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี ถึง 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

 (พันบาท) 

สาํรองประกนัภยัสาํหรับ     

   สญัญาประกนัภยัระยะยาว 3,826,946 26,496,296 12,013,944 42,337,187 

 

 2562 

 ระยะเวลาโดยประมาณของกระแสเงินสดสุทธิ 

 ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี ถึง 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

 (พันบาท) 

สาํรองประกนัภยัสาํหรับ     

   สญัญาประกนัภยัระยะยาว 4,339,784 23,333,184 11,932,874 39,605,842 

 

32.7 ความเส่ียงด้านราคาของตราสารทุน 

 

ความเส่ียงดา้นราคาตราสารทุนคือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารทุน ทาํให้

เกิดความผนัผวนต่อผลกาํไรขาดทุนหรือการเปล่ียนแปลงในมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินของบริษทั ทั้งน้ี บริษทั

มีการติดตามสภาพตลาดอย่างใกล้ชิด และเสนอขอ้มูลแก่ผูบ้ริหารเพื่อการจัดการท่ีเหมาะสม โดยเป็นไปตาม

นโยบายการลงทุนของบริษทั 

 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  

 

การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลของตลาดหลกัทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีผลต่อการวดัมูลค่า

ของเงินลงทุนในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละส่งผลกระทบต่อส่วนของเจา้ของและกาํไรหรือขาดทุน

ดว้ยจาํนวนเงินท่ีแสดงในตารางต่อไปน้ี  
 

 กาํไรหรือขาดทุน  ส่วนของเจา้ของสุทธิจากภาษี 
 

เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 2 

 ลดลง 

ร้อยละ 2 

 เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 2 

 ลดลง 

ร้อยละ 2 

 (พันบาท) 

ตลาดหลกัทรัพย ์ -  -  123,298  (123,298) 

 

32.8 มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม  

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง

ลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ

เงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

  มูลค่ายติุธรรม 

 หมายเหต ุ ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

  (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2563         

สินทรัพย์ทางการเงิน         

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ ์ 8 -  194,047  -  194,047 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์         

 ตราสารหน้ี 9 -  37,597,442  -  37,597,442 

 ตราสารทุน 9 4,405,033  577,380  3,754  4,986,167 

 หน่วยลงทุน 9 1,738,799  5,307,212  -  7,046,011 

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์  6,143,832  43,482,034  3,754  49,629,620 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน  6,143,832  43,676,081  3,754  49,823,667 

         

หน้ีสินทางการเงิน         

หนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์ 8 -  184,652  -  184,652 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

  มูลค่ายติุธรรม 

 หมายเหต ุ ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

  (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2562         

สินทรัพย์ทางการเงิน          

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ ์ 8 -  161,253  -  161,253 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์         

เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าผา่นกาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน 

 

9 

 

7,072,688 

  

40,029,638 

  

- 

  

47,102,326 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน  7,072,688  40,190,891  -  47,263,579 

         

หน้ีสินทางการเงิน         

หนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์ 8 -  146,022  -  146,022 

 

เคร่ืองมือทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 

บริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 2 สาํหรับตราสารหน้ีท่ีจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยโดยใชร้าคา 

ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของงวดท่ีเผยแพร่ในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

 

บริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 2 สาํหรับตราสารหน้ีท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย โดยใช้

ราคาท่ีคาํนวณจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได ้ณ วนัท่ีรายงาน 

 

บริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 2 สาํหรับหน่วยลงทุนท่ีมิไดเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของงวดท่ีเผยแพร่โดยบริษทัจดัการกองทุน 

 

บริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 1 สําหรับตราสารทุนและหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยใชร้าคาเสนอซ้ือคร้ังสุดทา้ย ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของงวดท่ีเผยแพร่โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

  มูลค่ายติุธรรม 

 หมายเหต ุ ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

  (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2562         

สินทรัพย์ทางการเงิน          

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ ์ 8 -  161,253  -  161,253 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์         

เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าผา่นกาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน 

 

9 

 

7,072,688 

  

40,029,638 

  

- 

  

47,102,326 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน  7,072,688  40,190,891  -  47,263,579 

         

หน้ีสินทางการเงิน         

หนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์ 8 -  146,022  -  146,022 

 

เคร่ืองมือทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 

บริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 2 สาํหรับตราสารหน้ีท่ีจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยโดยใชร้าคา 

ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของงวดท่ีเผยแพร่ในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

 

บริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 2 สาํหรับตราสารหน้ีท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย โดยใช้

ราคาท่ีคาํนวณจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได ้ณ วนัท่ีรายงาน 

 

บริษทัพิจารณามูลค่ายติุธรรมระดบั 2 สาํหรับหน่วยลงทุนท่ีมิไดเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของงวดท่ีเผยแพร่โดยบริษทัจดัการกองทุน 

 

บริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 1 สําหรับตราสารทุนและหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยใชร้าคาเสนอซ้ือคร้ังสุดทา้ย ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของงวดท่ีเผยแพร่โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

 

 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

บริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 สําหรับตราสารอนุพนัธ์ มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ท่ีซ้ือขายนอก

ตลาดหลกัทรัพย ์อา้งอิงจากราคานายหนา้ ซ่ึงไดมี้การทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลด

กระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดการณ์ไวด้ว้ยอตัราดอกเบ้ียในตลาดสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมือนกนั ณ วนัท่ี

วดัมูลค่า มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงด้านเครดิตและได้รวมการ

ปรับปรุงความเส่ียงด้านเครดิตของและคู่สัญญาตามความเหมาะสม นอกจากนั้น บริษทัได้มีการทดสอบความ

เหมาะสมโดยการเปรียบเทียบมูลค่ากบัราคาตลาดท่ีประเมินโดยสถาบนัการเงิน ซ่ึงเป็นผูอ้อกตราสารอนุพนัธ์  

บริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 3 สําหรับตราสารทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยใชว้ิธีปรับปรุงมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ  

 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยว์ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

อ่ืนมีมูลค่าตามบญัชีจาํนวน 27 ลา้นบาท ไดโ้อนจากระดบั 1 ไประดบั 2 และตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยว์ดัมูลค่า

ยติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนมีมูลค่าตามบญัชี จาํนวน 126 ลา้นบาท ไดโ้อนจากระดบั 2 ไประดบั 1 ของ

ลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรรม (2562: ตราสารทุนท่ีเป็นหลักทรัพย์วัดมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนมีมลูค่า

ตามบัญชีจาํนวน 77 ล้านบาท ได้โอนจากระดับ 1 ไประดับ 2 และตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพย์วัดมลูค่ายติุธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนมมีลูค่าตามบัญชีจาํนวน 334 ล้านบาท ได้โอนจากระดับ 2 ไประดับ 1) โดยบริษทัพิจารณา

จากสภาพคล่องของการซ้ือขายหลกัทรัพยด์งักล่าว 

 

เคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม 

 

ราคาตามบญัชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ซ่ึงได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

รายได้จากการลงทุนค้างรับ เบ้ียประกันภัยค้างรับ ลูกหน้ีจากการประกันภัยต่อ เงินให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์

ประกันภัยเป็นประกัน เงินให้กู้ยืมโดยมีทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกัน เงินให้กู้ยืมอ่ืน ลูกหน้ีอ่ืน เจ้าหน้ีบริษทั

ประกนัภยัต่อ และเจา้หน้ีอ่ืนมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบกาํหนด ซ่ึงมูลค่า

ยุติธรรมคาํนวณจากราคาอา้งอิงจากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีรายงาน และไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 9 

 

มูลค่ายติุธรรมของเงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีวนัครบกาํหนดเหลือนอ้ยกว่า 90 วนั ถือตามราคาท่ีแสดงในงบแสดง

ฐานะการเงิน ส่วนท่ีเกิน 90 วนั ประมาณโดยวิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัและ

อายสุญัญาคงเหลือ 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

มูลค่ายติุธรรมของเงินใหกู้ย้มืโดยมีทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกนั และเงินใหกู้ย้มือ่ืนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวัและ

หลกัประกนัครอบคลุม ถือตามราคาตามบญัชี  สําหรับมูลค่ายุติธรรมของเงินให้กูย้ืมท่ีมีอตัราดอกเบ้ียแบบคงท่ี 

ประมาณโดยใชว้ิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัและอายสุญัญาคงเหลือ 

 

33 หลกัทรัพย์และทรัพย์สินประกนัวางไว้กบันายทะเบียน 

 

33.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัไดน้าํเงินลงทุนในตราสารหน้ีวางไวก้บันายทะเบียนตามมาตรา 20 แห่ง

พระราชบญัญติัประกนัชีวิต (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 มีดงัน้ี 

 

 2563  2562 

 ราคาตามบญัชี  ราคาตรา  ราคาตามบญัชี  ราคาตรา 

 (พันบาท) 

พนัธบตัรรัฐบาล 20,329  20,000  21,304  20,000  

 

33.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจดัสรรไวเ้ป็นเงินสาํรองวางไวก้บันายทะเบียน

ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบญัญติัประกนัชีวิต (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 มีดงัน้ี 
 

 2563  2562 

 ราคาตามบญัชี  ราคาตรา  ราคาตามบญัชี  ราคาตรา 

 (พันบาท) 

พนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ  8,536,483  7,731,500  8,019,383  7,351,500 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 2,077,188  1,880,000  1,855,774  1,630,000 

รวม 10,613,671  9,611,500  9,875,157  8,981,500 
 

34 เงินสมทบกองทุนประกนัชีวติ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ยอดสะสมเงินสมทบจ่ายเขา้กองทุนประกนัชีวิต มีจาํนวนดงัน้ี 
 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 72,506  63,887 

เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 8,345  8,619 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 80,851  72,506 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

มูลค่ายติุธรรมของเงินใหกู้ย้มืโดยมีทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกนั และเงินใหกู้ย้มือ่ืนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวัและ

หลกัประกนัครอบคลุม ถือตามราคาตามบญัชี  สําหรับมูลค่ายุติธรรมของเงินให้กูย้ืมท่ีมีอตัราดอกเบ้ียแบบคงท่ี 

ประมาณโดยใชว้ิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัและอายสุญัญาคงเหลือ 

 

33 หลกัทรัพย์และทรัพย์สินประกนัวางไว้กบันายทะเบียน 

 

33.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัไดน้าํเงินลงทุนในตราสารหน้ีวางไวก้บันายทะเบียนตามมาตรา 20 แห่ง

พระราชบญัญติัประกนัชีวิต (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 มีดงัน้ี 

 

 2563  2562 

 ราคาตามบญัชี  ราคาตรา  ราคาตามบญัชี  ราคาตรา 

 (พันบาท) 

พนัธบตัรรัฐบาล 20,329  20,000  21,304  20,000  

 

33.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจดัสรรไวเ้ป็นเงินสาํรองวางไวก้บันายทะเบียน

ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบญัญติัประกนัชีวิต (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 มีดงัน้ี 
 

 2563  2562 

 ราคาตามบญัชี  ราคาตรา  ราคาตามบญัชี  ราคาตรา 

 (พันบาท) 

พนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ  8,536,483  7,731,500  8,019,383  7,351,500 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 2,077,188  1,880,000  1,855,774  1,630,000 

รวม 10,613,671  9,611,500  9,875,157  8,981,500 
 

34 เงินสมทบกองทุนประกนัชีวติ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ยอดสะสมเงินสมทบจ่ายเขา้กองทุนประกนัชีวิต มีจาํนวนดงัน้ี 
 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 72,506  63,887 

เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 8,345  8,619 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 80,851  72,506 

 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

35 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 

35.1  ภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 

 

บริษทัได้เข้าทาํภาระผูกพนัสัญญาเช่าพื้นท่ีในอาคาร และสัญญาเช่าบริการอ่ืน ๆ โดยอายุของสัญญามี

ระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 1 ถึง 5 ปี (2562: 1 ถึง 5 ปี) ซ่ึงสญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

ภายใน 1 ปี 13,920  4,840 

1 - 5 ปี 15,119  1,936 

เกิน 5 ปี -  106 

รวม 29,039  6,882 

 

35.2 ภาระผูกพนัจากการลงทุน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไม่มีภาระผกูพนัในการลงทุน (2562: 300 ล้านบาท)  

 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

ภายใน 1 ปี -  100,000 

1 - 5 ปี -  200,000 

รวม -  300,000 

 

35.3 ภาระผูกพนัด้านรายจ่ายฝ่ายทุน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีภาระผูกพนัดา้นรายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เป็นจาํนวนเงิน 9.1 ลา้นบาท (2562: 11.0 ล้านบาท)  
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

36 หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีคดีถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัค่าสินไหมทดแทนตามปกติของธุรกิจ โดยมีทุนทรัพยร์วม

จาํนวนเงินประมาณ 2.2 ลา้นบาท (2562: 1.8 ล้านบาท) ผูบ้ริหารของบริษทัเช่ือวา่โอกาสท่ีจะเกิดผลเสียหายมีความ

เป็นไปไดค่้อนขา้งนอ้ย ดงันั้นบริษทัจึงไม่ไดต้ั้งประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้องดงักล่าว 

 

ผูบ้ริหารของบริษทัเช่ือว่าสํารองประกนัชีวิต ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์คา้งจ่าย และหน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรม์ท่ี

บริษทับนัทึกไวใ้นงบการเงินเพียงพอแลว้สาํหรับผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนดงักล่าว 

 

37 การจัดประเภทรายการใหม่ 

 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแส 

เงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการนาํเสนอ 

งบการเงินปี 2563 ดงัต่อไปน้ี 
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บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

36 หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีคดีถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัค่าสินไหมทดแทนตามปกติของธุรกิจ โดยมีทุนทรัพยร์วม

จาํนวนเงินประมาณ 2.2 ลา้นบาท (2562: 1.8 ล้านบาท) ผูบ้ริหารของบริษทัเช่ือวา่โอกาสท่ีจะเกิดผลเสียหายมีความ

เป็นไปไดค่้อนขา้งนอ้ย ดงันั้นบริษทัจึงไม่ไดต้ั้งประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้องดงักล่าว 

 

ผูบ้ริหารของบริษทัเช่ือว่าสํารองประกนัชีวิต ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์คา้งจ่าย และหน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรม์ท่ี

บริษทับนัทึกไวใ้นงบการเงินเพียงพอแลว้สาํหรับผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนดงักล่าว 

 

37 การจัดประเภทรายการใหม่ 

 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแส 

เงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการนาํเสนอ 

งบการเงินปี 2563 ดงัต่อไปน้ี 

 

 

บริษัท อาคเนย์ประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

   

   

   

 

 

 2562 

 ก่อนจดั 

ประเภทใหม่ 

 จดัประเภท 

ใหม่ 

 หลงัจดั

ประเภทใหม่ 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน      

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562      

สินทรัพย์      

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 417,138  (87,703)  329,435 

เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 814,638  87,703  902,341 

   -   

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562      

ค่าใช้จ่าย      

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 235,485  5,522  241,007 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 651,255  (5,522)  645,733 

   -   

งบกระแสเงินสด      

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน      

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (167,675)  (5,522)  (173,197) 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (639,749)  5,522  (634,227) 

   -   

 



อาคเนย์ประกันชีวิต
บริการทั่วไทยเครือข่ายครอบคลุม

400

53
โรงพยาบาลในเครือ

แห่ง

ทั่วประเทศ

สาขา

ทั่วประเทศ



• ธนบุรี
 T : 0 2438 0060, 
   0 2438 1551, 
   0 2438 2266, 
   0 2437 5601,
       0 2438 4863
 F :  0 2438 3261

• รามค�าแหง
 T : 0 2374 6487-8, 
   0 2375 2301
       0 2375 2304, 
   0 2374 0877
       0 2374 7872
 F : 0 2374 8241

• รามอินทรา
 T : 0 2970 7944-5, 
   0 2970 7947
 F : 0 2552 5475

• ล�าลูกกา
 T : 0 2966 0156-60
 F : 0 2966 0156 ต่อ 118

• สมุทรปราการ
 T : 0 2395 4188, 
   0 2389 5836, 
   0 2389 3524
 F : 0 2389 3523 

• สุรวงศ์
 T : 0 2236 8555
 F : 0 2236 8558

• สุราษฎร์ธานี
 T : 0 7727 2054, 
   0 7721 6539
 F  : 0 7728 4763

• ภูเก็ต
 T  :  0 7624 6113, 
   0 7624 6117
       0 7624 7267
 F  :  0 7621 4193

• นครศรีธรรมราช
 T : 0 7544 7941-4
 F  :  0 7544 7945

• หาดใหญ่-ถนนคลองเรียน
 T  :  0 7436 5757-9
 F  :  0 7423 6094

• ตรัง
 T  :  0 7521 7709-10, 
   0 7521 7713 
 F  :  0 7521 7757

• ล�าปาง
 T  : 0 5421 7824,
   0 5422 2692
       0 5431 7880-1
 F  :  0 5431 7746

• นครสวรรค์
 T  :  0 5622 7427
 F  :  0 5622 7426

• เชียงราย
 T  :  0 5371 7227  
 F  :  0 5371 7227

• พิษณุโลก
 T  :  0 5524 2214, 
   0 5525 1241
 F  :  0 5525 9719

• พิจิตร
 T  :  0 5699 0869
 F  :  0 5699 0870

• อุตรดิตถ์
 T  :  0 5544 0269
 F  :  0 5544 0269

• แพร่
 T  :  0 5451 1680, 
   0 5462 5975
 F  :  0 5452 3698

• พะเยา
 T  :  0 5448 4024
 F  :  0 5448 4025

• ตาก
 T  :  0 5551 5596 
 F  :  0 5551 1435

• น่าน
 T  :  0 5475 5162 
 F  :  0 5477 1259

• เชียงใหม่
 T  :  0 5324 5744-7
 F  :  0 5324 5748

• ระยอง
 T  : 0 3887 6277 
 F  : 0 3861 0905

• ชลบุรี
 T : 0 3828 2291
 F : 0 3879 0130

• พัทยา
 T  : 0 3842 5792
 F  : 0 3837 0419

• ศรีราชา
 T  : 0 3831 1171
 F  : 0 3877 2130

• จันทบุรี
 T : 0 3931 1071
 F : 0 3931 3264

• กบินทร์บุรี
 T : 0 3728 0505
 F : 0 3728 0504

กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคเหนือ ภาคกลาง

ภาคใต้

• ลพบุรี
 T  :  0 3641 3221
 F  : 0 3641 3221

• กาญจนบุรี
 T : 0 3451 1014
 F : 0 3462 2274

• สมุทรสาคร
 T : 0 3442 2631
 F  : 0 3441 2772

• กระทุ่มแบน
 T  : 0 3446 0009
 F  : 0 3447 1260

• นครปฐม
 T  :  0 3424 3684
 F  :  0 3424 3684

• นครนายก
 T  :  0 3731 1717
 F  :  0 3731 5334

• สุพรรณบุรี
 T  :  0 3552 3681 
 F  :  0 3552 3680

• ราชบุรี
 T  :  0 3231 9722
 F  :  0 3233 8240

• บ้านโป่ง
 T  :  0 3234 1931
 F  :  0 3221 1448

• สระบุรี-ถนนสุดบรรทัด
 T  :  0 3631 5638-9
 F  :  0 3621 1341

• นครราชสีมา
 T  :  0 4424 3728
       0 4427 5141
 F  :  0 4427 5143

• อุดรธานี
 T  :  0 4224 8469
 F  :  0 4224 8469

• สกลนคร
 T  :  0 4273 0070
 F  :  0 4271 1680

• นครพนม
 T  :  0 4251 1071
 F  :  0 4251 1071

• ศรีสะเกษ
 T  :  0 4561 2824
 F  :  0 4562 0173

• สุรินทร์
 T  :  0 4452 1014
 F  :  0 4451 1467

• บุรีรัมย์
 T  :  0 4461 7397
 F  :  0 4461 4984

• ชัยภูมิ
 T  :  0 4483 5845
 F  :  0 4483 5845

• เลย
 T  :  0 4283 0594
 F  :  0 4281 1615

• กาฬสินธุ์
 T  :  0 4381 1417-8
 F  :  0 4381 1407

• มุกดาหาร
 T  :  0 4261 5013,
   0 4261 3757
 F  :  0 4261 1308

• ร้อยเอ็ด
 T  :  0 4351 8261
 F  :  0 4351 1262

• อุบลราชธานี
 T  :  0 4531 1645
 F  :  0 4531 2267

• ขอนแก่น
 T  :  0 4332 1964,
   0 4322 1597
 F  :  0 4322 8935

• มหาสารคาม
 T  :  0 4371 2303
 F  :  0 4371 2672

ภาคตะวันออก

เครือข่ายครอบคลุม 53 สาขาทั่วประเทศ
ส�านักงานใหญ่ โทร. 0 2631 1331




