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บทคัดย่อ 

การท าโครงการคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแผนทางการเงินหรือเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ

น าไปวางแผนทางธุรกิจต่อไปในอนาคตอย่างมีหลักการมีความสมเหตุสมผลท าให้กิจการบริหาร

ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การให้บริการแก่ผู้บริโภคของธุรกิจเรานั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งในด้านของการพัฒนา 

การด ารงชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นและสะดวกสบายยิ่งขึ้นตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ต่าง  ๆ ของ

ผู้บริโภค จึงมีความสนใจเลือกที่จะศึกษาการจัดท าบัญชีธุรกิจประเภทนี้เพราะต้องการทราบถึง

ศักยภาพการด าเนินกิจการของธุรกิจนี้โดยท าการศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทในตลาด

หลักทรัพย์ คือ บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ ากัด  (มหาชน) ในการท าโครงการนี้ได้ท าการ

วิเคราะห์โครงการสร้างองค์กร วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน วิเคราะห์หลักการบัญชีของธุรกิจ

ตลอดทั้งได้น างบการเงินมาท าการวิเคราะห์อัตราร้อยละตามแนวตั้ง วิเคราะห์เปรียบเทียบตาม

แนวนอนหรือแนวโน้มและวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 

ผลการท าโครงการพบว่า บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มีงบการเงิน

ที่คล่องตัวกว่าบริษัทคู่แข่งหลายบริษัท และมีผลก าไรที่มากขึ้นทุกปี และมีสภาพหนี้สินที่ลดลง 

 จากการท าโครงการนี้ได้รับประโยชน์คือสามารถน ามาเรียนรู้และศึกษางบการเงินของ

บริษัทเพื่อน ามาศึกษาต่อหรือศึกษาเพื่อน ามาเรียนรู้ได้ทั้งประชาชน นักศึกษา หรือผู้ประกอบธุรกิจ

ต่างๆสามารถน ามาปรับปรุงพัฒนาทั้งการศึกษาต่อและการน ามาปรับปรุงในการท าธุรกิจหรือการ

พัฒนาการใช้ชีวิตประจ าวันของประชาชนทั่วไปได้ 
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กิตติกรรมประกาศ 

         โครงการฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงจากท่านอาจารย์ที่ปรึกษาและท่าน

คณะกรรมการทุกท่าน ที่ให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาและยังคอยเป็นก าลังใจให้โครงการฉบับนี้

เสร็จสมบูรณ์ คณะผู้จัดท าขอกราบขอบพระคุณอาจารทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้  
 

        กราบขอบพระคุณ ดร.สมศักดิ์  รุ่งเรือง  ผู้อ านวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ  

ที่ให้โอกาศในการศึกษา อาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ ค าแนะน า ตลอดจนความห่วงใยแก่ 

คณะผู้จัดท าตลอดระยะเวลาการจัดท าโครงการและการศึกษาอยู่ในวิทยาลัยแห่งนี้ 
 

       สุดท้ายนี้คณะผู้จัดท าขอน้อมล าลึก พระคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ทุกท่านที่กรุณาอบรมและ

สั่งสอน รวมทั้งบุคคลในครอบครัว และเพื่อน ๆ อยู่เบื้องหลังความส าเร็จนี้ 
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ค าน า 

 

การจัดท าบัญชีในโครงการ การศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไตรมาสที่ 1-3 ประจ าปี 2561 ประเภทธุรกิจ ประกันภัย เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาวิชาโครงการ การจัดท าโครงการขึ้นในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาจากทาง 
เ ลื อ ก ข อ ง วิ ธี ก า ร บั ญ ชี ที่ มี ต่ อ ง บ ก า ร เ งิ น แ ล ะ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  
 ในการจัดท าโครงการนี้ ทางคณะผู้จัดท าได้ท าการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับข้อมูลต่าง  ๆ ของ
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ไตรมาสที่ 1-3 ประจ าปี 2561 

เพื่อการจัดท าการวิเคราะห์ตามอัตราส่วนทางการเงิน  อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่อง
อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการใช้สินทรัพย์  อัตราส่วนวิเคราะห์สภาพเสี่ยง  อัตราส่วน
แสดงความสมารถในการท าก าไร อัตราส่วนวิเคราะห์มูลค่าทางการตลาดของหนี้  พร้อมรายงาน
การวิเคราะห์ 

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการจัดท าโครงการในคร้ังนี้จะอ านวยประโยช น์ให้
ผู้อ่านและผู้สนใจได้ตามสมควร หากเกิดข้อบกพร่องในการจัดท าโครงการฉบับนี้ คณะผู้จัดท า 

ขอน้อมรับข้อเสนอแนะและค าติชม เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป 
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 บทท่ี 1 

 

บทน า 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

       ในปัจจุบันมีสถานประกอบการและการประกอบการธุรกิจประเภทต่าง ๆ เกิดขึ้นเป็นจ านวน

มากและสถานประกอบการต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ มุ่งหวังผลก าไรผู้ประกอบการจึง

ค านึงถึง ความสอดคล้องระว่างการด าเนินธุรกิจและการตัดสินใจที่จะต้องกระท าเพื่อให้สอดคล้อง

กันปัจจุบันองค์กรประกันภัยต่าง ๆ ได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นอย่างมากซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ที่เป็นบริษัทประเภทการบริการเกี่ยวกับการ

ประกันภัยรถยนต์ที่ได้รับความไว้วางใจและได้รับความนิยมในเร่ืองของ การบริการที่ดีเพื่อผนึก

ความเชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์อันยาวนานของ2 บริษัท กลุ่มอลิอันซ์ ด าเนินธุรกิจอยู่ในกว่า 70 

ประเทศทั่วโลก มีมาตรฐานการบริหารงานในระดับสากลและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่วนบริษัท 

ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสและยึดหลัก 

ธรรมาภิบาล มีความแข็งแกร่งด้านการเงิน มีฐานลูกค้าที่เข้มแข็งและมีความสัมพันธ์อันดีกับ

สถาบันการเงินชั้นน าหลายแห่งในประเทศไทย ดังนั้นในวันนี้ บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย 

ยังคงมุ่งมั่นให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าทุกท่านพร้อมเติบโตธุรกิจยืนหยัดเพื่อการเป็นหนึ่งใน

บริษัทประกันวินาศภัยชั้นน าของประเทศไทยต่อไป 

       อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย ให้คุณกล้าใช้ชีวิตได้อย่างหมดห่วงด้วยแบบประกันที่หลากหลาย
ครบวงจรการประกันภัยไม่ว่าจะเป็นทั้งประกันภัยรถยนต์ประกันภัยการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล ประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันคอนโด ประกันอัคคีภัย ประกันสุขภาพและอื่นๆ โดยท า
ให้เร่ืองประกันให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ตรงไปตรงมาและเรากล้าบอกทุกเงื่อนไข 

ดังนั้นคณะผู้จัดการท าโครงการจึงได้จัดท าการเปรียบเทียบงบการเงินของบริษัทต่างๆที่เกี่ยวกับ
การท าประกันภัยเพื่อให้ทราบและเห็นถึงผลการด าเนินงานของธุรกิจของแต่ละบริษัทที่น ามาท า
การเปรียบเทียบกันว่าแต่ละบริษัทมีงบการเงินที่แตกต่างกันอย่างไร 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าโครงการ 
 1.2.1  เพื่อศึกษาขั้นตอนการจัดท างบการเงินของบรษัท 
 1.2.2  เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
 1.2.3  เพื่อศึกษาการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 1.2.4  เพื่อให้มีความสามัคคีกันในหมู่คณะในการจัดท าโครงการให้ส าเร็จลุล่วง 

1.3  ขอบเขตของการด าเนินงาน 
        1.3.1  บริษัทที่ศึกษา 
                  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
        1.3.2  ประเภทธุรกิจ 
                  บริการประกันภัย 
        1.3.3  ประเภทสินค้าหรือบริการ 
                  ประกันภัยรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ 
        1.3.4  งบการเงินที่ใช้ 
                  งบแสดงฐานะการเงิน 
     งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
      งบกระแสเงินสด 
      งบก าไรสะสม 
      หมายเหตุประกอบงบการเงิน  (รอบระยะเวลาไตรมาสที่ 1 – 3 ประจ าปี 2561) 
1.4  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการท าโครงการ 
       1.4.1  ทราบขั้นตอนการจัดท างบการเงินของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ ากัด(มหาชน)                                                  
       1.4.2  ทราบถึงผลการด าเนินงานของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ ากัด(มหาชน) 
       1.4.3  สามารถวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
       1.4.4  ท าให้เกิดความสามัคคีกันในหมู่คณะเพื่อให้โครงการส าเร็จลุล่วง 
1.5  ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 
       1.5.1  ขั้นตอนการเตรียมงาน 
                 1.5.1.1  จัดกลุ่มในการท าโครงการ กลุ่มละ 2 คน 
    1.5.1.2  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
    1.5.1.3  ศึกษาข้อมูลจากเอกสารคู่มือรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าโครงการ 
    1.5.1.4  น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
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1.5.2  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
          1.5.2.1  ลงมือปฏิบัติงาน โดยการน าข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มาวิเคราะห์ 
          1.5.2.2  มีการตรวจสอบและประเมินผลตามขั้นตอนที่วางแผน 
          1.5.2.3  ปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมเนื้อหา 
          1.5.2.4  ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานแก่ อาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการ 
1.5.3  ขั้นตอนการสรุป 
          1.5.3.1  ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารเกี่ยวกับโครงการ 
          1.5.3.2  จัดเรียงเอกสารเข้ารูปเล่มโครงการ  และสรุปผลการด าเนินการทั้งหมด 
          1.5.3.3  น าเสนอผลงานกับอาจารย์และคณะกรรมการ 
          1.5.3.4  ส่งรปูเล่มฉบับสมบูรณ์ทั้ง 5 บทพร้อมแผ่นซีดี 
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บทท่ี  2 
 

แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการบัญชี 
 

 การจัดท าโครงการในคร้ังนี้เพื่อศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 
ของผู้ประกอบการธุรกิจ ซึ่งได้น าความรู้เกี่ยวกับเน้ือหาวิชา หรือรายวิชาที่ประยุกต์ใช้ในการจัดท า
โครงการคือ วิชาโปรแกรมส าเร็จรูป วิชาวางแผนและควบคุม วิชาวิเคราะห์งบการเงิน ทั้งนี้ 
คณะผู้จัดท าได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีไว้ดังต่อไปนี้ 
 

2.1  ความหมายที่เกี่ยวกับการบัญชี 
 2.1.1  ความหมายของการบัญชี 
 2.1.2  ความหมายของงบการเงิน 

 2.1.3  ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน 
 2.1.4  ความหมายเกี่ยวกับธุรกิจ 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์กร 
 2.2.1  แนวคิดของ SWOT 
 2.2.2  แนวคิดของหลัก PDCA 
2.3  ทฤษฎีเกี่ยวกับการบัญชี 
 2.3.1  มาตรฐานบัญชีฉบับที่  1 
       2.3.2  มาตรฐานบัญชีฉบับที่   4 
 2.3.3  มาตรฐานบัญชีฉบับที่  7 
 2.3.4  มาตรฐานบัญชีฉบับที่  8 
 2.3.5  มาตรฐานบัญชีฉบับที่  12 
 2.3.6  มาตรฐานบัญชีฉบับที่  34 

 2.4  งานโครงการที่เกี่ยวข้อง 
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2.1  ความหมายท่ีเกี่ยวกับการบัญชี 
      2.1.1  ความหมายของการบัญชี 
       การบัญชีเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสุเมเรียนในดินแดนเมโสโปเตเมียในช่วงแรกๆก็เป็นแค่การเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณผลผลิตทางการเกษตร  กับมูลค่าเหล่านั้น  ส่วนวิชาการบัญชีที่มีพื้นฐาน
เหมือนกับระบบคณิตศาสตร์  ระบบบัญชีพูด  ซึ่งหมายถึงการบันทึกข้อมูลทางด้านการเงินโดยมี
การบันทึกทางด้านบวก (เดบิตหรืออาจเรียกว่าการบันทึกบัญชีทางด้านซ้าย  เครดิตหรืออาจเรียกว่า
การบันทึกบัญชีทางด้านขวา)  โดยที่การบันทึกบัญชีแต่ละคร้ังต้องมียอดรวมด้านบวกรวมกับด้าน
ลบเป็นศูนย์  เกิดขึ้นในประเทศอิตาลีก่อนปี ค.ศ. 1543 โดย Luca Pacioli ได้พิมพ์หนังสือชื่อว่า 
VENNICE ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี โดยพื้นฐานของการบัญชีทั้งหมดมาจาก
สมการว่า  “ สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน ” ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายถือเป็นส่วนหน่ึงของทุน 
       สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ซึ่งเรียกโดยย่อว่า ส.บช.          
(The institutg os certisied accountants and audtor of Thailand : ICAAT) ได้ให้ความหมายของ
การบัญชีไว้ ดังนี้ การบัญชี (Accounting) หมายถึง ศิลปะของการเก็บรวบรวม บันทึก จ าแนก 
และท าสรุปข้อมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชี 
คือ การให้ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผู้สนใจในกิจกรรมของ
กิจการ 
       สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของประเทศสหรัฐอเมริกา (The American institute of certisied 
public accountants: AICPA) ได้ให้ความหมายของบัญชีไว้ ดังนี้ การบัญชีเป็นศิลปะของการจด
บันทึกรายการหรือเหตุการณ์และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินไว้ในรูปของเงินตราการ
จัดหมวดหมู่ รายการเหล่านั้นการสรุปผลรวมทั้งการตีความของผลนั้น 
 
ค าจ ากัดความของการบัญชีนั้นมีผู้ให้ความหมายไว้แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 
       ศาสตราจารย์ W.A. PATON แห่งมหาวิทยาลัยมิซิแกนได้ให้ค าจ ากัดความการบัญชีว่าการ
บัญชี คือ การช่วยอ านวยให้การบริหารงานเศรษฐกิจด าเนินไปได้อย่างราบร่ืน นักบัญชีจึงมีหน้าที่
บันทึกรายการ ซึ่งเกิดขึ้นได้กับหน่วยงานธุรกิจเฉพาะที่ สามารถตีค่าเป็นตัวเงินได้รวมทั้งเรียบเรียง
จัดแยกประเภท วิเคราะห์ และรายงานผลสรุปของรายการที่เกิดขึ้น 
      นริศา ประมวลสุข (2554: 3) ได้ให้ความหมายของการบัญชี คือ การรวบรวมข้อมูลทางการ
บัญชีทางการเงิน การจดบันทึก การจัดเป็นประเภทหมวดหมู่ การเรียบเรียงและการด าเนินงานและ
การเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินเสนอต่อผู้ใช้งบการเงินเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจใน
เชิงเศรษฐกิจ 
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      ชาตรี สิทธิเดชและคณะ (2546 : 5) ได้ให้ความหมายของการบัญชี คือ การบัญชีเป็นศิลปะของ
การจดบันทึก การจ าแนกประเภทและการสรุปผลของเหตุการณ์หรือรายการต่างๆทางการเงินโดย
อยู่ในหน่วยของรูปเงินตรา รวมทั้งแปลความหมายของผลสรุปที่ได้รับ 
      รศ.ศรีสุดา ธีระกาญจน์ การบัญชี หมายถึง การจัดบันทึกรายการค้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ        
การรับ-การจ่าย และสิ่งที่มีค่าเป็นเงินไว้ในสมุดบัญชีอย่างสม่ าเสมอ เป็นระเบียบถูกต้องตาม
หลักการ และสามารถแสดงผลการด าเนินงาน และฐานะการเงินของกิจการในระยะเวลาหนึ่ง 
       มาลี ไชยกุล (2540 : 2) กล่าวว่า “การบัญชี” เป็นการบันทึกข้อมูลทางการเงินซึ่งจัดท าเป็น
หมวดหมู่ แยกประเภท สามารถน ามาแสดงผล ช่วยในการปฏิบัติงานได้ 

 
       2.1.2  ความหมายของงบการเงิน 

   งบการเงิน  (Financial Statement) หมายถึง รายงานทางการเงินที่แสดงฐานะทางการเงิน
และผลการด าเนินงานของกิจการในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ณ วันสิ้นงวดบัญชีอาจเป็นระยะเวลา 3  
เดือน    6  เดือน หรือ 1  ปีและต้องน าเสนอข้อมูลดังต่อไปนี้คือ 

 
1. สินทรัพย์ 
2. หนี้สิน 
3. ส่วนของเจ้าของ  
4. รายได้ 
5. ค่าใช้จ่าย 
6. กระแสเงินสด 
 

 
ส่วนประกอบของงบการเงินที่สมบูรณ์ ควรประกอบด้วย 

1. งบก าไรขาดทุน (Profit and Loss Statement)           
   2. งบดุล  (Balance Sheet)           
    3.งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ (Statement of changes in owner’s equity)           
    4.งบกระแสเงินสด ( Cash Flow statement)           
    5.หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Note to Financial Statement) 
1)  งบก าไรขาดทุน (Profit and  Loss  Statement) หมายถึง  งบที่แสดงผลการด าเนินงานของ
กิจการว่ามีผลก าไร หรือ ขาดทุนสุทธิเท่าใดประกอบด้วยรายละเอียดของรายได้และค่าใช้จ่าย 
      รูปแบบของงบก าไรขาดทุนซึ่งแบ่งออกเป็น  2  แบบ คือ  
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      (1)  แบบรายงาน (Report Form) รายการแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่หนึ่ง  
      เป็นส่วนของรายได้  ตอนที่สองเป็นส่วนของค่าใช้จ่าย และตอนที่สามคือก าไรสุทธิหรือ
ขาดทุนสุทธิ  
 
ตัวอย่าง 
 

ชื่อกิจการ......................................... 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับรอบระยะเวลา.........ปี สิ้นสุดวันที่.........ธันวาคม............. 
รายได้ 
 รายได้ค่าบริการ     XX 
 รายได้อื่นๆ     XX XXX 
ค่าใช่จ่าย 
 เงินเดือนและค่าจ้าง    XX 
 ค่าเช่า      XX   

  ค่าโฆษณา     XX   
  ค่าสาธารณูปโภค    XX  

 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด    XX 
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ     XX XXX 
ก าไรสุทธิ       XXX 

 
การจัดท างบก าไรขาดทุนแบบรายงาน  
   ส่วนหัวงบ  มี  3  บรรทัด คือ  
-  บรรทัดที่ 1   เขียน “ชื่อกิจการ”  
-  บรรทัดที่ 2   เขียนค าว่า “งบก าไรขาดทุน” 
-  บรรทัดที่ 3   เขียนระยะเวลาที่จัดท างบก าไรขาดทุน  
   เขียนค าว่า  “รายได้”   ทางด้านซ้ายมือแล้วน าบัญชีรายได้หลักและรายได้อ่ืน ๆ ของกิจการมาลง
รายการโดยเขียน เยื้องไปทางขวามือเล็กน้อย   และเขียนจ านวนเงินทางขวามือแล้วรวมยอดรายได้
ทั้งหมด  
   เขียนค าว่า  “ค่าใช้จ่าย”   ทางซ้ายมือให้ตรงกับรายได้  และน าบัญชีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
เขียนเยื้องไปทาง ขวามือเล็กน้อย  พร้อมเขียนจ านวนเงินทางขวามือแล้วรวมยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด     

รายได้  
ลบ 
ค่าใช้จา่
ย 
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   หาผลต่างระหว่างยอดรวมรายได้  และยอดรวมค่าใช้จ่าย  ถ้ายอดรวมรายได้มากกว่ายอดรวม
ค่าใช้จ่าย  ผลต่างคือ ก าไรสุทธิ   ถ้ายอดรวมค่าใช้จ่ายมากกว่ายอดรวมรายได้ผลต่างคือขาดทุน
สุทธิ 
      (2)  แบบบัญชี (Account Form) เป็นแบบที่แสดงรายการแบบตัว T ในภาษาอังกฤษ โดยแบ่ง
ออกเป็นสองด้าน คือ ด้านซ้ายมือ (เดบิต) บันทึกรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ด้านขวามือ (เครดิต) 
บันทึกรายการเกี่ยวกับรายได้ 
 

ตัวอย่าง 
 

ชื่อกิจการ......................................... 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับรอบระยะเวลา.........ปี สิ้นสุดวันที่.........ธันวาคม............. 
 

 
 
 
 

 
 
 
การจัดท างบก าไรขาดทุนแบบบัญชี  

 เขียนส่วนหัวงบ  3  บรรทัด  
 ลงรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทางด้านซ้ายมือเรียงลงมาตามล าดับและลง

รายการเกี่ยวกับรายได้ทางด้านขวามือเรียงลงมาตามล าดับ  
 รวมยอดรายได้   เขียนก าไรสุทธิทางด้านเดบิต  ส่วนขาดทุนสุทธิเขียน

ทางด้านเครดิต 
ส าหรับหมวดหมู่ในงบก าไรขาดทุนผู้ท ารายการจะต้องรู้จักความหมายของแต่ละ

หมวดหมู่ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 
1.  รายได้ (revenues) หมายถึง การเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในงวดบัญชีใน 

เงินเดือนและค่าจ้าง 
ค่าเช่า  
ค่าโฆษณา 
ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าใช่จ่ายเบ็ดเตล็ด 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ก าไรสุทธิ 

xx 
xx 
xx 
xx 
xx 
xx 
xxx 

- 
- 
- 
- 
- 
 

รายได้ค่าบริการ 
รายอ่ืนๆ 
 

xx 
xx 
 
 
 
 
xxx 

- 
- 
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รูปกระแสเข้า หรือการเพิ่มค่าของสินทรัพย์ หรือการลดลงของหนี้สิน อันส่งผลให้ส่วนของ
เจ้าของเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้รับจากผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของรายได้ดังกล่าว
รวมถึงรายการก าไรและรายได้ที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมตามปกติของกิจการรายได้ดังกล่าว
ได้แก่รายได้จากการขาย รายได้ค่าธรรมเนียม รายได้ดอกเบี้ย รายได้เงินปันผล รายได้ค่าเช่า ฯลฯ 
ตามวัตถุประสงค์ทางการค้าตามปกติของกิจการ ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ 

     1.1  รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ (revenues from the sale of goods and 
the rendering of services) หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการขายสินค้า สิทธิ หรือบริการ ซึ่งเป็นธุรกิจ
หลักของบริษัทเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสด สิทธิเรียกร้องให้ช าระเงิน หรือสิ่งอื่นที่มีมูลค่าคิดเป็นเงิน
ได้ ทั้งนี้ให้แสดงเป็นยอดสุทธิหลังหักรายการรับคืนและส่วนลดแล้วโดยแยกแสดงเป็นรายได้แต่
ละประเภทเช่น รายได้จากการขายสินค้า รายได้จากการให้บริการ 

     1.2  รายได้อ่ืน (other incomes) หมายถึง รายได้จากการด าเนินงานนอกจากที่
ก าหนดให้แสดงไว้ในรายการ 2.1.1 ทั้งนี้ให้รวมก าไรอ่ืนที่ไม่จัดเป็นรายการพิเศษ เช่น ก าไรจาก
การขาย เงินลงทุน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์อ่ืน ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการขาย
สินทรัพย์ดังกล่าวให้น ามาหักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ กรณีที่ยอดสุทธิเป็นผลขาดทุนให้
แสดงไว้ในค่าใช้จ่ายอื่น 

     1.3  ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (share of profits from investments 
for using the equity method) หมายถึง ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี 

2.  ค่าใช้จ่าย (expenses) หมายถึง การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในระยะเวลาบัญชี
ในรูปกระแสออกหรือการลดค่าของสินทรัพย์ หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สินอันส่งผลให้ส่วนของ
เจ้าของลดลง ทั้งนี้ไม่รวมถึงการแบ่งปันส่วนทุนให้กับผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของ 

      2.1 ต้นทุนขายและหรือต้นทุนการให้บริการ (costs of the sale of goods and the 
rendering of services) หมายถึง ต้นทุนของสินค้าสิทธิหรือบริการที่ขาย รวมถึงราคาซื้อต้นทุนการ
ผลิต และค่าใช้จ่ายต่างๆที่จ่ายไปเพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพพร้อมที่จะขายโดยแยกแสดงเป็นต้นทุน
ตามประเภทของธุรกิจหลักของกิจการ เช่น ต้นทุนของสินค้าที่ขาย ต้นทุนของการให้บริการ 

     2.2 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (selling and administrative expenses) หมายถึง 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขายและค่าใช้จ่ายทั่วไปที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานอันเป็น
ส่วน รวมทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นและดอกเบี้ยจ่าย 

     2.3 ค่าใช้จ่ายอื่น (other expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานนอกจากที่
ก าหนดให้แสดงไว้ในรายการต้นทุนขายและหรือต้นทุนการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร ทั้งนี้ให้รวมถึงขาดทุนอ่ืนที่ไม่จัดเป็นรายการพิเศษ เช่น ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน 
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ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์อ่ืน และขาดทุนจากการหยุดงานของพนักงาน ในกรณีทีม่ี
รายได้จากการขายสินทรัพย์ดังกล่าว ให้น ามาหักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ 

     2.4 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (share of losses from 
investments for using the equity method ) หมายถึง ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดย
วิธีส่วนได้เสียตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี 

3.  ดอกเบี้ยจ่าย (interest expenses) หมายถึง ดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนเนื่องจากการใช้
ประโยชน์จากเงินหรือเงินลงทุน 

4.  ภาษีเงินได้ (income tax expenses) หมายถึง ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ค านวณขึ้นตาม
วิธีการบัญชีหรือตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร 

5.  ก าไรขั้นต้น (gross profit) หมายถึง ส่วนของรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการสุทธิ
ที่สูงกว่าต้นทุนขายและหรือต้นทุนของการให้บริการ 

6.  ก าไร (ขาดทุน) จากการขายและหรือการให้บริการ (profit (loss) from the sale of 
goods and the rendering of services) หมายถึง ก าไร (ขาดทุน) จาการขายและหรือการให้บริการซึ่ง
ไม่รวมรายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่น 

7.  ก าไร (ขาดทุน) จาการด าเนินงาน (profit (loss) from operations) หมายถึง  
ก าไร (ขาดทุน) จากการขายและหรือการให้บริการที่รวมรายได้อื่นและหักค่าใช้จ่ายอื่น 

8.  ก าไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ (profit (loss) before interest and 
income tax expenses) หมายถึง ยอดรวมรายได้หักด้วยยอดค่าใช้จ่าย แต่ก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและ
ก่อนภาษีเงินได้ หากมีผลขาดทุนให้แสดงจ านวนเงินไว้ในเคร่ืองหมายวงเล็บ 

9.  ก าไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ (profit (loss) from ordinary activities) หมายถึง 
ก าไร ขาดทุน จากกิจกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือเกิดขึ้นจาก 
การด าเนินงานตามปกติของบริษัท รวมทั้งกิจกรรมอ่ืนซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจหรือการ
ด าเนินงานดังกล่าว 

10.  รายการพิเศษ - สุทธิ (Extraordinary items, net) หมายถึง รายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ 
เกิดจากรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากการด าเนินงานตามปกติ
ของกิจการ และไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นประจ าหรือเกิดขึ้นไม่บ่อย เช่น ค่าเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ 
น้ าท่วม หรือ ภัยธรรมชาติอย่างอื่น รายการพิเศษนี้ให้แสดงเป็นยอดสุทธิจากภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง 
ในกรณีที่รายการพิเศษเป็นผลขาดทุน ให้แสดงจ านวนเงินไว้ในเคร่ืองหมายวงเล็บ 

11.  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (net profit (loss) หมายถึง ก าไรหรือขาดทุนหลังจากหักหรือ              
รวมรายการพิเศษแล้ว หากมีผลขาดทุนสุทธิให้แสดงจ านวนเงินไว้ในเคร่ืองหมายวงเล็บ 
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12.  ก าไรต่อหุ้น (earnings per share) การค านวณก าไรต่อหุ้นตามวิธีการค านวณให้
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีด้วยเร่ืองก าไรต่อหุ้นหากมีผลขาดทุนให้แสดงจ านวนเงินไว้ใน
เคร่ืองหมายวงเล็บ โดยแสดงแยกเป็น 

       12.1  ก าไร ขาดทุน จากกิจกรรมตามปกติ (profit (loss) from ordinary activities) 
       12.2  รายการพิเศษ – สุทธิ (extraordinary items, net) 
       12.3  ก าไร ขาดทุน สุทธิ (net profit (loss) 
 

2)  งบดุล (Balance Sheet)  หมายถึง งบที่แสดงฐานะทางการเงินของกิจการ  ณ วันใดวันหน่ึง

ประกอบด้วยรายละเอียด ของสินทรัพย์  หนี้สิน  และส่วนของเจ้าของ (ทุน) 

     รูปแบบของงบงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงินซึ่งแบ่งออกเป็น  2  แบบ คือ 

     (1)  แบบรายงาน (Report Form) จะแสดงรายการเรียงกันตามล าดับของหมวดบัญชี คือ  
หมวดสินทรัพย์  หมวดหน้ีสิน และส่วนของเจ้าของ  ผลรวมของหมวดสินทรัพย์จะต้องเท่ากับ
ผลรวมของหมวดหนี้สิน และส่วนของเจ้าของ 

 
ตัวอย่าง 

ชื่อกิจการ......................................... 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที…่…..เดือน………..พ.ศ…..…… 
สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสด       xx 
เงินฝากธนาคาร      xx 
ลูกหนี้      xx 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    xx xx   
วัสดุส านักงาน       xx 
สินค้าคงเหลือ       xx 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า      xx 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน     xxx 
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ตัวอย่าง (ต่อ) 
ชื่อกิจการ......................................... 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที…่…..เดือน………..พ.ศ…..…… 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 ที่ดิน        xx 

     อาคาร      xx 
    หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคาร    xx xx 

     อุปกรณ์      xx 
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์   xx xx 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      xx 
รวมสินทรัพย์        xxx 
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
หนี้สินหมุนเวียน 
 เงินเบิกเกินธนาคาร      xx 
 เจ้าหนี้การค้า       xx 
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย       xx 
 รายได้รับล่วงหน้า      xx 

รวมหนี้สินหมุนเวียน      xx 
หนี้สินไม่หมุนเวียน 
 เงินกู้-ธนาคาร       xx 
 เงินกู้-บุคคล       xx 

รวมหนี้ไม่หมุนเวียน      xx 
รวมหนี้สินทั้งสิ้น                 xxx 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ทุนต้นงวด      xx 
 บวก ก าไรขาดทุน     xx       xxx 
 หัก ถอนใช้ส่วนตัว     xx 
 ทุนปลายงวด      xx xx 
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ                xxx 
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การจัดท างบแสดงฐานะการเงินแบบรายงาน  
การจัดท างบดุลแบบรายงาน     

 ส่วนหัวงบ  3  บรรทัด   
- บรรทัดแรก เขียน  “ ชื่อกิจการ ”    
-  บรรทัดที่สอง เขียนก าไรขาดทุนในและ 
- บรรทัดที่สามเขียนระยะเวลาบัญชี  

 เขียนค าว่า  “ สินทรัพย์ ” ไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ  แล้วน าบัญชีหมวด
ทรัพย์สินมาลงรายการทางด้านซ้ายมือ  และ เขียนจ านวนเงินทางขวามือ  

 เขียนค าว่า  “ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ ” กลางหน้ากระดาษ   แล้วน า
บัญชีหมวดหนี้สินมาลงรายการทางซ้ายมือ  และเขียนจ านวนเงินทาง
ขวามือแล้วรวมยอดหนี้สิน  สุดท้ายรวมยอดหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  
ซึ่งต้องเท่ากับยอดรวมของสินทรัพย์ ทั้งหมด 

(2)  แบบบัญชี (Account form) จะแสดงรายการบัญชีหมวดสินทรัพย์ทางด้านซ้ายมือ  
(เดบิต) หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ จะแสดงรายการด้านขวามือ (เครดิต) และผลรวมด้าน เดบิต 
จะต้องเท่ากับด้านเครดิต 
 

ชื่อกิจการ......................................... 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที…่…..เดือน………..พ.ศ…..…… 
สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 

สินทรัพย์หมุนเวียน   หนี้สินหมุนเวียน   

เงินสด 
เงินฝากธนาคาร 
ลูกหนี้ 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
สินค้าคงเหลือ 
วัสดุส านักงาน 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 
รายได้ค้างรับ 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 

xx 
xx 
xx 
xx 
xx 
xx 
xx 
xx 

 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 
เจ้าหนี ้
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
รายได้รับล่วงหน้า 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 
หนี้ไม่หมุนเวียน 
เงินกู้ธนาคาร 
เงินกู้ระยะยาว 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 

xx 
xx 
xx 
xx 

 

xxx 

 
xx 
xx 

xxx xxx 
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
ที่ดิน 
อาคาร                                   xx 
หักค่าเสื่อราคาสะสม            xx 
อุปกรณ์                                xx 
หักค่าเสื่อมราคาสะสม        xx 
ค่าความนิยม 
ค่าลิขสิทธิ์ 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
      รวมสินทรัพย์ 

 
 
xx 
 
xx 
 
xx 
xx 
xx 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ทุนหุ้นสามัญ 
ก าไรสะสม 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
xx 
xx 
xx 
xxx 
 

xxx 
xxxx 

 
 
การจัดท างบแสดงฐานะการเงินแบบบัญชี 

การจัดท างบดุลแบบบัญชี  
 ส่วนหัวเขียนเหมือนกับแบบรายงาน  
 แบ่งสินทรัพย์ไว้ทางซ้ายมือ หน้ีสินและส่วนของเจ้าของไว้ทางขวามือ  
 ยอดรวมของสินทรัพย์ทางซ้ายมือ  จะต้องเท่ากับยอดรวมรวมหนี้สินและ

ส่วนของเจ้าของทางขวามือ 
ส าหรับหมวดหมู่ในงบดุลผู้ท ารายการจะต้องรู้จักความหมายของแต่ละหมวดหมู่ซึ่งมี

ดังต่อไปนี้ 
1.  สินทรัพย์ (assets) หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ ทรัพยากร

ดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต  ซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจาก
ทรัพยากรนั้นในอนาคต โดยทรัพยากรที่อยู่ในการควบคุมของกิจการ อาจเป็นสิ่งที่มีตัวตนหรือไม่
มีตัวตนก็ได้ หรือ สิทธิทางกฎหมาย กรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ สิทธิเรียกร้อง เช่น ลูกหนี้ที่ดิน 
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และต้องให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งประโยชน์ดังกล่าวจะก่อให้เกิด
กระแสเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดแก่กิจการทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น น ามาผลิตสินค้า 
หรือบริการ น าไปแลกกับสินทรัพย์อ่ืน น าไปช าระหนี้สิน หรืออาจน าสินทรัพย์มาแบ่งปันส่วนทุน
ให้กับเจ้าของ ทั้งนี้สินทรัพย์ต้องสามารถวัดมูลค่าตีราคาเป็นตัวเงินได้อย่างเชื่อถือ 



23 

 

  สินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน ได้แบ่ง
สินทรัพย์ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

  1.1  สินทรัพย์หมุนเวียน (current assets) หมายถึง เงินสด หรือสินทรัพย์อ่ืน ๆ ที่
เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย หรือขาย หรือใช้หมดไปในการด าเนินงาน และกิจการคาดว่าจะได้รับ 
ประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นภายใน 1 ปี หรือ 1 วงจรด าเนินงาน หรือรอบระยะเวลาการด าเนินงาน
ตามปกติโดยทั่วไปมักแสดงในงบดุล โดยเรียงตามล าดับรายการที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายไว้
ก่อนหลังดังนี ้

         1.1.1  เงินสด และเงินฝากธนาคาร (cash on hand and at banks) หมายถึง ธนบัตร 
และเหรียญกษาปณ์ที่กิจการมีอยู่ เช็คที่ยังมิได้น าฝาก เช็คเดินทาง ดราฟต์ของธนาคาร ธนาณัติ 
และเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน  

         1.1.2  เงินลงทุนระยะสั้น (short-term investments) หมายถึง หลักทรัพย์ที่ซื้อจากเงิน
สดที่กิจการเหลือใช้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหาดอกผลจากเงินลงทุนนั้น และเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่
ในความต้องการของตลาด และฝ่ายจัดการจะขายเมื่อต้องการใช้เงินสด หรือเงินลงทุนประเภทนี้
อาจเรียกว่าหลักทรัพย์ในความต้องการตลาด (marketable securities) ซึ่งต้องระบุว่าเป็นประเภท
หนี้ หรือประเภททุน และซื้อมาเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อค้า หรือเผือ่ขายด้วย  

       1.1.3  ลูกหนี้การค้า (accounts receivable) หมายถึง จ านวนเงินที่บุคคลภายนอกหรือ
กิจการที่ค้างช าระค่าสินค้าหรือบริการที่กิจการได้ขายไปตามปกติ โดยปกติลูกหนี้การค้ามีอายุ 
ไม่เกิน 1 ปี นอกจากลูกหนี้การค้าแล้ว กิจการอาจมีลูกหนี้อันเกิดจากกรณีอ่ืน ๆ เช่น ให้บุคคลอ่ืนกู้
เงินมีก าหนดใช้คืนภายใน 1 ปี เงินที่ให้พนักงานของกิจการยืม ลูกหนี้ที่เกิดขึ้นในกรณีนี้เรียกว่า 
ลูกหนี้อื่น ๆ ให้แสดงรายการแยกต่างหากจากลูกหนี้การค้า  

      1.1.4  ตั๋วเงินรับ (notes receivable) หมายถึง ตราสาร หรือสัญญาอันเป็นลายลักษณ์
อักษร อันได้แก่ ตั๋วแลกเงิน (bill of exchange) และตั๋วสัญญาใช้เงิน (promissory note) ซึ่งผู้จ่ายเงิน
จ านวนหนึ่งให้โดยปราศจากเงื่อนไขในก าหนดเวลาที่แน่นอน  อาจจะมีดอกเบี้ยระบุไว้ด้วยก็ได้ 
ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินตามตั๋วนั้น ซึ่งเรียกว่า ผู้รับเงิน ตั๋วเงินรับจึงเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งของ
ผู้รับเงิน เป็นหลักฐานแสดงสิทธิที่ได้รับเงินในก าหนดเวลาที่แน่นอน  ตั๋วเงินรับอาจโอนให้บุคคล
หรือกิจการอ่ืนได้หรือถ้าต้องการใช้เงินก่อนตั๋วครบก าหนดก็อาจจะน าตั๋วเงินรับไปขายลดให้กับ
ธนาคารหรือสถาบันการเงินได ้ 

      1.1.5  เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (short-term loan to related parties) 
หมายถึง เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งลูกหนี้ในลักษณะอ่ืนใดซึ่ง
จัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน นอกจากลูกหนี้ที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือบริการ 
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      1.1.6  สินค้าคงเหลือ (merchandise inventory) หมายถึง ของที่ซื้อหรือได้มาเพื่อขาย
โดยมิได้มีการแปรสภาพของนั้นส่วนกิจการที่ผลิตสินค้าจ าหน่ายเองเรียกสินค้าคงเหลือว่าของ
คงเหลือ (inventories) ซึ่งมีความหมายรวมถึงสินค้าส าเร็จรูป คือ สินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว วัตถุดิบ 
งานระหว่างท า และวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตเพื่อขายตามปกติของกิจการ 

      1.1.7  วัสดุส านักงาน (office supplies) หมายถึง วัสดุที่ใช้ในส านักงาน หรือในร้านค้า
และสามารถใช้หมดภายใน 1 ปี เชน่ เคร่ืองเขียน กระดาษ แสตมป์ ถุง กระดาษห่อสินค้า ฯลฯ  
เมื่อใช้วัสดุส านักงานหมดไป กิจการจะตัดเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุน เรียกว่าวัสดุส านักงาน
ใช้ไป 

      1.1.8  สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (other current assets) หมายถึง ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 
รายได้ค้างรับ และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นใดนอกเหนือจากที่แสดงรายการ 1.1.1 – 1.1.7 ดังนี ้
     1)  รายได้ค้างรับ (accrued revenue) หมายถึง รายได้อื่น ๆ ของกิจการที่เกิดขึ้น
แล้วแต่ยังไม่ได้รับเงิน เช่น ร้านสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง รายได้ปกติของร้านคือ ค่าขายสนิค้า ร้านนี้
อาจจะให้คนอ่ืนเช่าเนื้อที่บางส่วนของร้านท าเป็นร้านขายอาหาร รายได้ที่เกิดขึ้นคือ ค่าเช่ารับ ถ้า
กิจการท างบการเงินในวันสิ้นงวด และผู้เช่ายังไม่ได้ช าระเงินค่าเช่า กิจการจะมีรายได้ค้างรับ
เกิดขึ้น  

                  2)  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (prepaid expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปก่อน
ส าหรับสินทรัพย์ หรือบริการที่จะได้รับประโยชน์ในอนาคต และจะใช้หมดไปในระยะเวลาอันสั้น 
มักจะเกิดขึ้นในการด าเนินงานตามปกติของกิจการ เช่น ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ค่าเบี้ยประกันภัย 
จ่ายล่วงหน้า เป็นต้น 
 

1.2  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (non-current assets) หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่สามารถ
เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ หรือขาย หรือใช้หมดไปในการด าเนินงาน และกิจการคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์จากสินทรัพย์เกินกว่าระยะเวลา 1 ปี หรือ 1 วงจรด าเนินงาน หรือรอบระยะเวลาการ
ด าเนินงานตามปกติ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนแบ่งได้ ดังนี ้

       1.2.1  เงินลงทุนระยะยาว (long-term investments) หมายถึง เงินลงทุนซื้อหุ้น หุ้นกู้
ของบริษัทอ่ืน ซึ่งซื้อไว้โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะควบคุมบริษัทนั้น หรือเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดี
กับธุรกิจอ่ืน พันธบัตรรัฐบาล หรือหุ้นกู้ในบริษัทอ่ืน ซึ่งซื้อไว้เพื่อให้ได้รับผลตอบแทน คือ 
ดอกเบี้ยอันเป็นรายได้อย่างหนึ่งของกิจการ ที่ดิน อาคารที่ซื้อไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในเวลาข้างหน้า
โดยให้ผู้อ่ืนเช่า เงินที่กันไว้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ  เช่น เพื่อไถ่ถอนหนี้สิน
ระยะยาวเงินจ านวนนี้อาจน าไปฝากธนาคาร  หรือซื้อหลักทรัพย์ซึ่งจะได้รับดอกเบี้ยเป็น
ค่าตอบแทนระหว่างที่ยังไม่ได้ใช้เงินจ านวนน้ี  



25 

 

       1.2.2  เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (long-term loan to related parties) 
หมายถึง เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งลูกหนี้ในลักษณะอื่นใดซึ่ง
ไม่จัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 

       1.2.3  เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย (investments for using the equity 
method) หมายถึง เงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียที่ก าหนดไว้
ในมาตรฐานการบัญชี  

       1.2.4  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (property, plant and equipment) หมายถึง สินทรัพย์ที่
มีตัวตน และลักษณะคงทนถาวรที่ใช้ในการด าเนินกิจการ  และใช้ได้ยาวนานกว่าหนึ่งรอบ
ระยะเวลาด าเนินงานตามปกติ เป็นสินทรัพย์ที่กิจการมีไว้เพื่อใช้ในการด าเนินงานมิได้มีไว้เพื่อขาย 
สินทรัพย์ถาวรเหล่านี้ได้แก่ 

                  1)  ที่ดิน (Land) หมายถึง ที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน เช่น เป็นที่ 
ก่อสร้างส านักงาน โรงงาน โรงเก็บสินค้า และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ฯลฯ 

                 2)  อาคาร (building) หมายถึง สิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการด าเนินงานของกิจการ 
ซึ่งรวมทั้งอาคารส านักงาน และโรงงานที่ใช้ในการผลิตสินค้า 

                 3)  อุปกรณ์ (equipment) หมายถึง เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในโรงงาน เคร่ืองจักรต่าง 
ๆ และเคร่ืองใช้ภายในส านักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ชั้นวางสินค้า เคร่ืองตกแต่งร้านค้า เคร่ืองพิมพ์ดีด 
เคร่ืองคิดเลข หรือเคร่ืองค านวณ ตู้เก็บเอกสาร เคร่ืองตกแต่งต่าง ๆ ภายในส านักงาน ฯลฯ 

      1.2.5  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (intangible assets) หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่างหรือ
ตัวตน แต่มีมูลค่าในรูปตัวเงิน เช่น ค่าความนิยม สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการค้า สัมปทาน 

                1)  ค่าความนิยม (goodwill) หมายถึง คุณค่า หรือความสามารถในการ
บริหารงานได้อย่างน่าเชื่อถือจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างยาวนาน มักจะเกิดขึ้นเมื่ อมีการขาย
กิจการ 

                2)  สิทธิบัตร (patent) หมายถึง สิทธิพิเศษที่กฎหมายก าหนดในช่วงระยะเวลา
จ ากัดให้เจ้าของสิทธิบัตรมีสิทธิเด็ดขาด หรือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแสวงหาประโยชน์จากการ
ประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากสิทธิบัตรนั้น 

                3)  เคร่ืองหมายการค้า (trademark) หมายถึง เคร่ืองหมายที่ใช้ หรือจะใช้เป็นที่
หมาย หรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เคร่ืองหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้
เคร่ืองหมายการค้าของบุคคลอ่ืน 

                4)  ลิขสิทธิ์ (copyright) หมายถึง สิทธิที่มอบให้กับบุคคล หรือคณะบุคคลใน
การคัดลอก พิมพ์ จ าหน่าย ในงานด้านวรรณกรรม และศิลปกรรม เช่น บทประพันธ์ หนังสือ 
รูปภาพ 
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                5)  สัมปทาน (franchise) หมายถึง สัญญาที่รัฐบาลได้มอบให้กับบุคคล หรือ
คณะบุคคลให้เข้าด าเนินงานในสินทรัพย์ของรัฐบาลตามระยะเวลาที่ก าหนด เช่น สัมปทานป่าไม้ 
สัมปทานเหมืองแร่ สัมปทานน้ ามัน 

     1.2.6  สินทรัพย์อ่ืน (other assets) หมายถึง สินทรัพย์ที่ใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน
ของกิจการ ซึ่งไม่ได้นับรวมอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียน และสินทรัพย์ที่กล่าวมาแล้ว ได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าระยะยาว หรือค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ฯลฯ ปกติในงบดุล แสดงสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนไว้ภายใต้หัวข้อเดียวกับสินทรัพย์อ่ืน 

2.  หนี้สิน (liabilities) หมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ ภาระผูกพันดังกล่าว
เป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการช าระภาระผูกพันนั้นคาดว่ าจะส่งผลให้กิจการสูญเสีย
ทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

      
        ภาระผูกพันหมายถึง หน้าที่ หรือ ความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติตามที่ตกลงไว้  

ภาระผูกพันอาจมีผลบังคับตามกฎหมาย กิจการต้องสละทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อ
ช าระภาระผูกพันในปัจจุบันตามข้อก าหนดในสัญญา อย่างไร ก็ตามการช าระภาระผูกพันใน
ปัจจุบันอาจเกิดได้โดยการจ่ายเงินสด การโอนสินทรัพย์อ่ืน ๆ การให้บริการ การเปลี่ยนภาระ
ผูกพันเดิมเป็นภาระผูกพันใหม่ การแปลงหนี้ให้เป็นทุน หรือภาระผูกพันอาจสิ้นสุดลงด้วยวิธีอ่ืน 
เช่น การที่เจ้าหนี้ยกหนี้ให้ หนี้สินได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

        2.1  หนี้สินหมุนเวียน (current liabilities) หมายถึง หนี้สินที่มีระยะเวลาการช าระคืน
ภายใน 1ปี หรือภายในรอบระยะเวลาการด าเนินงานตามปกติของกิจการ หนี้สินหมุนเวียนจะช าระ
ด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนหรือด้วยการก่อหนี้สินระยะสั้นอ่ืนแทน การแสดงรายการหนี้สินในงบดุล
นิยมเรียงตามล าดับระยะเวลาการช าระหนี้ก่อนหลังหนี้ ซึ่งจะต้องช าระเร็วที่สุดจะเรียงเป็นรายการ
แรก หรือเรียงตามความส าคัญของรายการดังนี้ 

                2.1.1  เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (bank overdraft and 
short-term loans from financial institutions) หมายถึง จ านวนเงินที่ผู้ฝากเป็นหนี้ธนาคาร อันเกิด
จากการสั่งจ่ายเงินเกินกว่าจ านวนที่ฝากไว้ ส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน หมายถึง หนี้สินที่เกิด
จากการกู้ยืมธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอ่ืน รวมทั้งการขายหรือขายช่วงลดตั๋วเงินกับ
สถาบันการเงิน ซึ่งจัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน 

               2.1.2  เจ้าหนี้การค้า (accounts payable) หมายถึง พันธะหรือจ านวนเงินที่กิจการ
จะต้องช าระค่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับปกติเกิดขึ้นกรณีซื้อสินค้าหรือบริการเป็นเงินเชื่อ ถ้า
กิจการมีเจ้าหนี้น้อยรายอาจแยกแสดงการบันทึกเป็นราย ๆ ในบัญชี และในงบดุล แต่ถ้ามีเจ้าหนี้
จ านวนมากรายให้ลงบัญชีเดียวกัน และงบดุลแสดงเป็นยอดเดียว 
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               2.1.3  ตั๋วเงินจ่าย (notes payable) หมายถึง ค ามั่นสัญญาที่ท าเป็นลายลักษณ์
อักษรโดยกิจการรับรองที่จะจ่ายเงินตามจ านวนเงินในตั๋วพร้อมทั้งดอกเบี้ย  (ถ้ามี) เป็นจ านวน
แน่นอนโดยปราศจากเงื่อนไขให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งในก าหนดเวลาที่แน่นอน  การรับรองอาจ
รับรองในกรณีการกู้เงินซื้อสินค้าหรือสินทรัพย์อ่ืน อาจรับรองในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตั๋วแลก
เงินอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นพันธะของกิจการที่ต้องช าระเงินตามต๋ัวให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงิน  

              2.1.4  ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี (current portion of 
long-term loans) หมายถึงเงินกู้ยืมระยะยาวที่จะถึงก าหนดช าระคืนในงวดบัญชีถัดไป  

              2.1.5  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (short-term loans from related 
parties) หมายถึง เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้ง
หนี้สินในลักษณะอื่นใดซึ่งจัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน นอกจากหนี้สินที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือ
บริการ  

             2.1.6  หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน ๆ (other current liabilities) หมายถึง ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
รายได้รับล่วงหน้า และหนี้สินหมุนเวียนอ่ืนใด นอกจากที่ก าหนดให้แสดงไว้ในรายการ 1.2.1.1 – 
1.2.1.5 

           1) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (accrued expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ให้ประโยชน์
แก่กิจการแล้ว แต่ยังไม่ได้ช าระเงินในวันท างบดุล เช่น ค่าเช่าค้างจ่าย ค่าน้ าค่าไฟค้างจ่าย ค่าแรง
ค้างจ่าย  

           2) เงินปันผลค้างจ่าย (accrued dividends) หมายถึง ส่วนของก าไรที่แบ่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งได้มีการประกาศจ่ายแล้ว แต่ยังมิได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันปิดบัญชี  

          3) รายได้รับล่วงหน้า (revenue received in advance or unearned revenue) 
หมายถึง หนี้สินที่เกิดจากการที่กิจการรับเงินไว้ล่วงหน้าส าหรับค่าสินค้า  หรือบริการที่ยังมิได้ให้
ลูกค้า จึงเกิดเป็นพันธะแก่กิจการที่จะต้องส่งมอบสินค้า หรือบริการให้แก่ลูกค้าต่อไปในอนาคต 

 2.2  หนี้สินไม่หมุนเวียน (non-current liabilities) หมายถึง หนี้สินซึ่งมีระยะเวลาการช าระ
เงินเกินกว่า 1 ปี หรือเกินกว่ารอบระยะเวลาการด าเนินงานตามปกติของกิจการอาจเกิดจากการกู้ยืม
เงินมาใช้ในกิจการเพื่อซื้อสินทรัพย์ที่มีราคาสูง หนี้สินไม่หมุนเวียนได้แก่ ตั๋วเงินจ่ายระยะยาว 
เงินกู้ระยะยาว เงินกู้ หุ้นกู้ ฯลฯ 

        2.2.1  หุ้นกู้ (bonds payable) หมายถึง การจัดหาเงินทุนอย่างหนึ่งของกิจการโดยแบ่ง
จ านวนเงินออกเป็นหุ้นตามมูลค่าที่ต้องการ ราคาหุ้นแต่ละหุ้นกิจการเป็นผู้ก าหนดขึ้น ในมูลค่าหุ้น
ละเท่า ๆ กัน และจ าหน่ายให้แก่บุคคลภายนอกที่สนใจจะลงทุน หุ้นกู้มีอายุไถ่ถอนคืนเกินกว่า 1 ปี 
ระหว่างที่หุ้นกู้ยังไม่ครบก าหนดไถ่ถอนผู้ถือหุ้นซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของกิจการจะได้รับดอกเบี้ย
เป็นค่าตอบแทน ใบหุ้นกู้ระบุอัตราดอกเบี้ยไว้แน่นอน และจะมีการจ่ายดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ 
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        2.2.2 เงินกู้ (loans) หมายถึง เงินกู้ที่มีการน าสินทรัพย์บางอย่างของกิจการไปจ านอง
เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้ให้กู้  ถ้ากิจการไม่จ่ายช าระหนี้ตามก าหนด ผู้ให้กู้มีสิทธิ์บังคับเอา
สินทรัพย์ที่จ านองไปขาย และน าเงินมาช าระเงินหน้ีได้หรือยึดสินทรัพย์ที่จ านองได้ 

        2.2.3  เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (long-term loans from related 
parties) หมายถึง เงินกู้ยืมระยะยาวที่บริษัทกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งหนี้สิน
ในลักษณะอื่นใด ซึ่งจัดเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน 

        2.2.4  เงินกู้ยืมระยะยาวอ่ืน (other long-term loans) หมายถึง เงินกู้ ยืมจากบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืน รวมทั้งจากธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินที่ถึงก าหนดช าระคืน
เกินกว่า 1 ปี ทั้งนี้ไม่รวมหน้ีสินที่แสดงรายการ 1.2.2.1 - 1.2.2.3 

        2.2.5  หนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน (other non-current liabilities) หมายถึง หนี้สิน
หมุนเวียนอื่นนอกจากที่แสดงไว้ในรายการ 1.2.2.1 – 1.2.2.4 

3.  ส่วนของเจ้าของ (owners’ equities) หมายถึง ส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของ
กิจการหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแล้ว โดยขอกล่าวถึงกิจการค้า 3 ลักษณะด้วยกัน คือ กิจการ
เจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน และบริษัทจ ากัด การแสดงส่วนของเจ้าของในแต่ละกิจการแตกต่าง
กันดังนี ้

      3.1 กิจการเจ้าของคนเดียว ส่วนของเจ้าของประกอบด้วยเงินลงทุนเร่ิมแรก การเพิ่มทุน 
การถอนทุน เบิกใช้ส่วนตัว และผลก าไรหรือขาดทุนประจ างวด การแสดงรายการส่วนของเจ้าของ
ในงบดุล หรืองบแสดงฐานะการเงินเป็นดังนี้  

 
ส่วนของเจ้าของ 

ทุน         xxx 
หัก เบิกใช้ส่วนตัว        xxx 

 xxx 
บวก ก าไรสุทธิ         xxx 

 Xxx 
 

      3.2  ห้างหุ้นส่วน ส่วนของเจ้าของในกิจการห้างหุ้นส่วน แสดงการลงทุน และส่วนได้
ส่วนเสียของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนต่างหารจากกัน ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนประกอบด้วย
เงินลงทุน การเพิ่มทุน การถอนทุน ส่วนรายการเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของผู้เป็นหุ้นส่วนนั้นจะ
แสดงในบัญชีหุ้นส่วน (drawing account) ของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคน บัญชีหุ้นส่วนจะบันทึก
เกี่ยวกับการเบิกใช้ส่วนตัว ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเงินเดือนของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ท างานให้ห้าง
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หุ้นส่วน เป็นต้น ส่วนของเจ้าของกิจการห้างหุ้นส่วนเรียกว่าส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน  (partners’ 
equities) ส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนประกอบด้วยทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคน และก าไรสุทธิที่ยัง
ไม่แบ่ง ส่วนบัญชีหุ้นส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคน ถ้าแสดงยอดดุลเดบิตจะแสดงไว้ภายใต้
หัวข้อลูกหนี้ และเงินให้กู้ยืมแก่ผู้เป็นหุ้นส่วน แต่ถ้าแสดงยอดดุลทางด้านเครดิตจะแสดงไว้ภายใต้
หัวข้อเจ้าหนี้ และเงินกู้ยืมแก่ผู้เป็นหุ้นส่วน งบดุลของห้างหุ้นส่วนแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับส่วน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน ดังนี ้

ส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 
ทุน-ก         xxx  
ทุน-ข         xxx  
ก าไรสุทธิที่ยังไม่แบ่ง       xxx  

xxx 
      3.3  บริษัทจ ากัด ผู้ลงทุนหรือเจ้าของบริษัทจ ากัด เรียกว่า ผู้ถือหุ้น (share-holders) 

กิจการประเภทนี้จะแบ่งทุนของบริษัทออกเป็นหุ้นมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน ผู้ถือหุ้นได้รับส่วนแบ่ง
ก าไรในรูปของเงินปันผล (dividend) ซึ่งแบ่งมาจากยอดก าไรสะสม (retained earnings) บริษัทจะ
จ่ายเงินปันผลได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท งบดุลของบริษั ทจะแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับส่วนของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ 

              3.3.1  ทุนเรือนหุ้น (share capital) หมายถึง หุ้นทุนของบริษัทซึ่งแบ่งเป็นหุ้น
สามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ โดยปกติทุนเรือนหุ้นจะหมายถึงหุ้นสามัญ 

                         3.3.1.1  ทุนจดทะเบียน (authorized share capital) หมายถึง  
ทุนที่จดทะเบียนตามกฎหมายให้แสดงชนิดของหุ้น จ านวน และมูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนของหุ้นแต่
ละชนิด 

                         3.3.1.2  ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว (issued and paid-up share capital) 
หมายถึง หุ้น และมูลค่าหุ้นที่น าออกจ าหน่าย และเรียกให้ผู้ถือหุ้นช าระมูลค่าหุ้นแล้ว ให้แสดงแต่
ละชนิด ในกรณีที่มีการให้สิทธิพิเศษได้แก่ หุ้นบุริมสิทธิ์ให้แสดงไว้ด้วย 

             3.3.2  ส่วนเกินทุน (premium on equity) ส่วนเกินทุนแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 
ดังนี ้

                        3.3.2.1  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (premium on share capital) หมายถึงเงินค่า
หุ้นส่วนที่สูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ์ 

                        3.3.2.2  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (revaluation surplus) 
หมายถึง ส่วนที่กิจการประเมินราคาสินทรัพย์ให้เพิ่มสูงขึ้นจากราคาต้นทุนเดิมที่กิจการถือครองอยู่ 
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             3.3.3  ก าไรสะสม (retained earnings) หมายถึง ก าไรที่ยังไม่ได้แบ่งปัน และยัง
สะสมไว้ในกิจการ บางคร้ังอาจเป็นขาดทุนสะสม (deficit) ได้ ก าไรสะสมที่แสดงในงบดุล นิยม
แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

                        3.3.3.1  จัดสรรแล้ว (appropriated) หมายถึง การจัดสรรก าไรสะสมไว้เพื่อ
วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง แบ่งได้ดังนี้ 

    1)  ส ารองตามกฎหมาย (legal reserves) หมายถึง เงินส ารองที่กัน
ไว้จากก าไรสุทธิก่อนจ่ายเงินปันผลตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ 

    2)  ส ารองอ่ืน (other reserves) หมายถึง เงินส ารองที่จัดสรรจาก
ก าไรสะสมเพื่อการใด ๆ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้แยกแสดงออกเป็นแต่ละประเภท เช่น 
ส ารองเพื่อขยายกิจการ เป็นต้น 

                         3.3.3.2  ยังไม่ได้จัดสรร (unappropriated) หมายถึง ก าไรสะสม และก าไร
สุทธิ ของระยะเวลาบัญชีปัจจุบันคงเหลือหลังจากการจัดสรร ในกรณีที่มียอดดุลสุทธิเป็นผล
ขาดทุน ให้แสดงจ านวนเงินในเคร่ืองหมายวงเล็บ 
การแสดงรายการส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุลเป็นดังนี้ 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนเรือนหุ้น 
ทุนจดทะเบียน        xxx 
ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว      xxx 

ส่วนเกินทุน 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น     xxx 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์   xxx xxx 

ก าไรสะสม 
จัดสรรแล้ว 

ส ารองตามกฎหมาย       xx 
ส ารองอื่น       xx   xx 

ยังไม่ได้จัดสรร          xx 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น        xxx 
3)  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ  
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของระหว่างต้นงวดกับปลายงวดสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 
หรือลดลงของสินทรัพย์สุทธิ หรือความมั่งคั่งของกิจการในระหว่างงวดภายให้เกณฑ์การวัดค่าที่
กิจการใช้ซึ่งเปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะแสดงให้เห็น
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ถึงก าไร และขาดทุนทั้งหมดที่เกิดจากกิจกรรมของกิจการในระหว่างงวดบัญชี หากไม่รวมรายการ
ที่เกี่ยวข้องกับผู้เป็นเจ้าของ ทั้งนี้กิจการต้องเลือกแสดงรายการที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงฐานะ
การเงินลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังน้ี 
       3.1  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ (statement of changes in equity) เป็นงบ
การเงินที่แสดงให้ทราบว่าระหว่างงวดบัญชีที่ผ่านมากิจการมีสินทรัพย์สุทธิเพิ่มขึ้น หรือลดลง
เท่าใด และจากแหล่งใด  

 
โดยนักวิชาการได้ให้ความหมายของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ ไว้

หลายทัศนะ ดังนี้ 
(สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย , 2538, หน้า 85)                                 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ หมายถึง งบแสดงแหล่งที่มา และการใช้ทรัพยากร
การเงนิของกิจการระหว่างงวดเวลาหนึ่ง 

(สุวิมล เหลืองประเสริฐ, 2548, หน้า 467) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ 
หมายถึง งบการเงินที่แสดงรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงจากต้นงวดบัญชีไปถึงสิ้นงวดบัญชี
ของทุกรายการในส่วนของเจ้าของ โดยแยกแสดงแต่ละรายการตามประเภทของรายการนั้น  

จากความหมายงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ ดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า           
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ หมายถึง งบการเงินที่แสดงรายละเอียดถึงแหล่งที่มา
และใช้ไปของการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง จากต้นงวดบัญชีไปถึงสิ้น
งวดบัญชี โดยแยกแสดงแต่ละรายการตามประเภทของรายการนั้น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของเจ้าของซึ่งต้องแสดงรายการ ดังนี้ 
ก าไรหรือขาดทุนสุทธิส าหรับงวดบัญชี 

         3.1.1 ก าไรหรือขาดทุนสุทธิส าหรับงวดบัญชี 
         3.1.2 รายได้ ค่าใช้จ่าย รายการก าไรขาดทุนแต่ละรายการที่ก าหนดให้รับรู้โดยตรง

ในส่วนของเจ้าของตามมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน โดยให้แสดงยอดรวมของรายการเหล่านั้นไว้
ด้วย 

         3.1.3 ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและของการแก้ไขข้อผิดพลาด 
         3.1.4 รายการเกี่ยวกับเงินทุนที่ได้รับจากเจ้าของ และการแบ่งปันส่วนทุนให้เจ้าของ 
         3.1.5 ยอดคงเหลือของก าไรหรือขาดทุนสะสม ณ วันต้นงวด และ ณ วันที่ในงบดุล

รวมถึงรายการเปลี่ยนแปลงระหว่างงวด 
         3.1.6 รายการกระทบยอดในส่วนทุนแต่ละประเภท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น และส ารองแต่

ละชนิดระหว่างต้นงวดกับปลายงวด โดยให้แยกแสดงการเปลี่ยนแปลงของแต่ละรายการ 
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3.2  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (comprehensive income statement) เป็นงบที่แสดงการ
เปลี่ยนแปลงของก าไรขาดทุน โดยนักวิชาการได้ให้ความหมายของงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
ไว้หลายทัศนะ ดังนี้ 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หมายถึง งบการเงินที่แสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ
โดยแสดงรายการก าไร และขาดทุนที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวด และที่รับรู้โดยตรงใน
ส่วนของเจ้าของที่ก าหนดโดยมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน รวมทั้งผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีหรือแก้ไขข้อผิดพลาด แต่ไม่แสดงรายการเกี่ยวกับเงินทุนที่ได้รับหรือจ่ายให้
เจ้าของ และไม่ต้องแยกแสดงยอดต้นงวด และการกระทบยอดทุก ๆ รายการในส่วนทุน การแสดง
รายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จให้แสดงด้วยยอด ณ วันที่ในงบดุล (สุวิมล เหลืองประเสริฐ , 
2548, หน้า 472) 

จากความหมายงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ หมายถึง งบการเงินที่แสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของโดยแสดงรายการก าไร 
และขาดทุนที่รับรู้ในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวดบัญชี และที่รับรู้โดยตรงในส่วนของเจ้าของที่
ก าหนดโดยมาตรฐานฉบับอ่ืนรวมทั้งผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีหรือแก้ไข
ข้อผิดพลาด โดยการแสดงรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จให้แสดงด้วยยอด ณ วันที่ในงบดุล 
ดังนี ้

3.2.1  ก าไรหรือขาดทุนสุทธิส าหรับงวดบัญชี 
3.2.2  รายได้ ค่าใช้จ่าย รายการก าไรขาดทุนแต่ละรายการที่ก าหนดให้รับรู้                       
โดยตรงในส่วนของเจ้าของตามมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน โดยให้แสดงยอดรวม 
ของรายการเหล่านั้นไว้ด้วย 
3.2.3  ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและของการแก้ไข 
ข้อผิดพลาดนอกจากนี้กิจการเลือกแสดงงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กิจการต้อง 
เปิดเผยรายการต่อไปนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
3.2.4  รายการเกี่ยวกับเงินทุนที่ได้รับจากเจ้าของ และการแบ่งปันส่วนทุนให้ 
เจ้าของ 
3.2.5  ยอดคงเหลือของก าไรหรือขาดทุนสะสม ณ วันต้นงวด และ ณ วันที่ใน 
งบดุลรวมถึงรายการเปลี่ยนแปลงระหว่างงวด 
3.2.6  รายการกระทบยอดในส่วนทุนแต่ละประเภท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น และ
ส ารองแต่ละชนิดระหว่างต้นงวดกับปลายงวด โดยให้แยกแสดงการเปลี่ยนแปลง
ของแต่ละรายการในกรณีที่กิจการเลือกแสดงงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ต้อง
เปิดเผยรายการดังต่อไปนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย 
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          1.  รายการเกี่ยวกับเงินทุนที่ได้จากเจ้าของ และการแบ่งปันส่วนทุนให้            
               เจ้าของ 
          2.  ยอดคงเหลือของก าไรหรือขาดทุนสะสม ณ วันต้นงวดและ ณ วันที่ใน 
               งบดุลรวมถึงรายการเปลี่ยนแปลงระหว่างงวด 
          3.  รายการกระทบยอดในส่วนทุนแต่ละประเภท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น และ 
                ส ารองแต่ละชนิด ระหว่างต้นงวดกับปลายงวด โดยให้แยกแสดงการ      
                เปลี่ยนแปลงของแต่ละรายการ 

 
4)  งบกระแสเงินสด (statement of cash flows)  
      เป็นงบการเงินที่แสดงถึงการรับจ่ายเงินสด โดยนักวิชาการได้ให้ความหมายของงบก าไร
ขาดทุนไว้หลายทัศนะ ดังนี้ 
      (กชกร เฉลิมกาญจนา, วชิระ บุณยเนตร, ปริญดา มณีโรจน์, และสุพิชชา โมรากุล, 2545, หน้า 
17งบกระแสเงินสด หมายถึง รายงานที่แสดงถึงกระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่ายใน
ระหว่างงวดบัญชีที่ก าลังพิจารณา ซึ่งแสดงว่ากิจการได้เงินสดมาจากแหล่งใด และใช้เงินสดนั้นไป
อย่างไร ค าตอบสุดท้ายของงบกระแสเงินสดเท่ากับเงินสดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธิในงวดบัญชี
นั้นๆ  
        (กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เบอร์ค, 2546, หน้า 18)งบกระแสเงินสด หมายถึง งบการเงินที่แสดง
ให้ทราบถึงรายการเงินสดรับ และเงินสดจ่าย ส าหรับงวดบัญชีหนึ่ ง ๆ จากกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้
กิจกรรมที่เกิดขึ้นอาจแบ่งออกเป็นกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน  
         จากความหมายงบกระแสเงินสดดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า งบกระแสเงินสด หมายถึงรายงาน
ทางการเงินที่แสดงถึงกระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่ายส าหรับงวดบัญชีว่ามีการได้รับเงิน
สดมาจากแหล่งใด และใช้จ่ายเงินสดนั้นไปอยางไร ซึ่งงบกระแสเงินสดแบ่งออกเป็นกิจกรรมหลัก 
3 กิจกรรม ดังนี ้
         4.1  กิจกรรมการด าเนินงาน (operating activities) หมายถึง กระแสเงินสดรับ และกระแสเงิน
สดจ่ายจากการด าเนินงานหลักที่ก่อให้เกิดรายได้ของกิจการ มักเป็นผลมาจากรายการต่าง ๆ และ
เหตุการณ์อ่ืนที่เกิดขึ้นในการค านวณก าไรสุทธิ แต่ไม่รวมถึงก าไร หรือขาดทุนจาการขายสินทรัพย์
ถาวร เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมลงทุน เช่น เงินสดรับจากการขายสินค้า หรือให้บริการ 
เงินสดจ่ายช าระเจ้าหนี้ หรือซื้อสินค้า ฯลฯ 
          4.2  กิจกรรมการลงทุน (investing activities) หมายถึง กระแสเงินสดที่เกิดจากการซื้อ และ
จ าหน่ายสินทรัพย์ระยะยาวและเงินลงทุนอื่น ๆ ของกิจการที่จะก่อให้เกิดรายได้และกระแสเงินสด
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รับในอนาคต เช่น เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว ที่ดิน อาคาร หรืออุปกรณ์ เงินสดจ่าย
เพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว ที่ดิน อาคาร หรืออุปกรณ์ ฯลฯ 
           4.3  กิจกรรมการจัดหาเงิน (financing activities) หมายถึง กระแสเงินสดที่ได้รับจากการ
ลงทุนของเจ้าของ หรือการกู้ยืมเงิน และกระแสเงินสดที่จ่ายช าระหนี้สินจากการกู้ยืมเงิน หรือเงิน
ปันผล เช่น เงินสดรับจากการจ าหน่ายหุ้นทุน เงินสดจ่ายช าระเงินกู้ ฯลฯ 
5)  นโยบายการบัญชี และหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
เป็นการแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมส าหรับรายการในงบการเงิน เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถใช้งบ
การเงินช่วยในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

5.1  นโยบายการบัญชี (accounting policy) หมายถึง หลักการโดยเฉพาะหลักเกณฑ์
ประเพณีปฏิบัติ กฎเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติที่กิจการใช้ในการจัดท า และน าเสนองบการเงิน กิจการ
ควรเปิดเผยนโยบายการบัญชี ดังนี้  

        5.1.1  เกณฑ์การวัดค่าในการจัดท างบการเงิน ซึ่งกิจการควรเปิดเผยว่าการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ และหนี้สินใช้เกณฑ์ ราคาทุนเดิม ราคาทุนปัจจุบัน มูลค่าสุทธิที่จะได้รับราคายุติธรรม 
หรือมูลค่าปัจจุบันในการวัดมูลค่า ในกรณีที่มีเกณฑ์การวัดค่ามากกว่าหนึ่งเกณฑ์ กิจการต้อง
เปิดเผยว่าสินทรัพย์ และหนี้สินแต่ละประเภทใช้เกณฑ์ใดในการวัดค่า 

        5.1.2  นโยบายการบัญชีที่จ าเป็นต่อความเข้าใจในงบการเงิน ฝ่ายบริหารของกิจการ
ต้องเป็นผู้พิจารณาว่ากิจการควรเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่ใช้หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงิน
เข้าใจถึงลักษณะของรายการ และเหตุการณ์ทางบัญชีที่สะท้อนอยู่ในผลการด าเนินงาน และฐานะ
การเงินตามที่รายงานไว้ กิจการจึงควรเปิดเผยนโยบายการบัญชีอย่างน้อย ดังนี ้

5.1.2.1  การรับรู้รายได้ 
5.1.2.2  เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
5.1.2.3  การรวมกิจการ 
5.1.2.4  การร่วมค้า 
5.1.2.5  การรับรู้รายการ การคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่มีตัวตน หรือ  
             การตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
5.1.2.6  การบันทึกต้นทุนการกู้ยืม 
5.1.2.7  สัญญาก่อสร้าง 
5.1.2.8  เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
5.1.2.9  เคร่ืองมือทางการเงิน และการลงทุน 
5.1.2.10  สัญญาเช่า 
5.1.2.11  ต้นทุนการวิจัย และพัฒนา 
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5.1.2.12  สินค้าคงเหลือ 
5.1.2.13  ภาษีเงินได้รวมถึงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
5.1.2.14  ประมาณการหนี้สิน 
5.1.2.15  ผลประโยชน์ของพนักงาน 
5.1.2.16  การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
5.1.2.17  ค าจ ากัดความของการจ าแนกข้อมูลตามส่วนงานทางธุรกิจ และ       
               ทางภูมิศาสตร์ และเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายระหว่างส่วนงาน 
5.1.2.18  ค าจ ากัดความของเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด 
5.1.2.19  การบัญชีในภาวะเงินเฟ้อ 
5.1.2.20  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

นอกจากนี้กิจการอาจต้องเปิดเผย ภูมิล าเนา และสถานะทางกฎหมายของกิจการ รวมทั้งประเทศที่
กิจการต้ังขึ้น ที่อยู่จดทะเบียน (หรือสถานที่หลักในการประกอบธุรกิจหากแตกต่างไปจากที่อยู่จด
ทะเบียน) ค าอธิบายลักษณะการด าเนินงานและกิจกรรมหลักของกิจการ ชื่อของบริษัทใหญ่และชื่อ
ของกลุ่มบริษัท จ านวนพนักงาน ณ วันสิ้นงวดบัญชี หรือจ านวนพนักงานเฉลี่ยส าหรับงวดบัญชี
เพิ่มเติม หากเร่ืองนั้นไม่ได้เปิดเผยในข้อมูลที่เผยแพร่พร้อมกับงบการเงิน 

5.2  หมายเหตุประกอบงบการเงิน (notes to financial statements) เป็นส่วนที่ใช้อธิบาย 
หรือขยายความข้อมูลที่แสดงในงบการเงิน โดยประกอบด้วย ค าอธิบาย และการวิเคราะห์
รายละเอียดของจ านวนเงินที่แสดงในงบดุล งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ รวมทั้งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และภาระผูกพัน 
นอกจากนี้ยังรวมถึงข้อมูลที่มาตรฐานการบัญชีก าหนดหรือสนับสนุนให้เปิดเผย และการเปิดเผย
ข้อมูลอ่ืนที่จะท าให้งบการเงินแสดงโดยถูกต้องตามที่ควร ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจและ
สามารถเปรียบเทียบงบการเงินระหว่างกิจการได้ หมายเหตุประกอบงบการเงินจึงควรเปิดเผย
ข้อมูลตามล าดับต่อไปนี้ 

       5.2.1  ข้อมูลที่ระบุว่างบการเงินของกิจการได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี 
       5.2.2  เกณฑ์การวัดค่าและนโยบายการบัญชี 
       5.2.3  รายละเอียดประกอบรายการแต่ละบรรทัดที่แสดงในงบการเงิน และตามล าดับ          
                 ของงบการเงิน 
       5.2.4  การเปิดเผยข้อมูลอ่ืน รวมทั้ง 
                 5.2.4.1  ข้อจ ากัดต่าง ๆ ในสิทธิที่มีอยู่เหนือทรัพย์สิน 
                 5.2.4.2  หลักประกันหนี้สิน 
                  5.2.4.3  วิธีการที่ใช้ปฏิบัติส าหรับโครงการเงินบ าเหน็จ บ านาญ และ                  
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                                เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
                  5.2.4.4  สินทรัพย์หรือหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น และให้ระบุจ านวนเงินถ้า 
                               สามารถท าได้ 
                  5.2.4.5  จ านวนเงนิที่ผูกพันไว้แล้วส าหรับรายจ่ายประเภททุนในอนาคต 
                  5.2.4.6  ภาระผูกพัน และข้อมูลทางการเงินอ่ืน 
                  5.2.4.7  ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน (หากจ าเป็น) 

ข้อมูลที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอาจมีการเปลี่ยนล าดับก่อนหลังเพื่อความ
เหมาะสม ทั้งนี้ข้อมูลที่เกี่ยวกับเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน และนโยบายการบัญชีที่เลือกใช้อาจ
แยกออกจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน และแสดงไว้เป็นส่วนประกอบหนึ่งของงบการเงิน 
        2.1.3  ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน 

     การวิเคราะห์งบการเงิน หมายถึง กระบวนการค้นหา  ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทาง
การเงิน และผลการด าเนินงานของกิจการโดยใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ มาท าการ ประเมินผล เพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจหรือการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ รวมถึงช่วยพยากรณ์  
สถานการณ์ทางธุรกิจของกิจการในอนาคต 

     วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงิน 
     วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์งบการเงินขึ้นอยู่กับผู้ใช้งบการเงิน ซึ่งต้องการทราบ

ข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้นผู้ใช้งบการเงินจะมีวัตถุประสงค์ในการ
วิเคราะห์งบการเงินแตกต่างกันได้แก่ 

      1.  ผู้บริหาร มีหน้าที่และต้องรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน และฐานะการเงินของ
กิจการผู้บริหาร จึงท าการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในอดีตและน าไปวางแผนการ
ด าเนินงานในอนาคต 

      2.  ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนในกิจการอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ผู้ลงทุนประเภทผู้ถือ
หุ้นหรือเจ้าของกิจการ และผู้ลงทุนประเภทเก็งก าไรจากการขายเงินลงทุน ซึ่งจุดมุ่งหมายในการ
วิเคราะห์งบการเงินทั้งสองประเภทนั้นแตกต่างกัน ได้แก่ 

           1)  ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการ (owner or stockholder) ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการ
จะได้รับผลตอบแทนคือเงินปันผล และสิทธิพิเศษของผู้ถือหุ้น ในการวิเคราะห์งบ 
การเงินจึงมุ่งเน้นปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนระยะยาวของกิจการ 

           2)  ผู้ลงทุนเพื่อการเก็งก าไร (Speculator) เป็นการลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจาก
การซื้อขายเงินลงทุน เงินปันผล จุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์จะเน้นที่หลักทรัพย์ลงทุน 
และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เช่นความสามารถในการท าก าไร อัตรา 
เงินปันผลต่อหุ้น มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น เป็นต้น 



37 

 

       3.  เจ้าหนี้ หรือ ผู้ให้กู้ยืม หมายถึง บุคคลภายนอกที่ให้กิจการกู้เงินมาใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจมีจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์แตกต่างกันตามระยะเวลาที่ให้สินเชื่อได้แก่ 

            1)  เจ้าหนี้การค้าหรือเจ้าหนี้ระยะสั้น ให้ความสนใจความสามารถในการช าระหนี้
ระยะสั้นของกิจการ จะมุ่งเน้นในการวิเคราะห์สภาพคล่อง การวิเคราะห์เงินทุนหมุนเวียนรวมถึง
การวิเคราะห์อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้และสินค้า เป็นต้น 

    2)  เจ้าหนีร้ะยะยาว ให้ความสนใจในการจ่ายช าระดอกเบี้ยและเงินต้นเมื่อครบ
ก าหนดระยะเวลา ในการวิเคราะห์งบการเงินจะมุ่งเน้นด้านความเสี่ยงว่ามีมากน้อยเพียงใดการ
ตัดสินใจให้กู้ยืม ควรจะให้กู้หรือไม่และจะให้กู้ได้เป็นจ านวนเท่าใดค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ความสามารถในการช าระหนี้ของกิจการ ความมั่นคงของกิจการ ความสามารถในการท าก าไรการ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดรวมถึงการวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของ
กิจการ 

      4.  รัฐบาลและหน่วยงานราชการ เช่น กรมสรรพากร และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็น
ต้น ต้องการข้อมูลข้อเท็จจริงในงบการเงิน เพื่อประโยชน์ในการเก็บภาษีให้ถูกต้อง ตรงกับความ
เป็นจริง จึงมุ่งเน้นเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างงวดปัจจุบันและงวดก่อน ตรวจสอบความสัมพันธ์
ของรายการต่างๆ ว่ามีความถูกต้องและมีความเป็นไปได้ เป็นความจริงและมีเอกสารครบถ้วน 

 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน  
           เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินมี 4 ประเภท ดังนี้  
           1.  การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) 

เป็นการวัดค่า ความสัมพันธ์ระหว่างรายการต่าง ๆ ที่แสดงในงบการเงิน ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ออกมา
ในรูปต่าง ๆ ทาง คณิตศาสตร์ เช่น เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน จ านวนเท่า เป็นต้น  

           2.  การวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีแนวนอน หรือการวิเคราะห์แนวโน้ม (Horizontal 
Analysis or Trend Analysis) เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบจากช่วงเวลาหนึ่งกับอีกช่วงเวลาหนึ่ง 
ของงบก าไร ขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงใน
ลักษณะต่าง ๆ 

           3.  การวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีแนวตั้ง หรือการวิเคราะห์ร้อยละของยอดรวม 
(Vertical Analysis or Common-size Analysis) เป็นการวิเคราะห์ร้อยละที่แสดงให้เห็นรายละเอียด
ส่วนประกอบย่อย ใน แต่ละงบการเงิน โดยใช้ยอดรวมของเป็นฐานร่วม  

           4.  การวิเคราะห์โดยจัดท างบกระแสเงินสด (Cash Flow Analysis) เป็นการ
วิเคราะห์ถึงแหล่งที่มา และแหล่งที่ใช้ไปของเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดในระหว่างงวด
บัญชี เงินสดของกิจการที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงนั้นได้มาจากแหล่งใด และมีการใช้เงินไปในเร่ืองใด 
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ขั้นตอนการวิเคราะห์งบการเงิน 
           1.  ก าหนดวัตถุประสงค์ ผู้วิเคราะห์งบการเงินมีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์

แตกต่างกันไปตามสถานภาพ หรือความต้องการในข้อมูลว่าจะไปใช้ในเร่ืองใด เมื่ อทราบ
สถานภาพของผู้วิเคราะห์จะท าให้รู้ถึงความต้องการซึ่งท าให้สามารถก าหนดจุดมุ่งหมายในการ
วิเคราะห์งบการเงินได้ 

           2.  รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เมื่อก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์งบการเงิน
แล้ว ต่อจากนั้นเป็นขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูล เนื่องจากผู้วิเคราะห์งบการเงินมีจุดมุ่งหมาย
ของการใช้ข้อมูลแตกต่างกันดังนั้นการรวบรวมข้อมูลจึงเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของผู้วิเคราะห์งบ
การเงิน 

          3.  การปรับสภาพข้อมูล เป็นการปรับรูปแบบของข้อมูล ให้เป็นแบบเดียวกัน ซึ่ง
ง่ายต่อการเปรียบเทียบข้อมูล และการน าข้อมูลไปท าการวิเคราะห์ เช่น การปรับงบการเงินให้
เหมาะสม การวิเคราะห์ร้อยละ หรือการวิเคราะห์อัตราส่วน เป็นต้น 

          4.  การเลือกวิธีวิเคราะห์การเลือกวิธีการวิเคราะห์งบการเงินควรเลือกให้เหมาะสม
กับวัตถุประสงค์ของผู้ท าการวิเคราะห์ บางคร้ังเพื่อให้ได้รายละเอียดและข้อเท็จจริงมากที่สุด 
อาจใชวิธีการวิเคราะห์มากกว่าหนึ่งวิธี 

          5.  การแปลความหมาย คือ การน าเอาข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากผลการวิเคราะห์มา
อธิบายความหมายให้ผู้ใช้ข้อมูลได้ทราบเพื่อน าไปประกอบการตัดสินใจ การแปลความหมายนั้น 
เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดเพราะต้องใช้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ท าการวิเคราะห์
ประกอบกับข้อมูลอ่ืน ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุดรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องการปรับ
สภาพข้อมูลการเลือกวิธีวิเคราะห์การแปลความหมายการจัดท ารายงานและสรุปผล 

           6.  จัดท ารายงานและสรุปผล การสรุปผลการวิเคราะห์ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้
ง่าย เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถน าข้อมูลนั้นไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้ 

 
 
 

ประโยชน์ของการวิเคราะห์งบการเงิน 
1.  เพื่อเปน็เคร่ืองมือกลั่นกรองเบื้องต้นส าหรับการตัดสินใจ โดยเฉพาะเร่ืองการลงทุน 
2.  เป็นเคร่ืองมือช่วยพยากรณ์ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานในอนาคต และการ  
     เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบต่าง ๆ 
3.  ท าให้ทราบผลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ 
4.  ท าให้ทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน และเป็นเคร่ืองมือในการประเมินกิจการใน 
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     อนาคตได ้
5.  สามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจส าหรับผู้ใช้ข้อมูลจากงบการเงินของกิจการ 
6.  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวินิจฉัยปัญหาในการบริหารงาน ฐานะการเงินและปัญหา 
     อ่ืน ๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
7.  เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละฝ่าย 

ข้อจ ากัดในการวิเคราะห์งบการเงิน 
แม้ว่าการวิเคราะห์งบการเงิน จะเป็นเคร่ืองมือที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินมากกว่า

การศึกษาจากงบการเงินเพียงอย่างเดียว แต่การวิเคราะห์งบการเงินก็มีข้อจ ากัดต่าง ๆ  
ที่ผู้ใช้งบการเงินพึงระมัดระวังก่อนที่จะใช้ข้อจ ากัดต่าง ๆ มีดังนี้ 

1.  งบการเงินเป็นข้อมูลในอดีต การน าข้อมูลในอดีตมาใช้ส าหรับการคาดคะเนเหตุการณ์
ในอนาคตอาจเกิดความผิดพลาดได้ เพราะอาจมีปัจจัยอื่นท าให้เกิดการเปลี่ยนปลงไป เช่น  
นโยบายรัฐบาล ส่วนแบ่งการตลาด เทคโนโลยี คู่แข่นขัน เป็นต้น 

2.  ตัวเลขที่ได้จากการประมาณการ งบการเงินที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์นั้นตัวเลขหลายๆ
รายการเป็นตัวเลขที่ได้มาจากการประมาณการ เช่น การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การประมาณการ
หนี้สินที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งการประมาณรายการต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ดังนั้นการที่
จะน าตัวเลขในงบการเงินมาวิเคราะห์จะต้องค านึงถึงตัวเลขเหล่านี้ด้วย 

3.  นโยบายบัญชี ในการเปรียบเทียบงบการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบภายใน
ระหว่างปี หรือเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืน จะไม่สามารถเปรียบเทียบได้ถ้าเลือกนโยบายบัญชีที่
แตกต่างกัน เช่น นโยบายในการตีราคาสินค้าคงเหลือ การคิดค่าเสื่อม เป็นต้น 

4. การบันทึกราคาทุน โดยปกติในการบันทึกบัญชีคร้ังแรกมักจะบันทึกในราคาทุน 
เน่ืองจากมีหลักฐานในการบันทึกบัญชี แต่ในปัจจุบันตามมาตรฐานการบัญชีสามารถประเมินราคา
รายการในงบการเงินเพื่อที่จะปรับปรุงรายการ ให้แสดงราคายุติธรรมแทนที่ราคาทุนได้ ดังนั้นใน
การวิเคราะห์งบการเงินก็ต้องพิจารณาว่ารายการนั้น เป็นรายการที่ใช้ ราคาทุนหรือเป็นราคาที่
ประเมินใหม่แล้ว 

5. ข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน ข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน เช่น งบแสดงฐานะการเงิน  
จะเป็นการแสดงตัวเลขในวันสิ้นงวดบัญชี ซึ่งข้อมูลในวันสิ้นงวดบัญชีอาจไม่ใช่ตัวแทนของ
ข้อมูลทั้งปี และในบางกิจการอาจมีนโยบายในการรายงานข้อมูลในตอนสิ้นงวด ให้แสดงผลการ
ด าเนินงานที่ดีซึ่งอาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริง 

6.  ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์งบการเงินที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าเป็นการวิเคราะห์ 
ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นหลัก แต่การที่จะน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้จะต้องพิจารณาข้อมูลอ่ืน ๆ ในเชิง
คุณภาพประกอบด้วย 
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     การวิเคราะห์งบการเงิน เป็นกระบวนการในการน าข้อมูลที่แสดงไว้ในงบการเงิน มา
ท าการจ าแนก แยกแยะ ตีความ ข้อมูลในงบการเงิน ด้วยการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลในงบ
การเงิน ในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน หรือต่างรอบระยะเวลาบัญชี โดยใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ เช่น 
การใช้อัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์แนวนอน การวิเคราะห์แนวตั้ง การวิเคราะห์แนวโน้ม 
การจัดท างบกระแสเงินสดโดยเร่ิมจากการก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ การรวบรวม
ข้อมูล การปรับสภาพข้อมูล การเลือกวิธีการวิเคราะห์ และสุดท้ายซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดคือ การ
แปลความหมายสรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์แล้วจัดท ารายงานการวิเคราะห์เพื่อเสนอต่อบุคคลใน
กลุ่มนั้น ๆ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการน าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ จะต้องค านึงถึง
ข้อจ ากัดของการวิเคราะห์ด้วย 

 

        2.1.4  ความหมายเกี่ยวกับธุรกิจ 
     การประกันภัย หมายถึง การบริหารความเสี่ยงภัยวิธีหนึ่ง ซึ่งจะโอนความเสี่ยงภัยของผู้

เอาประกันภัยไปสู่บริษัทประกันภัย เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนตามที่ได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยที่ผู้เอา
ประกันภัยจะต้องเสียเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้ 

      บริษัทประกันภัยคือ  บริษัทที่ด าเนินธุรกิจในการรับประกันภัย  รับท าสัญญาออก
กรมธรรม์ ให้ความคุ้มครองทางการเงินในเร่ืองต่าง ๆ เช่น ประกันอัคคีภัย ประกันภัยรถยนต์ 
ประกันสุขภาพ เป็นการด าเนินธุรกิจให้บริการทางด้านการเงินอีกรูปแบบหนึ่ง บริษัทประกันภัยจะ
เป็นผู้ประเมินความเสี่ยงภัยต่างๆ เพื่อค านวณหาค่าเบี้ยประกันภัย ที่จะเรียกเก็บจากผู้เอาประกันภัย
ทุกคนให้ได้เงินหรือกองทุนเพียงพอที่จะจ่ายค่าสินไหมประกันภัยตามสัญญากรมธรรม์ประกันภัย  
ผลประกอบการของบริษัทประกันภัยที่มีก าไรหรือขาดทุน หรือกองทุนติดลบ จึงน่าจะบอกถึง
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ และความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยนั้น ๆ ได้ 

     การแบ่งประเภทของการประกันภัยตามหลักวิชาการประกันภัยสามารถแบ่งได้เป็น  3 
ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้ 

     1.  การประกันภัยบุคคล ( Insurance of the person ) เป็นการประกันภัยเกี่ยวกับภัยที่
ก่อให้เกิดความเสียหายเกี่ยวกับบุคคลหรือที่เกิดกับบุคคล ซึ่งได้แก่  

1.1  การประกันชีวิต 
1.2  การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
1.3  การประกันสุขภาพ 
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     2.  การประกันภัยทรัพย์สิน ( Property Insurance ) หมายถึง การประกันที่บริษัทผู้รับ
ประกันภัยท าสัญญายินยอมที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือชดใช้เงินจ านวนหนึ่ง ให้กับผู้เอา
ประกันภัยในกรณีที่เกิดความเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เอาประกัน ซึ่งได้แก่  

2.1  การประกันอัคคีภัย 
  2.2  การประกันภัยรถยนต์ 
  2.3  การประกันทางทะเลและขนส่ง 
  2.4  การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

      3.  การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย ( Liability Insurance ) หมายถึง  
การประกันที่บริษัทผู้รับประกันภัย ท าสัญญายินยอมที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือชดใช้เงิน
จ านวนหนึ่งให้กับบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายที่เกิดกับ ชีวิต ร่างกาย หรือ ทรัพย์สิน ของ
บุคคลภายนอกนั้น อันเกิดจากการกระท าของผู้เอาประกันภัย ซึ่งได้แก่  

3.1  การประกันภัยความรับผิดชอบของบุคคลต่อบุคคลอ่ืน 
  3.2  การประกันภัยความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะต่อบุคคลอื่น 
  3.3  การประกันภัยความรับผิดชอบของธุรกิจต่อบุคคลอ่ืน 
 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์กร 
       2.2.1  แนวคิดของ SWOT  

   หมายถึงการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและ
สภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOTจึงเรียกได้ว่าเป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ 
(situation analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง รู้จักสภาพแวดล้อมที่
ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่ง
จะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้
เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
ที่มีต่อองค์กรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซึ่งข้อมูล
เหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินตาม
กลยุทธ์ขององค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสม 
 
องค์ประกอบของ SWOT 
   S มาจาก Strengths หมายถึงจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ เป็นปัจจัยภายในที่มีผลดี
ต่อการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องค้นหาความสามารถที่โดดเด่น เพื่อน ามาก าหนด
เป็นกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารงานขององค์กร เช่น องค์กรภาครัฐน ากลยุทธ์
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เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายหรือตามแผนที่วางไว้ ส่วนองค์กรธุรกิจน าจุดแข็งมา
ก าหนดเป็นกลยุทธ์เพื่อให้มีความสามารถโดดเด่นเหนือคู่แข็งทางด้านการตลาด 
  W มาจาก Weaknesses หมายถึงจุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ เป็นปัจจัยภายในที่มี
ผลกระทบหรือส่งผลเสียต่อการบริหารงานขององค์กร เช่น ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้าน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ขาดคุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐาน ท าให้องค์กรไม่สามารถน ามาใช้ให้
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน 

 O  มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส  การที่สภาพแวดล้อมภายนอกของ
บริษัทเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่
โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน
นักการตลาดที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอและใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้นเช่น การเมือง 
การปกครอง กฎหมาย ราคาน้ ามัน ค่าเงินบาท คู่แข่ง เป็นต้น 
  T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรคหรือข้อจ ากัด ที่เป็นภัยคุกคามต่อการ
ด าเนินงานขององค์กร เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากการควบคุม
และวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางป้องกันให้ได้รับผลกระทบหรือมีความเสียหายน้อยลง 
 
       2.2.2  แนวคิดของหลัก PDCA 
    หมายถึง วงจรที่พัฒนามาจากวงจรที่คิดค้นโดยวอล์ทเตอร์  ซิวฮาร์ท(Walter Shewhart)
ผู้บุกเบิกการใช้สถิติส าหรับวงการอุตสาหกรรมและต่อมาวงจรนี้เร่ิมเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นเมื่อ เอด
วาร์ดเดมมิ่ง (W.Edwards Deming) ปรมาจารย์ด้านการบริหารคุณภาพเผยแพร่ให้เป็นเคร่ืองมือ
ส าหรับการปรับปรุงกระบวนการท างานของพนักงานภายในโรงงานให้ดียิ่งขึ้น และช่วยค้นหา
ปัญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนการผลิตโดยพนักงานเอง จนวงจรนี้เป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า 
“วงจรเดมมิ่ง” ต่อมาพบว่า แนวคิดในการใช้วงจร PDCA นั้นสามารถน ามาใช้ได้กับทุกกิจกรรม     
จึงท าให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นทั่วโลก 
  
 
องค์ประกอบของ PDCA 

1.  วางแผน (Plan) หมายถึง การวางแผนการด าเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึงการ
ก าหนดหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อาจประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานการจัดอันดับความส าคัญของ เป้าหมาย ก าหนดการด าเนินงาน ก าหนดระยะเวลาการ
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ด าเนินงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ด าเนินการและก าหนดงบประมาณที่จะใช้ การเขียนแผน
ดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของลักษณะ การด าเนินงาน การวางแผนยังช่วยให้
เราสามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่าง ๆที่อาจเกิดขึ้นได้ 

2.  ปฏิบัติตามแผน (Do) หมายถึง การด าเนินการตามแผน อาจประกอบด้วย  
การมีโครงสร้างรองรับ การด าเนินการ เช่น คณะกรรมการหรือหน่วยงานของคณะ มีวิธีการ 
ด าเนินการ เช่น มีการประชุมของคณะกรรมการมีการจัดการเรียน การสอน มีการแสดงความจ านง
ขอรับนักศึกษาไปยังมหาวิทยาลัย และมีผลของการด าเนินการ เช่น รายชื่อนักศึกษาที่รับในแต่ละปี 

3.  ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check) หมายถึง การประเมินแผน อาจประกอบด้วย 
การประเมินโครงสร้างที่รองรับ การด าเนินการ การประเมินขั้นตอนการด าเนินงาน และการ
ประเมินผลของ การด าเนินงานตามแผนที่ได้ตั้งไว้ โดยในการประเมินดังกล่าวสามารถท าได้เอง
โดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบแผนการด าเนินงานนั้นๆ ซึ่งเป็นลักษณะของการประเมินตนเอง 
โดยไม่จ าเป็นต้องตั้งคณะกรรมการ อีกชุดมาประเมินแผน หรือไม่จ าเป็นต้องคิดเคร่ืองมือหรือ
แบบประเมินที่ยุ่งยากซับซ้อน 

4.  ปรับปรุงแกไข (Act) หมายถึง การน าผลการประเมินมาพัฒนาแผน อาจประกอบด้วย 
การน าผลการ ประเมินมาวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้าง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควร ปรับปรุง
หรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก และสังเคราะห์รูปแบบ การด าเนินการใหม่ที่เหมาะสม 
ส าหรับการด าเนินการ ในปีต่อไป 
 
2.3  ทฤษฎีเกี่ยวกับการบัญชี 
       2.3.1  มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1  การน าเสนองบการเงิน 

   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  1  (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน เป็นมาตรฐานการบัญชีที่

ก าหนดเกณฑ์การนา เสนองบการเงินที่จัดทา ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงิน
ดังกล่าวจะสามารถเปรียบเทียบได้กับงบการเงินในงวดก่อนๆ ของกิจการและงบการเงินของ
กิจการอ่ืนโดยครอบคลุมถึงข้อก าหนดโดยรวมของการนา เสนองบการเงิน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
โครงสร้างและข้อก าหนดขั้นต่ าส าหรับเนื้อหาที่ต้องแสดงในงบการเงิน 

  ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงข้อก าหนดในการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า 
และการเปิดเผยสา หรับรายการที่มีลักษณะเฉพาะและเหตุการณ์อ่ืน เนื่องจากข้อก าหนดดังกล่าว
ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอ่ืน อีกทั้งไม่ได้ให้ข้อก าหนดเป็นการ
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนองบการเงินที่ประกาศโดยหน่วยงานกา กับดูแลที่เกี่ยวข้องในแต่
ละประเทศ ดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงมีความจ า เป็นที่จะต้องอ้างอิงไปถึงข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับ
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ดูแลที่ประกาศเป็นการเฉพาะนั้นเพื่อให้การน าเสนองบการเงินของกิจการสอดคล้องกับข้อก าหนด
และเปน็ไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานก ากับดูแลนั้น เช่น การปฏิบัติตามประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินพ.ศ. 2554 ที่ก าหนดแบบรายการย่อเป็น
การเฉพาะให้กับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจากัด บริษัทมหาชนจา กัด นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศและกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรอย่างไรก็ตาม ในกรณี บริษัทมหาชน
จ ากัด อาจจ าเป็นต้องพิจารณาข้อก าหนดที่ประกาศโดยหน่วยงานก ากับดูแลอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 
เช่น การปฏิบัติตามประกาศของสา นักงานกา กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น 
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ 

มีการใช้ค าว่า งบแสดงฐานะการเงิน แทนค าว่า งบดุล เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของ
งบการเงินดังกล่าวมากขึ้น และในกรณีที่กิจการได้นา นโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง
หรือการปรับงบการเงินย้อนหลังหรือเมื่อกิจการมีการจัดประเภทรายการในงบการเงินใหม่ กิจการ
ต้องเปิดเผยข้อมูลเปรียบเทียบกับงวดก่อนโดยเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยสองงวดส าหรับงบการเงิน
แต่ละงบและหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อก าหนดดังกล่าวได้รวมถึงการ
ก าหนดให้รวมงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้นงวดของงวดแรกสุดที่น ามาเปรียบเทียบไว้ใน 
งบการเงินฉบับสมบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ 
งบการเงินของกิจการ 

สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดข้อสมมุติทางการ
บัญชีไว้ในแม่บทการบัญชี 2  ข้อ คือ 

 

1.  เกณฑ์คงค้าง 
     กิจการต้องจัดท างบการเงินตามเกณฑ์คงค้างเว้นแต่เป็นข้อมูลกระแสเงินสดโดยกิจการ

รับรู้รายการเป็นสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย เมื่อรายการเหล่านั้น
เป็นไปตามค านิยามและเกณฑ์การรับรู้รายการตามที่ก าหนดไว้ในกรอบแนวคิดส าหรับการ
รายงานทางการเงิน ดังนั้น งบการเงินจึงสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายการและเหตุการณ์ทางบัญชี
ในอดีตซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ 

 

2.  การด าเนินงานต่อเน่ือง 
     โดยทั่วไปงบการเงินจัดท าขึ้นตามข้อสมมติที่ว่ากิจการจะด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและ

ด ารงอยู่ต่อไปในอนาคต ดังนั้น จึงสมมุติว่ากิจการไม่มีเจตนาหรือมีความจ าเป็นที่จะเลิกกิจการ
หรือลดขนาดของการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญ หากกิจการมีเจตนาหรือความจ าเป็นดังกล่าว  
งบการเงินต้องจัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์อ่ืนและต้องเปิดเผยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในงบการเงินด้วย 
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     นอกจากข้อสมมุติทางการบัญชีที่ได้กล่าวมาแล้ว สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย ยังได้ก าหนดลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินไว้ในแม่บทการบัญชีอีก   
14  ข้อ ดังนี ้

1.  ความเข้าใจได้ 
     ข้อมูลในงบการเงินต้องสามารถเข้าใจได้ในทันทีที่ผู้ใช้งบการเงินใช้ข้อมูลดังกล่าว 

ดังนั้น จึงต้องมีข้อสมมุติว่าผู้ใช้งบการเงินมีความรู้ตามควรเกี่ยวกับธุรกิจ กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ
และการบัญชี รวมทั้งมีความตั้งใจตามควรที่จะศึกษาข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ข้อมูลแม้ว่าจะมี
ความซับซ้อนแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจก็ไม่ควรละเว้นที่จะแสดงในงบการเงิน
เพียงเหตุผลที่ว่าข้อมูลดังกล่าวยากเกินกว่าที่ผู้ใช้งบการเงินบางคนจะเข้าใจได้ 

2.  ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 
     ข้อมูลที่มีประโยชน์ต้องเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน ข้อมูลจะ

เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลนั้นช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมิน
เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวมทั้งช่วยยืนยันหรือชี้ข้อผิดพลาดของผลการประเมินที่
ผ่านมาของผู้ใช้งบการเงินได้บทบาทของข้อมูลที่ช่วยในการคาดคะเนและยืนยันความถูกต้องของ
การคาดคะเนที่ผ่านมามีความสัมพันธ์กัน ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณและโครงสร้างของ
สินทรัพย์ที่กิจการมีอยู่ในปัจจุบันมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน เพราะจะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงิน
สามารถคาดคะเนถึงความสามารถของกิจการในการรับประโยชน์จากโอกาส ใหม่  ๆ และในการ
แก้ไขสถานการณ์ ข้อมูลเดียวกันนี้มีบทบาทในการยืนยันความถูกต้องของการคาดคะเนในอดีตที่
เกี่ยวกับโครงสร้างของกิจการและผลการด าเนินงานตามที่วางแผนไว้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานในอดีตของกิจการมักถือเป็นเกณฑ์ในการคาดคะเนฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานในอนาคตรวมทั้งเร่ืองอ่ืน ที่ผู้ใช้งบการเงินสนใจ เช่น การจ่ายเงินปันผล การจ่ายค่าจ้าง 
การเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ และความสามารถของกิจการในการช าระภาระผูกพันเมื่อครบ
ก าหนด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจะมีประโยชน์ต่อการคาดคะเนได้โดยไม่จ าเป็นต้องจัดท าในรูปของ
ประมาณการ ความสามารถในการคาดคะเนจะเพิ่มขึ้นตามลักษณะการแสดงข้อมูลในงบการเงิน
ของรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีที่เกิดขึ้นในอดีต ตัวอย่างเช่น งบก าไรขาดทุนจะมีประโยชน์ใน
การคาดคะเนเพิ่มขึ้นหากรายการเกี่ยวกับการด าเนินงานที่มีลักษณะไม่เป็นปกติ รายการผิดปกติ
จากการด าเนินงานและรายการที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยคร้ังของรายได้และค่าใช้จ่ายจะแสดงแยกต่างหาก
จากกัน 

3.  ความมีนัยส าคัญ 
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     ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของข้อมูลขึ้นอยู่กับลักษณะและความมีนัยส าคัญของ
ข้อมูลนั้น ในบางกรณี ลักษณะของข้อมูลเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะใช้ตัดสินว่าข้อมูลมีความ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหรือไม่ ตัวอย่างเช่น การรายงานส่วนงานใหม่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ประเมินความเสี่ยงและโอกาสของกิจการ แม้ว่าผลการด าเนินงานของส่วนงานในงวดนั้นจะไม่มี
นัยส าคัญในกรณีอ่ืน ทั้งลักษณะและความมีนัยส าคัญของข้อมูลมีส่วนส าคัญในการตัดสินว่าข้อมูล
มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหรือไม่ ตัวอย่างเช่น มูลค่าของสินค้าคงเหลือแยกตามประเภท
หลักที่เหมาะสมกับธุรกิจ หากมูลค่าของสินค้าคงเหลือไม่มีนัยส าคัญ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ
นั้นก็ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจข้อมูลจะถือว่ามีนัยส าคัญหากการไม่แสดงข้อมูลหรือการแสดง
ข้อมูลผิดพลาดมีผลกระทบต่อผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ความมีนัยส าคัญขึ้นอยู่
กับขนาดของรายการหรือขนาดของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายใต้สภาพการณ์เฉพาะซึ่งจะต้อง
พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป ดังนั้นความมีนัยส าคัญจึงถือเป็นข้อพิจารณามากกว่าจะ เป็นลักษณะเชิง
คุณภาพซึ่งข้อมูลต้องมีหากข้อมูลนั้นจะถือว่ามีประโยชน์ 

4.  ความเชื่อถือได้ 
     ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต้องเชื่อถือได้ ข้อมูลจะมีคุณสมบัติของความเชื่อถือได้หาก

ปราศจากความผิดพลาดที่มีนัยส าคัญและความล าเอียง ซึ่งท าให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเชื่อได้ว่าข้อมูล
นั้นเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของข้อมูลที่ต้องการให้แสดงหรือควรแสดงข้อมูลอาจมีความ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจแต่การรับรู้ของข้อมูลดังกล่าวอาจท าให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผิดเนื่องจาก
ข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ ตัวอย่างเช่น ประมาณการค่าเสียหายจากการฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างการ
พิจารณาคดีอาจขาดความน่าเชื่อถือเนื่องจากจ านวนค่าเสียหาย และผลการพิจารณาคดียังเป็นที่ไม่
แน่นอนและไม่สามารถคาดเดาอย่างสมเหตุสมผลได้ ดังนั้น กิจการจึงไม่ควรรับรู้ค่าเสียหาย
ดังกล่าวในงบการเงิน แต่ควรเปิดเผยจ านวนค่าเสียหายที่มีการเรียกร้องและเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับ
การฟ้องร้องดังกล่าว 

 
 
5.  การเป็นตัวแทนอันเท่ียงธรรม 
     ข้อมูลจะมีความเชื่อถือได้เมื่อรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีได้ได้แสดงอย่างเที่ยง

ธรรมตามที่ต้องการให้แสดงหรือควรจะแสดง ดังนั้น งบดุลควรแสดงสินทรัพย์ หนี้สินและส่วน
ของเจ้าของ เฉพาะรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีที่เข้าเกณฑ์การรับรู้รายการ ณ วันที่เสนอ
รายงานข้อมูลทางการเงินอาจไม่เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของรายการที่ต้องการให้แสดงทั้งนี้มิได้
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มีสาเหตุมาจากความล าเอียง หากเกิดจากความซับซ้อนในการวัดค่าของรายการและเหตุการณ์ทาง
บัญชีหรือเกิดจากการน าหลักการวัดค่าและเทคนิคในการน าเสนอรายการมาประยุกต์ใช้ใน 
บางกรณี การวัดค่าผลกระทบทางการเงินของรายการบางรายการอาจมีความไม่แน่นอนสูง 
จนกระทั่งกิจการไม่อาจรับรู้รายการนั้นในงบการเงินได้ ตัวอย่างเช่น กิจการมีค่าความนิยมที่
เกิดขึ้นหลังจากได้ด าเนินงานมาระยะหนึ่ง แต่กิจการไม่สามารถบันทึกค่าความนิยมที่เกิดขึ้น
ภายในได้ เนื่องจากเป็นการยากที่กิจการจะก าหนดมูลค่าของความนิยมดังกล่าวไว้อย่างน่าเชื่อถือ 
อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีอาจจ าเป็นต้องรับรู้รายการและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการ
ผิดพลาดในการรับรู้และการวัดค่าของรายการนั้น 

6.  เนื้อหาส าคัญกว่ารูปแบบ 
     ข้อมูลเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของรายการและเหตุการณ์ทางบัญชี ดังนั้น ข้อมูลต้อง

บันทึกและแสดงตามเนื้อหาและความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจมิใช่ตามรูปแบบทางกฎหมายเพียงอย่าง
เดียว เน้ือหาของรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีอาจไม่ตรงกับรูปแบบทางกฎหมายหรือรูปแบบที่
ท าขึ้น ตัวอย่างเช่น กิจการอาจโอนสินทรัพย์ให้กับบุคคลอ่ืน โดยมีเอกสารยืนยันว่าได้มีการโอน
กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายไปให้บุคคลนั้นแล้ว แต่ในสัญญาระบุให้กิจการยังคงได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นต่อไป ในกรณีดังกล่าว การที่กิจการรายงานว่าได้ขาย
สินทรัพย์จึงไม่เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของรายการที่เกิดขึ้น 

7.  ความเป็นกลาง 
     ข้อมูลที่แสดงอยู่ในงบการเงินมีความน่าเชื่อถือเมื่อมีความเป็นกลางหรือปราศจาก

ความล าเอียง งบการเงินจะขาดความเป็นกลางหากการเลือกข้อมูลหรือการแสดงข้อมูลในงบ
การเงินนั้นมีผลท าให้ผู้ใช้งบการเงินตัดสินใจหรือใช้ดุลยพินิจตามเจตนาของกิจการ 

8.  ความระมัดระวัง 
     โดยทั่วไปผู้จัดท างบการเงินต้องประสบกับความไม่แน่นอนอันหลีกเลี่ยงไม่ได้เกี่ยวกับ

เหตุการณ์ต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ความสามารถในการเก็บหนี้ การประมาณอายุการใช้งานของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตน และจ านวนการเรียกร้องค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามสัญญารับประกัน กิจการ
อาจแสดงความไม่แน่นอนดังกล่าว โดยการเปิดเผยถึงลักษณะผลกระทบ และหลักความ
ระมัดระวังที่กิจการใช้ในการจัดท างบการเงิน หลักความระมัดระวังนี้รวมถึงการใช้ดุลยพินิจที่
จ าเป็นในการประมาณการภายใต้ความไม่แน่นอนเพื่อมิให้สินทรัพย์หรือรายได้แสดงจ านวนสูง
เกินไป และหนี้สินหรือค่าใช้จ่ายแสดงจ านวนต่ าเกินไป อย่างไรก็ตาม การใช้หลักความระมัดระวัง
มิได้อนุญาตให้กิจการต้ังส ารองลับหรือตั้งค่าเผื่อไว้สูงเกินไป การแสดงสินทรัพย์หรือรายได้ให้ต่ า
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เกินไปหรือแสดงหนี้สินหรือค่าใช้จ่ายให้สูงเกินไปโดยเจตนาจะท าให้งบการเงินขาดความเป็น
กลางและท าให้ขาดความน่าเชื่อถือ 

9.  ความครบถ้วน 
     ข้อมูลในงบการเงินที่เชื่อถือได้ต้องครบถ้วนภายใต้ข้อจ ากัดของความมีนัยส าคัญและ

ต้นทุนในการจัดท า รายการบางรายการหากไม่แสดงในงบการเงินจะท าให้ข้อมูลมีความผิดพลาด
หรือท าให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผิด ดังนั้น ข้อมูลดังกล่าวจะมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจน้อยลง
และขาดความน่าเชื่อถือได้ 

10.  การเปรียบเทียบกันได้ 
       ผู้ใช้งบการเงินต้องสามารถเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาที่

ต่างกันเพื่อคาดคะเนถึงแนวโน้มของฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการนั้น 
นอกจากนี้ผู้ใช้งบการเงินยังต้องสามารถเปรียบเทียบงบการเงินระหว่างกิจการเพื่อประเมินฐานะ
ทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงิน ดังนั้น การวัดมูลค่าและ 
การแสดงผลกระทบทางการเงินของรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันจึง
จ าเป็นต้องปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติภายในกิจการเดียวกันแต่ต่างรอบระยะเวลา 
หรือเป็นการปฏิบัติของกิจการแต่ละกิจการก็ตามการเปรียบเทียบกันได้เป็นลักษณะเชิงคุณภาพที่
ส าคัญกล่าวคือ ผู้ใช้งบการเงินจ าเป็นต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดท า
งบการเงิน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
ผู้ใช้งบการเงินต้องสามารถระบุความแตกต่างระหว่างนโยบายการบัญชีที่กิจการใช้ส าหรับรายการ
และเหตุการณ์ทางบัญชีที่คล้ายคลึงกันในรอบระยะเวลาบัญชีที่ต่างกัน และความแตกต่างระหว่าง
นโยบายการบัญชีที่ใช้ของกิจการแต่ละกิจการได้ การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งรวมถึง      
การเปิดเผยนโยบายการบัญชีจะช่วยให้งบการเงินมีคุณสมบัติในการเปรียบเทียบกันได้การที่ข้อมูล
จ าเป็นต้องเปรียบเทียบกันได้มิได้หมายความว่าข้อมูลต้องอยู่ในรูปแบบเดียวกันตลอดไป และไม่
ใช้ข้ออ้างอันสมควรที่จะไม่น ามาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสมกว่ามาถือปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น กิจการ
ไม่ควรใช้นโยบายการบัญชีต่อไปส าหรับรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีหากนโยบายการบัญชีนั้น
ไม่สามารถท าให้ข้อมูลมีลักษณะเชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและความเชื่อถือได้ 
นอกจากนั้นกิจการควรเลือกใช้นโยบายการบัญชีอ่ืน หากท าให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
และเชื่อถือได้มากขึ้นเนื่องจากผู้ใช้งบการเงินต้องการเปรียบเทียบฐานะทางการเงิน ผลการ
ด าเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินของกิจการส าหรับรอบระยะเวลาที่ต่างกัน 
ดังนั้น งบการเงินจึงควรแสดงข้อมูลของรอบระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยเพื่อประโยชน์ในการ
เปรียบเทียบ 
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11.  ทันต่อเวลา 
       การรายงานข้อมูลล่าช้าอาจท าให้ข้อมูลสูญเสียความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 

อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารอาจต้องพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างประโยชน์ที่จะได้รับจาก การ
รายงานที่ทันต่อเวลากับความเชื่อถือได้ของรายงานนั้น กิจการอาจจ าเป็นต้องเสนอรายงานให้ทัน
ต่อเวลาก่อนที่จะทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีในทุกลักษณะซึ่งอาจท าให้
ความเชื่อถือได้ลดลง ในทางกลับกัน หากกิจการจะรอจนกระทั่งทราบข้อมูลในทุกลักษณะจึงจะ
เสนอรายงาน รายงานนั้นอาจมีความเชื่อถือได้สูงแต่ไม่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการ
ตัดสินใจในช่วงเวลานั้น ในการหาความสมดุลระหว่างความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและความ
เชื่อถือได้ของข้อมูล กิจการจึงต้องพิจารณาถึงความต้องการของผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจเชิง
เศรษฐกิจเป็นหลัก 

12.  ความสมดุลระหว่างประโยชน์ท่ีได้รับกับต้นทุนท่ีเสียไป 
       ความสมดุลระหว่างประโยชน์ที่ได้รับกับต้นทุนที่เสียไปถือเป็นข้อจ ากัดที่ส าคัญของ 

งบการเงินมากกว่าจะถือเป็นลักษณะเชิงคุณภาพ โดยทั่วไป ประโยชน์ที่ได้รับจากข้อมูลควร
มากกว่าต้นทุนในการจัดหาข้อมูลนั้น การประเมินประโยชน์และต้นทุนจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ
เป็นหลักโดยเฉพาะเมื่อผู้ที่ได้รับประโยชน์จากข้อมูลไม่ต้องรับผิดชอบต่อต้นทุนในการจัดหา
ข้อมูลนั้น และข้อมูลอาจให้ประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนนอกเหนือจากผู้ที่กิจการต้องการเสนอข้อมูล 
ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะก าหนดสูตรส าเร็จในการหาความสมดุลระหว่างประโยชน์ที่ได้รับกับ
ต้นทุนที่เสียไปเพื่อน ามาปฏิบัติได้ในทุกกรณี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี 
จะไม่ละเลยข้อจ ากัดดังกล่าวในการออกกฎและผู้ใช้งบการเงินต้องตระหนักว่าผู้จัดท างบการเงินมี
ข้อจ ากัดเดียวกันในการจัดท าและน าเสนองบการเงิน 

13.  ความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพ 
       ในทางปฏิบัติ การสร้างความสมดุลระหว่างลักษณะเชิงคุณภาพต่าง ๆ ถือเป็น

สิ่งจ าเป็น ผู้จัดท างบการเงินต้องหาความสมดุลของลักษณะเชิงคุณภาพต่าง ๆ เพื่อให้ งบการเงิน
บรรลุวัตถุประสงค์ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเชิงคุณภาพจะแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี 
ผู้จัดท างบการเงินจึงจ าเป็นต้องใช้ดุลพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการตัดสินใจเลือกความสมดุล
ดังกล่าว 

 
14.  การแสดงข้อมูลท่ีถูกต้องตามควร 
       โดยทั่วไป งบการเงินแสดงข้อมูลที่ถูกต้องตามควรเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการ

ด าเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินของกิจการ แม้ว่าแม่บทการบัญชีนี้ไม่เกี่ยวข้อง
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โดยตรงกับแนวคิดในการแสดงข้อมูลที่ถูกต้องตามควร แต่การน าลักษณะเชิงคุณภาพและ
มาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสมมาปฏิบัติก็สามารถส่งผลให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่ถูกต้องและ
ยุติธรรมได้ หรืออีกนัยหนึ่งงบการเงินนั้นให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามควร 
 

       2.3.2  มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  34  งบการเงินระหว่างกาล 
   มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  34  (ปรับปรุง 2560)  
   เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

วัตถุประสงค์ 
   มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะก าหนดเน้ือหาขั้นต่ าในรายงานทางการเงิน 

ระหว่างกาล รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการรับรู้และวัดมูลค่ารายการที่น าเสนอในงบการเงินแบบ
สมบูรณ์หรือแบบย่อส าหรับงวดระหว่างกาล การรายงานทางการเงินระหว่างกาลที่เชื่อถือได้และ
ทันต่อเวลาจะช่วยให้ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และผู้ใช้งบการเงินอ่ืนเข้าใจถึงความสามารถของกิจการใน
การก่อให้เกิดก าไรและกระแสเงินสด รวมถึงเงื่อนไขและสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ 
ขอบเขต 

   1.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มิได้ก าหนดว่ากิจการใดควรเผยแพร่รายงานทางการเงิน
ระหว่างกาลและมิได้ก าหนดว่ากิจการควรเผยแพร่รายงานทางการเงินระหว่างกาลบ่อยเพียงใด 
หรือควรเผยแพร่ให้เสร็จภายในระยะเวลาเท่าใดหลังจากวันสิ้นงวดระหว่างกาล อย่างไรก็ตาม 
รัฐบาล หน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานก ากับดูแลด้านบัญชีอ่ืน 
มักจะก าหนดให้กิจการที่ออกตราสารหนี้หรือตราสารทุนเสนอขายต่อสาธารณชน ต้องจัดท า
รายงานทางการเงินระหว่างกาล มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้ปฏิบัติกับกิจการที่ต้องเผยแพร่หรือ
เลือกที่จะเผยแพร่รายงานทางการเงินระหว่างกาลตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนให้กิจการที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์     
จัดท ารายงานทางการเงินระหว่างกาลที่ เป็นไปตามหลักการ รับรู้รายการ การวัดมูลค่า และ        
การเปิดเผยข้อมูลที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้และสนับสนุนให้กิจการที่มีหลักทรัพย์
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติดังนี ้

         1.1 จัดท ารายงานทางการเงินระหว่างกาลอย่างน้อย ณ วันสิ้นสุดงวดคร่ึงปี แรกของ
รอบบัญชี 

         1.2 จัดท ารายงานทางการเงินระหว่างกาลให้พร้อมใช้ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้น
งวดระหว่างกาลนั้น 

    2.  ในการพิจารณาว่ารายงานทางการเงินประจ าปี หรือระหว่างกาลเป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่ กิจการที่อากิจการ ไม่ได้น าเสนอรายงานทางการเงิน
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ระหว่างกาลในบางปีบัญชีหรืออาจน าเสนอรายงานทางการเงินระหว่างกาลซึ่งไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังคงต้องจัดท างบการเงินประจ าปี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 

    3.  หากรายงานทางการเงินระหว่างกาลของกิจการระบุว่าได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน รายงานทางการเงินระหว่างกาลนั้นต้องเป็นไปตามข้อก าหนดทุกข้อใน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้และต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อก าหนด 
 

2.3.3  มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  7  งบกระแสเงินสด 
          มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  7  (ปรับปรุง 2559)  
          เร่ือง งบกระแสเงินสด 

วัตถุประสงค์ 
         ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดของกิจการมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินเพื่อใช้เป็น

เกณฑ์ในการประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
และความต้องการใช้กระแสเงินสดของกิจการ ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน 
จะต้องมีการประเมินความสามารถของกิจการ ในการก่อให้ เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
จังหวะเวลาและความแน่นอนของการก่อให้เกิดเงินสดดังกล่าววัตถุประสงค์ของมาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้ คือ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในอดีตของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดของกิจการ ผ่านทางงบกระแสเงินสดซึ่งจ าแนกกระแสเงินสดในระหว่างรอบ
ระยะเวลาเป็นเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน 
ขอบเขต 

   1.  กิจการต้องจัดท างบกระแสเงินสดให้เป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้และต้องน าเสนองบกระแสเงินสดเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินของกิจการที่น าเสนอในแต่
ละรอบระยะเวลา 

   2.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง
งบกระแสเงินสด 

   3.  ผู้ใช้งบการเงินของกิจการย่อมสนใจว่ากิจการก่อให้เกิดและใช้เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดอย่างไร โดยไม่ขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมของกิจการ และไม่ขึ้นอยู่กับว่าเงิน
สดจะถือเป็นผลิตภัณฑ์ของกิจการหรือไม่ ซึ่งอาจเป็นกรณีของสถาบันการเงิน กิจการย่อมต้องการ
เงินสดด้วยเหตุผลพื้นฐานที่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม กิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้ของกิจการ
อาจแตกต่างกันไป นั่นคือ กิจการต้องการเงินสดเพื่อใช้ในการด าเนินงาน เพื่อช าระภาระผูกพัน
และเพื่อจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุน  
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2.3.4  มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  8  นโยบายการบัญช ีการเปลี่ยนแปลง ประมาณการทาง  
          บัญชีและข้อผิดพลาด 
          มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  8  (ปรับปรุง 2560) 
          เร่ือง นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

วัตถุประสงค์ 
          1.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนีม้ีวัตถุประสงค์ที่จะก าหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกและ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีรวมถึงวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด 
เพือ่ให้งบการเงินของกิจการมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและมีความน่าเชื่อถือ และเพื่อให้ผู้ใช้
งบการเงินสามารถเปรียบเทียบงบการเงินส าหรับงวดต่างๆ ของกิจการเดียวกัน และเปรียบเทียบ 
งบการเงินระหว่างกิจการได้ดียิ่งขึ้น 

           2.  กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 
การน าเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ส าหรับข้อก าหนดในการเปิดเผยนโยบายการบัญชี
ยกเว้นข้อก าหนดสา หรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
ขอบเขต 

           1.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องถือปฏิบัติเมื่อมีการเลือกและน านโยบายการบัญชี
มาปฏิบัติและการบัญชีส าหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและการบัญชีส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีหรือการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน 

           2.  กิจการต้องบันทึกและเปิดเผยผลกระทบทางภาษีที่เกิดจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
ในงวดก่อนและจากการปรับย้อนหลังเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่  12  (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได้ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

 

2.3.5   มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  12  ภาษีเงินได้ 
           มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  12  (ปรับปรุง 2560)   
           เร่ือง ภาษีเงินได้ 

วัตถุประสงค์ 
           มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดวิธีการปฏิบัติทางบัญชีส าหรับ

ภาษีเงินได้ประเด็นหลักของการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้อยู่ที่การรับรูผ้ลกระทบทางภาษีทั้งในงวด
ปัจจุบันและอนาคตจาก 

(ก) การได้รับประโยชน์ในอนาคตซึ่งมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และการจ่าย
ช าระในอนาคตซึ่งมูลค่าตามบัญชีของหนี้สิน ที่รับรูใ้นงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ และ 
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(ข) รายการและเหตุการณ์อ่ืนของงวดปัจจุบันที่รับรู้ในงบการเงินของกิจการ
หลักการพื้นฐานของการรับรู้สินทรัพย์และหนี้สิน คือกิจการที่ เสนอรายงานคาดว่าตนจะได้รับ
ประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือจ่ายช าระมูลค่าตามบัญชีของหนี้ สิน หากมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าการได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือการจ่ายช าระ
มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินดังกล่าวจะมีผลท าให้กิจการต้องจ่ายภาษีเงินได้ในอนาคตเพิ่มขึ้น (หรือ
ลดลง) จากจ านวนภาษีที่ต้องจ่ายหากการรับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือการช าระหนี้สินนั้นไม่มี
ผลกระทบทางภาษีมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก าหนดให้กิจการต้องรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี(หรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) โดยมีข้อยกเว้นบางประการมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้ ก าหนดให้กิจการต้องบันทึกผลกระทบทางภาษีของรายการและเหตุการณ์อ่ืน ในลักษณะ
เดียวกันกับที่บันทึกรายการและเหตุการณ์อ่ืน นั้น ดังนั้นหากกิจการรับรู้รายการและเหตุการณ์อ่ืน
ในก าไรหรือขาดทุน กิจการจะต้องรับรู้ ผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องในก าไรหรือขาดทุนด้วย
เช่นกัน ส่วนรายการและเหตุการณ์อ่ืนที่ไม่ได้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน (รับรู้ในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู้ตรงไปยังส่วนของเจ้าของ) กิจการต้องบันทึกรายการภาษีที่เกี่ยวข้องกับ
รายการที่ไม่ได้รับรู้ในกา ไรหรือขาดทุนนั้น (รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู้ตรงไปยัง
ส่วนของเจ้าของเช่นกัน) ในท านองเดียวกัน การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ เกิดจากการรวมธุรกิจจะส่งผลต่อมูลค่าของค่าความนิยมหรือ
จานวนก าไรจากการซื้อในราคาต่ ากว่ามูลค่ายุติธรรมนอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยัง
ก าหนดเกี่ยวกับการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชทีี่เกิดจากผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้
ใช้หรือเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้การแสดงรายการภาษีเงินได้ในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ 
ขอบเขต 

          1.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนีต้้องถือปฏิบัติกับวิธีการบัญชีส าหรับภาษีเงินได้ 
          2.  ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ภาษีเงินได้หมายถึง ภาษีทั้งหลายของกิจการทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศที่ค านวณจากก าไรทางภาษีรวมทั้งภาษีซึ่งบริษัทย่อย บริษัทร่วม 
และการร่วมการงานต้องจ่าย เน่ืองจากการจ าหน่ายเงินก าไรให้แก่กิจการที่เสนอรายงาน  

          3.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ก าหนดวิธีการบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล (ดูมาตรฐานการบัญชีฉบับที่20 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (เมื่อมีการประกาศใช้)) หรือ
เครดิตภาษีจากการลงทุน อย่างไรก็ดีมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก าหนดวิธีการบัญชีส าหรับผล
แตกต่างชั่วคราวที่อาจเกิดจากเงินอุดหนุนหรือเครดิตภาษีจากการลงทุนดังกล่าว 
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 2.3.6  มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่ 4  (ปรับปรุง2560)  
          มาตรฐานการบัญชฉีบับที่  4  (ปรับปรุง2560) 
          เร่ืองสัญญาประกันภัย 

วัตถุประสงค์ 
          มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดรายงานทางการ

เงินส าหรับสัญญาประกันภัยที่ออกโดยกิจการใด ๆ (มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะใช้
ค าว่า“ผู้รับประกันภัย”) จนกว่าโครงการในระยะที่สองของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกี่ยวกับสัญญาประกันภัยจะแล้วเสร็จมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ต้องการ 
                        1.1  จ ากัดการแก้ไขวิธีการบัญชีของผู้รับประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัย 
                        1.2  เปิดเผยข้อมูลซึ่งระบุและอธิบายถึงจานวนเงินที่เกิดจากสัญญาประกันภัยในงบ
การเงินของผู้รับประกันภัยและช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึงจ านวนเงินจังหวะเวลาและความไม่
แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตจากสัญญาประกันภัย 
ขอบเขต 
                              กิจการต้องน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติกับ 
                       2.1  สัญญาประกันภัย (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ) ที่กิจการเป็นผู้ออกและสัญญา
ประกันภัยต่อที่กิจการถือไว้ 
                       2.2  เคร่ืองมือทางการเงินที่กิจการออกซึ่งมีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตาม
ดุลยพินิจ (ดูย่อหน้าที่35) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่7เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลส าหรับ
เคร่ืองมือทางการเงิน(เมื่อมีการประกาศใช้ )ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน
รวมถึงเคร่ืองมือทางการเงินที่มีลักษณะดังกล่าวด้วย3มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ไม่ได้กล่าวถึงวิธีการบัญชีในเร่ืองอ่ืน ๆของผู้รับประกันภัยเช่นการบัญชีส าหรับสินทรัพย์ทาง
การเงินที่ถือโดยผู้รับประกันภัยและหนี้สินทางการเงินที่ออกโดยผู้รับประกันภัย  (ดูมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 32 เร่ืองการแสดงรายการ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่   44  ส าหรับ
เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  39  เร่ืองการรับรู้และการ
วัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 7 เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)) ยกเว้น
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงในย่อหน้าที่  454  กิจการต้องไม่น ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติกับ  4.1  การรับประกันสินค้าโดยตรงโดยผู้ผลิตตัวแทน
จ าหน่ายหรือผู้ค้าปลีก (ดูมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง2560) เร่ืองรายได้ (เมื่อมีการ
ประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง2560) เร่ืองประมาณการหนี้สินหนี้สินที่
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อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้)) สินทรัพย์และหนี้สินของนายจ้าง
ภายใต้โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน (ดูมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง2560) เร่ือง
ผลประโยชน์ของพนักงาน (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  2 
(ปรับปรุง2560) เร่ืองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้)) และภาระผูกพันเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่รายงานโดยโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ  (ดูมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง2560) เร่ืองการบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจาก
งาน(เมื่อมีการประกาศใช้)) สิทธิตามสัญญาหรือภาระผูกพันตามสัญญาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้
ประโยชน์หรือสิทธิที่จะใช้ประโยชน์ในอนาคตของรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเ งิน (เช่น
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตบางอย่างค่าสิทธิการจ่ายค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นและรายการที่คล้ายคลึงกัน)  
เช่นเดียวกับการประกันมูลค่าคงเหลือของผู้เช่าที่แฝงอยู่ในสัญญาเช่าการเงิน (ดูมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่17 (ปรับปรุง2560) เร่ืองสัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้)มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  18 
(ปรับปรุง2560) เร่ืองรายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง
2560) เร่ืองสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช้)) สัญญาค้ าประกันทางการเงินเว้นแต่ผู้ออก
ได้แสดงอย่างเปิดเผยชัดเจนมาก่อนว่าผู้ออกถือว่าสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาประกันภัยและได้ใช้
วิธีการบัญชีซึ่งใช้ปฏิบัติกับสัญญาประกันภัยในกรณีดังกล่าวผู้ออกอาจเลือกถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่32เร่ืองการแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทาง
การเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่39เร่ืองการรับรู้และการวัดมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือเลือกถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้สาหรับรายการที่เกิดจากสัญญาค้ าประกันทางการเงินผู้ออกอาจเลือกปฏิบัติเป็นราย
สัญญาได้แต่เมื่อเลือกวิธีการบัญชีใดส าหรับแต่ละสัญญาแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่45เจ้าหนี้หรือลูกหนี้สาหรับสิ่งตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นในการรวม
ธุรกิจ(ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่3(ปรับปรุง2560)เร่ืองการรวมธุรกิจ(เมื่อมีการ
ประกาศใช้))สัญญาประกันภัยตรงที่กิจการถือไว้(กล่าวคือสัญญาประกันภัยตรงซึ่งกิจการเป็นผู้เอา
ประกันภัย)อย่างไรก็ตามผู้เอาประกันภัยต่อต้องน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือ
ปฏิบัติกับสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้เรียกกิจการใด ๆที่ออกสัญญาประกันภัยว่าผู้รับประกันภัยไม่ว่าผู้ออกสัญญานั้นจะ
เป็นผู้รับประกันภัยตามกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานกากับดูแลกาหนดไว้หรือไม่ก็ตาม6สัญญา
ประกันภัยต่อเป็นสัญญาประกันภัยชนิดหนึ่งดังนั้นการอ้างอิงถึงสัญญาประกันภัยทั้งหมดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อด้วย 
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2.4  งานโครงการท่ีเกี่ยวข้อง 
        1.  นายวิสุทธ์ เหมหมัน ศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัยใน
ประเทศไทย การศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัยในคร้ังนี้ได้ก าหนด
วิธีการศึกษาโดยแบ่งตัวแปรออกเป็นสองประเภทดว้ยกัน คือ ตัวแปรทางกายภาพและ 
ตัวแปรทางการเงินสาหรับตัวแปรทางกายภาพผู้วิจัยได้อาศัยปัจจัยการผลิต (Input) 3 ชนิดด้วยกัน 
คือจ านวนผู้บริหารจ านวนพนักงานและจ านวนสาขาซึ่งเป็นปัจจัยที่ใช้ในการสร้างผลผลิต 
(Output) 3 ชนิด คือ จ านวนกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยรวมกับกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
จ านวน กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์และจ านวนกรมธรรมประกันภัยอ่ืนๆ ผลการศึกษาที่ได้จาก
การ วิเคราะห์ดว้ยตัวแปรทางกายภาพพบว่าธุรกิจประกันวินาศภัยมีประสิทธิภาพทางเทคนิคเฉลี่ย
ร้อยละ 66 ส าหรับปีที่ธุรกิจประกันวินาศภัยมีประสิทธิภาพการดาเนินงานสูงที่สุดคือปีพ.ศ. 2559 
มี ประสิทธิภาพทางเทคนิคเฉลี่ยร้อยละ 71 ส่วนปีที่ธุรกิจประกันวินาศภัยมีประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานต่ าที่สุดคือ ปี พ.ศ. 2560 มีประสิทธิภาพทางเทคนิคเฉลี่ยร้อยละ 56 
        2.  ภาสกร ปาละวัล ศึกษาเร่ือง วิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบระหว่างบริษัทศรีตังแอร์โกร
อินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ คอร์ปอร์เรชั่น(ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) การศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท ศรีตรังแอร์โกรอินดัสทรีจ ากัด (มหาชน) และ 
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โดยการย่อส่วนงบแสดง 
ฐานะการเงินงบก าไรขาดทุนใช้การวิเคราะห์ตามแนวตั้ง (Common Size Analysis) และการ 
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง (Percentage Change Analysis) เพียงด้านเดียวเพื่อวิเคราะห์ผลการ
ด าเนิน ของบริษัทยังไม่เพียงพอเนื่องจากยางพาราเป็นสินค้าโภคภัณฑ์และเป็นสินค้าเกษตร
อุตสาหกรรม ซึ่งมีความผันผวนจากปัจจัยต่างๆสูงมาก การใช้อัตราส่วนทางการเงิน (Financial 
Ratio) วิเคราะห์ ร่วมด้วยจะท าให้เห็นภาพผลการดา เนินงานที่ชัดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการศึกษา
วิเคราะห์เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมยางควรศึกษาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับยางพาราและข้อมูลเชิงลึกเพื่อ
วิเคราะห์เชิง คุณภาพด้วยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด 
        3.  เกษม คุ้มพรสิน (2543) วิธีการวิเคราะห์การล้อมกรอบข้อมูล (DEA) โดยไม่มีการ

ประมาณค่าพารามิเตอร์ (NonParametric Approach) ที่ศึกษาโดย ธนชนม์ โอภาเฉลิมพันธุ์ (2542) 

วิธีการวิเคราะห์เส้นพรมแดนเชิงเฟ้นสุ่ม (SFA) ที่ศึกษาโดย ชัยนันท์ ใจวังเย็น (2551) หรือ

เปรียบเทียบการวัดจากเส้นพรมแดนความมีประสิทธิภาพ (Frontier Efficiency) จากวิธี DEA และ 

SFA ที่ศึกษาโดย Martin Eling & Micheal Luhnen (2008) โดยยังไม่ ปรากฏการศึกษาการ

วิเคราะห์การเติบโตผลิตภาพปัจจัยรวมและองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเติบโตผลิตภาพปัจจัยรวม

โดยใช้วิธีการวัดการเปลี่ยนแปลงการเติบโตผลิตภาพปัจจัยรวมของ Malmquist ทางด้านผลผลิต
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ด้วยวิธี DEA ของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทยแต่มีการศึกษาในต่างประเทศที่ศึกษาโดย 

Hirofumi Fukuyama (1997) ซึ่งพบว่า Mutual Insurance Company และ Stock Insurance 

Companyมีเทคโนโลยีการผลิตที่เหมือนกันภายใต้ระยะเวลาที่ท าการศึกษาความไม่มีประสิทธิภาพ

ทางเทคนิค (Technical Inefficiency) ของ Mutual Insurance Company เป็นผลมาจากความไม่มี

ประสิทธิภาพทางเทคนิคที่แท้จริง (Pure Technical Inefficiency) และความไม่มีประสิทธิภาพทาง

เทคนิคของ Stock Insurance Company เป็นผลมาจากความไม่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคต่อขนาด 

(Scale Technical Inefficiency) มูลค่าอสังหาริมทรัพย์และบุคลากรภายในบริษัทมีผลต่อความมี

ประสิทธิภาพของบริษัทประกันชีวิตในประเทศญ่ีปุ่นมากกว่าตัวแทนโดยเฉพาะส าหรับ  Stock 

Insurance Company  การเติบโตของผลิตภาพการผลิตของ Mutual Insurance Company และ Stock 

Insurance Company เป็นผลมาจากการเติบโตของเทคโนโลยี (Technological Progress) เกือบ

ทั้งหมด Mutual Insurance Company มีการเติบโตผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นแต่ต้องเผชิญกับ

เทคโนโลยีในการผลิตถดถอยแต่ส าหรับ Stock Insurance Company ไม่มีการการเติบโตผลิตภาพ

การผลิตและเทคโนโลยีในการผลิตในช่วงที่เศรษฐกิจเติบโต Stock Insurance Company สามารถ

รับนวัตกรรมได้มากกว่า Mutual Insurance Company การลงทุนในหลักทรัพย์ไม่ส่งผลต่อการ

เติบโตของผลิตภาพการผลิต Carlos Pestana Barros & Nazaré Barroso & Maria Rosa Borges 

(2005) พบว่าสามารถแบ่งบริษัทประกันภัยด้วยการแยกองค์ประกอบการเปลี่ยนแปลงการเติบโต

ผลิตภาพปัจจัยรวมของ Malmquist ทางด้านผลผลิตออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกันคือ (1) กลุ่มที่การ

เปลี่ยนแปลงการเติบโตผลิตภาพปัจจัยรวมมาจากการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพเชิงเทคนิค (TEC) 

และการเปลี่ยนแปลงเชิงเทคนิค (TC) จ านวน 12บริษัทโดยเป็นการเพิ่มขึ้นของปัจจัยทางด้าน

องค์กร(Organizational Factors) และ JOURNAL OF ECONOMICS CHIANG MAI 

UNIVERSITY – 21/1 ผู้น าตลาด โดยรูปแบบกรมธรรม์ของแต่ละบริษัทไม่มีความแตกต่างกัน

เนื่องจากรูปแบบความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์แต่ละประเภทถูกก าหนดมาจาก

กฎหมายภายใต้การก ากับควบคุมโดยคปภ.ด้วยสัดส่วนของตลาดธุรกิจประกันวินาศภัยที่น้อยกว่า

ประกันชีวิตอย่างมาก ข้อจ ากัดที่ถือเป็นความไม่ยืดหยุ่นของการด าเนินธุรกิจประกันวินาศภัยที่

ต้องด าเนินธุรกิจภายใต้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดและความแตกต่างของอัตราจ านวนกรมธรรม์ต่อจ านวน

ผู้บริหารจ านวนพนักงานและจ านวนสาขาที่แตกต่างกันมากแสดงถึงความแตกต่างกันของความมี

ประสิทธิภาพของการจัดสรรปัจจัยทางกายภาพเหล่านี้ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการด าเนินงาน

ของธุรกิจทั้งในเร่ืองค่าใช้จ่ายและผลิตภาพดังนั้นผลการด าเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัยจึง



58 

 

ขึ้นอยู่กับการจัดสรรทรัพยากรภายในบริษัทโดยการก าหนดจ านวนบุคคลากรให้มีความเหมาะสม

กับจ านวนสาขาและการน าเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการด าเนินงานและการให้บริการเพื่อสร้าง

ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในการด าเนินธุรกิจ จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นที่มาของค าถามการ

วิจัยคร้ังนี้ว่าขนาดของบริษัทประกันวินาศภัยที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานที่

แตกต่างกันหรือไม่ ส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับตรงมีผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

หรือไม่และการใช้ เทคโนโลยีมีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานหรือ  ไม่การศึกษานี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ลักษณะธุรกิจ การเติบโตผลิตภาพปัจจัยรวม และองค์ประกอบที่ส่งผลต่อ

การเติบโตผลิตภาพปัจจัยรวมของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทยเพื่อเป็นแนวทาง  การ

วางแผนปรับปรุงก ากับการด าเนินนโยบายในอนาคตของบริษัทประกันวินาศภัยและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพื่อรองรับแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2558-2562) ที่จะเร่ิมใช้ภายในปี 

พ.ศ. 2559 และรองรับการแข่งขันในธุรกิจประกันภัยที่จะรุนแรงมากขึ้นเมื่อมีการเปิดเสรีภาค

ก า ร เ งิ นภ า ย ใต้ ก ร อบก า ร เ ปิ ด เ ส รีป ร ะช าคม เ ศ รษฐกิ จ อ า เ ซี ยน  ( ASEANEconomic 

Community:AEC) ภายในปี พ.ศ. 2559 
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บทท่ี  3 

 

วิธีการด าเนินงาน 

 การจัดท าโครงการคร้ังนี้เพื่อการศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา 

ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) คณะผู้จัดท าได้เลือกบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ ากัด (มหาชน)    

ซึ่งประกอบการธุรกิจประเภทประกันชีวิต โดยท าการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร เพื่อน ามา

วางแผนแก้ไขปัญหา ตลอดจนวิเคราะห์งบการเงินขอบริษัท โดยมีงบการเงินระยะเวลา 3 ไตรมาส

ต่อรอบบัญชี คือ ปี 2651 ไตรมาส 1 , ปี 2561 ไตรมาส 2 , 2561 ไตรมาส 3 พร้อมทั้งวิเคราะห์

เปรียบเทยีบกับบริษัทคู่แข่งที่มีธุรกิจประเภทเดียวกัน 

 คณะผู้จัดท าได้ด าเนินการจัดตั้งบริษัทจ าลองและบันทึกรายการค้าตามวงจรบัญชีโดยมี

ขั้นตอนดังน้ี 

 3.1  บริษัท และระยะเวลา 

 3.2  วิเคราะห์โครงสร้างองค์กร 

 3.3  วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน 

 3.4  วิเคราะห์หลักการบัญชีของธุรกิจ 

3.1  บริษัทและระยะเวลา 

       บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

       บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) สถานที่ตั้ง เลขที่ 8 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์  

       แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

       สินค้า/บริการ : ประกันภัย 

       ระยะเวลา       : ระยะเวลา  งบการเงิน คือ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกา ไรขาดทุน 

        มีทั้งหมด 3 ไตรมาส  คือ 

                                      ไตรมาสที่  1  ระยะเวลา มกราคา     2561 - มีนาคม 2561   

                                      ไตรมาสที่  2  ระยะเวลา เมษายน     2561 - มิถุนายน 2561   

                                      ไตรมาสที่  3  ระยะเวลา กรกฎาคม  2561 - กันยายน 2561 
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 วิสัยทัศน์ 

      อลิอันซ์ อยุธยา จะเป็นปัจจัยหลักแห่งความมั่นคงคุ้มครองทุกครอบครัวไทยในฐานะผู้น าด้าน

ประกันชีวิตในประเทศไทย อลิอันซ์ อยุธยา ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ที่ว่า อลิอันซ์ อยุธยา จะเป็นปัจจัย

หลักแห่งความมั่นคง คุ้มครองทุกครอบครัวไทย เราสัญญาที่จะมอบบริการอย่างดีเยี่ยมในทุก  ๆ

ช่วงเวลาที่ส าคัญที่สุดของลูกค้า เราเชื่อในการรับฟังลูกค้าเพื่อการพัฒนาความเข้าใจรูปแบบของ

การใช้ชีวิตที่ หลากหลาย เรามุ่งมั่นที่จะเปิดรับทุกความคิดเห็น ไม่ว่าจากลูกค้า ผู้จัดจ าหน่าย 

รวมทั้ง องค์กรวิจัยภายนอก เพื่อที่จะน าทุกความคิดเห็นมาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับ

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ การบริการ และช่องทางการจัดจ าหน่าย อลิอันซ์ อยุธยา เคียง

ข้างทุกจังหวะชีวิต พร้อมมอบบริการแบบ ทุกเมื่อ เพื่อคุณ 

หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

       บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ด ารงอยู่ได้ด้วยความไว้วางใจของลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน 

และสาธารณชนที่มีต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งตั้งมั่นอยู่บนหลักความซื่อสัตย์สุจริต และ

หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

       บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 

และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ฝ่ายอย่างเป็นธรรม และ

ตั้งอยู่บนความถูกต้องตามกฎหมายและหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้ 

        1.  สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บริษัทฯ มุ่งมั่นในการส่งเสริม

และปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเสมอมา แม้ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับปัญหาและสถานการณ์

ความผันผวนต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

        2.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับ

ระบบการท างานที่มีความชัดเจนโปร่งใส รวมถึงระบบการตรวจสอบที่มีมาตรฐาน เพื่อให้สามารถ

พัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน 

        3.  การรักษาความสุจริต บริษัทฯ มุ่งให้ความส าคัญเกี่ยวกับความสุจริตเป็นเป้าหมายหลักใน

การด าเนินธุรกิจ เพราะเล็งเห็นว่าปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการกระท าที่ไม่สุจริตน้ัน ย่อมส่งผล

กระทบในด้านลบและสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลแก่บริษัทฯ และสังคมในหลายๆ ด้าน 
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3.2  วิเคราะห์โครงสร้างองค์กร  

        การศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิเคราะห์งบการเงินของการด าเนินงาน ของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา 

ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ  

1.  อัตราส่วนทางการเงินเพื่อนวัดสภาพคล่อง  

2.  อัตราส่วนทางการเงินเพื่อวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

3.  อัตราส่วนทางการเงินเพื่อวัดภาระหนี้สิน 

 4.  อัตราส่วนทางการเงินเพื่อวัดความสามารถในการท าก าไร 

นโยบายการคุ้มครองสิทธิและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ 

       บริษัทมีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจด้วยความสื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มี

ประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็น

ธรรมและตั้งอยู่บนความถูกต้องตามกฎหมายและหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้ 

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บริษัทฯมุ่งมั่นในการส่งเสริม

และปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเสมอมา แม้ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับปัญหาและสถานการ์ณ

ความผันผวนต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

2.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสสมารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ใความส าคัญกับระบบ

การท างานที่มีความชัดเจนโปร่งใส รวมถึงระบบการตรวจสอบที่มีมาตรฐาน เพื่อให้สามารถ

พัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน 

3.  การรักษาความสุจริต บริษัทฯ มุ่งให้ความส าคัญเกี่ยวกับความสุจริตเป็นเป้าหมายหลัก

ในการด าเนินธุรกิจเพราะเล็งเห็นว่าปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการกระท าที่ไม่สุจริตนั้น ย่อมส่งผล

กระทบในด้านลบและสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลแก่บริษัทฯ และสังคมในหลายๆด้าน 

การวิเคราะห์โครงสร้างขององค์ ตามหลักการ SWOT 

 Strength : จุดแข็งขององค์กร 

- แบรนเป็นที่รู้จัก  
- มีบริการมากมายให้ลูกค้าเลือก 
- มีเงินลงทุนสูง,มีบุคลากรที่มีคุณภาพ 
- การให้บริการครอบคลุมทุกทั่วประเทศ 
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 Weakness : จุดอ่อนขององค์กร 

- องค์กรมีขนาดใหญ่ที่ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการบริหารสูง 
- เน่ืองจากคณะกรรมการเป็นชาวต่างชาติอาจท าให้เกิดปัญหาในการร่วมมือกันได้ 

 Opportunities : โอกาสที่จะด าเนินการได้  

              -  นโยบายประชาชนหันมาฝากเงินกับบริษัทประกันชีวิตมากขึ้น เนื่องจากธุรกิจประกัน                        
                 ชีวิตให้ดอกผลมากว่าสถาบันการเงิน พร้อมยังมีความคุ้มครองสวัสดิการต่าง ๆ แต่ใน 
                 ขณะเดียวกันสถาบันการเงินมีแต่จะลดดอกเบี้ยต่่าลง 

Threats : ปัจจัยที่คุกคามการด าเนินงานขององค์กร 

 -    การแข่งขันในธุกิจค่อนข้างรุนแรงในขณะที่ความต้องการท าประกันภัยน้อยอยู่ท าให้ 

                   บริษัทเองต้องแบกรับภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายการด าเนินงานค่อนข้างสูง 

              -    รายได้ของประชาชนลดลงท าให้มีเงินเก็บออมน้อยจึงส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจ 

                   ประกันภัย 

 

3.3  วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน 

        การวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงาน โดยน าเอาจุดด้อยหรือข้อเสีย ของบริษัทมาวิเคราะห์เพื่อ

วางแผนหาทางแก้ไข โดยใช้ทฤษฎี PDCA มาวางแผนในการด าเนินงานและแก้ไขปัญหา เช่น 

ค่าใช้จ่ายภายในองค์กร และอัตราการเติบโตของธุรกิจประกันน้อยลง เนื่องมาจากองค์กรมีขนาด

ใหญ่ จึงท าให้มีค่าใช้จ่ายที่มากตามไปด้วย 

        1.  PLAN วางแผน ท าการลดต้นทุนของค่าใช้ 
        2.  DO การปฏิบัติตามแผน มีการเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์คุ้มครองเป็น 33% เน้นให้ความส าคัญ
ด้านบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า 
        3. Check การตรวจสอบการปฏิบัติ ประเมินผลจากกิจกรรมที่ท าไป ติดตามค่าใช้จ่ายใน
ระยะเวลาของคุ้มทุนตามแผนที่วางไว้ ตรวจสอบกลุ่มลูกค้า  ที่ให้ความสนใจกับเงื่อนไขต่าง ๆที่
ออกไป 
        4.  ACT การปรับปรุง ท าการปรับปรุงระบบต่าง ๆให้ทันสมัย ลดการใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นลงไป
และปรับปรุงเงื่อนไขการใช้บริการใหม่ๆให้ดียิ่ง โดยใช้หลัก PDCA เช่นเดิม 
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3.4  วิเคราะห์หลักการบัญชีของธุรกิจ 

       โดยภาพรวม บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ในงบก าไรขาดทุนส่วนของ

ก าไรขั้นต้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2560 และ เมื่อเปรียบเทียบก าไรขั้นต้นสูงกว่าบริษัทคู่แข่ง

อย่าง บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ท าให้แสดงถึงผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

มากกว่า จึงสามารถท าก าไรขั้นต้นได้สูงกว่า 

อ้างอิงมาจากมาตรฐานการบัญชี 

 มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่     1    การน าเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่     4    สัญญาประกันภัย  

 มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่     7    งบกระแสเงินสด 

 มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่     8    นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง 

                                                                     บัญชีและข้อผิดพลาด 

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่    12    ภาษีเงินได้ 

            มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่      34    งบการเงินระหว่างกาล 

 

        3.4.1  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1  การน าเสนองบการเงิน 

     มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก าหนดเกณฑ์การน าเสนองบการเงินที่จัดท าขึ้นเพื่อ

วัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวจะสามารถเปรียบเทียบได้กับงบการเงินใน

งวดก่อน ๆ ของกิจการและงบการเงินของกิจการอ่ืนมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ครอบคลุมถึง

ข้อก าหนดโดยรวมของการน าเสนองบการเงินแนวปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างและข้อก าหนดขั้นต่ า

ส าหรับเนื้อหาที่ต้องแสดงในงบการเงิน 

ขอบเขต 

     1.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องถือปฏิบัติกับการจัดท าและน าเสนองบการเงินที่จัดท า

ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

    2.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงข้อก าหนดในการรับรู้รายการการวัด

มูลค่าและการเปิดเผยส าหรับรายการที่มีลักษณะเฉพาะและเหตุการณ์อ่ืนเนื่องจากข้อก าหนด

ดังกล่าวได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น  
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     3.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกับโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน

ระหว่างกาลแบบย่อที่จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 ปรับปรุง 2558 เร่ืองงบการเงิน

ระหว่างกาลเมื่อมีการประกาศใช้อย่างไรก็ตามงบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวยังคงต้องปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 15 ถึง 35 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้โดยมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ให้

ถือปฏิบัติกับงบการเงินของทุกกิจการโดยเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นกิจการซึ่งจ าเป็นต้องน าเสนอ  

งบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 ปรับปรุง 2558 เร่ืองงบการเงินรวม

เมื่อมีการประกาศใช้และงบการเงินเฉพาะกิจการตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 ปรับปรุง 2558 

เร่ืองงบการเงินเฉพาะกิจการเมื่อมีการประกาศใช้ 

      4.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้นิยามที่เหมาะสมส าหรับกิจการซึ่งแสวงหาก าไรทั้ง

ของภาครัฐและภาคธุรกิจหากกิจการซึ่งมีกิจกรรมที่ไม่มีแสวงหาก าไรในภาคธุรกิจหรือภาครัฐ                    

น ามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไปใช้กิจการดังกล่าวอาจจ าเป็นต้องดัดแปลงค าอธิบายที่ใช้ส าหรับ

รายการบางบรรทัดในงบการเงินตลอดจนงบการเงินเหล่านั้นด้วย   

    5.  ในท านองเดียวกันกิจการซึ่งไม่มีส่วนของเจ้าของตามค านิยามในมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 เร่ืองการแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินเมื่อมีการประกาศใช้ เช่นกองทุนรวม

และกิจการซึ่งทุนที่น ามาลงทุนร่วมกันไม่ถือเป็นส่วนของเจ้าของ เช่น สหกรณ์ อาจจ าเป็นต้อง

ดัดแปลงการน าเสนอส่วนได้เสียของสมาชิกหรือหน่วยลงทุนในงบการเงิน 

 

3.4.2  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย (ปรับปรุง 2560) 

วัตถุประสงค์ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดรายงานทางการเงินส าหรับ

สัญญาประกันภัยที่ออกโดยกิจการใด ๆ(มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะใช้ค าว่า “ผู้รับ

ประกันภัย”จนกว่าโครงการในระยะที่สองขอมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับสัญญา

ประกันภัยจะแล้วเสร็จมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ต้องการ 

            1.1  จ ากัดการแก้ไขวิธีการบัญชีของผู้รับประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัย 
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           1.2  เปิดเผยขอมูลซึ่งระบุและอธิบายถึงจานวนเงินที่เกิดจากสัญญาประกันภัยในงบการเงิน

ของผู้รับประกันภัยและช่วยให้ใช้งบการเงินเข้าใจถึงจ านวนเงิน จังหวะเวลา และความไม่แน่นอน

ของกระแสเงินสดในอนาคตจากสัญญาประกันภัย 

ขอบเขต 

กิจการต้องน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติกับ 

            2.1  สัญญาประกันภัย (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ) ที่กิจการเป็นผู้ออกและสัญญา

ประกันภัยต่อที่กิจการถือไว้ 

            2.2  เคร่ืองมือทางการเงินที่กิจการออกซึ่งมีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ  

(ดูย่อหน้าที่ 35) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือ

ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงินรวมถึง

เคร่ืองมือทางการเงินที่มีลักษณะดังกล่าวด้วย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ได้กล่าวถึงวิธีการบัญชีในเร่ืองอ่ืน  ๆ ของผู้ รับ

ประกันภัยเช่น การบัญชีส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือโดยผู้รับประกันภัยและหนี้สินทางการ

เงินที่ออกโดยผู้รับประกันภัย (ดูมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เร่ืองการแสดงรายการส าหรับ

เคร่ืองมือทางการเงิน(เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 เร่ืองการรับรู้และการวัด

มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  7 

เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ยกเว้นข้อก าหนด

เกี่ยวกับการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงในย่อหน้าที่  45 กิจการต้องไม่น ามาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติกับ  

               4.1 การรับประกันสินค้าโดยตรงโดยผู้ผลิตตัวแทนจ าหน่ายหรือผู้ค้าปลีก (ดูมาตรฐาน

การบัญชีฉบับที่18 (ปรับปรุง2560) เร่ืองรายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง2560) เร่ืองประมาณการหนี้สินหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 

(เมื่อมีการประกาศใช้)) 

                4.2 สินทรัพย์และหนี้สินของนายจ้างภายใต้โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน  (ดู

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  19 (ปรับปรุง2560) เร่ืองผลประโยชน์ของพนักงาน  (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  2 (ปรับปรุง2560) เร่ืองการจ่ายโดยใช้

หุ้นเป็นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้)) และภาระผูกพันเกี่ยวกับผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่
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รายงานโดยโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ (ดูมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง2560) 

เร่ืองการบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน(เมื่อมีการประกาศใช้))  

            4.3  สิทธิตามสัญญาหรือภาระผูกพันตามสัญญาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์หรือ

สิทธิที่จะใช้ประโยชน์ในอนาคตของรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน  (เช่นค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตบางอย่าง ค่าสิทธิการจ่ายค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นและรายการที่คล้ายคลึงกัน) เช่นเดียวกับกร

ประกันมูลค่าคงเหลือของผู้เช่าที่แฝงอยู่ในสัญญาเช่าการเงิน (ดูมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 

(ปรับปรุง 2560) เร่ืองสัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 

2560) เร่ืองรายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

            4.4  สัญญาค้ าประกันทางการเงินเว้นแต่ผู้ออกได้แสดงอย่างเปิดเผยชัดเจนมาก่อนว่าผู้ออก

ถือว่าสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาประกันภัยและได้ใช้วิธีการบัญชีซึ่งใช้ปฏิบัติกับสัญญาประกันภัย

ในกรณีดังกล่าวผู้ออกอาจเลือกถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่32  เร่ืองการแสดงรายการ

ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  7 

เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 39 เร่ืองการรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือเลือกถือ

ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาหรับรายการที่เกิดจากสัญญาค้ าประกันทาง

การเงินผู้ออกอาจเลือกปฏิบัติเป็นรายสัญญาได้แต่เมื่อเลือกวิธีการบัญชีใดส าหรับแต่ละสัญญาแล้ว

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

                4.5  เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ส าหรับสิ่งตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นในการรวมธุรกิจ (ดูมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับที่3 (ปรับปรุง2560) เร่ืองการรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

                4.6  สัญญาประกันภัยตรงที่กิจการถือไว้ (กล่าวคือสัญญาประกันภัยตรงซึ่งกิจการเป็นผู้

เอาประกันภัย)อย่างไรก็ตามผู้เอาประกันภัยต่อต้องน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ 

มาถือปฏิบัติกับสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ 
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3.4.3  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  34 งบการเงินระหว่างกาล 

วัตถุประสงค์ 

          มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะก าหนดเนื้อหาขั้นต่ าในรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาลรวมทั้งหลักเกณฑ์ในการรับรู้และวัดมูลค่ารายการที่น าเสนอในงบการเงินแบบ

สมบูรณ์หรือแบบย่อส าหรับงวดระหว่างกาลการรายงานทางการเงินระหว่างกาลที่เชื่อถือได้และ

ทันต่อเวลาจะช่วยให้ผู้ลงทุนเจ้าหนี้และผู้ใช้งบการเงินอ่ืนเข้าใจถึงความสามารถของกิจการในการ

ก่อให้เกิดก าไรและกระแสเงินสดรวมถึงเงื่อนไขและสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ 

 

ขอบเขต 

           1.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มิได้ก าหนดว่ากิจการใดควรเผยแพร่รายงานทางการเงิน

ระหว่างกาลและมิได้ก าหนดว่ากิจการควรเผยแพร่รายงานทางการเงินระหว่างกาลบ่อยเพียงใด

หรือควรเผยแพร่ให้เสร็จภายในระยะเวลาเท่าใดหลังจากวันสิ้นงวดระหว่างกาลอย่างไรก็ตาม

รัฐบาลหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานก ากับดูแลด้าน

บัญชีอ่ืนมักจะก าหนดให้กิจการที่ออกตราสารหนี้หรือตราสารทุนเสนอขายต่อสาธารณชนต้อง

จัดท ารายงานทางการเงินระหว่างกาลมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้ปฏิบัติกับกิจการที่ต้องเผยแพร่

หรือเลือกที่จะเผยแพร่รายงานทางการเงินระหว่างกาลตามข้อก าหนดของมาตรฐาน        

การรายงานทางเงินมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สนับสนุนให้กิจการที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายใน                

ตลาดหลักทรัพย์จัดท ารายงานทางการเงินระหว่างกาลที่เป็นไปตามหลักการรับรู้รายการการ                

วัดมูลค่าและการเปิดเผยข้อมูลที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้และสนับสนุนให้กิจการ         

ที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติดังน้ี  

    1.1  จัดท ารายงานทางการเงินระหว่างกาลอย่างน้อย ณ วันสิ้นสุดงวดคร่ึงปีแรกของ 

           รอบบัญชี 

    1.2  จัดท ารายงานทางการเงินระหว่างกาลให้พร้อมใช้ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นงวด  

           ระหว่าง กาลนั้น  

          2.  ในการพิจารณาว่ารายงานทางการเงินประจ าปีหรือระหว่างกาลเป็นไปตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินหรือไม่กิจการที่อาจไม่ได้น าเสนอรายงานทางการเงินระหว่างกาลในบางปี

บัญชีหรืออาจน าเสนอรายงานทางการเงินระหว่างกาลซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐาน    การบัญชีฉบับ

นี้ยังคงต้องจัดท างบการเงินประจ าปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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          3.  หากรายงานทางการเงินระหว่างกาลของกิจการระบุว่าได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการ

รายงานทางการ เงินรายงานทางการ เงินระหว่ างกาลนั้นต้อง เป็นไปตามข้อก าหนด                                        

ทุกข้อในมาตรฐานร่างมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 ปรับปรุง 2559 เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและ

อยู่ระหว่างการน าเสนอคณะกรรมการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง 

3.4.4  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  7  เร่ืองงบกระแสเงินสด 

วัตถุประสงค์ 

          ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดของกิจการมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ใน

การประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและความ

ต้องการใช้กระแสเงินสดของกิจการในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจะต้องมีการ

ประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจังหวะเวลา

และความแน่นอนของการก่อให้เกิดเงินสดดังกล่าววัตถุประสงค์ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้คือ

เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในอดีตของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของ

กิจการผ่านทางงบกระแสเงินสดซึ่งจ าแนกกระแสเงินสดในระหว่างรอบระยะเวลาเป็นเงินสดจาก

กิจกรรมด าเนินงานกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน 

ขอบเขต  

 1.  กิจการต้องจัดท างบกระแสเงินสดให้เป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับ

นี้และต้องน าเสนองบกระแสเงินสดเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินของกิจการที่น าเสนอในแต่ละ

รอบระยะเวลา  

 2.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  7 ปรับปรุง 2557                         

เร่ืองงบกระแสเงินสด  

 3.  ผู้ใช้งบการเงินของกิจการย่อมสนใจว่ากิจการก่อให้เกิดและใช้เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดอย่างไรโดยไม่ขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมของกิจการและไม่ขึ้นอยู่กับว่าเงินสด

จะถือเป็นผลิตภัณฑ์ของกิจการหรือไม่ซึ่งอาจเป็นกรณีของสถาบันการเงินกิจการย่อม   ต้องการ

เงินสดด้วยเหตุผลพื้นฐานที่เหมือนกันอย่างไรก็ตามกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้ของกิจการอาจ

แตกต่างกันไปนั่นคือกิจการต้องการเงินสดเพื่อใช้ในการด าเนินงานเพื่อช าระภาระผูกพันและเพื่อ

จ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุนดังนั้นมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก าหนดให้ทุกกิจการต้องน าเสนองบ

กระแสเงนิสด 
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ประโยชน์ของข้อมูลกระแสเงินสด  

 1.  งบกระแสเงินสดเมื่อใช้ประกอบกับส่วนที่เหลือของงบการเงินจะให้ข้อมูลที่ให้ผู้ใช้งบ

การเงินสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิของกิจการโครงสร้าง ทางการเงินของ

กิจการซึ่งรวมถึงสภาพคล่องและความสามารถในการช าระหนี้และความสามารถของกิจการใน

การจัดการเกี่ยวกับจ านวนเงินและจังหวะเวลาของกระแสเงินสดเพื่อปรับให้เข้ากับการ

เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และโอกาสข้อมูลกระแสเงินสดให้ประโยชน์ในการประเมิน

ความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดและท าให้ผู้ใช้   

งบการเงินสามารถน าไปสร้างแบบจ าลองเพื่อประเมินและเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบันของ กระแส

เงินสดในอนาคตของกิจการที่ต่างกันรวมทั้งช่วยเพิ่มความสามารถในการเปรียบเทียบกันได้ของ

ผลการด าเนินงานที่รายงานโดยกิจการที่แตกต่างกันได้เนื่องจากได้ตัดผลกระทบที่เกิดจากการใช้

วิธีปฏิบัติทางบัญชีที่แตกต่างกันส าหรับรายการและเหตุการณ์ที่เหมือนกันออกไปแล้ว  

2.  ข้อมูลในอดีตของกระแสเงินสดมักใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงจ านวนเงินจังหวะเวลาและความ

แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตนอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ในการใช้ตรวจสอบความถูกต้อง

ของการประเมินกระแสเงินสดในอนาคตที่ได้จัดท าในอดีตและใช้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง

ความสามารถในการท าก าไรและกระแสเงินสดสุทธิ 

3.4.5  มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  8  นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ 

                                                           ข้อผิดพลาด 

วัตถุประสงค์  

          1.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะก าหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกและการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีรวมถึงวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาด

เพื่อให้งบการเงินของกิจการมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและมีความน่าเชื่อถือและเพื่อให้ผู้ใช้

งบการเงินสามารถเปรียบเทียบงบการเงินส าหรับงวดต่าง ๆ ของกิจการเดียวกันและเปรียบเทียบ                

งบการเงินระหว่างกิจการได้ดียิ่งขึ้น 

          2.  กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 ปรับปรุง 2558  เร่ืองการน าเสนองบ

การเงินเมื่อมีการประกาศใช้ส าหรับข้อก าหนดในการเปิดเผยนโยบายการบัญชียกเว้นข้อก าหนด

ส าหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
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ขอบเขต  

          1.  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ต้องถือปฏิบัติเมื่อมีการเลือกและน านโยบาย  การบัญชีมา

ปฏิบัติและการบัญชีส าหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและการบัญชีส าหรับการ

เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีหรือการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวดก่อน  

          2.  กิจการต้องบันทึกและเปิดเผยผลกระทบทางภาษีที่เกิดจากการแก้ไขข้อผิดพลาดในงวด

ก่อนและจากการปรับย้อนหลังเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 12 ปรับปรุง 2558 เร่ืองภาษีเงินได้เมื่อมีการประกาศใช้ 

3.4.6  มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 ภาษีเงินได้ 

วัตถุประสงค์ 

          มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดวิธีการปฏิบัติทางบัญชีส าหรับภาษีเงิน

ได้ประเด็นหลักของการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้อยู่ที่การรับรู้ผลกระทบทางภาษีทั้งในงวดปัจจุบัน

และอนาคตจาก 

          1.  การได้รับประโยชน์ในอนาคตซึ่งมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และการจ่ายช าระใน

อนาคตซึ่งมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการและ  

          2.  รายการและเหตุการณ์อ่ืนของงวดปัจจุบันน้ีรับรู้ในงบการเงินของกิจการหลักการพื้นฐาน

ของการรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินคือกิจการที่เสนอรายงานคาดว่าตนจะได้รับประโยชน์จากมูลค่า

ตามบัญชีของสินทรัพย์หรือจ่ายช าระมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินหากมความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่

ว่าการได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือการจ่ายช าระมูลค่าตามบัญชีของ

หนี้สินดังกล่าวจะมีผลท าให้กิจการต้องจ่ายภาษีเงินได้ในอนาคตเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากจ านวนภาษี

ที่ต้องจ่ายหากการรับประโยชน์จากสินทรัพย์หรือการช าระหนี้สินนั้นไม่มีผลกระทบทางภาษี

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก าหนดให้กิจการต้องรับรู้หนี้สินภาษีเงิน วรวุฒิ จิโสะได้รอการตัดบัญชี

หรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยมีข้อยกเว้นบางประการมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้

ก าหนดให้กิจการต้องบันทึกผลกระทบทางภาษีของรายการและเหตุการณ์อ่ืนในลักษณะเดียวกัน

กับที่บันทึกรายการและเหตุการณ์อ่ืนนั้นดังนั้นหากกิจการรับรู้รายการและเหตุการณ์อ่ืนในก าไร

หรือขาดทุนกิจการจะต้องรับรู้ผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องในก าไรหรือขาดทุนด้วยเช่นกันส่วน

รายการและเหตุการณ์อ่ืนที่ไม่ได้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือ

รับรู้ตรงไปยังส่วนของเจ้าของกิจการต้องบันทึกรายการภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการที่ไม่ได้รับรู้ใน
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ก าไรหรือขาดทุนนั้นรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู้ตรงไปยังส่วนของเจ้าของเช่นกันใน

ท านองเดียวกันการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่

เกิดจากการรวมธุรกิจจะส่งผลต่อมูลค่าของค่าความนิยมหรือจ านวนผลก าไรที่รับรู้จากการต่อรอง

ราคาซื้อธุรกิจนอกจากนี้มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ยังก าหนดเกี่ยวกับการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้หรือภาษีที่ยังไม่ได้ใช้การแสดงรายการ

ภาษีเงินได้ในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

บทท่ี 4 

 

รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 

 

ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน 

รัตนา วงศ์รัศมีเดือน (2550:7-1) ได้ให้ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงินว่า  

“การวิเคราะห์งบการเงิน หมายถึง การใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ มาประเมินผลการด าเนินงานขององค์การ 

โดยพิจารณาข้อมูลจากงบการเงิน เพื่อทราบถึงฐานะและความมั่นคงของกิจการ เพื่อประกอบการ

ตัดสินใจ แล้วจัดท าผลการวิเคราะห์ขึ้นใหม่ เรียกกว่ารายงานการวิเคราะห์งบการเงิน”    

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2550:320) ได้ให้ความหมายของการวิเคราะห์ 

งบการเงินว่า “การวิเคราะห์งบการเงิน หมายถึง การประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของ

กิจการ โดยจะเป็นการแสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะ และการด าเนินงานของกิจการ กระบวนการ

วิเคราะห์งบการเงินประกอบด้วย  การพิจารณารายการแต่ลายการ และน ามาเปรียบเทียบ

ความส าคัญของรายการต่าง ๆ ทางการเงิน การวิเคราะห์จะแสดงถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของกิจการ 

ซึ่งจะช่วยในการวางแผน ควบคุมและตัดสินใจตลอดจนช่วยพยากรณ์สถานการณ์ในอนาคต” 

เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ (2554:74) ได้ให้ความหมายของการวิเคราะห์งบการเงินว่า  

“การวิเคราะห์งบการเงินเป็นกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการ

ด าเนินงานของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งจากงบการเงินของธุรกิจนั้น พร้อมทั้งน าข้อเท็จจริงดังกล่าวมา

ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานต่อไปในอนาคต” 

จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า การวิเคราะห์งบการเงิน หมายถึงกระบวนการค้นหา

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการโดยใช้เคร่ืองมือต่าง ๆมาท า

การประเมินผลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจหรือการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ รวมถึง

ช่วยพยากรณ์สถานการณ์ทางธุรกิจของกิจการในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงิน 

วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์งบการเงินขึ้นอยู่กับผู้ใช้งบการเงิน ซึ่งต้องการทราบข้อมูล

เพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้นผู้ใช้งบการเงินจะมีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์งบ

การเงินแตกต่างกันได้แก่ 
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 1.2.1  ผู้บริหารมีหน้าที่และต้องรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของ

กิจการผู้บริหาร จึงท าการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในอดีตและน าไปวาง

แผนการด าเนินงานในอนาคต 

 1.2.2  ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนในกิจการอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ผู้ลงทุนประเภทผู้ถือ

หุ้นหรือเจ้าของกิจการ และผู้ลงทุนประเภทเก็งก าไรจากการขายเงินลงทุนซึ่งจุดมุ่งหมายในการ

วิเคราะห์งบการเงินทั้งสองประเภทนั้นแตกต่างกัน ได้แก่ 

1)  ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการ (owner  or  stockholder) ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของ    

     กิจการจะได้รับผลตอบแทนคือเงินปันผล และสิทธิพิเศษของผู้ถือหุ้นในการ 

     วิเคราะห์งบการเงินจึงมุ่งเน้นปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนระยะยาวของกิจการ 

2)  ผู้ลงทุนเพื่อการเก็งก าไร (Speculator) เป็นการลงทุนที่ต้องการผลตอบแทน 

     จากการซื้อขายเงินลงทุน เงินปันผล จุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์จะเน้นที่ 

     หลักทรัพย์ลงทุน และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เช่น 

    ความสามารถในการท าก าไร อัตราเงินปันผลต่อหุ้น มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น  

    เป็นต้น 

  1.2.3  เจ้าหนี้ หรือผู้ให้กู้ยืม หมายถึง บุคคลภายนอกที่ให้กิจการกู้เงินมาใช้ในการด าเนิน

ธุรกิจ  มีจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์แตกต่างกันตามระยะเวลาที่ให้สินเชื่อได้แก่ 

1)  เจ้าหนี้การค้าหรือเจ้าหนี้ระยะสั้น ให้ความสนใจความสามารถในการช าระ 

     หนี้ระยะสั้นของกิจการจะมุ่งเน้นในการวิเคราะห์สภาพคล่องการวิเคราะห์ 

     เงินทุนหมุนเวียน รวมถึงการวิเคราะห์อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้และ 

     สินค้า เป็นต้น 

2)  เจ้าหนี้ระยะยาว ให้ความสนใจในการจ่ายช าระดอกเบี้ยและเงินต้นเมื่อครบ 

     ก าหนดระยะเวลา ในการวิเคราะห์งบการเงินจะมุ่งเน้นด้านความเสี่ยงว่ามี 

     มากน้อยเพียงใดการตัดสินใจให้กู้ยืม ควรจะให้กู้หรือไม่ และจะให้กู้ได้เป็น     

   จ านวนเท่าใด ค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความสามารถในการช าระหนี้ของ  

   กิจการความมั่นคงของกิจการ ความสามารถในการท าก าไร การใช้ทรัพยากรที่  

   มีอยู่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด รวมถึงการวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน     

   ของกิจการ 
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            1.2.4  รัฐบาลและหน่วยงานราชการ เช่นกรมสรรพากร และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็น

ต้นต้องการข้อมูลข้อเท็จจริงในงบการเงินเพื่อประโยชน์ในการเก็บภาษีให้ถูกต้องตรงกับความเป็น

จริง จึงมุ่งเน้นเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างงวดปัจจุบันและงวดก่อน ตรวจสอบความสัมพันธ์ของ

รายการต่าง ๆ ว่ามีความถูกต้องและมีความเป็นไปได้ เป็นความจริงและมีเอกสารครบถ้วน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินมี 4 ประเภท ดังนี้                      

2.1  การวิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis)  

เป็นการวัดค่าความสัมพันธ์ระหว่างรายการต่าง ๆ ที่แสดงในงบการเงิน ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ออกมาใน 

รูปต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ เช่น เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน จ านวนเท่า เป็นต้น 

2.2  การวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีแนวนอน หรือการวิเคราะห์แนวโน้ม  (Horizontal  

Analysis  or Trend   Analysis) เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบจากช่วงเวลาหนึ่งกับอีกช่วงเวลาหนึ่ง 

ของงบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงใน

ลักษณะต่าง ๆ  

2.3  การวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีแนวตั้ง หรือการวิเคราะห์ร้อยละของยอดรวม 

(Vertical Analysis or  Common-size  Analysis) เป็นการวิเคราะห์ร้อยละที่แสดงให้เห็น

รายละเอียดส่วนประกอบย่อย ในแต่ละงบการเงิน โดยใช้ยอดรวมของเป็นฐานร่วม 

2.4  การวิเคราะห์โดยจัดท างบกระแสเงินสด (Cash Flow Analysis) เป็นการวิเคราะห์ถึง

แหล่งที่มาและแหล่งที่ใช้ไปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในระหว่างงวดบัญชี เงินสด

ของกิจการที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้นได้มาจากแหล่งใด และมีการใช้เงินไปในเร่ืองใด 
 

ขั้นตอนการวิเคราะห์งบการเงิน 

1.  ก าหนดวัตถุประสงค์ผู้วิเคราะห์งบการเงินมีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์แตกต่างกัน
ไปตามสถานภาพ หรือความต้องการในข้อมูลว่าจะไปใช้ในเร่ืองใด เมื่อทราบสถานภาพของผู้
วิเคราะห์จะท าให้รู้ถึงความต้องการซึ่งท าให้สามารถก าหนดจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์ 
งบการเงินได้ 
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2.  รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเมื่อก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์งบการเงินแล้ว 

ต่อจากนั้นเป็นขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูล เนื่องจากผู้วิเคราะห์งบการเงินมีจุดมุ่งหมายของการ

ใช้ข้อมูลแตกต่างกัน ดังนั้นการรวบรวมข้อมูลจึงเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของผู้วิเคราะห์งบการเงิน 

3.  การปรับสภาพข้อมูลเป็นการปรับรูปแบบของข้อมูล ให้เป็นแบบเดียวกัน ซึ่งง่ายต่อ

การเปรียบเทียบข้อมูลและการน าข้อมูลไปท าการวิเคราะห์เช่น การปรับงบการเงินให้เหมาะสม 

การวิเคราะห์ร้อยละหรือการวิเคราะห์อัตราส่วน เป็นต้น 

4.  การเลือกวิธีวิเคราะห์การเลือกวิธีการวิเคราะห์งบการเงินควรเลือกให้เหมาะสมกับ

วัตถุประสงค์ของผู้ท าการวิเคราะห์บางคร้ังเพื่อให้ได้รายละเอียดและข้อเท็จจริงมากที่สุดอาจใช้

วิธีการวิเคราะห์มากกว่าหนึ่งวิธี  

5.  การแปลความหมายคือการน าเอาข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากผลการวิเคราะห์มาอธิบาย

ความหมายให้ผู้ใช้ข้อมูลได้ทราบเพื่อน าไปประกอบการตัดสินใจ การแปลความหมายนั้นเป็น

ขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดเพราะต้องใช้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้ท าการวิเคราะห์ประกอบ

กับข้อมูลอื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด 

6.  จัดท ารายงานและสรุปผลการสรุปผลการวิเคราะห์ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายเพื่อ 

ให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถน าข้อมูลนั้นไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้ 

 

ประโยชน์ของการวิเคราะห์งบการเงิน 

1.  เพื่อเป็นเคร่ืองมือกลั่นกรองเบื้องต้นส าหรับการตัดสินใจโดยเฉพาะเร่ืองการลงทุน               

2.  เป็นเคร่ืองมือช่วยพยากรณ์ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานในอนาคตและการ  

     เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบต่าง ๆ                                                                          

3.  ท าให้ทราบผลการบริหารงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่           

4.  ท าให้ทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบันและเป็นเคร่ืองมือในการประเมินกิจการใน  

     อนาคตได้ 

5.  สามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจส าหรับผู้ใช้ข้อมูลจากงบการเงินของกิจการ                

6.  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวินิจฉัยปัญหาในการบริหารงาน  ฐานะการเงินและปัญหา 

     อ่ืน ๆ ที่อาจเกิดขึ้น                                                                                                                                 

7.  เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละฝ่าย 
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ข้อจ ากัดในการวิเคราะห์งบการเงิน 

แม้ว่าการวิเคราะห์งบการเงินจะเป็นเคร่ืองมือที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินมากกว่า

การศึกษาจากงบการเงินเพียงอย่างเดียว แต่การวิเคราะห์งบการเงินก็มีข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่ผู้ใช้งบ

การเงินพึงระมัดระวังก่อนที่จะใช้ข้อจ ากัดต่าง ๆ มีดังนี้ 

1.  งบการเงินเป็นข้อมูลในอดีต การน าข้อมูลในอดีตมาใช้ส าหรับการคาดคะเนเหตุการณ์

ในอนาคตอาจเกิดความผิดพลาดได้ เพราะอาจมีปัจจัยอ่ืนท าให้เกิดการเปลี่ยนปลงไป เช่น นโยบาย

รัฐบาล ส่วนแบ่งการตลาด เทคโนโลยี คู่แข่นขัน เป็นต้น 

2.  ตัวเลขที่ได้จากการประมาณการ งบการเงินที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์นั้น ตัวเลข

หลายๆรายการเป็นตัวเลขที่ได้มาจากการประมาณการ เช่น การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

การประมาณการหนี้สินที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งการประมาณรายการต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นสิ่งที่ไม่

แน่นอน ดังนั้นการที่จะน าตัวเลขในงบการเงินมาวิเคราะห์จะต้องค านึงถึงตัวเลขเหล่านี้ด้วย 

 

3.  นโยบายบัญชี ในการเปรียบเทียบงบการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบภายใน

ระหว่างปี หรือเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืนจะไม่สามารถเปรียบเทียบได้ถ้าเลือกนโยบายบัญชีที่

แตกต่างกัน เช่น นโยบายในการตีราคาสินค้าคงเหลือ การคิดค่าเสื่อม เป็นต้น 

4.  การบันทึกราคาทุน โดยปกติในการบันทึกบัญชีคร้ังแรกมักจะบันทึกในราคาทุน 

เน่ืองจากมีหลักฐานในการบันทึกบัญชี แต่ในปัจจุบันตามมาตรฐานการบัญชีสามารถประเมินราคา

รายการในงบการเงินเพื่อที่จะปรับปรุงรายการให้แสดงราคายุติธรรมแทนที่ราคาทุนได้ ดังนั้นใน

การวิเคราะห์งบการเงินก็ต้องพิจารณาว่ารายการนั้นเป็นรายการที่ใช้ราคาทุนหรือเป็นราคาที่

ประเมินใหม่แล้ว 

5.  ข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน ข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน เช่น งบแสดงฐานะการเงิน จะ

เป็นการแสดงตัวเลขในวันสิ้นงวดบัญชี ซึ่งข้อมูลในวันสิ้นงวดบัญชีอาจไม่ใช่ตัวแทนของข้อมูล

ทั้งปี และในบางกิจการอาจมีนโยบายในการรายงานข้อมูลในตอนสิ้นงวด ให้แสดงผลการ

ด าเนินงานที่ดีซึ่งอาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริง 

6.  ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์งบการเงินที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าเป็นการวิเคราะห์ 

ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นหลัก แต่การที่จะน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้จะต้องพิจารณาข้อมูลอ่ืน ๆ ในเชิง

คุณภาพประกอบด้วย 
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สรุป 

การวิเคราะห์งบการเงินเป็นกระบวนการในการน าข้อมูลที่แสดงไว้ในงบการเงินมาท าการ

จ าแนก แยกแยะ ตีความ ข้อมูลในงบการเงินด้วยการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลในงบการเงินใน

รอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน หรือต่างรอบระยะเวลาบัญชี โดยใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ เช่น การใช้

อัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์แนวนอน การวิเคราะห์แนวต้ัง การวิเคราะห์แนวโน้ม  

การจัดท างบกระแสเงินสดโดยเร่ิมจากการก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ การรวบรวม

ข้อมูล การปรับสภาพข้อมูล การเลือกวิธีการวิเคราะห์ และสุดท้ายซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดคือการ

แปลความหมายสรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์ แล้วจัดท ารายงานการวิเคราะห์เพื่อเสนอต่อบุคคล

ในกลุ่มนั้น ๆ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการน าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ จะต้อง

ค านึงถึงข้อจ ากัดของการวิเคราะห์ด้วย 

 

4.1  งบการเงินของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

       บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

       หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการแบบย่อ 

       ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 

       “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

        1.  ข้อมูลทั่วไปและการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

    1.1  บริษัท 

 บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด  

 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือการลงทุนโดยถือหุ้นในบริษัทอ่ืน โดย  

 ปัจจุบันมีส านักงานใหญ่อยู่ที่อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต  
 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

 บริษัทมีบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อย  

 ซึ่งด าเนินธุรกิจประกันวินาศภัย โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยในอัตราร้อยละ 99.99 

     1.2  บริษัทย่อย 

  บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทย่อย”) เป็นนิต ิ  

  บุคคลที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2525 โดยมีธุรกิจหลัก คือ   
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  ประกันวินาศภัย และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุกประเภท เมื่อ 

  วันที่ 24 กันยายน 2525 และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 3  

  ตุลาคม 2554  โดยมีสถานประกอบการจดทะเบียนอยู่ที่อาคารเพลินจิตทาวเวอร์  

  ชั้น 18 เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
        
 2.  เกณฑ์การจัดท าและน าเสนองบการเงินระหว่างกาล 

   2.1  งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการน้ีได้จัดท าขึ้นใน

สกุลเงินบาทและตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง “การรายงาน

ทางการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย 

และประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดท าและยื่นงบการเงินและรายงาน

เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 

โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นแบบย่อ และมีการเปิดเผยข้อมูล

เพิ่มเติมตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ 

 

 2.2 งบการเงินระหว่างกาลรวมนี้ได้จัดท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ศรีอยุธยา  

   แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ ากัด  

   (มหาชน) ซึ่งบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 (ดูหมายเหตุข้อ 11) โดยรายการบัญชี 

  ระหว่างกลุ่มบริษัทที่มีสาระส าคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินระหว่างกาลรวม

นี้แล้ว งบการเงินระหว่างกาลรวมส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 

ได้จัดท าขึ้นโดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อยส าหรับงวดสามเดือน

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งได้สอบทานแล้ว 

งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท าขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการ

บัญชีที่ส าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท 
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2.3 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560 ซึ่งน ามาแสดงเปรียบเทียบได้มาจากงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัทส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว 

2.4 ผลการด าเนินงานซึ่งยังไม่ได้ตรวจสอบที่ปรากฏในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 

มีนาคม 2561 มิใช่เคร่ืองบ่งชี้และมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานเต็มปี 

2.5 ข้อมูลบางประการซึ่งควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจ าปีที่ได้จัดท าขึ้นตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินมิได้น ามาแสดงไว้ ณ ที่นี้  เนื่องจากมิได้มีการ

ก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในงบการเงินระหว่างกาล ดังนั้น งบการเงิน

ระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 จึงควรอ่านประกอบ

กับงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้มีการตรวจสอบแล้ว 

2.6 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบ

การเงินส าหรับงวดบัญชีปัจจุบันในระหว่างงวด บริษัทได้น ามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ออกโดยสภา

วิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 

มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ

ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศัพท์ การตีความและ

การให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐานการน ามาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน

ระหว่างกาลของบริษัท 

           2.7     มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มี   

                     ผลบังคับใช้สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

                            ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

                     แล้วเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 และจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบ   

                            ระยะเวลา          

                            บัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2562  เป็นต้นไป ผู้บริหารของบริษัทจะน า         

                     มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมาเร่ิมถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัท  
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                     เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผู้บริหารของบริษัท  

                      ได้ประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว และเห็นว่าการน า 

                     มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญ 

                           ต่องบการเงินของบริษัทในงวดที่จะเร่ิมถือปฏิบัติ 

       3.  นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลจัดท าขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณ

เช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  

       4.  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด 

4.1  รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดส าหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ส าหรับงวดสาม
เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย  

 
  หน่วย : พันบาท 

 

  
4.2 รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ส าหรับงวดสามเดือน

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุด 
 วันที่ 31 มีนาคม 

 2561 2560 
เจ้าหนี้อื่นเพื่อซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 1 มกราคม - 20 
บวก  ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 459 2,012 
หัก  เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตวัตน (459) (1,847) 
เจ้าหนี้อื่นเพื่อซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 มีนาคม - 185 

 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 31 มีนาคม 

 2561 2560 
เจ้าหนี้อื่นเพ่ือซื้อสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 1 มกราคม 31 - 
บวก  ซื้อสินทรัพย์ถาวร 888 1,801 
หัก  เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อสินทรัพย์ถาวร (916) (1,795) 
เจ้าหนี้อื่นเพ่ือซื้อสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 มีนาคม 3 6 
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 

 

6. เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ 

เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประกอบด้วย 

 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 จากการรับประกันภัยโดยตรง 
 ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2561 2560 

ยังไม่ถึงก าหนดรับช าระ 171,280 181,204 
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน 22,915 25,576 

ค้างรับ 31 - 60 วัน 19,580 10,480 
ค้างรับ 61 - 90 วัน 5,564 3,459 
ค้างรับเกินกว่า 90 วัน 15,959 21,860 
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ 235,298 242,579 
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,652) (4,452) 
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธ ิ 229,646 238,127 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่  ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่ 

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
2561 2560 2561 2560 

เงินสดในมือ 290 290 10 10 
เช็คในมือ 5,868 6,547 - - 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก าหนด
ระยะเวลาจ่ายคืน 

472,716 436,892 140,096 151,088 

เงินลงทุนระยะสั้น 935,173 958,164 29,996 29,997 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,414,047 1,401,893 170,102 181,095 



82 

 

 

ส าหรับเบี้ยประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า กลุ่มบริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์การ

ติดตามหนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ที่เกินกว่าก าหนดรับช าระ

กลุ่มบริษัทได้ด าเนินการกับตัวแทนและนายหน้าตามนโยบายและขั้นตอนของกลุ่มบริษัท 

7. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ ณ วันที่ 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2561 2560 

ส ารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ   
ส ารองค่าสินไหมทดแทน 475,857 367,078 
ส ารองเบี้ยประกันภัย   
- ส ารองเบี้ยประกันภัยต่อที่ยังไม่ถือเป็นรายได้  525,879 524,960 
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ (ดูหมายเหตุข้อ 14) 1,001,736 892,038 

8. ลูกหน้ีจากสัญญาประกันภัยต่อ 

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประกอบด้วย 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ ณ วันที่ 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2561 2560 
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ 48,679 55,745 

 

9. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย 
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หน่วย : พันบาท 

 

 

 

 งบการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ราคาทุน/ราคา
ทุน 

มูลค่า
ยุติธรรม 

ราคาทุน/ราคา
ทุน 

มูลค่า
ยุติธรรม 

ตัดจ าหน่าย  ตัดจ าหน่าย  
เงินลงทุนเพื่อค้า 
ตราสารทุน 185,604 177,780 92,565 93,670 
บวก  ก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกดิขึ้น
จริง 

(7,824) - 1,105 - 

รวมเงินลงทุนเพือ่ค้า 177,780 177,780 93,670 93,670 
เงินลงทุนเผ่ือขาย 
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 432,816 435,463 466,422 469,329 
ตราสารทุน 2,170,847 2,079,523 2,168,388 2,116,704 
รวม 2,603,663 2,514,986 2,634,810 2,586,033 
หัก  ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (88,677) - (48,777) - 
รวมเงินลงทุนเผ่ือขาย 2,514,986 2,514,986 2,586,033 2,586,033 
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 
หลักทรัพย์รัฐบาลทีน่ าไปวางเปน็
ประกัน 

1,498,055  1,493,571  

เงินฝากธนาคารที่ครบก าหนดเกนิกว่า 
3 เดือน  

190,842  190,842  

เงินฝากธนาคารที่น าไปวางเป็น
ประกัน 

246,651  246,585  

สลากออมสินที่ถือไว้เพื่อใช้ในการ
ค้ าประกัน 

18,950  25,700  

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบ
ก าหนด 

1,954,498  1,956,698  

เงินลงทุนทั่วไป 
ตราสารทุน 20,997  20,997  
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (1,507)  (1,507)  
รวมเงินลงทุนทั่วไป 19,490  19,490  
รวมเงินลงทุนในหลักทรพัย-์สุทธิ 4,666,754  4,655,891  
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย 

        หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ราคาทุน/ราคา
ทุน 

มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน/ราคา
ทุน 

มูลค่ายุติธรรม 

ตัดจ าหน่าย  ตัดจ าหน่าย  
เงินลงทุนเพ่ือค้า 
ตราสารทุน 92,632 88,886 - - 
หัก  ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจริง (3,746) - - - 
รวมเงินลงทุนเพ่ือค้า 88,886 88,886 - - 
เงินลงทุนเผ่ือขาย 
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ 138,871 139,666 132,145 133,032 
ตราสารทุน 2,052,498 1,960,784 2,113,221 2,061,031 
รวม 2,191,369 2,100,450 2,245,366 2,194,063 
หัก  ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจริง (90,919) - (51,303) - 
รวมเงินลงทุนเผ่ือขาย 2,100,450 2,100,450 2,194,063 2,194,063 
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 
เงินฝากธนาคารที่ครบก าหนดเกินกว่า 3 
เดือน 

12,553  12,553  

เงินฝากธนาคารที่น าไปวางเป็นประกัน 44,000  44,000  
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 56,553  56,553  
เงินลงทุนทั่วไป 
ตราสารทุน 19,505  19,505  
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (1,507)  (1,507)  
รวมเงินลงทุนทั่วไป 17,998  17,998  
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์- สุทธ ิ 2,263,887  2,268,614  

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วนของ

กลุ่มบริษัทได้ถูกน าไปวางไว้เป็นหลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงิน

ส ารองวางไว้กับนายทะเบียน (ดูหมายเหตุข้อ 20)  

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สลากออมสินบางส่วนของบริษัทย่อย

ได้วางเป็นประกันส าหรับผู้ขับขี่รถยนต์ จ านวน 6.90 ล้านบาท และ 3.55 ล้านบาท ตามล าดับ 

(ดูหมายเหตุข้อ 21.1) (บริษัท : ไม่มี) 
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากธนาคารของกลุ่มบริษัทได้วาง

ไว้เป็นหลักทรัพย์ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และวงเงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน 

จ านวน 40 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามล าดับ (บริษัท : จ านวน 20 ล้านบาท และ 10 ล้าน

บาท ตามล าดับ) (ดูหมายเหตุข้อ 21.2) 

10.  เงินให้กู้ยืม 

เงินให้กู้ยืมของกลุ่มบริษัทเป็นเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานโดยมีบุคคลค้ าประกัน ซึ่งเป็นไปตาม

ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน ประกอบด้วย 

ประเภทเงินให้กู้ยืม วงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยต่อปี 
เงินให้กู้ยืมทั่วไป ไม่เกินรายละ 100,000 บาท 3.85 

11.  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

11.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ซึ่งแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

หน่วย : พันบาท 

งบการเงินรวม 
มูลค่าตามบัญชีตาม 

 สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ ราคาทุน วิธีส่วนได้
เสีย 

ช่ือบริษัท ประเภท 
กิจการ 

ประเทศที่
จัดตั้งและ
สถานท่ีหลัก
ของธุรกิจ 

ณ วันท่ี  
31 

มีนาคม 
2561 

ณ วันท่ี  
31 

ธันวาคม  
2560 

ณ วันท่ี  
31 มีนาคม   

2561 

ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม  

2560 

ณ วันท่ี  
31 มีนาคม 

2561 

ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม  

2560 

   ร้อยละ ร้อยละ     
บริษัทร่วม         
บริษัท อลิ

อันซ์ 
อยุธยา 
ประกัน
ชีวิต  
จ ากัด 
(มหาช
น) 

        
ประกัน
ชีวิต 

ไทย 20.17 20.17 1,487,264 1,487,264 3,230,714 3,355,004 
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทร่วมมีสินทรัพย์รวม และหนี้สินรวมดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

 ณ วันที่ ณ วันที่ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธันวาคม  

2560 
   
สินทรัพย์รวม 180,277.79 178,024.98 
หนี้สินรวม 164,499.99 161,630.95 

 

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษัทร่วมดังกล่าวมีรายได้รวม ก าไร

สุทธิ และก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ดังนี้  

 
หน่วย : ล้านบาท 

 

 

 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 31 มีนาคม 

 2561 2560 
รายได้รวม 9,215.83 8,802.58 
ก าไรสุทธ ิ 545.60 468.51 

รายการที่ต้องไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไร   

หรือขาดทุนในภายหลัง   

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย   

ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน (1.02) - 

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ต้องไม่จัดประเภท   

รายการใหม่ในภายหลัง 0.21 - 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ (0.81) - 

รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไร   

หรือขาดทุนในภายหลัง   

ผลขาดทุนจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด (11.30) (4.19) 

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (1,407.19) 20.90 

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ต้องจัดประเภท   

รายการใหม่ในภายหลัง 257.48 (13.34) 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,161.01) 3.37 
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งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 

และ 2560 ได้รับรู้ส่วนแบ่งก าไรตามสัดส่วนการถือหุ้นในเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังนี้ 
 

 
 

หน่วย : ล้านบาท 

 

 

 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุด 
 วันที่ 31 มีนาคม 

 2561 2560 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 110.04 94.50 

รายการที่ต้องไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไร   

หรือขาดทุนในภายหลัง   

ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม (0.21) - 

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ไม่ต้องจัดประเภท   

รายการใหม่ในภายหลัง 0.04 - 

ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม   
- สุทธิจากภาษีเงินได้ (0.17) - 
รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไร   

หรือขาดทุนในภายหลัง   

ส่วนแบ่ง ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม (286.10) 3.37 

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ต้องจัดประเภท   

รายการใหม่ในภายหลัง 51.93 (2.69) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม   
- สุทธิจากภาษีเงินได้ (234.17) 0.68 
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รายการกระทบยอดข้อมูลทางการเงินโดยสรุปข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทร่วม

ที่รับรู้ในงบการเงินรวม เป็นดังนี้ 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 

 

 ณ วันที่ ณ วันที่ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธันวาคม  

2560 
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วม 15,777.80 16,394.03 
สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม (ร้อยละ) 20.17 20.17 
 3,182.31 3,306.60 
มูลค่าเงินลงทุนที่สูงกว่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันลงทุน 48.40 48.40 
ราคาตามบัญชีของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม 3,230.71 3,355.00 

11.   เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

หน่วย : พันบาท 

 
12.  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
ประกอบด้วย

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัท ทุนช าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 
 31 

มีนาคม 
31 

ธันวาคม 
31 

มีนาคม 
31 

ธันวาคม 
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   ร้อยละ ร้อยละ   

บริษัทร่วม       
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต 
จ ากัด (มหาชน) 

2,950,000 2,950,000 20.17 20.17 1,487,264 1,487,264 

บริษัทย่อย       
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล 
ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

1,800,000 1,800,000 99.99 99.99 1,823,579 1,823,579 
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  หน่วย : พันบาท 

 

 

 งบการเงินรวม 

 ราคาทุน  ค่าเสื่อมราคาสะสม     

 ณ วันท่ี   เพิ่มข้ึน  จ าหน่าย /  โอนเข้า  ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ค่าเสื่อมราคา  จ าหน่าย /  ณ วันท่ี   ที่ดิน อาคารและ  ที่ดิน อาคารและ 

 1 มกราคม 

2561 

   ตัดบัญชี  (โอนออก)  31 มีนาคม 

2561 

 1 มกราคม 

2561 

   ตัดบัญชี  31 มีนาคม 

2561 

 อุปกรณ์สุทธิต้น

งวด 

 อุปกรณ์สุทธิ

ปลายงวด 

                   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  

                   1 มกราคม 2561  31 มีนาคม 2561 

ท่ีดิน 1,610  -  -  -  1,610  -  -  -  -  1,610  1,610 

อาคาร 774  -  -  -  774  (774)  -  -  (774)  -  - 

เคร่ืองใช้ส านักงาน 65,413  70  (21)  -  65,462  (55,360)  (1,366)  21  (56,705)     10,053  8,757 

เคร่ืองตกแต่ง

ส านักงาน 

      55,509  258  (442)  560  55,885       (34,018)  (2,074)  407  (35,685)     21,491     20,200 

ยานพาหนะ       39,315  -  -  -  39,315       (19,233)  (1,637)  -  (20,870)     20,082     18,445 

เคร่ืองใช้ส านักงาน

และ 

                     

เคร่ืองตกแต่ง

ส านักงาน 

                     

   -ระหว่างติดต้ัง -  560  -  (560)  -  -  -  -  -  -  - 

รวม      162,621  888  (463)  -  163,046     (109,385)  (5,077)  428  (114,034)     53,236     49,012 
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หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 ราคาทุน  ค่าเสื่อมราคาสะสม     
 ณ วันท่ี   เพิ่มข้ึน  จ าหน่าย /  โอนเข้า  ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ค่าเสื่อม

ราคา 
 จ าหน่าย /  ณ วันท่ี   ที่ดิน อาคารและ  ที่ดิน อาคารและ 

 1 มกราคม 
2560 

   ตัดบัญชี  (โอนออก)  31 ธันวาคม 
2560 

 1 มกราคม 
2560 

   ตัดบัญชี  31 ธันวาคม 
2560 

 อุปกรณ์สุทธิต้น
ป ี

 อุปกรณ์สุทธิ
ปลายป ี

                   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  
                   1 มกราคม 2560  31 ธันวาคม 

2560 
ท่ีดิน  1,610   -  -  -  1,610  -  -  -  -  1,610   1,610 
อาคาร 774  -  -  -  774  (774)  -  -  (774)  -  - 
เคร่ืองใช้ส านักงาน       69,120  2,410  (6,117)  -  65,413  (55,783)  (5,679)  6,102  (55,360)     13,337     10,053 
เคร่ืองตกแต่ง
ส านักงาน 

      52,975         750         (100)       1,884        55,509       (25,654)     (8,464)  100       (34,018)     27,321     21,491 

ยานพาหนะ       40,783       8,320     (9,788)  -        39,315       (22,517)     (5,953)         9,237       (19,233)     18,266     20,082 
เคร่ืองใช้ส านักงาน
และ 

                     

เคร่ืองตกแต่ง
ส านักงาน 

                     

   -ระหว่างติดต้ัง -       1,884  -     (1,884)  -  -  -  -  -  -  - 
รวม      165,262     13,364  (16,005)  -       162,621     (104,728)  (20,096)        15,439     (109,385)     60,534     53,236 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน  ค่าเสื่อมราคาสะสม     
 ณ วันที่   เพิ่มขึ้น  จ าหน่าย /  ณ วันที่   ณ วันที่   ค่าเสื่อม

ราคา 
 จ าหน่าย /  ณ วันที่   ที่ดิน อาคารและ  ที่ดิน อาคารและ 

 1 มกราคม 
2561 

   ตัดบัญช ี  31 มีนาคม 
2561 

 1 มกราคม 
2561 

   ตัดบัญช ี  31 มีนาคม 
2561 

 อุปกรณ์สุทธิต้น
งวด 

 อุปกรณ์สุทธิปลาย
งวด 

                 ณ วันที่  
1 มกราคม 2561 

 ณ วันที่  
31 มีนาคม 2561 

ที่ดิน 1,610  -  -  1,610  -  -  -  -  1,610  1,610 
อาคาร 774  -  -  774  (774)  -  -  (774)  -  - 
เครื่องใช้ส านักงาน 2,928  1  -  2,929  (2,680)  (53)  -  (2,733)  248  196 

เครื่องตกแต่งส านักงาน 4,456  -  -  4,456  (4,246)  (76)  -  (4,322)  210  134 
ยานพาหนะ 8,168  -  -  8,168  (2,760)  (292)  -  (3,052)  5,408  5,116 
รวม 17,936  1  -  17,937  (10,460)  (421)  -  (10,881)  7,476  7,056 

         

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน  ค่าเสื่อมราคาสะสม     
 ณ วันที่   เพิ่มขึ้น  จ าหน่าย /  ณ วันที่   ณ วันที่   ค่าเสื่อม

ราคา 
 จ าหน่าย /  ณ วันที่   ที่ดิน อาคารและ  ที่ดิน อาคารและ 

 1 มกราคม 
2560 

   ตัดบัญช ี  31 ธันวาคม 
2560 

 1 มกราคม 
2560 

   ตัดบัญช ี  31 ธันวาคม 
2560 

 อุปกรณ์สุทธิต้น
งวด 

 อุปกรณ์สุทธิปลาย
งวด 

                 ณ วันที่  
1 มกราคม 2560 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2560 

ที่ดิน 1,610  -  -  1,610  -  -  -  -  1,610  1,610 
อาคาร 774  -  -  774  (774)  -  -  (774)  -  - 
เครื่องใช้ส านักงาน 2,894  63  (29)  2,928  (2,494)  (215)  29  (2,680)  400  248 
เครื่องตกแต่งส านักงาน 4,456  -  -  4,456  (3,939)  (307)  -  (4,246)  517  210 
ยานพาหนะ 8,708  5,760  (6,300)  8,168  (8,618)  (442)  6,300  (2,760)  90  5,408 
รวม 18,442  5,823  (6,329)  17,936  (15,825)  (964)  6,329  (10,460)  2,617  7,476 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัทบางรายการ ซึ่งมีราคาทุนจ านวนเงิน 59.56 ล้านบาท และ 56.38 ล้านบาท 

ตามล าดับ ได้ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังมีการใช้งานอยู่ (บริษัท : จ านวน 7.79 ล้านบาท) 
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13.  สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

       สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มี

รายละเอียด    ดังนี้ 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 181,229 167,169 14,503 6,482 

 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 

มีนาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วยผลกระทบทางภาษีของรายการดังต่อไปนี้ 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ณ วันที่ 
 1 มกราคม ในก าไร ในก าไร 31 มีนาคม 
 2561 หรือขาดทุน หรือขาดทุน 2561 
   เบ็ดเสร็จอื่น  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เบี้ยประกันภัยค้างรับ 890 240 - 1,130 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น 567 - - 567 
เงินส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 86,046 1,085 - 87,131 
ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า     

ของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื่อขาย 10,261 -       7,923 18,184 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 46,072 3,775 - 49,847 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้     

มีการรายงานให้บริษัททราบ 15,366 222 - 15,588 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 12,678 758 - 13,436 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป 301 - - 301 
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 432 - - 432 

 172,613 6,080       7,923 186,616 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ณ วันที่ 



93 

 

 

 1 มกราคม ในก าไร ในก าไร 31 มีนาคม 
 2561 หรือขาดทุน หรือขาดทุน 2561 

   เบ็ดเสร็จอื่น  
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า     

ของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื่อขาย (505) -              57           (448) 
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภท     

เงินลงทุน (4,939) - -       (4,939) 
 (5,444) -              57        (5,387) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  167,169 6,080       7,980 181,229 

            

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ณ วันที่ 
 1 มกราคม ในก าไร ในก าไร 31 มีนาคม 
 2560 หรือขาดทุน หรือขาดทุน 2560 

   เบ็ดเสร็จอื่น  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เบี้ยประกันภัยค้างรับ 890 - - 890 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น 567 - - 567 

เงินส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 79,616 (771) - 78,845 

ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า     

ของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื่อขาย 22,677 -       (3,611) 19,066 

ส ารองค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 56,699 (1,045) - 55,654 

ส ารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้     

มีการรายงานให้บริษัททราบ 15,818 1,626 - 17,444 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 10,944 505 - 11,449 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป 301 - - 301 

เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 4,067 - - 4,067 

 191,579 315       (3,611) 188,283 

 

หน่วย : พัน

บาท 

 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ณ วันที่ 
 1 มกราคม ในก าไร ในก าไร 31 มีนาคม 
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 2560 หรือขาดทุน หรือขาดทุน 2560 

   เบ็ดเสร็จอื่น  
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า     

ของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื่อขาย (681) -              69           (612) 
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภท     

เงินลงทุน (4,939) - -       (4,939) 
 (5,620) -              69        (5,551) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  185,959 315       (3,542) 182,732 

          

หน่วย : พันบาท 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ณ วันที่ 
 1 มกราคม ในก าไร ในก าไร 31 มีนาคม 
 2561 หรือขาดทุน หรือขาดทุน 2561 
   เบ็ดเสร็จอื่น  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง     

มูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื่อขาย 10,261 - 7,923 18,184 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 859 98 - 957 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป 301 - - 301 

 11,421 98 7,923 19,442 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภท     

เงินลงทุน (4,939) - - (4,939) 
 (4,939) - - (4,939) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  6,482 98 7,923 14,503 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ รายการที่รับรู้ รายการที่รับรู้ ณ วันที่ 
 1 มกราคม ในก าไร ในก าไร 31 มีนาคม 
 2560 หรือขาดทุน หรือขาดทุน 2560 
   เบ็ดเสร็จอื่น  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง     
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มูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื่อขาย 22,677 - (3,611) 19,066 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1,412 45 - 1,457 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป 301 - - 301 

 24,390 45 (3,611) 20,824 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภท     

เงินลงทุน (4,939) - - (4,939) 
 (4,939) - - (4,939) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  19,451 45 (3,611) 15,885 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด  ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 31 มีนาคม  วันที่ 31 มีนาคม 
 2561  2560  2561  2560 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลตามแบบ        

แสดงรายการ 10,957  2,664  1,729  568 

รายการปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่        

เกี่ยวข้องกับผลต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นและ        

ที่กลับรายการ (6,080)  (315)  (98)  (45) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบก าไรขาดทุนและ        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 4,877  2,349  1,631  523 

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 

มีดังนี้ 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มนีาคม 
 2561  2560 

 อัตราภาษี  จ านวนเงิน  อัตราภาษี  จ านวนเงิน 

 ร้อยละ    ร้อยละ   

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   160,497    113,339 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้ 20.00  32,099   20.00  22,668 

ผลกระทบทางภาษีของรายการที่มิได้เป็นรายได้        

และค่าใช้จ่ายทางภาษี (16.96)  (27,222)  (17.93)  (20,319) 
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบก าไรขาดทุนและ        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 3.04  4,877  2.07  2,349 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มนีาคม 
 2561  2560 

 อัตราภาษี  จ านวนเงิน  อัตราภาษี  จ านวนเงิน 

 ร้อยละ    ร้อยละ   

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   34,430    8,980 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้ 20.00  6,886  20.00  1,796 

ผลกระทบทางภาษีของรายการที่มิได้เป็นรายได้        

และค่าใช้จ่ายทางภาษี (15.26)  (5,255)  (14.18)  (1,273) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบก าไรขาดทุนและ        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 4.74  1,631  5.82  523 

 

14.  หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 

 

หนี้สินตาม 
สัญญาประกันภัย 

หนี้สินส่วนที่ 
เอาประกันภัยต่อ 
(ดูหมายเหตุข้อ 7) 

 
 

สุทธ ิ

ส ารองค่าสินไหมทดแทน    

ค่าสินไหมที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว 689,583 (436,597) 252,986 
ค่าสินไหมที่เกิดขึ้นที่ยังไม่ได้รับรายงาน 117,202 (39,260) 77,942 
ส ารองเบี้ยประกันภัย    
ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 1,402,239 (525,879) 876,360 
รวม 2,209,024 (1,001,736) 1,207,288 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 หนี้สินตาม หนี้สินส่วนที่ สุทธ ิ
 สัญญาประกันภัย เอาประกันภัยต่อ  
  (ดูหมายเหตุข้อ 7)  
ส ารองค่าสินไหมทดแทน    
ค่าสินไหมที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว 560,142 (326,882) 233,260 
ค่าสินไหมที่เกิดขึ้นที่ยังไม่ได้รับรายงาน 117,028 (40,196) 76,832 
ส ารองเบี้ยประกันภัย    
ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 1,391,825 (524,960) 866,865 
รวม 2,068,995 (892,038) 1,176,957 

 

14.1  ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น 

14.1.1  ส ารองค่าสินไหมทดแทน 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
ณ วันที่ 

31 มีนาคม 
2561 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2560 

ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี 677,170 819,103 
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างงวด/ปี 506,875 1,475,255 
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหม   
ทดแทนและข้อสมมติฐานในการค านวณ   
ส ารองค่าสินไหมทดแทน 847 (86,674) 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด/ปี (378,107) (1,530,514) 
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 806,785 677,170 
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14.1.2  ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
           ณ วันที่       ณ วันที่ 
           31 มีนาคม           31 ธันวาคม 
          2561           2560 

ณ วันที่ 1 มกราคม  1,391,825 1,430,786 
เบี้ยประกันภัยรับส าหรับงวด/ปี 763,217 2,953,655 
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในงวด/ปี (752,803) (2,992,616) 
ณ วันที่ 31 มีนาคม และวันที่ 31 ธันวาคม    1,402,239 1,391,825 

          

 14.1.3  ส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทไม่มีการตั้งส ารอง   การเสี่ยงภัยที่ยังไม่

สิ้นสุด เนื่องจากส ารองการเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดที่ประมาณขึ้นของบริษัท มีจ านวน 756.02 ล้านบาท 

และ 759.41 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งมีจ านวนต่ ากว่าส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 

15.  เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 

       เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประกอบด้วย 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ ณ วันที่ 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2561 2560 

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ 426,903 418,789 
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 190,430 249,070 
รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 617,333 667,859 
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16.  การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

การจ าแนกส่วนงานทางธุรกิจได้จัดท าขึ้นตามเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดท ารายงานภายในที่เสนอ

ต่อผู้บริหาร ของกลุ่มบริษัท ผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจที่น าเสนอต่อผู้

มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร 

และการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานด าเนินงานมีการวัดค่าที่เป็นไปตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทด าเนินกิจการใน 2 ส่วนงานหลัก คือ (1) ธุรกิจประกันวินาศภัย และ (2) ธุรกิจการ

ลงทุน ซึ่งด าเนินการและบริหารงานเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่มีการแสดง

ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่  31 มีนาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จาก

บุคคลภายนอกรายใดรายหนึ่งที่มีจ านวนเงินต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของรายได้รวม 

ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจของกลุ ่มบริษัทส าหรับงวดสามเดือน

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้ 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มนีาคม 
 ธุรกิจประกัน 

วินาศภัย 
 

ธุรกิจการลงทุน 
 

รายการตัดบัญชี 
 

รวม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

         
รายได้จากภายนอก 526,315 539,699 49,517 25,211 - - 575,832 564,910 

ส่วนแบ่ง
ก าไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม 

- - 110,045 94,498 - - 110,045 94,498 

รายได้อ่ืน 486 723 5,183 8,599 (5,333) (8,531) 336 791 
รวมรายได้ 526,801 540,422 164,745 128,308 (5,333) (8,531) 686,213 660,199 
ค่าใช้จ่ายธุรกิจประกันภัย 441,507 458,780 - - - - 441,507 458,780 

ค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร
ส าคัญ 

11,442 9,373 5,964 10,361 - - 17,406 19,734 

ค่าใช้จ่ายอ่ืน 57,830 62,408 14,306 14,469 (5,333) (8,531) 66,803 68,346 
ค่าใช้จ่าย

ภาษีเงินได้ 
3,246 1,826 1,631 523 - - 4,877 2,349 

ก าไรสุทธิ 12,776 8,035 142,844 102,955 - - 155,620 110,990 
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17.  ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

        ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 แสดงดังนี ้

 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ก าไรสุทธิ (พันบาท) 155,620 110,990 32,799 8,457 
จ านวนหุน้สามัญที่ออกจ าหน่ายแล้ว (หุ้น) 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน (บาท) 0.62 0.44 0.13 0.03 

18.  รายการกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รวมรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและบริษัทที่

เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นหรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน งบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้แสดงถึงผลของรายการเหล่านี้ตามมูลฐานที่พิจารณา

ร่วมกันระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้ 

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้ 
 

 

รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ ประเภทธุรกิจ 
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน ประกันภัย 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน ธนาคาร 
บริษัท หลักทรัพย์ กรงุศรี จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน ธุรกิจหลกัทรัพย ์
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน จัดการกองทุน 
บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จ ากัด ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน สินเชื่อเช่าซื้อและลิสซิ่ง 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน วัสดุก่อสร้าง 
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน ธุรกิจทางโทรทัศน์ 
บริษัท ทุนมหาโชค จ ากัด ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน รับจ้างโฆษณา 
บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จ ากัด ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน ลงทุนในหลกัทรัพย์ 
บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จ ากัด ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน ให้เช่าพ้ืนที่ส านักงาน 
บริษัท ซีเคเอส โฮลดิง้ จ ากัด ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน ลงทุนในหลกัทรัพย์ 
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต  จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน ประกันชีวิต 
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน รับจ้างโฆษณา 
บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จ ากัด ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน บริหารสินทรัพย์ 
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามเรียลตี้ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด  ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน บริการ 
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

และลสิซิ่ง 



101 

 

 

บริษัท กรุงศรี แฟ็กเตอริง จ ากัด ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน แฟ็กเตอริง 
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จ ากัด ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน บริการ 
บริษัท อีสเทอร์นสตาร์ เรียล เอสเตท จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน อสังหาริมทรัพย์ 
บริษัท ทัมมี่ เทค จ ากัด กรรมการบางส่วนร่วมกัน ที่ปรึกษา 
บริษัท เขาเขียวคันทรี่คลับ จ ากัด กรรมการบางส่วนร่วมกัน ธุรกิจสนามกอล์ฟ 

 

 

18.1   เงินลงทุน 

        ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงินลงทุน เงินปันผล 

เงินลงทุน - หน่วยลงทุน   
หน่วยลงทุนที่บริหารโดย   

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด   
- กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ 76,249 - 
- กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ 989,249 - 
- กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิต้ีปันผล 24,749 5,572 
- กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 150,465 5,470 
- กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล 66,331 13,361 
- กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล 7,069 945 
- กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอล ไฮเพย์เอาท์  21,558 - 
- กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิต้ี 17,333 - 
- กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิต้ีปันผล 9,423 246 
- กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิต้ีปันผล 35,229 - 

 1,397,655 25,594 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงินลงทุน  เงินปันผล 

เงินลงทุน - หุ้นสามัญ    
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) -  103 

 -  103 

         

 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

         หน่วย : พันบาท 

 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงินลงทุน เงินปันผล 

เงินลงทุน - หน่วยลงทุน   
หน่วยลงทุนที่บริหารโดย   
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด   
- กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพ่ิมทรัพย์ 159,011 - 
- กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ 985,926 - 
- กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิต้ีปันผล 31,893 2,616 
- กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 153,962 14,359 
- กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล 16,466 1,128 
- กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซเิบิ้ลปันผล 82,041 2,960 
- กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกสัปันผล 8,370 1,539 
- กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอล ไฮเพย์เอาท์  22,807 - 
- กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิต้ี 18,298 - 
-กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล 10,390 443 
-กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แครอิ์ควิต้ีปันผล 37,709 2,309 

 1,526,873 25,354 
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18.2  ยอดคงเหลือและรายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระส าคัญมีดังน้ี   

         หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 

31 มีนาคม 
2561 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2560 

ณ วันที่ 
31 มีนาคม 

2561 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

2560 
 
 

เงินฝากธนาคาร     
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 516,166 643,460 184,096 195,088 
เบี้ยประกันภัยค้างรับ     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 

เบี้ยประกันภัยค้างรับ (ต่อ)     
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จ ากัด (มหาชน) 338 7 - - 
บริษัท กรุงศรี แฟ็กเตอริง จ ากัด 41 - - - 
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 389 - - - 
บริษัท อีสเทอร์นสตาร์ เรียล เอสเตท จ ากัด (มหาชน) - 20 - - 
บริษัท เขาเขียวคันทรี่คลับ จ ากัด 3 - - - 
ดอกเบี้ยค้างรับ     
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 1,309 1,132 80 197 
บริษัท หลักทรัพย์ กรงุศรี จ ากัด (มหาชน) - 3 - - 
รายได้ค้างรับ     
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) - - 2,072 4,574 
ลูกหนี้ค่าขายหลักทรัพย์     
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด 879 - 879 - 
เงินมัดจ าค่าเช่าและอุปกรณ์     
บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จ ากัด 6,260 6,260 1,427 1,427 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 2 2 2 2 
 6,262 6,262 1,429 1,429 
บริษัท หลักทรัพย์ กรงุศรี จ ากัด (มหาชน) 1,003 1,000 - - 
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า     
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 7,447 8,936 - - 
เจ้าหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์     
บริษัท หลักทรัพย์ กรงุศรี จ ากัด (มหาชน) 4,011 - 4,011 - 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด 2,441 - 2,441 - 
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินค้างจ่าย     
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 43 41 17 16 
ค่าจ้างและบ าเหนจ็ค้างจ่าย     
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 13,132 11,237 - - 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืนค้างจ่าย     
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 16,394 18,851 - - 

3,933 720 - - 
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บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด 1,448 - - - 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) 741 1,497 - - 
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด 402 101 - - 
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต  จ ากัด (มหาชน) 182 25 - - 
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) - 242 - - 
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามเรียลตี้ แอนด์  เซอร์วิส 
จ ากัด 

85 65 - - 

 

 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 31 มีนาคม 
 2561 2560 

เบี้ยประกันภัยรับ   
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 5,150 7,819 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด  1,348 1,253 
บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จ ากัด 3 8 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) 1,358 1,552 
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์ และวิทยุ จ ากดั  648 504 
บริษัท ทุนมหาโชค จ ากัด 34 41 
บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จ ากัด 67 70 
บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จ ากัด 62 29 
บริษัท ซีเคเอส โฮลดิง้ จ ากัด 46 - 
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 170 179 
บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จ ากัด 359 401 
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามเรียลตี้ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 297 417 
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จ ากัด (มหาชน) 308 - 
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 38 - 
บริษัท อีสเทอร์นสตาร์ เรียล เอสเตท จ ากัด 440 231 
บริษัท ทัมมี่ เทค จ ากัด 13 14 
บริษัท เขาเขียวคันทรี่คลับ จ ากัด 85 70 
 10,426 12,588 

บริษัทย่อยใช้นโยบายราคาและเงื ่อนไขการคิดค่าเบี ้ยประกันภัยรับและเบี ้ยประกันภัยต่อ

เช่นเดียวกันกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไปและบริษัทประกันภัยอื่น 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 31 มีนาคม วันที่ 31 มีนาคม 

 2561 2560 2561 2560 
ดอกเบี้ยรับ     
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 611 707 97 99 

รายได้ค่าบริการ     
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) - - 5,183 8,411 

กลุ่มบริษัทได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารคิดให้กับบริษัทประกันภัยทั่วไป  

บริษัทได้ท าสัญญาให้บริการการจัดการกับบริษัทย่อย ในการให้บริการด้านการบริหารและการจัดการด้าน

บัญชี เงินเดือน และสารสนเทศ ซึ่งอัตราค่าบริการเป็นอัตราที่ตกลงกัน ซึ่งอ้างอิงจากประมาณการ

เวลาและต้นทุนที่บริษัทใช้ไปส าหรับการให้บริการแก่บริษัทย่อย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 31 มีนาคม 
 2561 2560 
ค่าจ้างและบ าเหน็จ   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 39,395 43,394 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 25,504 26,610 
   

บริษัทย่อยจ่ายค่าจ้างและบ าเหน็จ และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น ตามเงื่อนไขและอัตราที่

ตกลงในสัญญาวิสาหกิจธนาคารและประกันภัยระหว่างบริษัทย่อยกับธนาคารที่เกี่ยวข้องกัน

ดังกล่าว ทั้งนี้อัตราค่าบ าเหน็จเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และเป็นอัตราที่บริษัทย่อยให้กับบริษัทนายหน้าประกัน

วินาศภัยทั่วไป 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 31 มีนาคม วันที่ 31 มีนาคม 

 2561 2560 2561 2560 
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์     

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 557 - 389 - 
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน     

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด  85 - 85 - 
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 88 62 17 7 
     

กลุ่มบริษัทจ่ายค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน และค่าธรรมเนียมผู้รับ

ฝากทรัพย์สิน ซึ่งเป็นราคาและเงื่อนไขเดียวกันกับที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวคิดกับบริษัททั่วไป 

 

หน่วย : พัน

บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 31 มีนาคม วันที่ 31 มีนาคม 

 2561 2560 2561 2560 
ค่าเช่าและค่าบริการ     

บริษัท บีบทีีวี เอ็คควิตี้ จ ากัด 6,284 5,759 1,449 1,325 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 3 3 3 3 

ค่าบริการจัดการ     
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกนัภยั จ ากัด (มหาชน)      - - 150 120 

กลุ่มบริษัทได้ท าสัญญาเช่าพื้นที่ส านักงาน เคร่ืองอุปกรณ์อาคารและการให้บริการภายในอาคารกับ

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี ซึ่งราคาและเงื่อนไขของค่าเช่าเป็นเช่นเดียวกัน

กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวคิดกับบริษัททั่วไป  
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บริษัทได้ท าสัญญาบริการการจัดการกับบริษัทย่อย ในการรับบริการเกี่ยวกับด้านบุคลากร ตรวจสอบ

ภายในและสารสนเทศ ซึ่งอัตราค่าบริการเป็นอัตราที่ตกลงกัน ซึ่งอ้างอิงจากประมาณการเวลาและ

ต้นทุนที่บริษัทย่อยใช้ไปส าหรับการให้บริการแก่บริษัท 

19.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคัญ 

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายส าหรับ

เงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประชุมและผลประโยชน์อ่ืน ๆ ของกรรมการและผู้บริหารส าคัญ 

ดังต่อไปนี ้

 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าคัญ        
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 16,207  18,854  5,307  9,969 
ผลประโยชนห์ลังออกจากงาน 862  543  444  179 
ค่าตอบแทนกรรมการ 337  337  213  213 

 17,406  19,734  5,964  10,361 
        

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 และ 2560 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ

บริษัทเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 และวันที่ 24 เมษายน 2560 ตามล าดับ 

นอกจากนี้ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทย่อยส าหรับปี 2561 และ 2560 ได้รับอนุมัติจากที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 และวันที่ 17 เมษายน 2560 

ตามล าดับ 
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20.  หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินท่ีจัดสรรไว้เป็นเงินส ารองวางไว้กับนายทะเบียน 

        ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วนของ 

บริษัทและบริษัทย่อยได้ถูกน าไปวางไว้เป็นประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินส ารองวางไว้กับ

นายทะเบียน (ดูหมายเหตุข้อ 9) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย และตามประกาศของ

คณะกรรมการ ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการ

วางเงินส ารองส าหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 

ตามล าดับ ดังนี ้

 

 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

เงินลงทุนในหลักทรัพยท์ี่มีภาระผูกพันที่วาง
ไว้กับ 

       

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย 

       

หลักทรัพย์ประกนัวางไว้กับนายทะเบียน        

เงินฝากธนาคาร 28,000  28,000  14,000  14,000 

หลักทรัพย์ทีจ่ัดสรรไว้เปน็เงนิส ารองวางไว้
กับนายทะเบียน 

       

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 390,811  383,973  139,666  133,032 

รวมหลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน 418,811  411,973  153,666  147,032 

 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 บริษัทได้ยื่นขอคืนหลักทรัพย์ประกันที่วางไว้กับนายทะเบียนจาก

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เนื่องจากบริษัทได้ส่งคืน

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยแล้วเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554 และใบอนุญาตดังกล่าว
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ได้สิ้นผลตั้ งแต่วันที่  20 ธันวาคม 2554 ต่อมา เมื่ อวันที่  1 พฤศจิกายน 2555 ส านักงาน

คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้ปฏิเสธค าขอดังกล่าว เนื่องจาก

บริษัทยังคงมีภาระผูกพันเกี่ยวกับ  หนี้ตามสัญญาประกันภัยที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล 

ซึ่งเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยมีบุริมสิทธิเหนือเงินส ารองส าหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็น

รายได้ของบริษัทที่วางไว้กับนายทะเบียนตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 

2535 ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจึงยังไม่

สามารถคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวให้กับบริษัทได ้

21.  ทรัพย์สินท่ีมีข้อจ ากัดและภาระผูกพัน 

21.1  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยมีสลากออมสินจ านวน 

6.90 ล้านบาท และ จ านวน 3.55 ล้านบาท ตามล าดับ ใช้เป็นหลักทรัพย์ในการวาง

ค้ าประกันในกรณีผู้เอาประกันที่เป็นผู้ขับขี่รถยนต์ตกเป็นผู้ต้องหา (ดูหมายเหตุข้อ 

9) 

21.2  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีวงเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้

เบิกออกมาใช้ โดยมีเงินฝากประจ าธนาคารของกลุ่มบริษัท เป็นหลักทรัพย์ค้ า

ประกันในจ านวนเท่ากับวงเงินที่ได้รับ ดังนี้ 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

วงเงินเบิกเกนิบัญช ี(ดหูมายเหตขุ้อ 9) 40,000  40,000  20,000  20,000 

วงเงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน (ดูหมายเหตุข้อ 9) 10,000  10,000  10,000  10,000 

22.  สัญญาเช่าและบริการระยะยาว 

สัญญาเช่าและบริการระยะยาว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประกอบด้วย 
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ประเภท 

งบการเงินรวม 
ระยะเวลาที่เหลืออยู่ รวมจ านวนเงินที่ต้องจ่าย 

ไม่เกิน 1 ปี  เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ตามอายุสัญญาเช่าที่เหลือ 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561    
พื้นที่ส านักงาน    
- บริษทัทีเ่กี่ยวข้องกัน        7,538        6,910         14,448 

- อื่น ๆ        7,507        8,358         15,865 
บริการ - บริษทัทีเ่กี่ยวข้องกัน        7,538        6,910         14,448 

อุปกรณ์ - บริษทัทีเ่กี่ยวข้องกัน      10,051      9,213         19,264 
      32,634      31,391         64,025 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560    
พื้นที่ส านักงาน    
- บริษทัทีเ่กี่ยวข้องกัน        7,538        8,795         16,333 

- อื่น ๆ        6,350        6,674         13,024 
บริการ - บริษทัทีเ่กี่ยวข้องกัน        7,538        8,795         16,333 

อุปกรณ์ - บริษทัทีเ่กี่ยวข้องกัน      10,051      11,726         21,777 
      31,477      35,990         67,467 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ประเภท ระยะเวลาท่ีเหลืออยู ่ รวมจ านวนเงินที่ต้องจ่าย 

 ไม่เกิน 1 ปี  เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 
5 ปี 

ตามอายุสัญญาเช่าท่ีเหลือ 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561    
พื้นที่ส านักงาน    
- บริษทัทีเ่กี่ยวข้องกัน 1,739 1,594 3,333 

บริการ - บริษทัทีเ่กี่ยวข้องกัน 1,739 1,594 3,333 

อุปกรณ์ - บริษทัทีเ่กี่ยวข้องกัน 2,318 2,125 4,443 

 5,796 5,313 11,109 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560    
พื้นที่ส านักงาน    
- บริษทัทีเ่กี่ยวข้องกัน 1,739 2,029 3,768 

บริการ - บริษทัทีเ่กี่ยวข้องกัน 1,739 2,029 3,768 

อุปกรณ์ - บริษทัทีเ่กี่ยวข้องกัน 2,318 2,705 5,023 

 5,796 6,763 12,559 
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ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าและ

ค่าบริการตามสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ดังนี ้

 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 31 มีนาคม วันที่ 31 มีนาคม 

    2561    2560       2561    2560 
ค่าเช่าและค่าบริการ 8,419 7,713 1,449 1,325 

 

23.  หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นและภาระผูกพัน 

       23.1  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยถูกฟ้องร้องจากการเป็น

ผู้รับ 

       ประกันภัย โดยบริษัทย่อยได้ประมาณความเสียหายและบันทึกภาระหนี้สินไว้ในบัญชี

ส ารอง ค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย ดังนี้ 
 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ ณ วันที่ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2561 2560 

ประมาณการความเสียหายจากการถกูฟ้องร้อง 26,911 24,649 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจะไม่แตกต่างจากประมาณการที่ตั้งไว้

อย่างมีสาระส าคัญ 

23.2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นจ านวนเงินประมาณ 10.57 ล้าน

บาท    



112 

 

 

24.  การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 รายการสินทรัพย์ทางการเงินบางรายการของกลุ่มบริษัทมีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมใน

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปนี้แสดงถึงข้อมูล

เกี่ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว 
 งบการเงินรวม 
 มูลค่ายุติธรรม ล าดับชั้นมูลค่า เทคนิคการประเมินมูลค่า  
 ณ วันที่  

31 มีนาคม  
2561 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม  

2560 

ยุติธรรม และข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม 

 (พันบาท) (พันบาท)   
สินทรัพย์ทางการเงิน     

หลักทรัพย์รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ 

435,463 469,329 ระดับ 2 วิธีกระแสเงินสดคิดลดโดยใช้อัตรา
ผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย ณ สิ้นวันท าการสุดท้าย
ของรอบระยะเวลารายงาน 

ตราสารทุน 731,990 524,419 ระดับ 1 ราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท าการ
สุดท้ายของรอบระยะเวลารายงานของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตราสารทุน 1,525,313 1,685,955 ระดับ 2 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ 
สิ้นวันท าการสุดท้ายของรอบระยะเวลา
รายงาน 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่ายุติธรรม ล าดับชั้นมูลค่า เทคนิคการประเมินมูลค่า  
 ณ วันที่  

31 มีนาคม  
2561   

ณ วันที่  
31 ธันวาคม  

2560 

ยุติธรรม และข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม 

 (พันบาท) (พันบาท)   
สินทรัพย์ทางการเงิน     

หลักทรัพย์รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ 

139,666 133,032 ระดับ 2 วิ ธี กระแสเงินสดคิ ดลดโดยใช้ อั ตรา
ผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย ณ สิ้นวันท าการสุดท้าย
ของรอบระยะเวลารายงาน 

ตราสารทุน 550,514 401,165 ระดับ 1 ราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท าการ
สุดท้ายของรอบระยะเวลารายงานของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตราสารทุน 1,499,156 1,659,866 ระดับ 2 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ  
    สิ้นวันท าการสุดท้ายของรอบระยะเวลา
รายงาน 
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25.  เหตุการณภ์ายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

25.1 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทร่วมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ในอัตราหุ้นละ 5.57 บาท จ านวน 295 ล้านหุ้น เป็นจ านวนเงิน 1,643.15 ล้านบาท ซึ่งการ

จ่ายเงินปันผลนี้อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

25.2 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยมีมติอนุมัติจ่ายเงิน

ปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จ านวน 180 ล้านหุ้น เป็นจ านวนเงิน 54 ล้านบาท 

ซึ่งเป็นการจัดสรรจากผลการด าเนินงานส าหรับงวดบัญชีปี 2560 โดยเงินปันผล

ดังกล่าวได้จ่ายในวันที่ 9 เมษายน 2561 

25.3  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติดังต่อไปนี้ 

25.3.1  อนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัท รุ่นที่ 1 (“AYUD-W1”) จ านวนไม่เกิน 125 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้น

เดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 2 หุ้น ต่อใบส าคัญ

แสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยมีอายุของ AYUD-W1 เท่ากับ 2 ปีนับจากวันที่ออก ซึ่ง

สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทปีละ 2 คร้ัง ในทุกวันที่ 15 

ของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ในอัตราการใช้สิทธิ AYUD-W1 

จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น และราคาการใช้สิทธิ

ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเท่ากับ 39 บาทต่อหุ้น  

25.3.2  อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 500 ล้านบาท เป็น 250 ล้าน

บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้น าออกจ าหน่าย และแก้ไข

เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลด

ทุนจดทะเบียน  

25.3.3  อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 250 ล้านบาท เป็น 375 ล้าน

บาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 125 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 

บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้
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สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (“AYUD-W1”)  

25.3.4  อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 125 ล้านหุ้น มูล

ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่

จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (“AYUD-W1”)  

25.4  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนจาก 

500 ล้านบาท เป็น 250 ล้านบาท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เรียบร้อยแล้ว 

25.5  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 

250 ล้านบาท เป็น 375 ล้านบาท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เรียบร้อยแล้ว 

26.  การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

       งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการบริหารผู้มีอ านาจลงนาม

ของ    

       บริษัท เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561  

       บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

       หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการแบบย่อ 

       ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 

       “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

1.  ข้อมูลทั่วไปและการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

      1.1 บริษัท 

 บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือการลงทุนโดยถือหุ้นในบริษัทอ่ืน โดยปัจจุบันมี

ส านักงานใหญ่อยู่ที่อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุม

วัน กรุงเทพมหานคร บริษัทมีบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัท

ย่อย ซึ่งด าเนินธุรกิจประกันวินาศภัย โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยในอัตราร้อยละ 99.99 
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     1.2  บริษัทย่อย 

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทย่อย”) เป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นใน

ประเทศไทย เมือ่วันที่ 21 กันยายน 2525 โดยมีธุรกิจหลัก คือ ประกันวินาศภัย และได้รับ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุกประเภท เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2525 และได้จด

ทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 โดยมีสถานประกอบการจด

ทะเบียนอยู่ที่อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 18 เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 

2.  เกณฑ์การจัดท าและน าเสนองบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะ

กิจการ 

     2.1  งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการน้ีได้จัดท าขึ้นในสกุล

เงินบาทและตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง “การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล” และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และประกาศ

คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข 

และระยะเวลาในการจัดท าและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท

ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

เป็นแบบย่อ และมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

     2.2  งบการเงินระหว่างกาลรวมนี้ได้จัดท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ศรีอยุธยา 

แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัท

ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 (ดูหมายเหตุข้อ 11) โดยรายการบัญชีระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยที่

มีสาระส าคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินระหว่างกาลรวมนี้แล้ว งบการเงินระหว่างกาลรวม

ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ได้จัดท าขึ้นโดยรวมงบ

การเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อยส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

2561 ซึ่งได้สอบทานแล้วงบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท าขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้

นโยบายการบัญชีที่ส าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท 
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      2.3  งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2560 ซึ่งน ามาแสดงเปรียบเทียบได้มาจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว 

      2.4  ผลการด าเนินงานซึ่งยังไม่ได้ตรวจสอบที่ปรากฏในงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุด

วันที่      30 มิถุนายน 2561 มิใช่เคร่ืองบ่งชี้และมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานเต็มปี 

      2.5  ข้อมูลบางประการซึ่งควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจ าปีที่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินมิได้น ามาแสดงไว้ ณ ที่นี้ เน่ืองจากมิได้มีการก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูล

ดังกล่าวในงบการเงินระหว่างกาล ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและงวดหก

เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 จึงควรอ่านประกอบกับงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2560 ซึ่งได้มีการตรวจสอบแล้ว 

      2.6  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

ส าหรับงวดบัญชีปัจจุบันในระหว่างงวด บริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

ปรับปรุงและฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและ

ค าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน

ระหว่างกาลของบริษัท 

     2.7  มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มีผล

บังคับใช้สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 

เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 

2561 และจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 

มกราคม 2562 เป็นต้นไปผู้บริหารของบริษัทจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมา

เร่ิมถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัทเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 

โดยผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว และ
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เห็นว่าการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระส าคัญต่องบการเงินของบริษัทในงวดที่จะเร่ิมถือปฏิบัติ 

3.  นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลจัดท าขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณ

เช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นอกจากนี้ บริษัทได้มีการ

ออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้ในระหว่าง

งวด ท าให้มีนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ดังนี้ 

ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวม

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างงวด

ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยผลรวมของจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ใน

ระหว่างงวดกับจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯ อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้น

สามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ 

วันต้นงวด หรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า 

4.  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด 

       4.1  รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดส าหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 

มิถุนายน 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 
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 วันที่ 30 มิถุนายน 
 2561  2560 

เจ้าหนี้อื่นเพ่ือซื้อสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 1 มกราคม 31  - 
บวก  ซื้อสินทรัพย์ถาวร 1,696  3,359 
หัก  เงินสดจ่ายเพ่ือซื้อสินทรัพย์ถาวร (1,727)  (3,326) 
เจ้าหนี้อื่นเพ่ือซื้อสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 30 มิถุนายน  -  33 

 

4.2 รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30     มิถุนายน 2561 และ 2560 ประกอบด้วย 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 30 มิถุนายน 
 2561  2560 

เจ้าหนี้อื่นเพื่อซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 1 มกราคม -  20 
บวก  ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 527  2,703 
หัก   เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตวัตน (527)  (2,632) 
เจ้าหนี้อื่นเพื่อซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 30 มิถุนายน -  91 

 

 

 

 

 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประกอบด้วย 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่   ณ วันที่  ณ วันที่   ณ วันที่ 
 30 มิถุนายน   31 ธันวาคม  30 มิถุนายน   31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

เงินสดในมือ 290   290  10  10 
เช็คในมือ 6,169   6,547  -  - 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 569,882   436,892  180,523  151,088 
เงินลงทุนระยะสั้น 935,010   958,164  29,997  29,997 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,511,351   1,401,893  210,530  181,095 

6. เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ 

เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 จากการรับประกันภัยโดยตรง 
 ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2561 2560 

ยังไม่ถึงก าหนดรับช าระ 182,060 181,204 
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน 21,472 25,576 
ค้างรับ 31 - 60 วัน 24,661 10,480 
ค้างรับ 61 - 90 วัน 6,768 3,459 
ค้างรับเกินกว่า 90 วัน 11,625 21,860 
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ 246,586 242,579 
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,651) (4,452) 
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธ ิ 240,935 238,127 

  

ส าหรับเบี้ยประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า กลุ่มบริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์การ

ติดตามหนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ที่เกินกว่าก าหนดรับช าระ

กลุ่มบริษัทได้ด าเนินการกับตัวแทนและนายหน้าตามนโยบายและขั้นตอนของกลุ่มบริษัท 
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7.  สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 มิถุนายน   31 ธันวาคม 
 2561  2560 
ส ารองประกันภัยส่วนที่เรียกคนืจากบริษัทประกันภัยต่อ    
ส ารองค่าสินไหมทดแทน 526,079  367,078 
ส ารองเบี้ยประกันภัย    

- ส ารองเบี้ยประกันภัยต่อที่ยังไมถ่ือเป็นรายได้  531,162  524,960 
รวมสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ (ดูหมายเหตขุ้อ 15) 1,057,241  892,038 

 

8.  ลูกหน้ีจากสัญญาประกันภัยต่อ 

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 มิถุนายน   31 ธันวาคม 
 2561  2560 
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ 53,025  55,745 

 

9.  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประกอบด้วย 



121 

 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 ราคาทุน/ราคา

ทุน 
 มูลค่า

ยุติธรรม 
 ราคาทุน/ราคา

ทุน 
 มูลค่า

ยุติธรรม 
 ตัดจ าหน่าย    ตัดจ าหน่าย   
เงินลงทุนเพ่ือค้า        
ตราสารทุน 174,852  149,660  92,565  93,670 
บวก  ก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจรงิ (25,192)  -  1,105  - 
รวมเงินลงทุนเพ่ือค้า 149,660  149,660  93,670  93,670 
        

เงินลงทุนเผ่ือขาย        
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ 432,017  431,900  466,422  469,329 
ตราสารทุน 4,258,827  4,054,421  2,168,388  2,116,704 

รวม 4,690,844  4,486,321  2,634,810  2,586,033 
หัก  ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจริง (204,523)  -  (48,777)  - 
รวมเงินลงทุนเผ่ือขาย 4,486,321  4,486,321  2,586,033  2,586,033 
        
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด        
หลักทรัพย์รัฐบาลที่น าไปวางเป็นประกัน 1,492,362    1,493,571   
เงินฝากธนาคารที่ครบก าหนดเกินกว่า 3 เดือน  204,843    190,842   
เงินฝากธนาคารที่น าไปวางเป็นประกัน 232,802    246,585   
สลากออมสินที่ถือไว้เพื่อใช้ในการค้ าประกัน 16,800    25,700   
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 1,946,807    1,956,698   
        
เงินลงทุนทั่วไป        
ตราสารทุน 20,997    20,997   
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (1,507)    (1,507)   
รวมเงินลงทุนทั่วไป 19,490    19,490   
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธ ิ 6,602,278    4,655,891   

 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประกอบด้วย 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 ราคาทุน/ราคา

ทุน 
 มูลค่า

ยุติธรรม 
 ราคาทุน/ราคา

ทุน 
 มูลค่า

ยุติธรรม 
 ตัดจ าหน่าย    ตัดจ าหน่าย   
เงินลงทุนเพื่อค้า        
ตราสารทุน 88,478  74,887  -  - 
หัก  ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (13,591)  -  -  - 
รวมเงินลงทุนเพือ่ค้า 74,887  74,887  -  - 
        
เงินลงทุนเผ่ือขาย        
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 138,294  137,627  132,145  133,032 
ตราสารทุน 4,075,118  3,890,242  2,113,221  2,061,031 

รวม 4,213,412  4,027,869  2,245,366  2,194,063 
หัก  ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (185,543)  -  (51,303)  - 
รวมเงินลงทุนเผ่ือขาย 4,027,869  4,027,869  2,194,063  2,194,063 
        
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด        
เงินฝากธนาคารที่ครบก าหนดเกนิกว่า 3 เดือน 26,553    12,553   
เงินฝากธนาคารที่น าไปวางเป็นประกัน 30,000    44,000   
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 56,553    56,553   

        
เงินลงทุนทั่วไป        
ตราสารทุน 19,505    19,505   
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (1,507)    (1,507)   
รวมเงินลงทุนทั่วไป 17,998    17,998   
รวมเงินลงทุนในหลักทรพัย์ - สุทธิ 4,177,307    2,268,614   

 

ณ วันที่ 30  มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วน (หลักทรัพย์

รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจบางส่วน และเงินฝากธนาคารบางส่วน) ของกลุ่มบริษัทได้ถูกน าไปวางไว้เป็น

หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินส ารองวางไว้กับนายทะเบียน (ดูหมายเหตุข้อ 

24)   
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สลากออมสินบางส่วนของบริษัทย่อยได้วาง

เป็นประกันส าหรับผู้ขับขี่รถยนต์ จ านวน 4.30 ล้านบาท และ 3.55 ล้านบาท ตามล าดับ (ดูหมายเหตุ

ข้อ 25.1) (บริษัท : ไม่มี)        

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากธนาคารบางส่วนของกลุ่มบริษัทได้

วางไว้เป็นหลักทรัพย์ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และวงเงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน จ านวน 

40 ล้านบาทและ 10 ล้านบาท ตามล าดับ (บริษัท : จ านวน 20 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามล าดับ) (ดู

หมายเหตุข้อ 25.2) 

 

10.  เงินให้กู้ยืม 

เงินให้กู้ยืมของบริษัทย่อยเป็นเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานโดยมีบุคคลค้ าประกัน ซึ่งเป็นไปตาม

ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน ประกอบด้วย 

 

ประเภทเงินให้กู้ยืม วงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยต่อปี 
เงินให้กู้ยืมทั่วไป ไม่เกินรายละ 100,000 บาท 3.85 

 

11.  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

11.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ซึ่งแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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หน่วย : พันบาท 

งบการเงินรวม 
             มูลค่าตามบัญชีตาม 

     สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 

 ราคาทุน   วิธีส่วนได้เสีย 

ชื่อบริษัท ประเภ
ท 

กิจการ 

 ประเทศ
ที่จัดตั้ง
และ

สถานที่
หลัก
ของ
ธุรกิจ 

 ณ 
วันที่  
30 

มิถุนา
ยน  

2561 

 ณ 
วันที่  
31 

ธันวา
คม  

2560 

 ณ วันที่  
30 

มิถุนายน    
2561 

 ณ วันที่  
31 

ธันวาค
ม  

2560 

  ณ วันที่  
30 

มิถุนาย
น  

2561 

 ณ วันที่  
31 

ธันวาค
ม  

2560 

     ร้อย
ละ 

 ร้อย
ละ 

         

บริษัทร่วม                 
บริษัท อลิอันซ์ 

อยุธยา ประกัน
ชีวิต  

                

จ ากัด (มหาชน) ประกั
นชีวิต 

 ไทย  20.17  20.17  1,487,264  1,487,2
64 

  2,642,
334 

 3,355,
004 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทร่วมมีสินทรัพย์รวม และหนี้สินรวมดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

 ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 มิถุนายน   31 ธันวาคม  
 2561  2560 

    

สินทรัพย์รวม 180,248.19  178,024.98 

หนี้สินรวม 167,387.56  161,630.95 
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ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษัทร่วม

ดังกล่าวมีรายได้รวม ก าไรสุทธิ และก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ดังนี้  

หน่วย : ล้านบาท 

 ส าหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุด 

 ส าหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุด 

 วันที่ 30 มิถุนายน   วันที่ 30 มิถุนายน 
 2561  2560  2561  2560 

รายได้รวม 9,645.39  9,312.40  18,861.22  18,114.98 

ก าไรสุทธ ิ 599.22  609.32  1,144.82  1,077.84 

รายการที่ต้องไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้        

ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง        

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยส าหรับโครงการ 

       

ผลประโยชน์พนักงาน (8.00)  -  (9.03)  - 

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ต้องไม่จัดประเภท        

รายการใหม่ในภายหลัง 1.60  -  1.81  - 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้ (6.40)  -  (7.22)  - 

รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
ก าไร 

       

หรือขาดทุนในภายหลัง        

ผลก าไร (ขาดทุน) จากเครื่องมือป้องกัน        

ความเส่ียงกระแสเงินสด (90.35)  2.49  (101.66)  (1.70) 
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า        

เงินลงทุนเผื่อขาย (2,596.80)  981.04  (4,003.98)  1,001.95 

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ต้องจัดประเภท        

รายการใหม่ในภายหลัง 604.96  (199.82)  862.44  (213.15) 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,082.19)  783.71  (3,243.20)  787.10 

 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิน้สุดวันที่ 30 

มิถุนายน 2561 และ 2560 ได้รับรู้ส่วนแบ่งก าไรตามสัดส่วนการถือหุ้นในเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังนี้ 
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หน่วย : ล้านบาท 

 ส าหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุด 

ส าหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุด 

 วันท่ี 30 มิถุนายน วันท่ี 30 มิถุนายน  
 2561  256

0 
2561  2560 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 120.86  122.90 230.91  217.40 

รายการที่ต้องไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้า
ไปไว ้

      

ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง       

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก       

คณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการ       

ผลประโยชน์พนักงาน (1.61)  - (1.82)  - 

ภาษี เงินได้ เกี่ ยวกับรายการที่ต้องไม่จัด
ประเภท 

      

รายการใหม่ในภายหลัง 0.32  - 0.36  - 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1.29)  - (1.46)  - 

รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไป
ไว้ในก าไร 

      

ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง       

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน       

ในบริษัทร่วม (541.99)  198.38 (828.09)  201.75 

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ต้องจัดประเภท       

รายการใหม่ในภายหลัง 122.02  (40.30) 173.95  (42.99) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนใน
บริษัทร่วม  

      

- สุทธิจากภาษีเงินได้ (419.97)  158.08 (654.14)  158.76 
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รายการกระทบยอดข้อมลูทางการเงินโดยสรุปข้างต้นกับมลูค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทร่วม

ที่รับรู้ในงบการเงินรวม เป็นดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

 ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 มิถุนายน   31 ธันวาคม  
 2561  2560 

สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วม 12,860.63  16,394.03 

สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม (ร้อยละ) 20.17  20.17 

 2,593.93  3,306.60 

มูลค่าเงินลงทุนที่สูงกว่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันลงทุน 48.40  48.40 

ราคาตามบัญชีของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม 2,642.33  3,355.00 

  

 11.2  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท ทุนช าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินปันผล 

 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ส าหรับงวดหกเดือน 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บริษัทร่วม         

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา          

ประกันชีวิต จ ากัด 

(มหาชน) 

2,950,000 2,950,000 20.17 20.17 1,487,264 1,487,264 287,981 387,942 

บริษัทย่อย         
บริษัท ศรีอยุธยา เจน

เนอรัล  

        

ประกันภัย จ ากัด 

(มหาชน) 

1,800,000 1,800,000 99.99 99.99 1,823,579 1,823,579    54,000        - 
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ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นหลังจากคณะกรรมการ 

ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  ดังนี้ 

 

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม 

มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล 

คณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 

การประกอบธุรกิจประกันภัย เห็นชอบ

จ่ายเงินปันผล 

จ านวน 

เงินปัน

ผลรับ 

(ล้าน

บาท) 

วันที่ 

รับเงินปันผล 

วันที่ เงินปันผล

ต่อหุ้น 

จ านวน วันที่ เงินปันผล

ต่อหุ้น 

จ านวน 

 (บาท) (ล้านบาท)  (บาท) (ล้านบาท)   

  9 เมษายน 

2561 

5.57 1,643.15 23 

พฤษภาคม 

2561 

4.84 1,427.80 287.98 20 มิถุนายน 

2561 

20 เมษายน 

2560 

6.52 1,923.40 29 มิถุนายน 

2560 

6.52 1,923.40 387.94 14 กรกฎาคม 

2560 

 

 

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประกอบด้วย
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หน่วย : พันบาท 

 

 งบการเงินรวม 
 ราคาทุน  ค่าเสื่อมราคาสะสม     
 ณ วันที่   เพ่ิมขึ้น  จ าหน่าย /  โอนเข้า  ณ วันที่   ณ วันที่   ค่าเสื่อม

ราคา 
 จ าหน่าย 

/ 
 ณ วันที่   ที่ดิน อาคาร

และ 
 ที่ดิน อาคาร

และ 
 1 มกราคม 

2561 
   ตัดบัญช ี  (โอนออก)  30 มิถุนายน 

2561 
 1 มกราคม 

2561 
   ตัดบัญช ี  30 มิถุนายน

2561 
 อุปกรณ์สุทธิ

ต้นงวด 
 อุปกรณ์สุทธิ

ปลายงวด 
                   ณ วันที่   ณ วันที่  
                   1 มกราคม 

2561 
 30 มิถุนายน 

2561 
ท่ีดิน 1,610  -  -  -                  

1,610  
 -  -  -  -  1,610                  1,610  

อาคาร 774  -  -  -                     
774  

 (774)  -  -                   (774)  -                        -    

เคร่ืองใช้ส านักงาน 65,413                     
139  

                    
(21) 

 -                
65,531  

 (55,360)                
(2,667) 

                      
21  

             (58,006)     10,053                  7,525  

เคร่ืองตกแต่ง
ส านักงาน 

      55,509                     
277  

                  
(442) 

                    
560  

               
55,904  

      (34,018)                
(4,124) 

                    
407  

             (37,735)     21,491                18,169  

ยานพาหนะ       39,315  -  -  -                
39,315  

      (19,233)                
(3,265) 

 -              (22,498)     20,082                16,817  

เคร่ืองใช้ส านักงาน
และ 

                     

เคร่ืองตกแต่ง
ส านักงาน 

                     

   -ระหว่างตดิตั้ง -                  
1,280  

 -                   
(560) 

                    
720 

 -  -  -  -  -  720 

รวม      162,621                
1,696 

                  
(463) 

 -              
163,854   

    (109,385)              
(10,056) 

                    
428  

           (119,013)     53,236                44,841  
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ราคาทุน  ค่าเสื่อมราคาสะสม     
 ณ วันที่   เพิ่มขึ้น  จ าหน่าย /  โอนเข้า  ณ วันที่   ณ วันที่   ค่าเสื่อมราคา  จ าหน่าย /  ณ วันที่   ที่ดิน อาคารและ  ที่ดิน อาคารและ 
 1 มกราคม 

2560 
   ตัดบัญช ี  (โอนออก)  31 ธันวาคม 

2560 
 1 มกราคม 2560    ตัดบัญชี  31 ธันวาคม 2560  อุปกรณ์สุทธิต้นปี  อุปกรณ์สุทธิ

ปลายปี 
                   ณ วันที่   ณ วันที่  
                   1 มกราคม 2560  31 ธันวาคม 2560 

ที่ดิน  1,610   -  -  -  1,610  -  -  -  -  1,610   1,610 
อาคาร 774  -  -  -  774  (774)  -  -  (774)  -  - 
เครื่องใช้ส านักงาน       69,120  2,410  (6,117)  -  65,413  (55,783)  (5,679)  6,102  (55,360)     13,337     10,053 
เครื่องตกแต่งส านักงาน       52,975         750         (100)       1,884        55,509       (25,654)     (8,464)  100       (34,018)     27,321     21,491 
ยานพาหนะ       40,783       8,320     (9,788)  -        39,315       (22,517)     (5,953)         9,237       (19,233)     18,266     20,082 
เครื่องใช้ส านักงานและ                      
เครื่องตกแต่ง
ส านักงาน 

                     

   -ระหว่างติดตัง้ -       1,884  -     (1,884)  -  -  -  -  -  -  - 
รวม      165,262     13,364  (16,005)  -       162,621     (104,728)  (20,096)        15,439     (109,385)     60,534     53,236 

 

         

        หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน  ค่าเสื่อมราคาสะสม     
 ณ วันที่   เพิ่มขึ้น  จ าหน่าย /  ณ วันที่   ณ วันที่   ค่าเสื่อม

ราคา 
 จ าหน่าย /  ณ วันที่   ที่ดิน อาคารและ  ที่ดิน อาคารและ 

 1 มกราคม 
2561 

   ตัดบัญช ี  30 มิถุนายน 
2561 

 1 มกราคม 
2561 

   ตัดบัญช ี  30 มิถุนายน 
2561 

 อุปกรณ์สุทธิต้น
งวด 

 อุปกรณ์สุทธิปลาย
งวด 

                 ณ วันที่  
1 มกราคม 2561 

 ณ วันที่  
30 มิถุนายน 2561 

ที่ดิน 1,610  -  -  1,610  -  -  -  -  1,610  1,610 
อาคาร 774  -  -  774  (774)  -  -  (774)  -  - 
เครื่องใช้ส านักงาน 2,928  1  -  2,929  (2,680)  (107)  -  (2,787)  248  142 

เครื่องตกแต่งส านักงาน 4,456  -  -  4,456  (4,246)  (153)  -  (4,399)  210  57 
ยานพาหนะ 8,168  -  -  8,168  (2,760)  (587)  -  (3,347)  5,408  4,821 
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รวม 17,936  1  -  17,937  (10,460)  (847)  -  (11,307)  7,476  6,630 
 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน  ค่าเสื่อมราคาสะสม     
 ณ วันที่   เพิ่มขึ้น  จ าหน่าย /  ณ วันที่   ณ วันที่   ค่าเสื่อม

ราคา 
 จ าหน่าย /  ณ วันที่   ที่ดิน อาคารและ  ที่ดิน อาคารและ 

 1 มกราคม 
2560 

   ตัดบัญช ี  31 ธันวาคม 
2560 

 1 มกราคม 
2560 

   ตัดบัญช ี  31 ธันวาคม 
2560 

 อุปกรณ์สุทธิต้น
งวด 

 อุปกรณ์สุทธิปลาย
งวด 

                 ณ วันที่  
1 มกราคม 2560 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2560 

ที่ดิน 1,610  -  -  1,610  -  -  -  -  1,610  1,610 
อาคาร 774  -  -  774  (774)  -  -  (774)  -  - 
เครื่องใช้ส านักงาน 2,894  63  (29)  2,928  (2,494)  (215)  29  (2,680)  400  248 
เครื่องตกแต่งส านักงาน 4,456  -  -  4,456  (3,939)  (307)  -  (4,246)  517  210 
ยานพาหนะ 8,708  5,760  (6,300)  8,168  (8,618)  (442)  6,300  (2,760)  90  5,408 
รวม 18,442  5,823  (6,329)  17,936  (15,825)  (964)  6,329  (10,460)  2,617  7,476 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัทบางรายการ ซึ่งมีราคาทุนจ านวนเงิน 62.39 ล้านบาท และ 56.38 ล้านบาท ตามล าดับ ได้ตัด

ค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังมีการใช้งานอยู่ (บริษัท : จ านวน 7.79 ล้านบาท) 
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13. สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มี

รายละเอียดดังนี้ 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 มิถุนายน   31 ธันวาคม  30 มิถุนายน   31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี 209,125  167,169  33,263  6,482 

        

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 

มิถุนายน 2561 และ 2560 ประกอบด้วยผลกระทบทางภาษีของรายการดังต่อไปนี้ 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่  รายการที่รับรู้  รายการที่รับรู้  ณ วันที่ 
 1 มกราคม  ในก าไร  ในก าไร  30 มิถุนายน 
 2561  หรือขาดทุน  หรือขาดทุน  2561 
     เบ็ดเสร็จอื่น   
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เบี้ยประกันภัยค้างรับ 890  240  -  1,130 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น 567   -   -  567 
เงินส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 86,046              4,728   -  90,774 
ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า        

ของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื่อขาย 10,261   -         26,848  37,109 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 46,072  3,765   -  49,837 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้        

มีการรายงานให้บริษัททราบ 15,366  1,113   -  16,479 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 12,678  961  -  13,639 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป 301  -  -  301 
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 432  -  -  432 

 172,613              10,807         26,848  210,268 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่  รายการที่รับรู้  รายการที่รับรู้  ณ วันที่ 
 1 มกราคม  ในก าไร  ในก าไร  30 มิถุนายน 
 2561  หรือขาดทุน  หรือขาดทุน  2561 
     เบ็ดเสร็จอื่น   
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า        

ของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื่อขาย (505)   -           4,301           3,796  
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภท        

เงินลงทุน (4,939)  -     -           (4,939) 
 (5,444)  -             4,301         (1,143) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  167,169              10,807         31,149       209,125  

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่  รายการที่รับรู้  รายการที่รับรู้  ณ วันที่ 
 1 มกราคม  ในก าไร  ในก าไร  30 มิถุนายน 
 2560  หรือขาดทุน  หรือขาดทุน  2560 
     เบ็ดเสร็จอื่น   
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เบี้ยประกันภัยค้างรับ 890  -  -  890 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น 567  -  -  567 
เงินส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 79,616   (508)  -  79,108 
ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า        

ของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื่อขาย 22,677  -        (3,907)  18,770 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 56,699  (2,156)  -  54,543 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้        

มีการรายงานให้บริษัททราบ 15,818  (1,407)  -  14,411 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 10,944  391  -  11,335 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป 301  -  -  301 
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 4,067      (4,067)  -  - 

 191,579  (7,747)        (3,907)  179,925 
 

 

 

 



134 

 

 

หน่วย : พันบาท 

 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่  รายการที่รับรู้  รายการที่รับรู้  ณ วันที่ 
 1 มกราคม  ในก าไร  ในก าไร  30 มิถุนายน 
 2560  หรือขาดทุน  หรือขาดทุน  2560 
     เบ็ดเสร็จอื่น   
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า        

ของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื่อขาย (681)   -                54            (627) 
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภท        

เงินลงทุน (4,939)  -     -        (4,939) 
 (5,620)  -                  54         (5,566) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  185,959             (7,747)        (3,853)      174,359 

 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  รายการที่รับรู้  รายการที่รับรู้  ณ วันที่ 
 1 มกราคม ในก าไร ในก าไร  30 มิถุนายน 
 2561  หรือขาดทุน  หรือขาดทุน  2561 
     เบ็ดเสร็จอื่น   

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง        

มูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื่อขาย 10,261  -  26,848  37,109 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 859  (67)  -  792 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป 301  -  -  301 
 11,421  (67)  26,848  38,202 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภท        

เงินลงทุน (4,939)  -  -  (4,939) 
 (4,939)  -  -  (4,939) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  6,482  (67)  26,848  33,263 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  รายการที่รับรู้  รายการที่รับรู้  ณ วันที่ 
 1 มกราคม ในก าไร ในก าไร  30 มิถุนายน 
 2560  หรือขาดทุน  หรือขาดทุน  2560 
     เบ็ดเสร็จอื่น   

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง        

มูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื่อขาย 22,677  -  (3,907)  18,770 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1,412  (529)  -  883 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป 301  -  -  301 
 24,390  (529)  (3,907)  19,954 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภท        

เงินลงทุน (4,939)  -  -  (4,939) 
 (4,939)  -  -  (4,939) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  19,451  (529)  (3,907)  15,015 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 

ประกอบด้วย          

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด  ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 30 มิถุนายน  วันที่ 30 มิถุนายน 
 2561  2560  2561  2560 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามแบบแสดงรายการ 14,158  (787)  25,114  1,877 

รายการปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ        

ผลต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นและทีก่ลับรายการ (4,728)  8,062  (10,807)  7,747 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบก าไรขาดทุนและ        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 9,430  7,275  14,307  9,624 

 

 

หน่วย : พันบาท 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด  ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 30 มิถุนายน  วันที่ 30 มิถุนายน 
 2561  2560  2561  2560 

รายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามแบบแสดงรายการ (1,729)  (568)  -  - 

รายการปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ        

ผลต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นและทีก่ลับรายการ 165  574  67  529 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามงบก าไรขาดทุนและ        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (1,564)  6  67  529 

 

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริงส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 

มิถุนายน  2561 และ 2560 มีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มถิุนายน 
 2561  2560 
 อัตราภาษี  จ านวนเงิน  อัตราภาษี  จ านวนเงิน 

 ร้อยละ    ร้อยละ   

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   164,252    168,206 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้ 20.00  32,850  20.00  33,641 

ผลกระทบทางภาษีของรายการที่มิได้เป็นรายได้        

และค่าใช้จ่ายทางภาษี (14.26)  (23,420)  (15.67)  (26,366) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบก าไรขาดทุนและ        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 5.74  9,430  4.33  7,275 
 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถนุายน 
 2561  2560 
 อัตราภาษี  จ านวนเงิน  อัตราภาษี  จ านวนเงิน 

 ร้อยละ    ร้อยละ   

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   324,749    281,545 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้ 20.00  64,950  20.00  56,309 

ผลกระทบทางภาษีของรายการที่มิได้เป็นรายได้        

และค่าใช้จ่ายทางภาษี (15.59)  (50,643)  (16.58)  (46,685) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบก าไรขาดทุนและ        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 4.41  14,307  3.42  9,624 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 
 2561  2560 
 อัตราภาษ ี  จ านวน

เงิน 
 อัตราภาษ ี  จ านวนเงิน 

 ร้อยละ    ร้อยละ   
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   330,715    396,774 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้ 20.00  66,143  20.00  79,355 
ผลกระทบทางภาษีของรายการที่มิได้เป็นรายได้        
และค่าใช้จ่ายทางภาษ ี (20.47)  (67,707)  (20.00)  (79,349) 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามงบก าไรขาดทนุ
และ 

       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (0.47)  (1,564)  0.00  6 

 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
 2561  2560 
 อัตราภาษ ี  จ านวน

เงิน 
 อัตราภาษ ี  จ านวนเงิน 

 ร้อยละ    ร้อยละ   
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   365,145    405,754 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้ 20.00  73,029  20.00  81,151 
ผลกระทบทางภาษีของรายการที่มิได้เป็นรายได้        
และค่าใช้จ่ายทางภาษ ี (19.98)  (72,962)  (19.87)  (80,622) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ตามงบก าไรขาดทนุและ        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 0.02  67  0.13  529 
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14.  สินทรัพย์อื่น 
        สินทรัพย์อ่ืน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
        ลูกหนี้อื่น 15,066  17,489   -   - 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,834)  (2,834)   -   - 

 12,232  14,655   -   - 
        

ลูกหนี้กรมสรรพากร 6,981  30,069  752  575 

ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลรอขอคืน 14,247  13,827   420  - 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 13,614  9,001   195  339 

เงินค้างรับโครงการรับประกันนา
ข้าว 

7,388  20,976  -  - 

อื่นๆ 9,835  10,989   3,056  7,006 

รวมสินทรัพย์อื่น 64,297  99,517  4,423  7,920 

15. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
 หนี้สินตาม  หนี้สินส่วนที่  สุทธ ิ
 สัญญาประกันภัย  เอาประกันภัยต่อ   
   (ดูหมายเหตุข้อ 7)   
ส ารองค่าสินไหมทดแทน      
ค่าสินไหมที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว 701,144  (449,882)  251,262 

ค่าสินไหมที่เกิดขึ้นที่ยังไม่ได้รับรายงาน 158,594  (76,197)  82,397 

ส ารองเบี้ยประกันภัย      
ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 1,441,675  (531,162)  910,513 

รวม 2,301,413  (1,057,241)  1,244,172 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 หนี้สินตาม  หนี้สินส่วนที่  สุทธ ิ
 สัญญาประกันภัย  เอาประกันภัยต่อ   
   (ดูหมายเหตุข้อ 7)   
ส ารองค่าสินไหมทดแทน      
ค่าสินไหมที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว 560,142  (326,882)  233,260 

ค่าสินไหมที่เกิดขึ้นที่ยังไม่ได้รับรายงาน 117,028  (40,196)  76,832 

ส ารองเบี้ยประกันภัย      
ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 1,391,825  (524,960)  866,865 

รวม 2,068,995  (892,038)  1,176,957 

 

15.1 ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น 
15.1.1 ส ารองค่าสินไหมทดแทน 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2561 และ 31 ธันวาคม 2560 
ประกอบด้วย 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 มิถุนายน   31 ธันวาคม 
 2561  2560 
ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี 677,170  819,103 

ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างงวด/ปี 864,717  1,475,255 

การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหม    

ทดแทนและข้อสมมติฐานในการค านวณ    

ส ารองค่าสินไหมทดแทน  (10,708)  (86,674) 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด/ปี (671,441)  (1,530,514) 
ยอดคงเหลือปลายงวด/ป ี 859,738  677,170 
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15.1.2  ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 มิถุนายน   31 ธันวาคม 

 2561  2560 
ณ วันที่ 1 มกราคม  1,391,825  1,430,786 

เบี้ยประกันภัยรับส าหรบังวด/ป ี 1,543,253  2,953,655 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายไดใ้นงวด/ปี (1,493,403)  (2,992,616) 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน  และวันที่ 31 ธันวาคม  1,441,675  1,391,825 

15.1.3 ส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด 

ณ วั นที่  30 มิ ถุ นายน  2561 และวันที่  31 ธั นวาคม 2560 กลุ่ มบริษั ทไม่ มี การตั้ งส ารอง 

การเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด เนื่องจากส ารองการเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดที่ประมาณขึ้นของบริษัท มีจ านวน 

766.97 ล้านบาท และ 759.41 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งมีจ านวนต่ ากว่าส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือ

เป็นรายได ้

16. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560  

ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที ่ ณ วันที ่
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2561 2560 
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ 441,868 418,789 
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 238,885 249,070 

รวมเจ้าหนีบ้รษิัทประกันภัยต่อ 680,753 667,859 
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17. ทุนเรือนหุ้น 

17.1 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติการลดทุนจด

ทะเบียนจากเดิมจ านวนเงิน 500 ล้านบาท เป็นจ านวนเงิน 250 ล้านบาท โดยการตัด

หุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้น าออกจ าหน่ายจ านวน 250 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 

บาท โดยบริษัทได้จดทะเบียนลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 24 

เมษายน 2561 

17.2 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวนเงิน 250 ล้านบาท เป็นจ านวนเงิน 375 ล้านบาท โดย

การออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 125 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ

การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 

(“AYUD-W1”) โดยบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อ

วันที่ 25 เมษายน 2561  

17.3 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 บริษัทเพิ่มทุนที่ออกและช าระแล้วจากเดิม 250 ล้าน

บาท (หุ้นสามัญจ านวน 250 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็น 293.91 ล้าน

บาท (หุ้นสามัญจ านวน 293.91 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยจ านวน

ดังกล่าวเป็นผลมาจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 

(AYUD-W1) จ านวน 43.91 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 43.91 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น

ละ 1 บาท) และท าให้มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นรวมเป็นจ านวน 1,668.40 

ล้านบาท โดยบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนช าระแล้วดังกล่าว กับ

กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 

18. ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทได้จัดสรรและออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถ

เปลี่ยนมือได้ของบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) อายุใบส าคัญแสดงสิทธิ 2 ปี 

นับตั้งแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตราการใช้สิทธิ คือใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย 

มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ตามราคาการใช้สิทธิที่ระบุไว้  
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(เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ก าหนด) ซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ตลอด

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีรายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิที่

จัดสรร ดังนี้ 

 

ใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

 อายุ
ใบส าคัญ
แสดง
สิทธิ 

 วันที่ให้สิทธิ  ระยะเวลาการให้สิทธิ  จ านวนสิทธิ 
ที่จัดสรรและ

ออก  
(หน่วย)  

 อัตราการใช้
สิทธิ    

ต่อ 1 หน่วย  
ใบส าคัญแสดง

สิทธิ 

 ราคาใช้สิทธิ 
(บาทต่อหุ้น) 

     “AYUD-
W1” 

 2 ปี  27 เมษายน 
2561 

 ทุกวันท่ี 15 ของเดือน 
มิถุนายน และ ธันวาคม 
ตลอดจนอายุของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
เร่ิมวันท่ี 15 มิถุนายน 
2561 และส้ินสุดวันท่ี 8 
พฤษภาคม 2563  

 124,999,807  1:1  39.00 

 

รายการเคลื่อนไหวส าหรับใบส าคัญแสดงสิทธิส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 

และ 2560 มีดังนี้ 

 

 2561  2560 
 จ านวน 

สิทธิซ้ือหุ้น 
(หน่วย) 

 ราคาใช้สิทธิถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก  
(บาทต่อหุ้น) 

 จ านวน 
สิทธิซ้ือหุ้น 
(หน่วย) 

 ราคาใช้สิทธิถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก 

  (บาทต่อหุ้น) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม -  -  -  - 
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกให้ 124,999,807  39.00  -  - 
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่หมดอายุ                

- 
 -  -  - 

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่มีการใช้สิทธิ (43,905,225)  39.00  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 81,094,582  39.00  -  - 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท “AYUD-W1” คงเหลือ

จ านวน 81,094,582 หน่วย โดยมีราคาใช้สิทธิถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 39 บาทต่อหุ้น อายุใบส าคัญ

แสดงสิทธิคงเหลือถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 1.85 ปี (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 : ไม่มี) 
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19. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

การจ าแนกส่วนงานทางธุรกิจได้จัดท าขึ้นตามเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดท ารายงานภายในที่เสนอ

ต่อผู้บริหาร ของกลุ่มบริษัท ผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจที่น าเสนอต่อผู้

มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรร

ทรัพยากร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานด าเนินงานมีการวัดค่าที่เป็นไป

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทด าเนินกิจการใน 2 ส่วนงานหลัก คือ (1) ธุรกิจประกันวินาศภัย และ (2) ธุรกิจการ

ลงทุน ซึ่งด าเนินการและบริหารงานเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่มีการแสดง

ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 

ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทไม่มี

รายได้จากบุคคลภายนอกรายใดรายหนึ่งที่มีจ านวนเงินต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของรายได้รวม 

 

ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทส าหรับงวดสามเดือนและงวดหก

เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้ 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  
 ธุรกิจประกัน 

วินาศภัย 
 

ธุรกิจการลงทุน 
 

รายการตัดบัญชี 
 

รวม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

         
รายได้จากภายนอก 521,984 509,371 345,961 408,246 (341,981) (387,942) 525,964 529,675 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน

บริษัทร่วม 
- - 120,861 122,897       

- 
- 120,861 122,897 

รายได้อื่น 308 1,473 3,097 6,631 (3,247) (6,751) 158 1,353 
รวมรายได ้ 522,292 510,844 469,919 537,774 (345,228) (394,693) 646,983 653,925 
         
ค่าใช้จ่ายธุรกิจประกันภัย 401,797 404,593 - - - - 401,797 404,593 
ค่าตอบแทนกรรมการและ

ผู้บริหารส าคัญ 
12,357 9,704 4,618 6,633 - - 16,975 16,337 

ค่าใช้จ่ายอื่น 53,481 60,070 13,725 11,470 (3,247) (6,751) 63,959 64,789 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 10,994 7,269 (1,564) 6 - - 9,430 7,275 

ก าไรสุทธิ 43,663 29,208 453,140 519,665 (341,981) (387,942) 154,822 160,931 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  
 ธุรกิจประกัน 

วินาศภัย 
  

ธุรกิจการลงทุน 
 

รายการตัดบัญชี 
 

รวม 
 2561  2560  2561  2560 2561  2560 2561  2560 

รายได้จากภายนอก 1,048,299  1,049,07
0 

 395,478  433,457 (341,981)  (387,942
) 

1,101,796  1,094,585 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม 

-  -  230,906  217,395 -  - 230,906  217,395 

รายได้อื่น 794  2,196  8,280  15,230 (8,580)  (15,282) 494  2,144 
รวมรายได ้ 1,049,093  1,051,26

6 
 634,664  666,082 (350,561)  (403,224

) 
1,333,196  1,314,124 

ค่าใช้จ่ายธุรกิจประกันภัย 843,304  863,373  -  - -  - 843,304  863,373 
ค่าตอบแทนกรรมการและ

ผู้บริหารส าคัญ 
23,798  19,077  10,582  16,994 -  - 34,380  36,071 

ค่าใช้จ่ายอื่น 111,312  122,478  28,031  25,939 (8,580)  (15,282) 130,763  133,135 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ 14,240  9,095  67  529 -  - 14,307  9,624 

ก าไรสุทธิ 56,439  37,243  595,984  622,620 (341,981)  (387,942
) 

310,442  271,921 

20. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มี

รายละเอียดการค านวณดังนี้ 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มถิุนายน 
 ก าไร  จ านวนหุ้นสามัญ 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
 ก าไรต่อหุ้น 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 พันบาท  พันบาท  หุ้น  หุ้น  บาท  บาท 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน            
ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 154,822  160,931  251,455,422  250,000,000  0.62  0.64 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่า
ปรับลด 

           

ใบส าคัญแสดงสิทธิ (AYUD-W1) -  -  7,168,582  -     
ก าไรต่อหุ้นปรับลด            
ก าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ
สมมติว่ามี 

           

การแปลงเป็นหุ้นสามัญ 154,822  160,931  258,624,004  250,000,000  0.60  0.64 
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 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถนุายน 
 ก าไร  จ านวนหุ้นสามัญ 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
 ก าไรต่อหุ้น 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 พันบาท  พันบาท  หุ้น  หุ้น  บาท  บาท 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน            
ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 310,442  271,921  251,455,422  250,000,000  1.23  1.09 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่า
ปรับลด 

           

ใบส าคัญแสดงสิทธิ (AYUD-W1) -  -  7,168,582  -     
ก าไรต่อหุ้นปรับลด            
ก าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ
สมมติว่ามี 

           

การแปลงเป็นหุ้นสามัญ 310,442  271,921  258,624,004  250,000,000  1.20  1.09 

 

ก าไรต่อหุ้นส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 

2560 มีรายละเอียดการค านวณดังนี้ 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มถิุนายน 
 ก าไร  จ านวนหุ้นสามัญ 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
 ก าไรต่อหุ้น 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 พันบาท  พันบาท  หุ้น  หุ้น  บาท  บาท 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน            
ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท
ฯ 

332,279  396,768  251,455,422  250,000,000  1.32  1.59 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่า
ปรับลด 

           

ใบส าคัญแสดงสิทธิ (AYUD-W1) -  -  7,168,582  -     
ก าไรต่อหุ้นปรับลด            
ก าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ
สมมติว่ามี 

           

การแปลงเป็นหุ้นสามัญ 332,279  396,768  258,624,004  250,000,000  1.28  1.59 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถนุายน 
 ก าไร  จ านวนหุ้นสามัญ 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
 ก าไรต่อหุ้น 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 พันบาท  พันบาท  หุ้น  หุ้น  บาท  บาท 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน            
ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท
ฯ 

365,078  405,225  251,455,422  250,000,000  1.45  1.62 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่า
ปรับลด 

           

ใบส าคัญแสดงสิทธิ (AYUD-W1) -  -  7,168,582  -     
ก าไรต่อหุ้นปรับลด            
ก าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ
สมมติว่ามี 

           

การแปลงเป็นหุ้นสามัญ 365,078  405,225  258,624,004  250,000,000  1.41  1.62 
 

21. รายการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รวมรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและบริษัทที่

เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นหรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน งบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้แสดงถึงผลของรายการเหล่านี้ตามมูลฐานที่พิจารณา

ร่วมกันระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้ 

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้ 

 

รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ ประเภทธุรกิจ 
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน ประกันภัย 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน ธนาคาร 
บริษัท หลักทรัพย์ กรงุศรี จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน ธุรกิจหลกัทรัพย์ 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน จัดการกองทุน 
บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จ ากัด ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน สินเชื่อเช่าซื้อและลิสซิ่ง 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน วัสดุก่อสร้าง 
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน ธุรกิจทางโทรทัศน์ 
บริษัท ทุนมหาโชค จ ากัด ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน รับจ้างโฆษณา 
บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จ ากัด ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน ลงทุนในหลกัทรัพย์ 
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บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จ ากัด ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน ให้เช่าพ้ืนที่ส านักงาน 
บริษัท ซีเคเอส โฮลดิง้ จ ากัด ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน ลงทุนในหลกัทรัพย์ 
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต  จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน ประกันชีวิต 
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน รับจ้างโฆษณา 
บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จ ากัด ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน บริหารสินทรัพย์ 
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามเรียลตี้ แอนด์ เซอร์วิส 

จ ากัด  
ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน บริการ 

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และ
ลิสซิ่ง 

บริษัท กรุงศรี แฟ็กเตอริง จ ากัด ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน แฟ็กเตอริง 
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จ ากัด ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน บริการ 
บริษัท อีสเทอร์นสตาร์ เรียล เอสเตท จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน อสังหาริมทรัพย์ 
บริษัท ทัมมี่ เทค จ ากัด กรรมการบางส่วนร่วมกัน ที่ปรึกษา 
บริษัท เขาเขียวคันทรี่คลับ จ ากัด กรรมการบางส่วนร่วมกัน ธุรกิจสนามกอล์ฟ 
บริษัท นิร์วานา จ ากัด กรรมการบางส่วนร่วมกัน ฝึกอบรมและขาย

คอมพิวเตอร์ 

21.1 เงินลงทุน 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ชื่อบริษัท ณ วันที่  ณ วันที่ 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2561  2560 
เงินลงทุน - หน่วยลงทุน    
หน่วยลงทุนที่บริหารโดย    

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด    
- กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพ่ิมทรัพย์ 2,067,258  159,011 
- กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ 991,803  985,926 
- กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิต้ีปันผล 21,208  31,893 
- กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 136,435  153,962 
- กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล           -  16,466 
- กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซเิบิ้ลปันผล 59,456  82,041 
- กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกสัปันผล 6,287  8,370 
- กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอล ไฮเพย์เอาท์  22,380  22,807 
- กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิต้ี 18,693  18,298 
- กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล 9,683  10,390 
- กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิต้ีปันผล 37,703  37,709 

 3,370,906  1,526,873 



148 

 

 

หน่วย : พันบาท 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ชื่อบริษัท   ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด           ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 

 วันที่ 30 มิถุนายน  วันที่ 30 มิถุนายน 
 2561  2560  2561  2560 
เงินปันผล - หุ้นสามัญ        

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) -  49  -  49 
 -  49  -  49 

 

 

หน่วย : พันบาท 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ชื่อบริษัท   ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด    ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 

 วันที่ 30 มิถุนายน  วันที่ 30 มิถุนายน 
 2561  2560  2561  2560 
เงินปันผล - หน่วยลงทุน        
หน่วยลงทุนที่บริหารโดย        

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด        
- กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 1,368  3,418  6,838  4,786 
- กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล -  660  -  660 
- กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิต้ีปันผล -  -  5,572  1,253 
- กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซเิบิ้ลปันผล -  -  13,361  - 
- กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกสัปันผล -  -  945  894 
- กองทนุเปดิกรงุศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้
ปันผล 

-  197  246  197 

- กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธแ์คร์อิควิต้ี
ปันผล 

-  1,155  -  2,310 

 1,368  5,430  26,962  10,100 
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 21.2  ยอดคงเหลือและรายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระส าคัญมีดังน้ี 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 มิถุนายน   31 ธันวาคม 30 มิถุนายน   31 ธันวาคม 
 2561  2560 2561  2560 

       
เงินฝากธนาคาร       

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 764,701  643,460 224,522  195,088 
เบี้ยประกันภัยค้างรับ       

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 3,255  720 -  - 
บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จ ากัด 2  - -  - 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) 532  1,497 -  - 
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด 2,809  101 -  - 
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต  จ ากัด (มหาชน) 197  25 -  - 
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) -  242 -  - 
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามเรียลตี้ แอนด์  
เซอร์วิส จ ากัด 

151  65 -  - 

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จ ากัด (มหาชน) 15  7 -  - 
บริษัท อีสเทอร์นสตาร์ เรียล เอสเตท จ ากัด (มหาชน) 26  20 -  - 
บริษัท เขาเขียวคันทรี่คลับ จ ากัด 164  - -  - 
 7,151  2,677 -  - 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2561 2560 2561 2560 

ดอกเบี้ยค้างรับ     
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 1,868 1,132 119 197 
บริษัท หลักทรัพย์ กรงุศรี จ ากัด (มหาชน) 5 3 - - 

รายได้ค้างรับ     
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) - - 623 4,574 

เงินมัดจ าค่าเช่าและอุปกรณ์     
บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จ ากัด 6,260 6,260 1,427 1,427 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 2 2 2 2 

 6,262 6,262 1,429 1,429 
เงินวางประกันในการซื้อหลักทรัพย์     



150 

 

 

บริษัท หลักทรัพย์ กรงุศรี จ ากัด (มหาชน) 1,003 1,000 - - 
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 7,447 8,936 - - 
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินค้างจ่าย     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 38 41 13 16 
ค่าจ้างและบ าเหนจ็ค้างจ่าย     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 13,062 11,237 - - 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืนค้างจ่าย     

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 15,976 18,851 - - 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 

 วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 มิถุนายน  
 2561 2560 2561 2560 

เบี้ยประกันภัยรับ     
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 915 4,127 6,065 11,946 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) - 30 - 30 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด  - 14 1,348 1,267 
บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จ ากัด 2 15 5 22 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) 690 655 2,048 2,207 
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์ และวิทยุ จ ากดั  5,867 5,408 6,515 5,912 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด  ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 

 วันที่ 30 มิถุนายน  วันที่ 30 มิถุนายน  
 2561  2560  2561  2560 

เบี้ยประกันภัยรับ (ต่อ)        
บริษัท ทุนมหาโชค จ ากัด -  -  34  41 
บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จ ากัด -  -  67  70 
บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จ ากัด 92  44  154  73 
บริษัท ซีเคเอส โฮลดิง้ จ ากัด -  -  46  - 
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 184  195  354  374 
บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จ ากัด -  -  359  401 
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามเรียลตี้ แอนด์ เซอร์วิส 

จ ากัด 
383  416  680  833 

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จ ากัด (มหาชน) -  94  308  94 
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จ ากัด -  -  38  - 
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บริษัท อีสเทอร์นสตาร์ เรียล เอสเตท จ ากัด 205  51  645  282 
บริษัท ทัมมี่ เทค จ ากัด -  -  13  14 
บริษัท เขาเขียวคันทรี่คลับ จ ากัด 159  -  245  70 
บริษัท นิร์วานา จ ากัด 15  -  15  - 
 8,512  11,049  18,939  23,636 

บริษัทย่อยใช้นโยบายราคาและเงื่อนไขการคิดค่าเบี้ยประกันภัยรับและเบี้ยประกันภัยต่อ

เช่นเดียวกันกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไปและบริษัทประกันภัยอื่น 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด  ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 30 มิถุนายน  วันที่ 30 มิถุนายน  
 2561  2560  2561  2560 
ค่าจ้างและบ าเหนจ็        

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 38,494  37,229  77,889  80,623 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน        

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 23,976  20,206  49,480  46,816 

บริษัทย่อยจ่ายค่าจ้างและบ าเหน็จ และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น ตามเงื่อนไขและ

อัตราที ่ตกลงในสัญญาวิสาหกิจธนาคารและประกันภัยระหว่างบริษัทย่อยกับธนาคารที่

เกี่ ยวข้องกันดังกล่าว ทั้ งนี้ อัตราค่าบ าเหน็จ เป ็นไปตามข ้อก าหนดของส าน ักงาน

คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และเป็นอัตราที่บริษัทย่อย

ให้กับบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยทั่วไป 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด  ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 30 มิถุนายน   วันที่ 30 มิถุนายน  

 2561  2560  2561  2560 
ดอกเบี้ยรับ        

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 916  853  1,527  1,560 
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หน่วย : พันบาท 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด  ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 30 มิถุนายน   วันที่ 30 มิถุนายน  

 2561  2560  2561  2560 
ดอกเบี้ยรับ         

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 222  143  319  242 
         
รายได้ค่าบริการ        

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 

3,097  6,631  8,280  15,042 

        

กลุ่มบริษัทได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารคิดให้กับบริษัทประกันภัยทั่วไป 

บริษัทได้ท าสัญญาให้บริการการจัดการกับบริษัทย่อย ในการให้บริการด้านการบริหารและการ

จัดการด้านบัญชี เงินเดือน และสารสนเทศ ซึ่งอัตราค่าบริการเป็นอัตราที่ตกลงกัน ซึ่งอ้างอิง

จากประมาณการเวลาและต้นทุนที่บริษัทใช้ไปส าหรับการให้บริการแก่บริษัทย่อย 

 

หน่วย : พันบาท 

 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด  ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 30 มิถุนายน   วันที่ 30 มิถุนายน  

 2561  2560  2561  2560 
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์        

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 349  -  906  - 
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน        

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จ ากัด  70  -  155  - 
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน        

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 87  83  174  145 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด  ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 30 มิถุนายน   วันที่ 30 มิถุนายน  

 2561  2560  2561  2560 
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์        

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 172  -  561  - 
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน        

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 70  -  155  - 
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน        

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 17  13  33  20 

 

กลุ่มบริษัทจ่ายค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน และค่าธรรมเนียมผู้รับ

ฝากทรัพย์สิน ซึ่งเป็นราคาและเงื่อนไขเดียวกันกับที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวคิดกับบริษัททั่วไป 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด  ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 30 มิถุนายน   วันที่ 30 มิถุนายน  

 2561  2560  2561  2560 
ค่าเช่าและค่าบริการ        

บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จ ากัด 8,398  5,924  16,817  11,683 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)           -  -  3  - 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด  ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 30 มิถุนายน   วันที่ 30 มิถุนายน  

 2561  2560  2561  2560 
ค่าเช่าและค่าบริการ        

บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จ ากัด 1,449  1,325  2,898  2,650 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)             -  -  3  - 

ค่าบริการจัดการ        
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 

150  120  300  240 
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กลุ่มบริษัทได้ท าสัญญาเช่าพื้นที่ส านักงาน เคร่ืองอุปกรณ์อาคารและการให้บริการภายใน
อาคารกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี ซึ่งราคาและเงื่อนไขของค่าเช่า
เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวคิดกับบริษัททั่วไป  

บริษัทได้ท าสัญญาบริการการจัดการกับบริษัทย่อย ในการรับบริการเกี่ยวกับด้านบุคลากร 
ตรวจสอบภายในและสารสนเทศ ซึ่งอัตราค่าบริการเป็นอัตราที่ตกลงกัน ซึ่งอ้างอิงจาก
ประมาณการเวลาและต้นทุนที่บริษัทย่อยใช้ไปส าหรับการให้บริการแก่บริษัท 

22. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคัญ 
ในระหว่างงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทมี
ค่าใช้จ่ายส าหรับเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประชุมและผลประโยชน์อ่ืนๆ ของกรรมการและ
ผู้บริหารส าคัญ ดังต่อไปนี ้

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด  ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 30 มิถุนายน  วันที่ 30 มิถุนายน 
 2561  2560  2561  2560 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคัญ        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 16,099  15,743  32,306  34,597 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 314  481  1,175  1,024 
ค่าตอบแทนกรรมการ 562  113  899  450 

 16,975  16,337  34,380  36,071 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด  ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 30 มิถุนายน  วันที่ 30 มิถุนายน 
 2561  2560  2561  2560 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคัญ        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 4,448  6,445  9,755  16,414 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (104)  116  339  295 
ค่าตอบแทนกรรมการ 274  72  488  285 

 4,618  6,633  10,582  16,994 
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ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 และ 2560 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 และวันที่ 24 เมษายน 2560 ตามล าดับ 
 
นอกจากนี้ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทย่อยส าหรับปี 2561 และ 2560 ได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 และวันที่ 17 เมษายน 2560 
ตามล าดับ 

23. เงินปันผล 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตรา

หุ้นละ 2.00 บาท จ านวน 250 ล้านหุ้น เป็นจ านวนเงิน 500 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจัดสรรจากผลการ

ด าเนินงานส าหรับงวดการบัญชีปี 2559 ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับงวดครึ่งปี

แรกของปี 2559 ไปแล้วจ านวน 1.00 บาท ต่อหุ้น เป็นจ านวนเงิน 250 ล้านบาท เมื่อวันที่ 13 

กันยายน 2559 ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลที่บริษัทต้องจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท 
เป็นจ านวนเงิน 250 ล้านบาท โดยได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 

24. หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินท่ีจัดสรรไว้เป็นเงินส ารองวางไว้กับนายทะเบียน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วนของกลุ่ม

บริษัทได้ถูกน าไปวางไว้เป็นประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินส ารองวางไว้กับนายทะเบียน 

(ดูหมายเหตุข้อ 9) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย และตามประกาศของ

คณะกรรมการ ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ์ และ

วิธีการวางเงินส ารองส าหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทประกันวินาศภัย 

พ.ศ. 2557 ตามล าดับ ดังนี้ 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีภาระผูกพันที่วางไว้กับ        
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย 
       

หลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน        
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เงินฝากธนาคาร 14,000  28,000  -  14,000 
หลักทรัพย์ที่จัดสรรไว้เป็นเงินส ารองวาง

ไว้กับนายทะเบียน 
       

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ 281,891  383,973  31,760  133,032 
รวมหลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน 295,891  411,973  31,760  147,032 

 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 บริษัทได้ยื่นขอคืนหลักทรัพย์ประกันที่วางไว้กับนายทะเบียน

จากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เนื่องจากบริษัทได้

ส่งคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยแล้วเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554 และใบอนุญาต

ดังกล่าวได้สิ้นผลตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2554 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ส านักงาน

คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้ปฏิเสธค าขอดังกล่าว เนื่องจาก

บริษัทยังคงมีภาระผูกพันเกี่ยวกับหนี้ตามสัญญาประกันภัยที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล 

ซึ่งเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยมีบุริมสิทธิเหนือเงินส ารองส าหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็น

รายได้ของบริษัทที่วางไว้กับนายทะเบียนตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  

พ.ศ. 2535 ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจึงยังไม่

สามารถคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวให้กับบริษัทได้ เมื่อวันที่  11 มิถุนายน 2561 บริษัทได้ยื่นขอคืน

หลักทรัพย์ประกันที่วางไว้กับนายทะเบียนจ านวน 14 ล้านบาท และหลักทรัพย์ที่จัดสรรไว้เป็นเงิน

ส ารองวางไว้กับนายทะเบียนซึ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาล ราคาที่ตราไว้จ านวน 100 ล้านบาท ซึ่งบริษัท

ได้รับคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้วในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 

25. ทรัพย์สินท่ีมีข้อจ ากัดและภาระผูกพัน 

25.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยมีสลากออมสิน
จ านวน 4.30 ล้านบาท และ จ านวน 3.55 ล้านบาท ตามล าดับ ใช้เป็นหลักทรัพย์ใน
การวางค้ าประกันในกรณีผู้เอาประกันที่เป็นผู้ขับขี่รถยนต์ตกเป็นผู้ต้องหา (ดูหมาย
เหตุข้อ 9) 

25.2 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีวงเงินกู้ยืมที่ยัง

ไม่ได้เบิกออกมาใช้ โดยมีเงินฝากประจ าธนาคารของกลุ่มบริษัท เป็นหลักทรัพย์ค้ า

ประกันในจ านวนเท่ากับวงเงินที่ได้รับ ดังนี้ 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 

มิถุนายน 
 31 

ธันวาคม 
 30 

มิถุนายน 
 31 

ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

วงเงินเบิกเกนิบญัชี 40,000  40,000  20,000  20,000 

วงเงินกู้ยืมในรปูตั๋วสัญญาใช้เงนิ 10,000  10,000  10,000  10,000 

 

26. สัญญาเช่าและบริการระยะยาว 

สัญญาเช่าและบริการระยะยาว ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560        

ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
ประเภท ระยะเวลาที่เหลืออยู่ รวมจ านวนเงินที่ต้องจ่าย 

 ไม่เกิน 1 ปี  เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ตามอายุสัญญาเช่าที่เหลือ 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561    

พ้ืนที่ส านักงาน    

- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 7,538 5,025 12,563 

- อ่ืน ๆ 7,610 7,540 15,150 

บริการ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 7,538 5,025 12,563 

อุปกรณ์ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 10,050 6,701 16,751 

 32,736 24,291 57,027 
    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560    

พ้ืนที่ส านักงาน    

- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน        7,538        8,795         16,333 

- อ่ืน ๆ        6,350        6,674         13,024 

บริการ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน        7,538        8,795         16,333 

อุปกรณ์ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน      10,051      11,726         21,777 

      31,477      35,990         67,467 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ประเภท ระยะเวลาที่เหลืออยู่ รวมจ านวนเงินที่ต้องจ่าย 

 ไม่เกิน 1 ปี  เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ตามอายุสัญญาเช่าที่เหลือ 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561    

พ้ืนที่ส านักงาน    

- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1,739 1,159 2,898 

บริการ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1,739 1,159 2,898 

อุปกรณ์ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2,318 1,546 3,864 

 5,796 3,864 9,660 
 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ประเภท ระยะเวลาท่ีเหลืออยู ่ รวมจ านวนเงินที่ต้องจ่าย 

 ไม่เกิน 1 ปี  เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ตามอายุสัญญาเช่าท่ีเหลือ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560    

พื้นที่ส านักงาน    

- บริษทัทีเ่กี่ยวข้องกัน 1,739 2,029 3,768 

บริการ - บริษทัทีเ่กี่ยวข้องกัน 1,739 2,029 3,768 

อุปกรณ์ - บริษทัทีเ่กี่ยวข้องกัน 2,318 2,705 5,023 

 5,796 6,763 12,559 

ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2561 และ 2560 กลุ่มบริษัท

บันทึกค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและ

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ดังนี้ 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุด ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 30 มิถุนายน  วันที่ 30 มิถุนายน  

 2561  2560 2561  2560 
ค่าเช่าและค่าบริการ 8,398  8,010 16,817  15,641 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุด ส าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 30 มิถุนายน  วันที่ 30 มิถุนายน  

 2561 2560 2561 2560 
ค่าเช่าและค่าบริการ 1,449 1,325 2,898 2,650 

27. หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นและภาระผูกพัน 

27.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยถูกฟ้องร้องจากการ

เป็น             ผู้รับประกันภัย โดยบริษัทย่อยได้ประมาณความเสียหายและบันทึกภาระ

หนี้สินไว้ในบัญชี     ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย ดังนี้ 

 

หน่วย : พันบาท 

งบการเงินรวม 
 ณ วันที ่

30 มิถุนายน  
2561 

ณ วันที ่
31 ธันวาคม 

2560 

ประมาณการความเสียหายจากการถกูฟ้องร้อง 30,061 24,649 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่าความเสียหายที่ เกิดขึ้นจริงจะไม่แตกต่างจาก

ประมาณการที่ตั้งไว้อย่างมีสาระส าคัญ 

27.2 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้อง

จ่ายค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นจ านวนเงินประมาณ 10.57 ล้าน

บาท  

28. การวัดมูลค่ายุติธรรม 

รายการสินทรัพย์ทางการเงินบางรายการของกลุ่มบริษัทมีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมใน

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปนี้แสดงถึงข้อมูล

เกี่ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว 
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 งบการเงินรวม 
 มูลค่ายุติธรรม ล าดับชั้นมูลค่า เทคนิคการประเมินมูลค่า  
 ณ วันที่  

30 มิถุนายน  
2561 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม  

2560 

ยุติธรรม และข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม 

 พันบาท พันบาท   
สินทรัพย์ทางการเงิน     

หลักทรัพย์รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ 

431,900 469,329 ระดับ 2 วิธีกระแสเงินสดคิดลดโดยใช้ อัตรา
ผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย ณ สิ้นวันท าการ
สุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน 

ตราสารทุน 714,290 524,419 ระดับ 1 ราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท าการ
สุดท้ายของรอบระยะเวลารายงานของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตราสารทุน 3,489,791 1,685,955 ระดับ 2 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ 
สิ้นวันท าการสุดท้ายของรอบระยะเวลา
รายงาน 

 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่ายุติธรรม ล าดับชั้นมูลค่า เทคนิคการประเมินมูลค่า  
 ณ วันที่  

30 มิถุนายน 
2561   

ณ วันที่  
31 ธันวาคม  

2560 

ยุติธรรม 
 
 

และข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม 
 
 

 พันบาท พันบาท   
สินทรัพย์ทางการเงิน     

หลักทรัพย์รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ 

137,627 133,032 ระดับ 2 วิธีกระแสเงินสดคิดลดโดยใช้ อัตรา
ผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย ณ สิ้นวันท าการ
สุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน 

 
ตราสารทุน 501,548 401,165 ระดับ 1 ราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท าการ

สุดท้ายของรอบระยะเวลารายงานของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
ตราสารทุน 3,463,581 1,659,866 ระดับ 2 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ 

สิ้นวันท าการสุดท้ายของรอบระยะเวลา
รายงาน 
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29.  การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

      งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการบริหารผู้มีอ านาจลงนาม   

      ของบริษัท เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 

       บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

       หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการแบบย่อ 

       ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 

       “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

 

1.  ข้อมูลทั่วไปและการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

      1.1 บริษัท 

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือการลงทุนโดยถือหุ้นในบริษัทอ่ืน โดยปัจจุบันมี

ส านักงานใหญ่อยู่ที่อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุม

วัน กรุงเทพมหานคร 

บริษัทมีบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อย ซึ่งด าเนินธุรกิจ

ประกันวินาศภัย โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยในอัตราร้อยละ 99.99 

      1.2  บริษัทย่อย 

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทย่อย”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใน

ประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2525 โดยมีธุรกิจหลัก คือ ประกันวินาศภัย และได้รับ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุกประเภท เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2525 และได้ 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 โดยมีสถานประกอบการจด

ทะเบียนอยู่ที่อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 18 เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 
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2.  เกณฑ์การจัดท าและน าเสนองบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะ

กิจการ 

      2.1  งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการนี้ได้จัดท าขึ้นในสกุล

เงินบาทและตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง “การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล” และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่ รับรองทั่วไปในประเทศไทย และประกาศ

คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข 

และระยะเวลาในการจัดท าและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท

ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

เป็นแบบย่อ และมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

              2.2  งบการเงินระหว่างกาลรวมนี้ได้จัดท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ศรีอยุธยา 

แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัท

ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 (ดูหมายเหตุข้อ 11) โดยรายการบัญชีระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยที่

มีสาระส าคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินระหว่างกาลรวมนี้แล้ว งบการเงินระหว่างกาลรวม

ส าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ได้จัดท าขึ้นโดยรวมงบ

การเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อยส าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

2561 ซึ่งได้สอบทานแล้ว งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท าขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้

นโยบายการบัญชีที่ส าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท 

2.3  งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560 ซึ่งน ามาแสดงเปรียบเทียบได้มาจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัทส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว 

2.4  ผลการด าเนินงานซึ่งยังไม่ได้ตรวจสอบที่ปรากฏในงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 มิใช่เคร่ืองบ่งชี้และมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานเต็มปี 

2.5  ข้อมูลบางประการซึ่งควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจ าปีที่ได้จัดท าขึ้นตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินมิได้น ามาแสดงไว้ ณ ที่นี้ เนื่องจากมิได้มีการก าหนดให้มีการ

เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในงบการเงินระหว่างกาล ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสาม
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เดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 จึงควรอ่านประกอบกับงบการเงินส าหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้มีการตรวจสอบแล้ว 

2.6  ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 

(ปรับปรุง 2560) ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทต้องอาศัยดุลยพินิจในการก าหนดนโยบายการบัญชี การ

ประมาณการและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดงจ านวนสินทรัพย์ 

หนี้สินและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน รวมทั้งการแสดงรายได้ และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของ

ผู้บริหารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความ

แตกต่างไปจากประมาณการน้ัน 

2.7  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบ

การเงินส าหรับงวดบัญชีปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่รวมถึง

แนวปฏิบัติทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ

การปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มี

ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินระหว่างกาลของบริษัท 

2.8  มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยังไม่มี

ผลบังคับใช้เมื่อวันที่14 มีนาคม 2561 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแล้ว และจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 

1 มกราคม 2562 เป็นต้นไปเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแล้ว และจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 

1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้ 
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มาตรฐานการบัญชี   

ฉบับที่ 32  การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

ฉบับที่ 7  การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบับที่ 9  เคร่ืองมือทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 16  การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบับที่ 19  การช าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

 

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมาเร่ิมถือปฏิบัติกับงบ

การเงินของบริษัทเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผู้บริหารของ

กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวที่มีต่อ

งบการเงินของกลุ่มบริษัทในงวดที่จะเร่ิมถือปฏิบัติ 

3.  นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลจัดท าขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณ

เช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นอกจากนี้ บริษัทได้มีการ

ออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้ในระหว่าง

งวด ท าให้มีนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ดังนี้  

ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวม

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างงวด 

ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยผลรวมของจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ใน

ระหว่างงวดกับจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้น

สามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ 

วันต้นงวด หรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า 
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4.  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด 

รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดส าหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 

กันยายน 2561และ 2560 ประกอบด้วย 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุด 
 วันที่ 30 กันยายน 
 2561 2560 

เจ้าหนี้อื่นเพื่อซ้ือสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 1 มกราคม 31 - 
บวก  ซ้ือสินทรัพย์ถาวร 5,052 11,545 
หัก  เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพย์ถาวร (5,041) (11,540) 
เจ้าหนี้อื่นเพื่อซ้ือสินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 30 กันยายน  42 5 

  

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน  2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประกอบด้วย 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่   ณ วันที ่  ณ วันที่   ณ วันที ่
 30 กันยายน   31 ธันวาคม  30 กันยายน   31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

เงินสดในมือ 290  290  10  10 

เช็คในมือ 12,702  6,547  -  - 

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 641,313  436,892  119,049  151,088 

เงินลงทุนระยะส้ัน 819,540  958,164  -  29,997 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 1,473,845  1,401,893  119,059  181,095 
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6. เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ 

เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประกอบด้วย 

 

หน่วย : พันบาท 

 

 งบการเงินรวม 
 จากการรับประกันภัยโดยตรง 
 ณ วันที่  ณ วันที ่
 30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2561 2560 

ยังไม่ถึงก าหนดรบัช าระ 162,785 181,204 
ค้างรับไม่เกนิ 30 วัน 31,692 25,576 
ค้างรับ 31 - 60 วัน 24,358 10,480 
ค้างรับ 61 - 90 วัน 5,698 3,459 
ค้างรับเกินกว่า 90 วัน 16,730 21,860 
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ 241,263 242,579 
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,651) (4,452) 
เบี้ยประกันภัยค้างรบั - สุทธิ 235,612 238,127 
   

ส าหรับเบี้ยประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า กลุ่มบริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์การ

ติดตามหนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ที่เกินกว่าก าหนด

รับช าระกลุ่มบริษัทได้ด าเนินการกับตัวแทนและนายหน้าตามนโยบายและขั้นตอนของ

กลุ่มบริษัท 
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7.  สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 

     สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ณ วันที่ 30 กันยายน  2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560     

     ประกอบด้วย 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที ่ ณ วันที ่
 30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2561 2560 
ส ารองประกันภัยส่วนที่เรียกคนืจากบริษัทประกันภัยต่อ   
ส ารองค่าสินไหมทดแทน 510,165 367,078 
ส ารองเบี้ยประกันภัย   

- ส ารองเบี้ยประกันภัยต่อที่ยังไมถ่ือเป็นรายได้  614,695 524,960 
รวมสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ (ดูหมายเหตขุ้อ 15) 1,124,860 892,038 

 

8.  ลูกหน้ีจากสัญญาประกันภัยต่อ 

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ ณ วันที่ 30 กันยายน  2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2561 2560 
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ 41,240 55,745 
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9.  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 ราคาทุน/ราคา

ทุน 
 มูลค่า

ยุติธรรม 
 ราคาทุน/ราคา

ทุน 
 มูลค่า

ยุติธรรม 
 ตัดจ าหน่าย    ตัดจ าหน่าย   
เงินลงทุนเพ่ือค้า        
ตราสารทุน 178,945  174,023  92,565  93,670 
บวก  ก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจรงิ (4,922)  -  1,105  - 
รวมเงินลงทุนเพ่ือค้า 174,023  174,023  93,670  93,670 
        
เงินลงทุนเผ่ือขาย        
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ 432,711  430,840  466,422  469,329 
ตราสารทุน 4,148,719  4,036,195  2,168,388  2,116,704 

รวม 4,581,430  4,467,035  2,634,810  2,586,033 
หัก  ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจริง (114,395)  -  (48,777)  - 
รวมเงินลงทุนเผ่ือขาย 4,467,035  4,467,035  2,586,033  2,586,033 
        
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด        
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ 1,696,709    1,493,571   
เงินฝากธนาคารที่ครบก าหนดเกินกว่า 3 เดือน  221,189    190,842   
เงินฝากธนาคารที่น าไปวางเป็นประกัน 233,201    246,585   
สลากออมสินที่ถือไว้เพื่อใช้ในการค้ าประกัน 15,750    25,700   
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 2,166,849    1,956,698   
        
เงินลงทุนทั่วไป        
ตราสารทุน 20,997    20,997   
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (1,507)    (1,507)   
รวมเงินลงทุนทั่วไป 19,490    19,490   
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธ ิ 6,827,397    4,655,891   
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 ราคาทุน/ราคา

ทุน 
 มูลค่า

ยุติธรรม 
 ราคาทุน/ราคา

ทุน 
 มูลค่า

ยุติธรรม 
 ตัดจ าหน่าย    ตัดจ าหน่าย   
เงินลงทุนเพ่ือค้า        
ตราสารทุน 90,431  87,079  -  - 
หัก  ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจริง (3,352)  -  -  - 
รวมเงินลงทุนเพ่ือค้า 87,079  87,079  -  - 
        
เงินลงทุนเผ่ือขาย        
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ 137,707  136,216  132,145  133,032 
ตราสารทุน 3,957,758  3,847,606  2,113,221  2,061,031 

รวม 4,095,465  3,983,822  2,245,366  2,194,063 
หัก  ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจริง (111,644)  -  (51,303)  - 
รวมเงินลงทุนเผ่ือขาย 3,983,821  3,983,822  2,194,063  2,194,063 
        
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด        
เงินฝากธนาคารที่ครบก าหนดเกินกว่า 3 เดือน 26,553    12,553   
เงินฝากธนาคารที่น าไปวางเป็นประกัน 30,000    44,000   
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 56,553    56,553   

        
เงินลงทุนทั่วไป        
ตราสารทุน 19,505    19,505   
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (1,507)    (1,507)   
รวมเงินลงทุนทั่วไป 17,998    17,998   
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ – สุทธ ิ 4,145,451    2,268,614   

 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่  31 ธันวาคม 2560 เงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วน 

(หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจบางส่วน และเงินฝากธนาคารบางส่วน) ของกลุ่มบริษัทได้

ถูกน าไปวางไว้เป็นหลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินส ารองวางไว้กับนาย

ทะเบียน (ดูหมายเหตุข้อ 25)   

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สลากออมสินบางส่วนของบริษัทย่อย

ได้วางเป็นประกันส าหรับผู้ขับขี่รถยนต์ จ านวน 4.30 ล้านบาท และ 3.55 ล้านบาท ตามล าดับ 

(ดูหมายเหตุข้อ 26.1) (บริษัท : ไม่มี)        
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากธนาคารของกลุ่มบริษัทได้วาง

ไว้เป็นหลักทรัพย์ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และวงเงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน 

จ านวน 40 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามล าดับ (บริษัท : จ านวน 20 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท 

ตามล าดับ) (ดูหมายเหตุข้อ 26.2) 

10. เงินให้กู้ยืม 

เงินให้กู้ยืมของบริษัทย่อยเป็นเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานโดยมีบุคคลค้ าประกัน ซึ่งเป็นไปตาม

ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน ประกอบด้วย 

 

ประเภทเงินให้กู้ยืม  วงเงินกู้  อัตราดอกเบี้ยต่อปี 
เงินให้กู้ยืมทั่วไป  ไม่เกินรายละ 100,000 บาท  3.85 

 

11.  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

11.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ซึ่งแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

หน่วย : พันบาท 

งบการเงินรวม 
             มูลค่าตามบัญชีตาม 

     สัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ  ราคาทุน   วิธีส่วนได้เสีย 
ช่ือบริษัท ประเภท 

กิจการ 
 ประเทศที่

จัดตั้งและ
สถานที่
หลักของ
ธุรกิจ 

 ณ วันที่  
30 

กันยาย
น  2561 

 ณ วันที่  
31 

ธันวาค
ม  

2560 

 ณ วันที่  
30 กันยายน    

2561 

 ณ วันที่  
31 

ธันวาคม  
2560 

  ณ วันที่  
30 

กันยายน  
2561 

 ณ วันที่  
31 

ธันวาคม  
2560 

     ร้อยละ  ร้อยละ          
บริษัทร่วม                 
บริษัท อลอิันซ์ อยุธยา 

ประกนัชีวิต  
                

จ ากัด (มหาชน) ประกนั
ชีวิต 

 ไทย  20.17  20.17  1,487,264  1,487,264   2,787,87
2 

 3,355,0
04 
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทร่วมมีสินทรัพย์รวม และ

หนี้สินรวมดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

 ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 กันยายน   31 ธันวาคม  
 2561  2560 

    

สินทรัพย์รวม 184,622.80  178,024.98 

หนี้สินรวม 171,040.59  161,630.95 

 

ส าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 บริษัท

ร่วมดังกล่าวมีรายได้รวม ก าไรสุทธิ และก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ดังนี้  

 

หน่วย : ล้านบาท 

 ส าหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุด 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุด 

 วันที่ 30 กันยายน  วันที่ 30 กันยายน 
 2561  2560 2561  2560 

รายได้รวม 9,343.77  9,102.58 28,204.98  27,217.56 

ก าไรสุทธ ิ 458.81  302.85 1,603.63  1,380.69 

รายการที่ต้องไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้       

ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง       

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก       

   ค ณิ ต ศ าสต ร์ ป ร ะ กั น ภั ยส า ห รั บ
โครงการ 

      

ผลประโยชน์พนักงาน (8.03)  - (17.06)  - 

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ต้องไม่จัด
ประเภท 

      

รายการใหม่ในภายหลัง 1.61  - 3.41  - 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้ (6.42)  - (13.65)  - 
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รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
ก าไร 

      

หรือขาดทุนในภายหลัง       

ผลก าไร (ขาดทุน) จากเครื่องมือป้องกัน       

ความเส่ียงกระแสเงินสด 115.14  (3.23) 13.48  (4.93) 

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า       

เงินลงทุนเผื่อขาย 237.16  2,500.09 (3,766.82)  3,502.03 

ภาษี เงินได้ เกี่ ยวกับรายการที่ ต้องจัด
ประเภท 

      

รายการใหม่ในภายหลัง (83.11)  (506.13) 779.33  (719.28) 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้ 269.19  1,990.73 (2,974.01)  2,777.82 

 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมส าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิน้สุด

วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 ได้รับรู้ส่วนแบ่งก าไรตามสัดส่วนการถือหุ้นในเงินลงทุนในบริษัท

ร่วมดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

 ส าหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุด 

 ส าหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุด 

 วันที่ 30 กันยายน  วันที่ 30 กันยายน  
 2561  2560  2561  2560 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 92.54  61.08  323.45  278.48 

รายการที่ต้องไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้        

ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง        

ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบบริษัท
ร่วม 

(1.62)  -  (3.44)  - 

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ต้องไม่จัด
ประเภท 

       

รายการใหม่ในภายหลัง 0.32  -  0.69  - 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1.30)  -  (2.75)  - 

        

รายการที่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
ก าไร 
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ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง        

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น        

ในบริษัทร่วม 71.06  503.61  (757.03)  705.35 

ภาษี เงินได้ เกี่ ยวกับรายการที่ ต้องจัด
ประเภท 

       

รายการใหม่ในภายหลัง (16.76)  (102.08)  157.19  (145.08) 
ส่วนแบ่งก าไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม         

- สุทธิจากภาษีเงินได้ 54.30  401.53  (599.84)  560.27 

 

รายการกระทบยอดข้อมลูทางการเงินโดยสรุปข้างต้นกับมลูค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทร่วม

ที่รับรู้ในงบการเงินรวม เป็นดังนี้ 

 

หน่วย : ล้านบาท 

 ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 กันยายน   31 ธันวาคม  
 2561  2560 

    
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วม 13,582.21  16,394.03 
สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม (ร้อยละ) 20.17  20.17 
 2,739.47  3,306.60 
มูลค่าเงินลงทุนที่สูงกว่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันลงทุน 48.40  48.40 
ราคาตามบัญชีของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม 2,787.87  3,355.00 

 

11.2 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 30 กันยายน  2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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หน่วย : พันบาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัท  ทุนช าระแล้ว  สัดส่วนเงินลงทนุ  ราคาทุน  เงินปันผล 

  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ส าหรับงวดเก้าเดือน 
  30 กันยายน   31 

ธันวาคม 

 30 
กันยายน  

 31 
ธันวาคม 

 30 
กันยายน  

 31 
ธันวาคม 

 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  

  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
      ร้อยละ  ร้อยละ         

บริษัทรว่ม                 
บริษัท อลอิันซ์ 
อยุธยา  

                

ประกนัชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) 

 2,950,000  2,950,000  20.17  20.17  1,487,264  1,487,264  287,981  387,942 

บริษัทย่อย                 
บริษัท ศรีอยุธยา เจน
เนอรัล  

                

ประกนัภัย จ ากัด 
(มหาชน) 

 1,800,000  1,800,000  99.99  99.99  1,823,579  1,823,579  54,000         - 

 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นหลังจากคณะกรรมการ 

ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  ดังนี้ 

 

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม 
มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล 

 คณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัย เห็นชอบจ่ายเงินปัน

ผล 

 จ านวน 
เงินปันผล

รับ 
(ล้านบาท) 

วันที ่
รับเงินปันผล 

วันที ่ เงินปันผลต่อ
หุ้น 

จ านวน  วันที ่ เงินปันผลต่อ
หุ้น 

จ านวน  

 (บาท) (ล้านบาท)   (บาท) (ล้านบาท)    
  9 เมษายน 

2561 
5.57  1,643.15  23 พฤษภาคม 

2561 
4.84  1,427.80  287.98 20 มิถุนายน 

2561 
20 เมษายน 

2560 
6.52  1,923.40  29 มิถุนายน 

2560 
6.52  1,923.40  387.94 14 กรกฎาคม 

2560 

 

12. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน  2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประกอบด้วย 
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  หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ราคาทุน  ค่าเสื่อมราคาสะสม     
 ณ วันที่   เพิ่มขึ้น  จ าหน่าย /  ณ วันที่   ณ วันที่   ค่าเสื่อมราคา  จ าหน่าย /  ณ วันที่   ที่ดิน อาคารและ  ที่ดิน อาคารและ 
 1 มกราคม 

2561 
   ตัดบัญช ี  30 กันยายน 

2561 
 1 มกราคม 

2561 
   ตัดบัญชี  30 กันยายน 

2561 
 อุปกรณ์สุทธิต้น

งวด 
 อุปกรณ์สุทธิปลายงวด 

                 ณ วันที่   ณ วันที่  
                 1 มกราคม 2561  30 กันยายน 2561 

ที่ดิน 1,610  -  -  1,610  -  -  -  -  1,610  1,610 
อาคาร 774  -  -  774  (774)  -  -  (774)  -  - 
เครื่องใช้ส านักงาน 65,413  1,197  (21)  66,589  (55,360)  (3,892)  21  (59,231)     10,053  7,358 
เครื่องตกแต่งส านักงาน       55,509  900  (441)  55,968       (34,018)  (6,135)  407  (39,746)     21,491  16,222 
ยานพาหนะ       39,315  2,955  (1,300)  40,970       (19,233)  (4,954)  857  (23,330)     20,082  17,640 
รวม      162,621  5,052  (1,762)  165,911     (109,385)  (14,981)  1,285  (123,081)     53,236  42,830 

 

  หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ราคาทุน  ค่าเสื่อมราคาสะสม     
 ณ วันที่   เพิ่มขึ้น  จ าหน่าย /  ณ วันที่   ณ วันที่   ค่าเสื่อมราคา  จ าหน่าย /  ณ วันที่   ที่ดิน อาคารและ  ที่ดิน อาคารและ 
 1 มกราคม 

2560 
   ตัดบัญช ี  31 ธันวาคม 

2560 
 1 มกราคม 

2560 
   ตัดบัญชี  31 ธันวาคม 2560  อุปกรณ์สุทธิต้น

ปี 
 อุปกรณ์สุทธิปลายปี 

                 ณ วันที่   ณ วันที่  
                 1 มกราคม 2560  31 ธันวาคม 2560 

ที่ดิน  1,610   -  -  1,610  -  -  -  -  1,610   1,610 
อาคาร 774  -  -  774  (774)  -  -  (774)  -  - 
เครื่องใช้ส านักงาน       69,120  2,410  (6,117)  65,413  (55,783)  (5,679)  6,102  (55,360)     13,337     10,053 
เครื่องตกแต่งส านักงาน       52,975         2,634         (100)        55,509       (25,654)     (8,464)  100       (34,018)     27,321     21,491 
ยานพาหนะ       40,783       8,320     (9,788)        39,315       (22,517)     (5,953)         9,237       (19,233)     18,266     20,082 
รวม      165,262     13,364  (16,005)       162,621     (104,728)  (20,096)        15,439     (109,385)     60,534     53,236 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน  ค่าเสื่อมราคาสะสม     
 ณ วันที่   เพิ่มขึ้น  จ าหน่าย /  ณ วันที่   ณ วันที่   ค่าเสื่อม

ราคา 
 จ าหน่าย /  ณ วันที่   ที่ดิน อาคารและ  ที่ดิน อาคารและ 

 1 มกราคม 
2561 

   ตัดบัญช ี  30 กันยายน 
2561 

 1 มกราคม 
2561 

   ตัดบัญช ี  30 กันยายน 
2561 

 อุปกรณ์สุทธิต้น
งวด 

 อุปกรณ์สุทธิปลาย
งวด 

                 ณ วันที่  
1 มกราคม 2561 

 ณ วันที่  
30 กันยายน 2561 

ที่ดิน 1,610  -  -  1,610  -  -  -  -  1,610  1,610 
อาคาร 774  -  -  774  (774)  -  -  (774)  -  - 
เครื่องใช้ส านักงาน 2,928  1  -  2,929  (2,680)  (161)  -  (2,841)  248  88 

เครื่องตกแต่งส านักงาน 4,456  -  -  4,456  (4,246)  (206)  -  (4,452)  210  4 
ยานพาหนะ 8,168  -  -  8,168  (2,760)  (885)  -  (3,645)  5,408  4,523 
รวม 17,936  1  -  17,937  (10,460)  (1,252)  -  (11,712)  7,476  6,225 

                     หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุน  ค่าเสื่อมราคาสะสม     
 ณ วันที่   เพิ่มขึ้น  จ าหน่าย /  ณ วันที่   ณ วันที่   ค่าเสื่อม

ราคา 
 จ าหน่าย /  ณ วันที่   ที่ดิน อาคารและ  ที่ดิน อาคารและ 

 1 มกราคม 
2560 

   ตัดบัญช ี  31 ธันวาคม 
2560 

 1 มกราคม 
2560 

   ตัดบัญช ี  31 ธันวาคม 
2560 

 อุปกรณ์สุทธิต้น
งวด 

 อุปกรณ์สุทธิปลาย
งวด 

                 ณ วันที่  
1 มกราคม 2560 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2560 

ที่ดิน 1,610  -  -  1,610  -  -  -  -  1,610  1,610 
อาคาร 774  -  -  774  (774)  -  -  (774)  -  - 
เครื่องใช้ส านักงาน 2,894  63  (29)  2,928  (2,494)  (215)  29  (2,680)  400  248 
เครื่องตกแต่งส านักงาน 4,456  -  -  4,456  (3,939)  (307)  -  (4,246)  517  210 
ยานพาหนะ 8,708  5,760  (6,300)  8,168  (8,618)  (442)  6,300  (2,760)  90  5,408 
รวม 18,442  5,823  (6,329)  17,936  (15,825)  (964)  6,329  (10,460)  2,617  7,476 
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ณ วันที่ 30 กันยายน  2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ขอกลุ่มบริษัทบาง

รายการ ซึ่งมีราคาทุนจ านวนเงิน 69.99  ล้านบาท และ 56.38 ล้านบาท ตามล าดับ ได้ตัดค่าเสื่อม

ราคาหมดแล้วแต่ยังมีการใช้งานอยู่ (บริษัท : จ านวน 9.30 และ 7.79 ล้านบาทตามล าดับ) 

 

13. สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน  2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มี

รายละเอียดดังนี้ 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 30 กันยายน   31 ธันวาคม  30 กันยายน   31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี 192,380  167,169  18,552  6,482 

        

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 

กันยายน 2561 และ 2560 ประกอบด้วยผลกระทบทางภาษีของรายการดังต่อไปนี้ 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที ่  รายการที่

รับรู ้
 รายการที่

รับรู ้
 ณ วันที ่

 1 มกราคม  ในก าไร  ในก าไร  30 กันยายน 
 2561  หรือขาดทุน  หรือ

ขาดทุน 
 2561 

     เบ็ดเสร็จอื่น   
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี        

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เบี้ยประกันภัยค้างรับ 890  240  -  1,130 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อืน่ 567  -  -  567 

เงินส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได ้ 86,046  8,650  -  94,696 
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ขาดทนุที่ยังไม่เกิดขึน้จากการเปลีย่นแปลง
มูลค่า 

       

ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเ์ผื่อขาย 10,261  -  12,068  22,329 

ส ารองค่าสินไหมทดแทนสุทธ ิ 46,072  1,506  -  47,578 

ส ารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึน้แต่ยังไม่ได้        

มีการรายงานให้บรษิัททราบ 15,366  577  -  15,943 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 12,678  1,547  -  14,225 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทัว่ไป 301  -  -  301 

เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 432  (432)  -  - 

(ก าไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกดิขึน้จากการ
เปลี่ยนแปลง 

       

มูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย (505)  -  1,055  550 

 172,108  12,088  13,123  197,319 

 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที ่  รายการที่

รับรู ้
 รายการที่

รับรู ้
 ณ วันที ่

 1 มกราคม  ในก าไร  ในก าไร  30 กันยายน 
 2561  หรือขาดทุน  หรือ

ขาดทุน 
 2561 

     เบ็ดเสร็จอื่น   
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี        

ก าไรที่ยังไม่เกิดขึน้จากการโอนเปลี่ยน
ประเภท 

       

เงินลงทุน (4,939)  -  -  (4,939) 

 (4,939)  -  -  (4,939) 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี  167,169  12,088  13,123  192,380 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่  รายการที่รับรู้  รายการที่รับรู้  ณ วันที่ 
 1 มกราคม  ในก าไร  ในก าไร  30 กันยายน 
 2560  หรือขาดทุน  หรือขาดทุน  2560 
     เบ็ดเสร็จอื่น   
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เบี้ยประกันภัยค้างรับ 890  -  -  890 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น 567  -  -  567 
เงินส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 79,616  (236)   -  79,380 
ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า        

ของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื่อขาย 22,677  -  (12,576)        10,101 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 56,699  (8,899)  -  47,800 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้        

มีการรายงานให้บริษัททราบ 15,818  (1,896)  -  13,922 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 10,945  869  -  11,814 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป 301  -  -  301 
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 4,066  (4,066)  -  - 

 191,579  (14,228)  (12,576)        164,775 
 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่  รายการที่รับรู้  รายการที่รับรู้  ณ วันที่ 
 1 มกราคม  ในก าไร  ในก าไร  30 กันยายน 
 2560  หรือขาดทุน  หรือขาดทุน  2560 
     เบ็ดเสร็จอื่น   
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า        

ของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื่อขาย (681)  -  29         (652)      
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภท        

เงินลงทุน (4,939)  -  -  (4,939) 
 (5,620)  -  29      (5,591) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  185,959  (14,228)       (12,547)        159,184 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  รายการที่รับรู้  รายการที่รับรู้  ณ วันที่ 
 1 มกราคม ในก าไร ในก าไร  30 กันยายน 
 2561  หรือขาดทุน  หรือขาดทุน  2561 
     เบ็ดเสร็จอื่น   

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง        

มูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื่อขาย 10,261  -  12,068  22,329 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 859  2  -  861 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป 301  -  -  301 

 11,421  2  12,068  23,491 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภท        

เงินลงทุน (4,939)  -  -  (4,939) 
 (4,939)  -  -  (4,939) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  6,482  2  12,068  18,552 
 

 

 หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  รายการที่รับรู้  รายการที่รับรู้  ณ วันที่ 
 1 มกราคม ในก าไร ในก าไร  30 กันยายน 
 2560  หรือขาดทุน  หรือขาดทุน  2560 
     เบ็ดเสร็จอื่น   

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง        

มูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื่อขาย 22,677  -  (12,576)  10,101 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1,412  (510)  -  902 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป 301  -  -  301 

 24,390  (510)  (12,576)  11,304 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภท        

เงินลงทุน (4,939)  -  -  (4,939) 
 (4,939)  -  -  (4,939) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  19,451  (510)  (12,576)  6,365 
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 

ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุด  ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุด 
 วันที่ 30 กันยายน  วันที่ 30 กันยายน 

 2561  2560  2561  2560 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลตามแบบแสดงรายการ 18,179  5,668  43,294  7,544 

รายการปรับปรุงภาษเีงินได้รอการตัดบัญชีที่
เกี่ยวข้องกับ 

       

ผลต่างช่ัวคราวที่เกิดขึ้นและที่กลับรายการ (1,280)  6,480  (12,088)  14,228 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ตามงบก าไรขาดทนุและ        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 16,899  12,148  31,206  21,772 

 

 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุด  ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุด 
 วันที่ 30 กันยายน  วันที่ 30 กันยายน 
 2561  2560  2561  2560 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลตามแบบแสดงรายการ -  -  -  - 
รายการปรับปรุงภาษเีงินได้รอการตัดบัญชีที่
เกี่ยวข้องกับ 

       

ผลต่างช่ัวคราวที่เกิดขึ้นและที่กลับรายการ (69)  (19)  (2)  510 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามงบก าไรขาดทนุ
และ 

       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (69)  (19)  (2)  510 
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง ส าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 

กันยายน  2561 และ 2560 มีดังนี ้

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 
 2561  2560 
 อัตราภาษ ี  จ านวน

เงิน 
 อัตราภาษ ี  จ านวนเงิน 

 ร้อยละ    ร้อยละ   
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   195,106    131,643 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้ 20.00  39,021  20.00  26,329 
ผลกระทบทางภาษีของรายการที่มิได้เป็น        
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ทางภาษี (11.34)  (22,122)  (10.77)  (14,181) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ตามงบก าไรขาดทนุและ        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 8.66  16,899  9.23  12,148 

 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 
 2561  2560 

 อัตราภาษ ี  จ านวน
เงิน 

 อัตราภาษ ี  จ านวนเงิน 

 ร้อยละ    ร้อยละ   

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   519,856    413,188 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้ 20.00  103,971  20.00  82,638 

ผลกระทบทางภาษีของรายการที่มิได้เป็น        

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ทางภาษ ี (14.00)  (72,765)  (14.73)  (60,866) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ตามงบก าไรขาดทนุและ        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 6.00  31,206  5.27  21,772 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 
 2561  2560 

 อัตราภาษ ี  จ านวน
เงิน 

 อัตราภาษ ี  จ านวนเงิน 

 ร้อยละ    ร้อยละ   

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   15,502    9,648 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้ 20.00  3,100  20.00  1,930 

ผลกระทบทางภาษีของรายการที่มิได้เป็น        

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ทางภาษ ี (20.45)  (3,169)  (20.20)  (1,949) 

รายได้ภาษีเงินได้ตามงบก าไรขาดทุนและ        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (0.45)  (69)  (0.20)  (19) 

 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 
 2561  2560 

 อัตราภาษ ี  จ านวน
เงิน 

 อัตราภาษ ี  จ านวนเงิน 

 ร้อยละ    ร้อยละ   

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   380,647    415,402 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้ 20.00  76,129  20.00  83,080 

ผลกระทบทางภาษีของรายการที่มิได้เป็น        

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ทางภาษ ี (20.00)  (76,131)  (19.88)  (82,570) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามงบก าไรขาดทนุ
และ 

       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 0.00  (2)  0.12  510 
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14. สินทรัพยอ์ื่น 

สินทรัพย์อ่ืน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

ลูกหนี้อื่น 14,952  17,489  -  - 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,834)  (2,834)  -  - 
 12,118  14,655  -  - 
ลูกหนีก้รมสรรพากร 1,011  30,069  1,011  575 
ลูกหนี้ค่าขายหลักทรัพย ์ 41,945  -  41,945  - 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน 14,353  13,827   526   - 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 12,026  9,001   238  339 
เงินค้างรับโครงการรับประกันนาข้าว 50,197  20,976  -  - 
อ่ืนๆ 10,021  10,989   3,414  7,006 
รวมสินทรัพย์อ่ืน 141,671  99,517  47,134  7,920 

 

15. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ณ วันที่ 30 กันยายน  2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
 หนี้สินตาม  หนี้สินส่วนที่  สุทธ ิ

 สัญญาประกันภัย  เอาประกันภัยต่อ   

   (ดูหมายเหตุข้อ 7)   

ส ารองค่าสินไหมทดแทน      

ค่าสินไหมที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว 690,468  (448,193)  242,275 

ค่าสินไหมที่เกิดขึ้นที่ยังไม่ได้รับรายงาน 141,687  (61,972)  79,715 

ส ารองเบี้ยประกันภัย      

ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 1,591,225  (614,695)  976,530 

รวม 2,423,380  (1,124,860)  1,298,520 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 หนี้สินตาม  หนี้สินส่วนที่  สุทธ ิ

 สัญญาประกันภัย  เอาประกันภัยต่อ   

   (ดูหมายเหตุข้อ 7)   

ส ารองค่าสินไหมทดแทน      

ค่าสินไหมที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว 560,142  (326,882)  233,260 

ค่าสินไหมที่เกิดขึ้นที่ยังไม่ได้รับรายงาน 117,028  (40,196)  76,832 

ส ารองเบี้ยประกันภัย      

ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 1,391,825  (524,960)  866,865 

รวม 2,068,995  (892,038)  1,176,957 

 

15.1  ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น 

15.1.1  ส ารองค่าสินไหมทดแทน 

                                            ส ารองค่าสินไหมทดแทน ณ วันที่ 30 กันยายน  2561 และ 31 ธันวาคม 2560   

                                         ประกอบด้วย 

 
หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 กันยายน   31 ธันวาคม 

 2561  2560 

ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี 677,170  819,103 

ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างงวด/ปี 1,157,685  1,475,255 

การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหม    

ทดแทนและข้อสมมติฐานในการค านวณ    

ส ารองค่าสินไหมทดแทน (20,216)  (86,674) 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด/ปี (982,484)  (1,530,514) 
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 832,155  677,170 
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15.1.2 ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ ณ วันที่ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2561 2560 

ณ วันที่ 1 มกราคม  1,391,825 1,430,786 

เบี้ยประกันภัยรับส าหรับงวด/ปี 2,488,906 2,953,655 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในงวด/ปี (2,289,506) (2,992,616) 
ณ วันที่ 30 กันยายน  และวันที่ 31 ธันวาคม  1,591,225 1,391,825 

15.1.3 ส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด 

ณ วันที่ 30 กันยายน  2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทไม่มีการ

ตั้งส ารองการเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด เนื่องจากส ารองการเสี่ยงภัยที่ยังไม่

สิ้นสุดที่ประมาณขึ้นของบริษัท มีจ านวน 802.10 ล้านบาท และ 759.41 ล้าน

บาท ตามล าดับ ซึ่งมีจ านวนต่ ากว่าส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็น

รายได ้

 

16. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ ณ วันที่ 30 กันยายน  2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560  

ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ ณ วันที่ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2561 2560 
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ 459,308 418,789 
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 358,547 249,070 

รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 817,855 667,859 
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17. หนี้สินอื่น 

หนี้สินอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 กันยายน   31 ธันวาคม  30 กันยายน   31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

        
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย 21,632  26,245  -  - 
เงินรับล่วงหน้าค่าเบี้ยประกันภัย 36,359  23,913  -  - 
เจ้าหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์ 32,044  15,242  30,834  15,242 
เจ้าหนี้กรมสรรพากร 39,241  6,934  20,571  656 
ภาษีขายรอน าส่ง 1,714  1,798  -  - 
อ่ืนๆ 16,437  14,487  500  - 
รวมหนี้สินอ่ืน 147,427  88,619  51,905  15,898 
 

18. ทุนเรือนหุ้น 

18.1 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติการลด

ทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวนเงิน 500 ล้านบาท เป็นจ านวนเงิน 250 ล้านบาท โดย

การตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้น าออกจ าหน่ายจ านวน 250 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทได้จดทะเบียนลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 

24 เมษายน 2561 

18.2 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวนเงิน 250 ล้านบาท เป็นจ านวนเงิน 375 ล้านบาท โดย

การออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 125 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ

การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 

(“AYUD-W1”) โดยบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อ

วันที่ 25 เมษายน 2561  

18.3 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 บริษัทเพิ่มทุนที่ออกและช าระแล้วจากเดิม 250 ล้านบาท 

(หุ้นสามัญจ านวน 250 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็น 293.91 ล้านบาท 
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(หุ้นสามัญจ านวน 293.91 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยจ านวนดังกล่าว

เป็นผลมาจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (AYUD-W1) 

จ านวน 43.91 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 43.91 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และ

ท าให้มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นรวมเป็นจ านวน 1,668.40 ล้านบาท โดย

บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนช าระแล้วดังกล่าวกับกระทรวง

พาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 

19. ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทได้จัดสรรและออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถ

เปลี่ยนมือได้ของบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) อายุใบส าคัญแสดงสิทธิ 2 ปี 

นับตั้งแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยมีอัตราการใช้สิทธิ คือใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย 

มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ตามราคาการใช้สิทธิที่ระบุไว้ (เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตาม

เงื่อนไขการปรับสิทธิที่ก าหนด) ซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีรายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร ดังนี้ 

 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ  อายุใบส าคัญ

แสดงสิทธิ 

 วันที่ให้สิทธ ิ  ระยะเวลาการให้สิทธิ  จ านวนสิทธ ิ

ที่จัดสรรและออก 

(หน่วย) 

 อัตราการใช้สิทธิ 

ต่อ 1 หน่วย 

ใบส าคัญแสดง

สิทธ ิ

 ราคาใช้สิทธิ 

(บาทต่อหุ้น) 

     “AYUD-W1”  2 ปี  27 เมษายน 2561  ทุกวันที่ 15 ของเดือน 

มิถุนายน และ ธันวาคม 
ตลอดจนอายุของใบส าคัญ

แสดงสิทธิ เริ่มวันที่ 15 

มิถุนายน 2561 และสิ้นสุด

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 

 124,999,807  1:1 

 

 

 

 39.00 
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รายการเคลื่อนไหวส าหรับใบส าคัญแสดงสิทธิส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 

และ 2560 มีดังนี้ 

 2561  2560 
 จ านวน 

สิทธิซ้ือหุ้น 
(หน่วย) 

 ราคาใช้สิทธิถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก  
(บาทต่อหุ้น) 

 จ านวน 
สิทธิซ้ือหุ้น 
(หน่วย) 

 ราคาใช้สิทธิถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก 

  (บาทต่อหุ้น) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม -  -  -  - 
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกให้ 124,999,807  39.00  -  - 
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่หมดอายุ -  -  -  - 
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่มีการใช้สิทธิ (43,905,225)  39.00  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 81,094,582  39.00  -  - 
        

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท “AYUD-W1” 

คงเหลือจ านวน 81,094,582 หน่วย โดยมีราคาใช้สิทธิถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 39 บาทต่อ

หุ้น อายุใบส าคัญแสดงสิทธิคงเหลือถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 1.60 ปี (ณ วันที่ 30 กันยายน 

2560 : ไม่มี) 

20. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

การจ าแนกส่วนงานทางธุรกิจได้จัดท าขึ้นตามเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดท ารายงานภายในที่เสนอ

ต่อผู้บริหาร ของกลุ่มบริษัท ผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจที่น าเสนอต่อผู้

มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการจัดสรร

ทรัพยากร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานด าเนินงานมีการวัดค่าที่เป็นไป

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทด าเนินกิจการใน 2 ส่วนงานหลัก คือ (1) ธุรกิจประกันวินาศภัย และ (2) ธุรกิจการ

ลงทุน ซึ่งด าเนินการและบริหารงานเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่มีการแสดง

ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางภูมิศาสตร์ 

ส าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัท

ไม่มีรายได้จากบุคคลภายนอกรายใดรายหนึ่งที่มีจ านวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของ

รายได้รวม 
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ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทส าหรับงวดสามเดือนและงวด

เก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน  
 ธุรกิจประกัน 

วินาศภัย 
 

ธุรกิจการลงทุน 
 

รายการตัดบัญชี 
 

รวม 
 2561  2560 2561  2560 2561  2560 2561  2560 

รายได้จากภายนอก 586,263  500,858 26,606  22,055 -  - 612,869  522,913 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน

ในบริษัทร่วม 
-  - 92,539  61,083 -  - 92,539  61,083 

รายได้อื่น 351  442 3,967  4,459 (4,117)  (4,609) 201  292 
รวมรายได ้ 586,614  501,300 123,112  87,597 (4,117)  (4,609) 705,609  584,288 
ค่าใช้จ่ายธุรกิจประกันภัย 423,524  373,316 -  - -  - 423,524  373,316 
ค่าตอบแทนกรรมการและ

ผู้บริหารส าคัญ 
11,285  9,797 5,078  5,225 -  - 16,363  15,022 

ค่าใช้จ่ายอื่น 64,740  57,275 9,993  11,641 (4,117)  (4,609) 70,616  64,307 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได ้ 16,968  12,167 (69)  (19) -  - 16,899  12,148 

ก าไรสุทธิ 70,097  48,745 108,110  70,750 -  - 178,207  119,495 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน  
 ธุรกิจประกัน 

วินาศภัย 
 

ธุรกิจการลงทุน 
 

รายการตัดบัญชี 
 

รวม 
 2561  2560 2561  2560 2561  2560 2561  2560 

รายได้จากภายนอก 1,634,562  1,549,92
8 

422,084  455,512 (341,981)  (387,942
) 

1,714,665  1,617,498 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม 

-  - 323,446  278,478 -  - 323,446  278,478 

รายได้อื่น 1,145  2,638 12,247  19,689 (12,697)  (19,891) 695  2,436 
รวมรายได ้ 1,635,707  1,552,56

6 
757,777  753,679 (354,678)  (407,833

) 
2,038,806  1,898,412 

ค่าใช้จ่ายธุรกิจประกันภัย 1,266,828  1,236,68
9 

-  - -  - 1,266,828  1,236,689 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ส าคัญ 

35,154  28,874 15,660  22,084 -  - 50,814  50,958 

ค่าใช้จ่ายอื่น 175,981  179,753 38,024  37,715 (12,697)  (19,891) 201,308  197,577 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได ้ 31,208  21,262 (2)  510 -  - 31,206  21,772 

ก าไรสุทธิ 126,536  85,988 704,095  693,370 (341,981)  (387,942
) 

488,650  391,416 
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21.  ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2561 

และ 2560 แสดงดังนี้ 

 

 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน  
 ก าไร จ านวนหุ้นสามัญ 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
ก าไรต่อหุ้น 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 พันบาท พันบาท หุ้น หุ้น บาท บาท 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน       
ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
บริษทั 

178,207 119,495 265,760,850 250,000,000 0.67 0.48 

ผลกระทบของหุน้สามัญ
เทียบเท่าปรับลด 

      

ใบส าคัญแสดงสิทธิ (AYUD-
W1) 

- - 32,081,373 -   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้น
สามัญสมมติว่ามี 

      

การแปลงเปน็หุ้นสามัญ 178,207 119,495 297,842,223 250,000,000 0.60 0.48 
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งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
 ก าไร  จ านวนหุ้นสามัญ 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
 ก าไรต่อหุ้น 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 พันบาท  พันบาท  หุ้น  หุ้น  บาท  บาท 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน            
ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 488,650  391,416  265,760,850  250,000,000  1.84  1.57 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่า
ปรับลด 

           

ใบส าคัญแสดงสิทธิ (AYUD-W1) -  -  32,081,373  -     
ก าไรต่อหุ้นปรับลด            
ก าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ
สมมติว่ามี 

           

การแปลงเป็นหุ้นสามัญ 488,650  391,416  297,842,223  250,000,000  1.64  1.57 
 
 
 
 

           

 

 งบการเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
 ก าไร  จ านวนหุ้นสามัญ 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
 ก าไรต่อหุ้น 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
 พันบาท  พันบาท  หุ้น  หุ้น  บาท  บาท 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน            
ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 380,649  414,892  265,760,850  250,000,000  1.43  1.66 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่า
ปรับลด 

           

ใบส าคัญแสดงสิทธิ (AYUD-W1) -  -  32,081,373  -     
ก าไรต่อหุ้นปรับลด            
ก าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ
สมมติว่ามี 

           

การแปลงเป็นหุ้นสามัญ 380,649  414,892  297,842,223  250,000,000  1.28  1.66 
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22.  รายการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รวมรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและบริษัทที่

เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นหรือการมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน งบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้แสดงถึงผลของรายการเหล่านี้ตามมูลฐานที่พิจารณา

ร่วมกันระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้ 

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้ 

รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์ ประเภทธุรกิจ 
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน ประกันภัย 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน ธนาคาร 
บริษัท หลักทรัพย์ กรงุศรี จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน ธุรกิจหลกัทรัพย ์
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน จัดการกองทุน 
บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จ ากัด ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน สินเชื่อเช่าซื้อและลิสซิ่ง 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน วัสดุก่อสร้าง 
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน ธุรกิจทางโทรทัศน์ 
บริษัท ทุนมหาโชค จ ากัด ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน รับจ้างโฆษณา 
บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จ ากัด ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน ลงทุนในหลกัทรัพย์ 
บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จ ากัด ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน ให้เช่าพ้ืนที่ส านักงาน 
บริษัท ซีเคเอส โฮลดิง้ จ ากัด ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน ลงทุนในหลกัทรัพย์ 
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต  จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน ประกันชีวิต 
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน รับจ้างโฆษณา 
บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จ ากัด ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน บริหารสินทรัพย์ 
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามเรียลตี้ แอนด์ เซอร์วิส 

จ ากัด  
ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน บริการ 

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และ
ลิสซิ่ง 

บริษัท กรุงศรี แฟ็กเตอริง จ ากัด ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน แฟ็กเตอริง 
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จ ากัด ผู้ถือหุ้นบางส่วนร่วมกัน บริการ 
บริษัท อีสเทอร์นสตาร์ เรียล เอสเตท จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นและกรรมการบางส่วนร่วมกัน อสังหาริมทรัพย์ 
บริษัท ทัมมี่ เทค จ ากัด กรรมการบางส่วนร่วมกัน ที่ปรึกษา 
บริษัท เขาเขียวคันทรี่คลับ จ ากัด กรรมการบางส่วนร่วมกัน ธุรกิจสนามกอล์ฟ 
บริษัท นิร์วานา จ ากัด กรรมการบางส่วนร่วมกัน ฝึกอบรมและขาย

คอมพิวเตอร์ 
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22.1 เงินลงทุน 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2561  2560 
เงินลงทุน - หน่วยลงทุน    
หน่วยลงทุนที่บริหารโดย    

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด    
- กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพ่ิมทรัพย์ 2,094,036  159,011 
- กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ 774,707  985,926 
- กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล 23,970  31,893 
- กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล 149,456  153,962 
- กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล                     -  16,466 
- กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซเิบิ้ลปันผล 66,344  82,041 
- กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกสัปันผล 7,334  8,370 
- กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอล ไฮเพย์เอาท์  22,370  22,807 
- กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิต้ี 18,244  18,298 
- กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล 9,569  10,390 
- กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิต้ีปันผล 38,587  37,709 

 3,204,617  1,526,873 

 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ชื่อบริษัท   ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด           ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด 

 วันที่ 30 กันยายน  วันที่ 30 กันยายน 
 2561  2560  2561  2560 
เงินปันผล - หุ้นสามัญ        

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด 
(มหาชน) 

-  54  -  103 

 -  54  -  103 
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 หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ชื่อบริษัท   ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด    ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด 

 วันที่ 30 กันยายน  วันที่ 30 กันยายน 
 2561  2560  2561  2560 
เงินปันผล - หน่วยลงทุน        
หน่วยลงทุนที่บริหารโดย        

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด        
- กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล -  2,735  6,838  7,521 
- กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล -  -  -  660 
- กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิต้ีปันผล -  1,363  5,572  2,616 
- กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซเิบิ้ลปันผล -  2,960  13,361  2,960 
- กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกสัปันผล -  644  945  1,538 
- กองทนุเปดิกรงุศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้
ปันผล 

-  246  246  443 

- กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธแ์คร์อิควิต้ี
ปันผล 

2,309  -  2,309  2,310 

 2,309  7,948  29,271  18,048 

 

22.2 ยอดคงเหลือและรายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระส าคัญมีดังน้ี 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 กันยายน   31 ธันวาคม  30 กันยายน   31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

เงินฝากธนาคาร        
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 842,014  643,460  163,049  195,088 
เบี้ยประกันภัยค้างรับ        
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 3,496  720  -  - 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) 7,877  1,497  -  - 
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด 131  101  -  - 
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต  จ ากัด (มหาชน) -  25  -  - 
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) -  242  -  - 
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามเรียลตี้ แอนด์  เซอร์วิส จ ากัด 653  65  -  - 
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จ ากัด (มหาชน) 11  7  -  - 
บริษัท อีสเทอร์นสตาร์ เรียล เอสเตท จ ากัด (มหาชน) 38  20  -  - 
บริษัท เขาเขียวคันทรี่คลับ จ ากัด 9  -  -  - 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 กันยายน   31 ธันวาคม  30 กันยายน   31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

ดอกเบี้ยค้างรับ        
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 976  1,132  159  197 
บริษัท หลักทรัพย์ กรงุศรี จ ากัด (มหาชน) 3  3  -  - 

รายได้ค้างรับ        
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) -  -  959  4,574 

ลูกหนี้ค่าขายหลักทรัพย ์        
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 20,291  -  20,291  - 

เงินมัดจ าค่าเช่าและอุปกรณ์        
บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จ ากัด 6,260  6,260  1,427  1,427 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 2  2  2  2 

 6,262  6,262  1,429  1,429 
เงินวางประกันในการซื้อหลักทรัพย์        

บริษัท หลักทรัพย์ กรงุศรี จ ากัด (มหาชน) 1,008  1,000  -  - 
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า        

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 7,447  8,936  -  - 
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินค้างจ่าย        

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 64  41  14  16 
ค่าจ้างและบ าเหนจ็ค้างจ่าย        

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 14,690  11,237  -  - 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืนค้างจ่าย        

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 19,137  18,851  -  - 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด  ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด 

 วันที่ 30 กันยายน  วันที่ 30 กันยายน  
 2561  2560  2561  2560 

เบี้ยประกันภัยรับ        
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 1,076  1,906  7,141  13,852 
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) -  -  -  30 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด  -  -  1,348  1,267 
บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จ ากัด -  1  5  23 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) 46,240  42,825  48,288  45,031 
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์ และวิทยุ จ ากดั  1,745  2,838  8,259  8,750 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด  ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด 

 วันที่ 30 กันยายน  วันที่ 30 กันยายน  
 2561  2560  2561  2560 

เบี้ยประกันภัยรับ (ต่อ)        
บริษัท ทุนมหาโชค จ ากัด -  -  34  41 
บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จ ากัด -  -  67  70 
บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จ ากัด 58  29  212  102 
บริษัท ซีเคเอส โฮลดิง้ จ ากัด 55  73  101  73 
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) -  -  354  374 
บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จ ากัด -  -  359  401 
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามเรียลตี้ แอนด์ เซอร์วิส 

จ ากัด 
979  815  1,659  1,648 

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จ ากัด (มหาชน) -  -  308  94 
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จ ากัด -  76  38  76 
บริษัท อีสเทอร์นสตาร์ เรียล เอสเตท จ ากัด 133  146  777  428 
บริษัท ทัมมี่ เทค จ ากัด -  -  13  - 
บริษัท เขาเขียวคันทรี่คลับ จ ากัด 37  -  282  - 
บริษัท นิร์วานา จ ากัด  2  -  17  - 
 50,325  48,709  69,262  72,260 
        

บริษัทย่อยใช้นโยบายราคาและเงื ่อนไขการคิดค่าเบี ้ยประกันภัยรับและเบี ้ยประกันภัยต่อ

เช่นเดียวกันกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไปและบริษัทประกันภัยอื่น 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด  ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 30 กันยายน  วันที่ 30 กันยายน  
 2561  2560  2561  2560 
ค่าจ้างและบ าเหนจ็        

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 47,406  36,722  125,295  117,345 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน        

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 30,880  21,173  80,360  67,598 
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บริษัทย่อยจ่ายค่าจ้างและบ าเหน็จ และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น ตามเงื่อนไขและ

อัตราที ่ตกลงในสัญญาวิสาหกิจธนาคารและประกันภัยระหว่างบริษัทย่อยกับธนาคารที่

เกี่ ยวข้องกันดังกล่าว ทั้ งนี้ อัตราค่าบ าเหน็จ เป ็นไปตามข ้อก าหนดของส าน ักงาน

คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และเป็นอัตราที่บริษัทย่อย

ให้กับบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยทั่วไป 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด  ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 30 กันยายน   วันที่ 30 กันยายน  

 2561  2560  2561  2560 
ดอกเบี้ยรับ        
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 1,097  657  2,623  2,217 

 
 

       

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด  ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 30 กันยายน   วันที่ 30 กันยายน  

 2561  2560  2561  2560 
ดอกเบี้ยรับ         
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 100  99  419  341 
รายได้ค่าบริการ        
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 3,967  4,459  12,247  19,501 

 
        

กลุ่มบริษัทได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารคิดให้กับบริษัทประกันภัยทั่วไป  

บริษัทได้ท าสัญญาให้บริการการจัดการกับบริษัทย่อย ในการให้บริการด้านการบริหารและการ

จัดการด้านบัญชี เงินเดือน และสารสนเทศ ซึ่งอัตราค่าบริการเป็นอัตราที่ตกลงกัน ซึ่งอ้างอิง

จากประมาณการเวลาและต้นทุนที่บริษัทใช้ไปส าหรับการให้บริการแก่บริษัทย่อย 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด  ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 30 กันยายน   วันที่ 30 กันยายน  

 2561  2560  2561  2560 
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน        

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 94  88  268  235 
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์        

บริษัท หลักทรัพย์ กรงุศรี จ ากัด (มหาชน) 73  34  980  34 
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน        

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด 127  -  412  - 
 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด  ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 30 กันยายน   วันที่ 30 กันยายน  

 2561  2560  2561  2560 
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน        

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 18  13  51  33 
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์        

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน) 72  27  633  27 
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน        

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด 58  -  213  - 

 

กลุ่มบริษัทจ่ายค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน และ

ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน ซึ่งเป็นราคาและเงื่อนไขเดียวกันกับที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ดังกล่าวคิดกับบริษัททั่วไป 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 30 กันยายน  วันที่ 30 กันยายน  

 2561  2560 2561 2560 
ค่าเช่าและค่าบริการ      
บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จ ากัด 6,282  6,045 24,656 17,728 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) -  - 3 3 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด  ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 30 กันยายน   วันที่ 30 กันยายน  

 2561  2560  2561  2560 
ค่าเช่าและค่าบริการ        

บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จ ากัด 1,449  1,408  4,347  4,057 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) -  -  3  3 

ค่าบริการจัดการ        
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 

150  150  450  390 

 

กลุ่มบริษัทได้ท าสัญญาเช่าพื้นที่ส านักงาน เคร่ืองอุปกรณ์อาคารและการให้บริการภายใน

อาคารกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี ซึ่งราคาและเงื่อนไขของค่าเช่า

เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวคิดกับบริษัททั่วไป  

บริษัทได้ท าสัญญาบริการการจัดการกับบริษัทย่อย ในการรับบริการเกี่ยวกับด้านบุคลากร 

ตรวจสอบภายในและสารสนเทศ ซึ่งอัตราค่าบริการเป็นอัตราที่ตกลงกัน ซึ่งอ้างอิงจาก

ประมาณการเวลาและต้นทุนที่บริษัทย่อยใช้ไปส าหรับการให้บริการแก่บริษัท 

23.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคัญในระหว่างงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน  2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายส าหรับเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประชุม

และผลประโยชน์อ่ืนๆ ของกรรมการและผู้บริหารส าคัญ ดังต่อไปนี ้

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุด  ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุด 

 วันที่ 30 กันยายน  วันที่ 30 กันยายน 
 2561  2560  2561  2560 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าคัญ        

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 14,950  14,235  47,256  48,697 

ผลประโยชนห์ลังออกจากงาน 750  450  1,926  1,474 

ค่าตอบแทนกรรมการ 663  337  1,632  787 

 16,363  15,022  50,814  50,958 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด  ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด 

 วันที่ 30 กันยายน  วันที่ 30 กันยายน 
 2561  2560  2561  2560 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคัญ        

ผลประโยชน์ระยะสั้น 4,442  4,926  14,197  21,205 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 332  85  672  380 

ค่าตอบแทนกรรมการ 304  214  791  499 

 5,078  5,225  15,660  22,084 

 

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 และ 2560 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ของบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 และวันที่ 24 เมษายน 2560 ตามล าดับ 

นอกจากนี้ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทย่อยส าหรับปี 2561 และ 2560 ได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 และวันที่ 17 เมษายน 2560 
ตามล าดับ 

24. เงินปันผล 

24.1 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล
ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท จ านวน 250 ล้านหุ้น เป็นจ านวนเงิน 500 ล้านบาท ซึ่งเป็นการ
จัดสรรจากผลการด าเนินงานส าหรับงวดการบัญชีปี 2559 ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลส าหรับงวดคร่ึงปีแรกของปี 2559 ไปแล้วจ านวน 1.00 บาท ต่อหุ้น เป็น
จ านวนเงิน 250 ล้านบาท เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลที่
บริษัทต้องจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นจ านวนเงิน 250 ล้าน
บาท โดยได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 

24.2 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 
มิถุนายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท จ านวน 250 ล้านหุ้น เป็นจ านวนเงิน 187.50 
ล้านบาท ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 8 กันยายน 2560  

24.3 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 
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2561 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท จ านวน 293.91 ล้านหุ้น เป็นจ านวนเงิน 220.43 ล้าน
บาท ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 7 กันยายน 2561   

25. หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินท่ีจัดสรรไว้เป็นเงินส ารองวางไว้กับนายทะเบียน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินลงทุนในหลักทรัพย์บางส่วนของ
กลุ่มบริษัทได้ถูกน าไปวางไว้เป็นประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินส ารองวางไว้กับ
นายทะเบียน (ดูหมายเหตุข้อ 9) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย และตาม
ประกาศของคณะกรรมการ ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง อัตรา 
หลักเกณฑ์ และวิธีการวางเงินส ารองส าหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัท
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 ตามล าดับ ดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2561 2560 2561 2560 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีภาระผูกพันที่วางไว้กับ     
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 

    

หลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน     
เงินฝากธนาคาร 14,000 28,000 - 14,000 
หลักทรัพย์ที่จัดสรรไว้เป็นเงินส ารองวางไว้กับนายทะเบียน     
หลักทรัพยร์ัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ 282,351 383,973 31,434 133,032 

รวมหลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน 296,351 411,973 31,434 147,032 
 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 บริษัทได้ยื่นขอคืนหลักทรัพย์ประกันที่วางไว้กับนายทะเบียนจาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เนื่องจากบริษัทได้ส่งคืน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยแล้วเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554 และใบอนุญาตดังกล่าวได้
สิ้นผลตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2554 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้ปฏิเสธค าขอดังกล่าว เนื่องจากบริษัทยังคงมี
ภาระผูกพันเกี่ยวกับหนี้ตามสัญญาประกันภัยที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ซึ่งเจ้าหนี้ตาม
สัญญาประกันภัยมีบุริมสิทธิเหนือเงินส ารองส าหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัท
ที่วางไว้กับนายทะเบียนตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ดังนั้น
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจึงยังไม่สามารถคืน
หลักทรัพย์ดังกล่าวให้กับบริษัทได้เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 บริษัทได้ยื่นขอคืนหลักทรัพย์
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ประกันที่วางไว้กับนายทะเบียน จ านวน 14 ล้านบาท และหลักทรัพย์ที่จัดสรรไว้เป็นเงินส ารองวาง
ไว้กับนายทะเบียนซึ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาล ราคาที่ตราไว้จ านวน  100 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้รับคืน
หลักทรัพย์ดังกล่าวแล้วในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 

26. ทรัพย์สินท่ีมีข้อจ ากัดและภาระผูกพัน 

26.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยมีสลากออมสิน
จ านวน 4.30 ล้านบาท และ จ านวน 3.55 ล้านบาท ตามล าดับ ใช้เป็นหลักทรัพย์ใน
การวางค้ าประกันในกรณีผู้เอาประกันที่เป็นผู้ขับขี่รถยนต์ตกเป็นผู้ต้องหา (ดูหมาย
เหตุข้อ 9) 

26.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีวงเงินกู้ยืม
ที ่ย ังไม ่ได ้เบิกออกมาใช้  โดยมีเงินฝากประจ าธนาคารของกลุ่มบริษัท เป็น
หลักทรัพย์ค้ าประกันในจ านวนเท่ากับวงเงินที่ได้รับ ดังนี้ (ดูหมายเหตุข้อ 9) 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

วงเงินเบิกเกนิบัญช ี 40,000  40,000  20,000  20,000 
วงเงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน 10,000  10,000  10,000  10,000 

 

27. สัญญาเช่าและบริการระยะยาว 

สัญญาเช่าและบริการระยะยาว ณ วันที่ 30 กันยายน  2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560   

ประกอบด้วย 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
ประเภท ระยะเวลาที่เหลืออยู่ รวมจ านวนเงินที่ต้องจ่าย 

 ไม่เกิน 1 ปี   เกิน 1 ปี  ตามอายุสัญญาเช่าที่เหลือ 
   แต่ไม่เกิน 5 ปี  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561      
พ้ืนที่ส านักงาน      
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 7,538  3,141  10,679 
- อ่ืน ๆ 7,862  6,968  14,830 
บริการ – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 7,538  3,141  10,679 
อุปกรณ์ – บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 10,050  4,187  14,237 

 32,988  17,437  50,425 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560      
พ้ืนที่ส านักงาน      
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน        7,538         8,795          16,333 
- อ่ืน ๆ        6,350         6,674          13,024 
บริการ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน        7,538         8,795          16,333 
อุปกรณ์ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน      10,051       11,726          21,777 

      31,477       35,990          67,467 

 

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ประเภท ระยะเวลาที่เหลืออยู่ รวมจ านวนเงินที่ต้องจ่าย 

 ไม่เกิน 1 ปี   เกิน 1 ปี  ตามอายุสัญญาเช่าที่เหลือ 
   แต่ไม่เกิน 5 ปี   

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561      
พ้ืนที่ส านักงาน      

- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1,739  725  2,464 
บริการ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1,739  725  2,464 
อุปกรณ์ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2,318  965  3,283 

 5,796  2,415  8,211 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ประเภท ระยะเวลาที่เหลืออยู่ รวมจ านวนเงินที่ต้องจ่าย 

 ไม่เกิน 1 ปี   เกิน 1 ปี  ตามอายุสัญญาเช่าที่เหลือ 
   แต่ไม่เกิน 5 ปี  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560      
พ้ืนที่ส านักงาน      
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1,739  2,029  3,768 

บริการ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 1,739  2,029  3,768 

อุปกรณ์ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2,318  2,705  5,023 

 5,796  6,763  12,559 

ส าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัท

บันทึกค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ดังนี้        

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด  ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 30 กันยายน   วันที่ 30 กันยายน  

 2561  2560  2561  2560 

ค่าเช่าและค่าบริการ 8,438  8,049  25,255  23,688 

                                                                                                                                                       

หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด  ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 30 กันยายน   วันที่ 30 กันยายน  

 2561  2560  2561  2560 

ค่าเช่าและค่าบริการ 1,449  1,408  4,347  4,057 

28. หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นและภาระผูกพัน 

28.1 ณ วันที่ 30 กันยายน  2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยถูกฟ้องร้องจากการ

เป็นผู้รับประกันภัย โดยบริษัทย่อยได้ประมาณความเสียหายและบันทึกภาระหนี้สิน

ไว้ในบัญชีส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย ดังนี้ 
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หน่วย : พันบาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่  ณ วันที่ 
 30 กันยายน   31 ธันวาคม 
 2561  2560 

ประมาณการความเสียหายจากการถกูฟ้องร้อง 32,840  24,649 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจะไม่แตกต่างจากประมาณการที่ตั้งไว้

อย่างมีสาระส าคัญ 

28.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้อง

จ่ายค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นจ านวนเงินประมาณ 10.57 ล้านบาท  

29. การวัดมูลค่ายุติธรรม 

รายการสินทรัพย์ทางการเงินบางรายการของกลุ่มบริษัทมีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมใน

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปนี้แสดงถึงข้อมูล

เกี่ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว 

 

 งบการเงินรวม 
 มูลค่ายุติธรรม ล าดับชั้นมูลค่า เทคนิคการประเมินมูลค่า  
 ณ วันที่  

30 กันยายน  
2561 

ณ วันที่  
31 ธันวาคม  

2560 

ยุติธรรม และข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม 

 (พันบาท) (พันบาท)   
สินทรัพย์ทางการเงิน     

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 430,840 469,329 ระดับ 2 วิธีกระแสเงินสดคิดลดโดยใช้อัตรา
ผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหน้ีไทย  
ณ ส้ินวันท าการสุดท้ายของรอบระยะเวลา
รายงาน 

ตราสารทุน 880,898 524,419 ระดับ 1 ราคาเสนอซ้ือหุ้นสามัญหลังสุด ณ ส้ินวันท าการ
สุดท้ายของรอบระยะเวลารายงานของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตราสารทุน 3,329,320 1,685,955 ระดับ 2 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ ส้ินวัน
ท าการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน 
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30. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติ 

ดังต่อไปนี้ 

1. อนุมัติให้บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) (“SAGI”) ซื้อและรับ

โอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) (“AZTH”) เป็น

จ านวนเงิน 748,800,000 บาท 

2. อนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้นสามัญบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

(“AZAY”) จ านวน 34,810,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 114 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10  บาท 

หรือร้อยละ 11.80 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของ AZAY จาก Allianz SE และ

บริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จ ากัด (“CPRNT”) เป็นจ านวนเงิน 3,968,599,600 

บาท 

3. อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับเพิ่มเติมของบริษัท โดยบริษัทสามารถรับช าระค่าหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนด้วยทรัพย์สินอ่ืนนอกจากตัวเงิน หรือด้วยสิ่งอื่นได้  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 มูลค่ายุติธรรม ล าดับชั้นมูลค่า เทคนิคการประเมินมูลค่า  
 ณ วันที่  

30 กันยายน 
2561   

ณ วันที่  
31 ธันวาคม  

2560 

ยุติธรรม 
 
 

และข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม 
 
 

 (พันบาท) (พันบาท)   
สินทรัพย์ทางการเงิน     

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 136,216 133,032 ระดับ 2 วิ ธี กระแสเงิ นสดคิ ดลดโดยใช้ อั ตรา
ผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหน้ีไทย ณ ส้ินวันท าการสุดท้าย
ของรอบระยะเวลารายงาน 

ตราสารทุน 631,645 401,165 ระดับ 1 ราคาเสนอซ้ือหุ้นสามัญหลังสุด ณ ส้ินวันท า
การสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงานของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตราสารทุน 3,303,040 1,659,866 ระดับ 2 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ ส้ินวัน
ท าการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน 
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4. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวนเงิน 375,000,000 บาท เป็น

จ านวนเงิน 463,473,361 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 88,473,361 หุ้น มูล

ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

5.   อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 88,473,361 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท   

      เพื่อเสนอขายให้แก่ Allianz SE และ CPRNT ในราคาเสนอขายหุ้นละ 53.32 บาท เป็น 

      จ านวนเงินประมาณ 4,717,399,600 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 14,043,511 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ CPRNT ในราคาหุ้นละ 53.32 บาท เป็นจ านวนเงิน 

748,800,000 บาท ทั้งนี้ CPRNT จะช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนด้วยเงินสด และบริษัทจะ

น าเงินเพิ่มทุนในส่วนนี้ไปซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน SAGI เพื่อเป็นเงินทุนให้ 

SAGI ด าเนินการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก AZTH  

5.2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 74,429,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ Allianz SE และ CPRNT ในราคาหุ้นละ 53.32 บาท 

เป็นจ านวนเงิน 3,968,599,600 บาท ทั้งนี้ Allianz SE และ CPRNT จะน าหุ้น

สามัญของ AZAY มาช าระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการช าระด้วย

เงินสด  

6. อนุมัติยินยอมให้ Allianz SE และ/หรือ บริษัทในเครือซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่ม Allianz ซึ่ง 

Allianz SE อาจก าหนดให้เป็นผู้ร่วมท าค าเสนอซื้อ ท าค าเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของ

บริษัท (Voluntary Partial Tender Offer) จ านวน 56,930,000 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 

19.37 ของหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงของบริษัทใน

ปัจจุบัน ในราคาหุ้นละ 53.32 บาท 

 

31.  การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 
 

       งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการบริหารผู้มีอ านาจลงนาม  

       ของบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 
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4.2  การวิเคราะห์อัตราร้อยละตามแนวตั้ง 

 

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

ส าหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 

  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 เพิ่ม-ลด 

  
31-มี.ค.-61 30-มิ.ย.-61 30-ก.ย.-61 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

  % % % 

รายได้             

เบ้ียประกันภัยรับ 
    

763,217,000      780,036,000       945,653,000  
      

100.00  
      

100.00  
      

100.00  

หักเบ้ียประกันภัยจ่ายจากกานชรเอาประกันภัยต่อ 
   

(329,710,000) 
   

(324,404,000) 
    

(423,585,000) 
         

(43.2) 
       

(41.59) 
       

(44.79) 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
    

433,507,000      455,632,000       522,068,000  
        

56.08  
        

58.41  
        

55.21  
หักส ารองเบ้ียประกัภัยท่ียังถือเป็นรายได้             

เพิ่ม (ลด) จากงวดก่อน 
       

(9,496,000) 
     

(34,152,000) 
      

(66,016,000) 
       

(01.24) 
       

(04.38) 
       

(06.98) 
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัย
ต่อ 

    
424,011,000      421,480,000       456,052,000  

        
55.56  

        
54.03  

     
(690.82) 

รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 
      

97,651,000        97,250,000       106,664,000  
        

12.79  
        

12.47  
        

11.28  

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 
      

10,879,000        13,530,000         14,453,000  
          

1.43  
        

12.47  
          

1.53  

ผลขาดทุนจากเงินลงทุน 
       

(6,226,000) 
     

(10,276,000) 
      

(65,000,000) 
         

(0.82) 
       

(01.32) 
       

(06.87) 
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม  -  -         

รายได้อื่น 
           

486,000             308,000           1,145,000  
          

0.06  
          

0.04  
          

0.12  

                        รวมรายได้ 
    

526,801,000      522,292,000    1,635,707,000  
        

69.02  
        

66.96  
      

172.97  

ค่าใช้จ่าย             

ค่าสินไหมทดแทน 507,721,000 346,288,000 1,137,469,000 
        
66.52  

        
44.39  

      
120.28  

หักค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ -298,535,000 -178,877,000 -598,878,000 
-       
39.12  

-       
22.93  

-       
63.33  

ค่าจ้างและค่าบ าเหน็ด 
    
109,946,000      112,047,000       340,599,000  

             
14  

             
14  

             
36  

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 
    
122,375,000      122,339,000       387,638,000  

             
16  

             
16  

             
41  

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
      
69,272,000  

      65,838,000       211,135,000  
          

9.08  
          

8.44  
        

22.33  

                        รวมค่าใช้จ่าย 
    

510,779,000      467,635,000    1,477,963,000  
        

66.92  
        

59.95  
      

156.29  
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ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
      
16,022,000        54,657,000       157,744,000  

          
2.10  

          
7.01  

        
16.68  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
        
3,246,000  

      10,994,000         31,208,000  
          

0.43  
          

1.41  
  

ก าไรสุทธิ 
      

12,776,000        43,663,000       126,536,000  
          

1.67  
          

5.60  
        

13.38  

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 
          

(285,000) 
     

(21,222,000) 
        

(5,276,000) 
-         

0.04  
-         

2.72  
-         

0.56  
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ต้องจัดประเภท             

รายการใหม่ภายหลัง 
             
57,000  

   4,244,000.00      1,055,000.00  
          

0.01  
          

0.54  
          

0.11  

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวด-สุทธิภาษีเงินได้ 
          
(228,000) 

     
(16,978,000) 

        
(4,221,000) 

-         
0.03  

-         
2.18  

-         
0.45  

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 
      
12,548,000        26,685,000       122,315,000  

          
1.64  

          
3.42  

        
12.93  

ก าไรต่อหุ้น 
 

     
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  16,17,18 บาท ตามล าดับ 0.07 0.24 0.7 

   
 

 
 

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ส าหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 

  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 เพิ่ม-ลด 
  

31-มี.ค.-61 30-มิ.ย.-61 30-ก.ย.-61 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

  % % % 

สินทรัพย์             
สินทรัพย์หมุนเวียน :             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,243,945,000 1,300,821,000 1,354,786,000 
             

23.23  
             

23.65  
             

23.01  

เบ้ียประกันภัยค้างรับ-สุทธิ 229,646,000 240,935,000 235,612,000 
               

4.29  
               

4.38  
               

4.00  

รายได้จากการประกันภัยต่อ         4,651,000          6,593,000     2,797,000.00  
               

0.09  
               

0.12  
               

0.05  

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 1,001,736,000 1,057,241,000 1,124,860,000 
             

18.70  
             

19.22  
             

19.11  

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ 48,679,000 53,025,000 41,240,000 
               

0.91  
               

0.96  
               

0.70  
สินทรัพย์ลงทุน             

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,528,657,000 2,658,615,000 2,759,295,000 
             

47.22  
             

48.33  
               

0.47  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน             

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 2,422,216,000 2,444,319,000 2,701,295,000 
             

45.23  
             

44.44  
             

45.89  

เงินให้กู้ยืม 6,000 3,000 - 
               

0.00  
               

0.00  
                   -    

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์  41,956,000.00  38,210,000 36,605,000                                              
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0.78  0.69  0.62  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธ ิ 63,993,000 59,719,000 55,328,000 
               

1.19  
               

1.09  
               

0.94  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 166,726,000 175,863,000 173,827,000 
               

3.11  
               

3.20  
               

2.95  

ค่านายหน้าจ่ายรอการตัดบัญชี 62,663,000 63,551,000 64,839,000 
               

1.17  
               

1.16  
               

1.10  

สินทรัพย์อื่น 69,404,000 60,497,000 95,496,000 
               

1.30  
               

1.10  
               

1.62  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,826,964,000 2,842,162,000 3,127,390,000 
             

52.78  
             

51.67  
             

53.13  

รวมสินทรัพย์ 5,355,621,000 5,500,777,000 5,886,685,000 
           

100.00  
           

100.00  
           

100.00  

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ             

หนี้สิน             

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 2,209,024,000 2,301,413,000 2,423,380,000 
             

64.51  
             

63.98  
             

67.37  

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 617,333,000 680,753,000 817,855,000 
             

18.03  
             

18.93  
             

20.97  

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 10,317,000 20,851,000 33,578,000 
               

0.30  
               

0.58  
               

0.86  

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 85,828,000 87,692,000 90,300,000 
               

2.51  
               

2.44  
               

2.32  

เบ้ียประกันภัยรับล่วงหน้า 351,481,000 355,443,000 355,625,000 
             

10.26  
               

9.88  
               

9.12  

ค่านายหน้าค้างจ่าย 49,417,000 50,728,000 48,081,000 
               

1.44  
               

1.41  
               

1.23  

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 27,027,000 24,849,000 35,467,000 
               

0.01  
               

0.69  
               

0.91  
หนี้สินอื่น 74,084,000 75,253,000 95,522,000 2.16 2.09 2.45 

รวมหนี้สิน 3,424,511,000 3,596,982,000 3,899,808,000 100.00 100.00 100.00 

ส่วนของเจ้าของ             
ทุนเรือนหุ้น             
ทุนจดทะเบียน             
หุ้นสามัญ 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
10 บาททุนท่ีออกและช าระแล้ว 

2,400,000,000 2,400,000,000 2,400,000,000 100.00 100.00 100.00 

หุ้นสามัญ 180,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
10 บาท 

1,800,000,000 
1,800,000,000 1,800,000,000 

             
33.61  

             
32.72  

             
30.58  

ทุนส ารองตามกฏหมาย 6,150,000 6,150,000 6,150,000 0.11 0.11 0.10 
ยังไม่ได้จัดสรร 123,167,000 112,830,000 182,927,000 2.30 2.05 3.11 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ             
ส่วนเกิน(ต่ ากว่า)ทุนจากการวัดมูลค่าเงิน
ลงทุนเผ่ือขาย 

1,793,000 -15,185,000 -2,200,000 0.03 -0.28 -0.04 

รวมส่วนของเจ้าของ 1,931,110,000 1,903,795,000 1,986,877,000 36.06 34.61 33.75 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 5,355,621,000 5,500,777,000 5,886,685,000 100.00 100.00 100.00 
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การอธิบายผลการวิเคราะห์ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) วิธีการ

วิเคราะห์อัตราร้อยละตามแนวตั้ง งบแสดงฐานะทางการเงิน 

จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินของ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ ากัด 

(มหาชน) ส าหรับไตรมาสที่ 1-3 เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน ปี 2561 ด้วยวิธีการวิเคราะห์

แนวตัง้หรือวิเคราะห์ยอดรวมเป็นการเปรียบเทียบยอดรวมของไตรมาส 1-3 พบว่า 

กิจการเปรียบเทียบข้อมูล 3 ไตรมาส พบว่ากิจการมีเงินสดเพิ่มขึ้นทุกไตรมาส คือ ไตร

มาสที่ 1 = 1.56 % ไตรมาสที่ 2 = 1.51 % ไตรมาสที่ 3 = 1.44 % รายการระหว่างธนาคารและตลาด

เงินสุทธิลดลงทุกไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 = 18.21 % ไตรมาสที่ 2 = 12.38 % ไตรมาสที่ 3 = 

11.42 % สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ลดลงทุกไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 = 1.94 % ไตรมาสที่ 2 

= 0.68 % ไตรมาสที่ 3 = 0.42 % สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้นและลดลงทุกไตรมาส คือ ไตร

มาสที่ 1 = 0.88 % ไตรมาสที่ 2 = 1.15 % ไตรมาสที่ 3 = 0.78 % เงินลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้นทุกไตรมาส 

คือ  ไตรมาสที่ 1 = 3.60 %  ไตรมาสที่ 2 = 5.19 %  ไตรมาสที่ 3 = 5.52 % เงินลงทุนในบริษัทย่อย

และการร่วมค้าสุทธิเพิ่มขึ้นและเท่าเดิมทุกไตรมาสคือไตรมาสที่1 = 0.11 %  ไตรมาสที่ 2 = 0.12 % 

ไตรมาสที่ 3 = 0.12 % ดอกเบี้ยค้างรับเท่าเดิมและเพิ่มขึ้นทุกไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 = 0.19 % 

ไตรมาสที่ 2 = 0.19 % ไตรมาสที่ 3 = 0.22 % รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ

เพิ่มขึ้นทุกไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 = 76.41 % ไตรมาสที่ 2 = 82.04 % ไตรมาสที่ 3 = 83.60  % 

รายได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้นทุกไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 = 3.40 % ไตรมาสที่ 2 = 3.68 % ไตรมาสที่ 

3 = 3.75 % ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นทุกไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 = 2.65 % ไตรมาสที่ 2 =  

2.79 % ไตรมาสที่ 3 = 2.92 % ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้เท่าเดิมและเพิ่มขึ้น

ทุกไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 = 0.06 % ไตรมาสที่ 2 = 0.06 % ไตรมาสที่ 3 = 0.07 % รวมเงิน

สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิเพิ่มขึ้นทุกไตรมาสคือ ไตรมาสที่ 1 = 70.30 % ไตรมาสที่ 

2 = 75.51 % ไตรมาสที่ 3 = 76.85 % ภาระของลูกค้าจากการรับรองไม่มีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สิน

รอการขายสุทธิลดลงและเท่าเดิมทุกไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 = 0.16 % ไตรมาสที่ 2 =  0.18 % 

ไตรมาสที่ 3 = 0.18 % ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิลดลงและเพิ่มทุกไตรมาสคือไตรมาสที่ 1 = 

1.21 % ไตรมาสที่ 2 = 1.24 % ไตรมาสที่ 3 = 1.23 % ค่าความนิยมและสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอ่ืน

สุทธิเพิ่มขึ้นและเท่าเดิมทุกไตรมาสคือ ไตรมาสที่ 1 = 0.77 % ไตรมาสที่ 2 = 0.79 % ไตรมาสที่  3 

= 0.79% สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้นทุกไตรมาส คือไตรมาสที่ 1 = 0.22 % ไตรมาสที่ 2 

= 0.23 % ไตรมาสที่ 3 = 0.24 % % ลูกหนี้เงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลงและเพิ่มขึ้นทุกไตรมาส คือ
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ไตรมาสที่ 1 = 0.08 % ไตรมาสที่ 2 = 0.03 % ไตรมาสที่ 3 = 0.06 % สินทรัพย์อ่ืนเพิ่มขึ้นและลดลง

ทุกไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 = 0.94 % ไตรมาสที่ 2 = 0.99 % ไตรมาสที่ 3 = 0.92 % รวมสินทรัพย์

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาส เงินรับฝาก เพิ่มขึ้นทุกไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1  = 63.39 % ไตร

มาสที่ 2 =65.09 % ไตรมาสที่ 3 = 65.76 % รายการระหว่างบริษัทและตลาดเงินสุทธิลดลงทุกไตร

มาส คือ ไตรมาสที่ 1 = 12.43 % ไตรมาสที่ 2 = 11.61 % ไตรมาสที่ 3 = 9.99 % หนี้สิน จ่ายคืนเมื่อ

ทวงถามเพิ่มขึ้นและลดลงทุกไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 = 0.31 % ไตรมาสที่ 2 = 0.32 % ไตรมาสที่ 

3 = 0.31 % ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ลดลงทุกไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 = 1.94 % ไตรมาสที่ 2 

= 0.68 % ไตรมาสที่ 3 = 0.42 % หนี้สินตราสานอนุพันธ์ลดลงทุกไตรมาสคือ ไตรมาสที่ 1 = 

0.97% ไตรมาสที่ 2 = 0.80 % ไตรมาสที่ 3 = 0.78 % ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมลดลงและ

เพิ่มขึ้นทุกไตรมาสคือ ไตรมาสที่ 1 = 7.93 % ไตรมาสที่ 2 = 7.87 % ไตรมาสที่ 3 = 8.84 % ภาระ

ของธนาคารจากการรับรองไม่มีการเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาส ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้นทุกไตร

มาส คือ ไตรมาสที่ 1 = 0.35 % ไตรมาสที่ 2 = 0.37 % ไตรมาสที่ 3 = 0.38 % หนี้สินภาษีเงินได้รอ

ตัดบัญชีลดลงและเพิ่มขึ้นทุกไตรมาสคือ ไตรมาสที่ 1 = 0.01 % ไตรมาสที่ 2 = 0 % ไตรมาสที่ 3 = 

0.01 % เจ้าหน้ีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลงและเท่าเดิมทุกไตรมาสคือไตรมาสที่ 1 = 0.04 % ไตร

มาสที่ 2 = 0.03 % ไตรมาสที่ 3 = 0.03 % หนี้สินอ่ืนเพิ่มขึ้นทุกไตรมาสคือ ไตรมาสที่ 1 = 1.86 % 

ไตรมาสที่ 2 = 2.04 % ไตรมาสที่ 3 = 2.09 % รวมหนี้สินลดลงทุกไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 = 

89.26 % ไตรมาสที่ 2 = 88.84 % ไตรมาสที่ 3 = 88.64 % ส่วนของเจ้ าของ ทุนจดทะเบียนหุ้น

สามัญ 7,574,143,747 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เพิ่มขึ้นทุกไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 = 3.51 % ไตร

มาสที่ 2 = 3.61 % ไตรมาสที่ 3 = 3.62 % ทุนที่ออกช าระแล้วหุ้นสามัญ 7,355,761,773 หุ้น มูลค่า

หุ้นละ 10 บาท เพิ่มขึ้นทุกไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 = 3.41 % ไตรมาสที่ 2 = 3.50 % ไตรมาสที่ 3 = 

3.51 % ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นทุกไตรมาส คือไตรมาสที่1 = 2.45 % ไตรมาสที่2 = 2.52 % 

ไตรมาสที่ 3 = 2.53 % องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ ลดลงทุกไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 = 

0.15 % ไตรมาสที่ 2 = 0.13 % ไตรมาสที่ 3 = 0.12 % ทุนส ารอง ตามกฎหมายที่จัดสรรแล้วเพิ่มขึ้น

และเท่าเดิมทุกไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 = 0.23 % ไตรมาสที่ 2 = 0.24 % ไตรมาสที่ 3 = 0.24 % ยัง

ไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้นทุกไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 = 4.47 % ไตรมาสที่ 2 = 4.73 % ไตรมาสที่ 3 = 

4.91 % รวมส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นทุกไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 = 10.74 % ไตรมาสที่ 2 = 11.16 

% ไตรมาสที่ 3 = 11.36 % รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของไม่มีการเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสคือ 

100 % 
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4.3  การวิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอนหรือแนวโน้ม 

                                                                 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน     

ส าหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561     

  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 เพ่ิม-ลด     
  

31-มี.ค.-61 30-มิ.ย.-61 
ไตรมาส 2-1     

  บาท %     

สินทรัพย์             
สินทรัพย์หมุนเวียน :             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,243,945,000 1,300,821,000 56,876,000 (4.37)      
เบ้ียประกันภัยค้างรับ-สุทธิ 229,646,000 240,935,000  11,289,000     (4.91)      
รายได้จากการประกันภัยต่อ            4,651,000             6,593,000  1,942,000 (29.45)      
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 1,001,736,000 1,057,241,000  55,505,000 (5.25)      
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ 48,679,000 53,025,000  4,346,000 (8.19)      
สินทรัพย์ลงทุน             

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,528,657,000 2,658,615,000  129,958,000 (4.88)      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       
 

    
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 2,422,216,000 2,444,319,000  22,103,000    (0.90)     
เงินให้กู้ยืม 6,000 3,000  3,000    (1.00)     

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์     41,956,000.00  38,210,000 

  
(381,350,000)  (10.88)  

    

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธ ิ 63,993,000 59,719,000   (4,274,000)    (15.30)      
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 166,726,000 175,863,000   9,137,000     (5.19)     
ค่านายหน้าจ่ายรอการตัดบัญชี 62,663,000 63,551,000   888,000 (3.40)      
สินทรัพย์อื่น 69,404,000 60,497,000   (8,907,000)  (14.72)     
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,826,964,000 2,842,162,000   15,198,000  (0.53)     

รวมสินทรัพย์ 5,355,621,000 5,500,777,000   145,156,000  (2.64)     

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ             

หนี้สิน             
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 2,209,024,000 2,301,413,000 92,389,000 (4.01)      
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 617,333,000 680,753,000  63,420,000  (9.31)     
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 10,317,000 20,851,000  10,534,000  (50.52)     
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 85,828,000 87,692,000  1,864,000  (2.12)     
เบ้ียประกันภัยรับล่วงหน้า 351,481,000 355,443,000  3,962,000  (1.11)     
ค่านายหน้าค้างจ่าย 49,417,000 50,728,000  1,311,000  (2.58)     
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 27,027,000 24,849,000  (2,178,000)  (8.76)     
หนี้สินอื่น 74,084,000 75,253,000  1,169,000  (1.55)     

รวมหนี้สิน                   3,424,511,000                   3,596,982,000  172,471,000  (4.79)      

ส่วนของเจ้าของ             
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ทุนเรือนหุ้น             
ทุนจดทะเบียน             
หุ้นสามัญ 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาททุนท่ีออก
และช าระแล้ว 

2,400,000,000 2,400,000,000  - -      

หุ้นสามัญ 180,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 1,800,000,000 1,800,000,000  - -      
ทุนส ารองตามกฏหมาย 6,150,000 6,150,000  -  -     
ยังไม่ได้จัดสรร 123,167,000 112,830,000  (10,337,000)  (9.16)     
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ             
ส่วนเกิน(ต่ ากว่า)ทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 1,793,000 15,185,000  13,392,000  (88.19)     

รวมส่วนของเจ้าของ 1,931,110,000 1,903,795,000 (27,315,000)  (1.43)     

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 5,355,621,000 5,500,777,000  145,156,000  (2.64)     

 

                                                                                            บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ       

ส าหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561     

  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 เพิ่ม-ลด     

  
31-มี.ค.-61 30-มิ.ย.-61 

ไตรมาส 2-1     

  บาท %     

รายได้             
เบ้ียประกันภัยรับ     763,217,000        780,036,000          16,819,000                   2.2      
หักเบ้ียประกันภัยจ่ายจากกานชรเอาประกันภัยต่อ   (329,710,000)     (324,404,000)         (5,306,000)                1.61      

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ     433,507,000        455,632,000          22,125,000                 5.10      
หักส ารองเบ้ียประกัภัยท่ียังถือเป็นรายได้             
เพิ่ม (ลด) จากงวดก่อน       (9,496,000)       (34,152,000)         24,656,000            (259.65)     

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ     424,011,000        421,480,000          (2,531,000)                   (.6)     
รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ       97,651,000          97,250,000             (401,000)                 (.41)     
รายได้จากการลงทุนสุทธิ       10,879,000          13,530,000            2,651,000                 24.4      
ผลขาดทุนจากเงินลงทุน       (6,226,000)       (10,276,000)           4,050,000              (65.05)     
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม  -  -         
รายได้อื่น            486,000               308,000             (178,000)             (36.63)     

                        รวมรายได้     526,801,000        522,292,000          (4,509,000)                 (.86)     

ค่าใช้จ่าย             
ค่าสินไหมทดแทน 507,721,000 346,288,000 -161,433,000 -31.80     
หักค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ -298,535,000 -178,877,000 -119,658,000 40.08     
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็ด     109,946,000        112,047,000            2,101,000  1.91     
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น     122,375,000        122,339,000               (36,000)                 (.03)     
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน       69,272,000          65,838,000          (3,434,000)               (4.96)     

                        รวมค่าใช้จ่าย     510,779,000        467,635,000        (43,144,000) -8.45     

              
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้       16,022,000          54,657,000          38,635,000               241.1      
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้         3,246,000          10,994,000            7,748,000               238.7      

ก าไรสุทธิ       12,776,000          43,663,000          30,887,000  241.8     

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย          (285,000)       (21,222,000)       (20,937,000)         (7346.32)     
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ต้องจัดประเภท             
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รายการใหม่ภายหลัง              57,000       4,244,000.00            4,187,000            7,345.6      
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวด-สุทธิภาษีเงินได้          (228,000)       (16,978,000) - 16,750,000.00  -       7,346.49      

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด       12,548,000          26,685,000          14,137,000  112.7     

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  16,17,18 บาท ตามล าดับ 0.07 0.24         

 

                                                                                            บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ       

ส าหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 
 

    

  ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 เพิ่ม-ลด     

  
30-มิ.ย.-61 30-ก.ย.-61 

ไตรมาส 3-2     

  บาท %     

รายได้             
เบ้ียประกันภัยรับ    780,036,000      945,653,000      165,617,000                21.23      
หักเบ้ียประกันภัยจ่ายจากกานชรเอาประกันภัยต่อ  (324,404,000)    (423,585,000)      (99,181,000)               30.57      

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ    455,632,000      522,068,000        66,436,000                  14.6      
หักส ารองเบ้ียประกัภัยท่ียังถือเป็นรายได้             
เพิ่ม (ลด) จากงวดก่อน    (34,152,000)      (66,016,000)      (31,864,000)               93.30      

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ    421,480,000      456,052,000        34,572,000                    8.2      
รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ      97,250,000      106,664,000          9,414,000                    9.7      
รายได้จากการลงทุนสุทธิ      13,530,000        14,453,000             923,000                    6.8      
ผลขาดทุนจากเงินลงทุน    (10,276,000)      (65,000,000)      (54,724,000)             532.54      
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม  -           
รายได้อื่น           308,000          1,145,000             837,000                271.8      

                        รวมรายได้    522,292,000   1,635,707,000   1,113,415,000                213.2      

ค่าใช้จ่าย             
ค่าสินไหมทดแทน 346,288,000 1,137,469,000 791,181,000 228.47     
หักค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ -178,877,000 -598,878,000 -420,001,000 234.80     
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็ด    112,047,000      340,599,000      228,552,000  203.98     
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น    122,339,000      387,638,000      265,299,000  216.86     
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน      65,838,000      211,135,000      145,297,000  220.69     

                        รวมค่าใช้จ่าย    467,635,000   1,477,963,000   1,010,328,000  216.05     

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      54,657,000      157,744,000      103,087,000                   189      
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      10,994,000        31,208,000        20,214,000                183.9      

ก าไรสุทธิ      43,663,000      126,536,000        82,873,000              189.80      
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย    (21,222,000)        (5,276,000)       15,946,000              (75.14)     
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ต้องจัดประเภท             
รายการใหม่ภายหลัง   4,244,000.00     1,055,000.00         (3,189,000)             (75.14)     
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวด-สุทธิภาษีเงินได้    (16,978,000)        (4,221,000)  12,757,000.00  -75.14     

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด      26,685,000      122,315,000        95,630,000  3.58     

ก าไรต่อหุ้น             
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  16,17,18 บาท ตามล าดับ 0.24 0.7         
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การอธิบายผลการวิเคราะห์ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) วิธีการ

วิเคราะห์ตามแนวนอน 

จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงินของ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ ากัด 

(มหาชน) ของทั้ง 3 ไตรมาส ปี 2561 ด้วยวิธีแนวนอนหรือวิธีแนวโน้ม แสดงเกี่ยวกบการเพิ่มขึ้น

และลดลงของจ านวนเงินเป็ นร้อยละ เปรียบเทียบข้อมูล 3 ไตรมาส โดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม พบว่า 

กลุ่มที่ 1 เป็นการเปรียบเทียบระหวางไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 เป็ นไปได้ว่ากิจการมีเงิน

สดลดลง 1,851,909 = 5.51% รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ ลดลง 133,257,833 = 

33.88% สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ลดลง คือ 27,561,605 = 65.92% สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์

เพิ่มขึ้นคือ 5,035,850 = 26.4% เงินลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้น คือ 31,307,043 = 40.3% เงินลงทุนในบริษัท

ยอยและการร่วมค้าสุทธิเพิ่มขึ้น คือ 106,446 = 4.6% เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เพิ่มขึ้น คือ73,134,514 

= 4.4% ดอกเบี้ยค้างรับลดลง คือ 141,976 = 3.42% รวมเงินให้สินเชื่อ แก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้าง

รับเพิ่มขึ้น คือ 72,992,538 = 4.4% รายได้รอตัดบัญชีลดลง คือ 3,886,460 = 5.3% ค่าเผื่อหนี้สงสัย

จะสูญเพิ่มขึ้นลดลง คือ 1,454,039 = 2.5% ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ลดลง 

คือ 33,742 = 2.6% รวมเงินสินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ ยค้างรับสุทธิเพิ่มขึ้น คือ 67,618,297 = 

4.5% ภาระของลูกค้าจากการรับรองลดลง คือ 99,202 = 14.39 % ทรัพย์สินรอการขายสุทธิเพิ่มขึ้น 

คือ 159,191 = 4.5 % ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิลดลง คือ 154,600 = 0.59% ค่าความนิยมและ 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนสุทธิเพิ่มขึ้น คือ 113,306 = 0.7% ลูกหนี้เงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลง คือ 

1,125,982 = 68.13% สินทรัพย์อืน่เพิ่มขึ้น คือ 421,882 = 2.1% รวมสินทรัพย์ลดลง คือ 59,287,374 

= 2.74% เงินรับฝากลดลง คือ 1,896,098 = 0.14% รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิลดลง 

คือ 24,430,677 = 9.10% หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถามลดลง คือ 64,122 = 0.95% ภาระในการส่งคืน 

หลักทรัพย์ลดลง คือ 27,561,605 = 65.92% หนี้สินตราสานอนุพันธ์ลดลง คือ 4,072,861 = 19.52% 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม  ้ ลดลง คือ 5,929,696 = 3.46% ภาระของธนาคารจากการรับรอง

ลดลงคือ 99,202 = 14.39 % ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น คือ 128,115 = 1.7% หนี้สินภาษีเงินได้รอ

ตัดบัญชีลดลง คือ 182,819 = 98.10% เจ้าหนี้เงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลง คือ 216,772 = 24.17% 

หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น คือ 2,567,891 = 6.4% รวมหน้ีสินลดลง คือ 61,757,846 = 3.20% องค์ประกอบ 

อ่ืนของส่วนของเจ้าของลดลง คือ 495,487 = 15.24 % ทุนส ารองตามกฎหมายที่ยังไม่ได้จัดสรร

เพิ่มขึ้น คือ 3,008,964 = 3.1%  
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กลุ่มที่ 2 เป็นการเปรียบเทียบระหวางไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 เป็ นไปได้ว่ากิจการมีเงิน

สดลดลง 1,613,631 = 5.08% รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิลดลง 21,068,374 = 

8.10% สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ลดลง คือ 5,369,708 = 37.68% สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์

ลดลง คือ7,789,582 = 32.29% เงินลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้น คือ 6,439,201 = 5.9% เงินลงทุนในบริษัท

ยอยและการร่วมค้าสุทธิเพิ่มขึ้น คือ 96,670 = 4.0% เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เพิ่มขึ้น คือ 25,898,460 

= 1.5% ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น คือ 502,362 = 12.5% รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้าง

รับเพิ่มขึ้นคือ 26,400,822 = 1.5% รายได้รอตัดบัญชีลดลง คือ 1,317,180 = 1.7% ค่าเผื่อหนี้สงสัย

จะสูญเพิ่มขึ้นลดลง คือ 2,452,590 = 4.2% ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ลดลง 

คือ 236,122 = 17.8% รวมเงินสินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิเพิ่มขึ้น คือ 22,394,930 = 

1.4% ภาระของลูกค้าจากการรับรองลดลง คือ 6,016 = 1.02% ทรัพย์สินรอการขายสุทธิเพิ่มขึ้น คือ 

7,473 = 0.2% ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิลดลง คือ 177,268 = 0.68% ค่าความนิยมและ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนสุทธิลดลง คือ 42,667 = 0.26% ลูกหนี้เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น คือ 

767,979 = 145.8 % สินทรัพย์อ่ืนลดลง คือ 1,379,011 = 6.65% รวมสินทรัพย์ลดลง คือ 7,656,858 

= 0.36%เงินรับฝากเพิมขึ้นคือ 9,054,077 = 0.7% รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิลดลง 

คือ 34,782,678 = 14.26% หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถามลดลง คือ 101,728 = 1.52% ภาระในการ

ส่งคืนหลักทรัพย์ลดลง คือ 5,369,708 = 37.68% หนี้สินตราสานอนุพันธ์ลดลง คือ 446,081 = 

2.66% ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมเพิ่มขึ้น คือ 19,753,305 = 11.9% ภาระของธนาคารจากการ

รับรองลดลงคือ 6,016 = 1.02% ประมาณการหนี้สินเพิมขึ้น คือ 162,993 = 2.1% หนี้สินภาษีเงินได้

รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น คือ 104,767 = 2959.5% เจ้าหนี้เงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลง คือ 99,007 = 

14.56% หนี้สินอ่ืนเพิ่มขึ้น คือ 858,403 = 2.0% รวมหนี้สินลดลง คือ 10,871,673  = 0.58% 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของลดลง คือ 222,499 = 8.08% ทุนส ารองตามกฎหมายที่ยัง

ไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น คือ 3,332,747 = 3.4% รวมส่วนของธนาคารเพิ่มขึ้น คือ 3,110,248 = 1.3% 

รวมส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นคือ 3,214,815 = 1.4% รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของลดลง คือ 

7,656,858 = 0.36% 
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4.4  การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 

 

  
ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 1  

งวด 9 เดือน งวด 9 เดือน 
  

  ปี 2561 ปี 2560 
  

อัตราส่วนก าไร 
  

อัตราส่วนก าไรขั้นต้น 5.3% 9.8% 5.2% 6.8% 7.3% 
  

อัตราส่วนก าไรสุทธิ 2.1% 5.7% 2.0% 3.3% 3.4% 
  

อัตราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบี้ย 26.50 เท่า 63.10 เท่า 30.50 เท่า 40.10 เท่า 22.30 เท่า 
  

อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   ณ 31 ธันวาคม 2560 
  

อัตราส่วนสภาพคล่อง 1.0 1.0 1.1 1.1 
  

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.2 0.2 0.2 0.2 
  

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.6 0.6 0.4 0.4 
  

อัตราส่วนหนี้เงินกู้ระยะยาวต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.0 0.1 0.1 0.1 
  

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.6 0.5 0.3 0.4 
  

 

 4.4.1  อัตราส่วนสภาพคล่อง 

  1.  อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน คือ อัตราส่วนระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนและ 

        หนี้สินหมุนเวียน ซึ่งบ่งบอกถึงสภาพคล่อง 

 สูตร              =  สินทรัพย์หมุนเวียน 

                            หนี้สินหมุนเวียน  = … เท่า 

 ไตรมาสที่ 1  =  5,260,039,619 

  1,686,400,442       = 3.12 เท่า 

 ไตรมาสที่ 2 =  5,342,106,732 

             1,632,447,940       = 3.27 เท่า 

ไตรมาสที่ 3 =  5,383,993,447 

             1,601,247,903        = 3.36 เท่า 
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อธิบายผลการวิเคราะห์ 

ไตรมาสที่ 1 กิจการมีอัตราการหมุนเวียน 3.12 เท่า แสดงว่ากิจการมีสภาพคล่องดี 

ไตรมาสที่ 2 กิจการมีอัตราการหมุนเวียน 3.27 เท่า มีสภาพคล่องสูง มีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่า 

       หนีส้ินหมุนเวียน สามารถช าระหนี้สินได้ 

ไตรมาสที่ 3 กิจการมีอัตราการหมุนเวียน 3.36 เท่า มีสภาพคล่องสูง 

 2. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน อัตราส่วนนี้เป็ นตัวที่วัดสภาพคล่องสูงสุดโดย 
ลบสินค้าคงเหลือและค่าใช้จ่ายจ่ายล่งหน้าออกแล้ว 
สูตร  =  สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้าคงเหลือ – ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 

                                                                           หนี้สินหมุนเวียน 

ไม่มีบัญชีสินค้าคงเหลือ 

 3.  อัตราส่วนการหมุนเวียนของลูกหน้ี อัตราส่วนนี้ บอกให้ทราบว่ากิจการบริหาร 
ลูกหน้ีประสิทธิภาพหรือไม่ 
สูตร  =  ขายเชื่อ(สุทธิ) 

ลูกหนี้โดยเฉลี่ย  = … รอบ 

ไม่มีบัญชีขายสินค้า 

ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้ หมายถึง กิจการมีการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อแล้วให้เวลากี่วัน
ในการเก็บหนี้ได้ครบถือว่าดี 

สูตร  =                     365 
             อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้  = … วัน 
ไม่มีบัญชีหมุนเวียนลูกหนี้ 

4. อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้ อัตรานี้บอกให้ทราบว่ากิจการมีเครดิตในการ
ก่อหน้ีมากน้อยเพียงใดและกิจการมีความสามารถเพียงใดในการจ่ายช าระหนี้ 

สูตร =    ขายเชื่อ(สุทธิ) 
              เจ้าหนี้โดยเฉลี่ย  = … รอบ 
ไม่มีบัญชีซื้อสิ้นค้า 
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4.5  การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่ง 

 

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 
ส าหรบังวด 9 เดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) 

บริษัท เอไอเอ จ ากัด 

  เพ่ิม-ลด เพ่ิม-ลด 
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 
  % % % % % % 

สินทรัพย ์             
สินทรัพย์หมุนเวียน              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.52  0.33  5.11          0.18           0.22            4.63  
เบ้ียประกันภัยค้างรับ-สุทธิ 0.99  0.88  0.89           0.74            0.78            0.80  
รายได้จากการประกันภัยต่อ  1.23 0.88  1.23            1.09            0.65            1.04  
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ  0.06 0.08  0.26            0.01            0.02           0.16  
ลูกหน้ีจากสัญญาประกันภัยต่อ  - -  -                 -                   -                  -    
สินทรัพย์ลงทุน  0.99 0.56             55.00            0.69           0.20          34.00  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  - -  -                 -                    

-    
                 

-    
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 89.66 90.98  90.99            

90.50  
          

90.67  
          

89.82  
เงินให้กู้ยืม  5.20 5.23  6.00              

3.50  
            

3.59  
            

3.64  
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 0.01  0.06 0.16              

0.07  
            

0.08  
            

0.10  
สินทรัพย์ไม่มตีัวตน - สุทธิ  0.09  0.03 0.08              

0.07  
            

0.07  
            

0.07  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  - -  -                   

-    
                 

-    
                 

-    
ค่านายหน้าจ่ายรอการตัดบัญชี  -  - -                   

-    
                 

-    
 0.0. 

สินทรัพย์อื่น  0.11 0.55  0.66  0.14              
0.48  

            
0.15  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  100  100 100  100 100 100 
รวมสินทรัพย ์             
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 จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนทุนหมุนเวียนในไตรมาสที่ 1 ปรากฎว่าอัตราส่วนทุน
หมุนเวียนของ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ ากด (มหาชน) มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนต ่ากว่า 
บริษัท เอไอเอ จ ากด (มหาชน) โดยมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน 3.11 เท่าในขณะที่ บริษัท เอไอเอ 
จ ากัด (มหาชน)  มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน 3.25 เท่าแสดงว่า บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
จ ากัด (มหาชน) มีความสามารถในการช าระหนี้สินระยะสั้นได้น้อยกว่าบริษัท เอไอเอ จ ากัด 
(มหาชน)  
 จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนทุนหมุนเวียนในไตรมาสที่ 2 ปรากฎว่าอัตราส่วนทุน
หมุนเวียนของ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ ากด (มหาชน) มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนต ่ากว่า 
บริษัท เอไอเอ จ ากด (มหาชน) โดยมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน 3.01 เท่าในขณะที่ บริษัท เอไอเอ 
จ ากัด (มหาชน)  มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน 3.20  เท่าแสดงว่า บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
จ ากัด (มหาชน) มีความสามารถในการช าระหนี้สินระยะสั้นได้น้อยกว่าบริษัท เอไอเอ จ ากัด 
(มหาชน) 

 จากการเปรียบเทียบอัตราส่วนทุนหมุนเวียนในไตรมาสที่ 3 ปรากฎว่าอัตราส่วนทุน
หมุนเวียนของ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ ากด (มหาชน) มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนต ่ากว่า 
บริษัท เอไอเอ จ ากด (มหาชน) โดยมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน 3.52 เท่าในขณะที่ บริษัท เอไอเอ 
จ ากัด (มหาชน)  มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน 3.62 เท่าแสดงว่า บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
จ ากัด (มหาชน) มีความสามารถในการช าระหนี้สินระยะสั้นได้น้อยกว่าบริษัท เอไอเอ จ ากัด 
(มหาชน) 
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บทท่ี 5 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1  สรุปผลการด าเนินงาน 

       การจัดท าโครงการในคร้ังนี้ทางคณะผู้จัดท าได้เลือกบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ ากัด

(มหาชน) ไตรมาส 1-3 ประจ าปี 2561 เป็นต้นแบบในการศึกษา ซึ่งเป็นธุรกิจประเภท ประกันภัย 

เพื่อศึกษาการจัดท า การวิเคราะห์อัตราร้อยละตามแนวต้ัง การวิเคราะห์เปรียบเทียบตามแนวนอน

หรือแนวโน้ม การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่ง แนว

ทางการแก้ไขปัญหาและสรุปผการด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ท าให้ทราบถึงแนวทางการจัดท า

บัญชีและการวิเคราะห์และพิสูจน์ทางการเงินการดูแลรักษาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาะและ

ประสบ ความส าเร็จ และช่วยให้ทราถึงผลการด าเนินงานของบริษัทในช่วงไตรมาส 1-3 ประจ าปี 

2561 และการบริหารงานต่าง ๆ ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 

5.2  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

        5.2.1.  เวลาในการจัดท าโครงการค่อนข้างมีเวลาที่จ ากัด 
        5.2.2.  การพูดคุยและปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการค่อนข้างมีความล าบากเน่ืองจาก 
                   การเรียนแค่อาทิตย์ละหนึ่งครั้ง 
        5.2.3.  การสื่อสารกับเพื่อนในกลุ่มในการจัดท าโครงการมีความล าบากเน่ืองจากมีเวลาที่ไม่ 
                   ตรงกัน 
        5.2.4.  มีความผิดพลาดในการจัดท าโครงการค่อนข้างเยอะ เช่น การจัดหน้ากระดาษการ 
                   ค านวณและการวิเคราะห์งบต่างๆ เป็นต้น 
        5.2.5.  คอมพิวเตอร์ในการท างานมีปัญหาจึงให้การท างานเกิดความล่าช้า 
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5.3  แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

       5.3.1.  ศึกษาการจัดท าโครงการเพื่อประหยัดเวลาในการท าให้ได้มากที่สุด 
       5.3.2.  พูดคุยและปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาทันทีที่มีโอกาส 
       5.3.3.  จัดหาเวลาในเวลาว่างในการจัดท าโครงการ และ จัดท าโครงการทันทีเมื่อมีเวลา 
       5.3.4.  ศึกษาการวิเคราะห์งบต่าง ๆ จากหนังสือ หรือ ปรึกษาและสอบถามอาจารย์ในการ 
                  วิเคราะห์งบต่าง ๆ 
       5.3.5.  จัดเก็บข้อมูลไฟล์งานไว้ในแฟลชไดร์ฟ หรือ จัดหาที่เก็บที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความ             
                   เสียหายจากปัญหาคอมพิวเตอร์เสีย 
 

5.4  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการท าโครงการ 

        5.4.1.  รู้จักการจัดการบริหารเวลาในชีวิตประจ าวันได้ดีมากขึ้น 
        5.4.2.  มีการสื่อสาร พูดคุยกับเพื่อนและอาจารย์มากขึ้น 
        5.4.3.  สามารถวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์อัตราร้อยละตามแนวต้ัง การวิเคราะห์ 
                    เปรียบเทียบตามแนวนอน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน และการวิเคราะห์ 
                    เปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่ง ได้อย่างถูกต้อง 
        5.4.4.  ทราบถึงการจัดท างบการเงินของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ ากัด(มหาชน) 
        5.4.5.  ท าให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  
        5.4.6.  ท าให้เกิดการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
        5.4.7.  ท าให้ทราบถึงวิธีการจัดท าการวิเคราะห์งบการเงิน 

 

5.5  ข้อเสนอแนะ 
        5.5.1.  ควรมีเวลาให้นักศึกษาได้ศึกษาและท าความเข้าใจในการจัดท าโครงการมากขึ้น 
        5.5.2.  ควรจัดหาเวลาให้นักศึกษาพูดคุยและปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการมากขึ้น 
        5.5.3.  ควรขยายเวลาในการจัดส่งโครงการเน่ืองจากภาคเรียนที่ 2 มีกิจกรรมค่อนข้างเยอะ 
        5.5.4.  ควรวางแผนและท าความเข้าใขเกี่ยวกับโครงการเพื่อลดข้อผิดพลาดในการจัดท า 
        5.5.5.  ควรสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าโครงการให้นักศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
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http://tpso4.m-society.go.th/images/DatabaseTPSO4/Research/2561/AcademicWork2561/P2.SWOT.pdf
http://tpso4.m-society.go.th/images/DatabaseTPSO4/Research/2561/AcademicWork2561/P2.SWOT.pdf
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ภาคผนวก ก 
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วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
          การศึกษาการวิเคราะห์งบโครงการ Project of Accout 

                   ประจ าปีการศึกษา 2562 
...................................................................................................................................................... 
1.  ชื่อโครงการ     การศึกษาวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัยจ ากัด 
(มหาชน) 
     ประเภทธุรกิจ ประกันภัย 
 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1.นางสาวธันวรัตน์ พรหมเสนา     ชั้น ปวส.2/30 เลขที่  14 
2.นางสาวฐิติพร      พรมด้าว          ชั้น ปวส.2/30 เลขที่  18 
 

3.  หลักการและเหตุผล 
บัญชีมีความส าคัญต่อธุรกิจอย่างมากเนื่องจากท าให้ทราบถึงผลการด าเนินงานในด้านต่าง 

ๆ เช่น ก าไรขาดทุนดูจากงบก าไรขาดทุน สินทรัพย์หนี้สินและส่วนของทุนดูจากงบแสดงฐานะ
การเงิน เพื่อน าไปวางแผนทางการเงินหรือเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจวางแผนทางธุรกิจต่อไปใน
อนาคตอย่างมีหลักการ มีความสมเหตุสมผลท าให้กิจการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การให้บริการแก่ผู้บริโภคของธุรกิจเรานั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งในด้านของการพัฒนาการ
ด ารงชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นและสะดวกสบายยิ่งขึ้นตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ต่างๆของ
ผู้บริโภค จึงมีความสนใจเลือกที่จะศึกษาการจัดท าบัญชีธุรกิจประเภทนี้เพราะต้องการทราบถึง
ศักยภาพการด าเนินกิจการของธุรกิจนี้ 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
      4.1  ต้องการทราบผลด าเนินกิจการ 
      4.2  วางแผนลงทุนหุ้นในกิจการ 
      4.3  ขยายขีดความสามารถในการท าก าไร 
      4.4  พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องให้ผู้บริโภคใช้บริการของธุรกิจเราตลอดไป 
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5.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     5.1  ได้ทราบถึงผลการด าเนินกิจการ 
     5.2  ได้ความรู้เร่ืองของการวิเคราะห์งบการเงิน 
     5.3  ได้ประสบการณ์ท างานร่วมกันของผู้จัดท าโครงการ 
     5.4  ได้รู้จักการแบ่งเวลาและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
6. เป้าหมาย 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ห้อง 30 สาขาวิชาการบัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ จ านวน 2 คน 
 
7.  ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
      7.1  ขั้นตอนการเตรียมงาน 
              7.1.1  น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
              7.1.2  ศึกษาข้อมูลจากเอกสารข้อมูลการจัดท าโครงการ 
              7.1.3  รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าโครงการ 
              7.1.4  แบ่งขั้นตนการท างานให้เหมาะสม 
       7.2  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
               7.2.1  ลงมือปฏิบัติงาน โดยน าเสนอข้อมูลของบริษัทมาวิเคราะห์ 
               7.2.2  มีการตรวจสอบและประเมินผลตามขั้นตอนที่วางแผน 
               7.2.3  ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานแก่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
       7.3  ขั้นตอนสรุป 
               7.3.1  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวกับโครงการ 
               7.3.2  น าเสนอโครงการเพื่อให้อาจารย์พิจารณา 
               7.3.3  สรุปผลการด าเนินงานทั้งหมด 
               7.3.4  จัดเรียงเอกสารเข้ารูปเล่มโครงการ 

 

8.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน      4 มิถุนายน 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 

 

9.  สถานท่ีด าเนินการ                    วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
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10.  งบประมาณในการด าเนินการ 

 

ที่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน 
1 กะดาษ A4 4 รีม 80.00 320.00 
2 ค่าหมึกเคร่ืองปริ้นส์ 2 ตลับ 480.00 960.00 
3 ค่าเข้ารูปเล่ม 1 เล่ม 240.00 240.00 
4 ค่าแผ่น CD 1 เล่ม 25.00 25.00 

รวม 1,545.00 
 

11.  ท่ีปรึกษาโครงการ   

  ลงชื่อ.....................................................ผู้น าเสนอโครงการ 

                (นางสาวธันวรัตน์  พรหมเสนา) 

 

ลงชื่อ.........................................................ผู้อนุมัตโิครงการ         

(นางประเสริฐศรี สุขรักษ์) 

                       อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 

 

   ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ          

 (นางปนิตา     ตุม้เจริญ) 

                 อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

(นางสาวบุญผ่อง  พงศ์พันเทา) 

                      หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี 
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ภาคผนวก ข 
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ภาคผนวก ค 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 

ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณท่ีเสนอ ค่าใช้จ่ายตามการด าเนินการจริง 

รายการ จ านวนเงิน รายการ จ านวนเงิน 

1.  กระดาษ A4  
2.  ค่าหมึกเคร่ืองปริ้นส์ 
3.  ค่าเข้ารูปเล่ม 
4. ค่าแผ่น CD 

320.00 
960.00 
240.00 
25.00 

 

1.  กระดาษ A4  
2.  ค่าหมึกเคร่ืองปริ้นส์ 
3.  ค่าเข้ารูปเล่ม 
4. ค่าแผ่น CD 

230.00 
0.00 

200.00 
25.00 

 

รวม 1,545.00 รวม 455.00 
 

สรุป ค่าใช้จ่ายตามการด าเนินการจริงต่ ากว่าที่เสนอ จ านวน 1,090 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



237 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ง 
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    ประมวลภาพการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ศึกษาข้อมูลการจัดท าโครงการและจัดหาข้อมูลส าหรับการจัดท าโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 แบ่งหน้าที่ในการท างานให้กับสมาชิกในกลุ่ม 
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ประมวลภาพการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 3 หาข้อมูลในการท าโครงการเพิ่มเติมจากห้องสมุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 ปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการเกี่ยวกับการท าโครงการ 
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ประวัติคณะผู้จัดท า 
 

ชื่อ – สกุล  นางสาว  ธันวรัตน์  พรหมเสนา 
รหัสนักศึกษา  40695 
วัน / เดือน / ปี เกิด 19 พฤษภาคม 2540 
ประวัติการศึกษา  โรงเรียนวัดทรงธรรม 

       
       

 
 
ชื่อ – สกุล  นางสาว  ฐิติพร  พรมด้าว 
รหัสนักศึกษา  40881 
วัน / เดือน / ปี เกิด 3 มีนาคม 2538 
ประวัติการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศกษาอุบลราชธานี 
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ลายมือชื่อผู้จัดท าโครงการ 
 

 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ลายเซ็นต์ 
1 นางสาว ธันวรัตน์  พรหมเสนา  
2 นางสาว ฐิติพร       พรมด้าว  


