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ประวัติความเป็นมา

กว่าจะมาเป็นมิตรแท้ประกันภัย
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2490 หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ได้ 2 ปี
บริษทั ประกันภัยโดยคนไทยกลุม่ แรกในประเทศไทย ได้เปิด
ด�ำเนินการอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยประสิทธิ
ประกันภัยและคลังสินค้า จ�ำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 10
ล้านบาท มีส�ำนักงานตั้งอยู่บนถนนทรงวาด อ�ำเภอสัมพันธวงศ์
จังหวัดพระนคร ในระยะแรกบริษัทฯ เปิดรับประกันอัคคีภัย
และประกันภัยทางทะเล จนกระทั่งสามารถขยายกิจการให้เปิด
รับประกันภัยแบบครบวงจรทัง้ ประกันชีวติ และประกันวินาศภัย
ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภยั ประกันภัยทางทะเลและ
ขนส่ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด เช่น ประกันอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล
ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ประกันภัยโจรกรรม เป็นต้น
ปี 2494 ย้ายที่ตั้งส�ำนักงานไปที่อาคารเลขที่ 147 ถนน
เสือป่า อ�ำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย และเพิ่มขีดความสามารถใน
การรับประกันภัยให้กับลูกค้ารายใหญ่ได้มากยิ่งขึ้น โดยติดต่อ
กับบริษัทประกันภัยต่างประเทศ อาทิ สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี
อังกฤษ อิตาลี นอร์เวย์และฟิลิปปินส์ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ
ในการรับประกันภัยไปยังประเทศต่างๆ
ปี 2510 ยกเลิ ก กิ จ การคลั ง สิ น ค้ า เพื่ อ เน้ น การด� ำ เนิ น
ธุรกิจด้านการรับประกันภัยและประกันชีวิตอย่างชัดเจน โดย
เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัย จ�ำกัด
ปี 2513 ย้ายที่ท�ำการส�ำนักงานใหญ่มาที่อาคาร 10 ชั้น
เลขที่ 295 ถนนสี่พระยา อ�ำเภอบางรัก จังหวัดพระนคร ซึ่ง
เป็นอาคารที่ทันสมัยมากในยุคนั้น และเพิ่มทุนจดทะเบียน
เพือ่ เสริมฐานะทางการเงินให้มคี วามมัน่ คงยิง่ ขึน้ เป็น 20 ล้านบาท
ปี 2521 ภายใต้การบริหารงานของ นายสุระ จันทร์
ศรี ชวาลา ประธานกรรมการบริษัท ธุรกิจมีการพัฒนา

และเติบโตอย่างรวดเร็ว สามารถเพิ่มทุนจดทะเบีย นขึ้ น เป็ น
50 ล้านบาท
ปี 2543 แยกธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยออก
จากกัน อันเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยธุรกิจประกันชีวิตและ
ประกันวินาศภัย ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้แยกธุรกิจเดิมของบริษัท
ออกเป็น 2 ส่วน โดยธุรกิจด้านประกันวินาศภัยได้แยกตัวออกมา
และใช้ชื่อใหม่ว่า บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ได้แปรสภาพจากบริษัทจ�ำกัดเป็น
บริษทั มหาชนจ�ำกัดตามพระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย จึงได้ใช้
ชื่อใหม่เป็น บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
นับเนื่องจากวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2490 จนถึงปัจจุบัน
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจรับประกันภัยมาด้วยความมั่นคง และ
ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้มาโดยตลอด ปัจจุบัน
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,618.42 ล้านบาท โดยมีทุนที่
ออกและช�ำระแล้ว 1,468.42 ล้านบาท บริษทั ฯ ไม่เคยหยุดนิง่
ที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดีเลิศต่อลูกค้า โดยได้ด�ำเนิน
การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น การปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม รวมทั้งการลงทุนในระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้งาน
ความส� ำ เร็ จ ของมิ ต รแท้ ป ระกั น ภั ย ในวั น นี้ เกิ ด จาก
การได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านที่มั่นใจให้เราเป็นผู้ให้
บริการเพือ่ สร้างหลักประกันทีม่ นั่ คงในอนาคต ซึง่ นับเป็นก�ำลังใจ
และแรงสนับสนุนอันมีคุณค่าอย่างยิ่งที่ก่อให้เกิดความมุ่งมั่น
ในการพัฒนางานบริการให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ และ
พร้อมทีจ่ ะเป็น…เพือ่ นแท้… เคียงข้างด้วยงานบริการทีเ่ ปีย่ มด้วย
คุณภาพ...อย่างมิตรแท้ตลอดไป
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คณะกรรมการบริษัท BOARD OF DIRECTORS
คณะกรรมการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้นจ�ำนวน 6 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

On 31st December 2012, company’s Board of Directors consisting of 6 directors. The following is the list of the Board of Directors.

คุณสุระ จันทร์ศรีชวาลา
ประธานกรรมการบริษัท

คุณสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
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Mr. Sura Chansrichawla
Chairman

Mr. Sukhathep Chansrichawla

President and Chief Executive Officer

คณะกรรมการบริษัท BOARD OF DIRECTORS

คุณสุธรรม จันทร์ศรีชวาลา
กรรมการ

คุณอรัญ ศรีว่องไทย

กรรมการและกรรมการบริหาร

Mr. Sutham Chansrichawla
Director

Mr. Aran Sriwongthai

Director and Executive Director
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คณะกรรมการบริษัท BOARD OF DIRECTORS

คุณสุนทร บุญสาย
กรรมการอิสระ

คุณประชา ภูมิสิริกุล
กรรมการอิสระ
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Mr. Soontorn Boonsai
Independent Director

Mr. Pracha Phumsirikul
Independent Director

คณะกรรมการบริหาร EXECUTIVE BOARD
คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้นจ�ำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้
As of December, 2012, the executive board comprised four members as follows.

คุณสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา
Mr. Sukhathep Chansrichawla

คุณอรัญ ศรีว่องไทย
Mr. Aran Sriwongthai

คุณอมรทิพย์ จันทร์ศรีชวาลา
Ms. Amornthip Chansrichawla

คุณรังสรรค์ จูงวัฒนา
Mr. Rungsun Choongwattana
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ข้อมูลทั่วไป
1.ข้อมูลบริษัท

• ชื่อ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
• ทะเบียนเลขที่ 0170555000252
• ส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 295 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โทร. 0-2640-7777 โทรสาร. 0-2640-7799 Contact center 1741
• ประเภทธุรกิจ รับประกันวินาศภัย
• ทุนจดทะเบียน 1,618,425,000.00 บาท
• ทุนช�ำระแล้ว 1,468,425,000.00 บาท
• หุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายและช�ำระแล้ว 14,684,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท
• หุ้นบุริมสิทธิที่ออกจ�ำหน่ายและช�ำระแล้ว - ไม่มี - หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ - บาท

2. รายชื่อคณะกรรมการบริษัททั้งหมด และการถือหุ้น หรือหุ้นกู้ของกรรมการในบริษัทในรอบปี
บัญชีปัจจุบัน กับรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าใด (มาตรา 114 (3) และมาตรา
88 (2))
2.1 การถือหุ้นของกรรมการในบริษัท
ชื่อกรรมการ

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
รอบบัญชีปัจจุบัน
รอบปีบัญชีที่แล้ว
ณ 31 ธ.ค. 2555
ณ 31 ธ.ค. 2554
-

2.1.1 นายสุระ จันทร์ศรีชวาลา
2.1.2 นายสุธรรม จันทร์ศรีชวาลา
2.1.3 นายสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา
2.1.4 นายอรัญ ศรีว่องไทย
2.1.5 นายสุนทร บุญสาย
2.1.6 นายประชา ภูมิสิริกุล

เพิ่มขึ้น/ลดลง

-

2.2 การถือหุ้นกู้ของกรรมการในบริษัท
- ไม่มี -

3. ข้อมูลบริษัทในเครือ (บริษัทเข้าไปถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50) มาตรา 114 (1)
- ไม่มี -

4. ข้อมูลบริษัทอื่น (บริษัทเข้าไปถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10) มาตรา 114 (2)
- ไม่มี -

5. รายละเอียดการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม ในสัญญาใดๆ ที่บริษัท
ท�ำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี (มาตรา 114 (3) และมาตรา 88 (1)) ไม่มี มี 1 คน ดังนี้
ชื่อกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
5.1 นายประชา ภูมิสิริกุล
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รายการที่เกี่ยวข้อง
เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย

รายละเอียดสัญญา
มีผลตอบแทนในปี 2555 เท่ากับ 932,830 บาท

6. รายละเอียดการถือหุ้น หรือหุ้นกู้ ของกรรมการในบริษัทในเครือ ในรอบปีบัญชีปัจจุบันกับ
รอบปีบัญชีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าใด (มาตรา 114 (3) และมาตรา 88 (2))
6.1 การถือหุ้นของกรรมการในบริษัทในเครือ
- ไม่มี 6.2 การถือหุ้นกู้ของกรรมการในบริษัทในเครือ
- ไม่มี -

7. ผลประโยชน์ตอบแทน หุน้ หุน้ กู้ หรือสิทธิประโยชน์อนื่ ทีก่ รรมการได้รบั จากบริษทั (มาตรา 114 (4))
7.1 ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

ชื่อกรรมการ
7.1.1 นายสุระ จันทร์ศรีชวาลา
7.1.2 นายสุธรรม จันทร์ศรีชวาลา
7.1.3 นายสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา
7.1.4 นายอรัญ ศรีว่องไทย
7.1.5 นายสุนทร บุญสาย
7.1.6 นายประชา ภูมิสิริกุล

ผลตอบแทนกรรมการ (บาท)
240,000
692,565

7.2 ค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร
ค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร (เงินเดือน โบนัส เบี้ยประกันชีวิต เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ) 13.18 ล้านบาท

8. ภาพรวมผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2555

ในปี 2555 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 2,505.35 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 2,500.82
ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยรับต่อ 4.53 ล้านบาท เมื่อพิจารณาเฉพาะเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 2,500.82 ล้านบาท พบว่าเป็นเบี้ย
ประกันภัยรถยนต์จ�ำนวน 2,405.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.17 ของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงทั้งหมด และเบี้ยประกันภัย
ประเภทอื่นเป็นเงิน 95.80 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 3.83 ของเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงทัง้ หมด โดยแสดงรายละเอียดเบีย้ ประกันภัย
รับโดยตรงแยกตามประเภทการรับประกันภัยในตารางที่ 1
รายการ
ปี 2555
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง
(ล้านบาท)
สัดส่วนของเบี้ยประกันภัย
(ร้อยละ)

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
การประกัน การประกันภัยรถยนต์
การประกัน ภัยทางทะเล โดยข้อบังคับ โดยความ อุบัติเหตุ สุขภาพ
อื่นๆ รวม
อัคคีภัย และขนส่ง ของกฎหมาย สมัครใจ ส่วนบุคคล
35.61
0.53
440.08 1,964.94
23.96
0.07 35.63 2,500.82

1.42

0.02

17.60

78.57

0.96

0.00

1.42

100.00

ตารางที่ 1 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงแยกตามประเภทการรับประกันภัย
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การแบ่งส่วนตลาดประกันวินาศภัยของบริษทั ในปี 2555 พบว่า บริษทั ได้จำ� หน่ายกรมธรรม์ประกันภัยเป็นจ�ำนวน 795,689
กรมธรรม์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.76 เมื่อเทียบกับปี 2554 โดยมีจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งสิ้น 111.26 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 23.82 เมื่อเทียบกับปี 2554 และมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงเป็นเงิน 2,500.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.56 เมื่อเทียบ
กับปี 2554 โดยแสดงจ�ำนวนกรมธรรม์ จ�ำนวนเงินเอาประกันภัย และเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรง แยกตามประเภทการรับประกันภัย
ดังตารางที่ 2
บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจประกันวินาศภัยที่ร้อยละ 1.39 เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่
ร้อยละ 1.34 ส�ำหรับส่วนแบ่งทางการตลาดการประกันภัยรถยนต์โดยความสมัครใจของบริษัทในปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 2.17 เพิ่มขึ้น
จากปี 2554 ซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ร้อยละ 2.09 ในขณะที่ส่วนแบ่งทางการตลาดการประกันภัยรถยนต์โดยข้อบังคับ
ของกฎหมายในปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 3.34 เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ร้อยละ 2.63
ประเภทการรับประกันภัย

การประกันภัย
การประกัน ทางทะเลและ
อัคคีภัย
ขนส่ง

การประกันภัยรถยนต์
โดยข้อบังคับ
ของกฎหมาย

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

โดยความ อุบัติเหตุส่วน
สมัครใจ
บุคคล

สุขภาพ

อื่นๆ

รวม

จ�ำนวนกรมธรรม์
ปี 2555 (ฉบับ)
ปี 2554 (ฉบับ)

9,154
7,809

348
308

507,238
352,739

254,623
220,249

17,378
15,177

2
1

6,946
3,060

795,689
599,343

เพิ่ม(ลด) จากปี 2554 ร้อยละ

17.22

12.99

43.80

15.61

14.50

100

126.99

32.76

ปี 2555 (พันล้านบาท)

19.71

0.54

-

38.04

44.84

0

8.13

111.26

ปี 2554 (พันล้านบาท)

14.84

0.60

-

24.83

39.15

0

10.43

89.85

เพิ่ม(ลด) จากปี 2554 ร้อยละ

32.81

(9.54)

-

53.18

14.54

0

(22.08)

23.82

เบี้ยประกันภัยรับ
โดยตรง
ปี 2555 (ล้านบาท)

35.61

0.53

440.08

1,964.94

23.96

0.07

35.63

2,500.82

ปี 2554 (ล้านบาท)

25.75

0.61

305.04

1,491.78

21.09

0.08

28.13

1,872.48

เพิ่ม(ลด) จากปี 2554 ร้อยละ

38.30

(13.60)

44.27

31.72

13.59

(5.96)

26.65

33.56

ปี 2555

0.36

0.01

3.34

2.17

0.12

0

0.09

1.39

ปี 2554

0.32

0.01

2.63

2.09

0.13

0

0.10

1.34

จ�ำนวนเงินเอาประกันภัย

ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ

ตารางที่ 2 แสดงจ�ำนวนกรมธรรม์ เงินเอาประกันภัย และเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง ปี 2555 ร้อยละเพิ่ม(ลด) จากปี 2554 และส่วนแบ่งตลาด

ในปี 2555 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,659 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 เท่ากับ 294 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.56
โดยแบ่งเป็นรายได้จากการรับประกันภัยเท่ากับ 1,501 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2554 เท่ากับ 209 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.22
รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่นเท่ากับ 158 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 เท่ากับ 85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 115.46
ในขณะเดียวกันบริษทั มีคา่ ใช้จา่ ยรวม 1,872 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2554 เท่ากับ 327 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.18 โดยแบ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัย 1,854 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 322 ล้านบาทจากปี 2554 หรือคิดเป็นร้อยละ 21.02 ค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่น
เงินสมทบแก่ คปภ. กองทุนประกันวินาศภัย และกองทดแทนผู้ประสบภัย เป็นต้น จ�ำนวน 18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 เท่ากับ
5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.84%
ดังนั้นในปี 2555 บริษัทจึงมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 212 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 33 ล้านบาทจากปี 2554 หรือคิดเป็นร้อยละ
18.25 และคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 14.47 บาท ซึ่งในปี 2554 มีผลขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 12.45 บาท
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงสรุป
นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและข้อมูลอธิบายอื่น
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ
ประเทศไทย และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพือ่ ให้สามารถจัดท�ำงบการเงินทีป่ ราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีไทย ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ กี ารตรวจสอบเพือ่ ให้ได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณา
การควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามทีค่ วรของกิจการ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ
รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดย
ผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนอโดยรวมของงบการเงิน
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการด�ำเนินงาน การเปลี่ยนแปลง ส่วนของ
เจ้าของ และกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย
ข้อมูลทางการเงินที่แสดงเปรียบเทียบ
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและข้อมูลอธิบายอื่น ของบริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
ที่แสดงเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีท่านอื่นซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีและการรายงานทางการเงินทีอ่ อกและปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ การแสดงรายการในงบการเงินตามประกาศ
ของคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังอันเนือ่ งมาจากการเปลีย่ นแปลง
นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ ตามรายงานลงวันที่ 29 มีนาคม 2555

นางสาวฐิตตราพร กลิ่นเกลา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3726
บริษัท บีดีโอ จ�ำกัด
กรุงเทพฯ : 26 มีนาคม 2556
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หมายเหตุ
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ
ค่าจ้าง ค่าบ�ำเหน็จและค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รอตัดบัญชี
อื่นๆ - สุทธิ
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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3
4
5
6

7
8
9

10

2555

(หน่วย : บาท)
2554

205,841,648
9,971,137
229,394,771
786,723,136

237,656,552
5,244,335
172,811,819
772,598,256

43,185,562
844,249,048
5,886,918
893,321,528
228,558,213
96,569,648
12,785,197

39,173,197
585,065,716
5,886,924
630,125,837
277,031,024
160,912,549
17,548,896

397,068,344
94,450,886
2,954,684,508

309,646,326
71,557,740
2,655,133,334

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สิน
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
ส�ำรองเบี้ยประกันภัย
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
หนี้สินอื่น
รายได้ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จรอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จค้างจ่าย
อื่นๆ
รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ จ�ำนวนหุ้น 16,184,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
(2554 : หุ้นสามัญ จ�ำนวนหุ้น 14,684,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญ จ�ำนวนหุ้น 14,684,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
(2554 : หุ้นสามัญ จ�ำนวนหุ้น 14,684,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
ก�ำไร(ขาดทุน) สะสม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

2555

2554

11

469,476,667

326,557,578

12
13

493,734,496
1,342,405,638

570,064,068
1,000,288,096

14

15,629,937
15,218,110

9,023,278
7,478,952

195,990,479
78,254,447
34,298,159
81,003,714
2,726,011,647

171,278,730
56,751,944
26,683,143
45,904,844
2,214,030,633

1,618,425,000

1,468,425,000

15

16

1,468,425,000 1,468,425,000
(1,239,752,139) (1,027,322,299)
228,672,861
441,102,701
2,954,684,508 2,655,133,334

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

13

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

รายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ
รายได้ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
การรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดเพิ่ม(ลด)
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
ก�ำไร(ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
ก�ำไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ก�ำไร(ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื่น
รายได้จากการให้บริการข้อมูล
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
อื่นๆ
ก�ำไร(ขาดทุน) จากการด�ำเนินงาน
เงินสมทบส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไร(ขาดทุน) สุทธิ
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับงวด
ก�ำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น
ก�ำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (หุ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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17

6

2555

2554

1,208,170,723
292,757,378
1,500,928,101

1,012,615,046
278,832,478
1,291,447,524

715,454,264
330,727,333
532,441,781
275,394,658
1,854,018,036
(353,089,935)

585,588,868
266,718,546
388,243,530
291,413,922
1,531,964,866
(240,517,342)

48,589,979
9,030,871
8,483,857

42,145,293
932,761
(5,321,600)

20,319,940
19,242,541
17,606,000
34,941,240
(194,875,507)
(6,752,058)
(6,252,058)
(4,400,787)
(149,430)
(212,429,840)
(212,429,840)

2,150,179
33,522,697
(167,088,012)

(5,181,210)
(4,232,655)
(3,050,423)
(95,684)
(179,647,984)
(179,647,984)

(14.47)
14,684,250

(12.45)
14,434,661

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือต้นงวด 2554
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือต้นงวด 2554 - ปรับปรุงใหม่
หุ้นสามัญเพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด 2554
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด 2555

หมายเหตุ
2.3

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ช�ำระแล้ว
1,418,425,000
1,418,425,000
50,000,000
1,468,425,000
1,468,425,000

ก�ำไร(ขาดทุน)
สะสม
(957,822,481)
110,148,166
(847,674,315)
(179,647,984)
(1,027,322,299)
(212,429,840)
(1,239,752,139)

รวม
460,602,519
110,148,166
570,750,685
50,000,000
(179,647,984)
441,102,701
(212,429,840)
228,672,861

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด		
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554		
(หน่วย : บาท)
2555

2554

2,426,404,193
(103,890,422)
(1,105,097,513)
(88,823,708)
(373,571,610)
(554,627,986)
42,468,850
1,394,327
56,265,180

1,912,609,935
(201,814,492)
(744,349,113)
(77,784,205)
(287,363,252)
(422,401,808)
77,405,613
1,758,628
56,487,278

(232,369,797)

(260,910,376)

(2,251,215)
65,900,299

(1,593,453)
52,044,755

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

367,474,869

1,672,382,273

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา

560,462,618

70,409,530

66,840,401

40,138,976

101,614,330

10,322,657

817,456
1,097,209,674

4,020
1,793,257,456

กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินรับ(เงินจ่าย) เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา

เงินให้กู้ยืม
ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินด�ำเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)		
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554		
(หน่วย : บาท)
2555
กระแสเงินสดใช้ไป
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
เงินให้กู้ยืม
ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินด�ำเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมการจัดหาเงิน
เงินเพิ่มทุน
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) จากกิจกรรมการจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

2554

(274,192,719)
(899,373,111)
(18,367,590)
(934,645)
(2,056,812)
(1,194,924,877)
(97,715,203)

(1,359,994,488)
(375,215,944)
(8,718,976)
(1,743,929,408)
49,328,048

(31,814,904)
237,656,552
205,841,648

50,000,000
50,000,000
151,372,803
86,283,749
237,656,552

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นในประเทศไทยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่
5 กุมภาพันธ์ 2490 และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการ
รับประกันวินาศภัยและการประกันภัยต่อในประเทศไทย บริษัทฯ มีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 295 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และบริษัทฯ ไม่มีสาขา

2. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
2.1 เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
การแสดงรายการในงบการเงินนีไ้ ด้จดั ท�ำขึน้ เพือ่ ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดในประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย เรือ่ งหลักเกณฑ์วธิ กี าร เงือ่ นไขและระยะเวลาในการจัดท�ำและยืน่ งบการเงิน และรายงานเกีย่ วกับ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553
บริษัทฯ ได้จัดประเภทรายการบัญชีในงบการเงินส�ำหรับงวด 2554 เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีของงวด
ปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิหรือส่วนของเจ้าของตามที่ได้รายงานไปแล้ว

2.2 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRSs) ซึง่ เป็นไปตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีให้มผี ลบังคับใช้
ดังนี้
แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 14 (ฉบับที่ 24 เดิม)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
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เรื่อง “การน�ำเสนองบการเงิน”
เรื่อง “สินค้าคงเหลือ”
เรื่อง “งบกระแสเงินสด”
เรื่อง “นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด”
เรื่อง “เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน”
เรื่อง “การเสนอข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน”
เรื่อง “ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์”
เรื่อง “สัญญาเช่า”
เรื่อง “รายได้”
เรื่อง “ผลประโยชน์ของพนักงาน”
เรื่อง “ต้นทุนการกู้ยืม”
เรื่อง “การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน”
เรื่อง “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ”
เรื่อง “เงินลงทุนในบริษัทร่วม”
เรื่อง “ก�ำไรต่อหุ้น”
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีไทยที่ยังคงใช้อยู่ปัจจุบัน
ฉบับที่ 101
ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2545)
ฉบับที่ 105
ฉบับที่ 107

เรื่อง “งบการเงินระหว่างกาล”
เรื่อง “การด้อยค่าของสินทรัพย์”
เรือ่ ง “ประมาณการหนีส้ นิ หนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ และสินทรัพย์ทอี่ าจเกิดขึน้ ”
เรื่อง “สินทรัพย์ไม่มีตัวตน”
เรื่อง “อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน”
เรื่อง “การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์”
เรือ่ ง “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายและการด�ำเนินงานทีย่ กเลิก”

เรื่อง “หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ”
เรื่อง “การบัญชีส�ำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา”
เรื่อง “การบัญชีส�ำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน”
เรื่อง “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือ
ทางการเงิน”

2.3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญในการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่ส�ำคัญ ดังนี้
		 - รายได้ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อ (รายได้)
		 - ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จจากการรับประกันภัยและค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอืน่ ทีผ่ นั แปรและเกีย่ วข้องโดยตรงกับการได้มา
			 ซึ่งกรมธรรม์ (ค่าใช้จ่าย)
ซึ่งจากเดิมที่รับรู้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิดรายการ เป็นทยอยรับรู้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนตลอดอายุ
กรมธรรม์ตามสัดส่วนของเบีย้ ประกันภัยทีร่ บั รูเ้ ป็นรายได้ เนือ่ งจากรายได้และค่าใช้จา่ ยดังกล่าวเป็นต้นเหตุในการด�ำเนินการ
ส�ำหรับตลอดระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลคุ้มครอง นอกจากนี้หากเบี้ยประกันภัยมีการยกเลิกหรือสลักหลังเพิ่มลด
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จดังกล่าวก็จะถูกน�ำมาค�ำนวณตามสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยที่ยกเลิกหรือส่งคืน เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักการรับรูส้ นิ ทรัพย์ซงึ่ ค�ำนึงถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตและหนีส้ นิ ซึง่ เป็นภาระผูกพันในปัจจุบนั โดยรายได้และค่าใช้จา่ ย
ที่รอการรับรู้แสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้หัวข้อ “รายได้ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จรอตัดบัญชี” (หนี้สิน) และ“ค่าจ้าง
ค่าบ�ำเหน็จและค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นรอตัดบัญชี” (สินทรัพย์)
บริษัทฯ ได้ปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลังงบการเงินปี 2554 ซึ่งรายการปรับปรุงดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
ก�ำไร(ขาดทุน) สะสม ดังนี้
(หน่วย : บาท)
ก�ำไร(ขาดทุน) สะสมต้นงวด 2554 ตามที่รายงานในงวดก่อน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีปีก่อน
ก�ำไร(ขาดทุน) สะสมต้นงวด 2554 - ปรับปรุงใหม่

(957,822,481)
110,148,166
(847,674,315)
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2.4 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
		

ก) เบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัย ถือเป็นรายได้ตามวันที่ที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัยหลังจากหักเบี้ยประกันภัยต่อและส่งคืนแล้ว
ส�ำหรับกรมธรรม์ทมี่ อี ายุไม่เกิน 1 ปี ในกรณีทกี่ รมธรรม์มอี ายุเกิน 1 ปี จะบันทึกรายได้ และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องเป็นรายการ
รับหรือจ่ายล่วงหน้า โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี
		 ข) เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยต่อ ถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ ได้รับใบค�ำขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้งการประกันภัยต่อจากบริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อ
		 ค) ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ
			 ดอกเบี้ย ถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
			 เงินปันผลรับ ถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล
		 ง) ก�ำไร(ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์
			 ก�ำไร(ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์ รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ
		 จ) รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น
รายได้ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ รวมถึง ค่าจ้าง ค่าบ�ำเหน็จและค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น จะบันทึกเป็นรายการรอตัด
บัญชี โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตลอดอายุกรมธรรม์ตามสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยที่รับรู้เป็นรายได้
			 รายได้และค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่ง
ถึงก�ำหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้

2.6 เบี้ยประกันภัยค้างรับ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับแสดงด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
บริษทั ฯ ตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญจากจ�ำนวนทีค่ าดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้จากเบีย้ ประกันภัยค้างรับทัง้ สิน้ ทีม่ อี ยูด่ ว้ ยอัตราร้อยละ
25 และ 100 ส�ำหรับเบี้ยประกันภัยค้างรับที่เกินกว่า 1 ปี และ 2 ปี ตามล�ำดับ โดยประมาณจากประสบการณ์ในการเรียก
เก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุหนี้ และตามสถานะปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

2.7 รายการเกี่ยวกับการประกันต่อ
บริษัทบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับการรับประกันต่อจากบริษัทรับประกันภัยต่อโดยประมาณจากจ�ำนวนเงินที่ได้รับจาก
หรือจ่ายให้กับบริษัทรับประกันภัยต่อ

2.8 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์เป็นรายการก�ำไร
หรือขาดทุนในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นรายการ
แยกต่างหากในส่วนของเจ้าของจนกระทัง่ จ�ำหน่ายหลักทรัพย์โดยบันทึกการเปลีย่ นแปลงมูลค่านัน้ ภายในหัวข้อก�ำไรเบ็ดเสร็จ
อื่นในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปซึ่งแสดงตามราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการ
ด้อยค่า (ถ้ามี)
มูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค�ำนวณจากราคาเสนอซือ้ หลังสุด ณ สิน้ วันท�ำการสุดท้ายของปีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุตธิ รรมของตราสารหนีค้ ำ� นวณโดยใช้ราคาจากสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย มูลค่า
ยุติธรรมของหน่วยลงทุนค�ำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
บริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณีทบี่ ริษทั เปลีย่ นโอนประเภทเงินลงทุนจากหลักทรัพย์เพือ่ ค้าเป็นเงินลงทุนประเภทอืน่ หรือจากเงินลงทุนประเภทอืน่ ไป
เป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า บริษัทจะโอนด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเงินลงทุนนั้น และรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับ
มูลค่ายุติธรรมเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในปีที่มีการโอนเกิดขึ้น หรือแสดงเป็นส่วนเกินทุนหรือ
ส่วนต�่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในส่วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

2.9 เงินให้กู้ยืม และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กู้ยืมแสดงด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเรียกเก็บหนี้ การประเมินฐานะการเงินลูกหนี้ และ
ราคาประเมินของหลักประกันของลูกหนี้แต่ละรายในปัจจุบัน

2.10 ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขายแสดงในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

2.11 อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าเสื่อมราคา
ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ

5, 20 ปี
5 ปี
5 ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
รายจ่ายเกีย่ วกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดขี นึ้ ซึง่ ท�ำให้ราคาเปลีย่ นแทนในปัจจุบนั ของสินทรัพย์
เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระส�ำคัญจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบ�ำรุงรักษารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะรวมต้นทุนทีป่ ระมาณในเบือ้ งต้นส�ำหรับการรือ้ ถอน การขนย้าย และการบูรณะสภาพของสินทรัพย์ซงึ่
เป็นภาระผูกพันของบริษทั ฯ เป็นส่วนหนึง่ ของราคาทุนของสินทรัพย์ และก�ำหนดให้คดิ ค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับส่วนประกอบของ
สินทรัพย์แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกัน ซึ่งเป็นต้นทุนที่มีนัยส�ำคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น นอกจากนี้
ก�ำหนดให้มีการทบทวนอายุการให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาอย่างสม�่ำเสมอ
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับการรื้อถอน การขนย้าย และการบูรณะสภาพของสินทรัพย์ ตามที่ประมาณในเบื้องต้นดังกล่าวจะรับรู้
ทันทีในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
2.12 ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนถือเป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่ ได้รบั การแจ้งค�ำเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้ อาประกันภัย โดยบันทึกตามมูลค่าประมาณ
การค่าสินไหมทดแทนทีป่ ระเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระหรือเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั แล้วแต่กรณีสทุ ธิจากส่วนทีบ่ ริษทั สามารถเรียกคืน
จากการเอาประกันภัยต่อ โดยมูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ จัดสรรเงินส�ำรองค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัทฯ ทราบ
(Incurred but not yet reported claims - IBNR) และส�ำรองค่าใช้จา่ ยในการจัดการสินไหมทดแทนทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร (ULAE)
ที่ค�ำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลต่างระหว่างมูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทนกับค่าสินไหมทดแทนที่จ่ายจริงจะบันทึกรวมอยู่ในงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของปีที่จ่าย

2.13 เงินส�ำรองเบี้ยประกันภัย
			 (ก) เงินส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ค�ำนวณจากเบี้ยประกันภัยรับก่อนการเอาประกันภัยต่อด้วยวิธีการดังนี้
การประกันอัคคีภัย รถยนต์ อุบัติเหตุส่วนบุคคล และภัยเบ็ดเตล็ด - วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)
การประกันภัยการขนส่งเฉพาะเที่ยว
- เต็มจ�ำนวนเบี้ยประกันภัยรับย้อนหลัง 90 วัน
การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
- เต็มจ�ำนวนเบี้ยประกันภัยรับย้อนหลัง 30 วัน
			 (ข) ส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
บริษัทฯ ประมาณการส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดจากกรมธรรม์ประกันภัยที่ความคุ้มครองยังไม่สิ้นสุด ณ วันที่
ประมาณการ โดยจัดสรรส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดให้เพียงพอที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที่จะ
เกิดขึ้นจากภัยที่ยังไม่ส้ินสุดความคุ้มครอง บริษัทฯ ได้ใช้วิธีการค�ำนวณส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดตามวิธีของ
คณิตศาสตร์ประกันภัย และจะจัดสรรส�ำรองความเสีย่ งภัยทีย่ งั ไม่สนิ้ สุดเพิม่ เติมเมือ่ ส�ำรองความเสีย่ งภัยทีย่ งั ไม่สนิ้ สุด
มีจ�ำนวนสูงกว่าส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

2.14 ผลประโยชน์พนักงาน
			 (ก) กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริษทั ฯ และพนักงานของบริษทั ฯ ได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพขึน้ ภายใต้พระราชบัญญัตกิ องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
พ.ศ. 2530 ซึง่ ประกอบด้วยเงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสมและเงินทีบ่ ริษทั ฯ จ่ายสมทบให้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพนีบ้ ริหารโดย
ผู้จัดการกองทุนภายนอก และจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบของกองทุน
			 (ข) ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
บริษัทฯ มีภาระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงิน
ชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�ำหรับพนักงาน
บริษทั ฯ ค�ำนวณหนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการ
ไว้ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระได้ทำ� การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึง่ หลักการประมาณการ
ดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติหลายประการ รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรา
การเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟ้อ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
บริษัทฯ รับรู้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานประเภทโครงการผลประโยชน์ในงบแสดงฐานะการเงินด้วย
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน และรับรู้ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์เป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับพนักงานในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ตั้งแต่ปี 2554 บริษัทฯ เลือกที่จะรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตส�ำหรับผลประโยชน์ของพนักงานดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายตาม
วิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี ตามวิธีปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19

2.15 การบัญชีส�ำหรับสัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่บริษัทฯ เป็นผู้เช่า
สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไปให้กับผู้เช่าไม่ว่าในที่สุดการโอน
กรรมสิทธิจ์ ะเกิดขึน้ หรือไม่ ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของ
สินทรัพย์ทเี่ ช่าหรือมูลค่าปัจจุบนั สุทธิของจ�ำนวนเงินขัน้ ต�ำ่ ทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่ราคาใดจะต�ำ่ กว่า โดยจ�ำนวนเงิน
ที่ต้องจ่ายจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ ภาระผูกพัน
ตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนตลอด
อายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น

2.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันทีท่ รี่ ายงาน บริษทั ฯ จะท�ำการประเมินว่ามีขอ้ บ่งชีซ้ งึ่ แสดงว่าสินทรัพย์ของบริษทั ฯ ด้อยค่าลงหรือไม่ หากมีขอ้ บ่งชีข้ อง
การด้อยค่า บริษทั ฯ จะท�ำการประมาณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ และหากพบว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์
นั้นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทฯ จะลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และ
รับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึง่ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์นจี้ ะพิจารณา
จากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จ�ำนวนใดจะสูงกว่า

2.17 ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่ช�ำระ
แล้วในระหว่างงวด

2.18 การประมาณการทางการบัญชี
ในการจัดท�ำงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตัง้ ข้อสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่ประมาณไว้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสด
เช็คในมือ
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทไม่ก�ำหนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นก�ำหนดระยะเวลา และตั๋วเงิน
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
หัก : เงินฝากสถาบันการเงินที่มีก�ำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน
นับแต่วันที่ได้มา (หมายเหตุ 6.2)
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้ (แสดงภายใต้หัวข้อ
“สินทรัพย์อื่น - สุทธิ” ในงบแสดงฐานะการเงิน)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
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(หน่วย : บาท)
2555

2554

264,803
8,099,402
65,165,869
931,583,605
1,005,113,679

152,002
1,026,210
29,815,450
667,024,428
698,018,090

(794,249,048)

(455,285,937)

(5,022,983)
205,841,648

(5,075,601)
237,656,552
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
4. เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ

(หน่วย : บาท)
2555

ยังไม่ถึงก�ำหนดรับช�ำระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 30 - 60 วัน
ค้างรับ 60 - 90 วัน
ค้างรับ 90 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ

จากผู้เอา
จากตัวแทนและ
ประกันภัย นายหน้าประกันภัย
7,673
45,635,880
284,548
178,797,975
33,794
9,216,933
2,138,923
272,072
2,980,406
340,888
16,018,708
938,975
254,788,825
(340,888)
(26,430,302)
598,087
228,358,523

จากการรับ
ประกันภัยต่อ
259,747
142,354
18,451
12,230
5,401
(22)
438,161
438,161

รวม
45,903,300
179,224,877
9,269,178
2,151,153
3,257,879
16,359,574
256,165,961
(26,771,190)
229,394,771
(หน่วย : บาท)

ยังไม่ถึงก�ำหนดรับช�ำระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 30 - 60 วัน
ค้างรับ 60 - 90 วัน
ค้างรับ 90 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ

จากผู้เอา
จากตัวแทนและ
ประกันภัย นายหน้าประกันภัย
65,327
30,289,076
177,226
138,987,505
161,142
8,758,413
1,679,904
38,055
4,462,710
340,888
13,539,665
782,638
197,717,273
(340,888)
(25,683,450)
441,750
172,033,823

2554
จากการรับ
ประกันภัยต่อ
313,036
16,320
427
6,439
24
336,246
336,246

รวม
30,667,439
139,181,051
8,919,982
1,679,904
4,507,204
13,880,577
198,836,157
(26,024,338)
172,811,819
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
5. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

(หน่วย : บาท)

เงินส�ำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ
ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อ
ส�ำรองเบี้ยประกันที่ยังไม่ถือเป็นรายได้จากการประกันภัยต่อ

ก)

เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
รวมสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

2555

2554

201,182,718
562,378,263
763,560,981
23,162,155
786,723,136

338,499,233
428,806,553
767,305,786
5,292,470
772,598,256

ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ บันทึกส�ำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน (IBNR) จากการประกัน
ภัยต่อ เป็นจ�ำนวนเงิน 1.79 ล้านบาท (2554 : 64.03 ล้านบาท) และส�ำรองค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนที่ยังไม่ได้
จัดสรร (ULAE) เป็นจ�ำนวนเงิน 2.93 ล้านบาท (2554 : ไม่มี) ที่ค�ำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อจ�ำแนกตามอายุหนี้ดังนี้

(หน่วย : บาท)
2555
5,342,324
17,819,831
23,162,155

ยังไม่ถึงก�ำหนดรับช�ำระ
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 1 ปี
ค้างรับเป็นระยะเวลา 1 - 2 ปี
ค้างรับเกินกว่า 2 ปี
รวมเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ

2554
5,266,538
25,932
5,292,470

6. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
6.1 เงินลงทุนเพื่อค้า
(หน่วย : บาท)
2555
ราคาทุน /
ราคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย

ก�ำไร
ที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริง

ขาดทุน
ที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริง

ตราสารทุนในความต้องการของตลาด 42,058,012

1,127,550

-

หลักทรัพย์เอกชน
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มูลค่า
ยุติธรรม
43,185,562

ร้อยละของเงิน
ลงทุน
ในหลักทรัพย์
ต่อสินทรัพย์รวม
1.46%

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
(หน่วย : บาท)
2554

หลักทรัพย์เอกชน

ราคาทุน /
ราคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย

ตราสารทุนในความต้องการของตลาด

ก�ำไร
ที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริง

46,529,504

ขาดทุน
ที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริง

มูลค่า
ยุติธรรม

- (7,356,307) 39,173,197

ร้อยละของเงิน
ลงทุน
ในหลักทรัพย์
ต่อสินทรัพย์รวม
1.48%
(หน่วย : บาท)

2555

2554

งวดปัจจุบัน

1,127,550

(7,356,307)

งวดก่อน

(7,356,307)

(2,034,707)

8,483,857

(5,321,600)

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ก�ำไร(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า

ก�ำไร(ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
6.2 เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย

(หน่วย : บาท)
2555
ราคาทุน /
ร้อยละของเงิน
ราคาทุน
ลงทุนในหลัก
ตัดจ�ำหน่าย ทรัพย์ต่อสินทรัพย์
รวม

2554
ราคาทุน /
ร้อยละของเงิน
ราคาทุน
ลงทุนในหลักทรัพย์
ตัดจ�ำหน่าย
ต่อสินทรัพย์รวม

-

-

129,779,779

4.89%

50,000,000
50,000,000

1.69%
1.69%

129,779,779

4.89%

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก�ำหนดเกินกว่า
3 เดือนนับแต่วันที่ได้มา
เงินฝากธนาคารพาณิชย์
794,249,048
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ
794,249,048
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด
844,249,048

26.88%
26.88%
28.57%

455,285,937
455,285,937
585,065,716

17.15%
17.15%
22.04%

ตั๋วสัญญาใช้เงิน
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
6.3 เงินลงทุนทั่วไป

(หน่วย : บาท)
2555
ราคาทุน /
ร้อยละของเงิน
ราคาทุน ลงทุนในหลักทรัพย์
ตัดจ�ำหน่าย ต่อสินทรัพย์รวม

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาดในประเทศ
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนทั่วไป

2554
ราคาทุน / ร้อยละของเงินลงทุน
ราคาทุน
ในหลักทรัพย์
ตัดจ�ำหน่าย
ต่อสินทรัพย์รวม

5,887,510
(592)

0.20%
-

7,387,510
(1,500,586)

0.28%
(0.06%)

5,886,918

0.20%

5,886,924

0.22%

6.4 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
(หน่วย : บาท)

1 ปี

2555
ครบก�ำหนดภายใน
1 - 5 ปี เกิน 5 ปี

รวม

1 ปี

2554
ครบก�ำหนดภายใน
1 - 5 ปี เกิน 5 ปี

รวม

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
50,000,000
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด 50,000,000

-

- 129,779,779
- 50,000,000
- 50,000,000 129,779,779

-

- 129,779,779
- 129,779,779

7. เงินให้กู้ยืม
(หน่วย : บาท)

ระยะเวลาค้างช�ำระ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
เกินก�ำหนดช�ำระน้อยกว่า 3 เดือน
รวม
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ทรัพย์สินจ�ำนองเป็นประกัน
เงินต้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
228,056,315
139,390
228,056,315
139,390

2555
เงินให้กู้ยืม
อื่นๆ
รวม
เงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ
เงินต้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
501,898
55 228,558,213
139,445
501,898
55 228,558,213
139,445

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
(หน่วย : บาท)

ทรัพย์สินจ�ำนองเป็นประกัน
ระยะเวลาค้างช�ำระ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
เกินก�ำหนดช�ำระน้อยกว่า 3 เดือน
รวม

2554
เงินให้กู้ยืม
อื่นๆ

เงินต้น
ดอกเบี้ยค้างรับ เงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ
277,031,024
106,319
277,031,024
106,319
-

รวม
เงินต้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
277,031,024
106,319
277,031,024
106,319

ดอกเบี้ยค้างรับแสดงรวมไว้ภายใต้หัวข้อ “รายได้จากการลงทุนค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

8. ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการช�ำระหนี้
อสังหาริมทรัพย์อื่น
รวม
หัก : ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ

(หน่วย : บาท)
ยอดต้นงวด
190,235,370
190,235,370
(29,322,821)
160,912,549

2555
จ�ำหน่าย
(82,883,546)
(82,883,546)
17,606,000
(65,277,546)

เพิ่มขึ้น
ยอดปลายงวด
934,645
108,286,469
934,645
108,286,469
(11,716,821)
934,645
96,569,648

ในระหว่างงวด 2555 บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาขายที่ดินกับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ในราคาขายรวม 101.61 ล้านบาท บริษัทฯ ได้รับ
ช�ำระค่าที่ดินดังกล่าวจากผู้ซื้อครบถ้วนแล้ว และกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวได้ถูกโอนให้ผู้ซื้อแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีสัญญาให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิจ�ำนวน 1.78 ล้านบาท (2554 : 2.25
ล้านบาท) สัญญาดังกล่าวมีก�ำหนดระยะเวลา 1 - 2 ปี (2554 : 3 ปี 6 เดือน) รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ส�ำหรับงวดสิ้นสุด
วันเดียวกัน จ�ำนวน 0.002 ล้านบาท (2554 : 0.11 ล้านบาท) ได้แสดงรวมอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแล้ว
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ยอดต้นงวด
38,197,896
15,084,626
15,745,725
66,200
69,094,447
752,533
245,801
998,334

ซื้อ

ราคาทุน
โอน
จ�ำหน่าย ยอดปลายงวด
66,200
38,264,096
(56,303)
15,780,856
- (1,860,000)
14,131,526
(66,200)
- (1,916,303)
68,176,478
ยอดต้นงวด
(28,335,670)
(12,579,752)
(10,630,129)
(51,545,551)

2555
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อมราคา จ�ำหน่าย
(3,079,571)
(889,751)
56,270
(1,487,011) 1,554,333
(5,456,333) 1,610,603

ยอดปลายงวด
(31,415,241)
(13,413,233)
(10,562,807)
(55,391,281)

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จ�ำนวน 5.46 ล้านบาท (2554 : 7.03 ล้านบาท) ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่จ�ำนวน 46.09 ล้านบาท (2554 : 29.32 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ�ำนวน 1.56 ล้านบาท (2554 : 1.73 ล้านบาท)

ส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
รวม

9. อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
ต้นงวด
ปลายงวด
9,862,226 6,848,855
2,504,874 2,367,623
5,115,596 3,568,719
66,200
17,548,896 12,785,197

(หน่วย : บาท)

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
10. ค่าจ้าง ค่าบ�ำเหน็จและค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือต้นงวด
ค่าจ้าง ค่าบ�ำเหน็จและค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นที่เกิดขึ้นระหว่างงวด
ค่าจ้าง ค่าบ�ำเหน็จและค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นที่ถือเป็นรายจ่ายในงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

2555
309,646,326
724,360,272
(636,938,254)
397,068,344

11. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
รวม

(หน่วย : บาท)
2555
68,224,877
401,251,790
469,476,667

12. ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน (IBNR)
ส�ำรองค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนที่ยังไม่ได้จัดสรร (ULAE)
รวม
ยอดคงเหลือต้นงวด
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างงวด
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่จ่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

2554
250,001,638
563,027,524
(503,382,836)
309,646,326

2554
7,406,307
319,151,271
326,557,578
(หน่วย : บาท)

2555
416,633,922
59,982,276
17,118,298
493,734,496

2554
419,834,606
150,229,462
570,064,068

570,064,068
256,293,124
1,273,736,982 1,014,799,065
(1,350,066,554) (701,028,121)
493,734,496
570,064,068
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
13. ส�ำรองเบี้ยประกันภัย
ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
ส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
รวม
ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
ยอดคงเหลือต้นงวด
เบี้ยประกันภัยรับส�ำหรับงวด
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

(หน่วย : บาท)

ก)

2555
1,342,405,638
1,342,405,638

2554
1,000,288,096
1,000,288,096

1,000,288,096
2,505,349,532
(2,163,231,990)
1,342,405,638

865,892,306
1,878,903,477
(1,744,507,687)
1,000,288,096

ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯไม่มีการตั้งส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด เนื่องจากส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
ที่ค�ำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย มีจ�ำนวน 776.23 ล้านบาท (2554 : 558.44 ล้านบาท) ซึ่งต�่ำกว่าส�ำรองเบี้ย
ประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

14. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
(หน่วย : บาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของภาระผูกพัน
ต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่รับรู้
รวมภาระผูกพัน
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ต้นทุนบริการในอดีต
ต้นทุนบริการงวดปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
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2555

2554

29,401,345
(14,183,235)
15,218,110

26,389,932
(18,910,980)
7,478,952

4,727,745
2,137,273
874,140
7,739,158

4,727,745
2,078,358
861,399
7,667,502

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
15. รายได้ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จรอตัดบัญชี

ยอดคงเหลือต้นงวด
รายได้ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จที่เกิดขึ้นระหว่างงวด
รายได้ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จที่ถือเป็นรายได้ในงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

(หน่วย : บาท)
2555
171,278,730
312,291,058
(287,579,309)
195,990,479

2554
139,853,472
310,257,736
(278,832,478)
171,278,730

16. ทุนเรือนหุ้น
สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 ได้ลงมติให้เพิ่มทุนของบริษัทฯ อีกจ�ำนวน
200,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จำ� นวน 2,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั
เป็นผูพ้ จิ ารณาจัดสรรจ�ำหน่ายหุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าว พร้อมทัง้ ก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าหุน้ เพิม่ ทุนทีจ่ ะเรียกเก็บจากผูถ้ อื หุน้ เป็นคราวๆ ได้
ซึ่งต่อมาในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทฯได้ลงมติให้เพิ่มทุนคราวแรกเป็นจ�ำนวน 50,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) และได้มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ได้รับช�ำระค่าหุ้นดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว
ตามการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2555 เมือ่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ผูถ้ อื หุน้ มีมติให้เพิม่ ทุนจดทะเบียนส่วนทีเ่ หลืออีกจ�ำนวน
150,000,000 บาท (หุน้ สามัญ 1,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ จิ ารณาจัดสรร
จ�ำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน พร้อมทั้งก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนที่จะเรียกเก็บจากผู้ถือหุ้นเป็นคราวๆ ได้ ดังนั้นทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ เพิ่มจาก 1,468,425,000 บาท (หุ้นสามัญ 14,684,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 1,618,425,000 บาท (หุ้นสามัญ
16,184,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แล้วเมื่อวันที่
1 สิงหาคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ยังไม่ได้เสนอขายหุ้นสามัญที่เพิ่มทุนข้างต้นให้แก่ผู้ถือหุ้น และยังไม่ได้รับช�ำระค่าหุ้นดังกล่าว
ทั้งจ�ำนวน

17. ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัยและ
การจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัย
ค่าภาษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับบัญชี)
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานอื่น
รวม

(หน่วย : บาท)
2555

2554

93,628,819
86,692,786
853,732
(4,092,198)
98,311,519
275,394,658

90,340,922
84,598,451
2,288,398
(10,827,289)
125,013,440
291,413,922
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
18. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

(หน่วย : บาท)
2555
124,310,272
1,877,353
13,156,520
9,836,425
149,180,570

เงินเดือนและค่าแรง
เงินประกันสังคม
เงินสมทบโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์อื่นๆ
รวม

2554
119,208,842
2,535,859
12,486,207
9,320,115
143,551,023

ในระหว่างงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลตอบแทนที่จ่ายแก่กรรมการและผู้บริหารส�ำคัญ จ�ำนวน 24.48 ล้านบาท (2554 :
27.52 ล้านบาท) ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

19. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯ มีรายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของบริษัทฯ เกิดขึ้นจาก
รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน บริษัทเหล่านัน้ เกีย่ วข้องกันโดยการเป็นผูถ้ อื หุน้ และ/หรือ การเป็นกรรมการทัง้ ทางตรง
หรือทางอ้อมโดยกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท โอซีโก้ โบรคเกอร์ จ�ำกัด
บริษัท เอส. เอ. วี. อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จ�ำกัด
บริษัท เอ็มไออี (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ
นายหน้าประกันภัย
นายหน้าประกันภัย
ให้บริการดูแลและพัฒนา
ระบบงานทางด้านคอมพิวเตอร์
ค่าเช่าอาคารและค่าบริการ

ลักษณะความสัมพันธ์
มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ผู้เกี่ยวข้องของกรรมการบริษัทฯ
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้เกี่ยวข้องของกรรมการบริษัทฯ
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผลของรายการที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน แสดงในงบการเงินตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
เบี้ยประกันภัยรับ
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
ค่าเช่าและค่าบริการ
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นโยบายการก�ำหนดราคา
ราคาและเงื่อนไขเป็นเช่นเดียวกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
คิดอัตราค่านายหน้าตามประเภทของการรับประกันภัยซึ่งเป็นอัตราที่คิดกับตัวแทนนายหน้า
ประกันวินาศภัยทั่วไป
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ตกลงไว้ในสัญญา

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
(หน่วย : บาท)
รายได้
เบี้ยประกันภัยรับ - สุทธิ
รายได้อื่น
รวม
ค่าใช้จ่าย
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ค่าเช่าและบริการ
รวม

2555

2554

616,333,230
300,000
616,633,230

545,219,486
300,000
545,519,486

88,463,123

74,171,910

83,702,000
172,165,123

81,290,500
155,462,410

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
สินทรัพย์
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
บริษัท โอซีโก้ โบรคเกอร์ จ�ำกัด
บริษัท เอส. เอ. วี. อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จ�ำกัด
รวม
หนี้สิน
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จค้างจ่าย
บริษัท โอซีโก้ โบรคเกอร์ จ�ำกัด
บริษัท เอส. เอ. วี. อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จ�ำกัด
รวม
หนี้สินอื่น
บริษัท เอส. เอ. วี. อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จ�ำกัด
บริษัท โอซีโก้ โบรคเกอร์ จ�ำกัด
รวม

2555

2554

48,435,425
48,435,425

37,648,342
18,454,605
56,102,947

6,936,821
6,936,821

5,584,294
1,988,180
7,572,474

1,028,373
1,028,373

2,656,746
729,759
3,386,505
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บริษัทฯ ด�ำเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจประกันวินาศภัย และด�ำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ข้อมูลการด�ำเนินงานตามส่วนงานธุรกิจจ�ำแนกตามชนิดของกรมธรรม์
ประกันภัยส�ำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม แสดงดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
2555
ประกันภัยทาง
ประกันภัย
ประกันอุบัติเหตุ ประกัน ประกันภัย
ประกันอัคคีภัย ทะเลและขนส่ง
รถยนต์
ส่วนบุคคล
สุขภาพ
เบ็ดเตล็ด
รวม
รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
37,261,770
788,800 2,405,018,591
24,853,708 74,150 37,352,513 2,505,349,532
หัก : เบี้ยประกันภัยต่อ
(44,050,550)
(226,442) (999,711,064)
(13,077,834) (3,708) (31,563,380) (1,088,632,978)
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
(6,788,780)
562,358 1,405,307,527
11,775,874 70,442
5,789,133 1,416,716,554
หัก : เงินส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มขึ้น(ลดลง)
(9,298,129)
(108,180)
222,344,740
(335,035)
(930) (4,056,635)
208,545,831
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ
2,509,349
670,538 1,182,962,787
12,110,909 71,372
9,845,768 1,208,170,723
รายได้ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
7,864,960
142,002
272,955,829
3,828,636
1,333
7,964,618
292,757,378
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
10,374,309
812,540 1,455,918,616
15,939,545 72,705 17,810,386 1,500,928,101
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
(4,978,958)
(475,378) (687,940,027)
(5,725,071) (8,588) (16,326,242) (715,454,264)
ส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
(7,291,964)
(164,717) (314,041,194)
(3,546,960) (11,919) (5,670,579) (330,727,333)
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
(11,570,408)
(80,766) (508,605,965)
(6,724,935)
(849) (5,458,858) (532,441,781)
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
(23,841,330)
(720,861) (1,510,587,186)
(15,996,966) (21,356) (27,455,679) (1,578,623,378)

20. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
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รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก : เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
หัก : เงินส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ
รายได้ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
915,015 1,796,819,037
(241,047) (753,365,519)
673,968 1,043,453,518
54,327
63,499,737
619,641
979,953,781
105,366
257,896,810
725,007 1,237,850,591
(661,589) (529,408,220)
(159,055) (251,266,542)
(98,632) (366,599,013)
(919,276) (1,147,273,775)

(1,115,085)
(6,587,933)
(10,176,554)
(17,879,572)

ประกันภัย
รถยนต์

28,217,702
(19,126,350)
9,091,352
(528)
9,091,880
9,981,259
19,073,139

ประกันภัยทาง
ประกันอัคคีภัย ทะเลและขนส่ง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

(5,389,911)
(3,244,382)
(6,730,688)
(15,364,981)

21,979,095
(8,068,865)
13,910,230
851,219
13,059,011
3,057,415
16,116,426

2554
ประกันอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

(7,762) (49,006,301)
(14,700) (5,445,934)
(1,206) (4,637,437)
(23,668) (59,089,672)

78,850 30,893,778
(3,943) (18,817,975)
74,907 12,075,803
(16,896) 2,276,873
91,803
9,798,930
1,496
7,790,132
93,299 17,589,062

ประกัน
สุขภาพ

(585,588,868)
(266,718,546)
(388,243,530)
(1,240,550,944)

1,878,903,477
(799,623,699)
1,079,279,778
66,664,732
1,012,615,046
278,832,478
1,291,447,524

รวม

(หน่วย : บาท)

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
21. ทรัพย์สินที่มีข้อจ�ำกัดและภาระผูกพัน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีภาระผูกพัน
ที่วางไว้กับส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
ที่ใช้เป็นหลักประกันกับธนาคารส�ำหรับหนังสือค�้ำประกัน
ที่ใช้เป็นหลักประกันที่ศาล
ที่ใช้เป็นหลักประกันการซ่อม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีข้อจ�ำกัดในการก่อภาระผูกพัน
ที่จัดสรรเป็นสินทรัพย์หนุนหลังกับธนาคาร
ตามมาตรา 27/4 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
ทรัพย์สินรอการขายที่มีภาระผูกพัน
ที่ใช้เป็นหลักประกันที่ศาล
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน (แสดงภายใต้หัวข้อ
“สินทรัพย์อื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน)
ที่ใช้เป็นหลักประกันที่ศาล
รวม

(หน่วย : บาท)
2555

2554

14,000,000
372,000,000
1,015,722
4,005,778
500,000
391,521,500

14,000,000
129,779,779
910,922
4,229,323
148,920,024

499,410,388
890,931,888

480,060,121
628,980,145

3,780,830

3,780,830

5,022,983
899,735,701

5,075,601
637,836,576

22. ภาระผูกพัน หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น และสัญญาบริการระยะยาว
22.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั ฯ ถูกฟ้องร้องคดีจากการเป็นผูร้ บั ประกันภัยโดยมีทนุ ทรัพย์ถกู ฟ้องเป็นจ�ำนวนเงินรวม 63.48
ล้านบาท (2554 : 41.40 ล้านบาท) การพิจารณาคดีดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ประมาณ
ความเสียหายและบันทึกภาระหนีส้ นิ จากการถูกฟ้องร้องในมูลค่าทีไ่ ม่เกินความคุม้ ครองตามกรมธรรม์แล้วเป็นจ�ำนวนรวม
23.49 ล้านบาท (2554 : 25.44 ล้านบาท) โดยแสดงภายใต้หัวข้อ “ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้าง
จ่าย” ในงบแสดงฐานะการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
22.2 บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาเช่าอาคารส�ำนักงาน รถยนต์ และอุปกรณ์ส�ำนักงาน บริษัทฯมีภาระผูกพันในจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายใน
อนาคตตามสัญญาเช่าด�ำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
(หน่วย : บาท)
ก�ำหนดช�ำระ
ภายใน 1 ปี
ภายใน 2 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม

2555

2554

45,767,600
1,794,000
47,561,600

54,960,700
3,958,000
58,918,700

22.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีสัญญาจ้างบริหารและพัฒนาธุรกิจกับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยมีอัตราค่า
บริการเดือนละ 2.50 ล้านบาท (2554 : 2.50 ล้านบาท) สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 และมีผล
ต่อเนือ่ งจนกว่าฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใดได้มหี นังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อกั ษรไปยังอีกฝ่ายหนึง่ เพือ่ ขอยกเลิกและ/หรือเปลีย่ นแปลง
เงื่อนไข
22.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีสัญญาจ้างพัฒนาทีมงานและส่งเสริมการขาย 2 สัญญากับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
แห่งหนึง่ ซึง่ คิดค่าบริการด้วยอัตราร้อยละ 2.50 - 6.50 (2554 : ร้อยละ 2.50 - 6.50) ของเบีย้ ประกันภัยทีไ่ ด้รบั ช�ำระในระหว่าง
งวด สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2553 และมีผลต่อเนือ่ งจนกว่าฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใดได้มหี นังสือแจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรไปยังอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อขอยกเลิกและ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
22.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีสัญญาควบคุมและติดตามหนี้กับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งซึ่งคิดค่าบริการด้วย
อัตราร้อยละ 0.50 - 22.00 (2554 : ร้อยละ 0.50 - 17.00) ของเบี้ยประกันภัยที่ได้รับช�ำระในระหว่างงวด สัญญาดังกล่าวมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 และมีผลต่อเนื่องจนกว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้มีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไป
ยังอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อขอยกเลิกและ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

23. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
(หน่วย : บาท)
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมต้นงวด
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยระหว่างงวด
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายงวด

2555

2554

10,609,063
6,252,058
16,861,121

6,376,408
4,232,655
10,609,063
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
24. เครื่องมือทางการเงิน
24.1		 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญและวิธกี ารทีใ่ ช้ซงึ่ รวมถึงเกณฑ์ในการรับรูร้ ายได้และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วกับสินทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2
		 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งก�ำไรหรือการค้า
24.2		 ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง
ความเสีย่ งจากสภาพคล่องเกิดจากปัญหาในการจัดหาเงินทุนให้มจี ำ� นวนเพียงพอและทันเวลาเพือ่ จ่ายช�ำระหนีส้ ำ� หรับภาระ
ผูกพันตามที่ก�ำหนดไว้ในงบการเงิน จากการประเมินฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ข้อมูลเหล่านี้ชี้
ให้เห็นว่าบริษัทฯ ไม่มีปัญหาความเสี่ยงจากสภาพคล่อง
24.3		 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ ไม่มีรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศจึงไม่มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง
ประเทศ
24.4		 ความเสี่ยงจากสินเชื่อ
ความเสีย่ งเกีย่ วกับการกระจุกตัวของสินเชือ่ ซึง่ เกิดจากเบีย้ ประกันภัยค้างรับไม่มสี าระส�ำคัญ เนือ่ งจากผูเ้ อาประกันภัยของ
บริษทั ฯ กระจายอยูใ่ นอุตสาหกรรมทีแ่ ตกต่างกันและภูมภิ าคต่างๆ ในประเทศไทย มูลค่าสูงสุดของความเสีย่ งคือมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าว หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
24.5		 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดซึ่งจะมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของ
บริษทั ฯ ทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต บริษทั ฯ มีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ทีส่ ำ� คัญอันเกีย่ วเนือ่ งกับเงินฝากสถาบันการเงิน และ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ย
ที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ผู้บริหารพิจารณาว่าความเสี่ยง
จากอัตราดอกเบี้ยมีน้อย บริษัทฯ จึงไม่ได้ท�ำสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนในหลักทรัพย์ และเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้จ�ำแนกตามอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่และลอยตัว ณ วันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
(หน่วย : บาท)
2555
อัตราดอกเบี้ยคงที่

ภายใน 1 ปี

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
มากกว่า ปรับขึ้นลงตาม
5 ปี
ราคาตลาด ไม่มีดอกเบี้ย

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
132,311,574
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด 844,249,048
เงินลงทุนทั่วไป
เงินให้กู้ยืม
29,818,899 37,401,000 9,440,000
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระ
ผูกพัน (แสดงภายใต้หัวข้อ
“สินทรัพย์อื่น” ใน
งบแสดงฐานะการเงิน)
5,022,983
รวม
1,011,402,504 37,401,000 9,440,000

อัตรา
ดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี)

รวม

57,236,219

16,293,855

205,841,648

0.75 - 4%

151,898,314

43,185,562
5,886,918
-

43,185,562
844,249,048
5,886,918
228,558,213

1.6 - 4%
6 - 8%

209,134,533

5,022,983
65,336,335 1,332,744,372

0.75 - 4%

(หน่วย : บาท)
2554
อัตราดอกเบี้ยคงที่

ภายใน 1 ปี

อัตราดอกเบี้ย
มากกว่า 1
ปรับขึ้นลงตาม
ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี ราคาตลาด ไม่มดี อกเบีย้

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
206,662,889
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด 585,065,716
เงินลงทุนทั่วไป
เงินให้กู้ยืม
24,376,000 69,158,000
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระ
ผูกพัน (แสดงภายใต้หัวข้อ
“สินทรัพย์อื่น” ใน
งบแสดงฐานะการเงิน)
5.075.601
รวม
821,180,206 69,158,000

รวม

อัตราดอกเบีย้
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี)

-

29,232,377

1,761,286

237,656,552

0.25 - 4%

16,490,000

167,007,024

39,173,197
5,886,924
-

39,173,197
585,065,716
5,886,924
277,031,024

1.25 - 4%
6 - 8%

16,490,000

196,239,401

5,075,601
46,821,407 1,149,889,014

0.25 - 4%
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
24.6		 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมหมายถึง จ�ำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินกันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความ
รอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯ ใช้วิธีการและสมมติฐานดังต่อไปนี้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
รายได้จากการลงทุนค้างรับ เบีย้ ประกันภัยค้างรับ และสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ : มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่า
ยุติธรรม เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้จะครบก�ำหนดในระยะเวลาอันสั้น
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ : มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด ส่วน
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทั่วไปประมาณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนในหลักทรัพย์ และเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้ : มีราคา
ตามบัญชีไม่แตกต่างจากราคายุตธิ รรมอย่างเป็นสาระส�ำคัญ เนือ่ งจากสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านีม้ อี ตั ราดอกเบีย้ ลอยตัว
หรืออัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยตามท้องตลาด
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ หนี้สินจากสัญญาประกันภัย และค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จค้างจ่าย : มีราคาตามบัญชีใกล้เคียง
กับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากหนี้สินทางการเงินเหล่านี้จะครบก�ำหนดในระยะเวลาอันสั้น

25. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 แล้ว
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Mittare Insurance Public Company Limited

COMPANY
PROFILE

Before becoming Mittare Insurance
Two years after the World War II, In February 5,
1947, the first Insurance Company in Thailand was found,
officially operated and named as Thai Prasit Insurance
and Warehouse Company Limited, with 10 million baht
authorized capital. An office locatad on Songwed Road
District of Sampanthawongse, Pranakorn, Primarily, the
company was only specialized in both Fire and Maritime
Insurance Policies, subsequently, it was capable of entire
insurance categories; car, fire, maritime, transportation
insurances, plus miscellaneous insurance types were
also accessible; Personal Accident Insurance, Travel
Insurance, and Burglary Insurance.
In 1951, the office location transferred to 147,
Sua-pa Road, District of Pompabsadtrupai. The company
redoubled the insurance potentiality, by serving the key
account clients more and more; it transacted with diverse
international insurance companies, such as the ones
in Switzerland, Germany, England, Italy, Norway and
Philippines, in order to increase the capability, in term
of the Insurance on a global scale.
In 1967, the company ceased a warehouse
operation and emphasizing solely on Insurance business.
Afterwards, the company name was altered to Thai Prasit
Insurance Company Limited.
Then, in 1970, the office shifted to a 10 floors
building, as headquarter, located at 295, Siphaya Road,
Bangrak District, Pranakorn, This building, thereat, was
considered as a typical modernized establishment. Its
authorized capital was increased to 20 million baht, in
order to support the company credit.
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Later, in 1978, the company, under the control of
Khun Sura Chansrichawla, developed and grew rapidly.
Its authorized capital was enhanced up to 50 million baht.
In the year of 2000, the life Insurance and the
Insurance against loss business were driffed apart,
according to the Life Insurance and Insurance against Loss
Business Law. This causes the company to operate two
different section; the Insurance against loss business
division was newly named as ‘Mittare Insurance Company
Limited’
On 1st August 2012, company was registered
as a public company in accordance with the Non-Life
Insurance Act and changed the company name to
Mittare Insurance Public Company Limited.
From 5th February 1947 till nowadays, company
has been reliably operating insurance business and able
to achieve targets consistently. Currently, registered
share capital of company is Baht 1,618,425,000.00 with
the paid-up share capital as Baht 1,468,425,000.00.
Company has been constantly improving our excellent
services for customer by training personnel to be more
effective, developing appropriate operating process
including investing in advanced technology application.
An accomplishment of Mittare Insurance today
initiates from the clients trustworthiness; we are serving
you, as a Future Stability Builder. This is considered as
the most valuable vitality and encouragement for us,
therefore, we will denitely be able conduct the highest
service prociency for you. We are promptly to be your
‘True Friend’ , who is always standing next to you with
the premium quality service, as a true friend, for good.

General Information
1. Company Information

• Company name: Mittare Insurance Public Company Limited
• Registration number: 0170555000252
• Head office: is located at 295 Sriphaya Road, Sriphaya, Bangrak, Bangkok
Tel: 0-2640-7777 Fax: 0-2640-7799 Contact center 1741
• Business Activity: Non-life insurance
• Registered share capital: Baht 1,618,425,000.00
• Paid-up share capital: Baht 1,468,425,000.00
• Issued and paid-up ordinary share: 14,684,250 ordinary shares of Baht 100 each
• Issued and paid-up preferred stock: -none-

2. List of the Board of Directors and the change in Share and Debenture Holding of the Board
of Directors Between the Current Accounting Year and Last Accounting Year (Section 114 (3)
and Section 88 (2))
2.1 Shareholding of the Board of Directors
Board of Directors
Share
Last accounting
Current accounting
st
year at 31 Dec 2012 year at 31st Dec 2011
2.1.1 Mr. Sura Chansrichawala
2.1.2 Mr. Sutham Chansrichawala
2.1.3 Mr. Sukhathep Chansrichawala
2.1.4 Mr. Aran Sriwongthai
2.1.5 Mr. Soonthron Boonsai
2.1.6 Mr. Pracha Phumsirikul
-

Increase/
Decrease

-

2.2 Debenture holding of the Board of Directors
-None-

3. Affiliates Information (Investment of Mittare Insurance Public Company Limited in companies
at 50% of more) Section 114 (1)
-None-

4. Other Companies Information (Investment of Mittare Insurance Public Company Limited in
companies at 10% of more) Section 114 (2)
-None-

5. Details of Direct or Indirect of conflict of interest of the Board of Directors in Company
Contracts during the Accounting Year (Section 114 (3) and Section 88 (1) None 1 person
as follows:
Board of Directors
5.1 Mr. Pracha Phumsirikul

List of relationship
Legal advisor

Contract details
Remuneration amounted to Baht 932,830 in 2012
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6. Details of the change in share or debenture holding of the Board of Directors of Affiliates
between the Current Accounting Year and Last Accounting Year (Section 114 (3) and Section
88 (2))
6.1 Shareholding of the Board of Directors in Affiliates
-None6.2 Debenture holding of the Board of Directors in Affiliates
-None-

7. Remuneration, Share, Debenture or Other Allowances paid to the Board of Directors
(Section114 (4))
7.1 Remuneration as a member of the Board of Directors
Board of Directors
7.1.1 Mr. Sura Chansrichawala
7.1.2 Mr. Sutham Chansrichawala
7.1.3 Mr. Sukhathep Chansrichawala
7.1.4 Mr. Aran Sriwongthai
7.1.5 Mr. Soonthron Boonsai
7.1.6 Mr. Pracha Phumsirikul

Remuneration (Baht)
240,000
692,565

7.2 Remuneration as an executive
Remuneration as an executive (salary, bonus, life insurance premium and contribution to provident fund)
amounted to Baht 13.18 million.

8. Performance Overview in 2012

In 2012, company generated a total of Baht 2,505.35 million of direct premium. Divided into 2,500.82
million baht of direct premium and 4.53 million baht of re-insurance premium. When considered only
the direct premium of 2,500.82 million baht, it was found that It was contributed from motor premium Baht
2,405.02 million and other premium Baht 95.80 million which was accounted for 96.17% and 3.83% of total
direct premium accordingly. Details of direct premium classified by type of insurance are demonstrated in
the table 1.
List
2012
Direct premium
(million Baht)
Ratio (%)

Motor

Miscellaneous
Fire Marine and
Total
Personal
Compulsory Voluntary
Life Others
transport
accident
35.61

0.53

440.08

1,964.94

23.96

0.07

1.42

0.02

17.60

78.57

0.96

0.00

Table 1 Direct premium classified by type of insurance
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35.63 2,500.82

1.42

100.00

According to company’s market segment in 2012, company sold 795,689 policies in total. This made the
company’s total sales increased 32.76% compared with the number in 2011. The amount of sum insured in
2012 reached Baht 111.26 million which rose 23.82% from last year. In addition, the direct premium grew up
33.56% from 2011 to Baht 2,500.82 million in 2012. The table 2 shows the number of policy, sum insured and
direct premium categorised by type of insurance.
In 2012, company’s market share in the non-life insurance industry was 1.39% rose from 1.34% in 2011.
In the motor insurance sector, market share of the company increased from 2.09% in 2011 to 2.17% in 2012
for voluntary motor insurance. For the compulsory motor insurance, it also resulted in a growth from 2.63%
in 2011 to 3.34% in 2012.
Type of insurance
Number of policy
2012 (policy)
2011 (policy)
Change from 2011 (%)
Sum insured
2012 (million Baht)
2011 (million Baht)
Change from 2011 (%)
Direct premium
2012 (million Baht)
2011 (million Baht)
Change from 2011 (%)
Market share (%)
2012
2011

Fire

Motor

Miscellaneous
Total
Marine and
Personal
Compulsory Voluntary
Life Others
transport
accident

9,154
7,809

348
308

507,238
352,739

254,623
220,249

17,378
15,177

2
1

17.22

12.99

43.80

15.61

14.50

100

126.99

32.76

19.71
14.84
32.81

0.54
0.60
(9.54)

-

38.04
24.83
53.18

44.84
39.15
14.54

0
0
0

8.13
10.43
(22.08)

111.26
89.85
23.82

35.61
25.75
38.30

0.53
0.61
(13.60)

440.08
305.04
44.27

1,964.94
1,491.78
31.72

0.36
0.32

0.01
0.01

3.34
2.63

2.17
2.09

23.96 0.07
21.09 0.08
13.59 (5.96)
0.12
0.13

0
0

6,946 795,689
3,060 599,343

35.63 2,500.82
28.13 1,872.48
26.65 33.56
0.09
0.10

1.39
1.34

Table 2 Number of policy, sum insured and direct premium in 2012, change in percentage and market share
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In 2012, total income of the company was Baht 1,659 million which grew up from 2011 Baht 294 million
or 21.56%. The company’s income can be divided into 3 main categories which are underwriting income,
investment income and other income. The company earned underwriting income Baht 1,501 million in 2012
which was 16.22% or Baht 209 million higher than the 2011 income. In the part of investment income and
other income, company generated a total Baht 158 million. It was Baht 85 million or 115.46% raise compared
to 2011 figure. However, in 2012, company’s total expense was Baht 1,872 million which rose Baht 327 million
or 21.18% from 2011.
One of the main expenses is underwriting expenses of the company which raised 21.02% or Baht 322 million
from 2011 to Baht 1,845 million in 2012. Another expense is contribution to the Office of the Insurance
Commission, Non-life Insurance Fund and Disaster Victim Compensation Fund of Baht 18 million which grew
up Baht 5 million or 39.84% from 2011.
Thus, in 2012, the company suffered Baht 212 million of a net loss which increased from 2011 by Baht
33 million or 18.25%. This resulted in Baht 14.47 loss per share while in 2011 loss per share was Baht 12.45
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

To The Shareholders and Board of Directors of Mittare Insurance Public Company Limited
I have audited the accompanying financial statements of Mittare Insurance Public Company Limited, which comprise the
statement of financial position as at 31st December, 2012, and the related statements of comprehensive income, change
in equity and cash flow for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory
information.
Management’s Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Thai
Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the
preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
Auditor’s Responsibility
My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I conducted my audit in
accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards require that I comply with ethical requirements and plan and
perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial
statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of
material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor
considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in order to
design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall
presentation of the financial statements.
I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my audit opinion.
Opinion
In my opinion, the aforementioned financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Mittare
Insurance Public Company Limited as at 31st December, 2012, and its financial performance, change in equity and cash
flow for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.
The Comparative Financial Information
The statement of financial position as at 31st December, 2011 and the related statements of comprehensive income, change
in equity and cash flow for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory
information of Mittare Insurance Public Company Limited, presented herein for comparative purpose were audited by
another auditor whose report dated on 29th March, 2012, expressed an unqualified audit opinion with an emphasis on the
adoption of the newly and revised of Accounting Standards and Financial Reporting Standards issued by the Federation of
Accounting Professions, the presentation of the financial statements per the announcement of the Office of the Insurance
Commission and the restatement of the financial statements due to the change in significant accounting policy.

Miss Thittraporn Klinklao
Certified Public Accountant (Thailand) No. 3726
BDO Limited
BANGKOK : 26th March, 2013
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MITTARE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31st DECEMBER, 2012 AND 2011

(Unit : Baht)
Note

ASSETS

Cash and cash equivalents
Accrued investment income
Premium receivables - net
Reinsurances assets
Investment assets
Investment in securities
Held for trading investment
Held-to-maturity financial assets
General investment
Total investment in securities
Loans
Properties foreclosed - net
Plant and equipment - net
Other assets - net
Deferred commissions, brokerages and
other underwriting expenses
Others - net

3
4
5
6

7
8
9

10

TOTAL ASSETS

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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2012

2011

205,841,648
9,971,137
229,394,771
786,723,136

237,656,552
5,244,335
172,811,819
772,598,256

43,185,562
844,249,048
5,886,918
893,321,528
228,558,213
96,569,648
12,785,197

39,173,197
585,065,716
5,886,924
630,125,837
277,031,024
160,912,549
17,548,896

397,068,344
94,450,886
2,954,684,508

309,646,326
71,557,740
2,655,133,334

MITTARE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)
AS AT 31st DECEMBER, 2012 AND 2011

(Unit : Baht)
Note

LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITIES
Due to reinsurers
Insurance liabilities
Loss reserves and outstanding claims
Premium reserve
Employee benefits obligation
Provision for short-term employee benefits
Post-employment benefit obligation
Other liabilities
Deferred fee and commission income
Accrued expenses
Accrued commission and brokerage expenses
Others
TOTAL LIABILITIES
EQUITY
Share capital
Authorized share capital
16,184,250 ordinary shares of Baht 100 each
(2011 : 14,684,250 ordinary shares of Baht 100 each)
Issued and paid–up share capital
14,684,250 ordinary shares of Baht 100 each
(2011 : 14,684,250 ordinary shares of Baht 100 each)
Retained earnings (deficit)
TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

2012

2011

11

469,476,667

326,557,578

12
13

493,734,496
1,342,405,638

570,064,068
1,000,288,096

14

15,629,937
15,218,110

9,023,278
7,478,952

195,990,479
78,254,447
34,298,159
81,003,714
2,726,011,647

171,278,730
56,751,944
26,683,143
45,904,844
2,214,030,633

1,618,425,000

1,468,425,000

15

16

1,468,425,000 1,468,425,000
(1,239,752,139) (1,027,322,299)
228,672,861
441,102,701
2,954,684,508 2,655,133,334

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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MITTARE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED 31st DECEMBER, 2012 AND 2011

(Unit : Baht)
Note
REVENUES
Net premium earned
Commission and brokerages income
TOTAL REVENUES
EXPENSES
Underwriting
Claim expenses
Claim and loss adjustment expenses
Unexpired risk reserve increased (decreased)
Commissions and brokerages
Other underwriting expenses
Operating expenses
TOTAL UNDERWRITING EXPENSES
PROFIT (LOSS) ON UNDERWRITING
Net investment income
Gains (losses) on investment
Fair value gains and losses
Other income
Revenue from information services
Gain on disposal of assets
Reverse of allowance for impairment loss of land
Others
PROFIT (LOSS) ON OPERATING
Contribution to Office of Insurance Commission
Contribution to Non-life guarantee fund
Contribution to Road victims protection fund
Finance costs
NET PROFIT (LOSS)
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD
EARNINGS (LOSS) PER SHARE
Basic earnings (loss) per share
WEIGHTED AVERAGE NUMBER OF ORDINARY SHARES (SHARE)

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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17

6

2012

2011

1,208,170,723
292,757,378
1,500,928,101

1,012,615,046
278,832,478
1,291,447,524

715,454,264
330,727,333
532,441,781
275,394,658
1,854,018,036
(353,089,935)

585,588,868
266,718,546
388,243,530
291,413,922
1,531,964,866
(240,517,342)

48,589,979
9,030,871
8,483,857

42,145,293
932,761
(5,321,600)

20,319,940
19,242,541
17,606,000
34,941,240
(194,875,507)
(6,752,058)
(6,252,058)
(4,400,787)
(149,430)
(212,429,840)
(212,429,840)

2,150,179
33,522,697
(167,088,012)

(5,181,210)
(4,232,655)
(3,050,423)
(95,684)
(179,647,984)
(179,647,984)

(14.47)
14,684,250

(12.45)
14,434,661

MITTARE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENTS OF CHANGE IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED 31st DECEMBER, 2012 AND 2011

(Unit : Baht)

Balance as at beginning of 2011
Impact of change in accounting policies
Balance as at beginning of 2011 - restated
Ordinary share - increased during the period
Total comprehensive income for the period
Balance as at end of period 2011
Total comprehensive income for the period
Balance as at end of period 2012

Note
2.3

Issued and
paid–up share
Retained
capital
earnings (deficit)
1,418,425,000
(957,822,481)
110,148,166
1,418,425,000
(847,674,315)
50,000,000
(179,647,984)
1,468,425,000 (1,027,322,299)
(212,429,840)
1,468,425,000 (1,239,752,139)

Total
460,602,519
110,148,166
570,750,685
50,000,000
(179,647,984)
441,102,701
(212,429,840)
228,672,861

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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(Unit : Baht)
2012

2011

Cash flows provided (used) from operating activities
Direct premium written
Received (payment) from reinsurance
Losses incurred from direct insurance
Loss adjustment expenses from direct insurance
Commissions and brokerages from direct insurance
Other underwriting expenses
Interest received
Dividend income
Other income
Operating expenses
Income tax
Net cash provided (used) from operating activities

2,426,404,193
(103,890,422)
(1,105,097,513)
(88,823,708)
(373,571,610)
(554,627,986)
42,468,850
1,394,327
56,265,180
(232,369,797)
(2,251,215)
65,900,299

1,912,609,935
(201,814,492)
(744,349,113)
(77,784,205)
(287,363,252)
(422,401,808)
77,405,613
1,758,628
56,487,278
(260,910,376)
(1,593,453)
52,044,755

Cash flows provided (used) from investing activities
Cash flows provided
Investment in securities
Deposits at financial institutions with fixed maturity date
Loans
Properties foreclosed
Operating assets
Net cash provided from investing activities

367,474,869
560,462,618
66,840,401
101,614,330
817,456
1,097,209,674

1,672,382,273
70,409,530
40,138,976
10,322,657
4,020
1,793,257,456

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

54
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STATEMENTS OF CASH FLOW (CONTINUED)
FOR THE YEARS ENDED 31st DECEMBER, 2012 AND 2011

(Unit : Baht)
2012

2011

Cash flows used
Investment in securities
Deposits at financial institutions with fixed maturity date
Loans
Properties foreclosed
Operating assets
Net cash used from investing activities
Net cash provided (used) from investing activities

(274,192,719)
(899,373,111)
(18,367,590)
(934,645)
(2,056,812)
(1,194,924,877)
(97,715,203)

(1,359,994,488)
(375,215,944)
(8,718,976)
(1,743,929,408)
49,328,048

Cash flow from (use in) financing activities
Cash from the share capital increased
Net Cash provided (used) from financing activities
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents

(31,814,904)

50,000,000
50,000,000
151,372,803

Cash and cash equivalents at the beginning of period
Cash and cash equivalents at the end of period

237,656,552
205,841,648

86,283,749
237,656,552

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

55

MITTARE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED 31st DECEMBER, 2012 AND 2011
1. GENERAL INFORMATION

Mittare Insurance Public Company Limited was incorporated as a limited company under Civil and Commercial Code
on 5th February, 1947 and became a public limited company on 1st August, 2012. The principal business of the
Company is the provision of non-life insurance and reinsurance business in Thailand. The Company’s registered
address is at 295 Sriphaya Road, Sriphaya, Bangrak, Bangkok. The Company has no branch

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
2.1 Basis of financial statement preparation
The financial statements have been prepared in accordance with the accounting standards which are effective
under the Accounting Profession Act B.E. 2547
The presentation of the financial statements have been prepared in conformity with the order of the Office of the
Insurance Commission on the basis, procedures, conditions and timing of the preparation and submission of the
financial statements and reports on the performance of non-life insurance companies (No. 2) B.E. 2553 dated
27th May, 2010.
Certain accounts in the financial statements for the period 2011 have been reclassified to conform with the current
period classifications, with no effect on previously reported net profit (loss) or equity.

2.2 Application of accounting standards
The Company adopted Thai Financial Reporting Standards (TFRSs) in accordance with the announcement issued
by the Federation of Accounting Professions as listed below.
Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements (revised 2009)
TAS No. 1
Presentation of Financial Statements (revised 2009)
TAS No. 2
Inventories (revised 2009)
TAS No. 7
Statement of Cash Flows (revised 2009)
TAS No. 8
Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (revised 2009)
TAS No. 10 Events after the Reporting Period (revised 2009)
TAS No. 14 Segment reporting (Formerly No. 24)
TAS No. 16 Property, Plant and Equipment (revised 2009)
TAS No. 17 Leases (revised 2009)
TAS No. 18 Revenue (revised 2009)
TAS No. 19 Employee Benefits
TAS No. 23 Borrowing Costs (revised 2009)
TAS No. 24 Related Party Disclosures (revised 2009)
TAS No. 27 Consolidated and Separate Financial Statements (revised 2009)
TAS No. 28 Investment in Associates (revised 2009)
TAS No. 33 Earnings per Share (revised 2009)
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TAS No. 34 Interim Financial Reporting (revised 2009)
TAS No. 36 Impairment of Assets (revised 2009)
TAS No. 37 Provision, Contingent Liabilities and Contingent Assets (revised 2009)
TAS No. 38 Intangible Assets (revised 2009)
TAS No. 40 Investment Property (revised 2009)
TFRS No. 2 Share-based Payment
TFRS No. 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations (revised 2009)
Thai Accounting Standard are still used in present
No. 101 Doubtful Accounts and Bad Debt
No. 104 Accounting for Troubled Debt Restructurings (revised 2002)
No. 105 Accounting for Certain Investments in Debt and Equity Securities
No. 107 Financial Instruments: Disclosure and Presentation

2.3 Change in accounting policies
As of 31st December, 2011, the Company changed its significant account policy relating to the recognition of
income and expenses as follows:
		 - Commission and brokerage income from reinsurance (income).
		 - Commission and brokerage expenses from underwriting, other underwriting expenses that vary with and are
			 primarily related to the acquisition of insurance policy (expenses).
Previously the above income and expenses are recorded when incurred. However, the new accounting policy
will defer them and realizing them as income and expenses on a monthly basis over the term of policy coverage,
in proportion to amount of unearned premium reserve. This is because the income and expenses are considered
to be “operating cost”, with the reinsured and the reinsurer responsible for the reinsurance throughout the period
of coverage. Moreover, if the premium is canceled or endorsed, commission and brokerage expenses will be
calculated and returned based on the proportion of the premium that is canceled or refunded. The assumption
corresponds to the recognition principles for assets, taking into account the future economic benefit and current
liabilities taking into account obligations. Defer income and expenses were presented under the caption of
“Deferred fee and commission income” (liability) and “Deferred commissions, brokerages and other underwriting
expenses” (asset) in statement of financial position.
The Company had restated on 2011 financial statements which such adjusting entries affected to retained earnings
(deficit) as follows:
(Unit : Baht)
Retained earnings (deficit) as at beginning of period 2011 - as previously reported
Impact of change in accounting policies in previous year
Retained earnings (deficit) as at beginning of period 2011 - restated

(957,822,481)
110,148,166
(847,674,315)
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2.4 Recognition of revenues and expenses
		

a) Premium
For insurance policies of which the coverage periods are less than 1 year, premium income is recognized on the
date the insurance policy comes into effect, after deducting premium ceded and cancelled. For long-term insurance
policies of which the coverage periods are longer than 1 year, related revenues and expenses are recorded
as unearned and prepaid items. The Company recognizes unearned and prepaid items as income and expenses
over the annual coverage period.
		 b) Reinsurance premium
Reinsurance premium is recognized as income when the reinsure places the reinsurance application or statement
of accounts with the Company.
		 c) Interest and dividends
			 Interest is recognized as income on a time proportion basis taking into accounts the effective yield rate.
			 Dividends are recognized as income on the date the right to receive the dividend arises.
		 d) Gain (loss) on securities trading
		
Gain (loss) on trading in securities is recognized as revenues or expenses on the transaction date.
		 e) Other revenues and expenses
Commission and brokerages income including commissions, brokerages and other underwriting expenses are
recorded as deferred income and expenses and recognize as income and expenses monthly in the same portion
of recognize as premium is earned.
Other revenues and expenses are recorded based on an accrual basis.

2.5 Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents consist of cash and deposits at financial institutions, and all highly liquid investments with
an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal restrictions.

2.6 Premium receivables and allowance for doubtful accounts
Premium receivables are carried at anticipated realizable value.
The Company sets up an allowance for doubtful accounts based on the estimated loss that may incur in collection
of premium receivables at the rate of 25 percent and 100 percent for the uncollected more than 1 year and 2 years,
respectively, on the basis of collection experience, aging analysis, and a review of current status of the premium
receivables as at the statement of financial position date.

2.7 Reinsurance transactions
Reinsurance transactions are recorded based on estimates of the amounts to be received from or paid to reinsurers.
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2.8 Investments in securities
Investments in securities held for trading are determined at fair value. Gains or losses arising from changes in value
of securities are included in the statement of comprehensive income.
Investments in available-for-sale securities are determined at fair value. The change in the value of securities is
recorded as a separate item in equity until the securities are sold, the change is then recorded under other
comprehensive income caption in the statement of comprehensive income.
Investments in held-to-maturity financial assets are determined at amortized cost.
Investments in non-marketable equity securities, which the Company holds as general investments, are valued at
cost net of allowance for impairment loss (if any).
The fair value of marketable securities is based on the latest bid price of the year quoted on the Stock Exchange of
Thailand. The fair value of debt securities is based on the price quoted by the Thai Bond Market Association.
The fair value of unit trusts is determined from their net asset value.
Weighted average method is used for computation of cost of investments.
When the Company transfers a security from the trading category to other categories, or vice versa, the transfer is
effected at the fair value as of the transfer date. Differences between the fair value and the carrying cost are
recognized as income or expenses in the statement of comprehensive income in the year the transfer is made or are
presented as surplus (deficit) on revaluation of investment under equity depending on type of investments being
transferred.

2.9 Loans and allowance for doubtful accounts
Loans are carried at anticipated realizable value.
The Company sets up an allowance for doubtful accounts on the basis of collection experience, a review of current
status of the loans receivables and the appraisal value of the collaterals of each loan receivable.

2.10 Properties foreclosed
Properties foreclosed are stated at of carrying amount of assets less allowance for loss on impairment of assets (if any).
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2.11 Plant and equipment and depreciation
Plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and allowance for loss on impairment of assets
(if any). Depreciation is calculated by the straight line method over the estimated useful lives of the assets as
follows:
Plant improvement
Fixture and office equipment
Motor vehicles

5, 20 years
5 years
5 years

No depreciation is provided for assets under construction.
Expenditure for addition, renewal or betterment, which result in a substantial increase in an asset’s current replacement
value, is capitalized. Repair and maintenance costs are recognized as expenses when incurred.
The Company has a policy to include an initial estimate of the cost of asset dismantlement, removal and restoration
as asset costs when the Company has obligation to do. An item of asset with a cost that is significant in relation to
the total cost of the item shall be depreciated separately. In addition, it is requirement for the review of useful life,
residual value and depreciation method at a regular basis.
Depreciation for costs of asset dismantlement, removal and restoration as estimated are recognized immediately in
statement of comprehensive income.

2.12 Loss reserves and outstanding claims
Claims are recognized as expenses when notification of loss is received from the insured. They are recorded at the
value appraised by an independent appraiser, or by the Company’s staff, as the case may be, net of the portion that
the Company can refund through reinsurance agreements. The maximum value of claim estimated does, however,
not exceed the sum insured under the relevant policy.
The Company sets up provision for loss incurred but not reported claims (IBNR) and provision for unallocated loss
adjustment expenses (ULAE) based on the actuarial method.
Differences between the estimated costs of claims and the amount actually paid are included in the statement of
comprehensive income in the year they are paid.

2.13 Premium reserves
			 a) Unearned premium reserves
		
Unearned premium reserves are calculated from premium income before reinsurance by the following method:
Fire, motor, personal accident and miscellaneous - Monthly average basis (the one-twenty fourth basis)
Marine (cargo)
- Net premium written for the last 90 days
Traveling accident
- Net premium written for the last 30 days
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			 b) Unexpired risk reserve
The Company has estimated the unexpired risk reserve from policies written that have not yet expired as at the
valuation date. The unexpired risk reserve covers the claims and expenses that will emerge from unexpired
risks. The unexpired risk reserve is calculated according to the actuarial procedures and has been established
as the unexpired risk reserve exceeds the unearned premium reserve.

2.14 Employment benefit
			 a) Provident fund
The Company and its employees have jointly established a provident fund under the Provident Fund Act B.E.
2530. The fund is contributed both by the employees and the Company and is managed by outsource fund
management. The fund will be paid to the employees upon termination in accordance with the rules of the fund.
			 b) Post-employment benefit obligation
The Company has obligations in respect of the severance payments to employees upon retirement under labor
law. The Company treats these severance payment obligations as a defined benefit plan.
The obligation under the defined benefit plan is determined by using the projected unit credit method which
was evaluated the obligation by the independent professional in accordance with actuarial techniques. Such
determination is made based on various assumptions, including discount rate, future salary increase rate, staff
turnover rate, mortality rate, and inflation rates.
The Company recognizes the provision for defined benefit plans in the statement of financial position with the
present value of defined benefits obligations. The expense for defined benefit plans is recognized as personnel
expenses in the statement of comprehensive income.
Since 2011, the Company opted to recognize the past service costs of this liability as an expense on the
straight-line method within 5 years, in accordance with the transitional provisions of TAS 19.

2.15 Accounting for leases - where a company is the lessee
Leases that transfer substantially all the risks and rewards incident to ownership of an asset, title may or may not
eventually be transferred, are classified as finance leases. Finance leases are capitalized at the inception of the
lease at the lower of the fair value of the leased property or the present value of the minimum lease payments. Each
lease payment is allocated to the principal and to the finance charges so as to achieve a constant rate on the finance
balance outstanding. The outstanding rental obligations, net of finance charges, are included in long-term liabilities.
The interest element of the finance cost is charged to the statement of earnings over the lease period. The property,
plant or equipment acquired under finance leases is depreciated over the useful life of the asset.

2.16 Impairment of assets
The Company assesses at each reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If
any such indication exists, the Company makes an estimate of the asset’s recoverable amount. Where the carrying
amount of the asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered to be impaired and is written down to its
recoverable amount. Impairment losses are recognized in the statement of comprehensive income. The recoverable
amount is determined as the higher of fair value less costs to sell or the asset value in use.

61

MITTARE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED 31st DECEMBER, 2012 AND 2011
2.17 Basic earnings (loss) per share
Basic earnings (loss) per share are determined by dividing net profit (loss) by weighted average number of ordinary
shares paid-up during the period.

2.18 Accounting estimation
The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires
management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and
liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities. Actual results may differ from those estimates.

3. CASH AND CASH EQUIVALENTS
(Unit : Baht)
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2012

2011

Cash on hand
264,803
Cheques on hand
8,099,402
Deposit at financial institutions with out fixed maturity date
65,165,869
Deposit at financial institutions with fixed maturity date and note
931,583,605
Total cash and deposits at financial institutions
1,005,113,679
Less : Deposit at financial institutions with original maturity more
than 3 months (Note 6.2)
(794,249,048)
Deposit at financial institutions with restrictions (presented under
the caption of “Other assets - net” in statement of financial position)
(5,022,983)
Cash and cash equivalents
205,841,648

152,002
1,026,210
29,815,450
667,024,428
698,018,090
(455,285,937)
(5,075,601)
237,656,552

MITTARE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED 31st DECEMBER, 2012 AND 2011
4. PREMIUM RECEIVABLES - NET

Not yet due
Not over 30 days
Over 30 – 60 days
Over 60 – 90 days
Over 90 days – 1 year
Over 1 year
Total premium receivables
Less : Allowance for
doubtful accounts
Premium receivable – net

(Unit : Baht)

Due from
insured
7,673
284,548
33,794
272,072
340,888
938,975
(340,888)
598,087

2012
Due from insurance
agents
Due from
and brokers
reinsurers
45,635,880
259,747
178,797,975
142,354
9,216,933
18,451
2,138,923
12,230
2,980,406
5,401
16,018,708
(22)
254,788,825
438,161
(26,430,302)
228,358,523

438,161

Total
45,903,300
179,224,877
9,269,178
2,151,153
3,257,879
16,359,574
256,165,961
(26,771,190)
229,394,771
(Unit : Baht)

Not yet due
Not over 30 days
Over 30 – 60 days
Over 60 – 90 days
Over 90 days – 1 year
Over 1 year
Total premium receivables
Less : Allowance for
doubtful accounts
Premium receivable – net

Due from
insured
65,327
177,226
161,142
38,055
340,888
782,638
(340,888)
441,750

2011
Due from insurance
agents
Due from
and brokers
reinsurers
30,289,076
313,036
138,987,505
16,320
8,758,413
427
1,679,904
4,462,710
6,439
13,539,665
24
197,717,273
336,246
(25,683,450)
172,033,823

336,246

Total
30,667,439
139,181,051
8,919,982
1,679,904
4,507,204
13,880,577
198,836,157
(26,024,338)
172,811,819
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5. REINSURANCE ASSETS

(Unit : Baht)

Insurance reserve refundable from reinsurers
Loss reserve refundable from reinsurers
Unearned premium reserve from reinsurers

a)

Amounts deposited on reinsurance
Amount due from reinsurers
Total reinsurance assets

2012

2011

201,182,718
562,378,263
763,560,981
23,162,155
786,723,136

338,499,233
428,806,553
767,305,786
5,292,470
772,598,256

a) As at 31st December, 2012, the Company recorded provision for losses incurred but not reported claims (IBNR)
from reinsurers amounting to Baht 1.79 million (2011 : Baht 64.03 million) and provision for unallocated loss
adjustment expenses (ULAE) amounting to Baht 2.93 million (2011 : nil) at the amount calculated by the actuary.
The balance of due from reinsurers is classified by aging as follows:
(Unit : Baht)
2012
5,342,324
17,819,831
23,162,155

Not yet due
Not over 1 year
Over 1 - 2 years
Over 2 years
Total due from reinsurers

2011
5,266,538
25,932
5,292,470

6. INVESTMENT IN SECURITIES
6.1 Held for trading investment
(Unit : Baht)
2011

Private enterprises securities
Marketable equity securities
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Cost /
Amortized
cost
42,058,012

Unrealized
gain
1,127,550

Unrealized
loss

Fair
value
-

43,185,562

Percentage of
investment
in securities
per total assets
1.46%
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(Unit : Baht)

2011

Private enterprises securities
Marketable equity securities

Cost /
Amortized
cost

Unrealized
gain

46,529,504

Unrealized
loss
-

Fair
value

(7,356,307) 39,173,197

Percentage of
investment
in securities
per total assets
1.48%
(Unit : Baht)

2012

2011

Current period

1,127,550

(7,356,307)

Previous period

(7,356,307)

(2,034,707)

8,483,857

(5,321,600)

Statement of comprehensive income
Unrealized gain (loss) on revaluation of held for trading investment

Fair value gains and losses
6.2 Held-to-maturity financial assets

(Unit : Baht)

Government and state enterprise securities
Thai government bonds
Promissory note
Less: Allowance for impairment loss
Net
Deposit at financial institutions with
original maturity more than 3 months
Deposit at commercial banks
Less: Allowance for impairment loss
Net
Total held-to-maturity financial assets

2012
Percentage of
Cost /
investment
Amortized
in securities
cost
per total assets

2011
Percentage of
Cost /
investment
Amortized
in securities
cost
per total assets

-

- 129,779,779

4.89%

50,000,000
50,000,000

1.69%
1.69% 129,779,779

4.89%

794,249,048
794,249,048
844,249,048

26.88% 455,285,937
26.88% 455,285,937
28.57% 585,065,716

17.15%
17.15%
22.04%
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6.3

General investment
(Unit : Baht)

Cost /
Amortized
cost

Non-marketable equity securities domestic
Less: Allowance for impairment loss
Total general investment
6.4

2012
Percentage of
investment
in securities
per total assets

2011
Percentage of
Cost /
investment
Amortized
in securities
cost
per total assets

5,887,510
(592)

0.20%
-

7,387,510
(1,500,586)

0.28%
(0.06%)

5,886,918

0.20%

5,886,924

0.22%

The remaining maturity of debt securities
(Unit : Baht)

1 year
Held-to-maturity financial assets
Government and state enterprise
securities
Thai government bonds
Promissory note
Less: Allowance for impairment loss
Total held-to-maturity debt securities

50,000,000
50,000,000

2012
Maturities within
1 - 5 Over 5
years years

-

-

- 50,000,000
-
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1 year

129,779,779
-

- 50,000,000 129,779,779

7. LOANS

Outstanding period
Not yet due
Overdue less than 3 months
Total

Total

2011
Maturities within
1 - 5 Over 5
years years

-

-

Total

- 129,779,779
-

- 129,779,779

(Unit : Baht)
Mortgage loans
Accrued
Principal interest income
228,056,315
139,390
228,056,315
139,390

2012
Loans
Other loans
Total
Accrued
Accrued
Principal interest income Principal
interest income
501,898
55 228,558,213
139,445
501,898
55 228,558,213
139,445
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Mortgage loans
Accrued
Outstanding period
Not yet due
Overdue less than 3 months
Total

(Unit : Baht)

2011
Loans
Other loans
Accrued

Principal
interest income Principal interest income
277,031,024
106,319
277,031,024
106,319
-

Total
Accrued
Principal
interest income
277,031,024
106,319
277,031,024
106,319

Accrued interest income is presented under the caption of “Accrued investment income” in statements of financial
position.

8. PROPERTIES FORECLOSED - NET

Real estate from debt
Other real estate
Total
Less : Allowance for loss on impairment
Properties foreclosed - net

(Unit : Baht)
Balance beginning
of period
190,235,370
190,235,370
(29,322,821)
160,912,549

2012
Disposals
(82,883,546)
(82,883,546)
17,606,000
(65,277,546)

Increase
934,645
934,645
934,645

Balance end
of period
108,286,469
108,286,469
(11,716,821)
96,569,648

During the period 2012, the Company has entered into land sales agreement with non-related company at the selling
prices totaling Baht 101.61 million. The Company has completely received such amount from the buyer and the right
on parcels of land has been transferred to such buyer.
As at 31st December, 2012, the net book values of immovable properties of Baht 1.78 million (2011 : Baht 2.25 million)
are rented out for the periods of 1 - 2 years (2011 : 3 years 6 month). The rental income for the period then ended of
Baht 0.002 million (2554 : Baht 0.11 million) are included on the statements of comprehensive income.
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9.

Transfer
66,200
(66,200)
-

Cost
Disposals
(56,303)
(1,860,000)
(1,916,303)

Balanceend
of period
38,264,096
15,780,856
14,131,526
68,176,478
56,270
1,554,333
1,610,603

Disposals

Accumulated depreciation
Balance beginning
of period
Depreciation
(28,335,670) (3,079,571)
(12,579,752)
(889,751)
(10,630,129) (1,487,011)
(51,545,551) (5,456,333)

2012
Balance end
of period
(31,415,241)
(13,413,233)
(10,562,807)
(55,391,281)

Plant and equipment - net
Balance beginning
End
of period
of period
9,862,226 6,848,855
2,504,874 2,367,623
5,115,596 3,568,719
66,200
17,548,896 12,785,197

(Unit : Baht)

Depreciation for the period ended 31st December, 2012 amounting to Baht 5.46 million (2011 : Baht 7.03 million) was included in operating expenses.
As at 31st December, 2012, the gross carrying amount of the fully depreciated plant and equipment still in use are Baht 46.09 million (2011 : Baht 29.32 million).
As at 31st December, 2012, the Company has equipment acquired under financial lease with net book value amounting to Baht 1.56 million (2011 : Baht 1.73 million).

Plant improvement
Fixture and office equipment
Motor vehicles
Assets under construction
Total

Balancebeginning
of period Purchase
38,197,896
15,084,626 752,533
15,745,725 245,801
66,200
69,094,447 998,334

PLANT AND EQUIPMENT - NET
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10. DEFERRED COMMISSIONS, BROKERAGES AND OTHER UNDERWRITING EXPENSES
(Unit : Baht)
Balance as at beginning of period
Commissions, brokerages and other underwriting expenses during period
Commissions, brokerages and other underwriting expenses recognized during period
Balance as at end of period

2012
309,646,326
724,360,272
(636,938,254)
397,068,344

11. DUE TO REINSURERS

Reinsurance payable
Amount withheld on reinsurance
Total

2011
250,001,638
563,027,524
(503,382,836)
309,646,326
(Unit : Baht)

2012
68,224,877
401,251,790
469,476,667

2011
7,406,307
319,151,271
326,557,578

12. LOSS RESERVES AND OUTSTANDING CLAIMS
(Unit : Baht)
Outstanding claims
Provision for loss incurred but not reported claims (IBNR)
Provision for unallocated loss adjustment expenses (ULAE)
Total
Balance as at beginning of period
Claim and loss adjustment expenses during period
Claim and loss adjustment expenses paid during period
Balance as at end of period

2012
416,633,922
59,982,276
17,118,298
493,734,496

2011
419,834,606
150,229,462
570,064,068

570,064,068
1,273,736,982
(1,350,066,554)
493,734,496

256,293,124
1,014,799,065
(701,028,121)
570,064,068
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13. PREMIUM RESERVE

Unearned premium reserve
Unexpired risk reserve
Total
Unearned premium reserve
Balance as at beginning of period
Premium written for the period
Earned underwriting income for the period
Balance as at end of period

(Unit : Baht)

a)

2012
1,342,405,638
1,342,405,638

2011
1,000,288,096
1,000,288,096

1,000,288,096
2,505,349,532
(2,163,231,990)
1,342,405,638

865,892,306
1,878,903,477
(1,744,507,687)
1,000,288,096

a) As at 31st December, 2012, no additional unexpired risk reserve had been established as the unexpired risk
reserve under actuarial method, based on the actuary report, of Baht 776.23 million (2011 : Baht 558.44 million)
was less than the unearned premium reserve.

14. POST-EMPLOYMENT BENEFIT OBLIGATION
(Unit : Baht)

Statement of financial position
Post-employment benefit obligation
Net present value of obligation
Unrecognized past service costs
Total obligation
Statement of comprehensive income
Past service costs
Current service costs
Interest costs
Post-employment benefit group under operating expenses
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2012

2011

29,401,345
(14,183,235)
15,218,110

26,389,932
(18,910,980)
7,478,952

4,727,745
2,137,273
874,140
7,739,158

4,727,745
2,078,358
861,399
7,667,502
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15. DEFERRED FEE AND COMMISSION INCOME

Balance as at beginning of period
Commission and brokerages income during period
Commission and brokerages income recognized during period
Balance as at end of period

(Unit : Baht)
2012
171,278,730
312,291,058
(287,579,309)
195,990,479

2011
139,853,472
310,257,736
(278,832,478)
171,278,730

16. SHARE CAPITAL
From the Extra-Ordinary Shareholders’ Meeting No. 1/2553 on 8th November, 2010, there was a resolution to increase
the registered share capital amounting to Baht 200,000,000 by issued 2,000,000 ordinary shares of Baht 100 each.
The Board of Directors was assigned to define a number of increment share allotment to be made offering to the
shareholders, as well as the amount of the said share capital increased to be collected from time to time. In 2011,
the Board of Director had a resolution to increase shares amounting to Baht 50,000,000 (500,000 ordinary shares of
Baht 100 each) at the first time whereby all of the increment shares had already been registered with the Department
of Business Development, Ministry of Commerce on 21st July, 2011. As at 31st December, 2011, the Company had
completely received such share subscription from shareholders.
According to Extra-Ordinary Shareholders’ Meeting No. 1/2555 on 5th July, 2012, the shareholders had a resolution
to increase the authorized share for the remaining share capital amounting to Baht 150,000,000 (1,500,000 ordinary
shares of Baht 100 each). The Board of Directors was assigned to define a number of increment share allotment
to be made offering to the shareholders, as well as the amount of the share capital increased to be collected from
time to time. Therefore, the registered share capital of the Company has been increased from Baht 1,468,425,000
(14,684,250 ordinary shares of Baht 100 each) to Baht 1,618,425,000 (16,184,250 ordinary shares of Baht 100 each).
The Company registered the increase in share capital with the Department of Business Development, Ministry of
Commerce on 1st August, 2012
As at 31st December, 2012, the above share has not yet been offered to shareholders and no any share subscription
amount has been collected.

17. OPERATING EXPENSES

(Unit : Baht)
2012

Personnel expenses not related to underwriting and
loss adjustment
Premises and equipment expenses not related to underwriting
Taxes and duties
Bad debt and doubtful accounts (Reversal)
Other operating expenses
Total

93,628,819
86,692,786
853,732
(4,092,198)
98,311,519
275,394,658

2011
90,340,922
84,598,451
2,288,398
(10,827,289)
125,013,440
291,413,922
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18. PERSONNEL EXPENSES

(Unit : Baht)
2012
124,310,272
1,877,353
13,156,520
9,836,425
149,180,570

Salary and wage
Social security
Contribution to employee benefit plan
Other benefits
Total

2011
119,208,842
2,535,859
12,486,207
9,320,115
143,551,023

During the period ended 31st December, 2012, the remunerations benefits to its directors and management executives
totaling Baht 24.48 million (2011 : Baht 27.52 million) were included in personnel expenses.

19. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
The Company has certain transactions with its related parties. A portion of the Company’s assets, liabilities, revenues
and expenses are represented by transactions with its related parties. These parties are directly or indirectly related
through common shareholding and/or directorships.
Nature of relationships
Related party
Osico Broker Co., Ltd.
SAV Insurance Broker Co., Ltd.
MIE (Thailand) Co., Ltd.

Type of business
Insurance broker
Insurance broker
Providing in relation to
Software development and
Maintenance
Office rental and service fee

Relationship
Co-shareholders
A related person of the Company’s
director is a major shareholder
A related person of the Company’s
director is a major shareholder

The effects of the significant transactions with its related parties were reflected in the financial statements on the
following basis.
Premium written
Commission and brokerage
Rental and service
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Pricing policies
Price and condition are the same as those charged to others.
On the basis of the commission rates that the Company has offered to
insurance brokers.
Conditions are as in the contract.
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Revenue and expense transactions with related parties for the period ended 31st December are as follows:
(Unit : Baht)
Revenues
Net premium earned
Other income
Total
Expenses
Commissions and brokerages
Operating expenses
Rental and service
Total

2012

2011

616,333,230
300,000
616,633,230

545,219,486
300,000
545,519,486

88,463,123

74,171,910

83,702,000
172,165,123

81,290,500
155,462,410

Balances with the related parties as at 31st December consist of:
(Unit : Baht)
Assets
Premium receivables - net
Osico Broker Co., Ltd.
SAV Insurance Broker Co., Ltd.
Total
Liabilities
Accrued commission and brokerage expenses
Osico Broker Co., Ltd.
SAV Insurance Broker Co., Ltd.
Total
Other liabilities
SAV Insurance Broker Co., Ltd.
Osico Broker Co., Ltd.
Total

2012

2011

48,435,425
48,435,425

37,648,342
18,454,605
56,102,947

6,936,821
6,936,821

5,584,294
1,988,180
7,572,474

1,028,373
1,028,373

2,656,746
729,759
3,386,505
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(475,378) (687,940,027)
(164,717) (314,041,194)
(80,766) (508,605,965)
(720,861) (1,510,587,186)

(4,978,958)
(7,291,964)
(11,570,408)
(23,841,330)

Claims and loss adjustment expenses
Unexpired risk reserve increased (decreased)
Commissions and brokerages
Other underwriting expenses
Total underwriting expenses

Total underwriting income
Underwriting expenses

2,405,018,591
(999,711,064)
1,405,307,527
222,344,740
1,182,962,787
272,955,829
1,455,918,616

788,800
(226,442)
562,358
(108,180)
670,538
142,002
812,540

37,261,770
(44,050,550)
(6,788,780)
(9,298,129)
2,509,349
7,864,960
10,374,309

Gross premiums written
Less : Premiums ceded
Net premiums written
Less : Unearned premium reserve increase (decrease)
Net premium earned
Commission and brokerages income

Underwriting income

Fire insurance

Motor insurance

Marine and
transportation
insurance

(5,725,071)
(3,546,960)
(6,724,935)
(15,996,966)

24,853,708
(13,077,834)
11,775,874
(335,035)
12,110,909
3,828,636
15,939,545

2012
Personal
accident
insurance

(8,588)
(11,919)
(849)
(21,356)

74,150
(3,708)
70,442
(930)
71,372
1,333
72,705

Health
insurance

Total

(16,326,242) (715,454,264)
(5,670,579) (330,727,333)
(5,458,858) (532,441,781)
(27,455,679) (1,578,623,378)

37,352,513 2,505,349,532
(31,563,380) (1,088,632,978)
5,789,133 1,416,716,554
(4,056,635)
208,545,831
9,845,768 1,208,170,723
7,964,618
292,757,378
17,810,386 1,500,928,101

Miscellaneous
insurance

(Unit : Baht)

The Company’s business operations involve a provision of non-life insurance, and are carried on in the single geographic area of Thailand. Information on operation of business
segment classified by type of insurance policies for the period ended 31st December are as follows:

20. SEGMENT INFORMATION
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(661,589) (529,408,220)
(159,055) (251,266,542)
(98,632) (366,599,013)
(919,276) (1,147,273,775)

(1,115,085)
(6,587,933)
(10,176,554)
(17,879,572)

Claims and loss adjustment expenses
Unexpired risk reserve increased (decreased)
Commissions and brokerages
Other underwriting expenses

Total underwriting expenses

Total underwriting income
Underwriting expenses

1,796,819,037
(753,365,519)
1,043,453,518
63,499,737
979,953,781
257,896,810
1,237,850,591

915,015
(241,047)
673,968
54,327
619,641
105,366
725,007

28,217,702
(19,126,350)
9,091,352
(528)
9,091,880
9,981,259
19,073,139

Gross premiums written
Less : Premiums ceded
Net premiums written
Less : Unearned premium reserve increase (decrease)
Net premium earned
Commission and brokerages income

Underwriting income

Fire insurance

Marine and
transportation
insurance
Motor insurance
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(5,389,911)
(3,244,382)
(6,730,688)
(15,364,981)

21,979,095
(8,068,865)
13,910,230
851,219
13,059,011
3,057,415
16,116,426

2011
Personal
accident
insurance

(7,762)
(14,700)
(1,206)
(23,668)

78,850
(3,943)
74,907
(16,896)
91,803
1,496
93,299

Health
insurance

(49,006,301)
(5,445,934)
(4,637,437)
(59,089,672)

30,893,778
(18,817,975)
12,075,803
2,276,873
9,798,930
7,790,132
17,589,062

Miscellaneous
insurance

(585,588,868)
(266,718,546)
(388,243,530)
(1,240,550,944)

1,878,903,477
(799,623,699)
1,079,279,778
66,664,732
1,012,615,046
278,832,478
1,291,447,524

Total

(Unit : Baht)
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21. RESTRICTED AND COLLATERAL SECURITIES
Investment in securities used to secure the facilities
Collateral with the Office of Insurance Commission (OIC)
In accordance with Section 19 of the Insurance Act, B.E. 2535
In accordance with Section 24 of the Insurance Act, B.E. 2535
Collateral against letter of guarantee with banks
Collateral against court case
Collateral against repair motor
Investment in securities with restrictions to make commitments
Appropriation as backup assets with banks
In accordance with Section 27/4 of the Insurance Act, B.E. 2535
Properties foreclosed used to secure the facilities
Collateral against court case
Deposit at financial institutions used to secure the facilities (Presented under
the caption of “Other assets” in statements of financial position)
Collateral against court case
Total

(Unit : Baht)
2012

2011

14,000,000
372,000,000
1,015,722
4,005,778
500,000
391,521,500

14,000,000
129,779,779
910,922
4,229,323
148,920,024

499,410,388
890,931,888

480,060,121
628,980,145

3,780,830

3,780,830

5,022,983
899,735,701

5,075,601
637,836,576

22. COMMITMENT, CONTINGENT LIABILITIES AND LONG-TERM SERVICE AGREEMENTS
22.1 As at 31st December, 2012, the Company had been sued for a total capital sum of Baht 63.48 million (2011 :
Baht 41.40 million). The cases are under the court’s consideration. However, the Company’s management
has assessed and recorded losses from lawsuits in a value not exceeding the policy coverage totaling Baht
23.49 million (2011 : Baht 25.44 million) and presented this under the caption of “Loss reserves and outstanding
claims” in the statement of financial position.
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22.2 The Company entered into lease agreements for office building, vehicle and office equipment. The future minimum lease payments under operating lease as at 31st December are as follows:
(Unit : Baht)
Maturity schedule
Within 1 year
Within 2 - 5 years
More than 5 years
Total

2012

2011

45,767,600
1,794,000
47,561,600

54,960,700
3,958,000
58,918,700

22.3 As at 31st December, 2012, the Company has a management and business development contract with a nonrelated company whereby the Company is committed to pay a monthly payment of Baht 2.50 million (2011 :
Baht 2.50 million). The agreement was effective since 1st January, 2007 and automatically renewed until either
party terminates/changes the agreements in writing.
22.4 As at 31st December, 2012, the Company has two sale development and promotion contracts with a non-related
company whereby the Company is committed to pay the service charges at the rate of 2.50 - 6.50 percent
(2011 : 2.50 - 6.50 percent) of net premiums received during the period. The agreement was effective since
1st January, 2010 and automatically renewed until either party terminates/changes the agreements in writing.
22.5 As at 31st December, 2012, the Company also entered into debt collection service agreement with a nonrelated company of which the Company is committed to pay the service charges at the rate of 0.50 - 22.00
per cent (2011 : 0.50 - 17.00 per cent) of net premium collected during the period. The agreement was
effective since 1st January, 2011 and automatically renewed until either party terminates/changes the agreements
in writing.

23. CONTRIBUTION TO NON-LIFE GUARANTEE FUND

Accumulated Contribution to Non-life guarantee fund at the beginning of period
Contribution to Non-life guarantee fund during the period
Accumulated Contribution to Non-life guarantee fund at the end of period

(Unit : Baht)
2012

2011

10,609,063
6,252,058
16,861,121

6,376,408
4,232,655
10,609,063
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24. FINANCIAL INSTRUMENTS
24.1		 Accounting policies
Details of significant accounting policies and method adopted, including criteria for the recognition of revenues
and expenses in respect of each class of financial assets and financial liabilities are disclosed in Note
2 to the financial statements.
		 The Company does not have policy to use off balance sheet derivative financial instruments for speculation or
commercial use.
24.2		 Liquidity risk
Liquidity risk arises from the problem in raising funds adequately and in time to meet commitments as indicated
in the financial statements. Based on the assessment of the Company’s current financial position and
results of operations, the Company does not face liquidity risk.
24.3		 Foreign currency risk
The Company does not have commercial transactions in foreign currency, hence, there is no exposure risk
from changes in foreign exchange rates.
24.4		 Credit risk
Concentrations of credit risk with respect to premium receivables are insignificant, due to the large number
of customers comprising the customer base and their dispersion across different industries and geographic
regions in Thailand. The maximum exposure to credit risk is the book value of assets after deduction of allowance
for doubtful accounts as presented in statements of financial position.
24.5		 Interest rate risk
Interest rate risk arises from the fluctuation of market interest rates, which may have an impact to current and
future operations of the Company. The Company’s exposure to interest rate risk relates primarily to its deposits
at financial institutions and investments in securities, which bear interest. Nonetheless, most of the Company’s
financial assets and liabilities bear floating interest rates or fixed interest rates, which are close to the market
rates. The management considers that the interest rate risk is minimal, hence, the Company has no hedging
agreement to protect against such risk.
Cash equivalents, investment in securities and deposit at financial institutions with restrictions classified by
fixed and floating interest rate as at 31st December are as follows:
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(Unit : Baht)
2012
Fixed interest rates

Financial assets
Cash and cash equivalents
Investments in securities
Held for trading investment
Held-to-maturity
financial assets
General investment
Loans
Deposit at financial institutions
with restrictions (Presented
under the caption of “Other
assets” in statements
of financial position)
Total

Within

Over

Over

1 year

1- 5 years

5 years

Floating
interest rates

Non-interest
bearing

Total

Average
interest rates
(% p.a.)

132,311,574

-

-

57,236,219

16,293,855

205,841,648

0.75 - 4%

-

-

-

-

43,185,562

43,185,562

-

844,249,048
29,818,899 37,401,000

9,440,000 151,898,314

5,886,918
-

844,249,048
5,886,918
228,558,213

1.6 - 4%
6 - 8%

5,022,983
1,011,402,504 37,401,000

9,440,000 209,134,533

5,022,983
65,336,335 1,332,744,372

0.75 - 4%

(Unit : Baht)
2011
Fixed interest rates

Financial assets
Cash and cash equivalents
Investments in securities
Held for trading investment
Held-to-maturity
financial assets
General investment
Loans
Deposit at financial institutions
with restrictions (Presented
under the caption of “Other
assets” in statements
of financial position)
Total

Within

Over

Over

1 year

1- 5 years

5 years

Floating
interest rates

Non-interest
bearing

Total

Average
interest rates
(% p.a.)

206,662,889

-

-

29,232,377

1,761,286

237,656,552

0.25 - 4%

-

-

-

-

39,173,197

39,173,197

-

585,065,716
24,376,000 69,158,000 16,490,000

167,007,024

5,886,924
-

585,065,716
5,886,924
277,031,024

1.25 - 4%
6 - 8%

5,075,601
821,180,206 69,158,000 16,490,000

196,239,401

5,075,601
46,821,407 1,149,889,014

0.25 - 4%
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24.6		 Fair value of financial instruments
Fair value is defined as the amount at which the instrument could be exchanged in a current transaction
between knowledgeable willing parties in an arm’s length transaction. The following methods and assumptions
are used to estimate the fair value of financial instruments.
Accrued investment income, premium receivables, and reinsurance assets - the carrying values approximate
their fair values due to the relatively short-term maturity of these financial assets.
Investments in securities - the fair value of listed securities is based on their quoted market prices. The fair
value of general investments is based on net asset value of related security.
The fair value of cash and cash equivalents, investment in securities and deposit at financial institutions
with restrictions - the aggregate carrying values are insignificantly different from their aggregate fair values
because these financial assets have floating interest rates or fixed interest rates, which approximate market
rates.
Due to reinsurers, insurance liabilities and accrued commission and brokerage expenses - the carrying
amounts of these financial liabilities approximate their fair values due to the relatively short-term maturity of
these financial liabilities.

25. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS
These financial statements have been approved on 26th March, 2013 by the Company’s director.
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