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สารจากประธานกรรมการบริษัท
ในปี 2558 เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการขยายตัวดีขึ้น
กว่าปีก่อนโดยGDPของประเทศไทยมีการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ2.8
เพิ่มขึ้นจากปี2557ซึ่งมีGDPอยู่ที่ร้อยละ0.8โดยเฉพาะการใช้จ่าย
ภาคครัวเรือนมีการขยายตัวถึงร้อยละ2.1เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีการ
ข ยายตัวเพียงร้อยละ 0.6เป็นสัญญาณว่าภาคครัวเรือนเริ่มมีการ
จับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการปรับตัวลดลงของราคาน�า้ มันซึ่ง
อาจไม่สะท้อนโดยตรงกับราคาสินค้าอย่างทันที แต่ก็เป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท�าให้ภาคครัวเรือนเริ่มรู้สึกว่ามีความสามารถในการจับจ่ายใช้สอย
ม ากขึ้นกว่าเดิม ส�าหรับดัชนีชี้วัดที่น่าสนใจตัวหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การรับประกันภัยรถยนต์ คือปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์ในประเทศ
โ ดยข้ อ มู ล ภาวะเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม ของส�า นั ก งานเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พบว่า ปริมาณการจ�าหน่าย
รถยนต์ในประเทศปี 2558มีจ�านวน799,632คันเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ9.29แต่เฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 4
มีปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์245,800คันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนขยายตัวเพิ่มขึ้น5.30ซึ่งอาจเป็นผลจากการเร่งซื้อรถยนต์
ก่อนจะมีการปรับภาษีสรรพสามิตรถยนต์ในปี2559จากปริมาณการ
จ�าหน่ายรถยนต์ทลี่ ดลงในปี2558ส่งผลโดยตรงต่อการขยายตัวของธุรกิจ
ประกันวินาศภัยโดยเฉพาะการรับประกันภัยรถยนต์
จากข้อมูลของสมาคมประกันวินาศภัยไทยสิ้นสุด ณเดือน
ธันวาคม 2558 ภาคธุรกิจประกันวินาศภัยมีเบี้ยประกันภัยรับตรง
209,197ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน3,829ล้านบาทคิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ1.86ในขณะที่บริษัทฯมีเบี้ยประกันภัยรับ
โดยตรง2,619.53ล้านบาทลดลงจากปีก่อน93.85ล้านบาทคิดเป็นอัตราการหดตัวร้อยละ3.46และมีอันดับส่วนแบ่งการตลาดลดลงจากปีก่อน
แต่อย่างไรก็ตามบริษทั ฯยังสามารถมีผลก�าไรจากการด�าเนินงานอย่างต่อเนือ่ งเช่นเดียวกันปีกอ่ นโดยในปี2558นีบ้ ริษทั ฯมีผลก�าไรสุทธิ77.66ล้านบาท
ในส่วนความมัน่ คงทางการเงินบริษทั ก็มฐี านะการเงินทีแ่ ข็งแกร่งขึน้ กว่าปีกอ่ นดังจะเห็นได้จากอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนณสิน้ ปี2558ทีม่ สี งู
ถึงร้อยละ528.40ในขณะเดียวกันอัตราส่วนสภาพคล่องของบริษทั ก็อยูใ่ นระดับทีส่ งู ขึน้ กว่าในปีกอ่ นโดยมีอตั ราร้อยละ386.65ณสิน้ ปี2558และร้อยละ
321.34ณสิน้ ปี2557จากตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในปี2558เป็นอีกปีทบี่ ริษทั มีความมัน่ คงและมีความพร้อมในการรับประกันภัยเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น
สา� หรับในปี2559ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในช่วงร้อยละ2.8-3.8
จากแนวโน้มที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 4ของปี 2558โดยมีปัจจัยที่ส่งเสริมได้แก่ การเร่งรัดการใช้จ่ายและ
การลงทุนของภาครัฐการปรับตัวลดลงของราคาน�้ามันมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศของภาครัฐ แรงส่งจากมาตรการปรับโครงสร้างภาษี
สรรพสามิตที่มีการจัดเก็บภาษีจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แนวโน้มการขยายตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน โดยเฉพาะการขยายตัวของ
ปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์ในประเทศทีม่ กี ารคาดการณ์วา่ จะมีปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์ในประเทศเพิม่ ขึน้ เป็นต้นแม้วา่ จะมีปจั จัยสนับสนุนเศรษฐกิจ
ให้ปี2559มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นดังที่กล่าวมาแต่ในปี2559ยังคงเป็นปีที่ท้าทายในการด�าเนินธุรกิจประกันวินาศภัยอีกปีหนึ่งโดยเฉพาะธุรกิจ
ป ร ะ กันวินาศภัยมีโอกาสที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านอื่นๆที่อาจเป็นผลด้านลบต่อการขยายตัวของธุรกิจ เช่น ปัญหาความเสี่ยงจากสถานการณ์
ภัยแล้งทีม่ แี นวโน้มจะเกิดขึน้ และมีความรุนแรงมากขึน้ ปัญหาต้นทุนแรงงานทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการขาดแคลนแรงงานมีฝมี อื โดยเฉพาะในธุรกิจประกันวินาศภัย
โดยเฉพาะช่างมีฝีมือในการซ่อมทรัพย์สินเป็นต้นอย่างไรก็ตามในปี2559บริษัทฯก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะให้บริการประกันภัยให้แก่ลูกค้าด้วยคุณภาพที่ดีขึ้น
ในทุกจุดของการให้บริการไม่วา่ เป็นการรับประกันภัยการส�ารวจอุบตั เิ หตุการซ่อมแซมทรัพย์สนิ ต่างๆรวมถึงการรับฟังความคิดเห็นข้อแนะน�าของลูกค้า
ทุกท่านเพื่อน�ามาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้นไป
ในโอกาสนี้ใคร่ขอขอบคุณเลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และ
ผูบ้ ริหารของคปภ.ทีไ่ ด้กรุณาให้คา� แนะน�าอันเป็นประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจขอขอบคุณท่านลูกค้าท่านคูค่ า้ ท่านผูบ้ ริหารงานขายท่านตัวแทนนายหน้า
ผู้ บริหารและพนักงานของบริษัทฯตลอดจนผู้ถือหุ้นทุกๆท่านที่ได้ให้การสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯตลอดจนร่วมบริหารจัดการจนกิจการ
ของบริษัทฯมีพัฒนาการและเจริญก้าวหน้ามาด้วยดีโดยตลอด
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สารจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2558 เริม่ มี
การขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยขยายตัวได้ถึงร้อยละ
2 . 8 เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก ่ อ นที่ มี อั ต ราการขยายตั ว เพียง
ร้ อ ยละ 0.8 เช่นเดียวกับธุรกิจประกันวินาศภัยก็มีอัตรา
การขยายตัวสูงกว่าปีก่อน โดยในปี 2558 ธุรกิจประกัน
วินาศภัยมีอตั ราขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 1.86 สูงกว่าในปี 2557
ที่ มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 1.07 แม้ว่าธุรกิจประกัน
วิ น าศภัยจะมีการขยายตัว แต่เป็นการขยายตัวในอัตรา
ที่ ไม่สูงมากนัก ในขณะเดียวกันตลาดประกันวินาศภัยก็
ยั ง คงมีการแข่งขันที่สูงเหมือนเช่นในปีก่อน ดังจะเห็นได้
จากการสือ่ สารโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษทั ประกันภัย
ต่ า งๆ ในหลากหลายสื่ อ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เป็ น จ� า นวนมาก
การแข่งขันในตลาดทีส่ งู ก็สง่ ผลท�าให้บริษทั ประกันภัยต้อง
ควบคุมการบริหารงานอย่างรัดกุมมากยิง่ ขึน้ อีกระดับหนึง่
แต่ ในภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยแล้ว เมื่อธุรกิจ
มีการแข่งขันทีส่ งู ซึง่ ส่วนหนึง่ สะท้อนออกมาทางด้านการ
สื่ อสารโฆษณาประชาสัมพันธ์นั้น ก็จะเป็นสิ่งที่ดีในด้าน
ที่ ช่วยสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเกิดความเข้าใจและ
ตระหนักกับความส�าคัญของการท�าประกันภัยเพิม่ ขึน้ ด้วย
ในปี 2558 ภาคธุรกิจประกันวินาศภัยมีเบี้ยประกันภัยรับตรงรวม 209,197 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�านวน 3,829 ล้านบาท
คิ ด เป็นอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ 1.86 ส�าหรับการรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจซึ่งเป็นการรับประกันภัยหลักของบริษัทฯ
ในภาคธุรกิจประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงทั้งสิ้น 104,111 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,572 ล้านบาท
คิ ด เป็นอัตราการขยายตัวเพียงร้อยละ 1.53 ในขณะทีบ่ ริษทั ฯ มีเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรง 2,619.53 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ น 93.85
ล้ า นบาทคิดเป็นอัตราการหดตัวร้อยละ 3.46 และมีเบีย้ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 2,090.18 ล้านบาทลดลงจากปีกอ่ น79.8 ล้านบาท
คิ ด เป็นอัตราการหดตัวร้อยละ 3.68 อย่างไรก็ตามในปี 2558 บริษัทฯ ก็ยังคงปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพือ่ ให้มคี วามคุม้ ครอง
ที่ ตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยให้มีความเหมาะสมและ
คุ้ มค่ากับก�าลังซื้อของกลุ่มลูกค้าทั้งรายย่อยและระดับองค์กรด้วย สิ่งที่ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจอีกส่วนหนึ่งคือ การให้บริการ บริษัทฯ
ไ ด้ ให้ความส�าคัญกับการให้บริการทั้งด้านการรับประกันภัยและด้านสินไหมเพื่อให้ลูกค้าและคู่ค้าได้รับการบริการที่น่าประทับใจ
จ า ก บริษัททั้งในด้านคุณภาพและความรวดเร็ว นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการท�างานภายในให้มีความคล่องตัว
ส อ ด คล้องกับการที่บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงการให้บริการ แม้ว่าในปี 2558 บริษัทฯ จะไม่สามารถท�าเบี้ยประกันภัยรับได้เพิ่มขึ้น
มากกว่าปีก่อน แต่บริษัทฯ ก็ยังสามารถด�าเนินงานให้มีผลก�าไรสุทธิได้อยู่ที่ 77.66 ล้านบาท และมีอัตราส่วนเงินกองทุนที่ต้องส�ารองตาม
กฎหมายตามระดับความเสี่ยงที่ร้อยละ 528.40 ซึ่งสูงเกินกว่าอัตราขั้นต�า่ ที่ คปภ. ก�าหนดไว้ที่ร้อยละ 140
สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ขอขอบคุณลูกค้า คูค่ า้
ทางธุรกิจ และผูม้ อี ปุ การคุณทุกท่าน ทีไ่ ด้ให้ความไว้วางใจในบริษทั ฯ และสนับสนุนบริษทั ฯ ด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณตัวแทนฯ คณะ
ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ความรู้ และความสามารถอย่างเต็มที่ ตลอดมาในปี 2558 รวมทั้งขอขอบคุณท่าน
ผูถ้ อื หุน้ ทีใ่ ห้การสนับสนุนบริษทั ฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า บริษทั ฯ จะยังคงได้รบั ความร่วมมือและการสนับสนุน
จากทุกท่านในปี 2559 เหมือนเช่นเดิม

ท จันทร รช � �
ประ �นกรรมก�รบริห�รแ ะกรรมก�ร ้จัดก�ร
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ร�ยง�นก�รกำ�กับดแ กิจก�ร ง

ะกรรมก�รตร จ บประจำ�ปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจ�ากัด(มหาชน)ประกอบด้วยนายสุนทรบุญสายเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
นายประชาภูมิสิริกุลและนายอรัญศรีว่องไทยเป็นกรรมการตรวจสอบและในระหว่างปี2558คณะกรรมการบริษัทฯได้แต่งตั้งนายสุวัฒน์
พฤกษ์เสถียรเป็นกรรมการตรวจสอบเพิม่ อีก1ท่านรวมเป็น4ท่านซึง่ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการรับเงินการจ่ายเงินการตรวจสอบและการควบคุมภายในของบริษัทประกันวินาศภัยพ.ศ.2557
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั งิ านตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯซึง่ ก�าหนด
ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบส�าหรับในรอบปี 2558ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน5ครั้งและในปี 2559
จนถึงวันที่รายงานจ�านวน2ครั้งรวมทั้งสิ้น7ครั้งโดยเป็นการหารือร่วมกับผู้บริหารผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้
บท�นร�ยง�นท�งก�ร งินร�ย ตรม� แ ะประจำ�ปี 2558โดยได้สอบถามและรับฟังค�าชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี
ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า
งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2 บท�น ้ ม ก�รดำ� นินง�นแ ะระบบ บ มภ�ย นเพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายในอันจะช่วยส่งเสริมให้การด�าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในประจ�าปี
2558ตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่ส�าคัญของบริษัทฯทั้งนี้ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ
มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสมและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้
บท�นก�รตร จ บภ�ย นโดยพิจารณาภารกิจขอบเขตการปฏิบัติงานหน้าที่ และความรับผิดชอบความเป็นอิสระอัตรา
ก�าลังและงบประมาณของฝ่ายตรวจสอบภายในและได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�าปี 2559ที่จัดท�าขึ้นตามความเสี่ยงระดับองค์กร
รวมถึงแผนการฝึกอบรมบุคลากรตรวจสอบซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษทั ฯมีระบบการตรวจสอบภายในทีเ่ พียงพอเหมาะสม
และมีประสิทธิผลรวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากรและการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
อย่างต่อเนื่อง
บท�นก�รป บิ ตั ติ �มก หม�ยท กย ้ งกับก�รดำ� นิน รกิจ ร ม งก�รป บิ ตั ติ �ม ้ กำ�หนด งบริษทั แ ะ ้ ก นั
ทบริษทั ม ก้ บั บ ภ�ยน กโดยพิจารณาจากรายงานของส�านักก�ากับดูแลการปฎิบตั ติ ามกฎหมายคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ว่าไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายข้อก�าหนดและข้อผูกพันที่บริษัทฯมีไว้กับบุคคลภายนอก
5 บท�นระบบก�รบริห�ร �ม ยงให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายในเพื่อจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯโดยได้
พิจารณาสอบทานนโยบายปัจจัยเสี่ยงแนวทางการบริหารความเสี่ยงรวมถึงความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงซึ่งคณะกรรมการตรวจ
สอบมีความเห็นว่าบริษัทฯมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งมีการทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันอย่างสม่�าเสมอ
บท�นแ ะ ห้ �ม หนต ร�ยก�รท กย ยงกัน หร ร�ยก�รท �จม �ม ัดแย้งท�ง ประ ยชน ร ม งก�ร ปด ย
้ ม งร�ยก�รดังก � ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระส�าคัญได้เปิดเผยและแสดงรายการใน
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชีรวมทัง้ มีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
ิจ�ร � ัด กแ ะ น แตงตัง ้ บบั ช ประจำ�ปี 255  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้ บริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์สเอบีเอเอสจ�ากัดเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯประจ�าปี2559โดยพิจารณาจากความรู้ ความช�านาญและประสบการณ์
ในการตรวจสอบธุรกิจประกันภัยและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯที่จะเป็นเหตุให้ขาดความเป็นอิสระและน�าเสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯเพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี2559พิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติค่าสอบบัญชี
 โดยสรุปในภาพรวมแล้วคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับ
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯและมีความเห็นว่าบริษทั ฯมีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการด�าเนินงานอย่างถูกต้องมีระบบการควบคุม
ภายในการตรวจสอบภายในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อก�าหนดและข้อผูกพันต่างๆ
มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส
และเชื่อถือได้รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายสุนทรบุญสาย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 10กุมภาพันธ์2559
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 2558
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ประวัติความเป็นมา
ก �จะม� ปนมิตรแท้ประกันภัย
 วั นที่ 5กุมภาพันธ์ 2490หลังสงครามโลกครั้งที่ 2ได้ 2ปี
บ ริ ษัทประกันภัย ดย น ทยก มแรก นประ ท ทย ได้เปิด
ด�า เ นินการอย่างเป็นทางการภายใต้ช่ือ บริษัท ทยประ ิท ิ
ประ กั น ภั ย แ ะ ั ง ิ น ้ � จำ � กั ด  ด้ ว ยทุ น จดทะเบี ย น 10
�้ น บ�ทมีส�านักงานตั้งอยู่บนถนนทรงวาดอ�าเภอสัมพันธวงศ์
จัง หวัดพระนครในระยะแรกบริษัทฯเปิดรับประกันอัคคีภัยและ
ประ กันภัยทางทะเล จนกระทั่งสามารถขยายกิจการให้เปิดรับ
ประ กันภัยแบบครบวงจร ทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
ได้แก่ประกันภัยรถยนต์ประกันอัคคีภัยประกันภัยทางทะเลและ
ขนส่งและการประกันภัยเบ็ดเตล็ดเช่นประกันอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล
ประกันอุบัติเหตุการเดินทางประกันภัยโจรกรรมเป็นต้น
 ปี2494ย้ายทีต่ งั้ ส�านักงานไปทีอ่ าคารเลขที่ 147ถนนเสือป่า
อ�าเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย และเพิ่มขีดความสามารถในการรับ
ประกันภัยให้กับลูกค้ารายใหญ่ได้มากยิ่งขึ้นโดยติดต่อกับบริษัท
ประกันภัยต่างประเทศอาทิสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีอังกฤษอิตาลี
นอร์เวย์และฟิลปิ ปินส์เพือ่ เป็นการเพิม่ ศักยภาพในการรับประกันภัย
ไปยังประเทศต่างๆ
 ปี2510ยกเลิ ก กิ จ การคลั ง สิ น ค้ า เพื่ อ เน้ น การด� า เนิ น
ธุรกิจด้านการรับประกันภัยและประกันชีวติ อย่างชัดเจนโดยเปลีย่ น
ชื่อใหม่เป็นบริษัท ทยประ ิท ิประกันภัย จำ�กัด
 ปี2513ย้ า ยที่ ท� า การส� า นั ก งานใหญ่ ม าที่ อ าคาร 10 ชั้ น
เลข ที่  295 ถนนสี่ พ ระยา อ� า เภอบางรั ก  จั ง หวั ด พระนคร ซึ่ ง
ป น � �รททัน มัยม�ก นย นัน และเพิ่มทุนจดทะเบียน
เพื่อเสริมฐานะทางการเงินให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นเป็น2 ้�นบ�ท
 ปี2521ภายใต้ ก ารบริ ห ารงานของ น�ย ระ จั น ทร
ร ช � � ประ �นกรรมก�รบริ ษั ท  ธุ ร กิ จ มี ก ารพั ฒ นา
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และ เ ติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว  สามารถเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นขึ้ น เป็ น
5 ้�นบ�ท
 ปี2543แยกธุ ร กิ จ ประกั น ชี วิ ต และประกั น วิ น าศภั ย ออก
จาก กั น  อั น เนื่ อ งจากกฎหมายว่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ ประกั น ชี วิ ต และ
ประ กันวินาศภัย ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้แยกธุรกิจเดิมของบริษัท
ออกเป็น2ส่วนโดยธุรกิจด้านประกันวินาศภัยได้แยกตัวออกมา
และใช้ชื่อใหม่ว่าบริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด
 วั น ที่ 1สิงหาคม2555ได้แปรสภาพจากบริษัทจ�ากัดเป็น
บริ ษัทมหาชนจ�ากัดตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยจึงได้ใช้
ชื่อใหม่เป็นบริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
 นั บ เนื่ อ งจากวั น ที่  5 กุ ม ภาพั น ธ์  2490 จนถึ ง ปั จ จุ บั น
บริ ษทั ฯด�าเนินธุรกิจรับประกันภัยมาด้วยความมัน่ คงและประสบ
ความส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้มาโดยตลอดปัจจุบันบริษัทฯ
มีท น จ ดทะ บยน
8
้�นบ�ท ดยมทนท กแ ะ
ชำ�ร ะ แ ้ 5 8
้�นบ�ท บริษัทฯ ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะ
พัฒนาคุ ณภาพการให้บริการที่ดีเลิศต่อลูกค้าโดยได้ด�าเนินการ
พั ฒ น า บุ คลากรให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ยิ่ ง ขึ้ น  การปรั บ ปรุ ง
กระบ ว น ก ารปฏิบัติงานให้เหมาะสม รวมทั้งการลงทุนในระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้งาน
 ควา ม ส� า เร็ จ ของมิ ต รแท้ ป ระกั น ภั ย ในวั น นี้ เ กิ ด จาก
การได้ รั บความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านที่มั่นใจให้เราเป็นผู้ให้
บริก ารเพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงในอนาคตซึ่งนับเป็นก�าลังใจ
และแ ร ง ส นับสนุนอันมีคุณค่าอย่างยิ่งที่ก่อให้เกิดความมุ่งมั่น
ในกา ร พั ฒ นางานบริ ก ารให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอย่ า งเต็ ม ที่  และ
พร้อมทีจ่ ะเป็น… นแท้…เคียงข้างด้วยงานบริการทีเ่ ปีย่ มด้วย
คุณภาพ...อย่างมิตรแท้ตลอดไป

�ย ง ริม รกิจ

�ยก�รต �ด

�ย ย�ยง�น

�ย ก บรมแ ะ ั น�
ตั แทน

�ย ก บรมแ ะ ั น�
นักง�น

ำ�นักกำ�กับดแ ก�รป ิบัติต�มก หม�ย
�ยตร จ บภ�ย น

นยรับ ร งร้ ง รยน � ิน หมทดแทน

�ย รยกร้ ง

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 2558

�ยบริห�ร ำ�นักง�น

�ยก หม�ย

�ยกิจก�รตั แทน

�ยบั ช

�ยทรั ย�กรบ

�ย ก ้� ัม ัน

�ย ท น ย �ร น ท

�ยประกัน ิน� ภัย

�ยก�ร งินแ ะ งทน

�ย ิน หมบ

�ยประ มินร� � ิน หมร ยนตภ� มั ร จ

�ย ั น� รกิจ

�ยตร จ บกรม รรมแ ะ ิน หม

ำ�นักก ยท ง กร

ำ�นักกรรมก�ร

ะกรรมก�ร งทน

�ยรับประกันภัยร ยนต

ะกรรมก�รบริห�ร

กรรมก�ร ้จัดก�ร

ะกรรมก�รบริษัท

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)

�ย ิจ�ร � ิน หมร ยนตภ� มั ร จ

�ย ำ�ร จ บัติ หต

ะกรรมก�รตร จ บ

โครงสร้างองค์กร

7

คณะกรรมการบริษัท BOARD OF DIRECTORS

กรดิ

จันทร รช � �

ประ �นกรรมก�ร

Mr.Gurdist Chansrichawla
Chairman

ท จันทร รช � �
กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
/ประธานกรรมการบริหาร

Mr.Sukhathep Chansrichawla
Director/President/
ChiefExecutiveOfficer

8
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คณะกรรมการบริษัท BOARD OF DIRECTORS

รั

ร ง ทย

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
/กรรมการบริหาร

Mr.Aran Sriwongthai
Director/AuditCommittee
/ExecutiveDirector

มรทิ ย จันทร รช � �
กรรมการ/กรรมการบริหาร

Ms.Amornthip Chansrichawla
Director/ExecutiveDirector

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 2558

คณะกรรมการบริษัท BOARD OF DIRECTORS

รัง รร จง ั น�
กรรมการ/กรรมการบริหาร

Mr.Rungsun Choongwattana
Director/ExecutiveDirector

นทร บ

�ย

กรรมการอิสระ
/ประธานกรรมการตรวจสอบ

Mr.Soontorn Boonsai
IndependentDirector/
ChairmanofAuditCommittee
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คณะกรรมการบริษัท BOARD OF DIRECTORS

ประช� ภมิ ิริก
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

Mr.Pracha Phumsirikul
IndependentDirector/
AuditCommittee

ั น

กษ

ยร

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

Mr.Suwat Phrueksathien
IndependentDirector/
AuditCommittee

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 2558
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คณะกรรมการบริหาร

EXECUTIVE BOARD

ท จันทร รช � �
ประธานกรรมการบริหาร

รั ร ง ทย
Mr.Aran Sriwongthai

Mr.Sukhathep Chansrichawla

มรทิ ย จันทร รช � �
Ms.Amornthip Chansrichawla
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รัง รร จง ั น�
Mr.Rungsun Choongwattana

ร�ยง�นประจำ�ปี ง

ะกรรมก�ร ปี 2558

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
ทะ บยน ท
555 252

้ ม บริษัท



ช บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจ�ากัด(มหาชน)
ทะ บยน ท 0107555000252
ำ�นักง�น ห ตัง ย ท 295 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทร. 02-640-7777
โทรสาร.02-640-7799Contactcenter1741
ประ ภท รกิจรับประกันวินาศภัย
ทนจดทะ บยน1,618,425,000.00บาท
ทนชำ�ระแ ้ 1,518,425,000.00บาท
ห้น �มั ท กจำ�หน�ยแ ะชำ�ระแ ้ 15,184,250หุ้นม �ทตร� ้ห้น ะ100.00บาท
ห้นบริม ิท ิท กจำ�หน�ยแ ะชำ�ระแ ้ -ไม่มี -หุ้นม �ทตร� ้ห้น ะ-บาท

2 ร�ยช
ะกรรมก�รบริษัททังหมด แ ะก�ร ห้น หร ห้นก้ งกรรมก�ร นบริษัท
นร บปีบั ชปจจบัน กับร บปีบั ชท �นม�
2 ก�ร ห้น งกรรมก�ร นบริษัท
ช กรรมก�ร

2.1.1นายกูรดิสถ์จันทร์ศรีชวาลา
2.1.2นายสุขเทพจันทร์ศรีชวาลา
2.1.3นายอรัญศรีว่องไทย
2.1.4นางสาวอมรทิพย์จันทร์ศรีชวาลา
2.1.5นายรังสรรค์จูงวัฒนา
2.1.6นายสุนทรบุญสาย
2.1.7นายประชาภูมิสิริกุล
2.1.8นายสุวัฒน์พฤกษ์เสถียร

จำ�น นห้นท
ร บปีบั ชปจจบัน
ร บปีบั ชทแ ้
2558
255
-

ิม น ด ง

-

2 2 ก�ร ห้นก้ งกรรมก�ร นบริษัท




-ไม่มี-

้ ม บริษัท น ร (บริษัทเข้าไปถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ50)
-ไม่มี-

้ ม บริษัท น(บริษัทเข้าไปถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ10)
-ไม่มี-

5 ร�ย ะ ยดก�รม น ด้ ย งกรรมก�ร ม � ดยตรงหร ้ ม น ั
✓ม
ทำ� นระห �งร บปีบั ช □ มม □
น ดังน
ช กรรมก�ร ้ม น ด้ ย
5.1นายประชาภูมิสิริกุล

ร�ยก�รท กย ้ ง
เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย

� ด ทบริษัท

ร�ย ะ ยด ั �
มีผลตอบแทนในปี2558เท่ากับ1,141,400บาท

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 2558
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ร�ย ะ ยดก�ร ห้น หร ห้นก้
ร บปีบั ชท �นม�

งกรรมก�ร นบริษัท น ร นร บปีบั ชปจจบันกับ

ก�ร ห้น งกรรมก�ร นบริษัท น ร
-ไม่มี-

2 ก�ร ห้นก้ งกรรมก�ร นบริษัท น ร
 -ไม่มี-

ประ ยชนต บแทน ห้น ห้นก้ หร ิท ิประ ยชน น ทกรรมก�ร ด้รับจ�กบริษัท
�ต บแทน น �นะกรรมก�ร
ช กรรมก�ร
7.1.1นายกูรดิสถ์จันทร์ศรีชวาลา

ต บแทนกรรมก�ร (บ�ท)
-

7.1.2นายสุขเทพจันทร์ศรีชวาลา

-

7.1.3นายอรัญศรีว่องไทย

-

7.1.4นางสาวอมรทิพย์จันทร์ศรีชวาลา

-

7.1.5นายรังสรรค์จูงวัฒนา

-

7.1.6นายสุนทรบุญสาย

2,122,000

7.1.7นายประชาภูมิสิริกุล

717,380

7.1.8นายสุวัฒน์พฤกษ์เสถียร

450,000

(ผลประโยชน์ตอบแทนเช่นเงินเดือนโบนัสค่าเบี้ยประชุมค่าน�้ามันรถหุ้นหุ้นกู้เป็นต้น)

2 �ต บแทน น �นะ ้บริห�ร
ค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร(เงินเดือนโบนัสเบี้ยประกันชีวิตเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ)21.30ล้านบาท

ภ� ร ม ก�รดำ� นินง�นประจำ�ปี 2558

ในปี2558บริษทั มีเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงทัง้ สิน้ 2,619.53ล้านบาทเป็นเบีย้ ประกันภัยรถยนต์จา� นวน2,527.13ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ96.47ของเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงทัง้ หมดและเบีย้ ประกันภัยประเภทอืน่ เป็นเงิน92.40ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ3.53
ของเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงทัง้ หมดโดยแสดงรายละเอียดเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงแยกตามประเภทการรับประกันภัยในตารางที่ 1
ต�ร�งท เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงแยกตามประเภทการรับประกันภัย
ร�ยก�ร

14

ก�รประกัน
ั ภัย

ก�รประกันภัย ก�รประกันภัยร ยนต
ท�งทะ
ดย ้ บัง ับ ดย �ม
แ ะ น ง
งก หม�ย มั ร จ

ก�รประกันภัย บด ต ด
บัติ หต
นบ

ปี 2558
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง
(ล้านบาท)

33.74

0.24

436.95

2,090.18

26.55

สัดส่วนของเบีย้ ประกันภัย
(ร้อยละ)

1.29

0.01

16.68

79.79

1.01
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ภ�

น

รม

0.05 31.82 2,619.53

0.00

1.22

100.00

ในปี 2558บริษัทได้จ�าหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยทั้งสิ้นเป็นจ�านวน865,241กรมธรรม์ ลดลงร้อยละ3.25เมื่อเทียบกับ
ปี2557มีจ�านวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งสิ้น161.81พันล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ13.21เมื่อเทียบกับปี2557และมีเบี้ยประกันภัย
รับโดยตรงเป็นเงิน2,619.53ล้านบาทลดลงร้อยละ3.46เมื่อเทียบกับปี2557โดยแสดงจ�านวนกรมธรรม์จ�านวนเงินเอาประกันภัย
และเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงแยกตามประเภทการรับประกันภัยดังตารางที่ 2
จากข้อมูลธุรกิจณเดือนพฤศจิกายน2558(ล่าสุด)บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจประกันวินาศภัยที่ร้อยละ1.25
ลดลงจากปี2557ในช่วงเวลาเดียวกันทีม่ สี ว่ นแบ่งทางการตลาดทีร่ อ้ ยละ1.36ส�าหรับส่วนแบ่งทางการตลาดการประกันภัยรถยนต์
โดยความสมัครใจของบริษัทในปี2558อยู่ที่ร้อยละ2.00ลดลงจากปี2557ในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ร้อยละ
2.16ในขณะที่ส่วนแบ่งทางการตลาดการประกันภัยรถยนต์โดยข้อบังคับของกฎหมายในปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 2.68ลดลงจาก
ปี2557ในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ร้อยละ3.06
ต�ร�งท 2แสดงจ�านวนกรมธรรม์ เงินเอาประกันภัยและเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงปี 2558ร้อยละเพิ่ม(ลด)จากปี 2557และ
ส่วนแบ่งตลาด

ร�ยก�ร

ก�รประกัน
ั ภัย

ก�รประกันภัย ก�รประกันภัยร ยนต
ท�งทะ
ดย ้ บัง ับ ดย �ม
แ ะ น ง
งก หม�ย มั ร จ

ก�รประกันภัย บด ต ด
รม

บัติ หต
นบ

ภ�

น

26,026
19,153
35.88

1 7,067 865,241
1 8,044 894,291
0.00 (12.15)
(3.25)

จำ�น นกรม รรม
ปี2558(ฉบับ)
ปี2557(ฉบับ)
เพิ่ม(ลด)จากปี2557ร้อยละ
จำ�น น งิน �ประกันภัย
ปี2558(พันล้านบาท)
ปี2557(พันล้านบาท)
เพิ่ม(ลด)จากปี2557ร้อยละ
บยประกันภัยรับ ดยตรง
ปี2558(ล้านบาท)
ปี2557(ล้านบาท)
เพิ่ม(ลด)จากปี2557ร้อยละ
นแบงต �ดร้ ย ะ
ปี2558(ณ30พ.ย.58)
ปี2557

7,862
8,105
(3.00)

369
351
5.13

18.14
18.94
(4.25)

0.24
0.31
(21.17)

33.74
34.67
(2.69)

0.24
0.33
(27.52)

0.34
0.31

0.00
0.01

541,502 282,414
573,594 285,043
(5.59)
(0.92)
-

53.76
55.20
(2.61)

81.25
60.04
35.32

436.95 2,090.18
460.86 2,169.98
(5.19)
(3.68)

26.55
23.24
14.25

2.68
2.99

2.00
2.12

0.10
0.09

0
0
0

8.42
8.44
(0.28)

161.81
142.93
13.21

0.05 31.82 2,619.53
0.05 24.24 2,713.38
(4.55) 31.24
(3.46)
0
0

0.09
0.06

1.25
1.32


ในปี 2558บริษัทมีรายได้จากการรับประกันภัยรวมทั้งสิ้น 2,614ล้านบาทลดลงจากปี 2557เท่ากับ203ล้านบาท
หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ7.20ในขณะเดียวกันบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยรวม2,611ล้านบาทลดลงจากปี2557เท่ากับ
98ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ3.63บริษัทมีผลก�าไรจากการรับประกันภัยจ�านวน3.7ล้านบาทซึ่งเมื่อเทียบกับปี2557ที่มี
ก�าไรจากการรับประกันภัยการเช่นเดียวกันจ�านวน108ล้านบาทในขณะเดียวกันบริษทั มีรายได้จากการลงทุนและรายได้อนื่ จ�านวน
116ล้านบาทลดลงจากปี2557จ�านวน48ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ28.90บริษัทมีก�าไรก่อนภาษีเงินได้102ล้านบาท
และมีก�าไรสุทธิหลังภาษีเงินได้76ล้านบาทคิดเป็นก�าไรต่อหุ้นเท่ากับ5.05บาท
นอกจากนี้ อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนณเดือนธันวาคม2558(ก่อนตรวจสอบ)อยู่ที่ร้อยละ528.40สูงกว่า
เกณฑ์ขั้นต�่า ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก�าหนดไว้ที่ร้อยละ 140 และอัตราส่วน
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในด�าเนินธุรกิจประกันภัยต่อเบีย้ ประกันภัยทีถ่ อื เป็นรายได้(Combinedratio)อยูท่ รี่ อ้ ยละ100.59เพิม่ ขึน้
จากปี2557ที่มีค่าอยู่ที่ร้อยละ97.13
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 2558
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บบั ชรับ น าต
งบการ งิน

ร�ยง�น ง ้ บบั ชรับ น �ต
เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดส�าหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

�มรับ ิดช บ ง ้บริห�รต งบก�ร งิน
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

�มรับ ิดช บ ง ้ บบั ช
ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึง่ ก�าหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ติ ามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสีย่ งดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีพจิ ารณาการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามทีค่ วรของกิจการ เพือ่
ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุ
สมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

�ม หน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินของบริษทั มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
และผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

อโนทัย ลีกิจวัฒนะ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด
กรุงเทพมหานคร 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 2558
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
งบแ ดง �นะก�ร งิน
ันท
ัน � ม

2558

หม�ย หต

31 ัน � ม
2558
บ�ท

(ปรับปรง หม)
31 ัน � ม
1 มกร� ม
2557
2557
บ�ท
บ�ท

175,224,911
16,032,278
188,670,650
36,153,292

122,639,876
9,777,008
206,429,065
49,335,060

118,261,588
15,749,721
293,626,806
109,242,111

63,866,617
1,515,029,537
5,761,903
71,833,044
9,706,269
11,300,308
36,000,000
1,308,445
167,783,322

51,294,979
1,493,599,194
5,761,903
116,160,651
60,544,525
13,958,178
1,567,686
180,821,320

41,944,818
1,402,964,846
5,886,918
143,998,764
70,733,648
14,919,796
1,814,142
206,387,961

396,604,172
80,433,958
2,775,708,706

400,884,692
84,244,542
2,797,018,679

433,290,082
86,608,262
2,945,429,463

ินทรั ย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ
สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด
เงินลงทุนทั่วไป
เงินให้กู้ยืม
ทรัพย์สินรอการขาย-สุทธิ
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
ค่าความนิยม-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าจ้างค่าบ�าเหน็จและค่าใช้จ่ายในการ
รับประกันภัยอื่นรอตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่น
ร ม ินทรั ย

6
4,7,28
8
9

10
11
12
13
14
4,15
16
4,17

________________________________กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า25ถึง80เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
งบแ ดง �นะก�ร งิน (ต )
ันท
ัน � ม
2558

หน ิน
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
ส�ารองค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
ส�ารองเบี้ยประกันภัย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินอื่น
ร มหน ิน
น ง ้ ห้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญจ�านวนหุ้น16,184,250หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ100บาท
ทุนที่ออกและช�าระแล้ว
หุ้นสามัญจ�านวนหุ้น15,184,250หุ้น
จ่ายช�าระแล้วค่าหุ้นละ100บาท
ขาดทุนสะสม
ร ม น ง ้ ห้น
ร มหน ินแ ะ น ง จ้� ง

หม�ย หต

31 ัน � ม
2558
บ�ท

(ปรับปรง หม)
31 ัน � ม
1 มกร� ม
2557
2557
บ�ท
บ�ท

18

6,569,892
34,148,999

6,683,833
25,820,928

9,714,551
100,821,926

415,247,231
1,304,001,518
57,197,538
194,358,305
2,011,523,483

472,405,508
1,354,160,362
49,445,376
201,975,329
2,110,491,336

567,363,911
1,520,358,292
44,074,740
212,916,991
2,455,250,411

1,618,425,000

1,618,425,000

1,618,425,000

1,518,425,000
(754,239,777)
764,185,223
2,775,708,706

1,518,425,000
(831,897,657)
686,527,343
2,797,018,679

1,518,425,000
(1,028,245,948)
490,179,052
2,945,429,463

19
20
4,21
4,22

4

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า25ถึง80เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
งบกำ� ร �ดทน บด รจ
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

2558

หม�ย หต
ร�ย ด้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ
รายได้ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ
ร มร�ย ด้
� ช้จ�ย
การรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน
ร ม � ช้จ�ยก�รรับประกันภัย
กำ� รจ�กก�รรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
ก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
ก�าไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื่น
ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายอื่น
ภาษีเงินได้ถูกหักณที่จ่ายตัดจ�าหน่าย
อื่นๆ
กำ� รจ�กก�รดำ� นินง�น (ยก ป)

23

28
4,24,28

28

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า25ถึง80เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2558
บ�ท

(ปรับปรง หม)
2557
บ�ท

2,597,284,931
17,083,760
2,614,368,691

2,793,689,767
23,370,964
2,817,060,731

(1,407,510,413)
(359,270,706)
(548,300,316)
(295,615,081)
(2,610,696,516)

(1,464,490,997)
(382,912,221)
(580,349,144)
(281,242,985)
(2,708,995,347)

3,672,175
61,673,792
4,360,504
(14,385,446)

108,065,384
61,747,603
(5,918,801)
18,925,411

10,727,977
54,521,383

40,508,666
49,153,651

(324,827)
(530,176)
119,715,382

(310,715)
(4,039,950)
268,131,249

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
งบกำ� ร �ดทน บด รจ (ต )
ำ�หรับปี ิน ด ันท
นั � ม

2558

หม�ย หต
กำ� รจ�กก�รดำ� นินง�น (ยกม�)
เงินสมทบส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ต้นทุนทางการเงิน

32

กำ� รก นภ�ษ งิน ด้
ภาษีเงินได้

4,26

กำ� ร ท ิ

2558
บ�ท

(ปรับปรง หม)
2557
บ�ท

119,715,382

268,131,249

(7,048,822)
(6,548,822)
(4,369,504)
(54,344)

(7,283,444)
(6,783,444)
(4,608,592)
(50,080)

101,693,890
(24,036,010)

249,405,689
(50,429,428)

77,657,880

198,976,261

-

(3,284,962)

-

656,992

77,657,880

(2,627,970)
(2,627,970)
196,348,291

5.11

13.10

กำ� ร �ดทน บด รจ น
ร�ยก�รทจะ มจัดประ ภทร�ยก�ร หม ้� ป ้ น
กำ� รหร �ดทน นภ�ยห ัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ทเี่ กีย่ วกับรายการจะไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
ก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการทีจ่ ะไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
ก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิจากภาษีเงินได้
กำ� ร �ดทน บด รจร ม ำ�หรับปี
กำ� รต ห้น
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

4

4,27
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ย ด งห
ันท มกร� ม
2558 ต�มทร�ยง�น ้ ดิม
ผลสะสมจากการเปลี่ยนนโยบายบัญชีและการปรับงบการเงิน
ย ด ง ห ทปรับ หม
ก�าไรส�าหรับปี
ย ด งห
ันท
ัน � ม
2558

ย ด งห
ันท 1 มกร� ม
2557 ต�มทร�ยง�น ้ ดิม
ผลสะสมจากการเปลี่ยนนโยบายบัญชีและการปรับงบการเงิน
ย ด ง ห ทปรับ หม
ก�าไรส�าหรับปี
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปีสุทธิจากภาษี
-ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ย ด งห
ันท 31 ัน � ม
2557

งบแ ดงก�ร ป ยนแป ง น ง ้ ห้น
ำ�หรับปี ิน ด ันท
นั � ม
2558

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)

4

4

4

หม�ย หต

1,518,425,000
1,518,425,000
1,518,425,000

1,518,425,000

ทน ร นห้น
ท กแ ะ
ชำ�ระแ ้
บ�ท
1,518,425,000
1,518,425,000
-

(825,487,491)
(6,410,166)
(831,897,657)
77,657,880
(754,239,777)

(2,627,970)
(831,897,657)

กำ� ร ( �ดทน)
ะ ม
บ�ท
(1,018,790,458)
(9,455,490)
(1,028,245,948)
198,976,261
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690,309,539
(3,782,196)
686,527,343
77,657,880
764,185,223

(2,627,970)
686,527,343

รม
บ�ท
499,634,542
(9,455,490)
490,179,052
198,976,261
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(2,627,970)
2,627,970
-

-

กำ� ร( �ดทน)
จ�กก�รประม� ก�ร
ต�มห ัก ิต � ตร
ประกันภัย �ำ หรับ รงก�ร
ประ ยชน นักง�น
บ�ท
-

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
งบกระแ งิน ด
ำ�หรับปี ิน ด ันท

ัน � ม

2558
2558
บ�ท

2557
บ�ท

กระแ งิน ด ด้ม�จ�ก ( ช้ ป น) กิจกรรมดำ� นินง�น
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน
ภาษีเงินได้
งิน ด ท ิ ด้ม�จ�กกิจกรรมดำ� นินง�น

2,641,743,213
(6,778,146)
(1,309,282,968)
(184,950,464)
(354,568,341)
(564,937,429)
47,843,441
7,575,083
60,619,302
(296,750,995)
(10,428,886)
30,083,810

2,805,246,156
(72,998,549)
(1,367,192,481)
(192,352,977)
(375,159,318)
(601,547,061)
66,006,628
1,713,687
51,606,863
(271,818,631)
(27,236,513)
16,267,804

กระแ งิน ด ด้ม�จ�ก ( ช้ ป น) กิจกรรม งทน
กระแสเงินสดได้มา
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
เงินให้กู้ยืม
ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินด�าเนินงาน
งิน ด ท ิ ด้ม�จ�กกิจกรรม งทน

61,712,661
1,133,484,178
44,327,607
61,566,234
1,301,090,680

254,692,558
1,074,317,916
27,838,113
50,879,639
2,804
1,407,731,030

หม�ย หต

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า25ถึง80เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 2558
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
งบกระแ งิน ด (ต )
ำ�หรับปี ิน ด ันท

ัน � ม

2558
2558
บ�ท

2557
บ�ท

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

(269,315,236)

(272,928,192)

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินด�าเนินงาน

(969,124,349)
(40,149,870)

(1,144,711,590)
(181,850)
(1,798,914)

(1,278,589,455)

(1,419,620,546)

22,501,225

(11,889,516)

52,585,035
122,639,876
175,224,911

4,378,288
118,261,588
122,639,876

หม�ย หต
กระแ งิน ด ด้ม�จ�ก ( ช้ ป น) กิจกรรม งทน (ต )
กระแสเงินสดใช้ไป

งิน ด ท ิ ช้ ปจ�กกิจกรรม งทน
งิน ด ท ิ ด้ม�จ�ก ( ช้ ป น) กิจกรรม งทน
งิน ดแ ะร�ยก�ร ทยบ ท� งิน ด ิม น ท ิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดณวันต้นปี
งิน ดแ ะร�ยก�ร ทยบ ท� งิน ด ัน ินปี

6

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า25ถึง80เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

2558

้ ม ทั ป
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของ
ประเทศไทยเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ.2490และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัดเมื่อวันที่1สิงหาคมพ.ศ.2555
บริษทั มีทอี่ ยูจ่ ดทะเบียนตัง้ อยูเ่ ลขที่ 295ถนนสีพ่ ระยาแขวงสีพ่ ระยาเขตบางรักกรุงเทพมหานคร
บริษทั ไม่มสี าขาธุรกิจหลักของบริษทั คือการรับประกันวินาศภัยและการประกันภัยต่อในประเทศ
งบการเงินได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์พ.ศ.2559

2

น ยบ�ยก�รบั ช
นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญที่ใช้ในการจัดท�างบการเงินมีดังต่อไปนี้

2

ก

ก�รจัดทำ�งบก�ร งิน

งบการเงินได้จัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินของไทยที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547นอกจากนี้ งบการเงินได้จัดท�าขึ้นตามรูปแบบที่ก�าหนดโดยประกาศของส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(“คปภ.”)เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขและระยะเวลา
ในการจัดท�าและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย(ฉบับที่ 4)ลงวันที่
31กรกฎาคมพ.ศ.2556ซึ่งสามารถใช้รูปแบบงบการเงินตามฉบับเดิมลงวันที่ 27พฤษภาคมพ.ศ.2553
งบการเงินได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเรื่อง
ที่อธิบายในนโยบายการบัญชี
การจัดท�างบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ก�าหนดให้ใช้ประมาณการทาง
บัญชีที่ส�าคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดท�าขึ้นตามกระบวนการในการน�านโยบายการบัญชีของกิจการ
ไปถือปฏิบตั ิ และต้องเปิดเผยเรือ่ งการใช้ดลุ ยพินจิ ของผูบ้ ริหารหรือความซับซ้อนหรือเกีย่ วกับข้อสมมติฐานและประมาณการ
ทีม่ นี ยั ส�าคัญต่องบการเงินรวมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 5
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดท�าขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทยในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกัน
หรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 2558
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

2

2558

น ยบ�ยก�รบั ช (ต )
2 2 ม�ตร �นก�รร�ยง�นท�งก�ร งิน หม ม�ตร �นก�รบั ชทมก�รปรับปรงแ ะม�ตร �นก�ร
ร�ยง�นท�งก�ร งินทมก�รปรับปรง
2.2.1 ม�ตร �นก�รร�ยง�นท�งก�ร งิน หม ม�ตร �นก�รบั ชทมก�รปรับปรงแ ะม�ตร �นก�รร�ยง�น
ท�งก�ร งินทมก�รปรับปรง งม บัง บั ช้ ันท 1 มกร� ม
2558 แ ะ กย ้ งกับบริษัท
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�าคัญและกระทบต่อบริษัท
มีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1(ปรับปรุง2557)

เรื่องการน�าเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19(ปรับปรุง2557)

เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่13

เรื่องการวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1(ปรับปรุง2557)การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญได้แก่การเพิ่มเติมข้อก�าหนด
ให้บริษัทจัดกลุ่มรายการที่แสดงอยู่ใน“ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น”โดยใช้เกณฑ์ว่ารายการนั้นสามารถ
จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลังได้หรือไม่มาตรฐานทีป่ รับปรุงนีไ้ ม่ได้ระบุ
ว่ารายการใดจะแสดงอยู่ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่19(ปรับปรุง2557)การเปลี่ยนแปลงที่สา� คัญได้แก่(ก)ผลก�าไรและขาดทุน
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเปลีย่ นชือ่ เป็น“การวัดมูลค่าใหม่”และต้องรับรูใ้ น
“ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ”ทันทีผลก�าไรและขาดทุนจากการประมาณการ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
จะไม่สามารถรับรูต้ ามวิธขี อบเขตหรือรับรูใ้ นก�าไรหรือขาดทุนได้และ(ข)ต้นทุนบริการในอดีตจะรับรูใ้ นปี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการผลประโยชน์ที่ยังไม่เป็นสิทธิขาดจะไม่สามารถรับรู้ตลอดระยะเวลาการให้
บริการในอนาคตได้ผลกระทบทีเ่ ป็นสาระส�าคัญต่อบริษทั อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ4
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง และลดความซ�้าซ้อนของ
ค�านิยามของมูลค่ายุติธรรมโดยการก�าหนดค�านิยามและแหล่งข้อมูลในการวัดมูลค่ายุติธรรมและ
การเปิดเผยข้อมูลส�าหรับใช้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับ
งบการเงินของบริษัท ยกเว้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูลซึ่งบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานฉบับนี้
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ3
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

2

2558

น ยบ�ยก�รบั ช (ต )
2 2 ม�ตร �นก�รร�ยง�นท�งก�ร งิน หม ม�ตร �นก�รบั ชทมก�รปรับปรงแ ะม�ตร �นก�ร
ร�ยง�นท�งก�ร งินทมก�รปรับปรง (ต )
2.2.1 ม�ตร �นก�รร�ยง�นท�งก�ร งิน หม ม�ตร �นก�รบั ชทมก�รปรับปรงแ ะม�ตร �นก�รร�ยง�น
ท�งก�ร งินทมก�รปรับปรง งม บัง บั ช้ นั ท 1 มกร� ม
2558 แ ะ กย ้ งกับบริษทั (ต )
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระส�าคัญและไม่มีผลกระทบต่อบริษัท
มีดังนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7(ปรับปรุง2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8(ปรับปรุง2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่10(ปรับปรุง2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่12(ปรับปรุง2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่17(ปรับปรุง2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่18(ปรับปรุง2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่24(ปรับปรุง2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26(ปรับปรุง2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่33(ปรับปรุง2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่36(ปรับปรุง2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่37(ปรับปรุง2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่38(ปรับปรุง2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่27
(ปรับปรุง2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
(ปรับปรุง2557)

เรื่องงบกระแสเงินสด
เรือ่ งนโยบายการบัญชีการเปลีย่ นแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เรื่องเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่องภาษีเงินได้
เรื่องสัญญาเช่า
เรื่องรายได้
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
 ที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่องการบัญชีและการรายงานโครงการ
 ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
เรื่องก�าไรต่อหุ้น
เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์
เรื่องประมาณการหนี้สินหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและ
 สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เรื่องการประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตาม
 รูปแบบกฎหมาย
เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 2558
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

2

2558

น ยบ�ยก�รบั ช (ต )
2 2 ม�ตร �นก�รร�ยง�นท�งก�ร งิน หม ม�ตร �นก�รบั ชทมก�รปรับปรงแ ะม�ตร �นก�ร
ร�ยง�นท�งก�ร งินทมก�รปรับปรง (ต )
2.2.1 ม�ตร �นก�รร�ยง�นท�งก�ร งิน หม ม�ตร �นก�รบั ชทมก�รปรับปรงแ ะม�ตร �นก�รร�ยง�น
ท�งก�ร งินทมก�รปรับปรง งม บัง บั ช้ นั ท 1 มกร� ม
2558 แ ะ กย ้ งกับบริษทั (ต )
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระส�าคัญและไม่มีผลกระทบต่อบริษัท
มีดังนี้(ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่1(ปรับปรุง2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่4(ปรับปรุง2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่10(ปรับปรุง2557)

เรือ่ งการเปลีย่ นแปลงในหนีส้ นิ ทีเ่ กิดขึน้ จากการ
รื้อถอนการบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน
เรื่องการประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรือไม่
เรื่องงบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

2.2.2 ม�ตร �นก�รร�ยง�นท�งก�ร งิน หม ม�ตร �นก�รบั ชทมก�รปรับปรง แ ะม�ตร �นก�รร�ยง�น
ท�งก�ร งินทมก�รปรับปรง งม บัง บั ช้ นั ท 1 มกร� ม
255 ง กย ้ งกับบริษทั แ ะ
ยัง ม ด้นำ�ม� ช้ก น ัน ป ิบัติ
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ส่งผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่อบริษัทมีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่36(ปรับปรุง2558) เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุง2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
(ปรับปรุง2558)

เรื่องสัญญาประกันภัย
เรื่องการวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36(ปรับปรุง2558)เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ ได้มีการก�าหนดเพิ่มเติม
เกี่ ย วกั บ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ในกรณี ที่ มู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื น ของสิ น ทรั พ ย์ วั ด มู ล ค่ า โดยใช้ วิ ธี
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจ�าหน่ายโดยการเปิดเผยดังกล่าวรวมถึง1)ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
2) กรณีที่การวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในล�าดับชั้นที่ 2 และ 3 จะต้องมีการเปิดเผย เทคนิคที่ใช้ในการ
วัดมูลค่ายุติธรรมและข้อสมมติฐานส�าคัญที่ใช้ผู้บริหารของกิจการอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบ
จากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

2

2558

น ยบ�ยก�รบั ช (ต )
2 2 ม�ตร �นก�รร�ยง�นท�งก�ร งิน หม ม�ตร �นก�รบั ชทมก�รปรับปรงแ ะม�ตร �นก�ร
ร�ยง�นท�งก�ร งินทมก�รปรับปรง (ต )
2.2.2 ม�ตร �นก�รร�ยง�นท�งก�ร งิน หม ม�ตร �นก�รบั ชทมก�รปรับปรง แ ะม�ตร �นก�รร�ยง�น
ท�งก�ร งินทมก�รปรับปรง งม บัง บั ช้ นั ท 1 มกร� ม
255 ง กย ้ งกับบริษทั แ ะ
ยัง ม ด้นำ�ม� ช้ก น ัน ป ิบัติ (ต )
(ก)กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ส่งผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่อบริษัทมีดังต่อไปนี้(ต่อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4(ปรับปรุง2558)ถือปฏิบตั กิ บั สัญญาประกันภัยทัง้ หมด(รวมถึง
สัญญาประกันภัยต่อ)ที่กิจการเป็นผู้ออกและสัญญาประกันภัยต่อที่กิจการถือไว้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ยกเว้นเป็นการชั่วคราวให้ผู้รับประกันภัยไม่ต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดบางประการของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอืน่ ๆรวมทัง้ ข้อก�าหนดตามแม่บทการบัญชีในการเลือกใช้นโยบาย
การบัญชีสา� หรับสัญญาประกันภัยอย่างไรก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีม้ ขี อ้ ก�าหนดดังนี้
(ก)ห้ามตั้งประมาณการหนี้สินส�าหรับค่าสินไหมทดแทนที่ยังไม่เกิดขึ้นณวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
(ข)ให้ทดสอบความเพียงพอของหนีส้ นิ จากการประกันภัยทีร่ บั รูแ้ ล้วและทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์
จากสัญญาประกันภัยต่อและ(ค)ให้ผู้รับประกันภัยบันทึกหนี้สินจากสัญญาประกันภัยไว้ในงบแสดง
ฐานะการเงินของกิจการจนกว่าภาระหนี้สินจากสัญญาประกันภัยนั้นจะหมดลง หรือยกเลิกหรือสิ้นผล
บังคับและ(ง)ให้แสดงหนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัยโดยไม่มกี ารหักกลบกับสินทรัพย์จากสัญญาประกัน
ภัยต่อที่เกี่ยวข้องผู้บริหารของกิจการอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่13(ปรับปรุง2558)เรื่องมูลค่ายุติธรรมได้ก�าหนดให้ชัดเจนขึ้น
เกี่ยวกับข้อยกเว้นในเรื่องของการวัดมูลค่ายุติธรรมเป็นกลุ่มให้ปฏิบัติใช้กับทุกสัญญาที่อยู่ในขอบเขต
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9เรือ่ งเครือ่ งมือทางการเงิน(เมือ่ มีการประกาศใช้)ซึง่ รวมถึง
สัญญาที่ไม่เป็นสัญญาทางการเงิน

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 2558
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

2558

2 น ยบ�ยก�รบั ช (ต )
2 2 ม�ตร �นก�รร�ยง�นท�งก�ร งิน หม ม�ตร �นก�รบั ชทมก�รปรับปรงแ ะม�ตร �นก�ร
ร�ยง�นท�งก�ร งินทมก�รปรับปรง (ต )
2 2 2 ม�ตร �นก�รร�ยง�นท�งก�ร งิน หม ม�ตร �นก�รบั ชทมก�รปรับปรง แ ะม�ตร �นก�รร�ยง�น
ท�งก�ร งินทมก�รปรับปรง งม บัง บั ช้ นั ท มกร� ม
255 ง กย ้ งกับบริษทั แ ะ
ยัง ม ด้นำ�ม� ช้ก น ัน ป ิบัติ (ต )
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระส�าคัญและไม่มีผลกระทบต่อบริษัท
มีดังนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1(ปรับปรุง2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7(ปรับปรุง2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8(ปรับปรุง2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10(ปรับปรุง2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12(ปรับปรุง2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17(ปรับปรุง2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18(ปรับปรุง2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33(ปรับปรุง2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34(ปรับปรุง2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37(ปรับปรุง2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่27
(ปรับปรุง2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่32
(ปรับปรุง2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1(ปรับปรุง2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4(ปรับปรุง2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่10(ปรับปรุง2558)
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เรื่องการน�าเสนองบการเงิน
เรื่องงบกระแสเงินสด
เรื่องนโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เรื่องเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่องภาษีเงินได้
เรื่องสัญญาเช่า
เรื่องรายได้
เรื่องก�าไรต่อหุ้น
เรื่องงบการเงินระหว่างกาล
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่องการประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตาม
รูปแบบกฎหมาย
เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
เรื่ อ ง การเปลี่ ย นแปลงในหนี้ สิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
     การรื้ อ ถอนการบู ร ณะ และหนี้ สิ น ที่ มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
เรื่ อ ง การประเมิ น ว่ า  ข้ อ ตกลงประกอบด้ ว ย
สัญญาเช่าหรือไม่

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

2

2558

น ยบ�ยก�รบั ช (ต )
2

งิน ดแ ะร�ยก�ร ทยบ ท� งิน ด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึงเงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูงซึง่
ถึงก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน3เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้เงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารซึ่งจะต้องช�าระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2

บยประกันภัย ้�งรับ
เบี้ยประกันภัยค้างรับแสดงด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณจากการสอบทานยอด
คงเหลือณวันสิน้ ปีหนีส้ ญ
ู ทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างปีตดั เป็นค่าใช้จา่ ยทันทีทเี่ กิดขึน้ บริษทั พิจารณาตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
จากการสอบทานสถานะปัจจุบันของหนี้ที่ค้างช�าระนาน และหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ ซึ่งพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงิน

25

ินทรั ยจ�กก�รประกันภัยต แ ะ จ้�หนบริษัทประกันภัยต
(ก) สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงไปด้วยจ�านวนเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อเงินมัดจ�าที่วางไว้จากการ
รับประกันภัยต่อและส�ารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากบริษัทประกันภัยต่อประกอบด้วยค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จค้างรับค่าสินไหมทดแทนค้างรับและ
รายการค้างรับอื่นๆจากบริษัทประกันภัยต่อยกเว้นเบี้ยประกันภัยค้างรับหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยบริษัท
บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ซึ่งพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและตามสถานะปัจจุบันของเงินค้างรับจากบริษัทประกันภัยต่อ ณวันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงาน
ส�ารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อประมาณขึ้นตามสัดส่วนของการประกันภัยต่อของ
ส�ารองเบี้ยประกันภัย และส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายตามกฎหมายว่าด้วย
การค�านวณส�ารองประกันภัย
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25

ินทรั ยจ�กก�รประกันภัยต แ ะ จ้�หนบริษัทประกันภัยต (ต )
(ข) เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อแสดงด้วยจ�านวนเงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อและเงินมัดจ�าที่บริษัทถือไว้จาก
การเอาประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อประกอบด้วยเบีย้ ประกันภัยต่อและรายการค้างจ่ายอืน่ ๆให้กบั บริษทั ประกันภัยต่อ
ยกเว้นค่าสินไหมทดแทน
บริษทั แสดงรายการสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิของกิจการเดียวกัน(สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อหรือ
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ)เมื่อเข้าเงื่อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้
1) บริษัทมีสิทธิตามกฎหมายในการน�าจ�านวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกันและ
2) บริษัทตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายช�าระจ�านวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจที่จะ
รับประโยชน์จากสินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายช�าระหนี้สิน

2.6

งิน งทน นห ักทรั ย
บริษัทจัดประเภทเงินลงทุนเป็นประเภทดังต่อไปนี้คือ เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบก�าหนด เงินลงทุนเพื่อค้าและ
เงินลงทุนทั่วไปการจัดประเภทขึ้นอยู่กับเป้าหมายขณะลงทุนฝ่ายบริหารจะเป็นผู้กา� หนดการจัดประเภทที่เหมาะสม
ส�าหรับเงินลงทุนณเวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทอย่างเป็นปกติ
1) เงินลงทุนทีถ่ อื ไว้จนครบก�าหนดคือเงินลงทุนทีม่ กี า� หนดเวลาและผูบ้ ริหารตัง้ ใจแน่วแน่พร้อมกับมีความสามารถ
ถือไว้จนครบก�าหนด
2) เงินลงทุนเพื่อค้า คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมายหลักในการหาก�าไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสั้น
ไม่เกิน3เดือนนับแต่เวลาที่ลงทุน
3) เงินลงทุนทั่วไปคือเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ
เงินลงทุนทั้ง3ประเภทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มา
ซึ่งเงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการท�ารายการ
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งิน งทน นห ักทรั ย (ต )
เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบก�าหนดวัดมูลค่าภายหลังการได้มาด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย หักด้วยค่าเผื่อการ
ด้อยค่าบริษัทตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต�่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจ�านวนที่
ตัดจ�าหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
เงินลงทุนเพื่อค้าวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตามราคาเสนอซื้อ
ณ วันท�าการสุดท้ายของวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยอ้างอิงราคาเสนอซื้อล่าสุดจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทยรายการก�าไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อค้ารับรู้ใน
งบก�าไรขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปซึ่งแสดงตามราคาทุนสุทธิจาก
ค่าเผื่อการด้อยค่า
บริษทั จะทดสอบค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าของเงินลงทุนเมือ่ มีขอ้ บ่งชีว้ า่ เงินลงทุนนัน้ อาจมีคา่ เผือ่ การลดลงของมูลค่า
เกิดขึน้ หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนบริษทั จะบันทึกรายการขาดทุนจากค่าเผือ่ การ
ลดลงของมูลค่ารวมไว้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน บริษัทจะปรับเปลี่ยนราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม
ณวันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมณวันที่โอนได้บันทึกเป็น
รายการก�าไรหรือขาดทุนในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือแสดงเป็นส่วนเกินทุนหรือส่วนต�า่ กว่าทุนจากการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าในส่วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
ในการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�าหน่ายเมื่อเปรียบ
เทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในก�าไรหรือขาดทุน กรณีที่จ�าหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ใน
ตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จ�าหน่ายจะก�าหนดโดยใช้
วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักด้วยราคาตามบัญชีจากจ�านวนทั้งหมดที่ถือไว้

2

งิน ห้ก้ยมแ ะ �

หน ง ัยจะ

เงินให้กู้ยืมแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืม ส�าหรับผลขาดทุน
ทีค่ าดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนีไ้ ม่ได้โดยการวิเคราะห์และประเมินความสามารถในการช�าระหนีข้ องลูกหนีแ้ ต่ละราย
และมูลค่าหลักประกันประกอบค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่ม(ลด)บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างปี
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นปรับปรง � �รแ ะ ปกร
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
(ถ้ามี)
ราคาทุนของส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ รวมถึงราคาซื้ออากรขาเข้าภาษีซื้อที่เรียกคืนไม่ได้ (หลังหักส่วนลด
การค้าและจ�านวนที่ได้รับคืนจากผู้ขาย)และต้นทุนทางตรงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์
นั้นอยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร รวมทั้งต้นทุนที่ประมาณการ
ที่ดีที่สุดส�าหรับการรื้อการขนย้ายและการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นภาระผูกพันของบริษัทที่เกิดขึ้นเมื่อ
บริษัทได้สินทรัพย์นั้นมาหรือเป็นผลจากการใช้สินทรัพย์นั้นในช่วงเวลาหนึ่ง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการส่วนปรับปรุงอาคารและ
อุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้นและ
สามารถวัดมูลค่าของต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจ�าหน่ายตามมูลค่า
ตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบ�ารุงส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าจะรับรู้ในก�าไรหรือ
ขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสือ่ มราคาค�านวณจากมูลค่าเสือ่ มสภาพของรายการส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ซึง่ ประกอบด้วยราคาทุนของ
สินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่นหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือขาดทุน ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดย
ประมาณของสินทรัพย์หรือส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดง
ได้ดังนี้
ส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งส�านักงาน
ยานพาหนะ
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นปรับปรง � �รแ ะ ปกร (ต )
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์และมูลค่าคงเหลือถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปี
บัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม
ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนทันที
ผลก�าไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดจากการจ�าหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ค�านวณโดยเปรียบเทียบจากสิง่ ตอบแทน
สุทธิที่ได้รับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้บัญชีผลก�าไรหรือขาดทุนอื่นสุทธิ
ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2

� �มนิยม
ค่าความนิยมคือสิ่งตอบแทนที่โอนให้ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ ณ วันที่ได้มา
ซึ่งธุรกิจนั้นค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน
ค่าความนิยมที่รับรู้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื่อ
การด้อยค่าของค่าความนิยมที่รับรู้แล้วจะไม่มีการกลับรายการทั้งนี้มูลค่าคงเหลือตามบัญชีของค่าความนิยม
จะถูกรวมค�านวณในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อมีการขายธุรกิจนั้น
ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยังหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด
โดยที่หน่วยนั้นอาจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกันซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการซื้อธุรกิจ
ซึ่งค่าความนิยมเกิดขึ้นจากส่วนงานปฏิบัติการที่ระบุได้

2.10 ินทรั ย มมตั ตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและผลขาดทุน
จากการด้อยค่าสะสม(ถ้ามี)
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

2

2558

น ยบ�ยก�รบั ช (ต )
2

ินทรั ย มมตั ตน (ต )
ค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณโดยน�าราคาทุนของสินทรัพย์หรือจ�านวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์
ในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเริ่มตัดจ�าหน่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ส�าหรับปีปัจจุบัน
และปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้



โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

















7ปี

วิธีการตัดจ�าหน่ายระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและจะ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม

2

ก�รด้ ย � ง ินทรั ย
สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัดซึ่งไม่มีการตัดจ�าหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจ�าทุกปี
สินทรัพย์อื่นที่มีการตัดจ�าหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชี
อาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่า
มูลค่าสุทธิทคี่ าดว่าจะได้รบั คืนซึง่ หมายถึงจ�านวนทีส่ งู กว่าระหว่างมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่า
จากการใช้สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ทีส่ ามารถแยกออกมาได้เพือ่ วัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า
สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่
จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าณวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

2 2 ั

� ช�ระยะย�

ก) ั

� ช�ระยะย�

กร บริษัท ปน ้ ช�

สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็น
ส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิ่ง
ตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า)จะบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

2

2558

น ยบ�ยก�รบั ช (ต )
2 2 ั

� ช�ระยะย� (ต )

ก) ั

� ช�ระยะย�

กร บริษัท ปน ้ ช�

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบ
ทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า
หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�า่ กว่า
จ�านวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนีส้ นิ และค่าใช้จา่ ยทางการเงินเพือ่ ให้ได้อตั ราดอกเบีย้ คงทีต่ อ่
หนีส้ นิ คงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญาภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จา่ ยทางการเงินจะบันทึกเป็น
หนีส้ นิ ระยะยาวส่วนดอกเบีย้ จ่ายจะบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพือ่ ท�าให้อตั ราดอกเบีย้
แต่ละปีเป็นอัตราคงที่ส�าหรับยอดคงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิด
ค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
)

ั

� ช�ระยะย�

กร ทบริษัท ปน ้ ห้ ช�

สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าด�าเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนปรับปรุงอาคารและ
อุปกรณ์ และตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับรายการส่วน
ปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ของบริษัทซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจ
ที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า)รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า

2

หน ินจ�ก ั
ก)

�ประกันภัย

ำ�ร ง � ิน หมทดแทนแ ะ � ิน หมทดแทน ้�งจ�ย
ส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายประกอบด้วยค่าสินไหมทดแทนทีเ่ กิดขึน้ และได้รบั แจ้ง
เหตุแล้วและค่าสินไหมทดแทนทีเ่ กิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับแจ้งเหตุรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดการสินไหม
ทดแทนค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจ�านวนทีจ่ ะจ่ายจริงส่วนส�ารองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมือ่ ได้
รับการแจ้งค�าเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้ อาประกันภัยตามจ�านวนทีผ่ เู้ อาประกันภัยแจ้งและโดยการประมาณการ
ของฝ่ายบริหารมูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

2

2558

น ยบ�ยก�รบั ช (ต )
2

หน ินจ�ก ั
ก)

�ประกันภัย (ต )

ำ�ร ง � ิน หมทดแทนแ ะ � ิน หมทดแทน ้�งจ�ย
ส�ารองค่าสินไหมทดแทนทีเ่ กิดขึน้ แล้วแต่ยงั ไม่ได้รบั แจ้งเหตุค�านวณด้วยวิธคี ณิตศาสตร์ประกันภัยchainladder
โดยค�านวณจากประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยในอนาคต
ส�าหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วก่อนหรือณวันที่ในรอบระยะเวลารายงานทั้งจากรายการความสูญเสียที่
บริษัทได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงานสุทธิด้วยค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรู้ไปแล้วในบัญชี

)

ำ�ร ง บยประกันภัย
ส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ แสดงถึงสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับของกรมธรรม์ ที่สัมพันธ์กับระยะ
เวลาของความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดณวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจนถึงวันที่ที่กรมธรรม์ประกันภัยหมดอายุ
โดยค�านวณตามวิธีการดังนี้
ประ ภทก�รประกัน
- การประกันอัคคีภัยตัวเรือรถยนต์และเบ็ดเตล็ด
-การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง(เฉพาะเที่ยว)
-การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง

ิ ก�ร ำ�น
-
-

-


งิน ำ�ร ง

วิธเี ฉลีย่ รายเดือน(วิธเี ศษหนึง่ ส่วนยีส่ บิ สี)่
เต็มจ�านวนเบีย้ ประกันภัยรับสุทธิในรอบเก้าสิบวัน
ย้อนหลัง
เต็มจ�านวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิในรอบสามสิบวัน
ย้อนหลัง

ส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดเป็นจ�านวนเงินที่บริษัทจัดส�ารองไว้เพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคตส�าหรับการประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่ ซึ่งค�านวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยบริษัทใช้
การประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ของค่าสินไหมทดแทนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในระยะเวลาเอาประกันทีเ่ หลืออยูน่ บั จากวัน
ประเมินโดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต
บริษัทจะเปรียบเทียบส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดกับเงินส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
ในกรณีท่ีส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดสูงกว่าเงินส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ผลต่างจะถูก
รับรู้เป็นส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดในงบการเงิน

8
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

2

2558

น ยบ�ยก�รบั ช (ต )
2

ประ ยชน นักง�น
รงก�ร มทบ งิน
บริษัทจัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้ก�าหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว
สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัทและได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุน
ซึ่งได้รับอนุมัติจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้
รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษทั เงินจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลีย้ งชีพบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ย
ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
รงก�ร ประ ยชนห ัง กจ�กง�น
บริษัทมีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานไทย ซึ่งบริษัทถือว่า
เงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงานโดยจ�านวนหนีส้ นิ ส�าหรับผลประโยชน์
พนักงานดังกล่าวขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและจ�านวนปีที่พนักงานท�างานให้บริษัทจนถึงวันที่พนักงานเกษียณอายุใน
อนาคต
โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้เป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ถูกค�านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการท�างานของพนักงานในปัจจุบันและในงวดก่อนๆผลประโยชน์
ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินลดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบันอัตราคิดลดเป็นอัตราณวันที่รายงานจากพันธบัตร
รัฐบาล ซึ่งมีระยะเวลาครบก�าหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาครบก�าหนดช�าระภาระผูกพันของบริษัทการค�านวณ
นั้นจัดท�าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ บริษัทรับรู้
ก�าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากโครงการผลประโยชน์
เป็นรายการหนึ่งในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์เป็นค่าใช้จ่าย
ในก�าไรหรือขาดทุน
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

2

2558

น ยบ�ยก�รบั ช (ต )
2 5 ภ�ษ งิน ด้ปีปจจบันแ ะภ�ษ งิน ด้ร ก�รตัดบั ช
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้สา� หรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของปีปจั จุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีภาษีเงินได้จะรับรู้
ในก�าไรหรือขาดทุนยกเว้นส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นในกรณีนี้
ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นตามล�าดับ
ภาษีเงินได้ของปีปจั จุบนั ค�านวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรทีม่ ผี ลบังคับใช้อยู่ หรือทีค่ าดได้คอ่ นข้างแน่วา่ จะมี
ผลบังคับใช้ภายในสิน้ รอบระยะเวลาทีร่ ายงานผูบ้ ริหารจะประเมินสถานะของการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเป็นปีๆ
โดยค�านึงถึงสถานการณ์ทสี่ ามารถน�ากฎหมายภาษีอากรไปปฏิบตั ซิ งึ่ ขึน้ อยูก่ บั การตีความและจะตัง้ ประมาณการค่า
ใช้จ่ายภาษีอากรหากคาดว่าจะต้องจ่ายช�าระเจ้าหน้าที่ภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตั้งเต็มจ�านวนตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และ
หนี้สินและราคาตามบัญชีท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินอย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิด
จากการรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและ ณ วันที่
เกิดรายการรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก�าไรทางบัญชีและก�าไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค�านวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับ
ใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะน�าไปใช้เมือ่ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ทีเ่ กีย่ วข้องได้รบั ประโยชน์หรือหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายช�าระ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะมีก�าไรทางภาษีเพียงพอที่จะน�า
จ�านวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์
สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี แ ละหนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี จ ะแสดงหั ก กลบกั น ก็ ต ่ อ เมื่ อ บริ ษั ท
มี สิ ท ธิ ต ามกฎหมายที่ จ ะน� า สิ น ทรั พ ย์ ภ าษี เ งิ น ได้ ข องปี ป ั จ จุ บั น มาหั ก กลบกั บ หนี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ ข องปี ป ั จ จุ บั น
และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมิน
โดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีตา่ งกันซึ่งตัง้ ใจ
จะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ
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2

ประม� ก�รหน ิน
ประมาณการหนี้สิน จะรับรู้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดท�าไว้
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการช�าระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้
บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไปและตามประมาณการจ�านวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ
ในกรณีที่มีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ กิจการก�าหนดความน่าจะเป็นที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากร
เพื่อจ่ายช�าระภาระผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท แม้ว่า
ความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ทกี่ จิ การจะสูญเสียทรัพยากรเพือ่ ช�าระภาระผูกพันบางรายการทีจ่ ดั อยูใ่ นประเภทเดียวกัน
จะมีระดับต�่า

2

ก�รจ�ย งินปน
เงิ น ปั น ผลที่ จ ่ า ยไปยั ง ผู ้ ถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท จะรั บ รู ้ ใ นด้ า นหนี้ สิ น ในงบการเงิ น ของบริ ษั ท ในรอบระยะเวลาบั ญ ชี
ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล

2 8 บ

หร กิจก�รท กย ้ งกัน

บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั หมายถึงกิจการและบุคคลทีค่ วบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยู่
ภายใต้การควบคุมเดียวกับบริษัททั้งทางตรงหรือทางอ้อมไม่ว่าจะโดยทอดเดียวหรือหลายทอด กิจการและบุคคล
ดังกล่าวเป็นบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั บริษทั ย่อยและบริษทั ย่อยล�าดับถัดไปบริษทั ร่วมและบุคคลทีเ่ ป็น
เจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญเหนือกิจการผู้บริหารส�าคัญรวมทั้ง
กรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้นกิจการและบุคคลทั้งหมด
ถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องค�านึงถึงรายละเอียดของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
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2

2558

น ยบ�ยก�รบั ช (ต )
2

ร งม ท�งก�ร งิน
สินทรัพย์ทางการเงินบนงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรายได้จากการลงทุน
ค้างรับเบี้ยประกันภัยค้างรับบางรายการของสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินให้กู้ยืม
และบางรายการของสินทรัพย์อนื่ หนีส้ นิ ทางการเงินบนงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเจ้าหนีบ้ ริษทั ประกันภัยต่อ
บางรายการของส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
และหนี้สินอื่นซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะส�าหรับรายการแต่ละรายการได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

2 2 ก�รรับร้ร�ย ด้แ ะ � ช้จ�ย
ร�ย ด้
เบี้ ย ประกั น ภั ย รั บ ประกอบด้ ว ย เบี้ ย ประกั น ภั ย รั บ โดยตรงจากผู ้ เ อาประกั น ภั ย และเบี้ ย ประกั น ภั ย ต่ อ
รับเบี้ยประกันภัยจะถือเป็นรายได้ณวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับใช้หักด้วยมูลค่าของกรมธรรม์ที่ยกเลิก
การส่งคืนเบี้ยประกันภัย เบี้ยประกันภัยต่อและส่วนเปลี่ยนแปลงในส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
ในกรณีที่กรมธรรม์มีอายุการคุ้มครองเกิน1ปี จะบันทึกรายได้เป็นรายการรับล่วงหน้าโดยทยอยรับรู้เป็นรายได้ตาม
อายุการคุ้มครองเป็นรายปี
เบี้ยประกันภัยต่อรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทได้รับใบค�าขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้งการเอาประกันภัยต่อจาก
บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นรายได้ในปีที่ได้ให้บริการ
เงินปันผลบันทึกเป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่าย ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตรา
ผลตอบแทนที่แท้จริง
รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
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2

2558

น ยบ�ยก�รบั ช (ต )
2 2 ก�รรับร้ร�ย ด้แ ะ � ช้จ�ย (ต )
� ช้จ�ย
เบี้ยประกันภัยต่อจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อได้โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยให้บริษัท
รับประกันภัยต่อแล้ว
ต้นทุนการหาประกันภัยเช่นค่านายหน้าและค่าบ�าเหน็จจ่ายได้บันทึกเป็นรายได้ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จรอตัดบัญชี
เมื่อเกิดขึ้นโดยทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดระยะเวลาความคุ้มครองของกรมธรรม์
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายใน
การจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยต่อซึ่งแสดงตามมูลค่าของ
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและรายการปรับปรุงค่าสินไหมของปีปัจจุบันและปีก่อนที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างปีหักด้วยมูลค่าซากและการรับคืนอืน่ (ถ้ามี)และหักด้วยค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อทีเ่ กีย่ วข้อง
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงจะรับรู้เมื่อได้รับแจ้ง
จากผูเ้ อาประกันตามจ�านวนทีผ่ เู้ อาประกันภัยแจ้งและโดยการประมาณการของฝ่ายบริหารมูลค่าประมาณการสินไหม
ทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้องค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหม
ทดแทนจากการรับประกันภัยต่อจะรับรู้เมื่อได้รับแจ้งจากบริษัทประกันต่อตามจ�านวนที่ได้รับแจ้ง
ค่าใช้จ่ายอื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 2558
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

2558

ก�รจัดก�ร �ม ยงท�งก�ร งิน
น ยบ�ยก�รจัดก�ร �ม ยงท�งด้�นก�ร งิน
บริษัทมีความเสี่ยงจากการด�าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนด
ตามสัญญาของคู่สัญญาบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งก�าไรหรือการค้า
การจัดการความเสีย่ งเป็นส่วนทีส่ า� คัญของธุรกิจของบริษทั บริษทั มีระบบในการควบคุมให้มคี วามสมดุลของระดับความเสีย่ ง
ที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยงฝ่ายบริหารได้มีการ
ควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ม่ันใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและ
การควบคุมความเสี่ยง

ก�รบริห�รจัดก�รทน
บริ ษั ท ด� า รงไว้ ซึ่ ง เงิ น กองทุ น ตามข้ อ บั ง คั บ ในประเทศของส� า นั ก งานคณะกรรมการก� า กั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบ
ธุรกิจประกันภัยวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนของบริษัท คือการจัดให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อการ
ด�ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันผู้เอาประกัน และสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
และผลประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อด�ารงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการด�ารงไว้ซงึ่ ความเหมาะสมของโครงสร้างของทุนบริษทั อาจปรับจ�านวนการจ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ การคืนทุนให้แก่
ผู้ถือหุ้นหรือการออกหุ้นใหม่

�ม ยงด้�น ัตร�ด ก บย
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยหมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและมีผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยจากการลงทุน
ซึ่งประกอบด้วยการลงทุนประเภทระยะสั้นและระยะยาวโดยมีผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัว บริษัท
ได้บริหารความเสี่ยงจากการลงทุนโดยค�านึงถึงความเสี่ยงจากการลงทุนควบคู่กับความเหมาะสมของผลตอบแทนจากการ
ลงทุนนั้น
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2558

นิ ทรั ยท�งก�ร งิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หุ้นกู้
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
เงินให้กู้ยืม
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวม
50,000,000
43,300,236
855,544,687
948,844,923

ภ�ย น ปี
บ�ท

130,000,000
980,000
496,000,000
626,980,000

ม�กก �
ง 5 ปี
บ�ท

ัตร�ด ก บย งท

95,305,994
95,305,994

ม�กก � 5 ปี
บ�ท

27,552,808
54,875,961
82,428,769

ตั ร�ด ก บย
ปรับ น งต�ม
ร� �ต �ด
บ�ท

2558

225,305,994
50,000,000
71,833,044
1,417,270,013
1,764,409,051

รม
บ�ท

45

3.05-4.62
1.80-1.85
6.00-15.00
0.25-3.75

ตั ร�ด ก บย
(ร้ ย ะต ปี)
บ�ท
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10,849,365
10,849,365

มมด ก บย
บ�ท

สินทรัพย์ทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยและส�าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�าหนด
หรือวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่(หากวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน)ได้ดังนี้

�ม ยงด้�น ัตร�ด ก บย (ต )

ก�รจัดก�ร �ม ยงท�งก�ร งิน (ต )

หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)

2558

นิ ทรั ยท�งก�ร งิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หุ้นกู้
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
เงินให้กู้ยืม
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวม

36,700,236
26,768,379
63,468,615

ภ�ย น ป
บ�ท

90,000,000
7,580,000
1,403,599,194
1,501,179,194

ม�กก �
ง 5 ปี
บ�ท

ัตร�ด ก บย งท

-

ม�กก � 5 ปี
บ�ท

71,880,415
86,625,589
158,506,004

ตั ร�ด ก บย
ปรับ น งต�ม
ร� �ต �ด
บ�ท

255

90,000,000
116,160,651
1,529,616,787
1,735,777,438

รม
บ�ท

3.24-4.35
6.00-15.00
0.375-3.75

ัตร�ด ก บย
ั
ย
(ร้ ย ะต ปี)
บ�ท
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12,623,625
12,623,625

มมด ก บย
บ�ท

สินทรัพย์ทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยและส�าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�าหนด
หรือวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่(หากวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน)ได้ดังนี้

�ม ยงด้�น ัตร�ด ก บย (ต )

ก�รจัดก�ร �ม ยงท�งก�ร งิน (ต )

หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

2558

ก�รจัดก�ร �ม ยงท�งก�ร งิน (ต )
�ม ยงจ�ก งินตร�ต�งประ ท
บริษัทไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

�ม ยงท�งด้�น ิน ช
บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับเบี้ยประกันภัยค้างรับเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อและเงินให้กู้ยืม
โดยมีทรัพย์สินจ�านองเป็นประกัน
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อซึ่งเกิดจากเบี้ยประกันภัยค้างรับและเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อไม่มี
สาระส�าคัญเนื่องจากผู้เอาประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อของบริษัทกระจายอยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันและ
ภูมิภาคต่างๆ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของเงินให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สินจ�านองเป็นประกันไม่มีสาระส�าคัญเนื่องจากบริษัทพิจารณา
ให้กู้ยืมโดยหลักทรัพย์ที่น�ามาจ�านองเป็นประกันหนี้มีมูลค่าเพียงพอที่บริษัทจะได้รับช�าระหนี้โดยสิ้นเชิงสัดส่วนเงินให้กู้ยืม
ต่อมูลค่าหลักประกันจะเป็นไปตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จ�านวนเงินสูงสุดที่บริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวที่แสดงอยู่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน

�ม ยงจ�ก ภ�

ง

บริษทั มีการควบคุมความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอ
ต่อการด�าเนินงานของบริษัทและเพื่อท�าให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 2558
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

2558

ก�รจัดก�ร �ม ยงท�งก�ร งิน (ต )
ก�รประม� ม �ยติ รรม
การวิเคราะห์เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจ�าแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับ
ข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้
• ราคาเสนอซื้อขาย(ไม่ต้องปรับปรุง)ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน(ข้อมูลระดับที่1)
• ข้อมูลอืน่ นอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ ขายซึง่ รวมอยูใ่ นข้อมูลระดับที่ 1ทัง้ ทีส่ ามารถสังเกตได้โดยตรง(ได้แก่ข้อมูลราคา)
หรือโดยอ้อม(ได้แก่ข้อมูลที่ค�านวณมาจากราคา)ส�าหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น(ข้อมูลระดับที่ 2)
• ข้อมูลส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)
(ข้อมูลระดับที่3)
ตารางต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2558

นิ ทรั ยท�งก�ร งิน
หลักทรัพย์เอกชน
หุ้นทุน
รม

้ ม ระดับ
ท
บ�ท

้ ม ระดับ
ท2
บ�ท

้ ม ระดับ
ท
บ�ท

รม
บ�ท

63,866,617
63,866,617

-

-

63,866,617
63,866,617

-

231,878,698

-

231,878,698

1,239,723,543
50,000,000
1,289,723,543

231,878,698

-

1,239,723,543
50,000,000
1,521,602,241

้�

นิ ทรั ยท�งก�ร งินท จน รบกำ�หนด
หลักทรัพย์เอกชน
หุ้นกู้
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีกา� หนดจ่ายคืน
เงินเกินกว่า3เดือนนับแต่วันที่ได้มา
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
รม
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

2558

ก�รจัดก�ร �ม ยงท�งก�ร งิน (ต )
ก�รประม� ม �ยติ รรม (ต )
ตารางต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2557

นิ ทรั ยท�งก�ร งิน
หลักทรัพย์เอกชน
หุ้นทุน
รม

้ ม ระดับ
ท1
บ�ท

้ ม ระดับ
ท2
บ�ท

้ ม ระดับ
ท3
บ�ท

รม
บ�ท

51,294,979
51,294,979

-

-

51,294,979
51,294,979

1,403,599,194
1,403,599,194

91,911,696
91,911,696

-

1,403,599,194
91,911,696
1,495,510,890

้�

นิ ทรั ยท�งก�ร งินท จน รบกำ�หนด
หลักทรัพย์เอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีก�าหนดจ่ายคืน
เงินเกินกว่า3เดือนนับแต่วันที่ได้มา
หุ้นกู้
รม

ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับที่1และระดับที่2ของล�าดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี
(ก) เครื่องมือทางการเงินในระดับที่ 1
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องอ้างอิงจากราคาเสนอซื้อขาย ณ วันที่
ในงบการเงินตลาดจะถือเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องเมื่อราคาเสนอซื้อขายมีพร้อมและสม�า่ เสมอจากการแลกเปลี่ยน
จากตัวแทนนายหน้ากลุม่ อุตสาหกรรมผูใ้ ห้บริการด้านราคาหรือหน่วยงานก�ากับดูแลและราคานัน้ แสดงถึงรายการใน
ตลาดที่เกิดขึ้นจริงอย่างสม�่าเสมอในราคาซึ่งคู่สัญญาซึ่งเป็นอิสระจากกันพึงก�าหนดในการซื้อขาย(Arm’slength
basis) ราคาเสนอซื้อขายที่ใช้ส�าหรับส�าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือโดยบริษัทได้แก่ราคาเสนอซื้อปัจจุบัน
เครื่องมือทางการเงินนี้รวมอยู่ในระดับ1

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 2558

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

2558

ก�รจัดก�ร �ม ยงท�งก�ร งิน (ต )
ก�รประม� ม �ยติ รรม (ต )
(ข) เครื่องมือทางการเงินในระดับที่2
มูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินทีไ่ ม่ได้มกี ารซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมิน
มูลค่าโดยเทคนิคการประเมินมูลค่านีใ้ ช้ประโยชน์สงู สุดจากข้อมูลในตลาดทีส่ งั เกตได้ทมี่ อี ยูแ่ ละอ้างอิงจากประมาณการ
ของกิจการเองมาใช้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ถ้าข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญทั้งหมดในการวัดมูลค่ายุติธรรมได้มาจาก
ข้อมูลที่สังเกตได้เครื่องมือนั้นจะรวมอยู่ในระดับที่2
ถ้าข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่าไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาดเครื่องมือนั้นจะรวมอยู่
ในระดับที่ 3
เงินลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2วัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดตามสัญญา
ด้วยอัตราผลตอบแทนตลอดอายุสัญญาของตราสารหนี้รุ่นนั้นๆที่เผยแพร่โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(ค) เครื่องมือทางการเงินในระดับที่ 3
เนื่องจากเงินลงทุนทั่วไปของบริษัทเป็นเงินลงทุนในบริษัทจ�ากัดโดยที่บริษัทมีสัดส่วนในการถือหุ้นอย่างไม่มี
สาระส�าคัญส่งผลให้บริษัทไม่มีอ�านาจในการควบคุมและตัดสินใจในบริษัทผู้ถูกลงทุนท�าให้การหาข้อมูลเพื่อใช้
ประกอบการประเมินมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ นอกจากนี้บริษัทผู้ถูกลงทุนไม่ได้อยู่
ในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นเงินลงทุนดังกล่าวจึงไม่มีราคาในการซื้อขายที่จะน�ามาใช้เป็นมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้บริษัท
ยังไม่มีแผนการที่จะขายเงินลงทุนทั่วไป จึงไม่ได้ท�าการประเมินมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าว ด้วยเหตุนี้บริษัทจึง
ไม่สามารถเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทั่วไปในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้ และได้แสดงมูลค่าของ
เงินลงทุนดังกล่าวด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า(ถ้ามี)
กิจการมีนโยบายการบัญชีในการก�าหนดว่าการโอนระหว่างระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมจะเกิดขึ้นณวันที่ของเหตุการณ์หรือ
การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์อันเป็นเหตุให้เกิดการโอน
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการประมาณมูลค่ายุติธรรมระหว่างปี
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

2558

ก�ร ป ยนแป งน ยบ�ยก�รบั ชแ ะก�รจัดประ ภทร�ยก�ร หม
4.1 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเพื่อให้เป็น
ไปตามมาตรฐานการบัญชีทมี่ กี ารปรับปรุงคือการรับรูต้ น้ ทุนบริการในอดีตในก�าไรขาดทุนทันทีในงวดทีเ่ กิดผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวส�าหรับงบการเงินงวดก่อนมีดังต่อไปนี้
ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2557และวันที่1มกราคมพ.ศ.2557
• รายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตา�่ ไปเป็นจ�านวน945,549บาทและไม่มียอดตามล�าดับ
• รายการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานภายใต้หนี้สินต�า่ ไปเป็นจ�านวน4,727,745บาทและ
9,455,490บาทตามล�าดับ
• รายการผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภายใต้ส่วนของเจ้าของสูงไปเป็นจ�านวน2,627,970บาทและไม่มียอดตามล�าดับ
• รายการขาดทุนสะสมภายใต้ส่วนของเจ้าของต�า่ ไปเป็นจ�านวน6,410,166บาทและ9,455,490บาทตามล�าดับ
ผลกระทบต่องบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคมพ.ศ.2557
กำ� รจ�กก�รดำ� นินง�น
• รายการค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานสูงไปเป็นจ�านวน4,727,745บาท
• รายการภาษีเงินได้สูงไปเป็นจ�านวน945,549บาท
• รายการก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานต�่าไปเป็นจ�านวน0.37บาทต่อหุ้น
4.2 บริษทั ได้มกี ารจัดประเภทรายการใหม่สา� หรับตัวเลขทีน่ า� มาแสดงเปรียบเทียบเพือ่ ให้สอดคล้องกับการน�าเสนอรายการ
ในปีปัจจุบันดังต่อไปนี้
ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2557และวันที่1มกราคมพ.ศ.2557
• รายการสินทรัพย์อนื่ จ�านวน21,276,657บาทและจ�านวน20,882,183บาทตามล�าดับได้ถกู จัดประเภทรายการใหม่
เป็นเบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ
• รายการเบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ จ�านวน 7,656,447 บาท และจ�านวน 9,568,612 บาท ตามล�าดับ ได้ถูก
จัดประเภทรายการใหม่เป็นหนี้สินอื่น

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 2558
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2558

4,727,745
-

2,627,970
(6,410,166)

44,717,631
194,318,882

(2,627,970)
(825,487,491)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินอื่น
ผลก�าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยส�าหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสม

-

105,521,199

สินทรัพย์อื่น

945,549

177,495,961
179,875,771

ย ดปรับปรง
บ�ท

งบแ ดง �นะก�ร งิน
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ต�มท
ร�ยง�น ้ ดิม
บ�ท

ัน � ม

-

7,656,447

(21,276,657)

28,933,104
-

จัดประ ภท
ร�ยก�ร หม
บ�ท

255

(831,897,657)

49,445,376
201,975,329

84,244,542

206,429,065
180,821,320

ปรับปรง หม
บ�ท

ก�ร ป ยนแป งน ยบ�ยก�รบั ชแ ะก�รจัดประ ภทร�ยก�ร หม (ต )

หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)

(9,455,490)

9,455,490
-

-

-

ย ดปรับปรง
บ�ท

-

9,568,612

(20,882,183)

30,450,795
-

จัดประ ภท
ร�ยก�ร หม
บ�ท

255
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(1,028,245,948)

44,074,740
212,916,991

86,608,262

293,626,806
206,387,961

ปรับปรง หม
บ�ท
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(1,018,790,458)

34,619,250
203,348,379

107,490,445

263,176,011
206,387,961

ต�มท
ร�ยง�น ้ ดิม
บ�ท

มกร� ม
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หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

2558

ก�ร ป ยนแป งน ยบ�ยก�รบั ชแ ะก�รจัดประ ภทร�ยก�ร หม (ต )
�ำ หรับป ิน ด ันท

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน
ภาษีเงินได้
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

5

ประม� ก�รท�งบั ชท ำ� ั

ัน � ม

255

ต�มทร�ยง�น
ดิม
บ�ท

ย ดปรับปรง
บ�ท

ปรับปรง หม
บ�ท

285,970,730
51,374,977
12.73

(4,727,745)
(945,549)
0.37

281,242,985
50,429,428
13.10

้ มมติ �น แ ะก�ร ช้ด ย ินิจ

การประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐานของ
ประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอืน่ ๆซึง่ รวมถึงการคาดการณ์ถงึ เหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ ชือ่ ว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้
ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอการใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงใน
งบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้
การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

5

ก�รด้ ย � ง บยประกันภัย ้�งรับ
บริษัทได้ก�าหนดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของค่าเบี้ยประกันภัยค้างรับซึ่งคาดว่าจะ
เรียกเก็บไม่ได้จากเบี้ยประกันภัยค้างรับทั้งสิ้นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้
ในอดีตและตามสถานะปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยค้างรับณวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

5 2 ก�รด้ ย � ง ินทรั ยจ�กก�รประกันภัยต
หลักฐานอันเห็นประจักษ์ของการด้อยค่าของสินทรัพย์จากการประกันภัยต่ออ้างอิงมาจากการจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ
หรือข้อมูลเงินกองทุนที่ปรากฏอยู่ณวันปิดบัญชีและข้อมูลอื่นๆที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 2558

53

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

5

ประม� ก�รท�งบั ชท ำ� ั
5

2558

้ มมติ �น แ ะก�ร ช้ด ย ินิจ (ต )

นปรับปรง � �ร แ ะ ปกร แ ะ ินทรั ย มมตั ตน
ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ ระมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากส�าหรับส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์
ไม่มตี วั ตนโดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเสือ่ มราคาเมือ่ อายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการ
ประมาณการในปีก่อนหรือมีการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้

5

ภ�ษ งิน ด้ร ตัดบั ช
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้เมื่อบริษัทคาดการณ์ได้แน่นอนว่าประโยชน์ทางภาษีในอนาคตจะสามารถน�า
ไปหักกับผลแตกต่างชัว่ คราวทางภาษีได้บริษทั ได้คา� นึงถึงผลประโยชน์ทางภาษีในอนาคตและการวางแผนทางภาษี
อย่างรอบคอบและเป็นไปได้ เพื่อใช้ในการประเมินการรับรู้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สมมติฐานของบริษัทเกี่ยวกับ
ความสามารถในการท�าก�าไรในอนาคตและการคาดการณ์ถึงการใช้ประโยชน์ของผลแตกต่างชั่วคราวทางภาษี
และการเปลีย่ นแปลงในสมมติฐานทีส่ า� คัญในแต่ละช่วงเวลานัน้ อาจท�าให้เกิดผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญของฐานะ
ทางการเงินและผลการด�าเนินงานของกิจการ

5 5 ประม� ก�ร � นิ หมทดแทน �้ งจ�ย �ำ หรับ �ม ยห�ยท กิด นแ ้ แตยัง ม ด้รบั ร�ยง�น
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายส�าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงานบันทึกในงบแสดง
ฐานะการเงินโดยการค�านวณจากหลายสมมติฐานด้วยวิธคี ณิตศาสตร์ประกันภัยตามทีส่ า� นักงานคณะกรรมการก�ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก�าหนดสมมติฐานดังกล่าวจะมีการทบทวนเป็นประจ�าตามประสบการณ์
ที่ผ่านมาและสถานการณ์ปัจจุบัน

5

ำ�ร ง �ม ยงภัยท ม ิน ด
ส� า รองประกั น ภั ย ส� า หรั บ ความเสี่ ย งภั ย ที่ ยั ง ไม่ สิ้ น สุ ด ค� า นวณตามวิ ธี ก ารทางคณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย  โดยใช้
การประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ของค่าสินไหมทดแทนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในระยะเวลาเอาประกันทีเ่ หลืออยู่ ซึง่ การประมาณ
เงินส�ารองดังกล่าวจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและประมาณการอย่างดีที่สุด
ณขณะนั้น

5

ประ ยชน นักง�น
หนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงานค�านวณโดยนักคณิตศาสตร์อสิ ระหนีส้ นิ ทีร่ บั รูใ้ นงบแสดงฐานะการเงินค�านวณโดยการใช้
วิธปี ระมาณการจากข้อสมมติฐานต่างๆซึง่ รวมถึงอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงานและอัตราการเปลี่ยนแปลง
ในจ�านวนพนักงานการเปลีย่ นแปลงในอัตราเหล่านีม้ ผี ลต่อประมาณการผลประโยชน์พนักงานในทุกปีบริษทั ได้มกี าร
ทบทวนข้อสมมติฐานทีเ่ หมาะสมซึง่ สะท้อนถึงประมาณการผลประโยชน์พนักงานทีค่ าดว่าจะต้องจ่ายให้กบั พนักงาน
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

2558

งิน ดแ ะร�ยก�ร ทยบ ท� งิน ด

เงินสด
เช็คในมือ
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทไม่ก�าหนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นก�าหนดระยะเวลาและตั๋วเงิน
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
หักเงินฝากสถาบันการเงินที่มีก�าหนดจ่ายคืนเกินกว่า3เดือนนับแต่วันที่ได้มา
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้
(แสดงภายใต้หัวข้อ“สินทรัพย์อื่น”ในงบแสดงฐานะการเงิน)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2558
บ�ท

255
บ�ท

664,374
686,083
65,725,326
1,351,544,687
1,418,620,470
(1,239,723,543)

701,122
77,354
99,249,214
1,430,367,574
1,530,395,264
(1,403,599,194)

(3,672,016)
175,224,911

(4,156,194)
122,639,876

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 2558
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415,295
137,882
342,272
895,449
(342,272)
553,177

170,281,785
13,161,148
763,821
736,529
1,787,517
39,230,879
225,961,679
(38,096,406)
187,865,273

จ�กตั แทน
แ ะน�ยหน้�
ประกันภัย
บ�ท
106,278
14,311
47,749
48,383
35,230
249
252,200
252,200

จ�กก�รรับ
ประกันภัยต
บ�ท

2558

170,803,358
13,313,341
811,570
784,912
1,822,747
39,573,400
227,109,328
(38,438,678)
188,670,650

รม
บ�ท
686,817
4,334
343,498
1,034,649
(343,498)
691,151

จ�ก ้ �
ประกันภัย
บ�ท

169,940,056
12,819,847
5,647,432
5,999,083
9,545,688
34,309,306
238,261,412
(32,748,892)
205,512,520

จ�กตั แทน
แ ะน�ยหน้�
ประกันภัย
บ�ท

165,009
60,490
(141)
36
225,394
225,394

จ�กก�รรับ
ประกันภัยต
บ�ท

(จัดประ ภทร�ยก�ร หม)
255

รม
บ�ท
170,791,882
12,884,671
5,647,291
5,999,083
9,545,724
34,652,804
239,521,455
(33,092,390)
206,429,065
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ส�าหรับเบี้ยประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้าบริษัทได้กา� หนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัยโดยหนี้ที่เกินกว่าก�าหนดช�าระ
บริษัทได้ด�าเนินการตามกฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็นกรณีไป

ยังไม่ถึงก�าหนดรับช�าระ
ค้างรับไม่เกิน30วัน
ค้างรับ30-60วัน
ค้างรับ60-90วัน
ค้างรับ90วัน-1ปี
ค้างรับเกินกว่า1ปี
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ

2558

จ�ก ้ �
ประกันภัย
บ�ท

บยประกันภัย ้�งรับ ท ิ

หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)

56

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

8

2558

ินทรั ยจ�กก�รประกันภัยต ท ิ

2558
บ�ท

2557
บ�ท

35,852,719

48,793,264

300,573

541,796

36,153,292

49,335,060

2558
บ�ท

2557
บ�ท

243,446

373,441

ค้างรับไม่เกินระยะเวลา1ปี

31,820

143,823

ค้างรับเป็นระยะเวลา1-2ปี

25,307

24,532

300,573

541,796

เงินส�ารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อจ�าแนกตามอายุหนี้ดังนี้

ยังไม่ถึงก�าหนดรับช�าระ

รวมเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 2558

57

2558

ห ักทรั ย กชน
หุ้นทุน
ร ม งิน งทน
้�

งิน งทน

้�

69,624,287
69,624,287

ร� �ทน
บ�ท

-

กำ� รทยัง
ม กิด นจริง
บ�ท

ม �
ยติ รรม
บ�ท

(5,757,670) 63,866,617
(5,757,670) 63,866,617

�ดทนทยัง
ม กิด นจริง
บ�ท

2558

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2558และพ.ศ.2557มีดังนี้

งิน งทน นห ักทรั ย

หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)

ร� �ทน
บ�ท

2.30 42,667,204
2.30 42,667,204

ร้ ย ะ ง
งิน งทนต
ินทรั ยร ม

ม �
ยติ รรม
บ�ท

- 51,294,979
- 51,294,979

�ดทนทยัง
ม กิด นจริง
บ�ท

58

1.83
1.83

ร้ ย ะ ง
งิน งทนต
ินทรั ยร ม
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8,627,775
8,627,775

กำ� รทยัง
ม กิด นจริง
บ�ท

2557

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

2558

งิน งทน นห ักทรั ย (ต )
2

งิน งทนทจะ จน รบกำ�หนด
2558
ร� �ทน
ร� �ทนตัด
จำ�หน�ย
บ�ท

2557

ร้ ย ะ ง
งิน งทนต
ินทรั ยร ม

ร� �ทน
ร� �ทนตัด
จำ�หน�ย
บ�ท

ร้ ย ะ ง
งิน งทนต
ินทรั ยร ม

225,305,994

8.12

90,000,000

3.22

50,000,000

1.80

-

-

275,305,994

9.92

90,000,000

3.22

งิน �ก �บันก�ร งินทมกำ�หนด
จ�ย น กินก � 3 ด นนับแต
ันท ด้ม�
เงินฝากสถาบันการเงิน

1,239,723,543

44.66

1,403,599,194

50.18

รวม

1,239,723,543

44.66

1,403,599,194

50.18

ร ม งิน งทนทจะ จน รบกำ�หนด

1,515,029,537

54.58

1,493,599,194

53.40

ห ักทรั ย กชน
ตร� �รหนภ� กชน
หุ้นกู้
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
รวม

งิน งทนทั ป
2558

2557

ร� �ทน
บ�ท

ร้ ย ะ ง
งิน งทนต
ินทรั ยร ม

ร� �ทน
บ�ท

ร้ ย ะ ง
งิน งทนต
ินทรั ยร ม

ของตลาดในประเทศ

5,762,510

0.21

5,762,510

0.21

หักค่าเผื่อการด้อยค่า

(607)

-

(607)

-

5,761,903

0.21

5,761,903

0.21

หลักทรัพย์เอกชน
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ

รวมเงินลงทุนทั่วไป

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 2558

5

� งห

743,723,543
793,723,543

เงินฝากสถาบันการเงิน

รม

50,000,000

1 ปี

ตั๋วสัญญาใช้เงิน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีก�าหนดจ่ายคืน
เกินกว่า3เดือนนับแต่วันที่ได้มา

หุ้นกู้

ห ักทรั ย กชน

2558

งตร� �รหน

งิน งทนทจะ จน รบกำ�หนด

ระยะ

งิน งทน นห ักทรั ย (ต )

หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)

626,000,000

496,000,000

-

130,000,000

95,305,994

-

-

95,305,994

กิน 5 ปี

รม

1 ปี

1,515,029,537

1,239,723,543

50,000,000

225,305,994

-

90,000,000

-

-

-

-

-

-

กิน 5 ปี

60

1,493,599,194

1,403,599,194

-

90,000,000

รม
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1,403,599,194

1,403,599,194

-

90,000,000

1 5 ปี

รบกำ�หนด

รบกำ�หนด
1 5 ปี

2557

2558

20,950,236

71,833,044

เกินก�าหนดช�าระเกินกว่า12เดือนขึ้นไป

รวม

1,252,886

975,133

258,104

-

-

19,649

ด ก บย
บ�ท

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

งินต้น ด ก บย
บ�ท
บ�ท

น

2558

975,133

258,104

-

-

19,649

-

15,730,236

-

5,220,000

95,210,415

-

975,133

-

-

70,369

งินต้น ด ก บย
บ�ท
บ�ท

71,833,044 1,252,886 116,160,651 1,045,502

20,950,236

15,750,000

-

6,600,000

28,532,808

งินต้น ด ก บย
บ�ท
บ�ท

รม

ทรั ย ินจำ�น ง
ปนประกัน

-

-

-

-

-

-

-

15,730,236

-

5,220,000

95,210,415

งินต้น
บ�ท

รม

-

975,133

-

-

70,369

ด ก บย
บ�ท

- 116,160,651 1,045,502

-

-

-

-

-

งินต้น ด ก บย
บ�ท
บ�ท

น

2557

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 2558

61

ณวันที่ 31ธันวาคมพ.ศ.2558ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สินจ�านองเป็นประกันตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้รายหนึ่งผิดนัดช�าระเงินต้นจ�านวน 31.48ล้านบาทซึ่งมีก�าหนดช�าระภายในวันที่ 28
มกราคมพ.ศ.2557บริษัทไม่ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับเงินให้กู้ยืมดังกล่าวเนื่องจากมูลค่าที่ดินจ�านองเป็นประกันมีราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระจ�านวน103.78ล้านบาท

ดอกเบี้ยค้างรับแสดงรวมไว้ภายใต้หัวข้อ“รายได้จากการลงทุนค้างรับ”ในงบแสดงฐานะการเงิน

15,750,000

เกินกว่าก�าหนดช�าระ6-12เดือน

-

6,600,000

เกินก�าหนดช�าระน้อยกว่า3เดือน

เกินก�าหนดช�าระ3-6เดือน

28,532,808

งินต้น
บ�ท

ทรั ย ินจำ�น ง
ปนประกัน

2558

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ

ระยะเวลาจ่ายช�าระคืนคงเหลือ

งิน ห้ก้ยม

หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)

(8,624,655)
60,544,525

หักค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ทรัพย์สินรอการขาย-สุทธิ

รวม

69,169,180

อสังหาริมทรัพย์อื่น

ย ดต้นปี
บ�ท
69,169,180

ท ิ

2558

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการช�าระหนี้

ทรั ย ินร ก�ร �ย

หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)

-

-

-

-

ิม น
บ�ท

(50,838,256)

8,624,655

(59,462,911)

(59,462,911)

จำ�หน�ย ด ง
บ�ท

2558

9,706,269

-

9,706,269

9,706,269

ย ดป �ยปี
บ�ท

181,850

-

181,850

181,850

ิม น
บ�ท

(10,370,973)

1,737,125

(12,108,098)

(12,108,098)

จำ�หน�ย ด ง
บ�ท

60,544,525
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ย ดป �ยปี
บ�ท
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70,733,648

(10,361,780)

81,095,428

81,095,428

ย ดต้นปี
บ�ท

2557

70,113,087 1,727,277

รวม

10,237,801 2,700,000

70,406,560 3,045,987 (3,339,460)

ยานพาหนะ

รวม

(8,066,084)
70,113,087 (55,486,764)

12,937,801

18,942,739 (14,290,577)

38,232,547 (33,130,103)

ย ดต้นปี
บ�ท

(56,154,909)

(8,909,671)

(12,889,310)

(34,355,928)

ย ดต้นปี
บ�ท

(4,014,467)

(843,587)

(1,620,250)

(1,550,630)

�

มร� �
บ�ท

(4,385,147)

(1,158,218)

(1,676,107)

มร� � ะ ม

11,300,308

2,869,912

6,065,099

2,365,297

ย ดป �ยปี
บ�ท

2,171,717

7,409,823

5,338,256

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 2558
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13,958,178

4,028,130

6,053,429

3,876,619

ย ดต้นปี ย ดป �ยปี
บ�ท
บ�ท

3,346,322 (56,154,909) 14,919,796

(8,909,671)

3,021,517 (12,889,310)

324,805 (34,355,928)
-

4,028,130

6,053,429

3,876,619

ย ดต้นปี
บ�ท

(60,540,056) 13,958,178

(10,067,889)

(14,565,417)

(35,906,750)

จำ�หน�ย ย ดป �ยปี
บ�ท
บ�ท

�

-

-

-

-

� มร� � ะ ม
มร� � จำ�หน�ย ย ดป �ยปี
บ�ท
บ�ท
บ�ท
(1,550,822)

2557

�

2558

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2558จ�านวน4.39ล้านบาท(พ.ศ.2557:4.01ล้านบาท)ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานแล้ว
ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2558บริษัทมีสินทรัพย์ที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่จา� นวน44.38ล้านบาท(พ.ศ.2557:44.01ล้านบาท)
ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2558บริษัทมีอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ�านวน2.78ล้านบาท(พ.ศ.2557:3.89ล้านบาท)

-

256,987 (3,014,648)

21,700,400

(324,812)

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�านักงาน

89,000

38,468,359

บ�ท

71,840,364

12,937,801

20,630,516

38,272,047

ย ดป �ยปี
บ�ท

จำ�หน�ย ย ดป �ยปี
บ�ท
บ�ท

ร� �ทน

-

-

-

-

ส่วนปรับปรุงอาคาร

ย ดต้นปี
บ�ท

12,937,801

ยานพาหนะ
-

18,942,739 1,687,777

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�านักงาน

39,500

จำ�หน�ย
บ�ท
บ�ท

ร� �ทน

ท ิ

38,232,547

ย ดต้นปี
บ�ท

นปรับปรง � �รแ ะ ปกร

2558

ส่วนปรับปรุงอาคาร

2

หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

2558

� �มนิยม แ ะก�รร ม รกิจ
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทได้รับโอนพนักงานทั้งหมดจากบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งประกอบกิจการส�ารวจภัย
โดยถือเป็นการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3(ปรับปรุง2557)เรือ่ งการรวมธุรกิจผลจากการรับโอน
พนักงานท�าให้บริษัทคาดว่าจะสามารถลดต้นทุนการด�าเนินงานได้
บริษทั มีสงิ่ ตอบแทนจ่ายให้บริษทั ดังกล่าวเป็นเงินสดจ�านวน31.45ล้านบาทรับโอนหนีส้ นิ จากส�ารองผลประโยชน์ระยะสัน้
ของพนักงานมูลค่า2.80ล้านบาทและภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานมูลค่า1.75ล้านบาทณวันที่
31ธันวาคมพ.ศ.2558บริษัทมีค่าความนิยมเป็นจ�านวน36.00ล้านบาท
บริษัทพิจารณาว่าไม่มีค่าเผื่อการด้อยค่าส�าหรับค่าความนิยมดังกล่าว และค่าความนิยมดังกล่าวนี้สามารถน�าไปหัก
เพื่อผลประโยชน์ทางภาษีในอนาคตได้
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ินทรั ย มมตั ตน

ท ิ

หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

1,814,142

ย ดต้นปี
บ�ท

1,814,142

ย ดต้นปี
บ�ท

2558

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)

-

ิม น
บ�ท

ร� �ทน

-

ิม น
บ�ท

ร� �ทน

1,814,142

ย ดป �ยปี
บ�ท

1,814,142

ย ดป �ยปี
บ�ท

-

ย ดต้นปี
บ�ท

(246,456)

ย ดต้นปี
บ�ท

(246,456)

�ตัดจำ�หน�ย
บ�ท

(246,456)

ย ดป �ยปี
บ�ท

(505,697)

ย ดป �ยปี
บ�ท

1,814,142

ย ดต้นปี
บ�ท

ท ิ

1,567,686

ย ดป �ยปี
บ�ท

ท ิ

1,308,445

ย ดป �ยปี
บ�ท

ินทรั ย มมตั ตน

1,567,686

ย ดต้นปี
บ�ท

ินทรั ย มมตั ตน

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 2558

�ตัดจำ�หน�ย ะ ม

2557

(259,241)

�ตัดจำ�หน�ย
บ�ท

�ตัดจำ�หน�ย ะ ม

2558
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

2558

5 ภ�ษ งิน ด้ร ก�รตัดบั ช
สินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

31 ัน � ม
2558
บ�ท

(ปรับปรง หม)
31 ัน � ม
2557
บ�ท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์ภายใน12เดือน

158,443,368

174,345,304

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์เกินกว่า12เดือน

9,347,055

8,201,571

167,790,423

182,546,875

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์ภายใน12เดือน

(7,101)

(1,725,555)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์เกินกว่า12เดือน

-

-

(7,101)

(1,725,555)

167,783,322

180,821,320

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีคา� นวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวตามวิธหี นีส้ นิ โดยใช้อตั ราภาษีรอ้ ยละ20(พ.ศ.2557:ร้อยละ20)
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2558

55,062,415
(3,205,651)
51,856,764

ณวันที่1มกราคมพ.ศ.2558

เพิ่ม(ลด)ในก�าไร(ขาดทุน)

ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2558

สินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

�ำ ร ง บย
ประกันภัย
ทยัง ม ปน
ร�ย ด้ ท ิ
บ�ท

81,338,540

(11,143,545)

92,482,085

ำ�ร ง �
ิน หม
ทดแทน
บ�ท

1,151,534

2,877,089

(1,725,555)

(กำ� ร) �ดทน
จ�กก�ร ัด
ม �
งิน งทน
บ�ท

(1,053,380)
24,052,392

944,012
8,456,003

928,089

(1,506,523)

2,434,612

น
บ�ท
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167,783,322

(13,037,998)

180,821,320

รม
บ�ท

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 2558

25,105,772

� หน
ง ัยจะ
บ�ท
7,461,991

ภ�ระ ก ัน
ประ ยชน
นักง�นห ัง
กจ�กง�น
บ�ท

2558

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคมพ.ศ.2558และพ.ศ.2557ประกอบด้วย

5 ภ�ษ งิน ด้ร ก�รตัดบั ช (ต )

หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)

2558

69,297,177
(14,234,762)
55,062,415

ณวันที่1มกราคมพ.ศ.2557

เพิ่ม(ลด)ในก�าไร(ขาดทุน)

ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2557

สินทรัพย์(หนี้สิน)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

�ำ ร ง บย
ประกันภัย
ทยัง ม ปน
ร�ย ด้ ท ิ
บ�ท

92,482,085

(10,004,616)

102,486,701

ำ�ร ง � ิน หม
ทดแทน
บ�ท

(1,725,555)

(3,785,082)

2,059,527

(กำ� ร) �ดทน
จ�กก�ร ัดม �
งิน งทน
บ�ท

(634,450)
25,105,772

3,222,154
7,461,991

2,434,612

(129,885)

2,564,497

น
บ�ท

180,821,320

(25,566,641)

206,387,961

รม
บ�ท
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25,740,222

� หน
ง ัยจะ
บ�ท
4,239,837

ภ�ระ ก ัน
ประ ยชน
นักง�นห ัง
กจ�กง�น
บ�ท

(ปรับปรง หม)
2557

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคมพ.ศ.2558และพ.ศ.2557ประกอบด้วย(ต่อ)

5 ภ�ษ งิน ด้ร ก�รตัดบั ช (ต )

หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)

8

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

2558

�จ้�ง �บำ� หนจแ ะ � ช้จ�ย นก�รรับประกันภัย น
2558
บ�ท

2557
บ�ท

ยอดคงเหลือต้นปี

400,884,692

433,290,082

ค่าจ้างค่าบ�าเหน็จและค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นที่เกิดขึ้นระหว่างปี

783,263,785

804,948,081

ค่าจ้างค่าบ�าเหน็จและค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นที่ถือเป็นรายจ่ายในปี

(787,544,305)

(837,353,471)

ยอดคงเหลือปลายปี

396,604,172

400,884,692

2558
บ�ท

(จัดประ ภท
ร�ยก�ร หม)
2557
บ�ท

44,668,810

47,098,092

ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์

9,458,515

6,158,943

เงินมัดจ�า

9,023,873

9,035,873

อื่นๆ

17,282,760

21,951,634

รวม

80,433,958

84,244,542

2558
บ�ท

2557
บ�ท

เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ

13,145,845

2,795,034

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ

21,003,154

23,025,894

รวม

34,148,999

25,820,928

ินทรั ย น

ลูกหนี้อื่น

8

จ้�หนบริษัทประกันภัยต

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 2558

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

2558

ำ�ร ง � ิน หมทดแทนแ ะ � ิน หมทดแทน ้�งจ�ย

ยอดคงเหลือต้นปี
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น
ระหว่างปี
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่จ่าย
ระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

2557
บ�ท

472,405,508

567,363,911

1,577,240,194

1,634,322,114

(1,634,398,471)

(1,729,280,517)

415,247,231

472,405,508



ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทมีส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายที่เกิดจากสัญญา
รับประกันภัยต่อจ�านวน1.26ล้านบาท(31ธันวาคมพ.ศ.2557:2.57ล้านบาท)



บริษัทประมาณการอย่างดีท่ีสุดส�าหรับส�ารองค่าสินไหมทดแทนจากข้อเท็จจริงของสถานการณ์และรายงานการส�ารวจภัย
จนถึงปัจจุบนั รวมทัง้ ข้อสมมติฐานต่างๆทีบ่ ริษทั พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมและส�าหรับส�ารองค่าสินไหมทดแทนส่วนทีเ่ รียกคืน
จากการประกันภัยต่อโดยอ้างอิงจากสัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนสืบเนื่องของการใช้
ข้อสมมติของฝ่ายบริหารในการประมาณการส�ารองค่าสินไหมทดแทนซึง่ อาจมีผลต่อส�ารองค่าสินไหมทดแทนส่วนทีเ่ รียกคืน
จากการเอาประกันภัยต่อดังกล่าวซึง่ ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างจากประมาณการดังกล่าวและผลต่างอาจมีสาระส�าคัญ

20

ำ�ร ง บยประกันภัย
2558
บ�ท

2557
บ�ท

ยอดคงเหลือต้นปี

1,354,160,362

1,520,358,292

เบี้ยประกันภัยรับส�าหรับปี

2,621,137,056

2,714,765,921

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปี

(2,671,295,900)

(2,880,963,851)

ยอดคงเหลือปลายปี

1,304,001,518

1,354,160,362

ำ�ร ง บยประกันภัยทยัง ม
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2558
บ�ท

ปนร�ย ด้

ณวันที่ 31ธันวาคมพ.ศ.2558บริษัทไม่มีการตั้งส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดเนื่องจากส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่
สิ้นสุดที่ค�านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีจ�านวน707.67ล้านบาท(พ.ศ.2557:717.17ล้านบาท)ซึ่งต�า่ กว่าส�ารอง
เบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
Mittare Insurance Public Company Limited : Annual Report 2015

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

2558

21 ภ�ระ ก ัน ประ ยชน นักง�น
2558
บ�ท

(ปรับปรง หม)
2557
บ�ท

ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น

14,917,524

12,135,420

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

42,280,014

37,309,956

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน(หมายเหตุ4)

57,197,538

49,445,376

2558
บ�ท

(ปรับปรง หม)
2557
บ�ท

37,309,956

30,654,677

รับโอนพนักงานจากการรวมธุรกิจ(หมายเหตุ13)

1,752,476

-

ต้นทุนบริการปีปัจจุบัน

9,842,950

3,031,986

ต้นทุนดอกเบี้ย

1,815,382

1,419,831

-

3,284,962

หักผลประโยชน์โครงการจ่ายระหว่างปี

(8,440,750)

(1,081,500)

วันที่ 31ธันวาคม

42,280,014

37,309,956

งบแ ดง �นะท�งก�ร งิน

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะยาวระหว่างปีมีดังนี้

วันที่1มกราคม

การวัดมูลค่าใหม่:
ขาดทุนจากการประมาณการ-สมมติฐานด้านการเงิน

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 2558
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

2558

21 ภ�ระ ก ัน ประ ยชน นักง�น (ต )


ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานระยะยาวที่รับรู้รวมอยู่ในก�าไรจากการด�าเนินงานในงบก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จมีดังต่อไปนี้

2558
บ�ท

(ปรับปรง หม)
2557
บ�ท

ต้นทุนบริการปีปัจจุบัน

9,842,950

3,031,986

ต้นทุนดอกเบี้ย

1,815,382

1,419,831

รวมค่าใช้จ่าย

11,658,332

4,451,817



ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับปี พ.ศ.2557จ�านวน3.28ล้านบาทได้แสดงรวมอยู่
ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังนี้
2558

2557

อัตราคิดลด

ร้อยละ4.2

ร้อยละ4.2

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน

ร้อยละ5.5

ร้อยละ5.5

60ปี

60ปี

ร้อยละ7.5

ร้อยละ7.5

การเกษียณอายุ
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

2558

21 ภ�ระ ก ัน ประ ยชน นักง�น (ต )
กระทบต ภ�ระ ก ัน รงก�ร ประ ยชน ม กษย �ย
31 ัน � ม
2558
ก�ร ป ยนแป ง
ก�ร ิม น ง
ก�ร ด ง ง
น ้ มมติ
้ มมติ
้ มมติ
อัตราคิดลด

ร้อยละ1

(2,743,204)

3,130,439

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน

ร้อยละ1

4,051,341

(3,610,967)



การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนีอ้ า้ งอิงจากการเปลีย่ นแปลงข้อสมมติขณะทีใ่ ห้ขอ้ สมมติอนื่ คงที่ ในทางปฏิบตั สิ ถานการณ์
ดังกล่าวยากทีจ่ ะเกิดขึน้ และการเปลีย่ นแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กนั ในการค�านวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับ(มูลค่าปัจจุบันของภาระ
ผูกพันโครงการผลประโยชน์ทกี่ า� หนดไว้คา� นวณด้วยวิธคี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้(ProjectedUnitCreditMethod))
ณวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน)ในการค�านวณหนี้สินบ�าเหน็จที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน



ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ณ31ธันวาคมพ.ศ.2558คือ20.4ปี



การวิเคราะห์การครบก�าหนดของการจ่ายช�าระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่มีการคิดลด

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่ายช�าระน้อยกว่า1ปี
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่ายช�าระระหว่าง1-2ปี
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่ายช�าระระหว่าง2-5ปี
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่ายช�าระเกินกว่า5ปี
รวมผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่ายช�าระ

2558
บ�ท

2557
บ�ท

185,180
8,565,541
14,481,081
82,606,839
105,838,641

8,475,164
185,180
21,584,728
84,068,733
114,313,805

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 2558
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

2558

22 หน ิน น
2558
บ�ท

(จัดประ ภท
ร�ยก�ร หม)
2557
บ�ท

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

66,008,867

63,944,232

ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จค้างจ่าย

23,117,558

22,456,248

9,183,685

11,179,570

อื่นๆ

96,048,195

104,395,279

รวม

194,358,305

201,975,329

2558
บ�ท

2557
บ�ท

2,621,137,056

2,714,765,921

หักเบี้ยประกันภัยต่อ

(71,784,169)

(85,653,562)

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

2,549,352,887

2,629,112,359

47,932,044

164,577,408

2,597,284,931

2,793,689,767

รายได้ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จรอตัดบัญชี

23

บยประกันภัยท

ปนร�ย ด้ ท ิ

เบี้ยประกันภัยรับ

บวกส�ารองเบี้ยประกันที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ

24

� ช้จ�ย นก�รดำ� นินง�น

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัย
และการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัย
ค่าภาษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานอื่น(หมายเหตุ4)
รวม
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2558
บ�ท

(ปรับปรง หม)
2557
บ�ท

111,601,084
86,227,271
469,511
4,607,633
92,709,582
295,615,081

106,881,564
85,163,374
676,168
2,512,999
86,008,880
281,242,985

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

25

2558

� ช้จ�ย กย กับ นักง�น

เงินเดือนและค่าแรง
เงินประกันสังคม
เงินสมทบโครงการผลประโยชน์พนักงาน(หมายเหตุ4)
ผลประโยชน์อื่นๆ
รวม

26


2558
บ�ท

(ปรับปรง หม)
2557
บ�ท

160,905,115
3,262,482
17,290,005
10,008,952
191,466,554

164,466,371
3,093,431
10,568,863
9,552,995
187,681,660

� ช้จ�ยภ�ษ งิน ด้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2558และพ.ศ.2557มีรายละเอียดดังนี้
2558
บ�ท

2557
บ�ท

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันส�าหรับก�าไรทางภาษีสา� หรับปี
ภ�ษ งิน ด้ร ก�รตัดบั ช:

10,998,012

24,205,795

รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว
ร ม � ช้จ�ยภ�ษ งิน ด้

13,037,998
24,036,010

26,223,633
50,429,428

ภ�ษ งิน ด้ง ดปจจบัน:

ภาษีเงินได้ส�าหรับก�าไรก่อนหักภาษีของบริษัทมียอดจ�านวนเงินที่แตกต่างจากการค�านวณก�าไรทางบัญชีคูณกับอัตราภาษี
มีรายละเอียดดังนี้:
ปรับปรง หม
2558
2557
บ�ท
บ�ท
ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
ภาษีค�านวณจากอัตราภาษีร้อยละ20

101,693,890

249,405,689

20,338,778

49,881,138

3,697,232

548,290

24,036,010

50,429,428

ผลกระทบ:
ผลกระทบทางภาษีของรายได้ที่ได้รับยกเว้นทางภาษีและ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถน�ามาหักภาษีได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้ถัวเฉลี่ยเป็นร้อยละ20(พ.ศ.2557:ร้อยละ20)
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 2558
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

2558

27 กำ� รต ห้น


ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2558และพ.ศ.2557ค�านวณจากก�าไรส�าหรับปีที่เป็น
ส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายแล้วระหว่างปีโดยแสดงการค�านวณดังนี้

2558

(ปรับปรง หม)
2557

ก�าไรส�าหรับปี(บาท)(หมายเหตุ4)

77,657,880

198,976,261

จ�านวนหุ้นสามัญคงเหลือ(หุ้น)

15,184,250

15,184,250

5.11

13.10

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาทต่อหุ้น)(หมายเหตุ4)


บริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคมพ.ศ.2558และพ.ศ.2557

28 ร�ยก�รบั ชกับบ

หร กิจก�รท กย ้ งกัน



บริษัทมีรายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสินทรัพย์ หนี้สินรายได้และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของบริษัทเกิดขึ้น
จากรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันบริษัทเหล่านั้นเกี่ยวข้องกันโดยการเป็นผู้ถือหุ้นและ/หรือการเป็นกรรมการ
ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมโดยกลุ่มบุคคลเดียวกัน



ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
กิจก�รท กย ้ งกัน



ประ ภท รกิจ

ักษ ะ �ม ัม ัน

บริษัทโอซีโก้โบรคเกอร์จ�ากัด

นายหน้าประกันภัย

มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัทเอ็มไออี(ประเทศไทย)
จ�ากัด

ให้บริการดูแลและพัฒนาระบบงาน
ทางด้านคอมพิวเตอร์และให้เช่าอาคาร

เป็นผู้ถือหุ้นและมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

นโยบายการก�าหนดราคาส�าหรับรายการที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอธิบายได้ดังต่อไปนี้
น ยบ�ยก�รกำ�หนดร� �
ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ
ค่าเช่าและค่าบริการ

76

คิดอัตราค่านายหน้าตามประเภทของการรับประกันภัยซึง่ เป็นอัตราทีค่ ดิ กับตัวแทนนายหน้า
ประกันวินาศภัยทั่วไป
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ตกลงไว้ในสัญญา
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

28 ร�ยก�รบั ชกับบ


2558

หร กิจก�รท กย ้ งกัน (ต )

รายได้และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันส�าหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31ธันวาคมพ.ศ.2558และพ.ศ.2557
มีดังนี้
2558
บ�ท

2557
บ�ท

รายได้อื่น

300,000

300,000

รวม

300,000

300,000

ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ

95,831,909

88,551,866

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

84,014,000

83,872,000

179,845,909

172,423,866

ร�ย ด้

� ช้จ�ย

รวม


ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2558และพ.ศ.2557ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย

2558
บ�ท

2557
บ�ท

68,786,397

65,800,226

10,491,211

9,646,827

ินทรั ย
บยประกันภัย ้�งรับ

ท ิ

บริษัทโอซีโก้โบรคเกอร์จ�ากัด
หน ิน
หน ิน น
บริษัทโอซีโก้โบรคเกอร์จ�ากัด

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 2558
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

28 ร�ยก�รบั ชกับบ

2558

หร กิจก�รท กย ้ งกัน (ต )



ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญของกิจการ



ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญของกิจการส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคมพ.ศ.2558และพ.ศ.2557สรุปได้ดังนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ร ม �ต บแทน ้บริห�ร ำ� ั

2557
บ�ท

28,997,565

30,353,894

1,298,719

1,308,724

30,296,284

31,662,618

2

ห ักทรั ยประกัน �ง ้กับน�ยทะ บยน



ณวันที่ 31ธันวาคมพ.ศ.2558และพ.ศ.2557บริษัทได้นา� เงินลงทุนในหลักทรัพย์วางเป็นประกันกับนายทะเบียนเพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย(ฉบับที่2)พ.ศ.2551ดังนี้

เงินฝากสถาบันการเงิน


2558
บ�ท

2557
บ�ท

14,000,000

14,000,000

ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2558และพ.ศ.2557บริษัทได้นา� เงินลงทุนในหลักทรัพย์วางไว้กับนายทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่องอัตราหลักเกณฑ์และวิธีการวางเงิน
ส�ารองส�าหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทประกันวินาศภัยพ.ศ.2557ดังนี้

เงินฝากสถาบันการเงิน

8

2558
บ�ท
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2558
บ�ท

2557
บ�ท

420,000,000

505,000,000

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

2558

30 ทรั ย ินทจัด รร ้ ปนจัด รร ปน ินทรั ยหนนห ัง


ณวันที่ 31ธันวาคมพ.ศ.2558และพ.ศ.2557บริษัทได้น�าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีข้อจ�ากัดในการก่อภาระผูกพัน
ที่จัดสรรเป็นสินทรัพย์หนุนหลังกับธนาคารตามมาตรา27/4แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพ.ศ.2535ดังนี้

เงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
รวม

2558
บ�ท

2557
บ�ท

796,000,000
275,305,995
69,628,519
1,140,934,514

875,000,000
90,000,000
57,056,882
1,022,056,882

31 ทรั ย ินทม ้ จำ�กัดแ ะภ�ระ ก ัน


ณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2558และพ.ศ.2557บริษัทได้น�าเงินลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินรอการขายเป็นหลักทรัพย์
ค�้าประกันดังนี้
2558
บ�ท

2557
บ�ท

998,300

998,300

6,686,085

5,138,172

500,000

500,000

8,184,385

6,636,472

-

3,780,830

3,672,016

4,156,194

11,856,401

14,573,496

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีภาระผูกพัน
ที่ใช้เป็นหลักประกันกับธนาคารส�าหรับหนังสือค�า้ ประกัน
ที่ใช้เป็นหลักประกันที่ศาล
ที่ใช้เป็นหลักประกันการซ่อม
ทรัพย์สินรอการขายที่มีภาระผูกพัน
ที่ใช้เป็นหลักประกันที่ศาล
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
ที่ใช้เป็นหลักประกันที่ศาล
(แสดงภายใต้หัวข้อ“สินทรัพย์อื่น”ในงบแสดงฐานะการเงิน)
รวม

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 2558

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
หม�ย หตประก บก�ร งิน
ำ�หรับปี ิน ด ันท
ัน � ม

32

2558

งิน มทบก งทนประกัน ิน� ภัย
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2551ณวันที่ 31ธันวาคมพ.ศ.2558บริษัทได้สะสม
เงินเข้ากองทุนประกันวินาศภัยเป็นจ�านวนเงิน37,571,117บาท(31ธันวาคมพ.ศ.2557:31,022,295บาท)

33 ภ�ระ ก ันแ ะ ั


�บริก�รระยะย�

บริษทั ได้ทา� สัญญาเช่าอาคารส�านักงานรถยนต์และอุปกรณ์สา� นักงานและสัญญาบริการบริษทั มีภาระผูกพันในจ�านวนเงิน
ที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าด�าเนินงานและสัญญาบริการณวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2558และพ.ศ.2557มีดังนี้
2558
บ�ท

2557
บ�ท

107,396,400

36,491,150

45,882,850

4,261,400

153,279,250

40,752,550

ก�าหนดช�าระ
ภายใน1ปี
ภายใน2-5ปี
รวม


ณวันที่ 31ธันวาคมพ.ศ.2558บริษทั มีสญ
ั ญาจ้างบริหารและพัฒนาธุรกิจกับบริษทั ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกันแห่งหนึง่ โดยมีอตั ราค่า
บริการเดือนละ2.50ล้านบาท(พ.ศ.2557:2.50ล้านบาท)สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1มกราคมพ.ศ.2550และ
มีผลต่อเนื่องจนกว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้มีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อขอยกเลิกและ/หรือ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข



ณวันที่ 31ธันวาคมพ.ศ.2558บริษัทมีสัญญาจ้างพัฒนาทีมงานและส่งเสริมการขาย3สัญญากับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้อง
กันแห่งหนึ่งซึ่งคิดค่าบริการด้วยอัตราร้อยละ2.50-20.00(พ.ศ.2557:3สัญญาซึ่งคิดค่าบริการด้วยอัตราร้อยละ2.50
20.00-)ของเบี้ยประกันภัยที่ได้รับช�าระในระหว่างปี สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1มกราคมพ.ศ.2553และ
มีผลต่อเนื่องจนกว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้มีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อขอยกเลิก และ/หรือ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข



ณวันที่ 31ธันวาคมพ.ศ.2558บริษัทมีสัญญาควบคุมและติดตามหนี้กับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งซึ่งคิดค่าบริการ
ด้วยอัตราร้อยละ0.50(พ.ศ.2557:ร้อยละ0.50)ของเบี้ยประกันภัยที่ได้รับช�าระในระหว่างปี สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 1มกราคมพ.ศ.2554และมีผลต่อเนื่องจนกว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้มีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง
อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อขอยกเลิกและ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

34 หน ินท �จ กิด น


8

ณวันที่ 31ธันวาคม พ.ศ. 2558บริษัทถูกฟ้องร้องคดีจากการเป็นผู้รับประกันภัยโดยมีทุนทรัพย์ถูกฟ้องเป็นจ�านวนเงิน
รวม114.85ล้านบาท(พ.ศ.2557:110.92ล้านบาท)การพิจารณาคดีดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จอย่างไรก็ตามผู้บริหารของ
บริษัทได้ประมาณความเสียหายและบันทึกภาระหนี้สินจากการถูกฟ้องร้องในมูลค่าที่ไม่เกินความคุ้มครองตามกรมธรรม์
แล้วเป็นจ�านวนรวม30.19ล้านบาท(พ.ศ.2557:36.72ล้านบาท)โดยแสดงภายใต้หัวข้อ“ส�ารองค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย”ในงบแสดงฐานะการเงิน
Mittare Insurance Public Company Limited : Annual Report 2015

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 2558
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Message from Chairman
In2015Thailandcouldachieveitshighereconomic
growththanthepreviousyear,withitsGDPgrowing2.8%,
anincreasefrom0.8%in2014.Thespendinginthe
householdsectoralonegrew2.1%comparedtothatof
thepreviousyear,whichgrewmerely0.6%.Thisindicated
thehouseholdsector’sincreasedspendingOilprice
decreases,thoughnotimmediatelydirectlyaffecting
goodsprices,wasonefactorcausingafeelingofgreater
spendingability.Aninterestingindicatorpertainingto
automobileinsurance,accordingtoindustrialeconomic
data of the Office of Industrial Economics, Ministry
ofIndustry,wasthetotaldomesticsalesof799,632
automobilesin2015,adecreaseof9.29%fromthe
previousyear.Inthelastquarterinparticular,atotalof
245,800automobileshadbeensold,anincreaseof5.30
%fromthesameperiodofthepreviousyear,probably
duetonewupcomingexcisedutylawonautomobiles
scheduledtotakeeffectin2016.Thedecreaseinthe
totalsalesofautomobilesin2015certainlyaffectedthe
growthofthegeneralinsurancebusiness,particularly
automobileinsurance.
AccordingtotheGeneralInsuranceAssociationofThailand’sdataendinginDecember2015,thegeneralinsurancebusiness
earned209,197millionbahtasdirectpremiums,anincreaseof3,829millionbahtfromthepreviousyear,or1.86%intermsofgrowth
rate.Inthemeantime,thecompanyearnedatotalof2,621millionbahtasthepremiums,adecreaseof93.63millionbahtfrom2014,
or3.45%intermsofshrinkagerate,resultinginthelowerrankingofitsoverallmarketsharethanthatin2014.However,thecompany
couldstillmakeitscontinuousprofit,gaininganetprofitof77.66millionbahtin2015.Intermsoffinancialstability,thecompanyhad
strongerstabilityin2015thanthatin2014asshownbythecapitalfundadequacyratioat2015year-endbeingashighas528.40%
and,inthemeantime,thecompany’sliquidityratiowasalsoatahigherlevel,being386.65%at2015year-end,comparedto321.34
%at2014year-end.Thesefiguresindicatedthatthecompanycouldachieveanotheryearofhighersecurityandreadinessforits
insurancebusinessin2015thanin2014.
Asregardstheyear2016,theNationalEconomicandSocialDevelopmentBoard(NESDB)hasforecastthatThailand’s
economicgrowthwillbeintherangeof2.8-3.8%baseduponthecontinuousupwardtrendthroughthefourthquarterof2015with
favouringfactors,includingtheacceleratedspendingandinvestmentofthepublicsector,oilpricedecreases,thepublicsector’s
domestictourismpromotionmeasures,therestructuringofexcisedutyonautomobilecarbonmonoxide(CO)emission,thegrowing
trendofspendinginthehouseholdsector,and,inparticular,theforecastgrowthinthesalesofautomobilesinthedomesticmarket.
Nevertheless,despitetheoverallpromisingeconomictrend,thegeneralinsurancebusinessitselfisyettobechallengedbysomeother
riskfactorswhichmayhaveadverseeffectsonitsgrowthsuchasdroughtwhichtendstooccurmoreoftenwithsevererimpactsand
higherlabourcostsduetothelackofskilledlabourforpropertyrepairing.Thecompany,anyway,stillcommitsitselftodeliveringever
betterinsuranceservicestoitscustomersateveryservicepointnomatterwhetheritbeinsurancebuying,accidentscenesurveying
orpropertyrepairing.Anycommentsoradvicesofitscustomerswillalsobeverywelcomeandusedtoimproveitsservicequality.
Onthis special occasion, Iwould like toexpress myheart-felt appreciation tothe Secretary-General ofthe Office of
InsuranceCommission(IOC)andallitsexecutivesandstafffortheirveryusefuladvicesonbusinessrunning.Thanksarealso
due to customers,trade partners, sales executives,brokers, the company’s executives and staff, and all the shareholders
for their contribution to the management of the company to the extent that it has made satisfactory development
andprogresssofar.

Mr.Gurdist Chansrichawla
Chairman
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Message from President and CEO

In 2015 Thailand’s economic performance
showeditsupwardtrendwithanincreaseof2.8%
ingrowthrate,comparedtothatof0.8%intheprevious
year. The general insurance (non-life insurance)
businessalsomadeitshighergrowth,achievingits
growth rate of 1.86%, compared to that of 1.07%
inthepreviousyear,notquiteahighgrowththough.
Inthemeantime,thisbusinesssectorstillfacedtough
competitionlikethepreviousyearasreflectedthrough
morefrequentadvertisementandPRcampaigningof
those insurance companies via various media.
The high competition demanded each insurance
companytokeepmorecautiouscontrolofitscorporate
management. However, such high competition in
non-lifeinsurancebusinesswouldalso,moreorless,
benefittheoverallinsurancebusinessbyhelpingpeople
betterunderstandandbemoreawareoftheimportance
ofapplyingforInsurance.
In2015thecompanycouldearn209,197millionbahtastotaldirectpremiumsfromnon-lifeinsurancebusiness,
anincreaseof3,829millionbahtfrom2014,or1.86%intermsofgrowthrate, Astovoluntaryautomobileinsurance,
thecompany’smaininsurancebusiness,itcouldearn104,111millionbahtasdirectpremiums,anincreaseof1,572
millionbahtfrom2014,or1.53%intermsofitsgrowthrate,whereasthecompanycouldearn2,619.53millionbaht
asdirectpremiums,adecreaseof93.85millionbahtfrom2014,or3.46%intermsofshrinkagerate.Italsocould
earn2,090.18millionbahtaspremiumsfromvoluntaryautomobileinsurance,adecreaseof79.8millionbaht,or
3.68%intermsofshrinkagerate.However,in2015thecompanystillkeptonimprovinganddevelopingitsproducts
designed to cover diverse and specific types of protection that directly meet its individual target groups of
customers’needsandalsoadjustedpremiumratestobebestsuitedtoandmatchthebuyingpowerofbothindividual
andcorporatecustomers.Thecompanyalsoplacedemphasisongoodservicesintermsofbothinsuranceand
claimstogaincustomersandbusinesspartners’impressionofitsqualityandquickservices.Inaddition,thecompany
streamlineditsinternalworkprocessforhigherefficiencyinrespondingtoitsimprovedservices.Thoughthecompany
couldnotearnahigheramountofpremiumsthanthepreviousyear,itstillcouldmakeatotalprofitof77.66millionbaht,
andcouldmaintainitscapitalfundratioof528.40%asitsreserveasrequiredbylawaccordingtorisklevel,higher
thantheOIC’sminimumrequirementforreserverateof140%.
Lastbutnotleast,onbehalfoftheexecutiveboardandPresidentofMittareInsurancePublicCompany
Limited,Iwouldliketoexpressoursincerethankstoourcustomers,businesspartnersaswellasallthesupportersfor
theirtrustandcontinuoussupport.Thanksarealsoduetoourrepresentatives,theexecutivesandeverystaffmember
fortheirfull,unfailingdevotionoftheirknowledgeandeffortstoachievethecompany’sgoalsetfortheyear2015.
Wealso,ofcourse,oweourgratitudetoalltheshareholdersfortheirstrongcontinuingsupport.Wehaveahighhope
toreceivetheirstrongcooperationandcoherentsupportfortheyear2016.

Mr.Sukhathep Chansrichawla
President and Chief Executive Officer
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Audit Committee’s Report on 2015 Annual Business Supervision
In 2015 the Audit Committee of Mittare Insurance Public Co., Ltd. consisted of Mr.Soontorn Boonsai as Chairman,
and Mr.Pracha Phumsirikul and Mr.Aran Sriwongthai as members. Later on the company’s Board of Directors appointed
Mr.Suwat Phrueksathien as another member, making a total of four-committee members. The committee was set
upincompliancewiththeOIC’sAnnouncementonCriteria,MethodandConditionsforCashReceivingandPayment,AuditingandInternal
ControlofGeneralInsuranceCompaniesB.E.2557
The Committee, as usual, performed its function according to the scope and responsibility assigned by the
company’sBoard.Fortheaccountingyearof2015,theCommitteeheldfivemeetingsplustwomeetings(uptothedateofreporting)in
2016,atotalofsevenmeetingsaltogether.Eachmeetingwasattendedbythefullbodyofthecommitteeandthecompany’sexecutives,
thecertifiedaccountantandtheinternalauditorconcerningrelatedmatters.Followingarethemainpointsofthemeetings:
1. Verification of 2015 Quarterly Financial Reports and Annual Financial Report by questioning and listening
toexplanationfromthecompany’sexecutivesandcertifiedaccountantconcerningaccuracy,completenessandadequacyofinformation
disclosure.TheCommitteewerealsoinformedofthecertifiedaccountant’s2013annualaccountexaminationplan.TheCommitteeagreed
withthecertifiedaccountantthatthefinancialstatementwasaccurateinitsessenceaccordingtogenerallycertifiedaccountingstandard.
2
toevaluateadequacy,appropriatenessandeffectivenessofthe
internalcontrolofthecompanyinordertohelpachieveitssettargetbyconsideringtheReporton2015AnnualInternalAuditprepared
accordingtotheapprovedinternalauditplanwhichcoveredthecompany’scorebusiness.Noseriousweakpointsordefectshadbeen
found.Thecompany’spropertieshadbeenappropriatelymaintained.Correct,completeandreliabledata/informationhadbeendisclosed.
byconsideringtheInternalAuditSection’sscopeofjobandresponsibility,independence,staffand
budget,andgivingapprovaltoits2016AnnualInternalAuditPlanprepardaccordingtothecorporateriskaswellasitspersonneltraining
program.TheCommitteewereoftheopinionthatthecompany,appropriatehaditssufficientandeffectiveinternalauditsystemaswellas
itscontinuousinternalauditqualitydevelopmentintermsofitspersonnelandinternalauditperformancetomeetinternationalstandard.
Commitments Made with Outsiders.TheCommitteewereoftheopinionthattherehadbeennoseriousaspectofviolationoftheabove-mentionedlaws,regulationsandcommitments.
5. Verification of Risk Management to make sure that it was appropriately linked with the internal control system
for the company’s total risk management by considering the policy, risk factors, risk management guideline
and risk management progress. The Committee were of the opinion that the company had an efficient and effective risk
managementsystemandconstantlyreviewedtheriskstokeepupwiththeexistingsituation.
whichthecertifiedaccountantwasoftheopinionthatsubstantialitemstradedwithrelatedcompanieshadbeendisclosedandshownin
thebalancesheetandnotesonthebalancesheet.TheCommitteeagreedwiththecertifiedaccountantandcommentedthattheabovementioneditemswereplausibleandcorrectandcompleteinformationhadbeendisclosed.
7. Selecting and Proposing Persons to Be Appointed Certified Accountant Together with Remuneration for
Accounting Year 2016 and, after reviewing performance results, experiences and independence, proposed Pricewaterhouse
CoopersABASLtd.ascertifiedaccounttothecompany’sBoardofDirectorswhowouldthenproposethecompanyforapprovalinthe2016
AnnualShareholders’Meeting.
 Inconclusion,thecommitteehadcompletelyperformeditsfunctionasspecifiedintheAuditCommitteecharterapprovedbythe
company’sBoardofDirectors.Thecommitteewereoftheopinionthatthecompanyhadmadeitsreportwithaccuratefinancialandbusiness
performancedata,thatthecompanyhaditsappropriateandefficientinternalcontrolsystem,internalauditandriskmanagement,thatit
strictlycompliedwiththelaws,regulationsandcommitmentsandcorrectlydisclosedallrelateditems,thatitsatisfactorilyranitsbusiness
inaccordancewithgoodgovernance,transparencyandreliability,andthatithadcontinuouslydevelopeditsbusinessmanagementto
achievehigherqualitywhilealsogoingwellalongwiththeexistingbusinessenvironment.

OnbehalfofAuditCommittee
(Mr.SoontornBoonsai)
ChairmanofAuditCommittee
10February2016
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Company Profile
Before becoming Mittare Insurance
TwoyearsaftertheWorldWarII,InFebruary5,
1947,thefirstInsuranceCompanyinThailandwasfound,
officially operated andnamed as Thai Prasit Insurance
with 10 million baht
authorizedcapital.AnofficelocatadonSongwedRoad
District of Sampanthawongse, Pranakorn, Primarily, the
companywasonlyspecializedinbothFireandMaritime
InsurancePolicies,subsequently,itwascapableofentire
insurance categories; car, fire, maritime, transportation
insurances,plusmiscellaneousinsurancetypeswerealso
accessible;PersonalAccidentInsurance,TravelInsurance,
andBurglaryInsurance.

In 1951, the office location transferred to 147,
Sua-paRoad,DistrictofPompabsadtrupai.Thecompany
redoubledtheinsurancepotentiality,byservingthekey
accountclientsmoreandmore;ittransactedwithdiverse
international insurance companies, suchasthe ones in
Switzerland, Germany, England, Italy, Norway and
Philippines,inordertoincreasethecapability,intermofthe
Insuranceonaglobalscale.

In 1967, the company ceased a warehouse
operationandemphasizingsolelyonInsurancebusiness.
Afterwards,thecompanynamewasalteredto Thai Prasit
Insurance Company Limited.
Then,in1970,theofficeshiftedtoa10floorsbuilding,asheadquarter,locatedat295,SiphayaRoad,Bangrak
District,Pranakorn,Thisbuilding,thereat,wasconsideredas
atypicalmodernizedestablishment.Itsauthorizedcapital
wasincreasedto 2
inordertosupportthe
companycredit.



Later,in1978,thecompany,underthecontrolof
developedandgrewrapidly.
Itsauthorizedcapitalwasenhancedupto 50 million baht.
In the year of 2000, the life Insurance and the
Insurance against loss business were driffed apart,
accordingtotheLifeInsuranceandInsuranceagainstLoss
BusinessLaw.Thiscausesthecompanytooperatetwo
different section; the Insurance against loss business
divisionwasnewlynamedas ‘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
abletoachievetargetsconsistently.Currently,registered
8 25
5 8 25
Company has been constantly improving our excellent
servicesfor customerbytrainingpersonnel to be more
effective,developingappropriateoperatingprocessincluding
investinginadvancedtechnologyapplication.

An accomplishment of Mittare Insurance today
initiatesfromtheclientstrustworthiness;weareservingyou,
asaFutureStabilityBuilder.Thisisconsideredasthemost
valuablevitalityandencouragementforus,therefore,wewill
denitelybeableconductthehighestserviceprociencyfor
you.Wearepromptlytobeyour ‘True Friend’,whoisalways
standing next to you with the premium quality service,
asatruefriend,forgood.
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Mittare Insurance Public Company Limited

1. Company Information
:MittareInsurancePublicCompanyLimited
: 0107555000252
: 295SiphrayaRoad,Siphraya,Bangrak,Bangkok
 Tel.:02-640-7777,Fax:02-640-7799,ContactCenter1741
:
Non-lifeinsurance
:1,618,425,000.00baht
: 1,518,425,000.00baht
:15,184,250shares,with par value of100.00baht/share
:…..,with par value of…..baht/share



2

(

()

88 (2))

2.1 Shareholding
No. of shares held
Last accounting year
Current accounting
2
2 5
y
2.1.1Mr.KuradisthChansrichawla
2.1.2Mr.SukhathepChansrichawla
2.1.3Mr.AranSriwongthai
2.1.4Miss.AmornthipChansrichawla
2.1.5Mr.RangsanChoongwattana
2.1.6Mr.SoonthornBoonsai
2.1.7Mr.PrachaPhumsirikul
2.1.8Mr.SuwatPhrueksathien
22

-None–











(2)

-

-

(

5

-

)

-None-

-None-

5
1 person as follows :
Name
5.1Mr.PrachaPhumsirikul

(

(2)
(

Relationship
Legaladvisor

)

()

✓
88 ( )) □ None □

Remunerationamountingto1,141,400bahtin2015
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6.
()


(

88 (2))

6.1 Shareholding

-None2





-None-

(

( ))
7.1 Remuneration as a board member
Name
7.1.1Mr.KuradisthChansrichawla

(
-

71..2Mr.SukhathepChansrichawla

-

7.1.3Mr.AranSriwongthai

-

7.1.4Miss.AmornthipChansrichawla

-

7.1.5Mr.RangsanChoongwattana

-

7.1.6Mr.SoonthornBoonsai

2,122,000

7.1.7Mr.PrachaPhumsirikul

717,380

7.1.8Mr.SuwatPhrueksathien

450,000

)

(Remunerationincludes,forexample,salary,bonus,meetingallowance,gasallowance,shareanddebenture.)
7.2 Remuneration as an executive

Remunerationasanexecutive(salary,bonus,lifeinsurancepremiumandcontributiontotheprovident
fund)amountedto21.30millionbaht.

Performance Overview in 2015

In2015thecompanygeneratedatotalof2,619.53millionbahtintermsofdirectlyreceivedpremium,consisting
of2,527.13millionbahtfromautomobileinsuranceor96.47%ofthewholesum.Theremaining92.40millionbaht
(3.53%)camefromothertypesofinsurancepremium.Table1showsthedetailsofthebreak-downofthepremium
classifiedbytypeofinsurance.
Table 1 Directpremiumsclassifiedbytypeofinsurance
Motor

Item
2015
Directpremium
(millionbaht)
Ratio(%)

88

Fire

Miscellaneous

Marine &
Transportation Compulsory Voluntary Personal Health Others
accident

33.74

0.24

1.29

0.01

Mittare Insurance Public Company Limited : Annual Report 2015

436.95 2,090.18

16.68

79.79

26.55

0.05

1.01

0.00

Total

31.82 2,619.53

1.22

100.00

Accordingtothecompany’smarketsegmentin2015,thecompanysoldatotalof865,241policies,adecrease
of3.25from2014,withtheamountofthesuminsuredtotaling161.81billionbaht,oranincreaseof13.21%from2014.
Inaddition,thedirectpremiumstotaled2,619.53millionbaht,adecreaseof3.46%from2014.Thedetailsofthe
numberofpolicies,thesuminsuredandthedirectpremiumsclassifiedbytypeofinsuranceareshowninTable2.
Thecompany’smarketshareinnon-lifeinsurancebusiness(asofNovember2015)decreasedfrom1.36%in
2014to1.25%in2015.Thecompany’smarketshareinthevoluntaryautomobileinsurancesectordecreasedfrom
2.16%in2014to2.00%in2015,whereasitsmarketshareinthecompulsoryautomobileinsurancesectordecreased
from3.06%in2014to2.68%in2015.
Table 2Numberofpolicies,suminsured,directpremiumin2015,changeinpercentageandmarketshare

Item
No. of policies
2015
2014
Increase(Decrease)from2014(%)
Sum insured
2015(billionbaht)
2014(billionbaht)
Increase(Decrease)from2014(%)
2015(millionbaht)
2014(millionbaht)
Increase(Decrease)from2014(%)
( )
2015(asofNov.30,2015)
2014

Fire

Motor
Miscellaneous
Marine &
Transportation Compulsory Voluntary Personal Health Others
accident

7,862
8,105
(3.00)

369
351
5.13

18.14
18.94
(4.25)

0.24
0.31
(21.17)

33.74
34.67
(2.69)

0.24
0.33
(27.52)

0.34
0.31

0.00
0.01

541,502 282,414
573,594 285,043
(5.59)
(0.92)
-

26,026
19,153
35.88

53.76
55.20
(2.61)

81.25
60.04
35.32

436.95 2,090.18
460.86 2,169.98
(5.19)
(3.68)

26.55
23.24
14.25

2.68
2.99

2.00
2.12

0.10
0.09

Total

1 7,067 865,241
1 8,044 894,291
0.00 (12.15)
(3.25)
0
0
0

8.42
8.44
(0.28)

161.81
142.93
13.21

0.05 31.82 2,619.53
0.05 24.24 2,713.38
(4.55) 31.24
(3.46)
0
0

0.09
0.06

1.25
1.32

In2015,atotalincomeofthecompanywas2,614millionbaht,adecreaseof203millionbahtfrom2014,or7.20%,
whereasitstotaloperatingcostwas2,611millionbaht,adecreaseof98millionbahtfrom2014,or3.63%.Sothe
companymadeaprofitof3.7millionbaht,comparedtoitsprofitof108millionbahtin2014.Thecompanyearneda
totalof116millionbahtfrominvestmentincomeandotherincomes,adecreaseof48millionbahtfrom2014,or28.90%.
Thecompanymadeitspre-taxprofitof102millionbaht,anditsnetprofitof76millionbaht,or5.05bahtintermsof
profitpershare.
Moreover,theCapitalAdequacyRatio(CAR)endinginDecember2015(pre-auditing)wasat528.40%,higherthan
theminimumrateof140%setbytheOIC,andthecombinedratiowasat100.59%,anincreasefrom97.13%in2014.
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To the Shareholders of Mittare Insurance Public Company Limited
IhaveauditedtheaccompanyingfinancialstatementsofMittareInsurancePublicCompanyLimited,whichcomprise
thestatementoffinancialpositionasat31December2015,andthestatementsofcomprehensiveincome,changes
inshareholders’equityandcashflowsfortheyearthenended,andasummaryofsignificantaccountingpoliciesand
othernotes.

Management’s Responsibility for the Financial Statements
Managementisresponsibleforthepreparationandfairpresentationofthesefinancialstatementsinaccordancewith
ThaiFinancialReportingStandards,andforsuchinternalcontrolasmanagementdeterminesisnecessarytoenable
thepreparationoffinancialstatementsthatarefreefrommaterialmisstatement,whetherduetofraudorerror.

Auditor’s Responsibility
Myresponsibilityistoexpressanopiniononthesefinancialstatementsbasedonmyaudit.Iconductedmyauditin
accordancewithThaiStandardsonAuditing.ThosestandardsrequirethatIcomplywithethicalrequirementsand
planandperformtheaudittoobtainreasonableassuranceaboutwhetherthefinancialstatementisfreefrommaterial
misstatement.
Anauditinvolvesperformingprocedurestoobtainauditevidenceabouttheamountsanddisclosuresinthefinancial
statements.Theproceduresselecteddependontheauditor’sjudgment,includingtheassessmentoftherisksofmaterial
misstatementofthefinancialstatements,whetherduetofraudorerror.Inmakingthoseriskassessments,theauditor
considersinternalcontrolrelevanttotheentity’spreparationandfairpresentationofthefinancialstatementsinorder
todesignauditproceduresthatareappropriateinthecircumstances,butnotforthepurposeofexpressinganopinion
ontheeffectivenessoftheentity’sinternalcontrol.Anauditalsoincludesevaluatingtheappropriatenessofaccounting
policiesusedandthereasonablenessofaccountingestimatesmadebymanagement,aswellasevaluatingtheoverall
presentationofthefinancialstatements.
IbelievethattheauditevidenceIhaveobtainedissufficientandappropriatetoprovideabasisformyauditopinion.

Opinion
Inmyopinion,thefinancialstatementsreferredtoabovepresentfairly,inallmaterialrespects,thefinancialpositionof
MittareInsurancePublicCompanyLimitedasat31December2015,anditsresultsofoperationsanditscashflowsfor
theyearthenendedinaccordancewithThaiFinancialReportingStandards.

AnothaiLeekitwattana
CertifiedPublicAccountant(Thailand)No.3442
PricewaterhouseCoopersABASLtd.
Bangkok
10February2016
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 2558

Mittare Insurance Public Company Limited
Statement of Financial Position
2 5
(
31
Notes

31

)

2015
Baht

2014
Baht

1 January
2014
Baht

175,224,911
16,032,278
188,670,650
36,153,292

122,639,876
9,777,008
206,429,065
49,335,060

118,261,588
15,749,721
293,626,806
109,242,111

63,866,617
1,515,029,537
5,761,903
71,833,044
9,706,269
11,300,308
36,000,000
1,308,445
167,783,322

51,294,979
1,493,599,194
5,761,903
116,160,651
60,544,525
13,958,178
1,567,686
180,821,320

41,944,818
1,402,964,846
5,886,918
143,998,764
70,733,648
14,919,796
1,814,142
206,387,961

396,604,172
80,433,958
2,775,708,706

400,884,692
84,244,542
2,797,018,679

433,290,082
86,608,262
2,945,429,463

Assets
Cashandcashequivalents
Accruedinvestmentincome
Premiumreceivables,net
Reinsuranceassets,net
Investmentassets
Investmentinsecurities
Heldfortradinginvestment
Held-to-maturityfinancialassets
Generalinvestment
Loans
Propertiesforeclosed,net
Buildingimprovementandequipment,net
Goodwill
Intangibleassets,net
Deferredincometaxasset
Deferredcommissions,brokeragesand
otherunderwritingexpenses
Othersassets
Total assets

6
4,7,28
8
9

10
11
12
13
14
4,15
16
4,17

8
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Mittare Insurance Public Company Limited
(

)

2 5
(
31
2015
Baht

2014
Baht

1 January
2014
Baht

6,569,892
34,148,999

6,683,833
25,820,928

9,714,551
100,821,926

415,247,231
1,304,001,518
57,197,538
194,358,305
2,011,523,483

472,405,508
1,354,160,362
49,445,376
201,975,329
2,110,491,336

567,363,911
1,520,358,292
44,074,740
212,916,991
2,455,250,411

Shareholders’ equity
Sharecapital
Authorizedsharecapital
16,184,250ordinaryshares
ofBaht100each

1,618,425,000

1,618,425,000

1,618,425,000

Issuedandpaid-upsharecapital
15,184,250ordinarysharesof
Baht100each
Retainedearnings(deficits)
Total shareholders’ equity
Total liabilities and shareholders’ equity

1,518,425,000
(754,239,777)
764,185,223
2,775,708,706

1,518,425,000
(831,897,657)
686,527,343
2,797,018,679

1,518,425,000
(1,028,245,948)
490,179,052
2,945,429,463

Notes

31

)

Liabilities
Incometaxpayable
Duetoreinsurers
Insuranceliabilities
Lossreservesandoutstandingclaims
Premiumreserve
Employeebenefitsobligation
Otherliabilities
Total liabilities

18
19
20
4,21
4,22

4
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Mittare Insurance Public Company Limited
Statement of Comprehensive Income
2 5
(
Notes
Income
Netearnedpremium
Feeandcommissionsincome
Total income
Expenses
Underwriting
Claimexpenses
Claimsandlossesadjustmentsexpenses
Commissionsandbrokeragesexpenses
Otherunderwritingexpenses
Operatingexpenses
Total underwriting expenses

Netinvestmentincome
Gains(losses)oninvestment
Fairvaluegains(losses)
Otherincome
Gainondisposalofassets
Others
Otherexpenses
Withholdingincometaxdeductedatsource
-writtenoff
Others
(
)

8
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23

28
4,24,28

28

2015
Baht

)
2014
Baht

2,597,284,931
17,083,760
2,614,368,691

2,793,689,767
23,370,964
2,817,060,731

(1,407,510,413)
(359,270,706)
(548,300,316)
(295,615,081)
(2,610,696,516)

(1,464,490,997)
(382,912,221)
(580,349,144)
(281,242,985)
(2,708,995,347)

3,672,175
61,673,792
4,360,504
(14,385,446)

108,065,384
61,747,603
(5,918,801)
18,925,411

10,727,977
54,521,383

40,508,666
49,153,651

(324,827)
(530,176)
119,715,382

(310,715)
(4,039,950)
268,131,249

Mittare Insurance Public Company Limited
(
2 5

)

(
Notes
(
)
ContributiontoOfficeofInsuranceCommission
ContributiontoNon-lifeguaranteefund
ContributiontoRoadvictimsprotectionfund
Financecosts
Incometax

32

4,26

2015
Baht

)
2014
Baht

119,715,382
(7,048,822)
(6,548,822)
(4,369,504)
(54,344)

268,131,249
(7,283,444)
(6,783,444)
(4,608,592)
(50,080)

101,693,890
(24,036,010)

249,405,689
(50,429,428)

77,657,880

198,976,261

-

(3,284,962)

-

656,992

77,657,880

(2,627,970)
(2,627,970)
196,348,291

5.11

13.10

Other comprehensive income:
Actuariallossesfromremeasurementondefined
employeebenefitplans
Incometaxforitemthatwillnotbereclassified
subsequentlytoprofitorloss
Totalitemsthatwillnotbereclassified
subsequentlytoprofitorloss

4

Total comprehensive income for the year
Earnings per share
Basicearningspershare

4,27
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2 5
Retrospectiveadjustmentfromchangeinaccountingpolicyandrestatement
Balance as restated
Profitfortheyear
2 5

Balance as at 1 January 2014
Retrospectiveadjustmentfromchangeinaccountingpolicyandrestatement
Balance as restated
Profitfortheyear
Othercomprehensiveincomefortheyear,netoftax
-Actuariallossesfromremeasurementondefinedemployeebenefitplans
Balance as at 31
2014

Statement of Changes in Shareholders’ Equity
2 5

Mittare Insurance Public Company Limited

4

1,518,425,000
1,518,425,000
1,518,425,000

1,518,425,000

4

4

capital Baht
1,518,425,000
1,518,425,000
-

Note

Issued and

(825,487,491)
(6,410,166)
(831,897,657)
77,657,880
(754,239,777)

(2,627,970)
(831,897,657)

Retained
earnings
(
)
Baht
(1,018,790,458)
(9,455,490)
(1,028,245,948)
198,976,261

690,309,539
(3,782,196)
686,527,343
77,657,880
764,185,223

(2,627,970)
686,527,343

Total
Baht
499,634,542
(9,455,490)
490,179,052
198,976,261
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(2,627,970)
2,627,970
-

-

Baht
-

Actuarial gains
(
)
remeasurement

Mittare Insurance Public Company Limited
Statement of Cash Flows
2 5

Note
(
)
Directpremiumwritten
Cashpaymentforreinsurance
Claimondirectinsurance
Lossadjustmentexpensesondirectinsurance
Commissionsandbrokeragesondirectinsurance
Otherunderwritingexpenses
Interestreceived
Dividendincome
Otherincome
Operatingexpenses
Incometax
Net cash provided by operating activities
(

2015
Baht

2014
Baht

2,641,743,213
(6,778,146)
(1,309,282,968)
(184,950,464)
(354,568,341)
(564,937,429)
47,843,441
7,575,083
60,619,302
(296,750,995)
(10,428,886)
30,083,810

2,805,246,156
(72,998,549)
(1,367,192,481)
(192,352,977)
(375,159,318)
(601,547,061)
66,006,628
1,713,687
51,606,863
(271,818,631)
(27,236,513)
16,267,804

61,712,661
1,133,484,178
44,327,607
61,566,234
1,301,090,680

254,692,558
1,074,317,916
27,838,113
50,879,639
2,804
1,407,731,030

)

Cashprovided
Investmentinsecurities
Depositsatfinancialinstitutionswithfixedmaturitydate
Loans
Propertiesforeclosed
Operatingassets
Net cash provided by investing activities

8
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2015
Baht

2014
Baht

Investmentinsecurities

(269,315,236)

(272,928,192)

Depositsatfinancialinstitutionswithfixedmaturitydate
Propertiesforeclosed
Operatingassets

(969,124,349)
(40,149,870)

(1,144,711,590)
(181,850)
(1,798,914)

(1,278,589,455)

(1,419,620,546)

22,501,225

(11,889,516)

52,585,035
122,639,876
175,224,911

4,378,288
118,261,588
122,639,876

Note
Cashused

Net cash used in investing activities
(

)

Net increase in cash and cash equivalents
Cashandcashequivalentsatthebeginningofyear
Cash and cash equivalents at the end of year

8
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1

General information
MittareInsurancePublicCompanyLimited(the“Company”)wasincorporatedasalimitedcompanyundertheThaiCivil
andCommercialCodeon5February1947andbecameapubliclimitedcompanyon1August2012.
TheCompany’sregisteredaddressisat295SriphayaRoad,Sriphaya,Bangrak,Bangkok.
TheCompanyhasnobranch.TheprincipalbusinessoperationoftheCompanyistheprovisionofnon-lifeinsurance
andreinsurancebusinessinThailand.
ThefinancialstatementswereauthorisedforissuebytheCompany’sboardofdirectoron10February2016.

2

Accounting policies
Theprincipalaccountingpoliciesappliedinthepreparationoffinancialstatementsaresetoutbelow:
2.1

Basis of preparation
ThefinancialstatementshavebeenpreparedinaccordancewithThaigenerallyacceptedaccountingprinciples
undertheAccountingActB.E.2543,beingthoseThaiAccountingStandards(TAS)andThaiFinancialReporting
Standards(TFRS)issuedundertheAccountingProfessionActBE.2547.Inaddition,thefinancialstatements
presentationarealsobasedontheformatsprescribedbythenotificationoftheOfficeofInsuranceCommission
(OIC)“Principlemethodology,conditionandtimingforpreparation,submissionandreportingoffinancialstatementsandoperationperformancefornon-lifeinsurancecompany(No.4)”dated31July2013whichallowsto
followtheformatofthepreviousnotificationdated27May2010.
Thefinancialstatementshavebeenpreparedunderthehistoricalcostconventionexceptasdisclosedinthe
accountingpoliciesbelow.
ThepreparationoffinancialstatementsinconformitywithThaigenerallyacceptedaccountingprinciplesrequiresthe
useofcertaincriticalaccountingestimates.Italsorequiresmanagementtoexerciseitsjudgementintheprocess
ofapplyingtheCompany’saccountingpolicies.Theareasinvolvingahigherdegreeofjudgementorcomplexity,
orareaswhereassumptionsandestimatesaresignificanttothefinancialstatementsaredisclosedinnote5.
AnEnglishversionofthefinancialstatementshasbeenpreparedfromthestatutoryfinancialstatementsthatare
intheThailanguage.Intheeventofaconflictoradifferenceininterpretationbetweenthetwolanguages,
theThailanguagestatutoryfinancialstatementsshallprevail.
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22
standards
22
standards are effective on 1 January 2015. These standards are relevant to the Company.
a) Financialreportingstandards,whicharesignificantlychangedandimpacttotheCompanyareas
follows:
TAS1(revised2014)
TAS19(revised2014)
TFRS13

PresentationofFinancialStatements
Employeebenefits
Fairvaluemeasurement

TAS1(revised2014),themainchangeisthatarequirementforentitiestoCompanyitemspresented
in‘othercomprehensiveincome’(OCI)onthebasisofwhethertheyarepotentiallyreclassifiableto
profitorlosssubsequently(reclassificationadjustments).Theamendmentsdonotaddresswhich
itemsarepresentedinOCI.
TAS19(revised2014),thekeychangesare(a)actuarialgainsandlossesarerenamed‘remeasurements’andwillberecognisedimmediatelyin‘othercomprehensiveincome’(OCI).Actuarialgains
andlosseswillnolongerbedeferredusingthecorridorapproachorrecognisedinprofitorloss;and
(b)past-servicecostswillberecognisedintheyearofaplanamendment;unvestedbenefitswillno
longerbespreadoverafuture-serviceyear.ThesignificantimpacttotheCompanyisdescribedin
Note4tothefinancialstatements.
TFRS13aimstoimproveconsistencyandreducecomplexitybyprovidingaprecisedefinitionof
fairvalueandasinglesourceoffairvaluemeasurementanddisclosurerequirementsforuseacross
TFRSs.ThestandardhasnoimpacttotheCompany,exceptfordisclosureswhichtheCompanyhas
disclosedinNote3tofinancialstatements.
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b) FinancialreportingstandardswithminorchangesanddonothaveimpacttotheCompanyare
asfollows:
TAS7(revised2014)
TAS8(revised2014)
TAS10(revised2014)
TAS12(revised2014)
TAS17(revised2014)
TAS18(revised2014)
TAS24(revised2014)
TAS26(revised2014)
TAS33(revised2014)
TAS36(revised2014)
TAS37(revised2014)

2

(

Statementofcashflows
Accountingpolicies,changesinaccountingestimatesanderrors
Eventsafterthereportingperiod
Incometaxes
Leases
Revenue
Relatedpartydisclosures
Accountingandreportingbyretirementbenefitplans
Earningspershare
Impairmentofassets
Provisions,contingentliabilitiesandcontingentassets

)

22
(

)

22
2 5

(

)

b)FinancialreportingstandardswithminorchangesanddonothaveimpacttotheCompanyareas
follows:(Cont’d)
TAS38(revised2014)
TSIC27(revised2014)
TSIC32(revised2014)
TFRIC1(revised2014)
TFRIC4(revised2014)
TFRIC10(revised2014)

Intangibleassets
Evaluatingthesubstanceoftransactionsinvolvingthelegalform
ofalease
Intangibleassets-Websitecosts
Changesinexistingdecommissioning,restorationandsimilarliabilities
Determiningwhetheranarrangementcontainsalease
Interimfinancialreportingandimpairment
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2.2.2 Newfinancialreportingstandards,revisedaccountingstandardsandrevisedfinancialreportingstandardsareeffectiveon1January2016.ThesestandardsarerelevanttotheCompanyandarenotearly
adopted:
a) Financialreportingstandards,whichhaveasignificantimpacttotheCompanyareasfollows:
TAS36(revised2015)
TFRS4(revised2015)
TFRS13(revised2015)

Impairmentofassets
Insurancecontracts
Fairvaluemeasurement

TAS36(revised2015),‘Impairmentofassets’isamendedtoprovideadditionaldisclosure
requirementwhentherecoverableamountoftheassetsismeasuredatfairvaluelesscostsofdisposal.
Thedisclosuresinclude1)theleveloffairvaluehierarchy,2)whenfairvaluemeasurement
categorisedwithinlevel2andlevel3,disclosuresisrequiredforvaluationtechniqueandkeyassumption.
ThemanagementiscurrentlyassessingtheimpactofTAS36.
TFRS4(revised2015)appliestoallinsurancecontracts(includingreinsurancecontracts)thatan
entityissuesandtoreinsurancecontractsthatitholds.Thestandardexemptsaninsurertemporarily
fromsomerequirementsofotherstandards,includingtherequirementtoconsidertheFrameworkin
selectingaccountingpoliciesforinsurancecontracts.However,thestandard(a)prohibitsprovisionfor
possibleclaimsundercontractsthatarenotinexistenceattheendofthereportingyear;(b)requiresa
testfortheadequacyofrecognisedinsuranceliabilitiesandanimpairmenttestforreinsuranceassets;
and(c)requiresaninsurertokeepinsuranceliabilitiesinitsstatementoffinancialpositionuntilthey
aredischargedorcancelled,orexpired,and(d)topresentinsuranceliabilitieswithoutoffsettingthem
againstrelatedreinsuranceassets.ThemanagementiscurrentlyassessingtheimpactofTFRS4.
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(

)

22
(
222

)

dards are effective on 1 January 2016. These standards are relevant to the Company and are not
:(
)
a) Financialreportingstandards,whicharerelevanttotheCompanyareasfollows:(Cont’d)
TFRS13(revised2015),‘Fairvaluemeasurement’isamendedtoclarifythattheportfolioexceptionin
TFRS13appliestoallcontracts(includingnon-financialcontracts)withinthescopeofTAS39(when
announced)orIFRS9(whenannounced).
b) FinancialreportingstandardswithminorchangesanddonothaveimpacttotheCompanyareasfollows
TAS1(revised2015)
TAS7(revised2015)
TAS8(revised2015)
TAS10(revised2015)
TAS12(revised2015)
TAS17(revised2015)
TAS18(revised2015)
TAS33(revised2015)
TAS34(revised2015)
TAS37(revised2015)
TSIC27(revised2015)
TSIC32(revised2015)
TFRIC1(revised2015)
TFRIC4(revised2015)
TFRIC10(revised2015)

2.3

Presentationoffinancialstatements
Statementofcashflows
Accountingpolicies,changesinaccountingestimatesanderrors
Eventsafterthereportingperiod
Incometaxes
Leases
Revenue
Earningspershare
Interimfinancialreporting
Provisions,contingentliabilitiesandcontingentassets
Evaluatingthesubstanceoftransactionsinvolvingthelegal
formofalease
Intangibleassets-Websitecosts
Changesinexistingdecommissioning,restorationandsimilar
liabilities
Determiningwhetheranarrangementcontainsalease
Interimfinancialreportingandimpairment

Cash and cash equivalents
Cashandcashequivalentsconsistofcashonhandandatbanks,andallhighlyliquidinvestmentswithanoriginal
maturityofthreemonthsorlessandnotsubjecttowithdrawalrestrictions.Bankoverdraftsthatarerepayableon
demandareacomponentofcashandcashequivalents.
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2.4

)

Premium receivable
Premiumreceivableiscarriedatanticipatedrealisablevalue.Anestimateismadefordoubtfulaccounts
basedonareviewofalloutstandingamountsattheyearend.Baddebtsarewrittenoffduringtheyearin
whichtheyareidentified.TheCompanyprovidesallowancefordoubtfulaccountsbasedonthereviewof
currentstatusofanylongpastduedebtsoranticipateduncollectiblebalances,onthebasisofcollection
experiences.

2.5

Reinsurance assets and amounts due to reinsurance
(a)Reinsuranceassetsarestatedattheoutstandingbalanceofamountduefromreinsurers,amounts
depositonreinsurance,andinsurancereserverefundablefromreinsurers.
Amountsduefromreinsurersconsistofaccruedcommissionandbrokerageincome,claimsandvarious
otheritemsreceivablefromreinsurers,excludingreinsurancepremiumreceivable,lessallowancefor
doubtfulaccounts.TheCompanyrecordsallowancefordoubtfulaccountsfortheestimatedlosses
thatmaybeincurredduetoinabilitytomakecollection,takingintoaccountcollectionexperienceand
thestatusofreceivablesfromreinsurersasattheendofthereportingtheyear.
Insurancereserverefundablefromreinsurersisestimatedbasedontherelatedreinsurancecontract
ofpremiumreserveandlossreserveandoutstandingclaimsinaccordancewiththelawregarding
insurancereservecalculation.
(b) Amountsduetoreinsurersarestatedattheoutstandingbalancepayablefromreinsuranceandamounts
 withheldonreinsurance.
Amountsduetoreinsurersconsistofreinsurancepremiumsandotheritemspayabletoreinsurers,
excludingclaims.
TheCompanypresentsnetofreinsurancetothesameentity(reinsuranceassetsoramountsdueto
reinsurers)whenthefollowingcriteriaforoffsettingaremet.
1)TheCompanyhasalegalrighttooffsetamountspresentedinthestatementsoffinancialposition,and
2)TheCompanyintendstoreceiveorpaythenetamountrecognisedinthestatementsoffinancialposition,
ortorealisetheassetatthesametimeasitpaystheliability.
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2.6 Investment in securities
Investmentsareclassifiedintothefollowingcategories:held-to-maturityinvestments,heldfortradinginvestmentsandgeneralinvestments.Theclassificationisdependentonthepurposeforwhichtheinvestments
wereacquired.Managementdeterminestheappropriateclassificationofitsinvestmentsatthetimeofthe
purchaseandre-evaluatessuchdesignationonaregularbasis.
1. Investmentswithfixedmaturitythatthemanagementhastheintentandabilitytoholdtomaturityare
classifiedasheld-to-maturity.
2. Investmentsthatareacquiredprincipallyforthepurposeofgeneratingaprofitfromshort-termfluctuations
inpricenotmorethan3monthsfrominvestmentdateareclassifiedasheldfortradinginvestments.
3. Investmentsinnon-marketableequitysecuritiesareclassifiedasgeneralinvestments.
Allthreecategoriesofinvestmentareinitiallyrecognisedatcost,whichisequaltothefairvalueofconsiderationpaidplustransactioncost.
Held-to-maturityinvestmentarecarriedatamortisedcostlessallowanceforimpairment.Thepremium/
discountondebtsecuritiesisamortised/accretedbytheeffectiveinterestratemethodwiththeamortised/
accretedamountpresentedasanadjustmenttotheinterestincome.
Tradinginvestmentsaresubsequentlymeasuredatfairvalue.Thefairvalueofinvestmentsisbasedon
quotedbidpriceatthecloseofbusinessonthestatementoffinancialpositiondatebyreferencetothe
StockExchangeofThailandandThaiBoundMarket.Theunrealisedgainsandlossesoftradinginvestments
arerecognisedinstatementofcomprehensiveincome.
Investmentsinnon-marketableequitysecurities,whichtheCompanyclassifiesasgeneralinvestments,
arestatedatcostnetofallowancefortheimpairment.
Atestforimpairmentiscarriedoutwhenthereisafactorindicatingthataninvestmentmightbeimpaired.
Ifthecarryingvalueoftheinvestmentishigherthanitsrecoverableamount,impairmentlossischarged
tothestatementsofcomprehensiveincome.
IntheeventtheCompanyreclassifiesinvestmentsinsecurities,suchinvestmentsareadjustedtotheirfair
valueasatthereclassificationdate.Differencesbetweenthecarryingamountoftheinvestmentsandtheir
fairvalueonthatdatearerecordedasgainsorlossesintheStatementsofComprehensiveIncome,oras
revaluationsurplusordeficitfromchangeinthevalueofinvestmentsinshareholders’equity,depending
onthetypeofinvestmentwhichisreclassified.
Ondisposalofaninvestment,thedifferencebetweenthenetdisposalproceedsandthecarryingamountis
chargedorcreditedtothestatementsofcomprehensiveincome.WhendisposingofpartoftheCompany’s
holdingofaparticularinvestmentindebtorequitysecurities,thecarryingamountofthedisposedpartis
determinedbytheweightaveragecarryingamountofthetotalholdingoftheinvestment.
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 2558

105

Mittare Insurance Public Company Limited
Notes to the Financial Statements
2 5

2

(

)

2.7 Loans and allowance for doubtful accounts
L oansarestatedatnetrealisablevalue.Allowancefordoubtfulaccountsisprovidedfortheestimated
lossesthatmaybeincurredincollectionofloansbasedonanevaluationofthecurrentstatusofthedebtors,
takingintoconsiderationtherecoveryriskandthevalueofcollateral.Increase(decrease)inanallowance
fordoubtfulaccountsisrecognisedasanexpenseduringtheyear.

28
Buildingimprovementandequipmentisstatedathistoricalcostlessaccumulateddepreciationand
impairment,ifany.
Thecostofbuildingimprovementandequipmentcomprisesitspurchaseprice,importdutiesand
non-refundablepurchasetaxes(afterdeductingtradediscountsandrebates)andanycostsdirectly
attributabletobringingtheassettothelocationandconditionnecessaryforittobecapableofoperating
inthemannerintendedbymanagement.Thesecanincludetheinitialestimateofcostsofdismantlingand
removingtheitems,andrestoringthesiteonwhichitislocated,theobligationforwhichaCompanyincurs
eitherwhentheitemisacquiredorasaconsequenceofhavingusedtheitemduringaparticulartheyear.
Thecostofreplacingapartofanitemofbuildingimprovementandequipmentisrecognisedinthe
carryingamountoftheitemifitisprobablethatthefutureeconomicbenefitsembodiedwithinthepart
willflowtotheCompany,anditscostcanbemeasuredreliably.Thecarryingamountofthereplaced
partisderecognised.Thecostsoftheday-to-dayservicingofbuildingimprovementandequipment
arerecognisedinprofitorlossasincurred.
Depreciationiscalculatedbasedonthedepreciableamountofbuildingimprovementandequipment,
whichisthecostofanasset,orotheramountsubstitutedforcost,lessitsresidualvalue.
Depreciationischargedtoprofitorlossonastraight-linebasisovertheestimatedusefullivesofassetsor
eachcomponentofanitemofassets.Theestimatedusefullivesareasfollows:
Buildingimprovement

Fixtureandofficeequipment 
Vehicles 















20years
5and7years
5years

Depreciationmethods,usefullivesandresidualvaluesarereviewedateachfinancialyear-endand
adjustedifappropriate.
Theasset’scarryingamountiswritten-downimmediatelytoitsrecoverableamountiftheasset’scarrying
amountisgreaterthanitsestimatedrecoverableamount.
Gainsorlossesondisposalsaredeterminedbycomparingtheproceedswiththecarryingamountand
arerecognisedwithinothergainsandlossesinthestatementsofcomprehensiveincome.
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2
Goodwillrepresentstheexcessoftheconsiderationtransferredoverthefairvalueofthenetidentifiable
assetsandliabilitiesoftheacquiredbusinessundertakingatthedateofacquisition.Goodwillonacquisitionsisseparatelyreportedinthestatementoffinancialposition.
Goodwillistestedannuallyforimpairmentandcarriedatcostlessaccumulatedimpairmentlosses.
Impairmentlossesongoodwillarenotreversed.Gainsandlossesonthedisposalofanentityincludethe
carryingamountofgoodwillrelatingtothebusinesssold.
Goodwillisallocatedtocash-generatingunitsforthepurposeofimpairmenttesting.Theallocationismade
tothosecash-generatingunitsorgroupsofcash-generatingunitsthatareexpectedtobenefitfromthe
businesscombinationinwhichthegoodwillarose,identifiedaccordingtooperatingsegment.

2.10 Intangible assets
Intangibleassetsarecomputersoftwarewhichisstatedatcostlessaccumulatedamortisationand
allowancefortheimpairment(ifany).
Amortisationiscalculatedbasedonthecostoftheasset,orotheramountsubstitutedforcost,lessits
residualvalue.
Amortisationisrecognisedinprofitorlossonastraight-linebasisovertheestimatedusefullivesofintangible
assetsfromthedatethattheyareavailableforuse,sincethismostcloselyreflectstheexpectedpattern
ofconsumptionofthefutureeconomicbenefitsembodiedintheasset.Theestimatedusefullivesforthe
currentandcomparativeyearsareasfollows:
Computersoftware

7years

Amortisationmethods,usefullivesandresidualvaluesarereviewedateachfinancialyear-endand
adjustedifappropriate.

2.11 Impairment of assets
Assetsthathaveanindefiniteusefullifearenotsubjecttoamortisationandaretestedannuallyforimpairment.
Assetsthataresubjecttoamortisationarereviewedforimpairmentwhenevereventsorchangesin
circumstancesindicatethatthecarryingamountmaynotberecoverable.Animpairmentlossisrecognised
fortheamountbywhichthecarryingamountoftheassetsexceedsitsrecoverableamount.Therecoverable
amountisthehigherofanasset’sfairvaluelesscoststosellandvalueinuse.Forthepurposesofassessing
impairment,assetsaregroupedatthelowestlevelforwhichthereareseparatelyidentifiablecashflows.
Non-financialassetsthatsufferedanimpairmentarereviewedforpossiblereversaloftheimpairmentat
eachreportingdate.
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2.12 Leases
a) Leases-wheretheCompanyisthelessee
Leasesinwhichasignificantportionoftherisksandrewardsofownershipareretainedbythelessorare
classifiedasoperatingleases.Paymentsmadeunderoperatingleases(netofanyincentivesreceived
fromthelessor)arechargedtoprofitorlossonastraight-linebasisoverthetheyearofthelease.
TheCompanyleasescertainproperty,plantandequipment.Leasesofproperty,plantorequipment
wheretheCompanyhassubstantiallyalltherisksandrewardsofownershipareclassifiedasfinance
leases.Financeleasesarecapitalisedattheinceptionoftheleaseatthelowerofthefairvalueofthe
leasedpropertyandthepresentvalueoftheminimumleasepayments.
Eachleasepaymentisallocatedbetweentheliabilityandfinancechargessoastoachieveaconstant
rateonthefinancebalanceoutstanding.Thecorrespondingrentalobligations,netoffinancecharges,
areincludedinotherlong-termpayables.Theinterestelementofthefinancecostischargedtoprofit
orlossovertheleasetheyearsoastoachieveaconstanttheyearicrateofinterestontheremaining
balanceoftheliabilityforeachtheyear.Theproperty,plantorequipmentacquiredunderfinance
leasesisdepreciatedovertheshortertheyearoftheusefullifeoftheassetandtheleaseterm.
b) Leases-whereaCompanyisthelessor
Assetsleasedoutunderoperatingleasesareincludedinproperty,plantandequipmentinthestatement
offinancialposition.Theyaredepreciatedovertheirexpectedusefullivesonabasisconsistentwith
othersimilarbuildingimprovementandequipmentownedbytheCompany.Rentalincome(netofany
incentivesgiventolessees)isrecognisedonastraight-linebasisovertheleaseterm.

2.13 Insurance liabilities
a) Lossreserveandoutstandingclaims
Thelossreserveandoutstandingclaimsincludetheclaimsincurredandreported,claimsincurred
butnotreported(IBNR)aswellasclaimhandlingcosts.Outstandingclaimsarerecordedatthe
amounttobeactuallypaid.Lossreserveisprovideduponreceiptofclaimadvicesfromtheinsured
basedontheclaimsnotifiedbytheinsuredandestimatesmadebytheCompany’smanagement.The
maximumvalueofclaimsestimateisnothowever,toexceedthesum-insuredundertherelevantpolicy.
IBNRiscalculatedusingactuarialtechniquechainladderandbasesonabestestimateofclaims
whichareexpectedtobepaidinrespectoflossesoccurringbeforeorasatthereportingtheyear.
TheIBNRiscalculatedforbothreportedandnotreportedlosses,andnetofrecordedclaims.
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b) Unearnedpremiumreserve
Unearnedpremiumreserve(UPR)representstheproratedportionofwrittenpremiumsforinsurance
thatrelatestoperiodofunexpiredrisksfromthestatementoffinancialpositiondatetothesubsequent
datesofexpiryofthepolicies,andarecomputedasfollows:
Typeofinsurance
-Fire,marineandtransportation(Hull),
motorandmiscellaneous
-Marineandtransportation(Individual)
-Travelingaccident

Reservecalculationmethod
-Monthlyaveragebasis(theone-twentyfourth
basis)
-Netpremiumwrittenforthelastninetydays
-Netpremiumwrittenforthelastthirtydays

Unexpiredrisksreserveisthereservefortheclaimsthatmaybeincurredinrespectofin-forcepolicies.
Unexpiredrisksreserveissetasideusinganactuarialmethod,atthebestestimateoftheclaimsthat
areexpectedbeincurredduringtheremainingyearofcoverage,basedonhistoricalclaimsdata.
TheCompanycomparestheamountsofunexpiredrisksreservewithunearnedpremiumreserve,and
ifunexpiredrisksreserveishigherthanunearnedpremiumreserve,thedifferenceisrecognisedas
unexpiredrisksreserveinthefinancialstatements.

2
Definedcontributionplans
TheCompanyhasestablishedaprovidentfundwhichisadefinedcontributionplan,andtheassetsof
theprovidentfundareheldseparatelyfromthoseoftheCompanyinfundsindependentlyadministered
byafundmanagerwhoisauthorisedbytheSecuritiesandExchangeCommission.Theprovidentfund
isfundedbypaymentsfromemployeesandbytheCompany.Contributionstotheprovidentfundare
chargedtothestatementsofcomprehensiveincomeintheyeartowhichtheyrelate.
Definedretirementbenefitplans
TheCompanyhasobligationsinrespectoftheseverancepaymentsitmustmaketoemployeesuponretirementunderThaiLaborLaw.TheCompanytreatstheseseverancepaymentobligationsasadefinedretirement
benefitplan.Theamountspayableforthisbenefitinthefuturedependsonbasesalaryandtheyearsofservice
ofrespectiveemployeesonretirementdate.
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Adefinedretirementbenefitplanisapost-employmentbenefitplanotherthanadefinedcontributionplan.
TheCompany’snetobligationinrespectofdefinedretirementbenefitplansiscalculatedseparatelyfor
eachplanbyestimatingtheamountoffuturebenefitthatemployeeshaveearnedinreturnfortheirservice
inthecurrentandprioryears;thatbenefitisdiscountedtodetermineitspresentvalue.Thediscountrate
istheyieldatthereportingdateongovernmentbondsthathavematuritydatesapproximatingtheterms
oftheCompany’sobligations.Thecalculationisperformedbyaqualifiedactuaryusingtheprojectedunit
creditmethod.TheCompanyrecognisesallactuarialgainsandlossesarisingfromdefinedretirement
benefitplaninothercomprehensiveincomeandallexpensesrelatedtodefinedretirementbenefitplans
inpersonnelexpensesinprofitorloss.

2.15 Current and deferred income taxes
Thetaxexpensefortheyearcomprisesofcurrentanddeferredtax.Taxisrecognisedinprofitorloss,
excepttheextentthatitrelatestoitemsrecognisedinothercomprehensiveincomeordirectlyinequity.
Inthiscasethetaxisalsorecognisedinothercomprehensiveincomeordirectlyinshareholders’equity,
respectively.
Thecurrentincometaxchargeiscalculatedonthebasisofthetaxlawsenactedorsubstantivelyenacted
attheendofreportingyearinthecountrieswheretheCompanyoperatesandgeneratestaxableincome.
Managementannuallyevaluatespositionstakenintaxreturnswithrespecttosituationsinwhichapplicable
taxregulationissubjectedtointerpretation.Itestablishesprovisionswhereappropriateonthebasisof
amountsexpectedtobepaidtothetaxauthorities.
Deferredincometaxisrecognised,usingtheliabilitymethod,ontemporarydifferencesarisingfromdifferencesbetweenthetaxbaseofassetsandliabilitiesandtheircarryingamountsinthefinancialstatements.
Deferredincometaxisdeterminedusingtaxratesthathavebeenenactedorsubstantiallyenactedbythe
endofthereportingyearandareexpectedtoapplywhentherelateddeferredincometaxassetisrealised
orthedeferredincometaxliabilityissettled.
Deferredincometaxassetsarerecognisedonlytotheextentthatitisprobablethatfuturetaxableprofit
willbeavailableagainstwhichthetemporarydifferencescanbeutilised.
Deferredincometaxassetsandliabilitiesareoffsetwhenthereisalegallyenforceablerighttooffsetcurrent
taxassetsagainstcurrenttaxliabilitiesandwhenthedeferredincometaxesassetsandliabilitiesrelateto
incometaxesleviedbythesametaxationauthorityoneitherthetaxableentityordifferenttaxableentities
wherethereisanintentiontosettlethebalancesonanetbasis.
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2.16 Provisions
ProvisionsarerecognisedwhentheCompanyhasapresentlegalorconstructiveobligationasaresult
ofpastevents,itisprobablethatanoutflowofresourceswillberequiredtosettletheobligation,andthe
amounthasbeenreliablyestimated.
Wherethereareanumberofsimilarobligations,thelikelihoodthatanoutflowwillberequiredinsettlement
isdeterminedbyconsideringtheclassofobligationsasawhole.Aprovisionisrecognisedevenifthe
likelihoodofanoutflowwithrespecttoanyoneitemincludedinthesameclassofobligationsmaybesmall.

2
DividenddistributiontotheCompany’sshareholdersisrecognisedasaliabilityinthefinancialstatements
intheyearinwhichthedividendsareapprovedbytheCompany’sshareholders.

2 8
Enterprisesandindividualsthatdirectly,orindirectlythroughoneormoreintermediaries,control,orare
controlledby,orareundercommoncontrolwith,theCompany,includingholdingcompanies,subsidiaries
andfellowsubsidiariesarerelatedpartiesoftheCompany.Associatesandindividualsowning,directly
orindirectly,aninterestinthevotingpoweroftheCompanythatgivesthemsignificantinfluenceover
theenterprise,keymanagementpersonnel,includingdirectorsandofficersoftheCompanyandclose
membersofthefamilyoftheseindividualsandcompaniesassociatedwiththeseindividualsalsoconstitute
relatedparties.
Inconsideringeachpossiblerelatedpartyrelationship,attentionisdirectedtothesubstanceofthe
relationship,andnotmerelythelegalform.

2
Financialassetscarriedonthestatementoffinancialpositionincludecashandcashequivalents,accrued
incomeoninvestments,premiumreceivables,certainbalancesofreinsuranceassets,investmentin
securities,loansandcertainbalancesofotherassets.Financialliabilitiescarriedonthestatementoffinancial
positionincludeduetoreinsurers,certainbalancesoflossreservesandoutstandingclaims,employee
benefitobligationandotherliabilitieswhichthespecificaccountingpolicyforeachitemisseparately
disclosedineachrelatedcaption.

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 2558

111

Mittare Insurance Public Company Limited
Notes to the Financial Statements
2 5

2

(

)

2.20 Recognition of revenues and expenses
Revenue
Premiumincomeconsistsofdirectpremiumandreinsurancepremium.Premiumincomeisrecognised
asrevenueontheeffectivedateoftherelatedinsurancepoliciesnetofpremiumofcanceledpolicies,
premiumsrefundedtopolicyholders,reinsurancecededandchangeinunearnedpremiumreserve.For
long-terminsurancepolicieswithcoveragetheyearsoflongerthan1year,relatedrevenuesarerecorded
asunearneditems,andrecognisedasincomeoverthecoverageyear.
Reinsurancepremiumincome is recognisedasincomewhenthereinsurer places thereinsurance
applicationorthestatementofaccountswiththeCompany.
Commissionandbrokeragefeefromcededpremiumarerecognisedasincomewhenservicesincurred.
Dividendincomeisaccountedforonthedeclarationdate.Interestincomeisrecognisedonanaccrual
basisbasedontheeffectiveinterestrate.
Otherincomeisrecognisedonanaccrualbasis.
Expense
Cededpremiumisrecognisedasexpenseswhentheinsuranceriskistransferredtoreinsurer.
Policyacquisitioncosts,suchascommissionsandbrokerage,arechargedtothedeferredcommissions,
brokeragesandotherunderwritingexpenseswhenincurredandrecognisedasexpensesoverthe
coverageperiodofpolicies.
Claimsandlossesadjustmentexpensesconsistofclaimsandlossesadjustmentexpensesofdirect
insuranceandreinsurance,andincludetheamountsoftheclaims,relatedexpenses,andlossadjustments
ofthecurrentandpriortheyearincurredduringtheyear,lessresidualvalueandotherrecoveries(ifany),
andclaimsrefundablefromreinsurers.
C laimsandlossesadjustmentexpensesofdirectinsurancearerecogniseduponthereceiptoftheclaims
advicefromtheinsured,basedontheclaimsnotifiedbytheinsuredandestimatesmadebytheCompany’s
management.Themaximumvalueofclaimsestimatedisnothowever,toexceedthesum-insuredunder
therelevantpolicy.Claimsandlossesadjustmentexpensesofreinsurancearerecognisedasexpenses
whenthereinsurerplacesthelossadviceorthestatementofaccountswiththeCompany.
Otherexpensesarerecordedontheaccrualbasis.

112

Mittare Insurance Public Company Limited : Annual Report 2015

Mittare Insurance Public Company Limited
Notes to the Financial Statements
2 5

3

Financial risk management
Financial risk management policies
TheCompanyisexposedtonormalbusinessrisksfromchangesinmarketinterestratesandfromnon-performance
ofcontractualobligationsbycounterparties.TheCompanydoesnotholdorissuederivativefinancialinstruments
forspeculativeortradingpurposes.
RiskmanagementisintegraltothewholebusinessoftheCompany.TheCompanyhasasystemofcontrolsin
placetocreateanacceptablebalancebetweenthecostofriskoccurringandthecostofmanagingtherisks.
ThemanagementcontinuallymonitorstheCompany’sriskmanagementprocesstoensurethatanappropriate
balancebetweenriskandcontrolisachieved.

Capital management
TheCompanymaintainsitscapitalfundinaccordancewiththerequirementsoftheOfficeofInsuranceCommission.TheCompany’sobjectivesinmanagingcapitalaretoensurethatithasappropriatefinancialresourcesto
continueitsbusinessasagoingconcerninordertoprotectpolicyholdersandtoprovidereturnsforshareholders
andbenefitsforotherstakeholders,andtomaintainanoptimalcapitalstructuretoreducethecostofcapital.
Inordertomaintainanappropriatecapitalstructure,theCompanymayadjusttheamountofdividendspaidto
shareholders,returncapitaltoshareholdersorissuenewshares.

Interest rate risk
InterestrateriskistheriskthatfuturemovementsinmarketinterestrateswillaffecttheresultsoftheCompany’s
operationsanditscashflowsanditwillaffecttheinterestincomefrominvestments.Theinvestmentsinclude
bothshort-termandlong-terminvestmentsthathavefixedandfloatinginterestrates.TheCompanymanagesthe
investmentriskbyconsideringtheriskofinvestmentstogetherwiththeappropriatereturnonsuchinvestments.
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Financial assets
Investmentsinsecurities
Debentures
PromissoryNotes
Loans
Depositatfinancialinstitutions
Total
50,000,000
43,300,236
855,544,687
948,844,923

Within
1 years
Baht
Baht

130,000,000
980,000
496,000,000
626,980,000

5

Fixed interest rates

95,305,994
95,305,994

Over
5 years
Baht

27,552,808
54,875,961
82,428,769

Floating
interest
rates Baht

2015

225,305,994
50,000,000
71,833,044
1,417,270,013
1,764,409,051

Total
Baht

3.05-4.62
1.80-1.85
6.00-15.00
0.25-3.75
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10,849,365
10,849,365

bearing
Baht

interest rates
(
)
Baht
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Financial assets
Investmentsinsecurities
Debentures
PromissoryNote
Loans
Depositatfinancialinstitutions
Total

36,700,236
26,768,379
63,468,615

Within
1 years
Baht
Baht

90,000,000
7,580,000
1,403,599,194
1,501,179,194

5

Fixed interest rates

-

Over
5 years
Baht

71,880,415
86,625,589
158,506,004

Floating
interest
rates Baht

2014

90,000,000
116,160,651
1,529,616,787
1,735,777,438

Total
Baht

3.24-4.35
6.00-15.00
0.375-3.75

interest rates
(
)
Baht
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Foreign currency risk
TheCompanywasnotexposedtoforeigncurrencyrisk.

Credit risk
TheCompanyisexposedtocreditriskprimarilywithrespecttopremiumreceivables,amountsduefromreinsures
andmortgageloans.
Concentrationsofthecreditriskwithrespecttopremiumsreceivablesandamountsduefromreinsurersare
insignificantduetothelargenumberofcustomerscomprisingthecustomerbaseandtheirdispersionacross
differentindustriesandgeographicregions.
ConcentrationsofthecreditriskwithrespecttomortgageloansareinsignificantsincetheCompanyprovideloans
withcollateralassetswhichtheirvaluesareadequatefortheCompanytoreceivecompletepaymentofdebt.
TheratioofloanstocollateralvaluesisinaccordancewiththeNotificationoftheOfficeofInsuranceCommission.
Themaximumexposuretocreditriskisthebookvalueofassetsafterdeductionofallowancefordoubtfuldebts
aspresentedinstatementoffinancialposition.

Liquidity risk
TheCompanymonitorsitsliquidityriskandmaintainsalevelofcashandcashequivalentsdeemedadequate
bymanagementtofinancetheCompany’soperationsandtomitigatetheeffectsoffluctuationsincashflows.

Fair value estimation
Thetablebelowanalysesfinancialinstrumentscarriedatfairvalue,byvaluationmethod.Thedifferentlevels
havebeendefinedasfollows:
• Quotedprices(unadjusted)inactivemarketsforidenticalassetsorliabilities(Level1)
• Inputsotherthanquotedpricesincludedwithinlevel1thatareobservablefortheassetorliability,eitherdirectly
(thatis,asprices)orindirectly(thatis,derivedfromprices)(Level2)
• Inputsfortheassetorliabilitythatarenotbasedonobservablemarketdata(thatis,unobservableinputs)
(Level3).
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ThefollowingtablepresentstheCompany’sfinancialassetsthataremeasuredatfairvalueasat31December2015.

Held for trading investment
Privateenterprisesecurities
Equitysecurities
Total
Privateenterprisesecurities
Debentures
Depositatfinancialinstitutions
withmaturitiesover3months
fromacquisitiondate
PromissoryNote
Total

Level 1
Baht

Level 2
Baht

Level 3
Baht

Total
Baht

63,866,617
63,866,617

-

-

63,866,617
63,866,617

-

231,878,698

-

231,878,698

1,239,723,543
50,000,000
1,289,723,543

231,878,698

-

1,239,723,543
50,000,000
1,521,602,241

ThefollowingtablepresentstheCompany’sfinancialassetsthataremeasuredatfairvalueasat31December2014.
Level 1
Thousand
Baht

Level 2
Thousand
Baht

Level 3
Thousand
Baht

Total
Thousand
Baht

51,294,979
51,294,979

-

-

51,294,979
51,294,979

Depositatfinancialinstitutionswithmaturities
over3monthsfromacquisitiondate
1,403,599,194
Debentures
Total
1,403,599,194

91,911,696
91,911,696

-

1,403,599,194
91,911,696
1,495,510,890

Held for trading investment
Privateenterprisesecurities
Equitysecurities
Total

Privateenterprisesecurities

Therewerenotransferbetweenlevels1and2duringtheyear.
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(a) Financialinstrumentsinlevel1
Thefairvalueoffinancialinstrumentstradedinactivemarketsisbasedonquotedmarketpricesatthe
statementoffinancialpositiondate.Amarketisregardedasactiveifquotedpricesarereadilyandregularly
availablefromanexchange,dealer,broker,industrygroup,pricingservice,orregulatoryagency,andthose
pricesrepresentactualandregularlyoccurringmarkettransactionsonanarm’slengthbasis.Thequoted
marketpriceusedforfinancialassetsheldbytheCompanyisthecurrentbidprice.Theseinstrumentsare
includedinLevel1.
(b)Financialinstrumentsinlevel2
Thefairvalueoffinancialinstrumentsthatarenottradedinanactivemarketisdeterminedbyusingvaluation
techniques.Thesevaluationtechniquesmaximisetheuseofobservablemarketdatawhereitisavailableand
relyaslittleaspossibleonentityspecificestimates.Ifallsignificantinputsrequiredtofairvalueaninstrument
areobservable,theinstrumentisincludedinlevel2.
Ifoneormoreofthesignificantinputsisnotbasedonobservablemarketdata,theinstrumentisincludedinLevel3.
Level2debtinvestmentsofdebtsecuritiesarefairvaluedbasedonyieldcurveoftheThaiBondMarket
Associationunderdiscountedcashflowmodel.
(c)Financialinstrumentsinlevel3
AstheCompanyhasageneralinvestmentinlimitedcompanieswhichtheCompany’sshareholdingwas
insignificant,theCompanyhasnocontrollinganddecisionmakingpowerintheinvestedcompaniesresulting
indifficultyinobtainingtheinformationtosupportthefairvaluevaluationinpractice.Theseinvestmentsare
notinthestockexchangeanddonothaveanymarketpriceswhichcanbeusedasfairvalue.TheCompany
alsodonothaveanyplanforsellingtheseinvestments,sotheCompanydidnotassessthefairvalueforthe
generalinvestment.Therefore,theCompanycannotdisclosethefairvalueofthegeneralinvestmentinthe
notestothefinancialstatementsandhavestatedtheseinvestmentsatcostnetallowanceforimpairment(ifany).
TheCompany’spolicyistorecognisetransfersintoandtransfersoutoffairvaluehierarchylevelsasofthedate
oftheeventorchangeincircumstancesthatcausedthetransfer.
Therewerenootherchangesinvaluationtechniquesduringtheyear.
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4.1 TheCompanychangedaccountingpolicyrelatingtodefinedretirementbenefitobligationtofollowthe
revisedaccountingstandardwhichisrelevanttorecognitionofpastservicecostinprofitandlossin
theperiodwhenitincurs.Theeffectsfromchanginginthementionedaccountingpolicytothefinancial
statementinpreviousperiodareasfollows:
Theeffectstothestatementoffinancialpositionasat31December2014and1January2014.
•

UnderdeferredtaxassetamountingtoBaht945,549andnil,respectively.

•

UnderdefinedretirementemployeebenefitobligationamountingtoBaht4,727,745and9,455,490,
respectively.

•

Overactuariallossfromremeasurementofemployeebenefitobligationundershareholders’equity
amountingtoBaht2,627,970andnil,respectively.

•

Underdeficitsundershareholders’equityamountingtoBaht6,410,166andBaht9,455,490,respectively.

Theeffectstothestatementofcomprehensiveincomefortheyearended31December2014.
Operatingprofits
•

OveroperatingexpensesamountingtoBaht4,727,745.

•

OverincometaxamountingtoBaht945,549.

•

Underbasicearningspershareamountingto0.37Bahtpershare.

4.2 TheCompanyreclassifiedthecomparativeamountstoconformwiththecurrentyearpresentationasfollows.
Theeffectstothestatementoffinancialpositionasat31December2014and1January2014.
•

OtherassetsamountingtoBaht21,276,657andBaht20,882,183,respectivelywerereclassifiedtopresent
underpremiumreceivables,net.

•

Premiumreceivables,netamountingtoBaht7,656,447andBaht9,568,612,respectivelywerereclassified
topresentunderotherliabilities.
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4,727,745
-

2,627,970
(6,410,166)

44,717,631
194,318,882

(2,627,970)
(825,487,491)

Employeebenefitsobligation
Otherliabilities
Actuarialgains(losses)from
remeasurementondefined
employeebenefitplans
Retainedearnings(deficits)

-

105,521,199

Otherassets

945,549

177,495,961
179,875,771

Adjustment
Baht

(

Statement of Financial Position
Premiumreceivables-net
Deferredincometaxasset

As previously
reported
Baht

Notes to the Financial Statements
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Baht

-

7,656,447

(21,276,657)

28,933,104
-

2

)

(831,897,657)

49,445,376
201,975,329

84,244,542

206,429,065
180,821,320

Restated
Baht

(1,018,790,458)

34,619,250
203,348,379

107,490,445

263,176,011
206,387,961

As previously
reported
Baht

-

9,568,612

(20,882,183)

30,450,795
-

Baht

120

(1,028,245,948)

44,074,740
212,916,991

86,608,262

293,626,806
206,387,961

Restated
Baht
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(9,455,490)

9,455,490
-

-

-

Adjustment
Baht

1 January 2014
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Operatingexpenses
Incometax
Basicearningspershare

As previously
reported
Baht

Adjustment
Baht

Restated
Baht

285,970,730
51,374,977
12.73

(4,727,745)
(945,549)
0.37

281,242,985
50,429,428
13.10

5
Estimates,assumptionsandjudgementsarecontinuallyevaluatedandarebasedonhistoricalexperienceand
otherfactors,includingexpectationsoffutureeventsthatarebelievedtobereasonableunderthecircumstances.
Thepreparationoffinancialstatementsinconformitywithgenerallyacceptedaccountingprinciplesattimes
requiresmanagementtomakesubjectivejudgmentsandestimatesregardingmattersthatareinherentlyuncertain.
Thesejudgmentsandestimatesaffectreportedamountsanddisclosuresandactualresultscoulddifferfrom
theseestimate.Significantjudgmentsandestimatesareasfollows:

5.1 Impairment of premium receivable
The Company sets an allowance for doubtful accounts to reflect impairment of premium due and
uncollectedreceivables.Theallowancefordoubtfulaccountsisbasedoncollectionexperienceanda
reviewofcurrentstatusofthepremiumdueasatthedateofstatementoffinancialposition.

5.2 Impairment on reinsurance assets
Theobjectiveevidenceofimpairmentonreinsuranceassetsisbasedonlatestcreditratingorsolvency
capitaldataavailableasatclosingdateandotherpublicinformation.

5.3 Building improvement and equipment and intangible assets
Managementdeterminestheestimatedusefullivesandresidualvaluesforthebuildingimprovementand
equipmentandintangibleassets.Managementwillrevisethedepreciationchargewhereusefullivesand
residualvaluesaredifferenttopreviousestimates,orwillwriteofforwritedowntechnicallyobsoleteassets
thathavebeenabandonedorsold.
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5
Deferredtaxassetsarerecognisedtotheextentthatitisprobablethatfuturetaxableprofitswillbeavailable
againstwhichthedeductibletemporarydifferencescanbeutilised.TheCompanyconsidersfuturetaxable
incomeandongoingprudentandfeasibletaxplanningstrategiesinassessingwhethertorecognisedeferred
taxassets.TheCompany’sassumptionsregardingthefutureprofitabilityandtheanticipatedtimingofutilisation
ofdeductibletemporarydifferencesandsignificantchangesintheseassumptionsfromyeartoyearmayhave
amaterialimpactontheCompany’sreportedfinancialpositionandresultsofoperations.

55

(

)

TheIBNRrecognisedinthestatementoffinancialpositionisestimatedbasedonvariousassumptionsbyusing
actuarialmethodsrequiredbytheOfficeofInsuranceCommission.Theassumptionsarefrequentlyreviewed
inthelightofrecentexperienceandcurrentconditions.

5.6 Unexpired risk reserve
Unexpiredriskreserveiscalculatedusinganactuarialmethod,basedonabestestimateoftheclaims
expectedtoincurovertheremainingtermoftheinsurance.Estimatingthereserverequiresthemanagement
toexercisejudgment,withreferencetohistoricaldataandthebestestimatesavailableatthetime.

5
Employeebenefitsobligationsaredeterminedbyindependentactuary.Theamountrecognisedinthestatement
offinancialpositionisdeterminedonanestimationbasisutilisingvariousassumptionsincludingtherateofsalary
inflationandemployeeturnover.Anychangeintheseassumptionswillimpacttheestimationforemployee
benefits.OnanannualbasistheCompanydeterminestheappropriateassumptions,whichrepresentsthe
provisionexpectedtoberequiredtosettletheemployeebenefits.

6
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Cash and cash equivalents

2015
Baht

2014
Baht

Cashonhand
664,374
Chequesonhand
686,083
Depositatfinancialinstitutionswithoutfixedmaturitydate
65,725,326
Depositatfinancialinstitutionswithfixedmaturitydateandnotes
1,351,544,687
Totalcashanddepositsatfinancialinstitutions
1,418,620,470
LessDepositatfinancialinstitutionswithoriginalmaturitymorethan3months (1,239,723,543)
Depositatfinancialinstitutionswithrestrictions
(presentedunder“Otherassets”instatementoffinancialposition)
(3,672,016)
Cashandcashequivalents
175,224,911

701,122
77,354
99,249,214
1,430,367,574
1,530,395,264
(1,403,599,194)
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(4,156,194)
122,639,876

170,281,785
13,161,148
763,821
736,529
1,787,517
39,230,879
225,961,679
(38,096,406)
187,865,273

(342,272)
553,177

insurance
agents
and brokers
Baht

415,295
137,882
342,272
895,449

insured
Baht

2 5

2015

252,200

106,278
14,311
47,749
48,383
35,230
249
252,200

reinsurers
Baht

(38,438,678)
188,670,650

170,803,358
13,313,341
811,570
784,912
1,822,747
39,573,400
227,109,328

Total
Baht

(343,498)
691,151

686,817
4,334
343,498
1,034,649

insured
Baht

2014

(32,748,892)
205,512,520

169,940,056
12,819,847
5,647,432
5,999,083
9,545,688
34,309,306
238,261,412

insurance
agents
and brokers
Baht

(

)

225,394

165,009
60,490
(141)
36
225,394

reinsurers
Baht

(33,092,390)
206,429,065

170,791,882
12,884,671
5,647,291
5,999,083
9,545,724
34,652,804
239,521,455

Total
Baht
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Forpremiumsduefromagentsandbrokers,theCompanyhasestablishedcollectionguidelinesinaccordancewiththeregulatoryrequirementforpremiumcollection.Foroverdue
premiumreceivables,theCompanyispursuinglegalproceedingsagainstsuchagentsandbrokercasebycase.

Notyetdue
Notover30days
30-60days
60-90days
90days-1year
Over1year
Totalpremiumreceivables
LessAllowancefordoubtful
accounts
Premiumreceivable,net
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2015
Baht

2014
Baht

35,852,719

48,793,264

300,573

541,796

36,153,292

49,335,060

2015
Baht

2014
Baht

243,446

373,441

Notover1year

31,820

143,823

1-2years

25,307

24,532

300,573

541,796

Insurancereserverefundablefromreinsurers
Duefromreinsurers
Totalreinsuranceassets,net
Thebalanceofduefromreinsurersisclassifiedbyagingasfollows:

Notyetdue

Totalduefromreinsurers
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69,624,287

69,624,287

Total Held for trading investment

Unrealized
loss
Baht

2015

- (5,757,670) 63,866,617

2014

2.30 42,667,204

- 51,294,979

- 51,294,979

1.83

1.83

Percentage
Fair of investment
per total
value
assets
Baht
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8,627,775

8,627,775

Unrealized Unrealized
loss
gain
Cost
Baht
Baht
Baht

2.30 42,667,204

Percentage
of investment
per total
Fair value
assets
Baht

- (5,757,670) 63,866,617

Unrealized
gain
Cost
Baht
Baht

2 5

Equitysecurities

Private enterprises securities
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2
2015
Percentage of
investments
per total
amortised cost
assets
Baht

2014
Percentage of
investments
amortised cost
per total
Baht
assets

Private Enterprise securities
Debentures

225,305,994

8.12

90,000,000

3.22

50,000,000

1.80

-

-

275,305,994

9.92

90,000,000

3.22

maturities over 3 months from
acquisition date
Depositatfinancialinstitutions

1,239,723,543

44.66

1,403,599,194

50.18

Total

1,239,723,543

44.66

1,403,599,194

50.18

1,515,029,537

54.58

1,493,599,194

53.40

PromissoryNote
Total

2015

2014

Cost
Baht

Percentage
of investment
per total
assets

Cost
Baht

Percentage
of investment
per total
assets

5,762,510

0.21

5,762,510

0.21

(607)

-

(607)

-

5,761,903

0.21

5,761,903

0.21

PrivateEnterprisesecurities
Non-marketable
equityinvestment
LessAllowanceforimpairment
Total General investment
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-

743,723,543
793,723,543

Total

50,000,000

1 year

Depositatfinancialinstitutions

maturities over 3 months from acquisition
date

PromissoryNote

Debentures

Enterprise securities

(
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1 year

626,000,000

496,000,000

-

130,000,000

95,305,994

-

-

95,305,994

1,515,029,537

1,239,723,543

50,000,000

225,305,994

-

90,000,000

-

-

-

-

-

-
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1,493,599,194

1,403,599,194

-

90,000,000

Total
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1,403,599,194

1,403,599,194

-

90,000,000

Maturing within
Over
1 5 years
5 years

Maturing within
Over
1 5 years
5 years
Total

2014

2015

2015

15,750,000

20,950,236

71,833,044

Overdue6-12months

Overdueover12months

Total

1,252,886

975,133

258,104

-

-

19,649

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

975,133

258,104

-

-

19,649

Accrued
interest
income
Baht

2014

-

15,730,236

-

5,220,000

95,210,415

-

975,133

-

-

70,369

-

15,730,236

-

5,220,000

95,210,415

-

975,133

-

-

70,369

Accrued
interest
income
Baht

- 116,160,651 1,045,502

-

-

-

-

-

Principal
Baht

Total
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Asat31December2015,mortgageloanreceivablefromadebtrestructuringagreement,principalofamountingtoBaht31.48million,hasbeenremainedunsettledwhereasitsduedate
wason28thJanuary,2014.TheCompanydoesnotconsidersetupdoubtfulaccountforsuchloanbecausethevaluationofthemortgageland,conductedbyindependentprofessional
appraiser,wasamountingtoBaht103.78million.

-

-

-

-

-

-

Mortgage loans
Other
Accrued
Accrued
interest
interest
Principal income Principal income
Baht
Baht
Baht
Baht

71,833,044 1,252,886 116,160,651 1,045,502

20,950,236

15,750,000

-

6,600,000

28,532,808

Principal
Baht

Total

Accruedinterestincomeispresentedunderthecaptionof“Accruedinvestmentincome”instatementoffinancialposition.

-

6,600,000

Overduelessthan3months

Overdue3-6months

28,532,808

Mortgage loans
Other
Accrued
Accrued
interest
interest
Principal
income Principal income
Baht
Baht
Baht
Baht

2 5

Notyetdue

Outstandingperiod

10 Loans
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(8,624,655)
60,544,525

LessAllowanceforlossonimpairment

Propertiesforeclosed,net

Total

69,169,180

Otherrealestate

Beginning
balance
Baht
69,169,180

2 5

Realestatefromdebtcollection
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-

-

-

-

Increase
Baht
Baht

(50,838,256)

8,624,655

(59,462,911)

(59,462,911)

2015

9,706,269

-

9,706,269

9,706,269

Ending
balance
Baht

181,850

-

181,850

181,850

Increase
Baht

(10,370,973)

1,737,125

(12,108,098)

(12,108,098)

Baht

60,544,525

2

(8,624,655)

69,169,180

69,169,180

Ending
balance
Baht

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 2558

70,733,648

(10,361,780)

81,095,428

81,095,428

Beginning
balance
Baht

2014

Motorvehicles
Total

Buildingimprovement
Fixtureandofficeequipment

2
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-

18,942,739 1,687,777
12,937,801
70,113,087 1,727,277

Baht
-

Addition
Baht

Cost

39,500

38,232,547

Opening
balance
Baht

2 5
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20,630,516
12,937,801
71,840,364

38,272,047

Closing
balance
Baht

(12,889,310)
(8,909,671)
(56,154,909)

(34,355,928)

Opening
balance
Baht

(1,676,107)
(1,158,218)
(4,385,147)

(1,550,822)

charge
Baht

3,876,619
(14,565,417) 6,053,429
(10,067,889) 4,028,130
(60,540,056) 13,958,178

(35,906,750)

Closing
balance
Baht

Opening
net book
amount
Baht

130

6,065,099
2,869,912
11,300,308

2,365,297

Closing
net book
amount
Baht
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-

-

Baht

2015
Accumulated depreciation

Baht

70,406,560 3,045,987 (3,339,460)

Total

Opening
balance
Baht

(8,066,084)

70,113,087 (55,486,764)

12,937,801

18,942,739 (14,290,577)

38,232,547 (33,130,103)

Closing
balance
Baht

(4,014,467)

(843,587)

(1,620,250)

(1,550,630)

charge
Baht

Closing
balance
Baht

(8,909,671)

2,171,717

7,409,823

5,338,256

Opening
net book
amount
Baht

3,346,322 (56,154,909) 14,919,796

-

3,021,517 (12,889,310)

324,805 (34,355,928)

Baht

2014
Accumulated depreciation

131

13,958,178

4,028,130

6,053,429

3,876,619

Closing
net book
amount
Baht
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Asat31December2015,theCompanyhasequipmentacquiredunderfinancialleasewithnetbookvalueamountingtoBaht2.78million(2014:Baht3.89million).

Asat31December2015,thegrosscarryingamountofthefullydepreciatedassetsstillinuseareBaht44.38million(2014:Baht44.01million).

Depreciationfortheyearended31December2015amountingtoBaht4.39million(2014:Baht4.01million)wasincludedinoperatingexpenses.

-

10,237,801 2,700,000

Motorvehicles

(324,812)

Cost

)

256,987 (3,014,648)

89,000

Addition
Baht

(

21,700,400

38,468,359

Opening
balance
Baht

2 5

Fixtureandofficeequipment

Buildingimprovement

2
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13. Goodwill and Business Combination
Asat31December2015,theCompanyacquiredstaffswhichweretransferredfromonecompanyoperatingin
surveybusinesswhichmetthecriteriasofbusinessacquisitionundertheThaiFinancialReportingStandardNo.3
(Revised2014)BusinessCombinations.Asaresultoftheacquisitionthestaffs,theCompanyisexpectedto
reduceoperatingcosts.
The Company paid for the transaction by cash amounting to Baht 31.45 million and obligating transferred
short-termemployeebenefitobligationamountingtoBaht2.80millionanddefinedretirementemployeebenefit
obligation amounting to Baht 1.75 million. As at 31 December 2015, the Company has goodwill amounting
toBaht36.00million.
TheCompanyconsideredtosetnoimpairmentforthegoodwill.Thegoodwillisexpectedtobedeductiblefor
incometaxinthefuture.

132
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Computersoftware

Computersoftware
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1,814,142

Beginning
balance
of the year
Baht

1,814,142

Beginning
balance
of the year
Baht

2 5

Mittare Insurance Public Company Limited

-

Increase
Baht

Cost

-

Increase
Baht

Cost

1,814,142

Ending
Balance
of the year
Baht

1,814,142

Ending
Balance
of the year
Baht

-

Beginning
balance
of the year
Baht

(246,456)

Beginning
balance
of the year
Baht

(246,456)

Amortization
Baht

(246,456)

Ending
Balance
of the year
Baht

(505,697)

Ending
Balance
of the year
Baht

1,814,142

Beginning
balance
of the year
Baht

1,567,686

Beginning
balance
of the year
Baht

133

1,567,686

Ending
Balance
of the year
Baht

1,308,445

Ending
Balance
of the year
Baht
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Accumulated amortization

2014

(259,241)

Amortization
Baht

Accumulated amortization

2015

Mittare Insurance Public Company Limited
Notes to the Financial Statements
2 5

5
Theanalysisofdeferredtaxassetsanddeferredtaxliabilitiesisasfollows:
(
31

)

31
2015
Baht

2014
Baht

158,443,368

174,345,304

9,347,055

8,201,571

167,790,423

182,546,875

(7,101)

(1,725,555)

-

-

(7,101)

(1,725,555)

167,783,322

180,821,320

:
Deferredtaxassetstobesettledwithin12months
Deferredtaxassetstobesettledafter12months

:
Deferredtaxliabilitiestobesettledwithin12months
Deferredtaxliabilitiestobesettledafter12months

Deferredtaxesarecalculatedonalltemporarydifferencesundertheliabilitiesmethodusingaprincipaltaxrateof20%
(2014:20%)
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)
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55,062,415
(3,205,651)
51,856,764

As31January2015

Increase/(decrease)inprofit(loss)

Asat31December2015

Deferredtaxassets(liabilities)

Baht

Unearned
premium

81,338,540

(11,143,545)

92,482,085

Loss reserves
and outstanding
claims
Baht

1,151,534

2,877,089

(1,725,555)

( )
on changes
in value of
investments
Baht

Themovementindeferredtaxassetfortheyearended31December2015and2014areasfollows:

(

Notes to the Financial Statements
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(1,053,380)
24,052,392

944,012
8,456,003

928,089

(1,506,523)

2,434,612

Others
Baht

167,783,322

135

(13,037,998)

180,821,320

Baht
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25,105,772

Allowance
for doubtful
accounts
Baht
7,461,991

obligations
Baht

retirement
employee

2015

5

)

(14,234,762)
55,062,415

Increase/(decrease)inprofit(loss)

Asat31December2014

Baht

Unearned
premium

69,297,177

2 5

As31January2014

Deferredtaxassets(liabilities)

(
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92,482,085

(10,004,616)

102,486,701

Loss reserves
and outstanding
claims
Baht

(1,725,555)

(3,785,082)

2,059,527

( )
on changes
in value of
investments
Baht

(

retirement
employee

(634,450)
25,105,772

3,222,154
7,461,991

2,434,612

(129,885)

2,564,497

Others
Baht

180,821,320

136

(25,566,641)

206,387,961

Baht
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25,740,222

Allowance
for doubtful
accounts
Baht
4,239,837

obligations
Baht

2014

)

Mittare Insurance Public Company Limited
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2015
Baht

2014
Baht

Balanceasatbeginningoftheyear

400,884,692

433,290,082

Commissions,brokeragesandotherunderwritingexpensesduringtheyear

783,263,785

804,948,081

Commissions,brokeragesandotherunderwritingexpensesrecognisedduringtheyear

(787,544,305)

(837,353,471)

Balanceasatendoftheyear

396,604,172

400,884,692

17 Other assets
2015
Baht

)
2014
Baht

44,668,810

47,098,092

Receivablesfromsalesofinvestmentinsecurities

9,458,515

6,158,943

Deposits

9,023,873

9,035,873

Others

17,282,760

21,951,634

Total

80,433,958

84,244,542

2015
Baht

2014
Baht

Reinsurancepayable

13,145,845

2,795,034

Amountwithheldonreinsurance

21,003,154

23,025,894

Total

34,148,999

25,820,928

Otherreceivables

8

(
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Loss reserves and outstanding claims
2015
Baht

2014
Baht

472,405,508

567,363,911

Lossincurredandlossadjustmentexpensesinthisyear

1,577,240,194

1,634,322,114

Losspaidandlossadjustmentexpensespaidinthisyear

(1,634,398,471)

(1,729,280,517)

415,247,231

472,405,508

Balanceasatbeginningoftheyear

Balanceasatandoftheyear

Asat31December2015,theCompanyhaslossreserveandoutstandingclaimsunderthereinsurancecontracts
ofBaht1.26million(asat31December2014:Baht2.57million).
TheCompanysetuplossreservebasedonabestestimate,takingintoaccountthecurrentsituationandthe
latestsurveyorreports,aswellasvariousappropriateassumptionsand,forclaimsrefundablefromreinsurers,with
referencetotherelatedreinsurancecontracts.However,thereareinherentuncertaintiesintheassumptionsused
bythemanagementinestimatingthelossreserves,whichcouldaffecttheamountofclaimreserverefundablefrom
reinsurers.Actualresultscouldsignificantlydifferfromtheestimates.

8
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20 Premium reserve
2015
Baht

2014
Baht

Balanceasatbeginningoftheyear

1,354,160,362

1,520,358,292

Premiumwrittenfortheyear

2,621,137,056

2,714,765,921

Earnedpremiumfortheyear

(2,671,295,900)

(2,880,963,851)

Balanceasatendoftheyear

1,304,001,518

1,354,160,362

Unearned premium reserve



Asat31December2015,noadditionalunexpiredriskreservehadbeenestablishedastheunexpiredriskreserve
underactuarialmethod,basedontheactuaryreport,ofBaht707.67million(2014:Baht717.17million)wasless
thantheunearnedpremiumreserve.

21
(
2015
Baht

)
2015
Baht

Short-termemployeebenefits

14,917,524

12,135,420

Retirementbenefits

42,280,014

37,309,956

Employmentbenefitobligation(Note4)

57,197,538

49,445,376

Statement of Financial Position



Themovementinthedefinedretirementbenefitobligationovertheyearisasfollows:
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(

)
(
2015
Baht

)
2014
Baht

37,309,956

30,654,677

1,752,476

-

Currentservicecost

9,842,950

3,031,986

Interestexpense

1,815,382

1,419,831

-

3,284,962

Less:Benefitpaymentduringtheyear

(8,440,750)

(1,081,500)

Asat31December

42,280,014

37,309,956

Asat1January
Theamountfromtransferredstaffsunderbusinesscombination
(Note13)

Remeasurements:
Actuariallosses-financialassumptions



The retirement employee benefit expenses which are recognised in operating profit in the statement of
comprehensiveincomearedeterminedasfollows:
(



140

2015
Baht

)
2014
Baht

Currentservicecost

9,842,950

3,031,986

Interestexpense

1,815,382

1,419,831

Totalexpenses

11,658,332

4,451,817

Actuariallossesfortheyear2014amountingtoBaht3.28Millionwasincludedinothercomprehensiveincome
instatementofcomprehensiveincome.
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21


(

)

Theprincipalactuarialassumptionsusedwereasfollows:
2015

2014

Discountrate

4.2%

4.2%

Salaryincreaserate

5.5%

5.5%

60yearsold

60yearsold

7.5%

7.5%

Retirementage
Staffturnoverrate


Sensitivityanalysisforeachsignificantassumptions

31
Change in
assumption

2015
Increase in
assumption

assumption

Discountrate

1%

(2,743,204)

3,130,439

Salaryincreaserate

1%

4,051,341

(3,610,967)



Theabovesensitivityanalysesarebasedonachangeinanassumptionwhileholdingallotherassumptions
constant.Inpractice,thisisunlikelytooccur,andchangesinsomeoftheassumptionsmaybecorrelated.When
calculatingthesensitivityofthedefinedbenefitobligationtosignificantactuarialassumptionsthesamemethod
(presentvalueofthedefinedbenefitobligationcalculatedwiththeprojectedunitcreditmethodattheendofthe
reportingperiod)hasbeenappliedaswhencalculatingthepensionliabilityrecognisedwithinthestatementof
financialposition.




Theweightedaveragedurationoftheretirementbenefitobligationasat31December2015is20.40years.
Expectedmaturityanalysisofundiscountedretirementbenefits:

Benefitsexpectedtobepaidlessthanayear
Benefitsexpectedtobepaidbetween1-2years
Benefitsexpectedtobepaidbetween2-5years
Benefitsexpectedtobepaidbetweenover5years
Totalbenefitsexpectedtobepaid

2015
Baht

2014
Baht

185,180
8,565,541
14,481,081
82,606,839
105,838,641

8,475,164
185,180
21,584,728
84,068,733
114,313,805

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 2558
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22 Other liabilities
(
2015
Baht

)
2014
Baht

Accruedexpenses

66,008,867

63,944,232

Accruedcommissionandbrokerageexpenses

23,117,558

22,456,248

9,183,685

11,179,570

Others

96,048,195

104,395,279

Total

194,358,305

201,975,329

2015
Baht

2014
Baht

2,621,137,056

2,714,765,921

(71,784,169)

(85,653,562)

2,549,352,887

2,629,112,359

47,932,044

164,577,408

2,597,284,931

2,793,689,767

Deferredfeeandcommissionincome

23 Net earned premium

Grosswrittenpremium
LessReinsurancepremiumceded
Netwrittenpremium
AddChangeinunearnedpremiumreserves
Netearnedpremium

24 Operating expenses
(

Personnelexpensesnotrelatedtounderwritingandlossadjustment
Premisesandequipmentexpensesnotrelatedtounderwriting
Taxesandduties
Baddebtanddoubtfulaccounts
Otheroperatingexpenses(Note4)
Total
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2015
Baht

)
2014
Baht

111,601,084
86,227,271
469,511
4,607,633
92,709,582
295,615,081

106,881,564
85,163,374
676,168
2,512,999
86,008,880
281,242,985

Mittare Insurance Public Company Limited
Notes to the Financial Statements
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25 Personnel expenses
(

Salaryandwage
Socialsecurity
Contributiontoemployeebenefitplan(Note4)
Otherbenefits
Total

2015
Baht

)
2014
Baht

160,905,115
3,262,482
17,290,005
10,008,952
191,466,554

164,466,371
3,093,431
10,568,863
9,552,995
187,681,660

26 Income tax expense


Incometaxexpensefortheyearsended31December2015and2014consistedofthefollowing:
2015
Baht

2014
Baht

Currentincometaxontaxprofitsfortheyear

10,998,012

24,205,795

Movementsintemporarydifferences
Total

13,037,998
24,036,010

26,223,633
50,429,428

Current tax expense

ThetaxontheCompany’sprofitbeforetaxdiffersfromthetheoreticalamountthatwouldariseusingtheThai
basictaxrateoftheCompanyasfollows:
(
)
2015
2014
Baht
Baht
Profitbeforetax

101,693,890

249,405,689

20,338,778

49,881,138

fortaxpurpose

3,697,232

548,290

Incometaxexpense

24,036,010

50,429,428

Taxcalculatedatataxrateof20%
Taxeffectof:
Incomewithtaxexemptionandexpensesnotdeductible

Theweightedaverageapplicabletaxratewas20%(2014:20%).
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 2558
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27 Basic earnings per share
Thecalculationsofbasicearningspersharefortheyearsended31December2015and2014werebasedon
theprofitfortheyearsattributabletoordinaryshareholdersoftheCompanyandthenumberofordinaryshares
outstandingduringtheyearsasfollows:
(
2015

)
2014

Profitfortheyear(Baht)(Note4)

77,657,880

198,976,261

Numberofordinarysharesoutstanding(Share)

15,184,250

15,184,250

5.11

13.10

Basicearningspershare(Bahtpershare)(Note4)


Therewasnopotentialdilutiveordinarysharesissuedfortheyearsended31December2015and2014.

28 Transactions with related parties


TheCompanyhascertaintransactionswithitsrelatedparties.AportionoftheCompany’sassets,liabilities,
revenuesandexpensesarerepresentedbytransactionswithitsrelatedparties.Thesepartiesaredirectlyor
indirectlyrelatedthroughcommonshareholdingand/ordirectorships.



Natureofrelationshipswithrelatedparties:
Related party



Type of business

Relationship

OsicoBrokerCo.,Ltd.

Insurancebroker

Co-shareholders

MIE(Thailand)Co.,Ltd.

Providingservicesinrelation
tosoftwaredevelopmentand
maintenanceandofficerental

ShareholderandCo-shareholders

Transferpricingpolicyfortransactionswithrelatedpartiesweresummarisedinthefollowingbasics.
Pricing policies
Commissionand
brokerage
Rentalandservice

144

OnthebasisofthecommissionratesthattheCompanyhasofferedtoinsurance
brokersingeneral
Conditionsareasagreedinthecontract
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28


(

)

Revenueandexpensetransactionswithrelatedpartiesforthetheyearended31December2015and2014are
asfollows:
2015
Baht

2014
Baht

Otherincome

300,000

300,000

Total

300,000

300,000

Commissionsandbrokerages

95,831,909

88,551,866

Operatingexpenses

84,014,000

83,872,000

179,845,909

172,423,866

Revenues

Expenses

Total


Balanceswiththerelatedpartiesasat31December2015and2014consistof:
2015
Baht

2014
Baht

68,786,397

65,800,226

10,491,211

9,646,827

Assets
OsicoBrokerCo.,Ltd.
Liabilities
Other liabilities
OsicoBrokerCo.,Ltd.

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) : ร�ยง�นประจำ�ปี 2558
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28

(

)

Key management’s remuneration


Thekeymanagement’sremunerationforemployeeservicesfortheyearended31December2015and2014is
summarizedasfollows:
2015
Baht

2014
Baht

Short-termemployeebenefits

28,997,565

30,353,894

Retirementemployeebenefits

1,298,719

1,308,724

30,296,284

31,662,618

Total key management’s remuneration

2

Securities placed with the Registrar



Asat31December2015and2014,theCompanyhasplaceditsinvestmentswiththeRegistrarinaccordance
withtheNon-LifeInsuranceAct(No.2)B.E.2551asfollows:

Depositatfinancialinstitutions


2015
Baht

14,000,000

14,000,000

Asat31December2015and2014,theCompanyhasplaceditsinvestmentswiththeRegistrarinaccordance
withtheNotificationoftheOfficeofInsuranceCommissionregarding“Rates,RulesanddepositingProcedures
forunearnedpremiumreserveofNon-lifeInsuranceCompanyB.E.2557”asfollows:

Depositatfinancialinstitutions
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2015
Baht
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2015
Baht

2015
Baht

420,000,000

505,000,000
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30 Investment in securities with restrictions to make commitments


Asat31December2015and2014,investmentinsecuritieswithrestrictionstomakecommitmentsappropriation
asbackupassetswithbanksinaccordancewithSection27/4oftheInsuranceAct,B.E.2535”areasfollows:

Depositatfinancialinstitutions
Debtsecurities
Equitysecurities
Total

2015
Baht

2014
Baht

796,000,000
275,305,995
69,628,519
1,140,934,514

875,000,000
90,000,000
57,056,882
1,022,056,882

31 Restricted and collateral securities


Asat31December2015and2014,investmentinsecuritiesandpropertiesforeclosedusedtosecurethefacilities
areasfollows:
2015
Baht

2014
Baht

998,300

998,300

Collateralagainstcourtcase

6,686,085

5,138,172

Collateralagainstrepairmotor

500,000

500,000

8,184,385

6,636,472

-

3,780,830

3,672,016

4,156,194

11,856,401

14,573,496

Investmentinsecuritiesusedtosecurethefacilities
Collateralagainstletterofguaranteewithbanks

Propertiesforeclosedusedtosecurethefacilities
Collateralagainstcourtcase
Depositatfinancialinstitutionsusedtosecurethefacilities
Collateralagainstcourtcase
(Presentedunderthecaptionof“Otherassets”instatementsof
financialposition)
Total
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Asat31December2015,incompliancewiththeNon-lifeInsuranceAct(No.2)B.E.2551,theCompany
accumulatedcontributestoNon-lifeguaranteefundamountingtoBaht37,571,117(31December2014:Baht
31,022,295).

33


TheCompanyenteredintoleaseagreementsforofficebuilding,vehicleandofficeequipmentandservice
agreement.TheCompany’sobligationforfuturepaymentsunderoperatingleaseandserviceagreementasat
31December2015and2014areasfollows:
2015
Baht

2014
Baht

107,396,400

36,491,150

45,882,850

4,261,400

153,279,250

40,752,550

Maturityschedule
Within1year
Within2-5years
Total

Asat31December2015,theCompanyhasamanagementandbusinessdevelopmentcontractwithanon-related
companywhichtheCompanyiscommittedtopayamonthlypaymentofBaht2.50million(2014:Baht2.50million).
Theagreementhasbeeneffectivesince1January2007andautomaticallyreneweduntileitherpartyterminates/changestheagreementsinwriting.
Asat31December2015,theCompanyhas3saledevelopmentandpromotioncontractswithanon-related
companywhichtheCompanyiscommittedtopaytheservicechargesattherateof2.50-20.00percent(2014:
3contractswiththeservicechargesattherateof2.50-20.00percent)ofpremiumsreceivedduringtheyear.
Theagreementhasbeeneffectivesince1January2010andautomaticallyreneweduntileitherpartyterminates/changestheagreementsinwriting.
Asat31December2015,theCompanyalsoenteredintodebtcollectionserviceagreementwithanon-related
companywhichtheCompanyiscommittedtopaytheservicechargesattherateof0.50percent(2014:0.50
percent)ofnetpremiumcollectedduringthetheyear.Theagreementhasbeeneffectivesince1January2011
andautomaticallyreneweduntileitherpartyterminates/changestheagreementsinwriting.

34 Contingent liabilities


8

Asat31December2015,theCompanyhadbeensuedforatotalcapitalsumofBaht114.85million(2014:Baht
110.92million).Thecasesareunderthecourt’sconsideration.However,theCompany’smanagementhas
assessedandrecordedlossesfromlawsuitsinavaluenotexceedingthepolicycoveragetotalingBaht30.19
million(2014:Baht36.72million)andpresentedthisunderthecaptionof“Lossreservesandoutstandingclaims”
inthestatementoffinancialposition.
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