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สารจากประธานกรรมการบริษัท

ในปี 2557 เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการขยายตัวเพียงเล็กน้อย
โดย GDP ของประเทศไทยมีการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 0.7 ลดลงจาก
ปี 2556 ซึ่งมี GDP อยู่ที่ร้อยละ 2.9 อย่างไรก็ตาม การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจเริ่มมีแนวโน้มขยายตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังของปี 2557
และโดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4 ตัวเลขทางเศรษฐกิจมีการปรับตัวดีขึ้น
อย่างชัดเจน โดยขยายตัวอย่างมาก คือ GDP เฉพาะไตรมาสที่ 4 มีอตั ราการ
ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 2.3 ส�าหรับดัชนีชวี้ ดั ทีน่ า่ สนใจตัวหนึง่ ซึง่ เกีย่ วข้อง
กับการรับประกันภัยรถยนต์ คือปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์ในประเทศ
โดยข้อมูลภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทางด้านการจ�าหน่ายรถยนต์
พบว่า ปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์ในประเทศปี 2557 มีจ�านวน 7.76
แสนคัน ลดลงจากปี 2556 จ�านวน 5.09 แสนคัน ซึ่งเป็นปริมาณการ
จ�าหน่ายที่ใกล้เคียงกับปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์ในในปี 2553 และ
2554 ก่อนจะมีมาตรการคืนภาษีรถคันแรกในปี 2555ดังนั้นปริมาณ
การจ�าหน่ายรถยนต์ที่ลดลงในปี 2557 จึงส่งผลกระทบในด้านลบต่อ
การขยายตัวของภาคธุรกิจประกันวินาศภัย โดยเฉพาะการรับประกัน
ภัยรถยนต์

ภาคธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย ปี 2557 มี เ บี้ ย ประกั น ภั ย รั บ ตรง
205,247.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,170 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
การขยายตัวเพียงร้อยละ 1.07 โดยมีเบี้ยประกันภัยรับตรงของการ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 102,515 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
1,045 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการหดตัวร้อยละ 1.01 ในขณะที่บริษัทฯ
มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 2,713 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 238 ล้านบาท
คิดเป็นอัตราการหดตัวร้อยละ 8.06 และมีอันดับส่วนแบ่งการตลาด
ลดลงจากปีก่อน ส�าหรับการรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจซึ่งเป็น
ประเภทการรับประกันภัยหลักของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ สามารถท�าเบี้ย
ประกันภัยรับตรงรถยนต์ภาคสมัครใจได้ 2,170 ล้านบาท ลดลงจากปี
ก่อน 171 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการหดตัวร้อยละ 7.30 ซึ่งต�า่ กว่าอัตรา
การหดตัวของภาคธุรกิจฯ อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 บริษทั ฯ ด�าเนินงาน
มีผลก�าไรสุทธิ 193 ล้านบาท
ส�าหรับในปี 2558 ได้มีการคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจไทยจะขยาย
ตัวในช่วงร้อยละ 3.5 - 4.5 จากแนวโน้มทีต่ วั เลขทางเศรษฐกิจมีการปรับตัว
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 โดยมีปัจจัยที่ส่งเสริม
ได้แก่ การฟืน้ ตัวของภาคการส่งออก การลงทุนภาคเอกชนและภาคการ
ท่องเที่ยว รวมถึงการลดลงของราคาน�้ามัน การเร่งรัดการใช้จ่ายของ
ภาครัฐ รวมทัง้ แนวโน้มการเริม่ กลับมาขยายตัวของปริมาณการผลิตและ
จ�าหน่ายรถยนต์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้วา่ เศรษฐกิจทัว่ ไปจะมีแนวโน้ม
ไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ธุรกิจประกันวินาศภัยก็ยังมีความท้าทายจาก
ปัจจัยความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่อาจเป็นผลด้านลบต่อการขยายตัวของ
ธุรกิจ เช่น ปัญหาทางด้านภัยธรรมชาติทมี่ แี นวโน้มจะเกิดขึน้ บ่อยครัง้ ขึน้
และมีความรุนแรงมากขึน้ ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทีม่ ที กั ษะด้าน
ประกันภัย ปัญหาด้านต้นทุนแรงงานทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการขาดแคลนแรงงาน
มีฝมี อื ในการซ่อมทรัพย์สนิ เป็นต้น ดังนัน้ บริษทั ประกันวินาศภัยจึงจ�าเป็น
ต้องหามาตรการต่างๆ เพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การด�าเนินธุรกิจของตน
ในโอกาสนีใ้ คร่ขอขอบพระคุณเลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พร้อมคณะเจ้า
หน้าทีแ่ ละผูบ้ ริหารของ คปภ. ท่านลูกค้า ท่านคูค่ า้ ท่านผูบ้ ริหารงานขาย
ท่านตัวแทนนายหน้า ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ ตลอดจนผูถ้ อื
หุ้นทุกๆ ท่าน ที่ได้กรุณาให้ค�าแนะน�าอันเป็นประโยชน์ในการด�าเนิน
ธุรกิจ ตลอดจนร่วมบริหารจัดการจนกิจการของบริษัทฯ มีพัฒนาการ
และเจริญก้าวหน้ามาด้วยดีโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ความกรุณาจากท่านด้วยดีเหมือนเช่นเคย
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ในปี 2557 สภาพเศรษฐกิจประเทศไทยยังคงมีอัตราการเติบโต
ชะลอตัวลงต่อเนื่องจากปีก่อน แม้ว่าจะเริ่มมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นใน
ไตรมาสที่ 4 ส�าหรับธุรกิจประกันวินาศภัย ในปี 2557 มีอตั ราการขยายตัว
เพียงร้อยละ 1.07 ต�า่ กว่าในปี 2556 ทีม่ อี ตั ราการขยายตัวร้อยละ 13.12 จาก
ที่ภาคธุรกิจมีการขยายตัวที่ต�่า ท�าให้ในปี 2557 ธุรกิจประกันวินาศภัย
มีการแข่งขันที่สูงมาก สิ่งหนึ่งที่สะท้อนในเรื่องของการแข่งขันของธุรกิจ
ประกั น วิ น าศภั ย คื อ การพบเห็ น โฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ ข องบริ ษั ท
ประกันภัยในสือ่ ต่างๆ มากขึน้ ทัง้ ในแง่ของการเสนอกรมธรรม์ประเภทใหม่ๆ
และการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่เน้นในเรื่องการให้บริการที่ดีแก่
ลูกค้า อย่างไรก็ตาม การแข่งขันเกิดขึ้นในลักษณะเช่นนี้ก็เป็นผลดีส่วน

หนึ่งต่อธุรกิจประกันภัย คือ ท�าให้ประชาชนและองค์กรต่างได้รับความ
รู้ความเข้าใจและตระหนักกับความส�าคัญของการท�าประกันภัยเพิ่ม
ขึ้นด้วยเช่นกัน
ในปี 2557 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 2,713 ล้านบาท ลดลง
จากปีก่อน จ�านวน 238 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการหดตัวร้อยละ 8.06
ในขณะที่ภาคธุรกิจประกันวินาศภัยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 1.07
ส�าหรับการรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจซึ่งเป็นการรับประกันภัย
หลักของบริษัทฯ มีอัตราการหดตัวถึงร้อยละ 7.30 มากกว่าภาคธุรกิจ
ประกันวินาศภัยที่มีอัตราการหดตัวเพียงร้อยละ 1.01 อย่างไรก็ตาม
ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
มีความคุ้มครองที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้าในแต่ละกลุม่ เป้าหมายมากยิง่ ขึน้ ตัวอย่างเช่น แผนประกันภัย
รถยนต์ภาคสมัครใจ “มิตรแท้หนึ่งเดียว” ที่รองรับเฉพาะกลุ่มรถยนต์
ขนาดเล็กที่เป็นที่นิยมในตลาด เป็นต้น บริษัทฯ ยังคงเน้นและให้ความ
ส�าคัญกับการบริการในด้านสินไหมอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่
ให้กบั ลูกค้าและคูค่ า้ เช่น การได้จดั ให้มเี จ้าหน้าทีส่ า� รวจอุบตั เิ หตุเพิม่ ขึน้
เพื่อให้บริการที่รวดเร็วและเป็นที่พอใจแก่ลูกค้า การดูแลการซ่อมรถ
อย่ า งใกล้ ชิ ด เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรวดเร็ ว และมี คุ ณ ภาพ การบริ ห าร
ความสัมพันธ์กบั อู/่ ร้านอะไหล่ เป็นต้น ถึงแม้วา่ บริษทั ฯ จะไม่สามารถท�า
เบีย้ ประกันภัยรับรวมได้เพิม่ ขึน้ มากกว่าปีกอ่ น แต่บริษทั ฯ ก็สามารถด�าเนิน
งานให้มีผลก�าไรสุทธิ 193 ล้านบาท และมีอัตราส่วนเงินกองทุนที่ต้อง
ส�ารองตามกฎหมายตามระดับความเสี่ยงที่ร้อยละ 324 ซึ่งสูงเกินกว่า
อัตราขั้นต�่าที่ คปภ. ก�าหนดไว้ที่ร้อยละ 140
สุดท้ายนี้ ในนามคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
ของบริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ขอขอบคุณลูกค้า คู่ค้า
ทางธุรกิจ และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจในบริษัทฯ
และสนับสนุนบริษทั ฯ ด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณตัวแทนฯ คณะผูบ้ ริหาร
และพนั ก งานทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ ทุ ่ ม เทความรู ้ ค วามสามารถอย่ า งเต็ ม ที่
เพื่อให้บริษัทฯ ประสบผลส� า เร็ จ ตามเป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ ใ นปี 2557
รวมทั้งขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ เป็นอย่างดี
มาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัทฯ จะยังคงได้รับความร่วม
มือและการสนับสนุนจากทุกท่านในปี 2558 เหมือนเช่นเดิม

คุณสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา
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รายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2557
ในระหว่างปี 2557 คณะกรรมการบริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
นายสุนทร บุญสาย เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายประชา ภูมิสิริกุล และนายอรัญ ศรีว่องไทย เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุม
ภายในของบริษัท ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งก�าหนดไว้ใน
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในรอบปีบัญชี 2557 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 1 ครั้ง และในปี 2558 จนถึงวันที่
รายงาน จ�านวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง และเป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี
และผู้ตรวจสอบภายใน ตามความเหมาะสม สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้
1. สอบทานรายงานทางการเงินประจ�าไตรมาส และประจ�าปี 2557 โดยได้สอบถามและรับฟังค�าชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ในเรื่อง
ความถูกต้อง ครบถ้วน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าว
มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานข้อมูลการด�าเนินงานและระบบควบคุมภายใน เพือ่ ประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
อันจะช่วยส่งเสริมให้การด�าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายทีก่ า� หนดไว้ โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในประจ�าปี 2557 ตามแผนการตรวจสอบ
ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่ส�าคัญของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม
และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
3. สอบทานการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ อัตราก�าลัง และ
งบประมาณของฝ่ายตรวจสอบภายใน และได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�าปี 2558 ที่จัดท�าขึ้นตามความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงแผนการฝึกอบรม
บุคลากรตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทั้ง
มีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากร และการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อก�าหนดของบริษทั ฯ และข้อผูกพันทีบ่ ริษทั ฯ
มีไว้กับบุคคลภายนอก โดยพิจารณาจากรายงานของส�านักก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าไม่พบประเด็น
ที่เป็นสาระส�าคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายข้อก�าหนด และข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก
5. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง ให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายใน เพื่อจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ โดยได้พิจารณา
สอบทานนโยบาย ปัจจัยเสีย่ ง แนวทางการบริหารความเสีย่ ง รวมถึงความคืบหน้าของการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทั ฯ
มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีการทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ
6. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการ
ดังกล่าว ซึง่ ผูส้ อบบัญชีมคี วามเห็นว่ารายการค้ากับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันทีม่ สี าระส�าคัญได้เปิดเผย และแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบ
งบการเงินแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการทีส่ มเหตุสมผลและ
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
7. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2558 ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี
2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความรู้ ความช�านาญ และประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจประกันภัย และผู้สอบบัญชีไม่มีความ
สัมพันธ์กับบริษัทฯ ที่จะเป็นเหตุให้ขาดความเป็นอิสระ
โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการด�าเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจ
สอบภายใน การบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อก�าหนดและข้อผูกพันต่างๆ มีการเปิดเผยรายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกันอย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้น และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายสุนทร บุญสาย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
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ประวัติความเป็นมา

กว่าจะมาเป็นมิตรแท้ประกันภัย
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2490 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ 2 ปี
บริษัทประกันภัยโดยคนไทยกลุ่มแรกในประเทศไทย ได้เปิด
ด�าเนินการอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยประสิทธิ
ประกั น ภั ย และคลั ง สิ น ค้ า จ� า กั ด ด้ ว ยทุ น จดทะเบี ย น 10
ล้านบาท มีส�านักงานตั้งอยู่บนถนนทรงวาด อ�าเภอสัมพันธวงศ์
จังหวัดพระนคร ในระยะแรกบริษัทฯ เปิดรับประกันอัคคีภัยและ
ประกันภัยทางทะเล จนกระทั่งสามารถขยายกิจการให้เปิดรับ
ประกันภัยแบบครบวงจร ทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและ
ขนส่ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด เช่น ประกันอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล
ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ประกันภัยโจรกรรม เป็นต้น
ปี 2494 ย้ายทีต่ งั้ ส�านักงานไปทีอ่ าคารเลขที่ 147 ถนนเสือป่า
อ�าเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย และเพิ่มขีดความสามารถในการรับ
ประกันภัยให้กับลูกค้ารายใหญ่ได้มากยิ่งขึ้น โดยติดต่อกับบริษัท
ประกันภัยต่างประเทศ อาทิ สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี อังกฤษ อิตาลี
นอร์เวย์และฟิลปิ ปินส์ เพือ่ เป็นการเพิม่ ศักยภาพในการรับประกันภัย
ไปยังประเทศต่างๆ
ปี 2510 ยกเลิ ก กิ จ การคลั ง สิ น ค้ า เพื่ อ เน้ น การด� า เนิ น
ธุรกิจด้านการรับประกันภัยและประกันชีวติ อย่างชัดเจน โดยเปลีย่ น
ชื่อใหม่เป็น บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัย จ�ากัด
ปี 2513 ย้ายที่ท�าการส�านักงานใหญ่มาที่อาคาร 10 ชั้น
เลขที่ 295 ถนนสี่ พ ระยา อ� า เภอบางรั ก จั ง หวั ด พระนคร ซึ่ ง
เป็นอาคารที่ทันสมัยมากในยุคนั้น และเพิ่มทุนจดทะเบียน
เพื่อเสริมฐานะทางการเงินให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นเป็น 20 ล้านบาท
ปี 2521 ภายใต้ ก ารบริ ห ารงานของ นายสุ ร ะ จั น ทร์ ศรี ช วาลา ประธานกรรมการบริ ษั ท ธุ ร กิ จ มี ก ารพั ฒ นา
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และเติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว สามารถเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นขึ้ น เป็ น
50 ล้านบาท
ปี 2543 แยกธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยออก
จากกั น อั น เนื่ อ งจากกฎหมายว่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ ประกั น ชี วิ ต และ
ประกันวินาศภัย ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้แยกธุรกิจเดิมของบริษัท
ออกเป็น 2 ส่วน โดยธุรกิจด้านประกันวินาศภัยได้แยกตัวออกมา
และใช้ชื่อใหม่ว่า บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ได้แปรสภาพจากบริษัทจ�ากัดเป็น
บริษัทมหาชนจ�ากัดตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย จึงได้ใช้
ชื่อใหม่เป็น บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
นั บ เนื่ อ งจากวั น ที่ 5 กุ ม ภาพั น ธ์ 2490 จนถึ ง ปั จ จุ บั น
บริษทั ฯ ด�าเนินธุรกิจรับประกันภัยมาด้วยความมัน่ คง และประสบ
ความส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้มาโดยตลอด ปัจจุบันบริษัทฯ
มีทุนจดทะเบียน 1,618.43 ล้านบาท โดยมีทุนที่ออกและ
ช� า ระแล้ ว 1,518.43 ล้ า นบาท บริษัทฯ ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดีเลิศต่อลูกค้า โดยได้ด�าเนินการ
พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ยิ่ ง ขึ้ น การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม รวมทั้งการลงทุนในระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้งาน
ความส� า เร็ จ ของมิ ต รแท้ ป ระกั น ภั ย ในวั น นี้ เ กิ ด จาก
การได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านที่มั่นใจให้เราเป็นผู้ให้
บริการเพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงในอนาคต ซึ่งนับเป็นก�าลังใจ
และแรงสนับสนุนอันมีคุณค่าอย่างยิ่งที่ก่อให้เกิดความมุ่งมั่น
ในการพั ฒ นางานบริ ก ารให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอย่ า งเต็ ม ที่ และ
พร้อมทีจ่ ะเป็น…เพือ่ นแท้… เคียงข้างด้วยงานบริการทีเ่ ปีย่ มด้วย
คุณภาพ...อย่างมิตรแท้ตลอดไป
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ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ

ฝ่ายการตลาด

ฝ่ายขยายงาน

ฝ่ายฝึกอบรมและ
พัฒนาตัวแทน

ฝ่ายฝึกอบรมและ
พัฒนาพนักงาน

ส�านักก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย

ฝ่ายกิจการตัวแทน

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ฝ่ายบริหารส�านักงาน

ฝ่ายกฎหมาย

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนค่าสินไหมทดแทน

ฝ่ายเรียกร้อง

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายสินไหมบุคคล

ฝ่ายประเมินราคาสินไหมรถยนต์ภาคสมัครใจ

ฝ่ายบัญชี
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายประกันวินาศภัย

ฝ่ายพิจารณาสินใหมรถยนต์ภาคสมัครใจ

ฝ่ายการเงินและลงทุน
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายตรวจสอบกรมธรรม์และสินใหม

ส�านักกลยุทธ์องค์กร

ส�านักกรรมการ

คณะกรรมการลงทุน

ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

ฝ่ายส�ารวจอุบัติเหตุ

คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท BOARD OF DIRECTORS
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คุณสุระ จันทร์ศรีชวาลา

คุณสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา

ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

Mr. Sura Chansrichawla

Mr. Sukhathep Chansrichawla

Chairman

President and Chief Executive Officer
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คณะกรรมการบริษัท BOARD OF DIRECTORS

3

คุณสุธรรม จันทร์ศรีชวาลา
Mr. Sutham Chansrichawla

คุณอรัญ ศรีว่องไทย
กรรมการและกรรมการบริหาร
Mr. Aran Sriwongthai

Director

Director and Executive Director

กรรมการ
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คณะกรรมการบริษัท BOARD OF DIRECTORS

5

คุณสุนทร บุญสาย
กรรมการอิสระ

Mr. Soontorn Boonsai
Independent Director
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คุณประชา ภูมิสิริกุล
กรรมการอิสระ

Mr. Pracha Phumsirikul
Independent Director

คณะกรรมการบริหาร

คุณสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา
ประธานกรรมการบริหาร

EXECUTIVE BOARD

คุณอรัญ ศรีว่องไทย
Mr. Aran Sriwongthai

Mr. Sukhathep Chansrichawla

คุณอมรทิพย์ จันทร์ศรีชวาลา
Ms. Amornthip Chansrichawla

คุณรังสรรค์ จูงวัฒนา
Mr. Rungsun Choongwattana
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ข้อมูลทั่วไป
1. ข้อมูลบริษัท
• ชื่อ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
• ทะเบียนเลขที่ 0170555000252
• ส� า นั ก งานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 295 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2640-7777
โทรสาร 0-2640-7799 Contact center 1741
• ประเภทธุรกิจ รับประกันวินาศภัย
• ทุนจดทะเบียน 1,618,425,000.00 บาท
• ทุนช�าระแล้ว 1,518,425,000.00 บาท
• หุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายและช�าระแล้ว 15,184,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท
• หุ้นบุริมสิทธิที่ออกจ�าหน่ายและช�าระแล้ว - ไม่มี - หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ - บาท

2. รายชื่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ทั้ ง หมด และการถื อ หุ ้ น หรื อ หุ ้ น กู ้ ข องกรรมการในบริ ษั ท
ในรอบปีบัญชีปัจจุบันกับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
2.1 การถือหุ้นของกรรมการในบริษัท
ชื่อกรรมการ

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

จ�านวนหุ้นที่ถือ
รอบบัญชีปัจจุบัน
รอบปีบัญชีที่แล้ว
ณ 31 ธ.ค. 2557
ณ 31 ธ.ค. 2556
-

เพิ่มขึ้น/ลดลง

-

2.2 การถือหุ้นกู้ของกรรมการในบริษัท
- ไม่มี -

3. ข้อมูลบริษัทในเครือ (บริษัทเข้าไปถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50)
- ไม่มี -

4. ข้อมูลบริษัทอื่น (บริษัทเข้าไปถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10)
- ไม่มี -

5. รายละเอียดการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม ในสัญญาใดๆ ที่บริษัท
ท�าขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี ไม่มี มี 1 คน ดังนี้
ชื่อกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
5.1 นายประชา ภูมิสิริกุล
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รายการที่เกี่ยวข้อง
เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย

รายละเอียดสัญญา
มีผลตอบแทนในปี 2557 เท่ากับ 1,216,000 บาท

6. รายละเอี ย ดการถื อ หุ ้ น หรื อ หุ ้ น กู ้ ข องกรรมการในบริ ษั ท ในเครื อ ในรอบปี บั ญ ชี ป ั จ จุ บั น
กับ รอบปีบัญชีที่ผ่านมา
6.1 การถือหุ้นของกรรมการในบริษัทในเครือ
- ไม่มี 6.2 การถือหุ้นกู้ของกรรมการในบริษัทในเครือ
- ไม่มี -

7. ผลประโยชน์ตอบแทน หุน้ หุน้ กู้ หรือสิทธิประโยชน์อนื่ ทีก่ รรมการได้รบั จากบริษทั
7.1 ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
ชื่อกรรมการ
7.1.1 นายสุระ จันทร์ศรีชวาลา
7.1.2 นายสุธรรม จันทร์ศรีชวาลา
7.1.3 นายสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา
7.1.4 นายอรัญ ศรีว่องไทย
7.1.5 นายสุนทร บุญสาย
7.1.6 นายประชา ภูมิสิริกุล

ผลตอบแทนกรรมการ (บาท)
456,000
773,680

(ผลประโยชน์ตอบแทน เช่น เงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประชุม ค่าน�า้ มันรถ หุ้น หุ้นกู้ เป็นต้น)
7.2 ค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร
ค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร (เงินเดือน โบนัส เบี้ยประกันชีวิต เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ) 16.03 ล้านบาท

ภาพรวมผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2557
ในปี 2557 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงทั้งสิ้น 2,713.38 ล้านบาท เป็นเบี้ยประกันภัยรถยนต์จา� นวน 2,630.84 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 96.96 ของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงทั้งหมด และเบี้ยประกันภัยประเภทอื่นเป็นเงิน 82.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.04
ของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงทั้งหมด โดยแสดงรายละเอียดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงแยกตามประเภทการรับประกันภัยในตารางที่ 1

รายการ
ปี 2557
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง
(ล้านบาท)
สัดส่วนของเบี้ยประกันภัย
(ร้อยละ)

การประกัน
อัคคีภัย

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
การประกันภัย การประกันภัยรถยนต์
ทางทะเล โดยข้อบังคับ โดยความ อุบัติเหตุ สุขภาพ อื่นๆ
และขนส่ง ของกฎหมาย สมัครใจ ส่วนบุคคล

34.67

0.33

460.86

2,169.98

23.24

0.05

1.28

0.01

16.98

79.97

0.86

0.00

รวม

24.24 2,713.38

0.89

100.00

ตารางที่ 1 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงแยกตามประเภทการรับประกันภัย
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การแบ่งส่วนตลาดประกันวินาศภัยของบริษทั ในปี 2557 พบว่า บริษทั ได้จา� หน่ายกรมธรรม์ประกันภัยเป็นจ�านวน 894,291 กรมธรรม์
ลดลงร้อยละ 2.74 เมื่อเทียบกับปี 2556 มีจา� นวนเงินเอาประกันภัยรวมทั้งสิ้น 142.93 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.09 เมื่อเทียบกับ
ปี 2556 และมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงเป็นเงิน 2,713.38 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.06 เมื่อเทียบกับปี 2556 โดยแสดงจ�านวนกรมธรรม์
จ�านวนเงินเอาประกันภัย และเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง แยกตามประเภทการรับประกันภัยดังตารางที่ 2
บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจประกันวินาศภัยที่ร้อยละ 1.32 ลดลงจากปี 2556 ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ร้อยละ
1.45 ส�าหรับส่วนแบ่งทางการตลาดการประกันภัยรถยนต์โดยความสมัครใจของบริษัทในปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 2.12 ลดลงจากปี 2556
ซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ร้อยละ 2.26 ในขณะที่ส่วนแบ่งทางการตลาดการประกันภัยรถยนต์โดยข้อบังคับของกฎหมายในปี 2557
อยู่ที่ร้อยละ 2.99 ลดลงจากปี 2556 ซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ร้อยละ 3.38

รายการ

การประกัน
อัคคีภัย

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
การประกันภัย การประกันภัยรถยนต์
ทางทะเล โดยข้อบังคับ โดยความ อุบัติเหตุ สุขภาพ อื่นๆ
และขนส่ง ของกฎหมาย สมัครใจ ส่วนบุคคล

รวม

จ�านวนกรมธรรม์
ปี 2557 (ฉบับ)
ปี 2556 (ฉบับ)
เพิ่ม (ลด) จากปี 2556 ร้อยละ
จ�านวนเงินเอาประกันภัย
ปี 2557 (พันล้านบาท)
ปี 2556 (พันล้านบาท)
เพิ่ม (ลด) จากปี 2556 ร้อยละ
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง
ปี 2557 (ล้านบาท)
ปี 2556 (ล้านบาท)
เพิ่ม(ลด) จากปี 2556 ร้อยละ
ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ
ปี 2557
ปี 2556

8,105
8,845
(4.48)

351
313
12.14

573,594
603,684
(4.98)

285,043
282,531
0.89

19,153
15,860
20.76

1
1
0.00

18.94
20.01
(5.35)

0.31
0.27
12.96

-

55.20
54.32
1.62

60.04
60.77
(1.20)

0
0
0

34.67
37.57
(7.71)

0.33
0.39
(15.63)

460.86
503.72
(8.51)

2,169.98
2,340.79
(7.30)

23.24
32.21
(27.85)

0.31
0.32

0.01
0.01

2.99
3.38

2.12
2.26

0.09
0.14

8,044 894,291
8,629 919,503
(6.78)
(2.74)
8.44
9.13
(7.58)

142.93
144.51
(1.09)

0.05 24.24 2,713.38
0.05 36.36 2,951.09
0.00 (33.33)
(8.06)
0
0

0.06
0.10

1.32
1.45

ตารางที่ 2 แสดงจ�านวนกรมธรรม์ เงินเอาประกันภัย และเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง ปี 2557 ร้อยละเพิ่ม (ลด) จากปี 2556 และส่วนแบ่งตลาด

ในปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการรับประกันภัยรวมทั้งสิ้น 2,817 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เท่ากับ 470 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.03 ในขณะเดียวกันบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยรวม 2,713 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556
เท่ า กั บ 323 ล้ า นบาท หรื อ คิ ด เป็ น เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 13.51 ท� า ให้ บ ริ ษั ท มี ผ ลก� า ไรจากการรั บ ประกั น ภั ย จ� า นวน 103 ล้ า นบาท
ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีผลขาดทุนจากการรับประกันภัยจ�านวน 44 ล้านบาท ในขณะเดียวกันบริษัทมีรายได้จากการลงทุนและ
รายได้อนื่ จ�านวน 160 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2556 จ�านวน 68 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 74.64 ส่งผลให้บริษทั มีกา� ไรก่อนภาษี
เงินได้ 245 ล้านบาท และมีกา� ไรสุทธิหลังภาษีเงินได้ 193 ล้านบาท คิดเป็นก�าไรต่อหุ้นเท่ากับ 12.73 บาท
นอกจากนี้ อั ต ราส่ ว นความเพี ย งพอของเงิ น กองทุ น ณ เดื อ นธั น วาคม 2557 อยู ่ ที่ ร ้ อ ยละ 324 สู ง กว่ า เกณฑ์ ขั้ น ต�่ า ที่
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก�าหนดไว้ที่ร้อยละ 140 และอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายในด�าเนินธุรกิจประกันภัยต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (Combined ratio) อยู่ที่ร้อยละ 97.13 ลดลงจากปี 2556 ที่มีค่า
อยู่ที่ร้อยละ 103.36
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ และหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่
การตรวจสอบ รวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบ
บัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ การตรวจสอบ รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนอโดยรวมของงบการเงิน
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะทางการเงินของบริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
และผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
เรื่องอื่น
งบการเงินของบริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นใน
ส�านักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 25 มีนาคม 2557

สกุลตรา สุระพรปรีดา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7785
บริษัท บีดีโอ จ�ากัด
กรุงเทพฯ : 4 กุมภาพันธ์ 2558
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด
เงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ
ค่าจ้าง ค่าบ�าเหน็จและค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอืน่ รอตัดบัญชี
อื่นๆ - สุทธิ
รวมสินทรัพย์

3
4
5

2557

2556

122,639,876
9,777,009
177,495,961
49,335,060

118,261,588
15,749,721
263,176,011
109,242,111

51,294,979
1,493,599,194
5,761,902
1,550,656,075
116,160,651
60,544,525
13,958,178
1,567,686
179,875,771

41,944,818
1,402,964,846
5,886,918
1,450,796,582
143,998,764
70,733,648
14,919,796
1,814,142
206,387,961

400,884,692
105,521,199
2,788,416,683

433,290,082
107,490,445
2,935,860,851

6

7
8
9
10
11
12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สิน
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
ส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
ส�ารองเบี้ยประกันภัย
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
ส�ารองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ จ�านวนหุ้น 16,184,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ทุนที่ออกและช�าระแล้ว
หุ้นสามัญ จ�านวนหุ้น 15,184,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ก�าไร (ขาดทุน) สะสม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2557

2556

11
13

6,683,833
25,820,928

9,714,551
100,821,926

14
15

472,405,508
1,354,160,362

567,363,911
1,520,358,292

16
17

12,135,420
32,582,211
194,318,882
2,098,107,144

13,420,063
21,199,187
203,348,379
2,436,226,309

1,618,425,000

1,618,425,000

1,518,425,000

1,518,425,000

(2,627,970)
(825,487,491)
690,309,539
2,788,416,683

(1,018,790,458)
499,634,542
2,935,860,851
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ
รายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ
รายได้ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
การรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดเพิ่ม (ลด)
ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน
รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
ก�าไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
ก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ก�าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื่น
ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์
รายได้จากการให้บริการข้อมูล
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ�าหน่าย
อื่น ๆ
ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงาน
เงินสมทบส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ต้นทุนทางการเงิน

19

6

2557

2556

2,793,689,767

2,150,822,403

23,370,964
2,817,060,731

196,210,132
2,347,032,535

(1,464,490,997)
(382,912,221)
(580,349,144)
(285,970,730)
(2,713,723,092)
103,337,639
61,747,603
(5,918,801)
18,925,411

(1,187,981,307)
(392,505,174)
(548,942,749)
(261,401,458)
(2,390,830,688)
(43,798,153)
56,381,890
5,320,774
(11,425,186)

38,774,329
16,463,670
34,424,318

2,007,831
14,080,685
33,475,042

(3,844,668)
(505,997)
263,403,504

(7,913,371)
(270,484)
47,859,028

(7,283,444)

(7,877,730)

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

(7,377,730)
(5,037,170)
(87,666)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ
ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ (ภาษีเงินได้)
ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ
ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ - ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับงวด
ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (หุ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2557

2556

11

244,677,944
(51,374,977)
193,302,967

27,478,732
193,482,949
220,961,681

16

(3,284,962)

-

16

656,992
(2,627,970)
190,674,997

220,961,681

12.73
15,184,250

14.84
14,886,990

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือต้นงวด 2556
หุ้นสามัญเพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด 2556
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด 2557

18

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ช�าระแล้ว
1,468,425,000
50,000,000
1,518,425,000
1,518,425,000

ผลก�าไร (ขาดทุน)
จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยส�าหรับ
โครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน
(2,627,970)
(2,627,970)

ก�าไร (ขาดทุน)
สะสม
(1,239,752,139)
220,961,681
(1,018,790,458)
193,302,967
(825,487,491)

รวม
228,672,861
50,000,000
220,961,681
499,634,542
190,674,997
690,309,539

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
(หน่วย : บาท)
2557
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด�าเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินรับ (เงินจ่าย) เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
รายได้อื่น

2556

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

2,919,319,635
(30,361,791)
(1,249,895,390)
(141,643,203)
(391,089,114)
(610,817,092)
49,037,936
1,565,370

51,606,863

46,449,345

(271,312,634)

(242,608,367)

(505,997)
(27,236,513)
16,267,804

(270,484)
(3,190,460)
346,496,385

254,692,558

96,686,451

1,074,317,916

1,124,500,246

เงินให้กู้ยืม

27,838,113

84,559,448

ทรัพย์สินรอการขาย

50,879,639

2,151,340

ทรัพย์สินด�าเนินงาน

2,804

966,667

1,407,731,030

1,308,864,152

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอื่น
ภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด�าเนินงาน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
(หน่วย : บาท)
2557
กระแสเงินสดใช้ไป
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินด�าเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมการจัดหาเงิน
เงินเพิ่มทุน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมการจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
กิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ทรัพย์สินรอการขาย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ชดเชยค่าเสียหาย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ก�าไรจากการชดเชยค่าเสียหายในทรัพย์สินรอการขาย

2556

(272,928,192)
(1,144,711,590)
(181,850)
(1,798,914)
(1,419,620,546)
(11,889,516)

(121,550,119)
(1,662,589,928)
(8,800,550)
(1,792,940,597)
(484,076,445)

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

50,000,000
50,000,000
(87,580,060)
205,841,648
118,261,588

2,017,098
(6,158,943)
4,141,845
-

25,000,000
(26,355,041)
1,355,041

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ของประเทศไทยเมื่อ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2490 และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจหลัก
เกี่ยวกับการรับประกันวินาศภัยและการประกันภัยต่อในประเทศไทย บริษัทฯ มีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 295 ถนนสี่พระยา
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และบริษัทฯ ไม่มีสาขา

2. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
2.1 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
การแสดงรายการในงบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดในประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาในการจัดท�าและยื่นงบการเงิน
และรายงานเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553

2.2 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ในระหว่างงวด บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่ออกโดย
สภาวิชาชีพบัญชีเพิ่มเติมดังนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)
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เรื่อง “การน�าเสนองบการเงิน”
เรื่อง “งบกระแสเงินสด”
เรื่อง “ภาษีเงินได้”
เรื่อง “สัญญาเช่า”
เรื่อง “รายได้”
เรื่อง “ผลประโยชน์ของพนักงาน”
เรื่อง “ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ”
เรื่อง “การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน”
เรื่อง “เงินลงทุนในบริษัทร่วม”
เรื่อง “ส่วนได้เสียในการร่วมค้า”
เรื่อง “งบการเงินระหว่างกาล”
เรื่อง “การด้อยค่าของสินทรัพย์”

วันถือปฏิบัติ
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
(ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2555)

เรื่อง “สินทรัพย์ไม่มีตัวตน”
เรื่อง “การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์”

วันถือปฎิบัติ
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

เรื่อง “การรวมธุรกิจ”

1 มกราคม 2557

เรื่อง “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพื่อขายและการด�าเนินงานที่ยกเลิก”
เรื่อง “ส่วนงานด�าเนินงาน”

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินส�าหรับ
งวดปัจจุบัน

2.3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
ก) เบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัยถือเป็นรายได้ตามวันที่ที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัยหลังจากหักเบี้ยประกันภัยต่อและส่งคืน
แล้วส�าหรับกรมธรรม์ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ในกรณีที่กรมธรรม์มีอายุเกิน 1 ปี จะบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
เป็นรายการรับหรือจ่ายล่วงหน้า โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุ้มครอง
ข) เบี้ยประกันภัยรับต่อ
เบี้ยประกันภัยรับต่อถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ ได้รับใบค�าขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้งการประกันภัยต่อจาก
บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ
ค) เบี้ยประกันภัยเอาต่อ
เบี้ยประกันภัยเอาต่อจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อได้โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยให้บริษัท
รับประกันภัยต่อแล้ว
ง) ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ
ดอกเบี้ย ถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
เงินปันผลรับ ถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล
จ) ก�าไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์
ก�าไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์ รับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ
ฉ) รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น
รายได้ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ รวมถึงค่าจ้าง ค่าบ�าเหน็จและค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น จะบันทึกเป็นรายการ
รอตัดบัญชี โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายตลอดอายุกรมธรรม์ตามสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยที่รับรู้เป็นรายได้
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
2.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูง
ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

2.5 เบี้ยประกันภัยค้างรับ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับแสดงด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
บริ ษั ท ฯ ตั้ ง ค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ จากจ� า นวนที่ ค าดว่ า จะเรี ย กเก็ บ ไม่ ไ ด้ จ ากเบี้ ย ประกั น ภั ย ค้ า งรั บ ทั้ ง สิ้ น ที่ มี อ ยู ่ ด ้ ว ย
อั ต ราร้ อ ยละ 25 และ 100 ส� า หรั บ เบี้ ย ประกั น ภั ย ค้ า งรั บ ที่ เ กิ น กว่ า 1 ปี และ 2 ปี ตามล� า ดั บ โดยประมาณจาก
ประสบการณ์ ใ นการเรี ย กเก็ บ เงิ น ในอดี ต การวิ เ คราะห์ อ ายุ ห นี้ แ ละตามสถานะปั จ จุ บั น ของเบี้ ย ประกั น ภั ย ค้ า งรั บ
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

2.6 รายการเกี่ยวกับการประกันต่อ
บริษัทบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับการรับประกันต่อจากบริษัทรับประกันภัยต่อโดยประมาณจากจ�านวนเงินที่ได้รับ
จากหรือจ่ายให้กับบริษัทรับประกันภัยต่อ

2.7 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงิ น ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ เ พื่ อ ค้ า แสดงตามมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม บริ ษั ท บั น ทึ ก การเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า ของหลั ก ทรั พ ย์ เ ป็ น
รายการก�าไรหรือขาดทุนในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็น
รายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของจนกระทั่งจ�าหน่ายหลักทรัพย์ โดยบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นภายใน
หัวข้อก�าไรเบ็ดเสร็จอื่นในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปซึ่งแสดงตามราคาทุนสุทธิจากค่า
เผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค�านวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท�าการสุดท้าย
ของปี ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของตราสารหนี้ ค� า นวณโดยใช้ ร าคาจากสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค�านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
บริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการค�านวณต้นทุนของเงินลงทุน
บริษัทฯ ก�าหนดการจัดประเภทเงินทุนเมื่อซื้อ และประเมินจุดประสงค์ใหม่อย่างสม�่าเสมอ ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยน
ประเภทเงิ นลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอี ก ประเภทหนึ่ ง บริ ษั ท ฯ จะปรั บ มู ล ค่ า ของเงิ น ลงทุ น ดั ง กล่ า วใหม่โดยใช้
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
โอนจะบันทึกในส่วนของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือบันทึกเป็นส่วนเกิน (ต�่ากว่า) ทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงิน
ลงทุนในส่วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

2.8 เงินให้กู้ยืมและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กู้ยืมแสดงด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเรียกเก็บหนี้ การประเมินฐานะการเงินลูกหนี้
และราคาประเมินของหลักประกันของลูกหนี้แต่ละรายในปัจจุบัน
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2.9 ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขายแสดงในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

2.10 อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าเสื่อม
ราคาค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�านักงาน

5, 20 ปี

5, 7 ปี

ยานพาหนะ
5 ปี
รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้น ซึ่งท�าให้ราคาเปลี่ยนแทนในปัจจุบันของ
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระส�าคัญจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบ�ารุงรักษารับรู้เป็นค่า
ใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรวมต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นส�าหรับการรื้อถอน การขนย้าย และการบูรณะสภาพของ
สินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูกพันของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ และก�าหนดให้คิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับ
ส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกัน ซึ่งเป็นต้นทุนที่มีนัยส�าคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของ
สินทรัพย์นน้ั นอกจากนี้ ก�าหนดให้มกี ารทบทวนอายุการให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือ และวิธกี ารคิดค่าเสือ่ มราคาอย่างสม�า่ เสมอ
ค่าเสื่อมราคาส�าหรับการรื้อถอน การขนย้าย และการบูรณะสภาพของสินทรัพย์ ตามที่ประมาณในเบื้องต้นดังกล่าวจะ
รับรู้ทันทีในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ�าหน่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
ค่าตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค�านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสินทรัพย์เป็นเวลา 7 ปี

2.12 ส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจ�านวนที่จะจ่ายจริง ส่วนส�ารองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับการแจ้ง
ค�าเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยตามจ�านวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร
โดยมูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ จัดสรรเงินส�ารองค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัทฯ
ทราบ (Incurred but not yet reported claims - IBNR) และส�ารองค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทนทีไ่ ม่สามารถ
จัดสรรได้ (ULAE) ที่คา� นวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลต่างระหว่างมูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทนกับค่าสินไหมทดแทนที่จ่ายจริงจะบันทึกรวมอยู่ในงบก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของปีที่จ่าย
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2.13 เงินส�ารองเบี้ยประกันภัย
ก) เงินส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
ส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้คา� นวณจากเบี้ยประกันภัยรับก่อนการเอาประกันภัยต่อด้วยวิธีการดังนี้
การประกันอัคคีภัย รถยนต์ อุบัติเหตุส่วนบุคคล และภัยเบ็ดเตล็ด
การประกันภัยการขนส่งเฉพาะเที่ยว
การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง

- วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)
- เต็มจ�านวนเบีย้ ประกันภัยรับย้อนหลัง 90 วัน
- เต็มจ�านวนเบี้ยประกันภัยรับย้อนหลัง 30 วัน

ข) ส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
บริษัทฯ ประมาณการส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดจากกรมธรรม์ประกันภัยที่ความคุ้มครองยังไม่สิ้นสุด ณ
วันทีป่ ระมาณการ โดยจัดสรรส�ารองความเสีย่ งภัยทีย่ งั ไม่สนิ้ สุดให้เพียงพอทีจ่ ะจ่ายค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยที่
จะเกิดขึ้นจากภัยที่ยังไม่สิ้นสุดความคุ้มครอง บริษัทฯ ได้ใช้วิธีการค�านวณส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดตามวิธี
ของคณิตศาสตร์ประกันภัย และจะจัดสรรส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดเพิ่มเติมเมื่อส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยัง
ไม่สิ้นสุดมีจ�านวนสูงกว่าส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

2.14 ผลประโยชน์พนักงาน
ก) กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วย เงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้ กองทุนส�ารอง
เลีย้ งชีพนีบ้ ริหารโดยผูจ้ ดั การกองทุนภายนอก และจะจ่ายให้กบั พนักงานในกรณีทอี่ อกจากงานตามระเบียบของกองทุน
ข) ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
บริษัทฯ มีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่า
เงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน
บริ ษั ท ฯ ค� า นวณหนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลั ง ออกจากงานของพนั ก งานโดยใช้ วิ ธี คิ ด ลดแต่ ล ะหน่ ว ย
ที่ประมาณการไว้ โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ซึ่งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติหลายประการ รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟ้อ
บริษัทฯ รับรู้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานประเภทโครงการผลประโยชน์ในงบแสดงฐานะการเงิน
ด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน และรับรู้ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์เป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับพนักงานในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ตั้งแต่ปี 2554 บริษัทฯ เลือกที่จะรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตส�าหรับผลประโยชน์ของพนักงานดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่าย
ตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี ตามวิธีปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
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2.15 สัญญาเช่า
การเช่าสินทรัพย์ ซึ่งพิจารณาว่าความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดได้โอนไปให้ผู้ครอบครอง
สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่ายุติธรรมสุทธิของ
สินทรัพย์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า โดยจ�านวนเงิน
ที่ต้องจ่ายจะแบ่งเป็นส่วนของหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อให้จ�านวนเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดมีจ�านวนคงที่
ค่าเช่าซึ่งต้องจ่ายตามภาระผูกพันหักกับค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ส่วนดอกเบี้ย
จ่ายจะบันทึกในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคา
ตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น การเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของตก
อยู่กับผู้ให้เช่าจะถูกจัดเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน การช�าระเงินภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบ
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จากการยกเลิกสัญญาเช่าการด�าเนินงานก่อน
หมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้ผู้ให้เช่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น

2.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันที่ที่รายงาน บริษัทฯ จะท�าการประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ซึ่งแสดงว่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ ด้อยค่าลงหรือไม่ หากมีข้อ
บ่งชีข้ องการด้อยค่า บริษทั ฯ จะท�าการประมาณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ และหากพบว่าราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์นั้นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทฯ จะลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้
รับคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพย์นี้จะพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จ�านวนใด
จะสูงกว่า

2.17 ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยการหารก�าไร (ขาดทุน) สุทธิด้วยจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักที่ช�าระ
แล้วในระหว่างงวด

2.18 การประมาณการทางการบัญชี
ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณและตัง้ ข้อสมมติฐาน
หลายประการ ซึง่ มีผลกระทบต่อจ�านวนเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับรายได้ ค่าใช้จา่ ย สินทรัพย์และหนีส้ นิ และการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณไว้
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย : บาท)
เงินสด
เช็คในมือ
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทไม่กา� หนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากสถาบันการเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นก�าหนดระยะเวลาและตั๋วเงิน
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
หัก : เงินฝากสถาบันการเงินที่มีก�าหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน
นับแต่วันที่ได้มา (หมายเหตุ 6.2)
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้ (แสดงภายใต้หัวข้อ
“สินทรัพย์อื่น - สุทธิ” ในงบแสดงฐานะการเงิน)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2557
701,122
77,354
99,249,214

2556
581,608
6,444,859
88,862,735

1,430,367,574

1,359,734,100

1,530,395,264

1,455,623,302

(1,403,599,194)

(1,332,964,846)

(4,156,194)

(4,396,868)

122,639,876

118,261,588

4. เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ

(หน่วย : บาท)
2557

ยังไม่ถึงก�าหนดรับช�าระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 30 - 60 วัน
ค้างรับ 60 - 90 วัน
ค้างรับ 90 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
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จากผู้เอา
จากตัวแทนและ
จากการรับ
ประกันภัย นายหน้าประกันภัย ประกันภัยต่อ
686,817
169,940,056
165,009
4,333
7,335,278
60,490
759,648
(141)
612,671
4,027,796
36
343,498
26,652,860
1,034,648
209,328,309
225,394
(343,498)
(32,748,892)
691,150
176,579,417
225,394

รวม
170,791,882
7,400,101
759,507
612,671
4,027,832
26,996,358
210,588,351
(33,092,390)
177,495,961

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

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

จากผู้เอา
จากตัวแทนและ
ประกันภัย นายหน้าประกันภัย
196,122
54,529,152
64,835
195,808,101
12,971,574
1,094,036
589
5,462,085
340,925
23,759,882
602,471
293,624,830
(340,925)
(31,265,170)
261,546
262,359,660

2556
จากการรับ
ประกันภัยต่อ
417,416
73,438
9,917
51,023
3,011
554,805
554,805

5. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
รวมสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

รวม
55,142,690
195,946,374
12,981,491
1,145,059
5,465,685
24,100,807
294,782,106
(31,606,095)
263,176,011
(หน่วย : บาท)

2557
เงินส�ารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ
ส�ารองค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อ
ส�ารองเบี้ยประกันที่ยังไม่ถือเป็นรายได้จากการประกันภัยต่อ

(หน่วย : บาท)

ก)

21,589,919
27,203,345
48,793,264
541,796
49,335,060

2556
72,707,097
28,823,867
101,530,964
7,711,147
109,242,111

เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อจ�าแนกตามอายุหนี้ดังนี้
(หน่วย : บาท)
ยังไม่ถึงก�าหนดรับช�าระ
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 1 ปี
ค้างรับเป็นระยะเวลา 1 - 2 ปี
ค้างรับเกินกว่า 2 ปี
รวมเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ

2557
373,441
143,823
24,532
541,796

2556
1,621,446
6,089,701
7,711,147

ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ บันทึกส�ารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน (IBNR) ส่วนที่เรียก
คืนจากประกันภัยต่อ เป็นยอดติดลบ จ�านวนเงิน 1.74 ล้านบาท (2556 : 0.84 ล้านบาท) และส�ารองค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ (ULAE) ส่วนที่เรียกคืนจากประกันภัยต่อ เป็นจ�านวนเงิน 0 บาท (2556 : 0 บาท)
ที่ค�านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
6. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
6.1 เงินลงทุนเพื่อค้า
(หน่วย : บาท)
2557
ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจ�าหน่าย

ก�าไร
ที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริง

ขาดทุน
ที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริง

ตราสารทุนในความต้องการของตลาด 42,667,204

8,627,775

-

มูลค่า
ยุติธรรม

ร้อยละของเงิน
ลงทุน
ในหลักทรัพย์
ต่อสินทรัพย์รวม

หลักทรัพย์เอกชน
51,294,979

1.84%
(หน่วย : บาท)

2556
ราคาทุน/
ก�าไร
ราคาทุน
ที่ยังไม่
ตัดจ�าหน่าย เกิดขึ้นจริง

ขาดทุน
ที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริง

มูลค่า
ยุติธรรม

ร้อยละของเงิน
ลงทุน
ในหลักทรัพย์
ต่อสินทรัพย์รวม

หลักทรัพย์เอกชน
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด 52,242,454

- (10,297,636)

41,944,818

1.43%
(หน่วย : บาท)

2557

2556

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ก�าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
งวดปัจจุบัน
งวดก่อน
ก�าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
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8,627,775
(10,297,636)
18,925,411

(10,297,636)
1,127,550
(11,425,186)

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
6.2 เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด

(หน่วย : บาท)
2557
ราคาทุน/
ร้อยละของเงิน
ราคาทุน
ลงทุนในหลักทรัพย์
ตัดจ�าหน่าย
ต่อสินทรัพย์รวม

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน

2556
ราคาทุน/
ร้อยละของเงิน
ราคาทุน
ลงทุนในหลักทรัพย์
ตัดจ�าหน่าย
ต่อสินทรัพย์รวม

90,000,000

3.23%

-

-

ตั๋วสัญญาใช้เงิน
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ
90,000,000
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีก�าหนดจ่ายคืน
เกินกว่า 3 เดือนนับแต่วันที่ได้มา
เงินฝากธนาคารพาณิชย์
1,403,599,194
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ
1,403,599,194
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด 1,493,599,194

3.23%

70,000,000
70,000,000

2.38%
2.38%

50.34%
50.34%
53.57%

1,332,964,846
1,332,964,846
1,402,964,846

45.40%
45.40%
47.78%

6.3 เงินลงทุนทั่วไป

(หน่วย : บาท)
2557
ราคาทุน/ราคา
ร้อยละของเงิน
ทุน
ลงทุนในหลักทรัพย์
ตัดจ�าหน่าย
ต่อสินทรัพย์รวม

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาดในประเทศ
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนทั่วไป

5,762,510

0.21%

2556
ราคาทุน/
ร้อยละของเงิน
ราคาทุน
ลงทุนในหลักทรัพย์
ตัดจ�าหน่าย
ต่อสินทรัพย์รวม
5,887,510

0.20%

(608)

-

(592)

-

5,761,902

0.21%

5,886,918

0.20%
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
6.4 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้

1 ปี

(หน่วย : บาท)
2557
ครบก�าหนดภายใน
1 - 5 ปี เกิน 5 ปี

รวม

1 ปี

2556
ครบก�าหนดภายใน
1 - 5 ปี เกิน 5 ปี

70,000,000
70,000,000

-

รวม

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด

- 90,000,000
- 90,000,000

- 90,000,000
- 90,000,000

- 70,000,000
- 70,000,000

7. เงินให้กู้ยืม
(หน่วย : บาท)

ระยะเวลาค้างช�าระ
ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ
เกินก�าหนดช�าระน้อยกว่า 3 เดือน
เกินก�าหนดช�าระ 3 - 6 เดือน
เกินกว่าก�าหนดช�าระ 6 - 12 เดือน
รวม

ระยะเวลาค้างช�าระ
ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ
เกินก�าหนดช�าระน้อยกว่า 3 เดือน
รวม

ทรัพย์สินจ�านองเป็นประกัน
เงินต้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
95,210,415
70,369
5,220,000
15,730,236
975,133
116,160,651
1,045,502

2557
เงินให้กู้ยืม
อื่นๆ
เงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ
-

ทรัพย์สินจ�านองเป็นประกัน

2556
เงินให้กู้ยืม
อื่นๆ

เงินต้น
ดอกเบี้ยค้างรับ เงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ
143,978,620
107,581 20,144
143,978,620
107,581 20,144
-

รวม
เงินต้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
95,210,415
70,369
5,220,000
15,730,236
975,133
116,160,651
1,045,502

(หน่วย : บาท)
รวม
เงินต้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
143,998,764
107,581
143,998,764
107,581

ดอกเบี้ยค้างรับแสดงรวมไว้ภายใต้หัวข้อ “รายได้จากการลงทุนค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สินจ�านองเป็นประกันตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้รายหนึ่งผิดนัดช�าระ
เงินต้นจ�านวน 15.73 ล้านบาท ซึ่งมีก�าหนดช�าระภายในวันที่ 28 มกราคม 2557 บริษัทฯ ไม่ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญส�าหรับเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวเนือ่ งจากมูลค่าทีด่ นิ จ�านองเป็นประกันมีราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระจ�านวน 103.78 ล้านบาท
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
8. ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการช�าระหนี้
อสังหาริมทรัพย์อื่น

(หน่วย : บาท)
ยอดต้นงวด
81,095,428

2557
เพิ่มขึ้น
จ�าหน่าย/ลดลง
181,850
(12,108,098)

ยอดปลายงวด
69,169,180

-

-

-

-

81,095,428

181,850

(12,108,098)

69,169,180

หัก : ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

(10,361,780)

-

1,737,125

(8,624,655)

ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ

70,733,648

181,850

(10,370,973)

60,544,525

รวม

ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯถูกเพิกถอนนิติกรรมการรับโอนที่ดินแปลงหนึ่งในกรุงเทพฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับโอนมาจากลูกหนี้รายหนึ่ง
โดยศาลมีค�าพิพากษาให้เพิกถอนนิติกรรมดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557
ตามบันทึกข้อตกลงชดใช้ค่าเสียหายลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ลูกหนี้ดังกล่าวยินยอมชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัทฯ ตามราคา
ทุนของที่ดินที่ได้รับโอนมาด้วยจ�านวน 26.35 ล้านบาท โดยมีก�าหนดผ่อนช�าระเป็นรายเดือน เดือนละไม่ต�่ากว่า 300,000 บาท
ให้ครบเป็นเวลา 8 ปี เริ่มช�าระงวดแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ บันทึกลดยอดบัญชี “ทรัพย์สินรอการขาย” รวมถึงบัญชี “ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อย
ค่า” จ�านวน 26.35 ล้านบาท และจ�านวน 1.35 ล้านบาท ตามล�าดับ และบันทึกเพิ่มยอดบัญชี “ลูกหนี้ชดเชยค่าเสียหาย” (แสดง
ภายใต้สินทรัพย์อื่น - สุทธิ ในงบแสดงฐานะทางการเงิน) รวมถึงบัญชี “ก�าไรจากการชดเชยค่าเสียหายในทรัพย์สินรอการขาย”
(แสดงภายใต้รายได้อื่น ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) จ�านวน 26.35 ล้านบาท และจ�านวน 1.35 ล้านบาท ตามล�าดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสัญญาให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิจ�านวน 1.78 ล้านบาท (2556 :
1.78 ล้านบาท) สัญญาดังกล่าวมีก�าหนดระยะเวลา 1 ปี (2556 : 2 ปี) รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ส�าหรับงวดสิ้นสุด
วันเดียวกัน จ�านวน 0.049 ล้านบาท (2556 : 0.012 ล้านบาท) ได้แสดงรวมอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแล้ว
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ยอดต้นงวด
38,468,359
21,700,400
10,237,801
70,406,560

ราคาทุน
ยอดปลายงวด
ซื้อ
จ�าหน่าย
(324,812)
89,000
38,232,547
(3,014,648)
256,987
18,942,739
2,700,000
12,937,801
(3,339,460)
3,045,987
70,113,087
ยอดต้นงวด
(32,130,103)
(14,290,577)
(8,066,084)
(55,486,764)

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ค่าเสื่อมราคา
จ�าหน่าย
(1,550,630)
324,805
(1,620,250)
3,021,517
(843,587)
(4,014,467)
3,346,322

2557
ยอดปลายงวด
(34,355,928)
(12,889,310)
(8,909,671)
(56,154,909)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�านวน 4.01 ล้านบาท (2556 : 3.67 ล้านบาท) ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่จ�านวน 44.01 ล้านบาท (2556 : 46.92 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ�านวน 3.89 ล้านบาท (2556 : 1.98 ล้านบาท)

ส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ส�านักงาน
ยานพาหนะ
รวม

9. อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
ปลายงวด
ต้นงวด
5,338,256 3,876,619
7,409,823 6,053,429
2,171,717 4,028,130
14,919,796 13,958,178

(หน่วย : บาท)

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
(หน่วย : บาท)
2557
ราคาทุน
ยอด
ต้นงวด
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

เพิ่มขึ้น

1,814,142

-

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
ยอด
ปลายงวด
1,814,142

ยอด
ต้นงวด

ค่าตัด
จ�าหน่าย
-

(246,456)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

ยอด
ปลายงวด
(246,456)

ยอด
ต้นงวด

ยอด
ปลายงวด

1,814,142

1,567,686

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�านวน 0.25 ล้านบาท (2556 : 0 บาท) ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายใน
การด�าเนินงานแล้ว

11. ภาษีเงินได้

(หน่วย : บาท)
2557

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ความแตกต่างถาวร
ความแตกต่างชั่วคราว
ผลประโยชน์จากขาดทุนทางภาษีใช้ไป
ก�าไร (ขาดทุน) เพื่อค�านวณทางภาษี
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ (ภาษีเงินได้)
ภาษีเงินได้ครึ่งปี
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายส�าหรับงวด
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ (ภาษีเงินได้) เกิดขึ้นจาก
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ (ภาษีเงินได้) จากก�าไรขาดทุนทางภาษี
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างงวด
ผลประโยชน์จากขาดทุนทางภาษีใช้ไป
ปรับปรุงภาษีเงินได้ค้างจ่ายของปีก่อน
รวม
บวก (หัก) : การปรับมูลค่าภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ก)

2556

244,677,944

27,478,732

12,246,080

9,263,379

(135,845,910)

253,924,791

-

(226,141,845)

121,078,114

64,525,057

(24,215,623)

(12,905,011)

14,392,140

-

3,139,650

3,190,460

(6,683,833)

(9,714,551)

(24,215,623)

(12,905,011)

(27,169,182)

50,784,958

-

(45,228,369)

9,828

-

(51,374,977)

(7,348,422)

(51,374,977)

200,831,371
193,482,949

ก) ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 บริษัทฯ ได้ประมาณการยอดผลแตกต่างชั่วคราวและผลประโยชน์จากขาดทุนทางภาษีที่จะ
สามารถใช้ประโยชน์ในอนาคต พบว่ามีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ทบี่ ริษทั ฯ จะได้รบั ประโยชน์ดงั กล่าวนับจากนี้ จึงบันทึกกลับ
บัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เคยตั้งไว้
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
งบแสดงฐานะการเงิน - สินทรัพย์

(หน่วย : บาท)
2557

2556

(1,725,555)
121
25,105,772
1,724,931
709,560
55,062,415
62,787,677
25,378,016

2,059,527
119
25,740,222
2,072,356
492,022
69,297,176
73,743,461
24,303,054

4,316,392
6,516,442
179,875,771

4,440,186
4,239,838
206,387,961

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการซึ่งบันทึกโดยตรงไปยัง
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ความแตกต่างชั่วคราว
การปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อค้า
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
เงินส�ารองส�าหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
เงินส�ารองค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
ส�ารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน (IBNR)
ส�ารองค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรร
ได้ (ULAE)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

12. ค่าจ้าง ค่าบ�าเหน็จและค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือต้นงวด
ค่าจ้าง ค่าบ�าเหน็จและค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นที่เกิดขึ้นระหว่างงวด
ค่าจ้าง ค่าบ�าเหน็จและค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นที่ถือเป็นรายจ่ายในงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด
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2557
433,290,082
804,948,081
(837,353,471)
400,884,692

2556
397,068,344
826,854,081
(790,632,343)
433,290,082

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
13. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
(หน่วย : บาท)
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
รวม

2557
2,795,034
23,025,894
25,820,928

2556
74,417,009
26,404,917
100,821,926

14. ส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
(หน่วย : บาท)
2557
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
325,669,185
ส�ารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน (IBNR)
ก)
125,154,362
ส�ารองค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ (ULAE) ก)
21,581,961
รวม
472,405,508
ยอดคงเหลือต้นงวด
567,363,911
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างงวด 1,479,496,420
(1,574,454,823)
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่จ่ายระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด
472,405,508

2556
422,810,005
122,352,977
22,200,929
567,363,911
493,734,496
1,439,708,554
(1,366,079,139)
567,363,911

ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ บันทึกส�ารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน (IBNR)
และส�ารองค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ (ULAE) ที่คา� นวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

15. ส�ารองเบี้ยประกันภัย

ส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
ส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
รวม
ส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
ยอดคงเหลือต้นงวด
เบี้ยประกันภัยรับส�าหรับงวด
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

(หน่วย : บาท)

ก)

2557
1,354,160,362
1,354,160,362

2556
1,520,358,292
1,520,358,292

1,520,358,292
2,714,765,921
(2,880,963,851)
1,354,160,362

1,342,405,638
2,953,494,531
(2,775,541,877)
1,520,358,292

ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ไม่มีการตั้งส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด เนื่องจากส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่
สิ้นสุดที่ค�านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย มีจ�านวน 717.17 ล้านบาท (2556 : 841.21 ล้านบาท) ซึ่งต�่ากว่าส�ารอง
เบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

16. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
(หน่วย : บาท)
งบแสดงฐานะการเงิน - หนี้สิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของภาระผูกพัน
ต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่รับรู้
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

2557

2556

34,024,994
(4,727,745)

30,654,677
(9,455,490)
-

3,284,962
32,582,211

21,199,187

(3,284,962)
(2,627,970)

-

งบแสดงฐานะการเงิน - ส่วนของเจ้าของ
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
หัก : สินทรัพย์ภาษีเงินได้ตัดบัญชี
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ต้นทุนบริการในอดีต
ต้นทุนบริการงวดปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
งวดปัจจุบัน
งวดก่อน
หัก : ภาษีเงินได้ - ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกัน
ภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
สุทธิ

4,727,745
3,031,986
1,419,831
9,179,562

4,727,745
2,111,957
971,275
7,810,977

(3,284,962)
(3,284,962)

-

656,992
(2,627,970)

-

17. หนี้สินอื่น
(หน่วย : บาท)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จค้างจ่าย
รายได้ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จรอตัดบัญชี
อื่นๆ
รวม

2557
63,944,232
22,456,248
11,179,570
96,738,832
194,318,882

2556
76,658,735
33,618,627
6,544,257
86,526,760
203,348,379
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
18. ทุนเรือนหุ้น
เนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงมติของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น วิสามัญครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังคงเหลืออีกจ�านวน 150
ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) นั้น ให้เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามอัตราส่วน
จ�านวนหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่ หากมีหุ้นเหลือจากการเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นคนอื่นที่จองซื้อเกินสิทธิ หากยังมีหุ้นเหลืออยู่อีกให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอขายให้บุคคลใน
วงจ�ากัดต่อไป โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจ�าหน่ายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นคราว ๆ ได้
พร้อมทั้งก�าหนดราคา วัน เวลา และเงื่อนไขในการจ�าหน่ายหุ้นเพิ่มทุนได้ด้วย
ในปี 2556 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติให้นา� หุน้ เพิม่ ทุนส่วนทีเ่ หลือออกจ�าหน่าย จ�านวน 500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
และได้รับช�าระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวครบถ้วนแล้วจ�านวนเงินรวม 50 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจา� นวน 1,618.43 ล้านบาท โดยเป็นทุนที่ออกและ
ช�าระแล้ว 1,518.43 ล้านบาท

19. ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน
(หน่วย : บาท)
2557
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัยและ
การจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับประกันภัย
ค่าภาษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานอื่น
รวม
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111,609,309
85,163,374
676,168
2,512,999
86,008,880
285,970,730

2556
96,558,867
84,466,326
1,421,476
294,874
78,659,915
261,401,458

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
20. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
(หน่วย : บาท)
2557
164,466,371
3,093,431
15,296,608
9,552,995
192,409,405

เงินเดือนและค่าแรง
เงินประกันสังคม
เงินสมทบโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์อื่นๆ
รวม

2556
140,790,181
2,400,471
13,681,010
6,795,535
163,667,197

ในระหว่างงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลตอบแทนที่จ่ายแก่กรรมการและผู้บริหารส�าคัญ จ�านวน 30.35 ล้านบาท
(2556 : 27.64 ล้านบาท) ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

21. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯ มีรายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของบริษัทฯ
เกิดขึน้ จากรายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน บริษทั เหล่านัน้ เกีย่ วข้องกันโดยการเป็นผูถ้ อื หุน้ และ/หรือการเป็นกรรมการ
ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมโดยกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท โอซีโก้ โบรคเกอร์ จ�ากัด
บริษัท เอ็มไออี (ประเทศไทย) จ�ากัด

ประเภทธุรกิจ
นายหน้าประกันภัย
ให้บริการดูแลและพัฒนาระบบงานทางด้าน
คอมพิวเตอร์ และให้เช่าอาคาร

ลักษณะความสัมพันธ์
มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
เป็นผู้ถือหุ้น
และมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

นโยบายการก�าหนดราคาส�าหรับรายการที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอธิบายได้ดังต่อไปนี้

นโยบายการก�าหนดราคา
เบี้ยประกันภัยรับ

ราคาและเงื่อนไขเป็นเช่นเดียวกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ

คิดอัตราค่านายหน้าตามประเภทของการรับประกันภัยซึ่ง
เป็นอัตราที่คิดกับตัวแทนนายหน้าประกันวินาศภัยทั่วไป
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ตกลงไว้ในสัญญา

ค่าเช่าและค่าบริการ
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
(หน่วย : บาท)
รายได้
เบี้ยประกันภัยรับ - สุทธิ
รายได้อื่น
รวม
ค่าใช้จ่าย
ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน
รวม

2557

2556

669,698,354
300,000
669,998,354

668,265,388
300,000
668,565,388

88,551,866
83,872,000
172,423,866

82,555,675
83,877,000
166,432,675

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
2557

2556

สินทรัพย์
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
บริษัท โอซีโก้ โบรคเกอร์ จ�ากัด
หนี้สิน
ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จค้างจ่าย
บริษัท โอซีโก้ โบรคเกอร์ จ�ากัด
หนี้สินอื่น
บริษัท โอซีโก้ โบรคเกอร์ จ�ากัด
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65,800,226

68,891,020

8,302,152

8,586,118

1,344,675

1,362,111

45

15,180,938

รวมรายได้จากการรับประกันภัย

(37,759)
(370,435)

(8,129,343)
(17,336,954)

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

ก�าไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

(51,830)

-

(7,356,885)

-

(280,846)

320,898

82,683

238,215

33,317

204,898

ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ

ส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน

(1,850,726)

12,555,694

รายได้ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

2,625,244

773,751

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ

หัก : เงินส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง

1,851,493

(122,626)

(33,374,158)

หัก : เบี้ยประกันภัยเอาต่อ

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

327,524

35,225,651

เบี้ยประกันภัยรับ

รายได้จากการรับประกันภัย

ประกันอัคคีภัย

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง

2557

(2,382,372,322)

(561,304,656)

(366,370,291)

-

(1,454,697,375)

2,761,472,373

264,425

2,761,207,948

152,422,179

2,608,785,769

(22,054,456)

2,630,840,225

ประกันภัย
รถยนต์

(18,445,918)

(5,285,382)

(4,194,633)

-

(8,965,903)

19,208,064

4,005,709

15,202,355

3,364,905

11,837,450

(11,516,489)

23,353,939

ประกัน
อุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล

(15,418)

(552)

(9,306)

-

(5,560)

51,700

-

51,700

-

51,700

-

51,700

ประกัน
สุขภาพ

บริษัทฯด�าเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจประกันวินาศภัย และด�าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ข้อมูลการด�าเนินงานตามส่วนงานธุรกิจ
จ�าแนกตามชนิดของกรมธรรม์ประกันภัยส�าหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม แสดงดังต่อไปนี้

22. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

(9,211,315)

(5,591,452)

(4,929,276)

-

1,309,413

20,826,758

6,462,453

14,364,305

7,983,256

6,381,049

(18,585,832)

24,966,881

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

103,337,639

(2,713,723,092)

(285,970,730)

(2,427,752,362)

(580,349,144)

(382,912,221)

-

(1,464,490,997)

2,817,060,731

23,370,964

2,793,689,767

164,577,408

2,629,112,359

(85,653,561)

2,714,765,920

รวม

(หน่วย : บาท)
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(16,445)

(16,268,192)

(9,589,673)

(5,288,723)

(5,629,355)

-

1,328,405

16,182,139

(261,401,458)

(2,129,429,230)

(548,942,749)

(392,505,174)

-

(1,187,981,307)

2,347,032,535

196,210,132

2,150,822,403

(711,507,050)

2,862,329,453

(91,165,077)

2,953,494,530

รวม

(43,798,153)

(22,761)

(463)

(13,798)

-

(8,500)

68,916

6,817,030

9,365,109

(5,030,899)

14,396,008

(22,911,536)

37,307,544

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด

ก�าไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย

(23,381,950)

(6,700,266)

(5,207,523)

-

(11,474,161)

21,080,060

581

68,335

16,635

51,700

-

51,700

ประกัน
สุขภาพ

(2,390,830,688)

(2,080,150,209)

(526,850,667)

(374,331,073)

-

(1,178,968,469)

2,307,898,674

4,336,940

16,743,120

(3,078,459)

19,821,579

(12,485,057)

32,306,636

ประกัน
อุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล

(หน่วย : บาท)

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

(50,112)

(10,052,518)

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

(144,052)

-

(7,179,373)

-

177,719

ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ

ส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน

963,699

449,041

1,353,705

รวมรายได้จากการรับประกันภัย

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

79,011

6,370,779

รายได้ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ

178,605,791

2,129,292,883

370,030

(5,017,074)

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ

2,822,529,846
(693,236,963)

324,570

(21,978,354)

2,844,508,200

ประกันภัย
รถยนต์

45,460

(10,222,824)

หัก : เงินส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง

5,205,750

(139,769)

(33,650,361)

หัก : เบี้ยประกันภัยเอาต่อ

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

464,339

38,856,111

เบี้ยประกันภัยรับ

รายได้จากการรับประกันภัย

2556
ประกันภัยทาง
ประกันอัคคีภัย ทะเลและขนส่ง

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
23. ทรัพย์สินที่มีข้อจ�ากัดและภาระผูกพัน
(หน่วย : บาท)
2557

2556

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีภาระผูกพัน
ที่วางไว้กับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
ที่ใช้เป็นหลักประกันกับธนาคารส�าหรับหนังสือค�้าประกัน
ที่ใช้เป็นหลักประกันที่ศาล
ที่ใช้เป็นหลักประกันการซ่อม

14,000,000
505,000,000
998,300
5,138,172
500,000
525,636,472

14,000,000
432,000,000
998,300
3,887,786
500,000
451,386,086

1,022,056,882
1,547,693,354

997,405,436
1,448,791,522

3,780,830

3,780,830

4,156,194
1,555,630,378

4,396,868
1,456,969,220

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีข้อจ�ากัดในการก่อภาระผูกพัน
ที่จัดสรรเป็นสินทรัพย์หนุนหลังกับธนาคาร
ตามมาตรา 27/4 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
ทรัพย์สินรอการขายที่มีภาระผูกพัน
ที่ใช้เป็นหไลักประกันที่ศาล
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน (แสดงภายใต้หัวข้อ “สินทรัพย์อื่น”
ในงบแสดงฐานะการเงิน)
ที่ใช้เป็นหลักประกันที่ศาล
รวม

24. ภาระผูกพัน หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นและสัญญาบริการระยะยาว
24.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องคดีจากการเป็นผู้รับประกันภัยโดยมีทุนทรัพย์ถูกฟ้องเป็นจ�านวนเงิน
รวม 110.92 ล้านบาท (2556 : 91.08 ล้านบาท) การพิจารณาคดีดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามผู้บริหารของ
บริษัทฯได้ประมาณความเสียหายและบันทึกภาระหนี้สินจากการถูกฟ้องร้องในมูลค่าที่ไม่เกินความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์แล้วเป็นจ�านวนรวม 36.72 ล้านบาท (2556 : 24.92 ล้านบาท) โดยแสดงภายใต้หัวข้อ “ส�ารองค่าสินไหม
ทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย” ในงบแสดงฐานะการเงิน
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
24.2 บริษัทฯได้ท�าสัญญาเช่าอาคารส�านักงาน รถยนต์ และอุปกรณ์สา� นักงาน บริษัทฯมีภาระผูกพันในจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายใน
อนาคตตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
(หน่วย : บาท)
ก�าหนดช�าระ
ภายใน 1 ปี
ภายใน 2 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม

2557

2556

36,491,150
4,261,400
40,752,550

52,903,400
3,388,800
56,292,200

24.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสัญญาจ้างบริหารและพัฒนาธุรกิจกับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยมี
อัตราค่าบริการเดือนละ 2.50 ล้านบาท (2556 : 2.50 ล้านบาท) สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2550
และมีผลต่อเนื่องจนกว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้มีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อขอยกเลิกและ/
หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
24.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสัญญาจ้างพัฒนาทีมงานและส่งเสริมการขาย 3 สัญญากับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้อง
กันแห่งหนึ่ง ซึ่งคิดค่าบริการด้วยอัตราร้อยละ 2.50 – 20.00 (2556 : 3 สัญญา ซึ่งคิดค่าบริการด้วยอัตราร้อยละ
2.50 - 20.00) ของเบี้ยประกันภัยที่ได้รับช�าระในระหว่างงวด สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2553 และมีผลต่อเนื่องจนกว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้มีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อขอยกเลิก
และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
24.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสัญญาควบคุมและติดตามหนี้กับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ซึ่งคิดค่าบริการ
ด้วยอัตราร้อยละ 0.50 (2556 : ร้อยละ 1.50) ของเบี้ยประกันภัยที่ได้รับช�าระในระหว่างงวด สัญญาดังกล่าวมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 และมีผลต่อเนื่องจนกว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้มีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ไปยังอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อขอยกเลิกและ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

25. การฟ้องร้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องคดีความอาญากับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 3 แปลง
ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งน�ามาช�าระหนี้ในปี 2547 คดีดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการนัดไต่สวนมูลฟ้องและยังไม่ทราบว่าศาลจะ
พิจารณารับฟ้องหรือไม่

26. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
(หน่วย : บาท)
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมต้นงวด
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยระหว่างงวด
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายงวด
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2557
24,238,851
6,783,444
31,022,295

2556
16,861,121
7,377,730
24,238,851

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

27. เครื่องมือทางการเงิน
27.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและวิธีการที่ใช้ ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภทได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2
บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายทีจ่ ะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุลทีเ่ ป็นตราสารอนุพนั ธ์เพือ่ การเก็งก�าไรหรือการค้า
27.2 ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง
ความเสี่ยงจากสภาพคล่องเกิดจากปัญหาในการจัดหาเงินทุนให้มีจ�านวนเพียงพอและทันเวลาเพื่อจ่ายช�าระหนี้ส�าหรับ
ภาระผูกพันตามที่ก�าหนดไว้ในงบการเงิน จากการประเมินฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ข้อมูล
เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าบริษัทฯ ไม่มีปัญหาความเสี่ยงจากสภาพคล่อง
27.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ ไม่มีรายการค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศจึงไม่มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง
ประเทศ
27.4 ความเสี่ยงจากสินเชื่อ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อซึ่งเกิดจากเบี้ยประกันภัยค้างรับไม่มีสาระส�าคัญ เนื่องจากผู้เอาประกันภัย
ของบริษัทฯ กระจายอยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันและภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย มูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงคือ
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าว หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
27.5 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดซึ่งจะมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานของ
บริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สา� คัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน
และเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตรา
ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ผู้บริหารพิจารณาว่า
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยมีน้อย บริษัทฯ จึงไม่ได้ท�าสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนในหลักทรัพย์ และเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้จา� แนกตามอัตราดอกเบี้ยคงที่
และลอยตัว ณ วันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้
(หน่วย : บาท)

2557
อัตตราดอกเบี้ยคงที่

มากกว่า
1 ถึง 5 ปี

ภายใน 1 ปี

อัตรา
ดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตาม
ราคาตลาด ไม่มีดอกเบี้ย

มากกว่า
5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
22,612,186
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด 1,403,599,194 90,000,000
เงินลงทุนทั่วไป
เงินให้กู้ยืม
36,700,236 7,580,000
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระ
ผูกพัน (แสดงภายใต้หัวข้อ
“สินทรัพย์อื่น” ใน
งบแสดงฐานะการเงิน)
4,156,194
รวม
1,467,067,810 97,580,000

อัตตราดอก
เบี้ยถัวเฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี)

รวม

-

86,625,589

13,402,101

122,639,876

0.5-3.75%

-

71,880,415

51,294,979
51,294,979
- 1,493,599,194 1.125-3.75%
5,761,902
5,761,902
- 116,160,651 6.250-15%

- 158,506,004

4,156,194 1.125-3.75%
70,458,982 1,793,612,796

(หน่วย : บาท)

2556
อัตตราดอกเบี้ยคงที่

มากกว่า 1 ถึง
5 ปี

ภายใน 1 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเพื่อค้า

มากกว่า
5 ปี

รวม

อัตตราดอก
เบี้ยถัวเฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี)

22,372,386

-

-

85,982,896

9,906,306

118,261,588

0.75-3.75%

-

-

-

-

41,944,818

41,944,818

-

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด 1,307,964,846

95,000,000

-

- 1,402,964,846

1.45-3.75%

6,620,144

6,200,000

- 131,178,620

5,886,918
143,998,764

6.375-8%

4,396,868
1,341,354,244

101,200,000

- 217,161,516

4,396,868
57,738,042 1,717,453,802

1.45-3.75%

เงินลงทุนทั่วไป
เงินให้กู้ยืม
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระ
ผูกพัน (แสดงภายใต้หัวข้อ
“สินทรัพย์อื่น” ใน
งบแสดงฐานะการเงิน)
รวม
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อัตรา
ดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตาม
ราคาตลาด ไม่มีดอกเบี้ย

5,886,918
-

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่และส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
27.6 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ�านวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินกันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความ
รอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
กัน บริษัทฯ ใช้วิธีการและสมมติฐานดังต่อไปนี้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
รายได้จากการลงทุนค้างรับ เบี้ยประกันภัยค้างรับ และสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ : มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับ
มูลค่ายุติธรรม เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้จะครบก�าหนดในระยะเวลาอันสั้น
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ : มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด
ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทั่วไปประมาณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนในหลักทรัพย์ และเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้ : มี
ราคาตามบัญชีไม่แตกต่างจากราคายุติธรรมอย่างเป็นสาระส�าคัญ เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้มีอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว หรืออัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยตามท้องตลาด
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ หนี้สินจากสัญญาประกันภัย และค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จค้างจ่าย : มีราคาตามบัญชีใกล้เคียง
กับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากหนี้สินทางการเงินเหล่านี้จะครบก�าหนดในระยะเวลาอันสั้น

28. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 แล้ว
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Message from Chairman

For the year 2014 Thailand could make just slight economic
growth, with its GDP growing 0.7 %, a drop from 2.9 % in 2013.
The country’s economic expansion actually started in the latter
half of the year. In the last quarter, in particular, the growth figure
of its GDP obviously grew up to 2.3 %. An interesting indicator pertaining to automobile insurance according to industrial
economic data was the total domestic sales of 7.76 hundred
thousand automobiles in 2014, a decrease of 5.09 hundred thousand
from 2013. The number of the automobiles sold in 2014 was similar
to that sold in 2010 and 2011 prior to the first-car-tax-redemption
measure in 2012. The drop of the sales of automobiles in 2014
hence rendered a negative effect on the growth of the general
insurance business, especially automobile insurance.
The general insurance business in 2014 earned 205,247.50
million baht as direct premiums, an increase of 2,170 million baht
from 2013, or merely 1.07 % in terms of growth rate . Voluntary
automobile insurance took the share of 102,515 million baht of the

total amount, a decrease of 1,045 million baht from the previous
year, or 1.01 % in terms of shrinkage rate. In the meantime, the
company earned a total of 2,713 million baht as the premiums,
a decrease of 238 million baht from 2013, or 8.06 % in terms of
shrinkage rate, resulting in the lower ranking of its overall market
share than that in 2013. The company could earn 2,170 million
baht as direct premiums from voluntary automobile insurance, its
principal insurance business, a decrease of 171 million baht from
the previous year, or 7.30 % in terms of shrinkage rate, which,
anyway, was still lower than that of the general insurance business
as a whole. For all that, the company could make its net profit of
193 million baht in 2014.
Regarding the year 2015, it has been forecast that Thailand’s
economic growth will be in the range of 3.5-4.5 % based upon
the continuous upward trend through the fourth quarter of 2014
with favouring factors, including the recovery of the export sector,
investment of the private and tourism sectors, oil price decreases,
accelerated public sector spending and the re-expansion of
automobile production and sales. Nevertheless, despite the overall
promising economic trend, the general insurance business itself
is being challenged by some risk factors which may have adverse
effects on its growth such as natural disasters which tend to occur
more often with more destructive forces, lack of personnel with
insurance skill and higher labour costs due to the lack of skilled
labour for property repairing. Therefore, general insurance
companies need to devise measures for minimizing those risk
factors which are likely to affect their business operation.
On this special occasion, I would like to express my deep
appreciation to the Secretary-General of the Office of Insurance
Commission (OIC) and all the executives and staff, customers,
trade partners, sales executives, brokers, the company’s
executives and staff, and all the shareholders for their very useful
advices on business running, and for their contribution to the
management of the company to the extent that it has made
satisfactory development and progress so far. It is highly hoped
that we will always receive their kindness and support.

Mr.Sura Chansrichawla
Chairman
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Message from President and CEO

The year 2014 still saw Thailand’s economic slow-down
continuing from the previous year, with an upward trend beginning
in the last quarter. The general insurance business could make its
growth rate of merely 1.07 %, far lower than that of 2013 (13.12%).
This low growth rate led to very high competition as reflected
in more frequent advertisement and PR campaigns presenting
new products and creating their corporate image focussing on
delivering good services to customers. Such high competition
would also, more or less, benefit insurance business by helping
people and organizations to better understand and be more aware
of the importance of applying for insurance.

In 2014 the company could earn 2,713 million baht as
total premiums, a decrease of 238 million baht from 2013, or 8.06%
in terms of shrinkage rate, whereas the general insurance business
could make merely 1.07% in terms of its growth rate. Particularly,
voluntary automobile insurance , the company’s main insurance
business, faced a shrinkage rate of 7.30%, far higher than that of
1.01% of the general insurance business. The company, anyway,
improved and developed its products designed to cover diverse
and specific types of protection that directly meet its individual
target groups of customers’ needs, e.g. the so-called “Mittare
Nueng Diao” voluntary automobile insurance plan which specifically welcomes small or city cars currently popular in the market,
etc. The company still lays emphasis on compensation claim
services to gain its customers’ and trade partners’ confidence
by providing more well-trained staff members for accident-scene
survey to give higher quality as well as satisfactory services to
customers, paying close attention to repairing work for faster and
better quality services, management of garage/spare-part shop
relations, etc. Even though the company could not earn a higher
amount of total premiums than the previous year, we could still
make a net profit of 193 million baht, and the Capital Adequacy
Ratio (CAR) at 324% , higher than the minimum rate of 140% set
by the Office of Insurance Commission.
Last but not least, on behalf of the Executive Board
and Managing Director of Mittare Insurance Public Company
Limited, I would like to express our sincere thanks to our
customers, business partners as well as all the supporters for
their trust and continuous support. Thanks are also due to our
agents, the executives and every staff member for their full,
unfailing devotion of their knowledge and efforts to achieve the
company’s goal set for the year 2014. We also, of course, owe
our gratitude to all the shareholders for their strong continuing
support. We have a high hope to receive their strong cooperation
and coherent support for the year 2015.

Mr.Sukhathep Chansrichawla
President and Chief Executive Officer

54

Audit Committee’s Report on 2014 Annual Business Supervision
In 2014 the Audit Committee of Mittare Insurance Public Company Limited was appointed by the company’s Board of Directors, consisting
of three members, namely Mr.Soontorn Boonsai as chairperson and Mr.Pracha Phumsirikul, and Mr. Aran Sriwongthai as members. The committee was set up in compliance with the OIC,s Announcement on Criteria, Method and Conditions for Cash Receiving and Payment, Auditing
and Internal Control of General Insurance Companies B.E. 2557.
The committee, as usual, performed its function according to the scope and responsibility assigned by the company’s Board as
specified in the committee’s charter. For the accounting year of 2014, the committee held one meeting plus its second meeting (up to the date
of reporting) in 2015, a total of two meetings altogether. Each meeting was attended by the full body of the committee and the company’s
executives, the certified accountant and the internal auditor as deemed appropriate. Following are the main points of the meetings :
1. Verification of 2014 quarterly financial reports and annual financial report by questioning and listening to explanation
from the company’s executives and certified accountant concerning accuracy, completeness and adequacy of information
disclosure. The committee agreed with the certified accountant that the financial statement was accurate in its essence according to generally
certified accounting standard.
2. Verification of performance data and internal control system to evaluate adequacy, appropriateness and
effectiveness of the internal control of the company in order to help achieve its set target by considering the report on 2014 annual internal audit
prepared according to the approved internal audit plan which covered the company’s core business. No serious weak points or defects had
been found. The company’s properties had been appropriately maintained. Correct, complete and reliable data/informatio
n had been disclosed.
3. Verification of internal audit by considering the internal audit section’s scope of job and responsibility, independence, staff and
budget, and giving approval to its 2015 annual internal audit plan prepard according to the corporate risk as well as its personnel training
program. The committee were of the opinion that the company had its sufficient and effective internal audit system as well as its continuous
internal audit quality development in terms of its personnel and internal audit performance to meet international standard.
4. Verification of compliance with laws related to business administration, the company’s regulations and commitments made
with outsiders based on the report of the Office of Compliance. The committee were of the opinion that there had been no serious aspect of
violation of the above-mentioned laws, regulations and commitments.
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 management system and constantly reviewed the risks to keep up with the
existing situation.
6. Verification of related items or items likely to cause conflicts of interest and disclosure of related information which the certified
accountant was of the opinion that substantial items traded with related companies had been disclosed and shown in the balance sheet and
notes on the balance sheet. The committee agreed with the certified accountant and commented that the above-mentioned items were plausible
and correct and complete information had been disclosed.
7. Selecting and proposing persons to be appointed certified accountant for accounting year 2015 to the company’s Executive Board
who would then propose the person for approval in the 2015 annual shareholders’ meeting. The committee reviewed the applicants’ knowledge,
skill and experience in insurance business auditing and had made sure that none of them had any relationship with the company which would
affect their independence.
In conclusion, the committee had completely performed its function as specified in the Audit Committee charter approved by the
company’s Board of Directors. The committee were of the opinion that the company had made its report with accurate financial and business
performance data, that the company had its appropriate and efficient internal control system, internal audit and risk management, that it strictly complied
with the laws, regulations and commitments and correctly disclosed all related items, that it satisfactorily ran its business in accordance with good
governance, transparency and reliability, and that it had continuously developed its business management to achieve higher quality while also
going well along with the existing business environment.

On behalf of Audit Committee
(Mr.Soontorn Boonsai)
Chairperson of Audit Committee
4 February 2015
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COMPANY
PROFILE

Before becoming Mittare Insurance
Two years after the World War II, In February 5,
1947, the first Insurance Company in Thailand was found,
officially operated and named as Thai Prasit Insurance
and Warehouse Company Limited, with 10 million baht
authorized capital. An office locatad on Songwed Road
District of Sampanthawongse, Pranakorn, Primarily, the
company was only specialized in both Fire and Maritime
Insurance Policies, subsequently, it was capable of entire
insurance categories; car, fire, maritime, transportation
insurances, plus miscellaneous insurance types were
also accessible; Personal Accident Insurance, Travel
Insurance, and Burglary Insurance.
In 1951, the office location transferred to 147,
Sua-pa Road, District of Pompabsadtrupai. The company
redoubled the insurance potentiality, by serving the key
account clients more and more; it transacted with diverse
international insurance companies, such as the ones
in Switzerland, Germany, England, Italy, Norway and
Philippines, in order to increase the capability, in term
of the Insurance on a global scale.
In 1967, the company ceased a warehouse
operation and emphasizing solely on Insurance business. Afterwards, the company name was altered to
Thai Prasit Insurance Company Limited.
Then, in 1970, the office shifted to a 10 floors
building, as headquarter, located at 295, Siphaya Road,
Bangrak District, Pranakorn, This building, thereat, was
considered as a typical modernized establishment. Its
authorized capital was increased to 20 million baht, in
order to support the company credit.
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Later, in 1978, the company, under the control of
Khun Sura Chansrichawla, developed and grew rapidly.
Its authorized capital was enhanced up to 50 million baht.
In the year of 2000, the life Insurance and the
Insurance against loss business were driffed apart,
according to the Life Insurance and Insurance against Loss
Business Law. This causes the company to operate two
different section; the Insurance against loss business
division was newly named as ‘Mittare Insurance Company
Limited’
On 1st August 2012, company was registered
as a public company in accordance with the Non-Life
Insurance Act and changed the company name to
Mittare Insurance Public Company Limited.
From 5th February 1947 till nowadays, company
has been reliably operating insurance business and
able to achieve targets consistently. Currently, registered
share capital of company is Baht 1,618,425,000.00 with
the paid-up share capital as Baht 1,518,425,000
Company has been constantly improving our excellent
services for customer by training personnel to be more
effective, developing appropriate operating process
including investing in advanced technology application.
An accomplishment of Mittare Insurance today
initiates from the clients trustworthiness; we are serving
you, as a Future Stability Builder. This is considered as
the most valuable vitality and encouragement for us,
therefore, we will denitely be able conduct the highest
service prociency for you. We are promptly to be your
‘True Friend’, who is always standing next to you with
the premium quality service, as a true friend, for good.
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General Information
1. Company Information
• Company name : Mittare Insurance Public Company Limited
• Registration number : 0170555000252
• Head office : 295 Siphaya Road, Siphaya, Bangrak, Bangkok
•
•
•
•
•

Tel: 0-2640-7777 Fax: 0-2640-7799 Contact Center 1741
Business type : Non-life insurance
Registered share capital : Baht 1,618,425,000.00
Paid-up share capital : Baht 1,518,425,000.00
Issued and paid-up ordinary share : 15,184,250 shares, with par value of 100.00 baht/share
Issued and paid-up preferred stock : -none-

2. List of the Board of Directors and their share and debenture holding between the current
accounting year and the last accounting year
2.1 Shareholding
Board of Directors

2.1.1 Mr. Sura Chansrichawla
2.1.2 Mr. Sutham Chansrichawla
2.1.3 Mr. Sukhathep Chansrichawla
2.1.4 Mr. Aran Sriwongthai
2.1.5 Mr. Soontorn Boonsai
2.1.6 Mr. Pracha Phumsirikul

No. of shares held
Current accounting Last accounting year
year at Dec. 31, 2014 at Dec. 31, 2013
-

Increase/
Decrease

-

2.2 Debenture holding of the Board of Directors
- None –

3. Affiliates Information (the company’s investment with over 50% shareholding)
- None -

4. Information about other companies (the company’s investment with at least 10% shareholding)
- None -

5. Details of direct/indirect conflicts of interest of the Board of Directors in the company’s
contracts signed during the accounting year None 1 person as follows :
Name

Relationship

Details

5.1 Mr. Pracha Phumsirikul

Legal advisor

Remuneration amounting to ฿1,216,000 in 2014
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6. Details of share and debenture holding of the Board of Directors in the company’s
affiliates between the current accounting year and the last accounting year
6.1 Shareholding
- None 6.2 Debenture holding
- None -

7. Remuneration, share, debenture or other benefits paid to the Board of Directors
7.1 Remuneration as a board member
Name
7.1.1 Mr. Sura Chansrichawla

Remuneration (baht)

456,000
773,680

7.1.2 Mr. Sutham Chansrichawla
7.1.3 Mr. Sukhathep Chansrichawla
7.1.4 Mr. Aran Sriwongthai
7.1.5 Mr. Soontorn Boonsai
7.1.6 Mr. Pracha Phumsirikul

7.2 Remuneration as an executive
Remuneration as an executive (salary, bonus, life insurance premium and contribution to the provident fund)
amounted to 16.03 million baht.

Performance Overview in 2014
In 2014 the company generated a total of 2,713.38 million baht in terms of direct premiums, consisting of 2,630.84
million baht from motor insurance, or 96.96% of the whole sum. The remaining 82.54 million baht (3.04%) came from other
types of insurance premiums. Table 1 shows the details of the break-down of the direct premiums classified by type of
insurance.
Motor

Item
2014
Direct premium
(million baht)
Ratio (%)

Fire

Miscellaneous

Marine &
Transportation Compulsory Voluntary Personal Health Others
accident

Total

34.67

0.33

460.86

2,169.98

23.24

0.05

24.24

2,713.38

1.28

0.01

16.98

79.97

0.86

0.00

0.89

100.00

Table 1 Direct premiums classified by type of insurance
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According to the company’s market segment in 2014, the company sold a total of 894,291 policies, a decrease
of 2.74% from 2013, with the amount of the sum insured totaling 142.93 billion baht, or a decrease of 1.09% from 2013.
In addition, the direct premiums decreased to 2,713.38 million baht, a decrease of 8.06% from 2013. The details of the
number of policies, the sum insured and the direct premiums classified by type of insurance are shown in Table 2.
The company’s market share in non-life insurance business decreased from 1.45% in 2013 to 1.32% in 2014.
The company’s market share in the voluntary motor insurance sector decreased from 2.26% in 2013 to 2.12% in 2014,
whereas its market share in the compulsory motor insurance sector decreased from 3.38% in 2013 to 2.99% in 2014.
Item
No. of policies
2014
2013
Increase (Decrease) from 2013 (%)
Sum insured
2014 (billion baht)
2013 (billion baht)
Increase (Decrease) from 2013 (%)
Direct premium
2014 (million baht)
2013 (million baht)
Increase (Decrease) from 2013 (%)
Market share (%)
2014
2013

Fire

Motor
Marine &
Transportation Compulsory Voluntary

Miscellaneous
Personal
accident

Health

Others

8,105
8,845
(4.48)

351
313
12.14

573,594
603,684
(4.98)

285,043
282,531
0.89

19,153
15,860
20.76

1
1
0.00

18.94
20.01
(5.35)

0.31
0.27
12.96

-

55.20
54.32
1.62

60.04
60.77
(1.20)

0
0
0

34.67
37.57
(7.71)

0.33
0.39
(15.63)

460.86
503.72
(8.51)

2,169.98
2,340.79
(7.30)

23.24
32.21
(27.85)

0.31
0.32

0.01
0.01

2.99
3.38

2.12
2.26

0.09
0.14

Total

8,044 894,291
8,629 919,503
(6.78)
(2.74)
8.44
9.13
(7.58)

142.93
144.51
(1.09)

0.05 24.24 2,713.38
0.05 36.36 2,951.09
0.00 (33.33)
(8.06)
0
0

0.06
0.10

1.32
1.45

Table 2 Number of policies, sum insured, direct premium in 2014, change in percentage and market share
In 2014, a total income of the company was 2,817 million baht, an increase of 470 million baht from 2013,
or 20.03%, whereas its total operating cost was 2,713 million baht, an increase of 323 million baht from 2013, or 13.51%.
So the company made a profit 103 million baht, compared to its loss of 44 million baht in 2013. The company earned a total
of 160 million baht from investment income and other incomes, a increase of 68 million baht from 2013, or 74.64%, resulting
in the company’s pre-tax profit of 245 million baht, and its net profit (after tax) of 193 million baht, or 12.73 baht in terms of
profit per share.
Moreover, the Capital Adequacy Ratio (CAR) ending in December 2014 was at 324%, higher than the minimum
rate of 140% set by the OIC, and the combined ratio was at 97.13 %, a decrease from 103.36 % in 2013.
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
To the Shareholders of Mittare Insurance Public Company Limited
I have audited the accompanying financial statements of Mittare Insurance Public Company Limited, which comprise the
statement of financial position as at 31st December 2014, the statement of comprehensive income, statement of change
in equity and statement of cash flow for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other
explanatory notes.
Management’s Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Thai
Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
Auditor’s Responsibility
My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I conducted my audit in
accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards require that I comply with ethical requirements and plan and
perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial
statements.The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material
misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor
considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in order to
design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.
I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my audit opinion.
Opinion
In my opinion, the aforementioned financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Mittare
Insurance Public Company Limited as at 31st December 2014, and its financial performance and its cash flow for the year
then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.
Other Matter
The financial statements of Mittare Insurance Public Company Limited for the year ended 31st December 2013 were audited
by another auditor in the same auditing firm whose report dated on 25th March 2014 expressed an unqualified audit opinion.

Sakultra Suraponpreda
Certified Public Accountant (Thailand) No. 7785
BDO Limited
BANGKOK : 4 February 2015
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MITTARE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2014 AND 2013

(Unit : Baht)
Note
ASSETS
Cash and cash equivalents
Accrued investment income
Premium receivables - net
Reinsurance assets
Investment assets
Investment in securities
Held for trading investment
Held-to-maturity financial assets
General investment
Total investment in securities
Loans
Properties foreclosed - net
Plant and equipment - net
Intangible assets - net
Deferred income tax asset
Other assets - net
Deferred commissions, brokerages and other underwriting expenses
Others - net
TOTAL ASSETS

3
4
5

2014

2013

122,639,876
9,777,009
177,495,961
49,335,060

118,261,588
15,749,721
263,176,011
109,242,111

51,294,979
1,493,599,194
5,761,902
1,550,656,075
116,160,651
60,544,525
13,958,178
1,567,686
179,875,771

41,944,818
1,402,964,846
5,886,918
1,450,796,582
143,998,764
70,733,648
14,919,796
1,814,142
206,387,961

400,884,692
105,521,199
2,788,416,683

433,290,082
107,490,445
2,935,860,851

6

7
8
9
10
11
12

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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MITTARE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (Continued)
AS AT 31 DECEMBER 2014 AND 2013

(Unit : Baht)
Note
LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITIES
Income tax payable
Due to reinsurers
Insurance liabilities
Loss reserves and outstanding claims
Premium reserve
Employee benefits obligation
Provision for short-term employee benefits
Post-employment benefit obligation
Other liabilities
TOTAL LIABILITIES
EQUITY
Share capital
Authorized share capital
16,184,250 ordinary shares of Baht 100 each
Issued and paid–up share capital
15,184,250 ordinary shares of Baht 100 each
Actuarial gains (losses) on defined employee benefit plans
Retained earnings (deficit)
TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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2014

2013

11
13

6,683,833
25,820,928

9,714,551
100,821,926

14
15

472,405,508
1,354,160,362

567,363,911
1,520,358,292

16
17

12,135,420
32,582,211
194,318,882
2,098,107,144

13,420,063
21,199,187
203,348,379
2,436,226,309

1,618,425,000

1,618,425,000

1,518,425,000
(2,627,970)
(825,487,491)

1,518,425,000
(1,018,790,458)

690,309,539
2,788,416,683

499,634,542
2,935,860,851

MITTARE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME (Continued)
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2014 AND 2013
(Unit : Baht)
Note
REVENUES
Net premium earned
Fee and commission income
TOTAL REVENUES
EXPENSES
Underwriting
Claim expenses
Claim and loss adjustment expenses
Unexpired risk reserve increase (decrease)
Commissions and brokerages
Other underwriting expenses
Operating expenses
TOTAL UNDERWRITING EXPENSES
PROFIT (LOSS) ON UNDERWRITING
Net investment income
Gains (losses) on investment
Fair value gains and (losses)
Other income

19

6

Gain on disposal of assets
Revenue from information services
Others
Other expenses

Withholding income tax deducted at source - written off
Others
PROFIT (LOSS) ON OPERATING
Contribution to Office of Insurance Commission
Contribution to Non-life guarantee fund
Contribution to Road victims protection fund
Finance costs

2014

2013

2,793,689,767
23,370,964

2,150,822,403
196,210,132

2,817,060,731

2,347,032,535

(1,464,490,997)

(1,187,981,307)

(382,912,221)
(580,349,144)
(285,970,730)

(392,505,174)
(548,942,749)
(261,401,458)

(2,713,723,092)
103,337,639

(2,390,830,688)
(43,798,153)

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

56,381,890
5,320,774
(11,425,186)

38,774,329
16,463,670
34,424,318

2,007,831
14,080,685
33,475,042

(3,844,668)

(7,913,371)

(505,997)
263,403,504
(7,283,444)
(6,783,444)
(4,608,592)

(270,484)
47,859,028
(7,877,730)
(7,377,730)
(5,037,170)

(50,080)

(87,666)

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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MITTARE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME (Continued)
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2014 AND 2013
(Unit : Baht)
Note
PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX
Income tax benefit (Income tax)
NET PROFIT (LOSS)
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Actuarial gains (losses) on defined employee benefit plans
Income tax - actuarial gains (losses) on defined employee benefit plans
Other comprehensive income - net of tax
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD
EARNINGS (LOSS) PER SHARE
Basic earnings (loss) per share
WEIGHTED AVERAGE NUMBER OF ORDINARY SHARES (SHARE)

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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11

16
16

2014
244,677,944
(51,374,977)
193,302,967
(3,284,962)

2013
27,478,732
193,482,949
220,961,681
-

656,992
(2,627,970)
190,674,997

220,961,681

12.73
15,184,250

14.84
14,886,990

MITTARE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENTS OF CHANGE IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2014 AND 2013

(Unit : Baht)

Note
Balance as at beginning of 2013
Ordinary share - increased during the period
Total comprehensive income for the period
Balance as at end of period 2013
Total comprehensive income for the period
Balance as at end of period 2014

18

Issued and
paid–up
share capital

Actuarial gains (losses)
on defined employee
benefit plans

Retained
earnings (deficit)

Total

1,468,425,000

-

(1,239,752,139)

228,672,861

50,000,000
1,518,425,000
1,518,425,000

(2,627,970)
(2,627,970)

220,961,681
(1,018,790,458)
193,302,967
(825,487,491)

50,000,000
220,961,681
499,634,542
190,674,997
690,309,539

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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MITTARE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENTS OF CASH FLOW
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2014 AND 2013

(Unit : Baht)
2014
Cash flows provided (used) from operating activities
Direct premium written
Received (payment) from reinsurance
Claim from direct insurance
Loss adjustment expenses from direct insurance
Commissions and brokerages from direct insurance
Other underwriting expenses
Interest received
Dividend income
Other income

2013

2,805,246,156
(72,998,549)
(1,367,192,481)
(192,352,977)
(375,159,318)
(601,547,061)

2,919,319,635
(30,361,791)
(1,249,895,390)
(141,643,203)
(391,089,114)
(610,817,092)

66,006,628
1,713,687
51,606,863
(271,312,634)

49,037,936
1,565,370
46,449,345
(242,608,367)

(505,997)

(270,484)

(27,236,513)
16,267,804

(3,190,460)
346,496,385

254,692,558

96,686,451

1,074,317,916

1,124,500,246

Loans

27,838,113

84,559,448

Properties foreclosed

50,879,639

2,151,340

2,804
1,407,731,030

966,667
1,308,864,152

Operating expenses
Other expense
Income tax
Net cash provided (used) from operating activities
Cash flows provided (used) from investing activities
Cash flows provided
Investment in securities
Deposits at financial institutions with fixed maturity date

Operating assets
Net cash provided from investing activities

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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MITTARE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
STATEMENTS OF CASH FLOW (Continued)
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2014 AND 2013

(Unit : Baht)
2014
Cash flows used
Investment in securities
Deposits at financial institutions with fixed maturity date
Properties foreclosed
Operating assets
Net cash used from investing activities
Net cash provided (used) from investing activities
Cash flow from (use in) financing activities
Cash from the share capital increased
Net Cash provided (used) from financing activities
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at the beginning of period
Cash and cash equivalents at the end of period
Non-cash transactions
Investing activities
(Increase) decrease in investment in securities
(Increase) decrease in account receivable from sale of investment
Increase (decrease) in account payable from purchase of investment
(Increase) decrease in properties foreclosed
(Increase) decrease in compensation for damage receivable from debtor
Gain from compensation for damage properties foreclosed

2013

(272,928,192)
(1,144,711,590)
(181,850)
(1,798,914)
(1,419,620,546)
(11,889,516)

(121,550,119)
(1,662,589,928)
(8,800,550)
(1,792,940,597)
(484,076,445)

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

50,000,000
50,000,000
(87,580,060)
205,841,648
118,261,588

2,017,098
(6,158,943)

25,000,000
(26,355,041)

4,141,845
-

1,355,041

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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MITTARE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2014 AND 2013
1. GENERAL INFORMATION
Mittare Insurance Public Company Limited was incorporated as a limited company under the Thai Civil and
Commercial Code on 5 February 1947 and became a public limited company on 1 August 2012. The principal
business of the Company is the provision of non-life insurance and reinsurance business in Thailand. The Company’s registered address is at 295 Sriphaya Road, Sriphaya, Bangrak, Bangkok. The Company has no branch.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
2.1 Basis of financial statement preparation
The financial statements have been prepared in accordance with the accounting standards which are
effective under the Accounting Profession Act B.E. 2547.
The presentation of the financial statements have been prepared in conformity with the order of the Office
of the Insurance Commission on the basis, procedures, conditions and timing of the preparation and submission of the financial statements and reports on the performance of non-life insurance companies (No. 2)
B.E. 2553 dated 27 May 2010.

2.2 Application of accounting standards
During the current period, the Company additionally adopted a number of revised accounting and financial
reporting standards, issued by the Federation of Accounting Professions, as additional listed below.
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TAS No. 1
TAS No. 7
TAS No. 12
TAS No. 17
TAS No. 18
TAS No. 19
TAS No. 21
TAS No. 24
TAS No. 28
TAS No. 31
TAS No. 34

Presentation of Financial Statements (revised 2012)
Statement of Cash Flows (revised 2012)
Income Taxes (revised 2012)
Leases (revised 2012)
Revenue (revised 2012)
Employee Benefits (revised 2012)
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rate (revised 2012)
Related Party Disclosures (revised 2012)
Investment in Associates (revised 2012)
Interests in Joint Venture (revised 2012)
Interim Financial Reporting (revised 2012)

TAS No. 36

Impairment of Assets (revised 2012)

Effective Date
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014

TAS No. 38

Intangible Assets (revised 2012)

1 January 2014

MITTARE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2014 AND 2013
Effective Date
TFRS No. 2
TFRS No. 3
TFRS No. 5
TFRS No. 8

Share-based Payment (revised 2012)
Business Combinations (revised 2012)
Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations (revised 2012)
Operating Segments (revised 2012)

1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014
1 January 2014

These accounting and financial reporting standards do not have any significant impact on the financial statements
for the current period.

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

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

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2014 AND 2013
2.5 Premium receivables and allowance for doubtful accounts
Premium receivables are carried at anticipated realizable value.
The Company sets up an allowance for doubtful accounts based on the estimated loss that may incur in collection of premium receivables at the rate of 25 percent and 100 percent for the uncollected more than 1 year and
2 years, respectively, on the basis of collection experience, aging analysis, and a review of current status of the
premium receivables as at the statement of financial position date.

2.6 Reinsurance transactions
Reinsurance transactions are recorded based on estimates of the amounts to be received from or paid to reinsurers.

2.7 Investments in securities
Investments in securities held for trading are determined at fair value. Gains or losses arising from changes in
value of securities are included in the statement of comprehensive income.
Investments in available-for-sale securities are determined at fair value. The change in the value of securities
is recorded as a separate item in equity until the securities are sold, the change is then recorded under other
comprehensive income caption in the statement of comprehensive income.
Investments in held-to-maturity financial assets are determined at amortized cost.
Investments in non-marketable equity securities, which the Company holds as general investments, are valued
at cost net of allowance for impairment loss (if any).
The fair value of marketable securities is based on the latest bid price of the year quoted on the Stock Exchange
of Thailand. The fair value of debt securities is based on the price quoted by the Thai Bond Market Association.
The fair value of unit trusts is determined from their net asset value.
Weighted average method is used for computation of cost of investments.
The Company determines the appropriate classification of its investments at the time of the purchase and
re-evaluates such designation on a regular basis. In the event the Company reclassifies investments from one type
to another, such investments will be readjusted to their fair value as at the reclassification date. The difference
between the carrying amount of the investments and the fair value on the date of reclassification are recorded in
statement of comprehensive income or recorded as surplus (deficit) on reclassification of investment in equity,
depending on the type of investment that is reclassified.

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

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2014 AND 2013
2.9 Properties foreclosed
Properties foreclosed are stated at of carrying amount of assets less allowance for loss on impairment of assets (if any).

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

5, 20 years
5, 7 years
5 years

Expenditure for addition, renewal or betterment, which result in a substantial increase in an asset’s current replacement value, is capitalized. Repair and maintenance costs are recognized as expenses when incurred.
The Company has a policy to include an initial estimate of the cost of asset dismantlement, removal and restoration
as asset costs when the Company has obligation to do. An item of asset with a cost that is significant in relation to
the total cost of the item shall be depreciated separately. In addition, it is requirement for the review of useful life,
residual value and depreciation method at a regular basis.
Depreciation for costs of asset dismantlement, removal and restoration as estimated are recognized immediately in
statement of comprehensive income.

2.11 Intangible assets and amortization
Intangible assets are computer software, which are stated at cost net of accumulated amortization.
Amortization of intangible assets is calculated by reference to their costs on the straight-line basis over the estimated
useful lives of the assets for the period of 7 years.

2.12 Loss reserves and outstanding claims
Outstanding claims are recorded at the amount to be actually paid. Loss reserve is provided upon receipt of claim
advices from the insured based on the claims notified by the insured, and estimates made by the Company’s management.
The maximum value of claim estimated does, however, not exceed the sum insured under the relevant policy.
The Company sets up provision for loss incurred but not reported claims (IBNR) and provision for unallocated loss
adjustment expenses (ULAE) based on the actuarial method.
Differences between the estimated costs of claims and the amount actually paid are included in the statement of
comprehensive income in the year they are paid.
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MITTARE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2014 AND 2013
2.13 Premium reserves
a) Unearned premium reserves
Unearned premium reserves are calculated from premium income before reinsurance by the following method:
Fire, motor, personal accident and miscellaneous - Monthly average basis (the one-twenty fourth basis)
Marine (cargo)
- Net premium written for the last 90 days
Traveling accident
- Net premium written for the last 30 days
b) Unexpired risk reserve
The Company has estimated the unexpired risk reserve from policies written that have not yet expired as
at the valuation date. The unexpired risk reserve covers the claims and expenses that will emerge from
unexpired risks. The unexpired risk reserve is calculated according to the actuarial procedures and has been
established as the unexpired risk reserve exceeds the unearned premium reserve.

2.14 Employment benefit
a) Provident fund
The Company and its employees have jointly established a provident fund under the Provident Fund Act B.E.
2530. The fund is contributed both by the employees and the Company and is managed by outsource fund
management. The fund will be paid to the employees upon termination in accordance with the rules of the fund.
b) Post-employment benefit obligation
The Company has obligations in respect of the severance payments to employees upon retirement under labor
law. The Company treats these severance payment obligations as a defined benefit plan.
The obligation under the defined benefit plan is determined by using the projected unit credit method which
was evaluated the obligation by the independent professional in accordance with actuarial techniques. Such
determination is made based on various assumptions, including discount rate, future salary increase rate, staff
turnover rate, mortality rate, and inflation rates.
The Company recognizes the provision for defined benefit plans in the statement of financial position with the
present value of defined benefits obligations. The expense for defined benefit plans is recognized as personnel
expenses in the statement of comprehensive income.
Since 2011, the Company opted to recognize the past service costs of this liability as an expense on the straight-line
method within 5 years, in accordance with the transitional provisions of TAS 19.
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2014 AND 2013
2.15 Leases
Lease of assets where the Company assumes substantially all the benefits and risks of ownership are classified as
financial leases. Financial leases are capitalized at the estimated present value of the underlying lease payments
or the present value of the lease payment, whichever is lower. Each lease payment is allocated between the liability
and financial charges so as to achieve a constant rate on the outstanding balance. The lease payment obligation
under the lease agreement, net of financial interest payment, is recorded as liability under financial lease. The interest
element of the financial charge is charged to operations over the lease period. The assets acquired under finance
leasing contract is depreciated over the useful life of the assets. Leases of assets under which all the risks and
benefits of ownership are effectively retained by the lessor are classified as operating leases. Payments made under
operating leases are charged to the statement of comprehensive income on a straight-line basis over the period of
the lease. When an operating lease is terminated before expiry date of the lease period, any payment required to
be made to the lessor by way of penalty is recognized as an expense in the period in which termination takes place.

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

2.17 Basic earnings (loss) per share
Basic earnings (loss) per share are determined by dividing net profit (loss) by weighted average number of ordinary
shares paid-up during the period.

2.18 Accounting estimation
The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires
management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets
and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities. Actual results may differ from those estimates.
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2014 AND 2013
3. CASH AND CASH EQUIVALENTS
(Unit : Baht)

Cash on hand
Cheques on hand
Deposit at financial institutions without fixed maturity date

2014
701,122
77,354
99,249,214

2013
581,608
6,444,859
88,862,735

1,430,367,574 1,359,734,100
Deposit at financial institutions with fixed maturity date and note
1,530,395,264 1,455,623,302
Total cash and deposits at financial institutions
Less : Deposit at financial institutions with original maturity more than
3 months (Note 6.2)
(1,403,599,194) (1,332,964,846)
Deposit at financial institutions with restrictions (presented under
(4,156,194)
(4,396,868)
the caption of “Other assets - net” in statement of financial position)
122,639,876 118,261,588
Cash and cash equivalents

4. PREMIUM RECEIVABLES - NET

Not yet due
Not over 30 days
Over 30 – 60 days
Over 60 – 90 days
Over 90 days – 1 year
Over 1 year
Total premium receivables
Less : Allowance for doubtful accounts
Premium receivable – net
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(Unit : Baht)
Due from
insured
686,817
4,333
343,498
1,034,648
(343,498)
691,150

2014
Due from insurance
Due from
reinsurers
agents and brokers
169,940,056
165,009
7,335,278
60,490
(141)
759,648
612,671
4,027,796
36
26,652,860
209,328,309
225,394
(32,748,892)
176,579,417
225,394

Total
170,791,882
7,400,101
759,507
612,671
4,027,832
26,996,358
210,588,351
(33,092,390)
177,495,961

MITTARE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2014 AND 2013
(Unit : Baht)

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

Due from
insured
196,122
64,835
589
340,925
602,471
(340,925)
261,546

2013
Due from insurance Due from
agents and brokers reinsurers
417,416
54,529,152
73,438
195,808,101
9,917
12,971,574
51,023
1,094,036
3,011
5,462,085
23,759,882
293,624,830
554,805
(31,265,170)
554,805
262,359,660

5. REINSURANCE ASSETS

(Unit : Baht)
2014

Insurance reserve refundable from reinsurers
Outstanding claim from reinsurers
Unearned premium reserve from reinsurers
Amount due from reinsurers
Total reinsurance assets

Total
55,142,690
195,946,374
12,981,491
1,145,059
5,465,685
24,100,807
294,782,106
(31,606,095)
263,176,011

a)

21,589,919
27,203,345
48,793,264
541,796
49,335,060

2013
72,707,097
28,823,867
101,530,964
7,711,147
109,242,111

The balance of due from reinsurers is classified by aging as follows:
(Unit : Baht)
Not yet due
Not over 1 year
Over 1 - 2 years
Over 2 years
Total due from reinsurers

2014
373,441
143,823
24,532
541,796

2013
1,621,446
6,089,701
7,711,147
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2014 AND 2013
a) As at 31 December 2014, the Company recorded provision for losses incurred but not reported claims (IBNR) from
reinsurers at negative balance amounting to Baht 1.74 million (2013 : Baht 0.84 million) and provision for unallocated
loss adjustment expenses (ULAE) refundable from reinsurers amounting to Baht 0 (2013 : Baht 0) at the amount
calculated by the certified actuary.

6. INVESTMENT IN SECURITIES
6.1 Held for trading investment
(Unit : Baht)
2014
Cost /
Amortized
cost

Unrealized
gain

Unrealized
loss

Fair
value

Percentage of
investment
in securities
per total assets

Private enterprises securities
Marketable equity securities

42,667,204

8,627,775

-

51,294,979

1.84%
(Unit : Baht)

2013
Cost /
Amortized
cost

Unrealized
gain

Unrealized
loss

Fair
value

Percentage of
investment
in securities
per total assets

Private enterprises securities
Marketable equity securities

52,242,454

-

(10,297,636) 41,944,818

1.43%
(Unit : Baht)
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2014

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

8,627,775
(10,297,636)

Fair value gains and (losses)

18,925,411

2013

(10,297,636)
1,127,550
(11,425,186)

MITTARE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2014 AND 2013
6.2 Held-to-maturity financial assets
(Unit : Baht)
2014
Percentage of
Cost /
investment
Amortized
in securities
cost
per total assets

2013
Percentage of
Cost /
investment
Amortized
in securities
cost
per total assets

Government and state enterprise securities
90,000,000

3.23%

-

-

Promissory note
Less: Allowance for impairment loss
90,000,000
Net
Deposit at financial institutions with
original maturity more than 3 months
1,403,599,194
Deposit at commercial banks
Less: Allowance for impairment loss
1,403,599,194
Net
1,493,599,194
Total held-to-maturity financial assets

3.23%

70,000,000
70,000,000

2.38%
2.38%

50.34%
50.34%
53.57%

1,332,964,846
1,332,964,846
1,402,964,846

45.40%
45.40%
47.78%

Private enterprises debt securities

6.3 General investment
(Unit : Baht)
2014
Percentage of
Cost /
investment
Amortized
in securities
cost
per total assets
Non-marketable equity securities - domestic
Less: Allowance for impairment loss
Total general investment

2013
Percentage of
Cost /
investment
Amortized
in securities
cost
per total assets

5,762,510

0.21%

5,887,510

0.20%

(608)

-

(592)

-

5,761,902

0.21%

5,886,918

0.20%
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6.4

The remaining maturity of debt securities
(Unit : Baht)
2014
Maturities within
1-5
Over 5
years
years

1
year

2013
Maturities within
1 - 5 Over 5
years years

1
year

Total

Total

Held-to-maturity financial assets
Government and state enterprise securities
Private enterprises debt securities
Promissory note
Less: Allowance for impairment loss
Total held-to-maturity debt securities

- 90,000,000

- 90,000,000

-

-

-

-

- 90,000,000

-

-

-

-

- 70,000,000

-

- 70,000,000

-

-

-

-

-

- 90,000,000 70,000,000

-

- 70,000,000

7. LOANS

Outstanding period
Not yet due
Over less than 3 months
Over 3 - 6 months
Over 6 - 12 months
Total
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-

(Unit : Baht)
Mortgage loans
Accrued
Principal
interest income
95,210,415
70,369
5,220,000
15,730,236
975,133
116,160,651
1,045,502

2014
Loans
Other loans
Accrued
Principal interest income
-

Total
Principal
95,210,415
5,220,000
15,730,236
116,160,651

Accrued
interest income
70,369
975,133
1,045,502
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Mortgage loans
Accrued
Outstanding period
Not yet due
Not over 3 months
Total

(Unit : Baht)

2013
Loans
Other loans
Accrued

Principal
interest income
143,978,620
107,581
143,978,620
107,581

Total
Accrued

Principal
interest income
20,144
20,144
-

interest income
Principal
143,998,764
107,581
143,998,764
107,581

Accrued interest income is presented under the caption of “Accrued investment income” in statements of financial
position.
As at 31 December 2014, mortgage loan receivable from a debt restructuring agreement, principal of amounting to Baht
15.73 million, has been remained unsettled whereas its due date was on 28 January, 2014. The Company does not
consider setup doubtful account for such loan because the valuation of the mortgage land, conducted by independent
professional appraiser, was amounting to Baht 103.78 million.

8. PROPERTIES FORECLOSED - NET

(Unit : Baht)
2014
Balance beginning
of period

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

Disposals/
Decrease

Increase

Balance end
of period

81,095,428

181,850

(12,108,098)

69,169,180

-

-

-

-

81,095,428

181,850

(12,108,098)

69,169,180

(10,361,780)

-

1,737,125

(8,624,655)

70,733,648

181,850

(10,370,973)

60,544,525

During the year 2013, the Company was denied the transfer of a piece of land in Bangkok from one of its debtors as a
result of the Court’s order on 27 January 2014.
According to the Memorandum of Understanding dated 6 February 2014, the said debtor agreed to pay the Company
compensation for damage at original transferred cost of Baht 26.35 million. The payment will be made by monthly installment, at not less that Baht 300,000 per month over the period of 8 years. The first installment shall start in February 2014.
As at 31 December 2013, the Company’s account for “Properties Foreclosed” together with a “provision for loss on
impairment” were reduced by Baht 26.35 million and Baht 1.35 million respectively. Whereas the “Compensation for
Damage Receivable from Debtor” (presented under Other Assets - net in the financial statements), together with “Gain
from compensation for damage properties foreclosed” (presented under Other income in statements of comprehensive
income) were increased by Baht 26.35 million and Baht 1.35 million respectively.
As at 31 December 2014, the net book values of immovable properties of Baht 1.78 million (2013 : Baht 1.78 million) are
rented out for the periods of 1 years (2013 : 2 years). The rental income for the period then ended of Baht 0.049 million
(2013 : Baht 0.012 million) are included on the statement of comprehensive income.
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9.

Purchase
89,000
256,987
2,700,000
3,045,987

Disposals
(324,812)
(3,014,648)
(3,339,460)

Cost
Balance - end
of period
38,232,547
18,942,739
12,937,801
70,113,087
Disposals
324,805
3,021,517
3,346,322

Accumulated depreciation
Balance beginning of
period
Depreciation
(33,130,103) (1,550,630)
(14,290,577) (1,620,250)
(8,066,084)
(843,587)
(55,486,764) (4,014,467)

2014

Balance - end
of period
(34,355,928)
(12,889,310)
(8,909,671)
(56,154,909)

(Unit : Baht)
Plant and equipment- net
Balance beginning of Balance - end
period
of period
5,338,256
3,876,619
7,409,823
6,053,429
2,171,717
4,028,130
14,919,796
13,958,178

Depreciation for the period ended 31 December 2014 amounting to Baht 4.01 million (2013 : Baht 3.67 million) was included in operating expenses.
As at 31 December 2014, the gross carrying amount of the fully depreciated plant and equipment still in use are Baht 44.01 million (2013 : Baht 46.92 million).
As at 31 December 2014, the Company has equipment acquired under financial lease with net book value amounting to Baht 3.89 million (2013 : Baht 1.98 million).

Plant improvement
Fixture and office equipment
Motor vehicles
Total

Balance beginning of
period
38,468,359
21,700,400
10,237,801
70,406,560

PLANT AND EQUIPMENT - NET
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10. INTANGIBLE ASSETS - NET
(Unit : Baht)
2014
Cost
Balance beginning
of period

Computer software

1,814,142

Accumulated amortization
Balance end -

Increase

of period

-

1,814,142

Balance beginning
of period

Balance end
of period

Amortization

-

Intangible assets - net

(246,456)

Balance beginning of
period

(246,456)

1,814,142

Balance end
of period

1,567,686

Amortization for the period ended 31 December 2014 amounting to Baht 0.25 million (2013 : Baht 0) was included in
operating expenses.

11. INCOME TAX

(Unit : Baht)
2013

2014
Profit (loss) before income tax
Permanent difference
Temporary difference
Tax loss benefit - utilized
Profit (loss) for tax calculation
Income tax benefit (income tax)
Interim income tax
Withholding tax deducted at source for the period
Income tax payable
Statement of comprehensive income
Income tax benefit (income tax) arising from
Income tax benefit (income tax) from taxable profit/loss
Increase (decrease) in deferred income tax during period
Tax loss benefit - utilized
Adjust income tax payable of previous year
Total
Add (less) : Valuation allowance on deferred income tax

a)

244,677,944

27,478,732

12,246,080

9,263,379

(135,845,910)

253,924,791

-

(226,141,845)

121,078,114

64,525,057

(24,215,623)

(12,905,011)

14,392,140

-

3,139,650

3,190,460

(6,683,833)

(9,714,551)

(24,215,623)

(12,905,011)

(27,169,182)

50,784,958

-

(45,228,369)

9,828

-

(51,374,977)

(7,348,422)

(51,374,977)

200,831,371
193,482,949

a) In the 3rd quarter of the year 2013, the Company has estimated the future realized amount of temporary difference
and tax loss benefit to the extent that such benefit is more likely to be realized by the Company onward. Therefore, the
Company reversed the valuation allowance on such previously set up deferred income tax assets.
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(Unit : Baht)
2014
Statement of financial position - assets
Deferred income tax assets relating to item that is charge to
Statement of comprehensive income
Temporary difference
Revaluation on fair value of held for trading investment
Allowance for loss on impairment of investment
Allowance for doubtful accounts
Allowance for loss on impairment of properties foreclosed
Depreciation and amortization
Unearned premium reserves
Loss reserves
Provision for losses incurred but not reported claims (IBNR)
Provision for unallocated loss adjustment expense (ULAE)
Post-employment benefit obligation
Deferred income tax assets

(1,725,555)
121
25,105,772
1,724,931
709,560
55,062,415
62,787,677
25,378,016
4,316,392
6,516,442
179,875,771

2013

2,059,527
119
25,740,222
2,072,356
492,022
69,297,176
73,743,461
24,303,054
4,440,186
4,239,838
206,387,961

12. DEFERRED COMMISSIONS, BROKERAGES AND OTHER UNDERWRITING EXPENSES
(Unit : Baht)
Balance as at beginning of period
Commissions, brokerages and other underwriting expenses during period
Commissions, brokerages and other underwriting expenses
recognized during period
Balance as at end of period
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2014
433,290,082
804,948,081

2013
397,068,344
826,854,081

(837,353,471)
400,884,692

(790,632,343)
433,290,082
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13. DUE TO REINSURERS

(Unit : Baht)
2014
2,795,034
23,025,894
25,820,928

Reinsurance payable
Amount withheld on reinsurance
Total

2013
74,417,009
26,404,917
100,821,926

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

a)
a)

2014
2013
325,669,185 422,810,005
125,154,362 122,352,977
21,581,961
22,200,929
472,405,508 567,363,911
567,363,911 493,734,496
1,479,496,420 1,439,708,554
(1,574,454,823) (1,366,079,139)
472,405,508 567,363,911

a) As at 31 December 2014 and 2013, the Company recorded provision for losses incurred but not reported claims
(IBNR) and provision for unallocated loss adjustment expenses (ULAE) at the amount calculated by the certified actuary.

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

(Unit : Baht)

a)

2014
1,354,160,362
1,354,160,362

2013
1,520,358,292
1,520,358,292

1,520,358,292
2,714,765,920
(2,880,963,851)
1,354,160,362

1,342,405,638
2,953,494,531
(2,775,541,877)
1,520,358,292

a) As at 31 December 2014, no additional unexpired risk reserve had been established as the unexpired risk reserve
under actuarial method, based on the actuary report, of Baht 717.17 million (2013 : Baht 841.21 million) was less
than the unearned premium reserve.
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16. POST-EMPLOYMENT BENEFIT OBLIGATION

(Unit : Baht)
2014

2013

Statement of financial position - Liability
Post-employment benefit obligation
Net present value of obligation
Unrecognized past service costs
Actuarial losses on defined employee benefit plans

Statement of financial position - Equity
Actuarial losses on defined employee benefit plans
Less : Deferred income tax assets

Statement of comprehensive income
Past service costs
Current service costs
Interest costs
Post-employment benefit group under operating expenses
Other comprehensive income
Actuarial losses on defined employee benefit plans
Current period
Previous period
Less : Income tax - actuarial losses on defined employee benefit plans
Net
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34,024,994
(4,727,745)

30,654,677
(9,455,490)

3,284,962
32,582,211

21,199,187

(3,284,962)
656,992

-

(2,627,970)

-

4,727,745
3,031,986
1,419,831
9,179,562

4,727,745
2,111,957
971,275
7,810,977

(3,284,962)
(3,284,962)
656,992
(2,627,970)

-
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17. OTHER LIABILITIES
(Unit : Baht)
Accrued expenses
Accrued commission and brokerage expenses
Deferred fee and commission income
Others
Total

2014
63,944,232
22,456,248
11,179,570
96,738,832
194,318,882

2013
76,658,735
33,618,627
6,544,257
86,526,760
203,348,379

18. SHARE CAPITAL
According to Extra-Ordinary Shareholders’ Meeting No. 1/2012 on 5 July 2012, the shareholders had unanimously
insisted on the resolution of the Extra-Ordinary Shareholders’ Meeting No. 1/2010 on 8 November 2010 that the
remaining share capital increase amounting to Baht 150 million (1,500,000 ordinary shares of Baht 100 each) shall be
offered to existing shareholders of the Company in proportion to the number of shares held by each of them. If there
are shares remaining from the sale of shares to existing shareholders, the Company’s Board of Director shall consider
selling to other shareholders whose share subscriptions are exceeding their rights. If there are still outstanding shares,
they are to be subsequently sold through private offering whereby the Company’s Board of Director shall define a
number of increment share allotment to be offered from time to time, as well as the price, date, time and condition of
these shares increment offering.
In 2013, the Company’s Board of director had a resolution to sell the remaining share of 500,000 shares at Baht 100
each and, during the year, the Company fully received share subscription amounting to total Baht 50 million.
As of 31 December 2014 and 2013, the Company has the registered share capital of Baht 1,618.43 million and the
issued and paid-up share capital of Baht 1,518.43 million.

19. OPERATING EXPENSES
(Unit : Baht)
Personnel expenses not related to underwriting and
loss adjustment
Premises and equipment expenses not related to underwriting
Taxes and duties
Bad debt and doubtful accounts
Other operating expenses
Total

2014

2013

111,609,309

96,558,867

85,163,374
676,168
2,512,999

84,466,326
1,421,476
294,874
78,659,915
261,401,458

86,008,880
285,970,730
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20. PERSONNEL EXPENSES
(Unit : Baht)
2014
164,466,371
3,093,431
15,296,608
9,552,995
192,409,405

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

2013
140,790,181
2,400,471
13,681,010
6,795,535
163,667,197

During the period ended 31 December 2014, the remunerations benefits to its directors and management executives totaling Baht 30.35 million (2013 : Baht 27.64 million) were included in personnel expenses.

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

Type of business
Insurance broker
Providing in relation to
software development and
maintenance and office rental

Relationship
Co-shareholders
Shareholder
and Co-shareholders

The effects of the significant transactions with its related parties were reflected in the financial statements on the
following basis

Premium written
Commission and brokerage
Rental and service
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Pricing policies
Price and condition are the same as those charged to
others.
On the basis of the commission rates that the Company
has offered to insurance brokers.
Conditions are as in the contract.
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Revenue and expense transactions with related parties for the period ended 31 December are as follows:
(Unit : Baht)
Revenues

2014

2013

Net premium earned
Other income
Total

669,698,354
300,000
669,998,354

668,265,388
300,000
668,565,388

Expenses
Commissions and brokerages
Operating expenses
Total

88,551,866
83,872,000
172,423,866

82,555,675
83,877,000
166,432,675

Balances with the related parties as at 31 December consist of:
2014
Assets
Premium receivables - net
Osico Broker Co., Ltd.
Liabilities
Accrued commission and brokerage expenses
Osico Broker Co., Ltd.
Other liabilities
Osico Broker Co., Ltd.

2013

65,800,226

68,891,020

8,302,152

8,586,118

1,344,675

1,362,111

89

90

Operation expenses
Total underwriting expenses
Profit (loss) on underwriting

Net premiums written
Less : Unearned premium reserve (increase) decrease
Net premium earned
Fee and commission income
Total underwriting income
Underwriting expenses
Claims and loss adjustment expenses
Unexpired risk reserve (increase) decrease
Commissions and brokerages
Other underwriting expenses

204,898
33,317
238,215
82,683
320,898
(280,846)
(51,830)
(37,759)
(370,435)

1,851,493
773,751
2,625,244
12,555,694
15,180,938
(1,850,726)
(7,356,885)
(8,129,343)
(17,336,954)

11,837,450
3,364,905
15,202,355
4,005,709
19,208,064

(2,382,372,322) (18,445,918)

(1,454,697,375) (8,965,903)
(366,370,291) (4,194,633)
(561,304,656) (5,285,382)

2,608,785,769
152,422,179
2,761,207,948
264,425
2,761,472,373

(15,418)

(5,560)
(9,306)
(552)

51,700
51,700
51,700

2,629,112,359
164,577,408
2,793,689,767
23,370,964
2,817,060,731

(9,211,315) (2,427,752,362)
(285,970,730)
(2,713,723,092)
103,337,639

1,309,413 (1,464,490,997)
(4,929,276) (382,912,221)
(5,591,452) (580,349,144)

6,381,049
7,983,256
14,364,305
6,462,453
20,826,758

The Company’s business operations involve a provision of non-life insurance, and are carried on in the single geographic area of Thailand. Information on operation of business
segment classified by type of insurance policies for the period ended 31 December are as follows:
(Unit : Baht)
2014
Marine and
Personal
transportation
accident
Health
Miscellaneous
Fire insurance
insurance
Motor insurance insurance insurance
insurance
Total
Underwriting income
Gross premiums written
35,225,651
327,524
2,630,840,225 23,353,939
51,700
24,966,881 2,714,765,920
(33,374,158)
(122,626)
(22,054,456) (11,516,489)
(18,585,832) (85,653,561)
Less : Premiums ceded
-

22. SEGMENT INFORMATION
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45,460
79,011
449,041
177,719

(10,222,824)
(5,017,074)
6,370,779
1,353,705
963,699

Less : Unearned premium reserve (increase) decrease

Net premium earned

Fee and commission income
Total underwriting income
Underwriting expenses
Claims and loss adjustment expenses

Operation expenses
Total underwriting expenses
Profit (loss) on underwriting

(7,179,373)
(10,052,518)
(16,268,192)

324,570

5,205,750

Net premiums written

Unexpired risk reserve (increase) decrease
Commissions and brokerages
Other underwriting expenses

(139,769)

(33,650,361)

Less : Premiums ceded

(144,052)
(50,112)
(16,445)

370,030

464,339

38,856,111

Underwriting income
Gross premiums written
32,306,636

Personal
accident
insurance

4,336,940
21,080,060

16,743,120

(3,078,459)

19,821,579

(374,331,073) (5,207,523)
(526,850,667) (6,700,266)
(2,080,150,209) (23,381,950)

(1,178,968,469) (11,474,161)

178,605,791
2,307,898,674

2,129,292,883

(693,236,963)

2,822,529,846

(21,978,354) (12,485,057)

2,844,508,200

2013
Marine and
transportation
Fire insurance insurance Motor insurance
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(13,798)
(463)
(22,761)

(8,500)

581
68,916

68,335

16,635

51,700

-

51,700

Health
insurance

(5,629,355)
(5,288,723)
(9,589,673)

1,328,405

6,817,030
16,182,139

9,365,109

(5,030,899)

14,396,008

(22,911,536)

37,307,544

Miscellaneous
insurance

(392,505,174)
(548,942,749)
(2,129,429,230)
(261,401,458)
(2,390,830,688)
(43,798,153)

(1,187,981,307)

196,210,132
2,347,032,535

2,150,822,403

(711,507,050)

2,862,329,453

(91,165,077)

2,953,494,530

Total

(Unit : Baht)
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23. RESTRICTED AND COLLATERAL SECURITIES
2014

(Unit : Baht)
2013

Investment in securities used to secure the facilities
Collateral with the Office of Insurance Commission (OIC)
In accordance with Section 19 of the Insurance Act, B.E. 2535
In accordance with Section 24 of the Insurance Act, B.E. 2535
Collateral against letter of guarantee with banks
Collateral against court case
Collateral against repair motor

14,000,000
505,000,000
998,300
5,138,172
500,000
525,636,472

14,000,000
432,000,000
998,300
3,887,786
500,000
451,386,086

1,022,056,882
1,547,693,354

997,405,436
1,448,791,522

3,780,830

3,780,830

4,156,194
1,555,630,378

4,396,868
1,456,969,220

Investment in securities with restrictions to make commitments
Appropriation as backup assets with banks
In accordance with Section 27/4 of the Insurance Act, B.E. 2535
Properties foreclosed used to secure the facilities
Collateral against court case
Deposit at financial institutions used to secure the facilities (Presented under
the caption of “Other assets” in statements of financial position
Collateral against court case
Total

24. COMMITMENT, CONTINGENT LIABILITIES AND LONG-TERM SERVICE AGREEMENTS
24.1 As at 31 December 2014, the Company had been sued for a total capital sum of Baht 110.92 million (2013 : Baht
91.08 million). The cases are under the court’s consideration. However, the Company’s management has assessed
and recorded losses from lawsuits in a value not exceeding the policy coverage totaling Baht 36.72 million (2013 :
Baht 24.92 million) and presented this under the caption of “Loss reserves and outstanding claims” in the statement
of financial position.
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24.2 The Company entered into lease agreements for office building, vehicle and office equipment. The future
minimum lease payments under operating lease as at 31 December are as follows:
(Unit : Baht)
2014
Maturity schedule
Within 1 year
Within 2 - 5 years
More than 5 years
Total

36,491,150
4,261,400
40,752,550

2013
52,903,400
3,388,800
56,292,200

24.3 As at 31 December 2014, the Company has a management and business development contract with a
non-related company whereby the Company is committed to pay a monthly payment of Baht 2.50 million (2013 :
Baht 2.50 million). The agreement was effective since 1 January 2007 and automatically renewed until either
party terminates/changes the agreements in writing.
24.4 As at 31 December 2014, the Company has 3 sale development and promotion contracts with a non-related
company whereby the Company is committed to pay the service charges at the rate of 2.50 – 20.00 percent
(2013 : 3 contracts with the service charges at the rate of 2.50 - 20.00 percent) of net premiums received
during the period. The agreement was effective since 1 January 2010 and automatically renewed until either
party terminates/changes the agreements in writing.
24.5 As at 31 December 2014, the Company also entered into debt collection service agreement with a non-related
company of which the Company is committed to pay the service charges at the rate of 0.50 percent (2013 :
1.50 percent) of net premium collected during the period. The agreement was effective since 1 January 2011
and automatically renewed until either party terminates/changes the agreements in writing.

25. LITIGATION
As at 31 December 2014, the Company has a legal lawsuit initiated by a third party regarding the transfer of three
plots of land in Chiang Mai that it received in repayment of debt in the year 2004. The case is in process and the court
has yet to decide whether it will accept it for hearing or not.

26. CONTRIBUTION TO NON-LIFE GUARANTEE FUND
(Unit : Baht)
Accumulated Contribution to Non-life guarantee fund at the beginning of period
Contribution to Non-life guarantee fund during the period
Accumulated Contribution to Non-life guarantee fund at the end of period

2014
24,238,851
6,783,444
31,022,295

2013
16,861,121
7,377,730
24,238,851
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27. FINANCIAL INSTRUMENTS
27.1 Accounting policies
Details of significant accounting policies and method adopted, including criteria for the recognition of
revenues and expenses in respect of each class of financial assets and financial liabilities are disclosed
in Note 2 to the financial statements.
The Company does not have policy to use off balance sheet derivative financial instruments for speculation or commercial use.

27.2 Liquidity risk
Liquidity risk arises from the problem in raising funds adequately and in time to meet commitments
as indicated in the financial statements. Based on the assessment of the Company’s current financial
position and results of operations, the Company does not face liquidity risk.

27.3 Foreign currency risk
The Company does not have commercial transactions in foreign currency, hence, there is no exposure
risk from changes in foreign exchange rates.

27.4 Credit risk
Concentrations of credit risk with respect to premium receivables are insignificant, due to the large
number of customers comprising the customer base and their dispersion across different industries and
geographic regions in Thailand. The maximum exposure to credit risk is the book value of assets after
deduction of allowance for doubtful accounts as presented in statements of financial position.

27.5 Interest rate risk
Interest rate risk arises from the fluctuation of market interest rates, which may have an impact to current
and future operations of the Company. The Company’s exposure to interest rate risk relates primarily to
its deposits at financial institutions and investments in securities, which bear interest. Nonetheless, most
of the Company’s financial assets and liabilities bear floating interest rates or fixed interest rates, which
are close to the market rates. The management considers that the interest rate risk is minimal, hence, the
Company has no hedging agreement to protect against such risk.
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Cash equivalents, investment in securities and deposit at financial institutions with restrictions classified by fixed and floating
interest rate as at 31 December are as follows:
(Unit : Baht)
2014

Fixed interest rates

Financial assets
Cash and cash equivalents
Investments in securities
Held for trading investment

Within
1 year

Over
1- 5 years

Over
5 years

Floating
interest rate

Non-interest
bearing

Average
interest rates
(% p.a.)

Total

22,612,186

-

-

86,625,589

13,402,101

122,639,876

0.5-3.75%

-

-

-

-

51,294,979

51,294,979

-

financial assets
1,403,599,194 90,000,000
General investment
Loans
36,700,236 7,580,000
Deposit at financial institutions
with restrictions (Presented
under the caption of “Other
assets” in statements
of financial position)
4,156,194
Total
1,467,067,810 97,580,000

-

71,880,415

- 1,493,599,194 1.125-3.75%
5,761,902
5,761,902
- 116,160,651 6.250-15%

- 158,506,004

4,156,194 1.125-3.75%
70,458,982 1,793,612,796

Held-to-maturity

(Unit : Baht)

2013
Fixed interest rates
Within
1 year
Financial assets
Cash and cash equivalents
Investments in securities
Held for trading investment

Over
1- 5 years

Over
5 years

Floating
interest rate

Non-interest
bearing

Total

Average
interest rates
(% p.a.)

22,372,386

-

-

85,982,896

9,906,306

118,261,588

0.75-3.75%

-

-

-

-

41,944,818

41,944,818

-

1,307,964,846

95,000,000

-

- 1,402,964,846

1.45-3.75%

General investment
Loans
6,620,144
Deposit at financial institutions
with restrictions (Presented
under the caption of “Other
assets” in statements
of financial position)
4,396,868
Total
1,341,354,244

6,200,000

- 131,178,620

5,886,918
143,998,764

6.375-8%

101,200,000

- 217,161,516

4,396,868
57,738,042 1,717,453,802

1.45-3.75%

Held-to-maturity
financial assets

5,886,918
-
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27.6 Fair value of financial instruments
Fair value is defined as the amount at which the instrument could be exchanged in a current transaction
between knowledgeable willing parties in an arm’s length transaction. The following methods and assumptions
are used to estimate the fair value of financial instruments.
Accrued investment income, premium receivables, and reinsurance assets - the carrying values approximate
their fair values due to the relatively short-term maturity of these financial assets.
Investments in securities - the fair value of listed securities is based on their quoted market prices. The fair
value of general investments is based on net asset value of related security.
The fair value of cash and cash equivalents, investment in securities and deposit at financial institutions with
restrictions - the aggregate carrying values are insignificantly different from their aggregate fair values because
these financial assets have floating interest rates or fixed interest rates, which approximate market rates.
Due to reinsurers, insurance liabilities and accrued commission and brokerage expenses - the carrying
amounts of these financial liabilities approximate their fair values due to the relatively short-term maturity of
these financial liabilities.

28. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS
These financial statements have been approved on 4 February 2015 by the Company’s director.
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