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สารจากประธานกรรมการ
เป็็นอีีกปีีหนึ่่�งที่่�มีีความภููมิิใจและความยิินดีีอย่่างยิ่่�งที่่�ได้้รายงานผล
การดำำ�เนิินงานของบริิษัทั มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน) ประจำำ�ปีี 2564
สำำ�หรัับในปีี 2564 นี้้�นัับเป็็นปีีที่่� 2 ที่่�เรายัังคงต้้องเผชิิญกัับการแพร่่
ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 (COVID-19) มาตลอดทั้้�งปีี บริิษััทฯไม่่
อาจหลีีกเลี่่�ยงความท้้าทายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ยากเย็็นจากสถานการณ์์นี้้�ได้้
การแพร่่ระบาดฯที่่เ� กิิดขึ้้น� อย่่างกว้้างขวางมาตั้้�งแต่่ปีี 2563 และต่่อเนื่่�องมาจนถึึง
ปีี 2564 และแม้้ว่า่ จะมีีบางช่่วงเวลาสถานการณ์์การแพร่่ระบาดฯจะผ่่อนคลาย
แต่่ก็เ็ ป็็นช่่วงเวลาสั้้�นๆ ก็็ยังั คงทำำ�ให้้ภาคครััวเรืือนและภาคธุุรกิิจได้้รับั ผลกระทบ
อย่่างมีีนัยั สำำ�คััญ นอกจากนี้้�แล้้วยัังมีีผลกระทบต่่อธุุรกิิจประกัันวิินาศภััยไทย
อย่่างรุุนแรง คืือ ทำำ�ให้้เกิิดการปิิดตััวของบริิษััทประกัันวิินาศภััยถึึง 2 แห่่งใน
ระยะเวลาที่่�ใกล้้เคีียงกััน ส่่งผลทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคบางรายเกิิดความไม่่มั่่�นใจใน
ธุุรกิิจประกัันวิินาศภััยในช่่วงเวลาการปิิดตััวของบริิษััททั้้�งสองแห่่ง ไม่่เพีียงแต่่
การแพร่่ระบาดเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า (COVID-19) ที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้ว ยัังมีีเหตุุการณ์์
น้ำำ��ท่่วมหนัักในภููมิภิ าคต่่างๆทั่่�วประเทศในช่่วงปลายปีี 2564 เกิิดขึ้้�นอีีกซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยเช่่นกััน
ด้้วยการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงที่่�ดีี บริิษััทฯจึึงสามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้เป็็นอย่่างดีีภายใต้้ช่่วงเวลาการแพร่่ระบาดเชื้้�อไวรััส
โคโรน่่า 2019 (COVID-19) และเหตุุการณ์์น้ำำ��ท่่วมหนัักของประเทศ ขอกล่่าวแสดงความชื่่�นชมพนัักงานและผู้้�บริิหารเป็็นอย่่างสููง
ในการร่่วมกัันขัับเคลื่่�อนบริิษััทฯให้้ผ่่านพ้้นช่่วงเวลาอัันท้้าทายในปีี 2564 ไปได้้ด้้วยดีี นอกเหนืือจากนี้้�ขอขอบคุุณ คณะผู้้�บริิหาร
ที่่ยั� งั คงให้้ความสำำ�คัญ
ั สููงสุุดกับั สุุขภาพและความปลอดภััยของพนัักงาน โดยใช้้รูปู แบบแนวทางการทำำ�งานจากที่่บ้� า้ นเหมืือนเช่่นปีี 2563
เพื่่�อช่่วยป้้องกัันแพร่่ระบาดเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 (COVID-19) ที่่�เริ่่�มมีีหลากหลายสายพัันธุ์์�และมีีความรุุนแรงมากขึ้้�น การตััดสิินใจ
ของคณะผู้้�บริิหารที่่�ปรัับรููปแบบการทำำ�งานให้้ส่่วนใหญ่่สามารถทำำ�งานจากที่่�บ้้านได้้จากปีีก่่อนต่่อเนื่่�องมาถึึงปีี 2564 จึึงทำำ�ให้้บริิษััทฯ
ยัังคงสามารถให้้บริิการลููกค้้าและตััวแทนฯของบริิษััทฯได้้โดยไม่่เกิิดสภาวะธุุรกิิจหยุุดชะงัักตลอดปีี ขอขอบคุุณเจ้้าหน้้าที่่�ทุุกท่่าน
ในความร่่ ว มมืือ การสนัั บ สนุุ น และการทำำ� งานอย่่ า งขยัั น ขัั น แข็็ ง ทั้้� ง ส่่ ว นที่่� ทำำ� งานจากที่่� บ้้ า นและส่่ ว นที่่� ป ฏิิ บัั ติิ ง านที่่� บ ริิ ษัั ท ฯ
นอกจากนี้้�ยัังขอขอบคุุณเป็็นอย่่างสููงต่่อตััวแทนฯและผู้้�ถืือกรมธรรม์์ของเราที่่�ยัังคงอยู่่�เคีียงข้้างและมอบความไว้้วางใจให้้กัับบริิษััทฯ
และช่่วยทำำ�ให้้บริิษััทฯประสบความสำำ�เร็็จมีีการเติิบโตเป็็นที่่�น่่าพอใจ
การร่่วมมืือร่่วมใจของทุุกภาคส่่วนส่่งผลที่่ดี� ต่ี อ่ การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� อััตราการเติิบโตที่ร้�่ อย
้ ละ 6.3 ซึ่่ง� สููงกว่่า
อััตราการเติิบโตของธุุรกิิจประกัันวิินาศภััยที่่เ� ติิบโตที่่ร้� อย
้ ละ 5.2 (ตามข้้อมูลู ของสำำ�นักั อััตราเบี้้ยป
� ระกัันวิินาศภััย) อััตรากำำ�ไรจากการรัับประกัันภััย
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 25.60 จาก 470 ล้้านบาทในปีีก่่อน เป็็น 591 ล้้านบาท และแม้้ว่่าค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงานจะเพิ่่�มขึ้้�น คืือค่่าใช้้จ่่าย
ในการดำำ�เนิินงานเพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 5.70 จาก 335 ล้้านบาทในปีีก่อ่ น เป็็น 354 ล้้านบาท แต่่ก็ยั็ งั ทำำ�ให้้บริิษัทั ฯมีีกำ�ำ ไรสุุทธิหิ ลัังภาษีีเงิินได้้
229 ล้้านบาทในปีี 2564 และมีีอัตั ราส่่วนความเพีียงพอของเงิินกองทุุน ณ เดืือนธัันวาคม 2564 อยู่่�ที่่ร้� อย
้ ละ 503.46 ซึ่่ง� สููงกว่่าเกณฑ์์
ขั้้น� ต่ำำ�� ที่่สำ� �นั
ำ กั งานคณะกรรมการกำำ�กับั และส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััยใช้้ในการกำำ�กับั (supervisory CAR) ที่กำ�่ �ำ หนดไว้้ที่ร้�่ อย
้ ละ 120
การให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับบริิการที่่ดี� อย่
ี า่ งต่่อเนื่่�องโดยไม่่เกิิดการหยุุดชะงัักทางธุุรกิิจถึึงแม้้ว่า่ จะต้้องเผชิิญกัับภััยพิบัิ ติั ทิ างธรรมชาติิ
การแพร่่ระบาดครั้้�งใหญ่่ของโรคใหม่่ รวมถึึงภััยคุุกคามทางไซเบอร์์ การนำำ�เครื่่�องมืือด้้านดิิจิิทััลมาใช้้งานเพื่่�อสนัับสนุุนตััวแทนฯและ
ปรัับปรุุงงานบริิการลููกค้้าในด้้านสิินไหม การดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับรองรัับ พ.ร.บ.คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลและการเตรีียมความพร้้อม
สำำ�หรัับมาตรฐานการรายงานทางเงิินระหว่่างประเทศฉบัับที่่� 17 เรื่่�อง สััญญาประกัันภััย (IFSR 17) การดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อ
ให้้พนัักงานและตััวแทนฯของมิิตรแท้้ฯได้้มีคุี ุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น ทั้้�งหมดเหล่่านี้้�เป็็นสิ่่�งที่�บ่ ริิษััทฯตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญในปีี 2565
ในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุุณ พนัักงาน ตััวแทนฯ คณะผู้้�บริิหาร ทุุกท่่าน สำำ�หรัับความมุ่่�งมั่่�นและความทุ่่�มเทที่�ช่่ ่วยทำำ�ให้้
บริิษััทฯผ่่านพ้้นจากช่่วงเวลาของความท้้าทายในปีี 2564 ด้้วยผลการดำำ�เนิินงานที่่�ดีี สุุดท้้ายนี้้� ขอขอบคุุณผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ให้้การสนัับสนุุน
อย่่างมั่่�นคงมาโดยตลอด เรามุ่่�งมั่่�นที่่�จะทำำ�ให้้บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน) เป็็นบริิษััทที่่�มีีคุุณค่่าแก่่ผู้้�ถืือกรมธรรม์์
พนัักงาน ตััวแทน ผู้้�บริิหาร และผู้้�ถืือหุ้้�น
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นางสาวอมรทิิพย์์ จัันทร์์ศรีีชวาลา
ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการบริิหาร
และกรรมการผู้้�จััดการ

ในปีี 2564 เศรษฐกิิจไทยมีีการขยายตััวเพิ่่�มขึ้้�นที่่�ร้้อยละ 1.6 ปรัับตััวดีีขึ้้�นจากการ
ลดลงร้้ อย ละ 6.2 ในปีี 2563 ถึึงแม้้ ว่่ า เศรษฐกิิ จ ไทยและทั่่� ว โลกยัั ง คงได้้ รัั บ ผล
กระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััส COVID-19 ที่่�เกิิดขึ้้�นมาตั้้�งแต่่ปีี 2563
แต่่ ด้้ ว ยมาตรการต่่ า งๆของภาครัั ฐ และแรงสนัั บ สนุุ น จากภาคเอกชนจึึงทำำ� ให้้
เศรษฐกิิจไทยในปีี 2564 มีีการขยายตััวเพิ่่มขึ้้
� น� โดยมีีมูลู ค่่าการส่่งออกสิินค้้าขยายตััวร้้อยละ 18.8
การอุุปโภคบริิโภคของภาคเอกชน และการลงทุุนรวมขยายตััวร้้อยละ 0.3 และร้้อยละ 0.4
ตามลำำ�ดัับ ในส่่วนของธุุรกิิจประกัันวิินาศภััย แม้้ว่่าจะได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์
แพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 (COVID-19) แต่่ก็็มีีอััตราการขยายตััวสููงกว่่า
ปีีก่อ่ น โดยมีีเบี้้ยป
� ระกัันภััยรับั ตรงรวม 265,849 ล้้านบาท เพิ่่มขึ้้
� น� จากปีีก่อ่ น 13,060 ล้้านบาท
คิิ ดเป็็ นอัั ตราการขยายตัั ว ร้้ อย ละ 5.2 (ข้้ อมูู ลจากสำำ�นัั กอัั ตราเบี้้� ยประกัั น วิิ น าศภัั ย)
ในปีี 2564 นอกจากในตลาดจะมีีการแข่่งขัันที่่�สููงแล้้ว ในช่่วงปลายปีี 2564 มีีเหตุุการณ์์
ที่่�บริิษััทประกัันวิินาศภััยถููกเพิิกถอนใบอนุุญาตประกอบธุุรกิิจประกัันวิินาศภััย จึึงทำำ�ให้้
ประชาชนบางส่่วนเกิิดความไม่่เชื่่�อมั่่�นต่่อธุุรกิิจประกัันภััยในช่่วงระยะเวลาหนึ่่�ง แต่่ในอีีกมุุมหนึ่่�งแล้้ว กลัับพบว่่า จากเหตุุการณ์์นี้้�ทำำ�ให้้
ประชาชนส่่วนใหญ่่ได้้มีีความรู้้�ความเข้้าใจและตระหนัักในความสำำ�คััญของการประกัันภััยเพิ่่�มมาก
ในปีี 2564 บริิษัทั ฯ มีีเบี้้ยป
� ระกัันภััยรับั 4,092 ล้้านบาท เพิ่่มขึ้้
� น� จากปีีก่อ่ น 245 ล้้านบาท คิิดเป็็นอััตราการเติิบโตร้้อยละ 6.3
และบริิ ษัั ท ฯมีี ส่่ ว นแบ่่ ง ทางการตลาดที่่� ร้้ อย ละ 1.5 เท่่ า กัั บ ส่่ ว นแบ่่ ง ทางการตลาดในปีี ก่่ อ น (จากข้้ อมูู ล สำำ�นัั ก อัั ต ราเบี้้� ย
ประกัันวิินาศภััย) การที่่�บริิษััทฯมีีอััตราการเติิบโตและส่่วนแบ่่งทางการตลาดเพิ่่�มขึ้้�นนี้้�ส่่วนหนึ่่�งเป็็นผลจากการที่่�บริิษััทฯดำำ�เนิิน
การพััฒนาและปรัับปรุุงกระบวนการอบรมตััวแทนฯ เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพของตััวแทนฯในการขยายตลาด ดำำ�เนิินการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
ขึ้้น� มาอย่่างหลากหลายโดยใช้้หลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยมาเป็็นเครื่่อ� งมืือในการช่่วยพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ เพื่่�อให้้ได้้ผลิิตภััณฑ์์ที่ต่� อบสนอง
ตรงกัับความต้้องการของลููกค้้าในแต่่ละกลุ่่�มเป้้าหมาย และคำำ�นึึงถึึงความเหมาะสมและความคุ้้�มค่่ากัับกำำ�ลังั ซื้้อ� ของแต่่ละกลุ่่�มลููกค้้าด้้วย
รวมทั้้�งได้้ดำำ�เนิินการนำำ�เทคโนโลยีีเข้้ามาช่่วยในการทำำ�งานเพิ่่�มมากขึ้้�น นอกจากนี้้�แล้้ว การให้้บริิการที่�สร้
่ ้างความพึึงพอใจให้้กัับลููกค้้า
และคู่่�ค้้าก็็เป็็นปััจจััยหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้บริิษััทฯมีีอััตราการเติิบโตเพิ่่�มขึ้้�น บริิษััทฯยัังคงให้้ความสำำ�คััญกัับการให้้บริิการแก่่ลููกค้้าและ
คู่่�ค้้าในทุุกด้้านทั้้�งการรัับประกัันภััยและสิินไหม โดยมีีหลัักของการให้้บริิการที่่�ครอบคลุุมในทุุกมิิติิตั้้�งแต่่เรื่่�องของคุุณภาพ ความรวดเร็็ว
และความโปร่่งใส ดัังคำำ�ที่่�ว่่า “มิิตรแท้้ จริิงใจ เปิิดเผย” ในปีีที่�ผ่่ ่านมา แม้้ว่่าบริิษััทฯมีีการปรัับรููปแบบการทำำ�งานเป็็นแบบ work from
home ทั้้�งเพื่่�อความปลอดภััยและสุุขภาพของพนัักงาน และเพื่่�อเป็็นการสนัับสนุุนมาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโคโรน่่า
2019 (COVID-19) แต่่บริิษััทฯยัังคงสามารถให้้บริิการกัับลููกค้้า คู่่�ค้้า และตััวแทนฯ ในทุุกด้้านได้้เป็็นอย่่างดีี สำำ�หรัับผลดำำ�เนิินงาน
ในปีี 2564 บริิษััทฯมีีกำำ�ไรสุุทธิิหลัังภาษีีเงิินได้้ 229 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อนที่่�มีีกำำ�ไรสุุทธิิหลัังภาษีีเงิินได้้ที่่� 106 ล้้านบาท
นอกจากนี้้�บริิษััทฯยัังมีีเงิินกองทุุนที่่�แข็็งแกร่่งเพีียงพอในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมั่่�นคง โดยมีีอััตราส่่วนความเพีียงพอของเงิินกองทุุน ณ
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ที่่ร้� อย
้ ละ 503.46 ซึ่่ง� สููงเกิินกว่่าเกณฑ์์ขั้้น� ต่ำำ��ที่่� คปภ. ใช้้ในการกำำ�กับั (supervisory CAR) ซึ่่ง� กำำ�หนดไว้้ที่ร้่� อย
้ ละ 120
สุุดท้้ายนี้้� ในนามของคณะกรรมการบริิหารและกรรมการผู้้�จััดการของบริิษัทั ฯ ขอขอบคุุณลููกค้้า คู่่�ค้้า ผู้้�ถืือหุ้้�น ผู้้�มีีอุุปการคุุณทุุก
ท่่าน ตััวแทนฯ ที่่�ได้้ให้้การสนัับสนุุนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯมาตลอด จนทำำ�ให้้บริิษััทฯประสบความสำำ�เร็็จในการประกอบธุุรกิิจ
และขอขอบคุุณโดยเฉพาะผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกท่่านที่่ไ� ด้้ร่ว่ มแรงกายและแรงใจในการขัับเคลื่่�อนบริิษัทั ฯในช่่วงสถานการณ์์ที่ท้่� า้ ทายนี้้�
และหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า บริิษััทฯจะยัังคงได้้รัับความร่่วมมืือและการสนัับสนุุนจากทุุกท่่านในปีี 2565 เหมืือนเช่่นเดิิม

คุุณสุุขเทพ จัันทร์์ศรีีชวาลา
ประธานกรรมการบริิหารและกรรมการผู้้�จััดการ
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2564
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รายงานการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ของคณะกรรมการตรวจสอบประจำำ�ปีี 2564

เรีียน	ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วย นายสุนทร บุญสาย เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุวัฒน์ พฤกษ์เสถียร และนายรังสรรค์ จูงวัฒนา เป็นกรรมการ รวม 3 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายใน
ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ตามที่ได้กำ�หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในระหว่างปี 2564 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น
จำ�นวน 5 ครั้ง และในปี 2565 จนถึงวันที่รายงาน จำ�นวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการหารือ
ร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้
1. สอบทานรายงานทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมููลรายไตรมาส และประจำำ�ปีี 2564 โดยสอบทานข้้อมููล สอบถาม
และรัับฟัังคำำ�ชี้้�แจงจากผู้้�บริิหารและผู้้�สอบบััญชีีในเรื่่�องของความถููกต้้อง ความครบถ้้วน ความเพีียงพอในการเปิิดเผยข้้อมููล และการ
ปฏิิบัติั งิ านร่่วมกััน ซึ่่ง� คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นสอดคล้้องกัับผู้้�สอบบััญชีีว่า่ รายงานทางการเงิินและการเปิิดเผยข้้อมูลู ดัังกล่่าว
มีีความถููกต้้องตามที่่�ควรในสาระสำำ�คััญตามมาตรฐานการบััญชีีที่�รั่ ับรองทั่่�วไป
2. สอบทานข้้อมููลการดำำ�เนิินงานและการควบคุุมภายใน เพื่่�อประเมิินความเพีียงพอ เหมาะสม และประสิิทธิิผลของระบบ
การควบคุุมภายใน อัันจะช่่วยส่่งเสริิมให้้การดำำ�เนิินงานบรรลุุตามเป้้าหมายที่กำ่� ำ�หนดไว้้ โดยพิิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ตามแผนการตรวจสอบที่่�ได้้รัับอนุุมััติิจากคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการตรวจสอบกรณีีพิเิ ศษของฝ่่ายตรวจสอบภายใน รายงาน
ผลการประเมิินระบบการควบคุุมภายในของผู้้�สอบบััญชีี ซึ่่�งครอบคลุุมระบบงานที่�สำ่ �คั
ำ ัญของบริิษััท และได้้ประชุุมร่่วมกัับผู้้�สอบบััญชีี
โดยไม่่มีีผู้้�บริิหารเข้้าร่่วมประชุุม ทั้้�งนี้้�ไม่่พบจุุดอ่่อนหรืือข้้อบกพร่่องที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญในระบบการควบคุุมภายในของบริิษััท และบริิษััท
ได้้จััดระบบการปฏิิบััติิงานให้้มีีการดููแลรัักษาทรััพย์์สิินที่่�เหมาะสม มีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน เชื่่�อถืือได้้ และทัันเวลา
มีีการปฏิิบััติิตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และแนวปฏิิบััติิในการต่่อต้้านการคอร์์รััปชัันตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทกำำ�หนดไว้้
รวมถึึงมีีการจััดอบรมและสื่่�อสารให้้พนัักงานภายในองค์์กรทราบ
3. สอบทานการตรวจสอบภายใน โดยพิิจารณาภารกิิจ ขอบเขตการปฏิิบัติั งิ าน หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ ความเป็็นอิิสระ
อััตรากำำ�ลััง และงบประมาณของฝ่่ายตรวจสอบภายใน และได้้อนุุมััติิแผนการตรวจสอบประจำำ�ปีีที่�จั่ ัดทำ�ขึ้้
ำ �นตามความเสี่่�ยงระดัับองค์์กร
มุ่่�งเน้้นการตรวจสอบความเสี่่�ยงด้้านการดำำ�เนิินธุุรกิิจและการปฏิิบััติิตามที่�่กฎหมายกำำ�หนด ซึ่่�งคณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่า
บริิษัทั มีีระบบการตรวจสอบภายในที่่เ� พีียงพอ เหมาะสม และมีีประสิิทธิผิ ล รวมทั้้�งมีีการพััฒนาคุุณภาพการตรวจสอบทั้้ง� ในด้้านบุุคลากร และ
การปฏิิบัติั งิ านตรวจสอบให้้เป็็นไปตามมาตรฐานสากลอย่่างต่่อเนื่่อ� ง สำำ�หรัับปีี 2564 ได้้มีกี ารพิิจารณาสรรหาผู้้�ตรวจสอบด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
จากภายนอก เพื่่�อมาประเมิินความพร้้อมของบริิษัทั ในการปฏิิบัติั ติ ามประกาศคณะกรรมการกำำ�กับั และส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย
เรื่่อ� ง หลัักเกณฑ์์การกำำ�กับั ดููแลและบริิหารจััดการความเสี่่ย� งด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศของประกัันวิินาศภััย พ.ศ. 2563 การรัับฟัังผลการประเมิิน
และแผนการปรัับปรุุงการดำำ�เนิินการ จากผู้้�ตรวจสอบด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศและฝ่่ายบริิหาร
4. สอบทานการปฏิิบััติิตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ รวมถึึงการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดของบริิษััทและ
ข้้อผููกพัันที่่�บริิษัทั มีีไว้้กับั บุุคคลภายนอก โดยพิิจารณาจากรายงานของสำำ�นัักกำำ�กัับดููแลการปฏิิบััติิตามกฎหมาย การประชุุมร่่วมกัับ
ทางฝ่่ายบริิหาร รายงานจากผู้้�สอบบััญชีี รายงานของฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง และรายงานของฝ่่ายตรวจสอบภายใน รวมถึึงได้้ติิดตาม
ความพร้้อมของบริิษััทในการปฏิิบััติิตามกฎหมายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่าไม่่พบประเด็็น
ที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญในเรื่่�องการไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมาย ข้้อกำำ�หนด และข้้อผููกพัันที่�บ่ ริิษัทั มีีไว้้กัับบุุคคลภายนอก

6

Mittare Insurance Public Company Limited : Annual Report 2021

5. สอบทานระบบการบริิหารความเสี่่�ยง ให้้มีีความเชื่่�อมโยงกัับระบบการควบคุุมภายใน เพื่่�อจััดการความเสี่่�ยงทั่่�วทั้้�งบริิษััท
โดยได้้พิจิ ารณานโยบาย ปััจจััยเสี่่ย� ง แนวทางการบริิหารความเสี่่ย� ง รวมถึึงความคืืบหน้้าของการบริิหารความเสี่่ย� ง โดยพิิจารณาจากรายงาน
ของฝ่่ายบริิหารความเสี่่ย� งและรายงานของฝ่่ายตรวจสอบภายใน ซึ่ง�่ คณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นว่่า บริิษัทั มีีระบบการบริิหารความเสี่่ย� ง
ที่่มีี� ประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล รวมทั้้ง� มีีการทบทวนความเสี่่ย� งให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ปัจั จุุบันั อย่่างสม่ำำ�� เสมอ
6. สอบทานและให้้ความเห็็นต่่อรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน หรืือรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ รวมถึึง
การเปิิดเผยข้้อมููลของรายการดัังกล่่าว ซึ่ง�่ ผู้้ส� อบบััญชีีมีีความเห็็นว่่ารายการค้้ากัับบริิษัทั ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัันที่่มีี� สาระสำำ�คัญ
ั ได้้มีีการเปิิดเผย
และแสดงรายการไว้้ในงบการเงิินและหมายเหตุุประกอบงบการเงิินแล้้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีีความเห็็นสอดคล้้องกัับผู้้ส� อบบััญชีี
รวมทั้้ง� มีีความเห็็นว่่ารายการดัังกล่่าวเป็็นรายการที่่ส� มเหตุุสมผลและมีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างถููกต้้องครบถ้้วน
7. พิิจารณาคััดเลืือกและเสนอแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี ประจำำ�ปีี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาเห็็นชอบเสนอบริิษััท
ไพร้้ซวอเตอร์์เฮาส์์คููเปอร์์ส เอบีีเอเอส จำำ�กััด เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััทประจำำ�ปีี 2565 โดยพิิจารณาจากความรู้�้ ความชำำ�นาญและ
ประสบการณ์์ในการตรวจสอบธุุรกิิจประกัันภััย การประเมิินมููลค่่าสำำ�รองประกัันภััย โดยผู้้ส� อบบััญชีีที่่ท� าง บริิษัทั ไพร๊๊ซวอเตอร์์เฮาส์์คููเปอร์์ส
เอบีีเอเอส จำำ�กัดั เสนอชื่่อ� เพื่่อ� เป็็นผู้้ส� อบบััญชีีของบริิษัทั เป็็นผู้้ส� อบบััญชีีที่่ไ� ด้้รับั ความเห็็นชอบจากสำำ�นักั งานคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ และไม่่มีีความสััมพัันธ์์กัับบริิษััทที่่�อาจเป็็นเหตุุให้้ขาดความเป็็นอิิสระ และได้้นำ�ำ เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััท
เพื่่อ� พิิจารณาและขออนุุมัติั ต่ิ อ่ ที่่ป� ระชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2565 ในการแต่่งตั้้ง� และอนุุมัติั ค่ิ า่ สอบบััญชีี
โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั และมคี วามเห็นว่าบริษทั มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำ�เนินงานอย่างถูกต้อง มรี ะบบ
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำ�หนด
และข้อผูกพันต่างๆ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายสุุนทร บุุญสาย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วัันที่่� 10 มีีนาคม 2565

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2564
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ประวัติความเป็นมา
กว่าจะมาเป็นมิตรแท้ประกันภัย

วัันที่่� 5 กุุมภาพัันธ์์ 2490 หลัังสงครามโลกครั้้�งที่่� 2 ได้้ 2 ปีี บริิษััทประกัันภััยโดยคนไทยกลุ่่�มแรกในประเทศไทย ได้้เปิิดดำ�ำ เนิินการ
อย่่างเป็็นทางการภายใต้้ชื่่�อ บริิษััท ไทยประสิิทธิิประกัันภััยและคลัังสิินค้้า จำำ�กััด ด้้วยทุุนจดทะเบีียน 10 ล้้านบาท มีีสำ�นั
ำ ักงาน
ตั้้�งอยู่่�บนถนนทรงวาด อำำ�เภอสััมพันั ธวงศ์์ จัังหวััดพระนคร ในระยะแรกบริิษัทั ฯ เปิิดรับั ประกัันอััคคีีภัยั และประกัันภััยทางทะเล จนกระทั่่�ง
สามารถขยายกิิจการให้้เปิิดรัับประกัันภััยแบบครบวงจรทั้้�งประกัันชีีวิิตและประกัันวิินาศภััย ได้้แก่่ ประกัันภััยรถยนต์์ ประกัันอััคคีีภััย
ประกัันภััยทางทะเลและขนส่่ง และการประกัันภััยเบ็็ดเตล็็ด เช่่น ประกัันอุุบััติิเหตุุส่่วนบุุคคล ประกัันอุุบััติิเหตุุการเดิินทาง ประกัันภััย
โจรกรรม เป็็นต้้น
ปีี 2494	ย้้ายที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานไปที่่�อาคารเลขที่่� 147 ถนนเสืือป่่า อำำ�เภอป้้อมปราบศััตรููพ่่าย และเพิ่่�มขีีดความสามารถในการรัับ
ประกัันภััยให้้กับั ลููกค้้ารายใหญ่่ได้้มากยิ่่ง� ขึ้้น� โดยติิดต่อกั
่ บั บริิษัทป
ั ระกัันภััยต่า่ งประเทศ อาทิิ สวิิตเซอร์์แลนด์์ เยอรมนีี อัังกฤษ อิิตาลีี
นอร์์เวย์์และฟิิลิปปิ
ิ ินส์์ เพื่่�อเป็็นการเพิ่่�มศัักยภาพในการรัับประกัันภััยไปยัังประเทศต่่างๆ
ปีี 2510	ยกเลิิกกิิจการคลัังสิินค้้าเพื่่�อเน้้นการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านการรัับประกัันภััยและประกัันชีีวิติ อย่่างชััดเจน โดยเปลี่่�ยนชื่่อ� ใหม่่
เป็็น บริิษััท ไทยประสิิทธิิประกัันภััย จำำ�กััด
ปีี 2513	ย้้ายที่่�ทำำ�การสำำ�นักั งานใหญ่่มาที่่�อาคาร 10 ชั้้น� เลขที่�่ 295 ถนนสี่่พ� ระยา อำำ�เภอบางรััก จัังหวััดพระนคร ซึ่่ง� เป็็นอาคาร
ที่่�ทัันสมััยมากในยุุคนั้้�น และเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนเพื่่�อเสริิมฐานะทางการเงิินให้้มีีความมั่่�นคงยิ่่�งขึ้้�นเป็็น 20 ล้้านบาท
ปีี 2521 ภายใต้้การบริิหารงานของ นายสุุระ จัันทร์์ศรีีชวาลา ประธานกรรมการบริิษััท ธุุรกิิจมีีการพััฒนาและเติิบโต
อย่่างรวดเร็็วสามารถเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียนขึ้้�นเป็็น 50 ล้้านบาท
ปีี 2543 แยกธุุรกิิจประกัันชีีวิิตและประกัันวิินาศภััยออกจากกััน อัันเนื่่�องจากกฎหมายว่่าด้้วยธุุรกิิจประกัันชีีวิิตและประกััน
วิินาศภััย ดัังนั้้�นบริิษััทฯจึึงได้้แยกธุุรกิิจเดิิมของบริิษััทออกเป็็น 2 ส่่วน โดยธุุรกิิจด้้านประกัันวิินาศภััยได้้แยกตััวออกมา และ
ใช้้ชื่่�อใหม่่ว่่า บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด
วัันที่่� 1 สิิงหาคม 2555 ได้้แปรสภาพจากบริิษััทจำำ�กััดเป็็นบริิษััทมหาชนจำำ�กััดตามพระราชบััญญััติิประกัันวิินาศภััย จึึงได้้ใช้้
ชื่่�อใหม่่เป็็น บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)
นัับเนื่่�องจากวัันที่่� 5 กุุมภาพัันธ์์ 2490 จนถึึงปััจจุุบััน บริิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจรัับประกัันภััยมาด้้วยความมั่่�นคง และประสบความสำำ�เร็็จ
ตามเป้้าหมายที่่�วางไว้้มาโดยตลอด ปััจจุุบัันบริิษััทฯ มีีทุุนจดทะเบีียน 1,618,425,000 บาท โดยมีีทุุนที่่�ออกและชำำ�ระแล้้ว
1,518,425,000 บาท บริิษััทฯไม่่เคยหยุุดนิ่่�งที่่�จะพััฒนาคุุณภาพการให้้บริิการที่่�ดีีเลิิศต่่อลููกค้้า โดยได้้ดำำ�เนิินการพััฒนาบุุคลากร
ให้้มีีประสิิทธิิภาพเพิ่่�มยิ่่�งขึ้้�น การปรัับปรุุงกระบวนการปฏิิบััติิงานให้้เหมาะสม รวมทั้้�งการลงทุุนในระบบเทคโนโลยีีที่�ทั่ ันสมััยมาใช้้งาน
ความสำำ�เร็็จของมิิตรแท้้ประกัันภััยในวัันนี้้� เกิิดจากการได้้รับั ความไว้้วางใจจากลููกค้้าทุุกท่่านที่มั่่่� น� ใจให้้เราเป็็นผู้้�ให้้บริิการเพื่่�อสร้า้ งหลััก
ประกัันที่่มั่่� น� คงในอนาคต ซึ่่ง� นัับเป็็นกำำ�ลังั ใจและแรงสนัับสนุุนอัันมีีคุณค่
ุ า่ อย่่างยิ่่ง� ที่่ก่� อ่ ให้้เกิิดความมุ่่�งมั่่น� ในการพััฒนางานบริิการให้้มีี
ประสิิทธิิภาพอย่่างเต็็มที่่� และพร้้อมที่�จ่ ะเป็็น…เพื่่�อนแท้้…เคีียงข้้างด้้วยงานบริิการที่�เ่ ปี่่�ยมด้้วยคุุณภาพ...อย่่างมิิตรแท้้ตลอดไป
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โครงสร้้างองค์์กร บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

053/2564

01-01-2565

ผถู ือหนุ
คณะกรรมการบรษิทั
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการบริหาร

ฝายตรวจสอบภายใน

สายงานการตลาด

สายงานรบัประกนัภยั

สายงานพฒ
ั นาองคกร

สายงานสนิไหมทดแทน

สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สายงานบรกิารลกูคา

สายงานบญ
ั ชกีารเงนิ

สายงานสนบัสนนุ

ฝายขยายงาน

ฝ ายรบัประกนัภยัรถยนต 

สาํนกักลยทุธและ

ฝ ายสาํรวจอบุตัเิหตุ

ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ ายลกูคาสมัพนัธ

ฝ ายการเงนิและลงทนุ

ฝายทรพัยากรบคุคล

ฝายการตลาด

ฝ ายประกนัวนิาศภยั

ฝ ายสงเสรมิธรุกจิ

สาํนกันโยบายและแผนธรุกจิ

ฝ ายพฒ
ั นาผลติภณ
ั ฑ
ฝ ายคณติศาสตร 
ประกนัภยั

ฝายฝกอบรมและ
พฒ
ั นาบคุลากร

ฝ ายพจิารณาสนิไหม
รถยนตภาคสมคัรใจ
ฝ ายประเมนิราคาสนิไหม
รถยนตภาคสมคัรใจ
ฝ ายสนิไหมบคุคล

ศนูยตดิตามเคลม
คางจาย
*

คณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการ
ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาํนกักาํกบัดแูลการ
ปฏบิตัติามกฎหมาย

ฝายกจิการตวัแทน

สาํนกักรรมการ

คณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรม
คณะกรรมการผลติภณ
ั ฑ

ฝ ายบรหิารสาํนกังาน
ฝ ายเรยีกรอง

ประกนั
ฝ ายบญ
ั ชี

ฝายตรวจสอบกรมธรรม
และสนิไหม

ฝายกฎหมาย
ฝาย
ฝ ายสนิไหมวนิาศภยั
และทรพัยสนิ

คาสนิไหมทดแทน
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2564
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คณะกรรมการบริษัท มิตรแท้ประกันภัย

นางสาวอมรทิิพย์์ จัันทร์์ศรีีชวาลา
ประธานกรรมการ

กรรมการ/กรรมการผูจ้ ด
ั การ/ประธานกรรมการบริหาร

Chairman

Director/President/Chief Executive Officer

นายสุวัฒน์ พฤกษ์เสถียร

นายประชา ภูมิสิริกุล

Ms.Amornthip Chansrichawla

Mr.Sukhathep Chansrichawla

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

Mr.Suwat Phrueksathien

Mr.Pracha Phumsirikul

Independent Director/Audit Committee
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Independent Director/Audit Committee

BOARD OF DIRECTORS MITTARE INSURANCE

นายรังสรรค์ จูงวัฒนา

นายสุนทร บุญสาย

กรรมการ/กรรมการบริิหาร/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

Mr.Rungsun Choongwattana

Mr.Soontorn Boonsai

Director/Executive Director/Audit Committee

Independent Director/Chairman of Audit Committee

นางสาวอพอลโล จัันทร์์ศรีีชวาลา
กรรมการ

Ms.Apollo Chansirchawla
Director

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2564
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คณะกรรมการบริิหาร

นายสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา
ประธานกรรมการบริหาร
Mr.Sukhathep Chansrichawla

นายรัังสรรค์์ จููงวััฒนา
กรรมการบริิหาร
Mr.Rungsun Choongwattana
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รายงานประจำำ�ปีีของคณะกรรมการ ปีี 2564
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107555000252

1. ข้้อมููลบริิษััท
- ชื่่�อ บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)
- ทะเบีียนเลขที่่� 0107555000252
- สำำ�นัักงานใหญ่่ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 295 ถนนสี่่�พระยา แขวงสี่่�พระยา เขตบางรััก กรุุงเทพมหานคร
โทร. 0-2640-7777 โทรสาร 0-2640-7799 Contact Center 1741
- ประเภทธุุรกิิจ รัับประกัันวิินาศภััย
- ทุุนจดทะเบีียน 1,618,425,000.00 บาท
- ทุุนชำำ�ระแล้้ว 1,518,425,000.00 บาท
- หุ้้�นสามััญที่่�ออกจำำ�หน่่ายและชำำ�ระแล้้ว 15,184,250 หุ้้�น มููลค่่าที่�ต่ ราไว้้หุ้้�นละ 100.00 บาท
- หุ้้�นบุุริิมสิิทธิิที่่�ออกจำำ�หน่่ายและชำำ�ระแล้้ว - ไม่่มีี - หุ้้�น มููลค่่าที่�ต่ ราไว้้หุ้้�นละ - บาท

2. รายชื่่�อคณะกรรมการบริิษััททั้้�งหมด และการถืือหุ้้�น หรืือหุ้้�นกู้้�ของกรรมการในบริิษััท ในรอบปีีบััญชีีปััจจุุบััน
กับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
2.1 การถือหุ้นของกรรมการในบริษัท
ชื่อกรรมการ

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7

นางสาวอมรทิิพย์์ จัันทร์์ศรีีชวาลา
นายสุุขเทพ จัันทร์์ศรีีชวาลา
นายรัังสรรค์์ จููงวััฒนา
นายสุุนทร บุุญสาย
นายประชา ภููมิิสิิริิกุุล
นายสุุวััฒน์์ พฤกษ์์เสถีียร
นางสาวอพอลโล จัันทร์์ศรีีชวาลา

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
รอบปีบัญชีปัจจุบัน รอบปีบัญชีที่แล้ว
ณ 31 ธ.ค. 2564
ณ 31 ธ.ค. 2563
95 หุ้น
95 หุ้้�น
100 หุ้้�น
100 หุ้้�น

เพิ่มขึ้น/ลดลง

-

2.2 การถือหุ้นกู้ของกรรมการในบริษัท
- ไม่่มีี -

3.	ข้้อมููลบริิษััทในเครืือ (บริิษัทั เข้้าไปถืือหุ้้�นเกิินกว่่าร้้อยละ 50)
- ไม่่มีี -

4.	ข้้อมููลบริิษััทอื่่�น (บริิษัทั เข้้าไปถืือหุ้้�นตั้้�งแต่่ร้้อยละ 10)
- ไม่่มีี -

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2564
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5. รายละเอีียดการมีีส่่วนได้้เสีียของกรรมการ ไม่่ว่่าโดยตรงหรืืออ้้อม ในสััญญาใดๆ ที่�บ่ ริิษััททำำ�ขึ้้�นระหว่่างรอบปีีบััญชีี
oไม่่มีี þ มีี 2 คน ดัังนี้้�
ชื่อกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
5.1 นายประชา ภูมิสิริกุล
5.2 นายสุวัฒน์ พฤกษ์เสถียร

รายการที่เกี่ยวข้อง
เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย
เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย

รายละเอียดสัญญา
มีีผลตอบแทนในปีี 2564 เท่่ากัับ 677,781.67 บาท
มีีผลตอบแทนในปีี 2564 เท่่ากัับ 335,500.00 บาท

6. รายละเอีียดการถืือหุ้้�น หรืือหุ้้�นกู้้� ของกรรมการในบริิษัทั ในเครืือ ในรอบปีีบัญ
ั ชีีปัจั จุุบันั กัับ รอบปีีบัญ
ั ชีีที่ผ่่� า่ นมา
6.1 การถือหุ้นของกรรมการในบริษัทในเครือ
- ไม่่มีี 6.2 การถืือหุ้้�นกู้้�ของกรรมการในบริิษััทในเครืือ
- ไม่่มีี -

7. ผลประโยชน์์ตอบแทน หุ้้�น หุ้้�นกู้้� หรืือสิิทธิปิ ระโยชน์์อื่่�น ที่�ก่ รรมการได้้รัับจากบริิษััท
7.1	ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
ชื่อกรรมการ
7.1.1 นางสาวอมรทิิพย์์ จัันทร์์ศรีีชวาลา
7.1.2 นายสุุขเทพ จัันทร์์ศรีีชวาลา
7.1.3 นายรัังสรรค์์ จููงวััฒนา
7.1.4 นายสุุนทร บุุญสาย
7.1.5 นายประชา ภููมิสิิ ิริิกุุล
7.1.6 นายสุุวััฒน์์ พฤกษ์์เสถีียร
7.1.7 นางสาวอพอลโล จัันทร์์ศรีีชวาลา

ผลตอบแทนกรรมการ (บาท)
3,500,000.00
1,330,000.00
416,666.67
850,000.00
610,000.00

(ผลประโยชน์์ตอบแทน เช่่น เงิินเดืือน โบนััส ค่่าเบี้้�ยประชุุม ค่่าน้ำำ��มัันรถ หุ้้�น หุ้้�นกู้้� เป็็นต้้น)

7.2	ค่่าตอบแทนในฐานะผู้้�บริิหาร
ค่่าตอบแทนในฐานะผู้้�บริิหาร ( เงิินเดืือน โบนััส เบี้้�ยประกัันชีีวิติ เงิินสมทบกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ เงิินเกษีียณอายุุ ) 14.41 ล้้านบาท
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ภาพรวมผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี 2564
ในปีี 2564 บริิษัทั ฯมีีเบี้้�ยประกัันภััยรัับโดยตรงทั้้�งสิ้้�น 4,088.63 ล้้านบาท เป็็นเบี้้�ยประกัันภััยรถยนต์์จำำ�นวน 3,952.94 ล้้านบาท
คิิดเป็็นร้้อยละ 96.68 ของเบี้้�ยประกัันภััยรับั โดยตรงทั้้�งหมด และเบี้้�ยประกัันภััยประเภทอื่่�นเป็็นเงิิน 135.69 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 3.32
ของเบี้้�ยประกัันภััยรัับโดยตรงทั้้�งหมด โดยแสดงรายละเอีียดเบี้้�ยประกัันภััยรัับโดยตรงแยกตามประเภทการรัับประกัันภััยในตารางที่�่ 1
ตารางที่่� 1 เบี้้�ยประกัันภััยรัับโดยตรงแยกตามประเภทการรัับประกัันภััย
รายการ

การ
ประกััน
อััคคีีภััย

การประกัันภััยรถยนต์์
การประกัันภััยเบ็็ดเตล็็ด
การ
ประกัันภััย โดยข้้อ
ทางทะเล บัังคัับของ โดยความ อุุบััติิเหตุุ สุุขภาพ
อื่่�นๆ
และขนส่่ง กฎหมาย สมััครใจ ส่่วนบุุคคล

รวม

ปีี 2564
เบี้้�ยประกัันภััยรัับโดยตรง (ล้้านบาท)

40.64

1.20

281.21

3,671.73

25.97

8.66

59.22

4,088.63

สััดส่่วนของเบี้้�ยประกัันภััย (ร้้อยละ)

0.99

0.03

6.88

89.80

0.64

0.21

1.45

100.00

การแบ่่งส่่วนตลาดประกัันวิินาศภััยของบริิษััทในปีี 2564 พบว่่า บริิษััทฯได้้จำำ�หน่่ายกรมธรรม์์ประกัันภััยเป็็นจำำ�นวน 835,703
กรมธรรม์์ เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 7.35 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 แต่่ในขณะเดีียวกัันมีีจำำ�นวนเงิินเอาประกัันภััยรวมทั้้�งสิ้้�น 488.24 พัันล้้านบาท
ลดลงร้้อยละ 15.71 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 และมีีเบี้้�ยประกัันภััยรับั โดยตรงเป็็นเงิิน 4,088.63 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 6.33 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563
โดยแสดงจำำ�นวนกรมธรรม์์ จำำ�นวนเงิินเอาประกัันภััย และเบี้้�ยประกัันภััยรัับโดยตรง แยกตามประเภทการรัับประกัันภััยดัังตารางที่�่ 2
บริิษัทั ฯมีีส่ว่ นแบ่่งทางการตลาดของธุุรกิิจประกัันวิินาศภััยที่่ร้� อย
้ ละ 1.54 เพิ่่�มขึ้้น� สููงกว่่าในปีี 2563 สำำ�หรัับส่่วนแบ่่งทางการตลาด
การประกัันภััยรถยนต์์โดยความสมััครใจของบริิษัทั ฯในปีี 2564 อยู่่�ที่่ร้� อย
้ ละ 2.81 เพิ่่�มขึ้้น� จากปีี 2563 ซึ่่ง� มีีส่ว่ นแบ่่งทางการตลาดที่่ร้� อย
้ ละ 2.70
ในขณะที่่�ส่่วนแบ่่งทางการตลาดการประกัันภััยรถยนต์์โดยข้้อบัังคัับของกฎหมายในปีี 2564 อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 1.50 เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563
ซึ่่�งมีีส่่วนแบ่่งทางการตลาดที่่�ร้้อยละ 1.43

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2564
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ตารางที่่� 2 แสดงจำำ�นวนกรมธรรม์์ เงิินเอาประกัันภััย และเบี้้�ยประกัันภััยรัับโดยตรง ปีี 2564 ร้้อยละเพิ่่�ม(ลด) จากปีี 2563 และ
ส่่วนแบ่่งตลาด

ประเภทการรัับประกัันภััย

การ
ประกััน
อััคคีีภััย

การประกัันภััยรถยนต์์
การประกัันภััยเบ็็ดเตล็็ด
การ
ประกัันภััย โดยข้้อ
ทางทะเล บัังคัับของ โดยความ อุุบััติิเหตุุ สุุขภาพ
อื่่�นๆ
สมัั
ค
รใจ
ส่่
ว
นบุุ
คค
ล
และขนส่่ง กฎหมาย

รวม

จำำ�นวนกรมธรรม์์
ปีี 2564 (ฉบัับ)
ปีี 2563 (ฉบัับ)
เพิ่่�ม(ลด) จากปีี 2563 ร้้อยละ
จำำ�นวนเงิินเอาประกัันภััย
ปีี 2564 (พัันล้้านบาท)
ปีี 2563 (พัันล้้านบาท)
เพิ่่�ม (ลด) จากปีี 2563 ร้้อยละ
เบี้้�ยประกัันภััยรัับโดยตรง
ปีี 2564 (ล้้านบาท)
ปีี 2563 (ล้้านบาท)
เพิ่่�ม (ลด) จากปีี 2563 ร้้อยละ
ส่่วนแบ่่งตลาดร้้อยละ
ปีี 2564
ปีี 2563

10,323
9,796
5.38

274
342
(19.88)

366,109
348,081
5.18

395,985
388,025
2.05

15,069
33,765
18,881
197
(20.19) 17,039.59

14,178
13,136
7.93

835,703
778,458
7.35

24.13
22.66
6.49

0.25
0.16
64.05

-

100.73
96.12
4.80

291.88
393.04
(25.74)

0
0
0

71.24
67.27
5.90

488.24
579.25
(15.71)

40.64
37.36
8.78

1.20
0.47
158.21

281.21
267.28
5.21

3,671.73
3,446.19
6.54

25.97
32.65
(20.47)

8.66
0.15
5,689.96

59.22
61.00
(2.93)

4,088.63
3,845.10
6.33

0.39
0.37

0.02
0.01

1.50
1.43

2.81
2.70

0.05
0.11

0.06
0.00

0.17
0.12

1.54
1.51

ตามงบการเงิินปีี 2564 บริิษััทฯมีีเบี้้�ยประกัันภััยรัับจำำ�นวน 4,092 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 เท่่ากัับ 245 ล้้านบาท
หรืือคิิ ด เป็็ น เพิ่่� มขึ้้� น ร้้ อย ละ 6.3 และบริิ ษัั ท ฯมีี ร ายได้้ ร วมทั้้� ง สิ้้� น 3,916 ล้้ า นบาท เพิ่่� มขึ้้� น จากปีี 2563 เท่่ า กัั บ 215 ล้้ า นบาท
หรืือคิิดเป็็นเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 5.81 ในขณะเดีียวกัันบริิษััทฯมีีค่่าใช้้จ่่ายรวม 3,628 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 เท่่ากัับ 59 ล้้านบาท
หรืือคิิดเป็็นเพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 1.66 บริิษัทั ฯมีีผลกำำ�ไรก่่อนภาษีีเงิินได้้จำำ�นวน 287 ล้้านบาท และมีีผลกำำ�ไรสุุทธิหิ ลัังภาษีีเงิินได้้ 229 ล้้านบาท
คิิดเป็็นกำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐานเท่่ากัับ 15.11 บาท
นอกจากนี้้� อััตราส่่วนความเพีียงพอของเงิินกองทุุน ณ เดืือน ธัันวาคม 2564 อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 504.01 (อยู่่�ระหว่่างการตรวจสอบ
โดยผู้้�สอบบััญชีี) ซึ่่�งสููงกว่่าเกณฑ์์ขั้้�นต่ำำ��ที่่�สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััยใช้้ในการกำำ�กัับ
(supervisory CAR) ซึ่่� ง กำำ� หนดไว้้ ที่่� ร้้ อย ละ 120 และค่่ า ใช้้ จ่่ า ยในดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ประกัั น ภัั ยต่่ อ เบี้้� ยป ระกัั น ภัั ย ที่่� ถืือ เป็็ น รายได้้
(Combined ratio) อยู่่�ที่่�ร้้อยละ 94.12 ลดลงจากปีี 2563 ที่่�มีีค่่าอยู่่�ที่่�ร้้อยละ 96.59
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงิน

รายงานของผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
เสนอผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษัทั มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

ความเห็็น
ข้้ า พเจ้้ า เห็็ น ว่่ า งบการเงิิ น แสดงฐานะการเงิิ น ของบริิ ษัั ท มิิ ต รแท้้ ป ระกัั น ภัั ย จำำ�กัั ด (มหาชน) (บริิ ษัั ท ) ณ วัันที่่� 31 ธัั น วาคม
พ.ศ. 2564 และผลการดำำ�เนิินงาน รวมถึึงกระแสเงิินสดสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกััน โดยถููกต้้องตามที่่�ควรในสาระสำำ�คััญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิิน

งบการเงิินที่่�ตรวจสอบ
งบการเงิินของบริิษัทป
ั ระกอบด้้วย
• งบแสดงฐานะการเงิิน ณ วัันที่�่ 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
• งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกััน
• งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของเจ้้าของสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกััน
• งบกระแสเงิินสดสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันเดีียวกััน และ
• หมายเหตุุประกอบงบการเงิินซึ่่�งประกอบด้้วยนโยบายการบััญชีีที่�สำ่ ำ�คััญและหมายเหตุุเรื่่�องอื่่�น ๆ

เกณฑ์์ในการแสดงความเห็็น
ข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบััญชีี ความรัับผิิดชอบของข้้าพเจ้้าได้้กล่่าวไว้้ในส่่วนของความรัับผิิดชอบของ
ผู้้�สอบบััญชีีต่่อการตรวจสอบงบการเงิินในรายงานของข้้าพเจ้้า ข้้าพเจ้้ามีีความเป็็นอิิสระจากบริิษััทตามข้้อกำ�ำ หนดจรรยาบรรณ
ของผู้้�ประกอบวิิชาชีีพบััญชีีที่่�กำ�ำ หนดโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีีในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบงบการเงิิน และข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิตาม
ความรัับผิิดชอบด้้านจรรยาบรรณอื่่�น ๆ ซึ่่ง� เป็็นไปตามข้้อกำ�ำ หนดเหล่่านี้้� ข้้าพเจ้้าเชื่่อว่
� า่ หลัักฐานการสอบบััญชีีที่ข้่� า้ พเจ้้าได้้รับั เพีียงพอและ
เหมาะสมเพื่่�อใช้้เป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า

ความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารต่่องบการเงิิน
ผู้้�บริิหารมีีหน้้าที่รั่� บั ผิิดชอบในการจััดทำำ�และนำำ�เสนองบการเงิินเหล่่านี้้� โดยถููกต้้องตามที่ค่� วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน และ
รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการควบคุุมภายในที่่�ผู้้�บริิหารพิิจารณาว่่าจำำ�เป็็นเพื่่�อให้้สามารถจััดทำำ�งบการเงิินที่่�ปราศจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััดต่่อ
ข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด
ในการจััดทำำ�งบการเงิิน ผู้้�บริิหารรัับผิิดชอบในการประเมิินความสามารถของบริิษััทในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง เปิิดเผยเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับ
การดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้้เกณฑ์์การบััญชีีสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องเว้้นแต่่ผู้้�บริิหารมีีความตั้้�งใจ
ที่่�จะเลิิกบริิษัทั หรืือหยุุดดำ�ำ เนิินงาน หรืือไม่่สามารถดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องต่่อไปได้้
คณะกรรมการตรวจสอบมีีหน้้าที่�ช่่ ่วยผู้้�บริิหารในการสอดส่่องดููแลกระบวนการในการจััดทำำ�รายงานทางการเงิินของบริิษัทั

ความรัับผิิดชอบของผู้้�สอบบััญชีีต่่อการตรวจสอบงบการเงิิน
การตรวจสอบของข้้าพเจ้้ามีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้ได้้ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลว่่างบการเงิินโดยรวมปราศจากการแสดงข้้อมููลที่่�ขััด
ต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญหรืือไม่่ ไม่่ว่่าจะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาด และเสนอรายงานของผู้้�สอบบััญชีีซึ่่�งรวมความเห็็น
ของข้้าพเจ้้าอยู่่�ด้้วย ความเชื่่�อมั่่�นอย่่างสมเหตุุสมผลคืือความเชื่่�อมั่่�นในระดัับสููง แต่่ไม่่ได้้เป็็นการรัับประกัันว่่าการปฏิิบัติั ิงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบััญชีีจะสามารถตรวจพบข้้อมููลที่�ขั่ ัดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คััญที่่�มีอยู่่�
ี ได้้เสมอไป ข้้อมููลที่�ขั่ ัดต่่อข้้อเท็็จจริิง
อาจเกิิดจากการทุุจริิตหรืือข้้อผิิดพลาดและถืือว่่ามีีสาระสำำ�คััญเมื่่�อคาดการณ์์อย่่างสมเหตุุสมผลได้้ว่่ารายการที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงแต่่ละ
รายการ หรืือทุุกรายการรวมกัันจะมีีผลต่่อการตััดสิินใจทางเศรษฐกิิจของผู้้�ใช้้งบการเงิินเหล่่านี้้�
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ในการตรวจสอบของข้้าพเจ้้าตามมาตรฐานการสอบบััญชีี ข้้าพเจ้้าได้้ใช้้ดุุลยพิินิิจเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพและการสัังเกตและสงสััยเยี่่ย� ง
ผู้้�ประกอบวิิชาชีีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิิบััติิงานของข้้าพเจ้้ารวมถึึง
• ระบุุและประเมิินความเสี่่�ยงจากการแสดงข้้อมูลู ที่ขั่� ดต่
ั อข้
่ อ้ เท็็จจริิงอัันเป็็นสาระสำำ�คัญ
ั ในงบการเงิินไม่่ว่า่ จะเกิิดจากการทุุจริิตหรืือ
ข้้อผิดิ พลาด ออกแบบและปฏิิบััติิงานตามวิิธีีการตรวจสอบเพื่่�อตอบสนองต่่อความเสี่่�ยงเหล่่านั้้�น และได้้หลัักฐานการสอบบััญชีี
ที่่�เพีียงพอและเหมาะสมเพื่่�อเป็็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นของข้้าพเจ้้า ความเสี่่�ยงที่่�ไม่่พบข้้อมููลที่่�ขััดต่่อข้้อเท็็จจริิงอัันเป็็น
สาระสำำ�คััญซึ่่�งเป็็นผลมาจากการทุุจริิตจะสููงกว่่าความเสี่่�ยงที่่�เกิิดจากข้้อผิิดพลาด เนื่่�องจากการทุุจริิตอาจเกี่่�ยวกัับการสมรู้้�ร่่วม
คิิด การปลอมแปลงเอกสารหลัักฐาน การตั้้�งใจละเว้้นการแสดงข้้อมูลู การแสดงข้้อมูลู ที่ไ่� ม่่ตรงตามข้้อเท็็จจริิงหรืือการแทรกแซง
การควบคุุมภายใน
•	ทำำ�ความเข้้าใจในระบบการควบคุุมภายในที่เ่� กี่่�ยวข้้องกัับการตรวจสอบ เพื่่�อออกแบบวิิธีกี ารตรวจสอบที่เ่� หมาะสมกัับสถานการณ์์
แต่่ไม่่ใช่่เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ในการแสดงความเห็็นต่่อความมีีประสิิทธิิผลของการควบคุุมภายในของบริิษัทั
•	ประเมิินความเหมาะสมของนโยบายการบััญชีีที่่�ผู้้�บริิหารใช้้และความสมเหตุุสมผลของประมาณการทางบััญชีีและการเปิิดเผย
ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องซึ่่�งจััดทำำ�ขึ้้�นโดยผู้้�บริิหาร
•	สรุุ ป เกี่่� ย วกัั บ ความเหมาะสมของการใช้้ เ กณฑ์์ ก ารบัั ญ ชีี สำำ� หรัั บ การดำำ� เนิิ น งานต่่ อ เนื่่� อ งของผู้้�บริิ ห ารจากหลัั ก ฐาน
การสอบบัั ญ ชีี ที่่� ไ ด้้ รัั บ และประเมิิ น ว่่ า มีี ค วามไม่่ แ น่่ น อนที่่� มีี ส าระสำำ�คัั ญ ที่่� เ กี่่� ย วกัั บ เหตุุ ก ารณ์์ ห รืือสถานการณ์์ ที่่� อ าจ
เป็็นเหตุุให้้เกิิดข้้อสงสััยอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อความสามารถของบริิษัทั ในการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�องหรืือไม่่ ถ้้าข้้าพเจ้้าได้้ข้้อสรุุปว่่ามีี
ความไม่่แน่่นอนที่่มี� สี าระสำำ�คัญ
ั ข้้าพเจ้้าต้้องกล่่าวไว้้ในรายงานของผู้้�สอบบััญชีีของข้้าพเจ้้าโดยให้้ข้อสั
้ งั เกตถึึงการเปิิดเผยข้้อมูลู
ในงบการเงิินที่เ�่ กี่่�ยวข้้อง หรืือถ้้าการเปิิดเผยดัังกล่่าวไม่่เพีียงพอ ความเห็็นของข้้าพเจ้้าจะเปลี่่�ยนแปลงไป ข้้อสรุปุ ของข้้าพเจ้้าขึ้้น�
อยู่่�กัับหลัักฐานการสอบบััญชีีที่ไ่� ด้้รับั จนถึึงวัันที่ใ่� นรายงานของผู้้�สอบบััญชีีของข้้าพเจ้้า อย่่างไรก็็ตาม เหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์
ในอนาคตอาจเป็็นเหตุุให้้บริิษััทต้้องหยุุดการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง
•	ประเมิินการนำำ�เสนอ โครงสร้้างและเนื้้�อหาของงบการเงิินโดยรวม รวมถึึงการเปิิดเผยข้้อมููลว่่างบการเงิินแสดงรายการและ
เหตุุการณ์์ในรููปแบบที่่�ทำำ�ให้้มีีการนำำ�เสนอข้้อมููลโดยถููกต้้องตามที่�ค่ วรหรืือไม่่
ข้้าพเจ้้าได้้สื่่อส
� ารกัับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่่อ� งต่่าง ๆ ที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ซึ่่ง� รวมถึึงขอบเขตและช่่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่่ไ� ด้้วางแผน
ไว้้ ประเด็็นที่มี่� นัี ยั สำำ�คัญ
ั ที่่พ� บจากการตรวจสอบ และข้้อบกพร่่องที่มี่� นัี ยั สำำ�คัญ
ั ในระบบการควบคุุมภายในหากข้้าพเจ้้าได้้พบในระหว่่าง
การตรวจสอบของข้้าพเจ้้า
ข้้าพเจ้้าได้้ให้้คำำ�รัับรองแก่่คณะกรรมการตรวจสอบว่่า ข้้าพเจ้้าได้้ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดจรรยาบรรณที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความเป็็นอิิสระ
และได้้สื่่�อสารกัับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์ทั้้�งหมด ตลอดจนเรื่่�องอื่่�นซึ่่�งข้้าพเจ้้าเชื่่�อว่่ามีีเหตุุผลที่่�บุุคคลภายนอก
อาจพิิจารณาว่่ากระทบต่่อความเป็็นอิิสระของข้้าพเจ้้าและมาตรการที่�ข้่ ้าพเจ้้าใช้้เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ข้้าพเจ้้าขาดความเป็็นอิิสระ
บริิษัทั ไพร้้ซวอเตอร์์เฮาส์์คูเู ปอร์์ส เอบีีเอเอส จำำ�กััด

บุุญเลิิศ กมลชนกกุุล
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตเลขที่่� 5339
กรุุงเทพมหานคร
10 มีีนาคม พ.ศ. 2565

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2564

19

บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิิน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

11
12

232,801,430
419,190,428
8,333,109
65,230,696
4,185,314

84,094,886
293,664,308
7,030,436
61,674,589
3,221,807

13
14
15
16
17
18
19

2,327,930,068
312,240,154
131,834,767
19,659,464
36,000,000
4,777,908
230,736,069

2,282,029,746
207,872,113
34,130,579
11,466,585
36,000,000
4,509,501
227,493,148

20
21, 38
22

606,333,886
148,781,274
48,879,050

558,477,414
185,396,721
52,286,222

4,596,913,617

4,049,348,055

หมายเหตุุ
สินทรัพย์
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับสุุทธิิ
รายได้้จากการลงทุุนค้้างรัับ
สิินทรััพย์์จากการประกัันภััยต่่อ
ลููกหนี้้�จากสััญญาประกัันภััยต่อ่
สิินทรััพย์์ลงทุุน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินตราสารหนี้้�
สิินทรััพย์์ทางการเงิินตราสารทุุน
เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
ส่่วนปรัับปรุุงอาคารและอุุปกรณ์์สุทธิ
ุ ิ
ค่่าความนิิยม
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนสุุทธิิ
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีี
ค่่าจ้้าง ค่่าบำำ�เหน็็จและค่่าใช้้จ่่ายในการ
รัับประกัันภััยอื่่�นรอตััดบััญชีี
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
สิินทรััพย์์อื่่�น
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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9
10, 38

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

2,779,771,301
47,600,658
54,258,737
159,176,216
106,166,447
331,171,316
3,478,144,675

2,610,708,887
49,630,816
31,967,195
192,881,688
87,687,986
255,752,761
3,228,629,333

28

1,618,425,000

1,618,425,000

28

1,518,425,000
(566,257,332)
166,601,274

1,518,425,000
(795,670,474)
97,964,196

รวมส่วนของเจ้าของ

1,118,768,942

820,718,722

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

4,596,913,617

4,049,348,055

หมายเหตุุ
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สิน
หนี้้�สิินจากสััญญาประกัันภััย
เจ้้าหนี้้�บริิษััทประกัันภััยต่อ่
ภาษีีเงิินได้้ค้้างจ่่าย
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงาน
หนี้้�สิินอื่่�น
รวมหนี้สิน

23
24
25, 38
26
27, 38

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ จ�ำนวนหุ้น 16,184,250 หุ้น
มููลค่่าหุ้้�นละ 100 บาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญ จ�ำนวนหุ้น 15,184,250 หุ้น
มููลค่่าหุ้้�นละ 100 บาท
ขาดทุนสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2564
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ

4,091,844,843
(94,596,954)

3,846,860,492
(90,342,034)

เบี้้�ยประกัันภััยรัับสุุทธิิ
หััก สำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััยที่่�ยัังไม่่ถืือเป็็นรายได้้ (เพิ่่�ม) ลดจากปีีก่่อน

3,997,247,889
(174,543,918)

3,756,518,458
(129,309,645)

เบี้้�ยประกัันภััยที่่�ถืือเป็็นรายได้้สุุทธิิจากการประกัันภััยต่อ่
รายได้้ค่่าจ้้างและค่่าบำำ�เหน็็จ
รายได้้จากการลงทุุนสุุทธิิ
ผลกำำ�ไร(ขาดทุุน)จากเงิินลงทุุน			
ผลขาดทุุนจากการปรัับมููลค่่ายุุติิธรรม
รายได้้อื่่�น

3,822,703,971
29,260,654
32,897,003
13,096,454
(1,230,721)
18,773,209

3,627,208,813
30,161,748
43,106,606
(19,151,856)
(5,179,402)
24,476,747

3,915,500,570

3,700,622,656

2,089,537,024
(29,163,266)
2,060,373,758
604,976,826
595,918,631
885,870
9,456,372
354,684,912
1,901,974

2,083,586,887
(33,776,447)
2,049,810,440
564,404,782
572,849,817
35,189,123
10,337,770
335,552,618
661,741

3,628,198,343

3,568,806,291

287,302,227
(57,889,085)

131,816,365
(26,062,030)

229,413,142

105,754,335

หมายเหตุุ
รายได้

32
33
34

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่่าสิินไหมทดแทน
หััก ค่่าสิินไหมทดแทนรัับคืืนจากการประกัันภััยต่อ่
ค่่าจ้้างและค่่าบำำ�เหน็็จ
ค่่าใช้้จ่่ายในการรัับประกัันภััยอื่่�น
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่�ค่ าดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
ต้้นทุุนทางการเงิิน
ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน
ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น

38
38
35
38
30, 38

รวมค่่าใช้้จ่า่ ย
กำำ�ไรก่่อนภาษีีเงิินได้้
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
กำำ�ไรสุุทธิิ
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

85,796,347

(136,579,605)

(17,159,269)

27,315,921

รวมรายการที่่�จะไม่่ถููกจััดประเภทรายการใหม่่ไปยััง
กำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง

68,637,078

(109,263,684)

กำำ�ไร(ขาดทุุน)เบ็็ดเสร็็จอื่่�นสำำ�หรัับปีี - สุุทธิิจากภาษีี

68,637,078

(109,263,684)

298,050,220

(3,509,349)

15.11

6.96

หมายเหตุุ
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่่�จะไม่่ถููกจััดประเภทรายการใหม่่ไปยัังกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ในภายหลััง
กำำ�ไร(ขาดทุุน)จากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ภาษีีเงิินได้้ของรายการที่�จ่ ะไม่่ถููกจััดประเภทรายการใหม่่
ไปยัังกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง

19

กำำ�ไร(ขาดทุุน)เบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี
กำำ�ไรต่่อหุ้้�น
กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน

37

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2564
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของเจ้้าของ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 - ปรัับปรุุงใหม่่
ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปีสุทธิจากภาษี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุุนจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่ายุุติธิ รรม
ไปยัังกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง

ทุุนเรืือนหุ้้�น
ที่่�ออกและ
ชำำ�ระแล้้ว
บาท
1,518,425,000
-

องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของเจ้้าของ
ขาดทุนจากการ
การวัดมูลค่า
ประมาณการตามหลัก
เงินลงทุนใน
คณิตศาสตร์ประกันภัย ตราสารทุนผ่าน
ส�ำหรับโครงการ
ก�ำไรขาดทุน ขาดทุนสะสมผลประโยชน์พนักงาน
เบ็ดเสร็จอื่น ยังไม่ได้จัดสรร
บาท
บาท
บาท
(14,114,243)
221,342,123 (901,424,809)
105,754,335

รวม
บาท
824,228,071
105,754,335

-

-

(109,263,684)

-

(109,263,684)

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563

1,518,425,000

(14,114,243)

112,078,439

(795,670,474)

820,718,722

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2564
กำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีีสุุทธิิจากภาษีี
กำำ�ไรเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
กำำ�ไรจากการวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนที่่�วััดมููลค่่ายุุติธิ รรม
ไปยัังกำำ�ไรหรืือขาดทุุนในภายหลััง

1,518,425,000
-

(14,114,243)
-

112,078,439
-

(795,670,474)
229,413,142

820,718,722
229,413,142

-

-

68,637,078

-

68,637,078

ยอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564

1,518,425,000

(14,114,243)

180,715,517

(566,257,332) 1,118,768,942

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2564
บาท
กระแสเงิินสดได้้มาจาก(ใช้้ไปใน)กิิจกรรมดำำ�เนิินงาน
เบี้้�ยประกัันภััยรัับจากการรัับประกัันภััยโดยตรง
เงิินจ่่ายเกี่่�ยวกัับการประกัันภััยต่อ่
ดอกเบี้้�ยรัับ
เงิินปัันผลรัับ
รายได้้อื่่�น
ค่่าสิินไหมทดแทนจากการรัับประกัันภััยโดยตรง
ค่่าจ้้างและค่่าบำำ�เหน็็จจากการรัับประกัันภััยโดยตรง
ค่่าใช้้จ่่ายในการรัับประกัันภััย
ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้
เงิินรัับจากการขายและไถ่่ถอนเงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
เงิิน(จ่่าย)รัับจากเงิินให้้กู้้�ยืืม
เงิินจ่่ายสำำ�หรัับการซื้้�อเงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
เงิินรัับ(จ่่าย)สำำ�หรัับเงิินฝากธนาคารประเภทจ่่ายคืืนเมื่่�อสิ้้�นระยะเวลา

พ.ศ. 2563
บาท

3,986,442,987 3,849,849,263
(41,055,749)
(41,139,988)
28,462,871
38,051,431
2,721,341
3,974,646
21,368,250
33,553,616
(2,093,212,826) (2,040,849,398)
(613,546,597) (594,038,997)
(596,872,055) (581,913,169)
(256,376,948) (273,794,400)
(56,197,843)
(21,743,282)
520,556,498
233,332,333
(97,294,070)
2,593,831
(686,189,592) (229,421,397)
109,059,782 (304,621,249)

เงิินสดสุุทธิิได้้มาจากกิิจกรรมดำำ�เนิินงาน

227,866,049

73,833,240

กระแสเงิินสดได้้มาจาก(ใช้้ไปใน)กิิจกรรมลงทุุน
เงิินสดรัับจากการจำำ�หน่่ายส่่วนปรัับปรุุงอาคารและอุุปกรณ์์
เงิินสดจ่่ายเพื่่�อซื้้�อส่่วนปรัับปรุุงอาคารและอุุปกรณ์์
เงิินสดจ่่ายเพื่่�อซื้้�อสิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน

(12,970,390)
(1,866,340)

948,005
(2,862,967)
(3,336,588)

เงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมลงทุุน

(14,836,730)

(5,251,550)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2564
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

กระแสเงิินสดใช้้ไปในกิิจกรรมจััดหาเงิิน
เงิินสดจ่่ายคืืนเงิินต้้นตามสััญญาเช่่า

(64,322,775)

(61,321,152)

เงิินสดสุุทธิิใช้้ไปในกิิจกรรมจััดหาเงิิน

(64,322,775)

(61,321,152)

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดเพิ่่�มขึ้้�นสุุทธิิ
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันต้้นปีี

148,706,544
84,094,886

7,260,538
76,834,348

232,801,430

84,094,886

892,680
3,923,733

479,230
4,971,567
393,300

หมายเหตุุ

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด ณ วัันสิ้้�นปีี

รายการที่่�ไม่่ใช่่เงิินสด
ลููกหนี้้�จากการขายเงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
เจ้้าหนี้้�จากการซื้้�อเงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์
เจ้้าหนี้้�ซื้้�ออุุปกรณ์์

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่�งของงบการเงิินนี้้�
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
1		ข้้อมููลทั่่�วไป
บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน) (“บริิษััท”) เป็็นนิิติิบุุคคลที่่�ตั้้�งขึ้้�นตามประมวลกฎหมายแพ่่งและ
พาณิิชย์์ของประเทศไทย เมื่่�อวัันที่่� 5 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2490 และได้้แปรสภาพเป็็นบริิษััทมหาชนจำำ�กััด
เมื่่�อวัันที่่� 1 สิิงหาคม พ.ศ. 2555
บริิษััทมีีที่่�อยู่่�จดทะเบีียนตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 295 ถนนสี่่�พระยา แขวงสี่่�พระยาเขตบางรััก กรุุงเทพมหานคร
บริิษััทไม่่มีสี าขา ธุุรกิิจหลัักของบริิษัทคืือ
ั การรัับประกัันวิินาศภััยและการประกัันภััยต่อ่ ในประเทศ
งบการเงิินได้้รัับการอนุุมััติิจากคณะกรรมการของบริิษัทั เมื่่�อวัันที่่� 10 มีีนาคม พ.ศ. 2565

2		 เกณฑ์์การจััดทำำ�งบการเงิิน
งบการเงิินได้้จััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิินของไทยและตามประกาศของคณะกรรมการ
กำำ�กับั และส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย เรื่่อ� ง หลัักเกณฑ์์ วิิธีกี าร เงื่่อ� นไข และระยะเวลา ในการจััดทำำ�และ
ยื่่�นงบการเงิินและรายงานเกี่่�ยวกัับผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทประกัันวิินาศภััย (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2562 ลงวัันที่่�
4 เมษายน พ.ศ. 2562 (“ประกาศ คปภ.”)
งบการเงิินได้้จััดทำำ�ขึ้้�นโดยใช้้เกณฑ์์ราคาทุุนเดิิมในการวััดมููลค่่าขององค์์ประกอบของงบการเงิิน ยกเว้้นตามที่่�
อธิิบายในนโยบายการบััญชีี
การจััดทำำ�งบการเงิินให้้สอดคล้้องกัับมาตรฐานรายงานทางการเงิินในประเทศไทย กำำ�หนดให้้ใช้้ประมาณการทาง
บััญชีีที่่�สำำ�คััญและการใช้้ดุุลยพิินิิจของผู้้�บริิหารซึ่่�งจััดทำำ�ขึ้้�นตามกระบวนการในการนำำ�นโยบายการบััญชีีของ
บริิษััทไปถืือปฏิิบััติิ และต้้องเปิิดเผยเรื่่�องการใช้้ดุุลยพิินิิจของผู้้�บริิหาร หรืือ ความซัับซ้้อนเกี่่�ยวกัับข้้อสมมติิฐาน
และประมาณการที่่�มีีนััยสำำ�คััญต่่องบการเงิินในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อที่่� 7
งบการเงิินฉบัับภาษาอัังกฤษจััดทำำ�ขึ้้น� จากงบการเงิินตามกฎหมายที่่เ� ป็็นภาษาไทย ในกรณีีที่มี่� เี นื้้อ� ความขััดแย้้งกััน
หรืือมีีการตีีความในสองภาษาแตกต่่างกััน ให้้ใช้้งบการเงิินตามกฎหมายฉบัับภาษาไทยเป็็นหลััก

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2564
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
3		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่และฉบัับปรัับปรุุง
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่และฉบัับปรัับปรุุงมาถืือปฏิิบัติั สำิ ำ�หรัับรอบระยะเวลา
บััญชีีที่่�เริ่่�มในหรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2564
ก)

การปรัั บ ปรุุ ง การอ้้ า งอิิ ง กรอบแนวคิิ ด ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิิ น เพิ่่� มเติิ ม
หลัักการใหม่่และแนวปฏิิบัติั ิในเรื่่�องต่่อไปนี้้�
- การวััดมููลค่่า ซึ่่�งรวมถึึงปััจจััยที่่�ต้้องพิิจารณาในการเลืือกเกณฑ์์การวััดมููลค่่า
- การแสดงรายการและการเปิิดเผยข้้อมููล รวมถึึงการจััดประเภทรายการรายได้้และค่่าใช้้จ่่าย
ในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
- เรื่่�องกิิจการที่่�เสนอรายงานอาจเป็็นกิิจการเดีียวหรืือส่่วนของกิิจการหรืือประกอบด้้วยกิิจการ
มากกว่่า 1 แห่่ง ซึ่่�งไม่่จำำ�เป็็นต้้องเป็็นกิิจการตามกฎหมาย และ
- การตััดรายการสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน
กรอบแนวคิิ ด ได้้ ปรัั บ ปรุุ ง คำำ�นิิ ย ามของสิิ น ทรัั พ ย์์ แ ละหนี้้� สิิ น และเกณฑ์์ ใ นการรวมสิิ น ทรัั พ ย์์
และหนี้้�สินิ ในงบการเงิิน รวมทั้้�งได้้อธิบิ ายให้้ชัดั เจนขึ้้น� ถึึงบทบาทของความสามารถของฝ่่ายบริิหาร
ในการดููแลรัักษาทรััพยากรเชิิงเศรษฐกิิจของกิิจการ ความระมััดระวััง และความไม่่แน่่นอนของ
การวััดมููลค่่าในการรายงานทางการเงิิน

ข)

การปรัับปรุุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับที่่� 9 เรื่่�อง เครื่่�องมืือทางการเงิิน และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 7 เรื่่อ� ง การเปิิดเผยข้้อมููลเครื่่�องมืือทางการเงิิน
ปรัับเปลี่่�ยนข้้อกำำ�หนดการบััญชีีป้้องกัันความเสี่่�ยงโดยเฉพาะ เพื่่�อบรรเทาผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
จากความไม่่แน่่นอนที่เ่� กิิดจากการปฏิิรูปอั
ู ตั ราดอกเบี้้�ยอ้า้ งอิิง เช่่น อััตราดอกเบี้้�ยอ้า้ งอิิงที่่กำ� ำ�หนด
จากธุุรกรรมการกู้้�ยืืม (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี้้� การปรัับปรุุงได้้กำำ�หนดให้้
กิิจการให้้ ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับความสัั มพัันธ์์ของการป้้ องกัันความเสี่่�ยงที่่�ได้้ รัับผลกระทบ
โดยตรงจากความไม่่แน่่นอนใด ๆ นั้้�น

ค)

การปรัับปรุุงมาตรฐานการบััญชีีฉบัับที่่� 1 เรื่่อ� ง การนำำ�เสนองบการเงิิน และมาตรฐานการบััญชีี
ฉบัั บ ที่่� 8 เรื่่� อ ง นโยบายการบัั ญ ชีี การเปลี่่� ย นแปลงประมาณการทางบัั ญ ชีี แ ละ
ข้้อผิิดพลาด ปรัับปรุุงคำำ�นิิยามของ ”ความมีีสาระสำำ�คััญ” โดยให้้เป็็นไปในแนวทางเดีียวกัันกัับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิินและกรอบแนวคิิด และอธิิบายถึึงการนำำ�ความมีีสาระสำำ�คััญไป
ประยุุกต์์ได้้ชััดเจนขึ้้�นในมาตรฐานการบััญชีีฉบัับที่่� 1

มาตรฐานดัังกล่่าวไม่่มีีผลกระทบที่่�มีนัี ัยสำำ�คััญต่่อบริิษััท
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
3		 มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับใหม่่และฉบัับปรัับปรุุง (ต่่อ)
3.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิินฉบัับปรัับปรุุงที่่�มีีผลบัังคัับใช้้สำำ�หรัับรอบระยะเวลาบััญชีีใน
หรืือหลัังวัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััท
บริิ ษัั ท ไม่่ ไ ด้้ นำำ�ม าตรฐานการรายงานทางการเงิิ น ที่่� มีี ก ารปรัั บ ปรุุ ง ใหม่่ ดัั ง ต่่ อ ไปนี้้� ม าถืือปฏิิ บัั ติิ ก่่ อ น
วัันบัังคัับใช้้
การปฏิิ รูู ปอัั ต ราดอกเบี้้� ยอ้้ า งอิิ ง ระยะที่่� 2 (การปรัั บ ปรุุ ง ระยะที่่� 2) มีี ก ารปรัั บ ปรุุ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิ น ฉบัั บที่่� 9 (TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิิ น
ฉบัั บ ที่่� 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทางการเงิิ น ฉบัั บที่่� 16 (TFRS 16) มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิิ น ฉบัั บ ที่่� 4 (TFRS 4) แนวปฏิิ บัั ติิ ท างการบัั ญ ชีี เ รื่่� อ ง เครื่่� อ งมืือทาง
การเงิิ น และการเปิิ ด เผยข้้ อมูู ล สำำ� หรัั บ ธุุ ร กิิ จ ประกัั น ภัั ย  การปรัั บ ปรุุ ง มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิิ น ฉบัั บ ที่่� 16 (TFRS 16) เรื่่� อ ง สัั ญ ญาเช่่ า  กำำ� หนดมาตรการผ่่ อ นปรน
สำำ�หรัับรายการที่่�อาจได้้รัับผลกระทบจากการปฏิิรููปอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิง รวมถึึงผลกระทบจาก
การเปลี่่�ยนแปลงกระแสเงิินสด หรืือผลกระทบต่่อความสััมพัันธ์์ของการป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�
อาจจะเกิิดขึ้้�นเมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิง
มาตรการผ่่อนปรนที่่�สำำ�คััญของการปรัับปรุุงระยะที่่� 2 ได้้แก่่
• เมื่่�อมีีการเปลี่่�ยนแปลงเกณฑ์์ในการกำำ�หนดกระแสเงิินสดตามสััญญาของสิินทรััพย์์ทาง
การเงิิ น หรืือหนี้้� สิิ น ทางการเงิิ น (รวมถึึงหนี้้� สิิ น ตามสัั ญ ญาเช่่ า ) ซึ่่� ง เป็็ น ผลโดยตรงจาก
การปฏิิ รูู ปอัั ต ราดอกเบี้้� ยอ้้ า งอิิ ง และ เกณฑ์์ ใ หม่่ ที่่� ใ ช้้ ใ นการกำำ� หนดกระแสเงิิ น สดตาม
สััญญาเทีียบเท่่ากัับเกณฑ์์เดิิมในเชิิงเศรษฐกิิจ กิิจการจะไม่่ต้้องรัับรู้้�ผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
จากการเปลี่่� ย นแปลงดัั ง กล่่ า วในงบกำำ� ไรขาดทุุ น ทัั น ทีี  ทั้้� ง นี้้�  กิิ จ การที่่� เ ป็็ น ผู้้�เช่่ า ตาม
TFRS 16 ที่่� มีี ก ารเปลี่่� ย นแปลงเงื่่� อ นไขของสัั ญ ญาเช่่ า เนื่่� อ งจากการเปลี่่� ย นเกณฑ์์ การ
กำำ� หนดค่่ า เช่่ า จ่่ า ยในอนาคตเนื่่� อ งจากการปฏิิ รูู ปอัั ต ราดอกเบี้้� ยอ้้ า งอิิ ง ก็็ ใ ห้้ ถืือป ฏิิ บัั ติิ
ตามวิิธีปี ฏิิบัติั ข้ิ า้ งต้้นด้้วย
• ผ่่ อ นปรนให้้ กิิ จ การยัั ง สามารถใช้้ ก ารบัั ญ ชีี ป้้ อ งกัั น ความเสี่่� ย งสำำ� หรัั บ รายการส่่ ว นใหญ่่
ต่่อไปได้้ กรณีีที่่�ความสััมพัันธ์์ของการป้้องกัันความเสี่่�ยงได้้รัับผลกระทบจากการปฏิิรููป
อััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิง ทั้้�งนี้้� กิิจการยัังคงต้้องรัับรู้้�ส่่วนของความไม่่มีปี ระสิิทธิิผล
TFRS 7 ได้้กำำ�หนดให้้เปิิดเผยข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ
• ลัักษณะและระดัับของความเสี่่�ยงต่่อกิิจการจากการปฏิิรููปอััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิง
• กิิจการมีีการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงเหล่่านั้้�นอย่่างไร
• ความคืืบหน้้าของแผนในการเปลี่่�ยนไปใช้้อััตราดอกเบี้้�ยอ้้างอิิงอื่่�น และวิิธีีการบริิหารจััด
การการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวของกิิจการในช่่วงการเปลี่่�ยนแปลง
ผู้้�บริิหารของบริิษัทอยู่่�
ั ระหว่่างประเมิินผลกระทบของการนำำ�มาตรฐานเหล่่านี้้�มาปฏิิบััติิใช้้
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2564
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
4		 นโยบายการบััญชีี
4.1 การจััดประเภทสััญญา
สััญญาประกัันภัั ย เป็็นสััญญาซึ่่�งบริิษััท (ผู้้�รัับประกัันภัั ย) ได้้ รัับโอนความเสี่่�ยงจากการรัับประกัันภัั ยที่่�มีี
นัั ย สำำ�คัั ญ จากคู่่�สัั ญ ญาอีี ก ฝ่่ า ยหนึ่่� ง (ผู้้�เอาประกัั น ภัั ย ) โดยตกลงจะชดใช้้ ค่่ า สิิ น ไหมทดแทนให้้ แ ก่่ ผู้้� เอา
ประกัั น ภัั ย หากเหตุุ ก ารณ์์ ใ นอนาคตอัั น ไม่่ แ น่่ น อนที่่� ร ะบุุ ไ ว้้ (เหตุุ ก ารณ์์ ที่่� เ อาประกัั น ภัั ย ) เกิิ ด ผลกระทบ
ในทางลบต่่อผู้้�เอาประกัันภััย อย่่างไรก็็ตามสััญญาที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�ออกมีีความเสี่่�ยงทางการเงิินแต่่ไม่่มีีความเสี่่�ยง
ด้้านการรัับประกัันภััยที่่�สำำ�คััญไม่่จััดว่่าเป็็นสััญญาประกัันภััย
สััญญาประกัันภััยระยะสั้้�น หมายถึึง สััญญาประกัันภััยที่่�มีีระยะเวลาคุ้้�มครองภายใต้้สััญญาไม่่เกิิน 1 ปีี
หรืือเป็็ น สัั ญ ญาประกัั น ภัั ย ที่่� บ ริิ ษัั ทส ามารถบอกเลิิ ก สัั ญ ญาหรืือบริิ ษัั ทส ามารถปรัั บ เพิ่่� ม หรืือลดเบี้้� ย
ประกัันภััย รวมถึึงเปลี่่�ยนแปลงผลประโยชน์์ใด ๆ ในสััญญาประกัันภััยตลอดอายุุสััญญา
สัั ญ ญาประกัั น ภัั ย ระยะยาว หมายถึึง สัั ญ ญาประกัั น ภัั ย ที่่� ใ ห้้ ค วามคุ้้�มครองโรคร้้ า ยแรง การประกัั น ภัั ย
อุุบััติิเหตุุ หรืือการประกัันภััยสุุขภาพ ที่่�มีีระยะเวลาของสััญญาเกิินกว่่า 1 ปีี ซึ่่�งบริิษััทไม่่สามารถบอกเลิิก
สััญญา และไม่่สามารถปรัับเพิ่่�ม/ลดเบี้้�ยประกัันภััย รวมถึึงเปลี่่�ยนแปลงผลประโยชน์์ใด ๆ ในกรมธรรม์์
ประกัั น ภัั ย ตลอดอายุุ สัั ญ ญาได้้ ห รืือ สัั ญ ญาประกัั น ภัั ย ที่่� ใ ห้้ ค วามคุ้้�มครองโรคร้้ า ยแรง การประกัั น ภัั ย
อุุบััติิเหตุุ หรืือการประกัันสุุขภาพที่่�มีีระยะเวลาของสััญญาน้้อยกว่่าหรืือ เท่่ากัับ 1 ปีี แต่่มีีการรัับรองการ
ต่่ ออ ายุุ อัั ต โนมัั ติิ ซึ่่� ง บริิ ษัั ทป ระกัั น ภัั ย ไม่่ ส ามารถบอกเลิิ ก สัั ญ ญา และไม่่ ส ามารถปรัั บ เพิ่่� ม /ลดเบี้้� ย
ประกัันภััย รวมถึึงเปลี่่�ยนแปลงผลประโยชน์์ใด ๆ ในกรมธรรม์์ประกัันภััยตลอดอายุุสััญญาได้้
4.2 การทดสอบความเพีียงพอของหนี้้�สิิน
บริิ ษัั ททำำ� การทดสอบความเพีี ย งพอของหนี้้� สิิ น จากสัั ญ ญาประกัั น ภัั ย ที่่� รัั บ รู้้�ไว้้ ใ นงบแสดงฐานะการเงิิ น
ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน โดยใช้้ประมาณการปััจจุุบัันของกระแสเงิินสดในอนาคตที่่�เกิิดจากสััญญา
ประกัั น ภัั ย หากการประเมิิ นนั้้� นแสดงให้้ เ ห็็ นว่่ า มูู ลค่่ า ตามบัั ญชีี ของหนี้้� สิิ นจากสัั ญญาประกัั นภัั ยหัั ก ด้้ วย
ต้้ น ทุุ น ในการได้้ ม ารอตัั ดบัั ญ ชีี ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งไม่่ เ พีี ย งพอเมื่่� อ เทีี ย บกัั บ การประมาณการกระแสเงิิ น สด
ในอนาคต มูู ล ค่่ า หนี้้� สิิ น จะถูู ก เพิ่่� มขึ้้� น เท่่ า กัั บ จำำ� นวนที่่� ไ ม่่ เ พีี ย งพอดัั ง กล่่ า วและจะรัั บ รู้้�ส่่ ว นที่่� ไ ม่่ เ พีี ย งพอ
ทั้้�งหมดนั้้�นในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
4.3 เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด หมายถึึง เงิินสดและเงิินฝากธนาคารและเงิินลงทุุนระยะสั้้�นที่่�มีีสภาพ
คล่่องสููง ซึ่่�งถึึงกำำ�หนดจ่่ายคืืนภายในระยะเวลาไม่่เกิิน 3 เดืือนนัับจากวัันที่่�ได้้มาและไม่่มีีข้้อจำ�กั
ำ ัดในการเบิิกใช้้
เงิินเบิิกเกิินบััญชีีธนาคารซึ่่�งจะต้้องชำำ�ระคืืนเมื่่�อทวงถามถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
4		 นโยบายการบััญชีี (ต่่อ)
4.4 เบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับ
เบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับแสดงด้้วยมููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญประมาณจากการสอบทาน
ยอดคงเหลืือ ณ วัันสิ้้�นปีี หนี้้�สููญที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่างปีีตััดเป็็นค่่าใช้้จ่่ายทัันทีีที่่�เกิิดขึ้้�น บริิษััทพิิจารณาตั้้�งค่่า
เผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญจากการสอบทานสถานะปััจจุุบัันของหนี้้�ที่่�ค้้างชำำ�ระนาน และหนี้้�ที่่�คาดว่่าจะเรีียกเก็็บไม่่ได้้
ซึ่่ง� พิิจารณาจากประสบการณ์์การเก็็บเงิิน
4.5	สิินทรััพย์์จากการประกัันภััยต่่อ
สิินทรััพย์์จากการประกัันภััยต่อ่ แสดงด้้วยจำำ�นวนเงิินสำำ�รองประกัันภััยส่่วนที่่�เรีียกคืืนจากการประกัันภััยต่่อ
สำำ�รองประกัันภััยส่่วนที่่�เรีียกคืืนจากการประกัันภััยต่่อประมาณขึ้้�นตามสััดส่่วนของการประกัันภััยต่่อของ
สำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััย  และสำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนและค่่าสิินไหมทดแทนค้้างจ่่ายตามกฎหมายว่่าด้้วยการ
คำำ�นวณสำำ�รองประกัันภััย
4.6	ลููกหนี้้�จากสััญญาประกัันภััยต่่อและเจ้้าหนี้้�บริิษััทประกัันภััยต่่อ
ก)

ลูู กหนี้้� จ ากสัั ญญาประกัั นภัั ยต่่อแสดงด้้ วยจำำ�นวนเงิิ นค้้ างรัั บจากการประกัั นภัั ยต่่อและ เงิิ น มัั ดจำำ�
ที่่�วางไว้้จากการรัับประกัันภััยต่อ่
เงิินค้้างรัับจากบริิษััทประกัันภััยต่่อประกอบด้้วยค่่าจ้้างและค่่าบำำ�เหน็็จค้้างรัับ ค่่าสิินไหมทดแทนค้้างรัับ
และรายการค้้างรัับอื่่�น ๆ จากบริิษััทประกัันภััยต่่อ  โดยบริิษััทบัันทึึกค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญสำำ�หรัับ
ผลขาดทุุนโดยประมาณที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการเก็็บเงิินไม่่ได้้ ซึ่่�งพิิจารณาจากประสบการณ์์การเก็็บเงิิน
และตามสถานะปััจจุุบัันของเงิินค้้างรัับจากบริิษัทป
ั ระกัันภััยต่่อ ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน

ข)

เจ้้าหนี้้�บริิษััทประกัันภััยต่่อแสดงด้้วยจำำ�นวนเงิินค้้างจ่่ายจากการประกัันภััยต่่อ และเงิินมััดจำำ�ที่่�บริิษััท
ถืือไว้้จากการเอาประกัันภััยต่่อ
เงิินค้้างจ่่ายจากการประกัันภััยต่่อประกอบด้้วย เบี้้�ยประกัันภััยต่่อ และรายการค้้างจ่่ายอื่่�น ๆ ให้้กัับ
บริิษัทป
ั ระกัันภััยต่อ่ ยกเว้้นค่่าสิินไหมทดแทน

บริิ ษัั ท แสดงรายการลูู ก หนี้้� จ ากการประกัั น ภัั ยต่่ อสุุ ทธิิ ข องบริิ ษัั ท เดีี ย วกัั น (ลูู ก หนี้้� จ ากการประกัั น ภัั ยต่่ อ
หรืือเจ้้าหนี้้�บริิษััทประกัันภััยต่่อ) เมื่่�อเข้้าเงื่่�อนไขการหัักกลบทุุกข้้อดัังต่่อไปนี้้�
1)
2)

บริิษัทั มีีสิิทธิิตามกฎหมายในการนำำ�จำำ�นวนที่่�รัับรู้้�ไว้้ในงบแสดงฐานะการเงิินมาหัักกลบลบกััน และ
บริิษััทตั้้�งใจที่่�จะรัับหรืือจ่่ายชำำ�ระจำำ�นวนที่่�รัับรู้้�ไว้้ในงบแสดงฐานะการเงิินด้้วยยอดสุุทธิิหรืือตั้้�งใจที่่�จะ
รัับประโยชน์์จากสิินทรััพย์์ในเวลาเดีียวกัับที่่�จ่่ายชำำ�ระหนี้้�สิิน
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2564
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
4		 นโยบายการบััญชีี (ต่่อ)
4.7	สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ก)

การจััดประเภท
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริิษััทจััดประเภทสิินทรััพย์์ทางการเงิินประเภทตราสารหนี้้�ตาม
ลัั ก ษณะการวัั ดมูู ล ค่่ า โดยพิิ จ ารณาจาก ก) โมเดลธุุ ร กิิ จ ในการบริิ ห ารสิิ น ทรัั พ ย์์ ดัั ง กล่่ า ว และ ข)
ลัักษณะกระแสเงิินสดตามสััญญาว่่าเข้้าเงื่่อ� นไขของการเป็็นเงิินต้้นและดอกเบี้้�ย  (SPPI) หรืือไม่่ ดังั นี้้�
• รายการที่่� วัั ดมูู ล ค่่ า ภายหลัั ง ด้้ ว ยมูู ล ค่่ า ยุุ ติิ ธ รรม (ผ่่ า นกำำ� ไรขาดทุุ น เบ็็ ด เสร็็ จ อื่่� น หรืือผ่่ า นกำำ� ไร
หรืือขาดทุุน) และ
• รายการที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
บริิ ษัั ท จะสามารถจัั ดป ระเภทเงิิ น ลงทุุ น ในตราสารหนี้้� ใ หม่่ ก็็ ต่่ อ เมื่่� อ มีี ก ารเปลี่่� ย นแปลงในโมเดล
ธุุรกิิจในการบริิหารสิินทรััพย์์เท่่านั้้�น
สำำ�หรัับเงิินลงทุุนในตราสารทุุน บริิษััทสามารถเลืือก (ซึ่่�งไม่่สามารถเปลี่่�ยนแปลงได้้) ที่่�จะวััดมููลค่่า
เงิิ น ลงทุุ น ในตราสารทุุ น  ณ วัั น ที่่� รัั บ รู้้�เริ่่� ม แรกด้้ ว ยมูู ล ค่่ า ยุุ ติิ ธ รรมผ่่ า นกำำ� ไรขาดทุุ น (FVPL) หรืือ
ด้้ ว ยมูู ล ค่่ า ยุุ ติิ ธ รรมผ่่ า นกำำ� ไรขาดทุุ น เบ็็ ด เสร็็ จ อื่่� น (FVOCI) ยกเว้้ น เงิิ น ลงทุุ น ในตราสารทุุ น ที่่� ถืือ ไว้้
เพื่่�อค้้าจะวััดมููลค่่าด้้วย FVPL เท่่านั้้�น

ข)

การรัับรู้้�รายการและการตััดรายการ
ในการซื้้� อ หรืือได้้ ม าหรืือขายสิิ น ทรัั พ ย์์ ท างการเงิิ น โดยปกติิ บริิ ษัั ท จะรัั บ รู้้�รายการ ณ วัั น ที่่� ทำำ�
รายการค้้ า ซึ่่� ง เป็็ น วัั น ที่่� บ ริิ ษัั ท เข้้ า ทำำ� รายการซื้้� อ หรืือขายสิิ น ทรัั พ ย์์ นั้้� น โดยบริิ ษัั ท จะตัั ด รายการ
สิิ น ทรัั พ ย์์ ท างการเงิิ น ออกเมื่่� อสิิ ทธิิ ใ นการได้้ รัั บ กระแสเงิิ น สดจากสิิ น ทรัั พ ย์์ นั้้� น สิ้้� น สุุ ด ลงหรืือได้้ ถูู ก
โอนไปและบริิษััทได้้โอนความเสี่่�ยงและผลประโยชน์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเป็็นเจ้้าของสิินทรััพย์์ออกไป
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
4		 นโยบายการบััญชีี (ต่่อ)
4.7	สิินทรััพย์์ทางการเงิิน (ต่่อ)
ค)

การวััดมููลค่่า
ในการรัั บ รู้้� ร ายการเมื่่� อ เริ่่� ม แรก บริิ ษัั ทวัั ดมูู ล ค่่ า ของสิิ น ทรัั พ ย์์ ท างการเงิิ น ด้้ ว ยมูู ล ค่่ า ยุุ ติิ ธ รรมบวก
ต้้ น ทุุ น การทำำ� รายการซึ่่� ง เกี่่� ย วข้้ อ งโดยตรงกัั บ การได้้ ม าซึ่่� ง สิิ น ทรัั พ ย์์ นั้้� น สำำ� หรัั บ สิิ น ทรัั พ ย์์ ท าง
การเงิินที่่�วััดมููลค่่าด้้วย FVPL บริิษััทจะรัับรู้้�ต้้นทุุนการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็นค่่าใช้้จ่่ายในกำำ�ไร
หรืือขาดทุุน

ง)

ตราสารหนี้้�
การวัั ดมูู ล ค่่ า ในภายหลัั ง ของตราสารหนี้้� ขึ้้� น อยู่่�กัั บ โมเดลธุุ ร กิิ จ ของบริิ ษัั ท ในการจัั ด การสิิ น ทรัั พ ย์์
ทางการเงิิ น และลัั ก ษณะของกระแสเงิิ น สดตามสัั ญ ญาของสิิ น ทรัั พ ย์์ ท างการเงิิ น การวัั ดมูู ล ค่่ า
สิินทรััพย์์ทางการเงิินประเภทตราสารหนี้้�สามารถแบ่่งได้้เป็็น 3 ประเภทดัังนี้้�
• ราคาทุุ น ตัั ดจำำ� หน่่ า ย  - สิิ น ทรัั พ ย์์ ท างการเงิิ น ที่่� บ ริิ ษัั ทถืือ ไว้้ เ พื่่� อรัั บ ชำำ� ระกระแสเงิิ น สด
ตามสััญญาซึ่่�งประกอบด้้วยเงิินต้้นและดอกเบี้้�ยเท่่านั้้�น จะวััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
และรัั บรู้้�ร ายได้้ ดอกเบี้้� ยจากสิิ นทรัั พย์์ ทางการเงิิ นดัั งกล่่ าวตามวิิ ธีีอััตราดอกเบี้้� ยที่่�แท้้ จริิ งและ
แสดงในรายการรายได้้ จ ากการลงทุุ น สุุ ทธิิ  กำำ� ไรหรืือขาดทุุ น ที่่� เ กิิ ดขึ้้� น จากการตัั ด รายการจะ
รัั บ รู้้�โดยตรงในกำำ� ไรหรืือขาดทุุ น และแสดงรายการในกำำ� ไร/(ขาดทุุ น )อื่่� น พร้้ อมกัั บ กำำ� ไร/
ขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยน รายการขาดทุุนจากการด้้อยค่่าแสดงเป็็นรายการแยกต่่างหาก
ในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
• มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น (FVOCI) – สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�บริิษััทถืือไว้้เพื่่�อ  ก)
รัั บ ชำำ� ระกระแสเงิิ น สดตามสัั ญ ญาซึ่่� ง ประกอบด้้ ว ยเงิิ น ต้้ น และดอกเบี้้� ย เท่่ า นั้้� น และ ข)
เพื่่� อ ขาย จะวัั ดมูู ล ค่่ า ด้้ ว ย  FVOCI และรัั บ รู้้�การเปลี่่� ย นแปลงในมูู ล ค่่ า ของสิิ น ทรัั พ ย์์ ท าง
การเงิิ น ผ่่ า นกำำ� ไรขาดทุุ น เบ็็ ด เสร็็ จ อื่่� น  ยกเว้้ น 1) รายการขาดทุุ น /กำำ� ไรจากการด้้ อยค่่ า 2)
รายได้้ ดอ กเบี้้� ย ที่่� คำำ� นวณตามวิิ ธีี อัั ต ราดอกเบี้้� ย ที่่� แ ท้้ จ ริิ ง และ 3) กำำ� ไรขาดทุุ น จากอัั ต รา
แลกเปลี่่� ย น จะรัั บ รู้้� ใ นกำำ� ไรหรืือขาดทุุ น เมื่่� อ บริิ ษัั ทตัั ด รายการสิิ น ทรัั พ ย์์ ท างการเงิิ น ดัั ง กล่่ า ว
กำำ�ไรหรืือขาดทุุนที่่�รัับรู้้�สะสมไว้้ในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�นจะถููกโอนจััดประเภทใหม่่เข้้ากำำ�ไร
หรืือขาดทุุนและแสดงในรายการกำำ�ไร/(ขาดทุุน)อื่่�น รายได้้ดอกเบี้้�ยจะแสดงในรายการรายได้้
จากการลงทุุนสุุทธิิ รายการขาดทุุนจากการด้้อยค่่าแสดงเป็็นรายการแยกต่่างหากในงบกำำ�ไร
ขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
• มููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน (FVPL) – บริิษััทจะวััดมููลค่่าสิินทรััพย์์ทางการเงิินอื่่�นที่่�ไม่่
เข้้าเงื่่�อนไขการวััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่ายหรืือ FVOCI ข้้างต้้น ด้้วย FVPL โดยกำำ�ไร
หรืือขาดทุุ นที่่�เกิิ ดจากการวัั ดมููลค่่ า ยุุ ติิธรรมจะรัั บรู้้� ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุ นและแสดงเป็็ น รายการ
สุุทธิใิ นกำำ�ไร/(ขาดทุุน) จากการปรัับมููลค่่ายุุติธิ รรมของเครื่่อ� งมืือทางการเงิินในรอบระยะเวลาที่่เ� กิิดรายการ
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2564
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
4		 นโยบายการบััญชีี (ต่่อ)
4.7	สิินทรััพย์์ทางการเงิิน (ต่่อ)
จ)

ตราสารทุุน
บริิ ษัั ทวัั ดมูู ล ค่่ า ตราสารทุุ น ด้้ ว ยมูู ล ค่่ า ยุุ ติิ ธ รรม ในกรณีี ที่่� บ ริิ ษัั ท เลืือกรัั บ รู้้�กำำ� ไร/ขาดทุุ น จากมูู ล ค่่ า
ยุุ ติิ ธ รรมในกำำ� ไรขาดทุุ น เบ็็ ด เสร็็ จ อื่่� น (FVOCI) บริิ ษัั ท จะไม่่ โ อนจัั ดป ระเภทกำำ� ไร/ขาดทุุ น ที่่� รัั บ รู้้�
สะสมดัังกล่่าวไปยัังกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเมื่่�อมีี การตััดรายการเงิินลงทุุนในตราสารทุุนดัังกล่่าวออกไป
ทั้้� ง นี้้� เงิิ น ปัั น ผลจากเงิิ น ลงทุุ น ในตราสารทุุ น ดัั ง กล่่ า วจะรัั บ รู้้�ในกำำ� ไรหรืือขาดทุุ น และแสดงใน
รายการรายได้้จากการลงทุุนสุุทธิิ เมื่่�อบริิษััทมีีสิิทธิิได้้รัับเงิินปัันผลนั้้�น
การเปลี่่� ย นแปลงในมูู ล ค่่ า ยุุ ติิ ธ รรมของเงิิ น ลงทุุ น ในตราสารทุุ น ที่่� วัั ดมูู ล ค่่ า ด้้ ว ย FVPL จะรัั บ รู้้�ใน
รายการกำำ�ไร/ขาดทุุนจากการปรัับมููลค่่ายุุติิธรรมของเครื่่�องมืือทางการเงิินในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
ขาดทุุน/การกลัับรายการขาดทุุนจากการด้้อยค่่าจะแสดงรวมอยู่่�ในการเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติิธรรม
บริิ ษัั ท แสดงเงิิ น ลงทุุ น ในหน่่ ว ยลงทุุ น กองทุุ น รวมอสัั ง หาริิ มทรัั พ ย์์ / หน่่ ว ยลงทุุ น กองทุุ น รวม
โครงสร้้างพื้้�นฐาน ที่่�จดทะเบีียนและจััดตั้้�งในประเทศไทย ซึ่่�งมีีการจ่่ายปัันผลให้้แก่่ผู้้�ถืือหน่่วยลงทุุน
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 90 ของกำำ�ไรสุุทธิิที่่�ปรัับปรุุงแล้้วของแต่่ละรอบระยะเวลารายงาน เป็็นเงิินลงทุุน
ในตราสารทุุ น ตามคำำ�ชี้้� แ จง ของสภาวิิ ช าชีี พ บัั ญ ชีี ณ วัั น ที่่� 25 มิิ ถุุ น ายน พ.ศ. 2563 เรื่่� อ ง
การตีี ค วามเงิิ น ลงทุุ น ในหน่่ ว ยลงทุุ น กองทุุ น รวมอสัั ง หาริิ มทรัั พ ย์์ หน่่ ว ยทรัั สต์์ เ พื่่� อ การลงทุุ น ใน
อสัั ง หาริิ มทรัั พ ย์์ หน่่ ว ยลงทุุ น กองทุุ น รวมโครงสร้้ า งพื้้� น ฐาน และหน่่ ว ยทรัั สต์์ เ พื่่� อ การลงทุุ น ใน
โครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�จดทะเบีียนและจััดตั้้�งในประเทศไทย บริิษััทวััดมููลค่่าเงิินลงทุุนดัังกล่่าวด้้วย FVPL
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
4		 นโยบายการบััญชีี (ต่่อ)
4.7	สิินทรััพย์์ทางการเงิิน (ต่่อ)
ฉ)

การด้้อยค่่า
ตั้้� ง แต่่ วัั น ที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริิ ษัั ท ใช้้ วิิ ธีี ก ารทั่่� ว ไป (General approach) ตาม TFRS 9
ในการวัั ดมูู ล ค่่ า ผลขาดทุุ น ด้้ า นเครดิิ ต ที่่� ค าดว่่ า จะเกิิ ดขึ้้� น สำำ� หรัั บ สิิ น ทรัั พ ย์์ ท างการเงิิ น ที่่� วัั ดมูู ล ค่่ า
ด้้ ว ยราคาทุุ น ตัั ดจำำ� หน่่ า ย ซึ่่� ง กำำ� หนดให้้ พิิ จ ารณาผลขาดทุุ น ที่่� ค าดว่่ า จะเกิิ ดขึ้้� น ภายใน 12 เดืือน
หรืือตลอดอายุุ สิิ น ทรัั พ ย์์ ขึ้้� น อยู่่�กัั บ ว่่ า มีี ก ารเพิ่่� มขึ้้� น ของความเสี่่� ย งด้้ า นเครดิิ ต อย่่ า งมีี นัั ย สำำ�คัั ญ
หรืือไม่่ และรัับรู้้�ผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าตั้้�งแต่่เริ่่�มรัับรู้้�สิินทรััพย์์ทางการเงิินดัังกล่่าว
บริิ ษัั ทป ระเมิิ น ความเสี่่� ย งด้้ า นเครดิิ ต ของสิิ น ทรัั พ ย์์ ท างการเงิิ น ดัั ง กล่่ า ว ณ ทุุ ก สิ้้� น รอบระยะเวลา
รายงาน ว่่ า มีี ก ารเพิ่่� มขึ้้� น อย่่ า งมีี นัั ย สำำ�คัั ญ นัั บ ตั้้� ง แต่่ ก ารรัั บ รู้้�รายการเมื่่� อ แรกเริ่่� ม หรืือไม่่
(เปรีียบเทีียบความเสี่่�ยงของการผิิดสััญญาที่่�จะเกิิดขึ้้�น ณ วัันที่่�รายงาน กัับความเสี่่�ยงของการผิิด
สััญญาที่่�จะเกิิดขึ้้�น ณ วัันที่่�รัับรู้้�รายการเริ่่�มแรก)
บริิษััทพิิจารณาและรัับรู้้�ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น โดยพิิจารณาถึึงการคาดการณ์์ใน
อนาคตมาประกอบกัับประสบการณ์์ในอดีีต โดยผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�รัับรู้้�เกิิดจากประมาณการ
ความน่่ า จะเป็็ น ของผลขาดทุุ น ด้้ า นเครดิิ ต ถัั ว เฉลี่่� ยถ่่ ว งนํ้้� า หนัั ก (เช่่ น มูู ล ค่่ า ปัั จ จุุ บัั น ของจำำ� นวน
เงิิ น สดที่่� ค าดว่่ า จะไม่่ ไ ด้้ รัั บ ทั้้� ง หมดถัั ว เฉลี่่� ยถ่่ ว งน้ำำ�� หนัั ก ) โดยจำำ� นวนเงิิ น สดที่่� ค าดว่่ า จะไม่่ ไ ด้้ รัั บ
หมายถึึงผลต่่างระหว่่างกระแสเงิินสดตามสััญญาทั้้�งหมดและกระแสเงิินสดซึ่่�งกิิจการคาดว่่าจะได้้รัับ
คิิดลดด้้วยอััตราดอกเบี้้�ยที่่�แท้้จริิงเมื่่�อแรกเริ่่�มของสััญญา
บริิษััทวััดมููลค่่าผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นโดยสะท้้อนถึึงปััจจััยต่่อไปนี้้�
• จำำ�นวนเงิินที่่�คาดว่่าจะไม่่ได้้รัับถ่่วงน้ำำ��หนัักตามประมาณการความน่่าจะเป็็น
• มููลค่่าเงิินตามเวลา
• ข้้ อมูู ล สนัั บ สนุุ น และความสมเหตุุ สม ผล ณ วัั น ที่่� ร ายงาน เกี่่� ย วกัั บ ประสบการณ์์ ใ นอดีี ต
สภาพการณ์์ในปััจจุุบััน และการคาดการณ์์ไปในอนาคต
ผลขาดทุุนและการกลัับรายการผลขาดทุุนจากการด้้อยค่า่ บัันทึึกในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเป็็นรายการแยกต่่างหาก
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
4		 นโยบายการบััญชีี (ต่่อ)
4.8 เงิินให้้กู้้�ยืืมสุุทธิิ
บริิษััทมีีเงิินให้้กู้้�ยืืมที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย โดยรัับรู้้�ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
ใน 12 เดืือนข้้างหน้้าสำำ�หรัับลููกหนี้้�ที่่�ไม่่ได้้มีีการเพิ่่�มขึ้้�นของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตที่่�มีีนััยสำำ�คััญ และรัับรู้้�
ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตลอดอายุุลููกหนี้้�สำ�ำ หรัับลููกหนี้้�ที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�นของความเสี่่�ยงด้้าน
เครดิิตที่่�มีีนััยสำำ�คััญ อััตราขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นพิิจารณาจากลัักษณะการจ่่ายชำำ�ระในอดีีต
ข้้อมููลผลขาดทุุนด้้านเครดิิตจากประสบการณ์์ในอดีีต รวมทั้้�งข้้อมููลและปััจจััยในอนาคตที่่�อาจมีีผลกระทบ
ต่่อการจ่่ายชำำ�ระของลููกหนี้้�เงิินให้้กู้้�ยืืม
4.9	ส่่วนปรัับปรุุงอาคารและอุุปกรณ์์
ส่่ ว นปรัั บ ปรุุ ง อาคารและอุุ ป กรณ์์ วัั ดมูู ล ค่่ า ด้้ ว ยราคาทุุ น หัั ก ค่่ า เสื่่� อม ราคาสะสม และผลขาดทุุ น จากการ
ด้้อยค่า่ สะสม (ถ้้ามีี)
ราคาทุุ น ของส่่ ว นปรัั บ ปรุุ ง อาคารและอุุ ป กรณ์์ รวมถึึง ราคาซื้้� อ อากรขาเข้้ า ภาษีี ซื้้� อ ที่่� เ รีี ย กคืืนไม่่ ไ ด้้
(หลัังหัักส่่วนลดการค้้า และจำำ� นวนที่่� ไ ด้้ รัั บ คืืนจากผู้้�ขาย) และต้้ น ทุุ น ทางตรงอื่่� น ๆ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การ
จัั ด หาสิิ น ทรัั พ ย์์ เ พื่่� อ ให้้ สิิ น ทรัั พ ย์์ นั้้� น อยู่่�ในสถานที่่� แ ละสภาพที่่� พ ร้้ อม จะใช้้ ง านได้้ ต ามความประสงค์์ ข อง
ฝ่่ายบริิหาร รวมทั้้�งต้้นทุุนที่่�ประมาณการที่่�ดีีที่่�สุุดสำำ�หรัับการรื้้�อ การขนย้้าย และการบููรณะสถานที่่�ตั้้�งของ
สิิ น ทรัั พ ย์์ ซึ่่� ง เป็็ น ภาระผูู ก พัั น ของบริิ ษัั ท ที่่� เ กิิ ดขึ้้� น เมื่่� อ บริิ ษัั ท ได้้ สิิ น ทรัั พ ย์์ นั้้� น มาหรืือเป็็ น ผลจากการใช้้
สิินทรััพย์์นั้้�นในช่่วงเวลาหนึ่่�ง
ต้้นทุุนในการเปลี่่�ยนแทนส่่วนประกอบจะรัับรู้้�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของมููลค่่าตามบััญชีีของรายการส่่วนปรัับปรุุง
อาคารและอุุปกรณ์์ ถ้้ามีีความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่ที่่�บริิษััทจะได้้รัับประโยชน์์เชิิงเศรษฐกิิจในอนาคตจาก
รายการนั้้�น และสามารถวััดมููลค่่าของต้้นทุุนของรายการนั้้�นได้้อย่่างน่่าเชื่่�อถืือ ชิ้้�นส่่วนที่่�ถููกเปลี่่�ยนแทนจะ
ถูู ก ตัั ดจำำ� หน่่ า ยตามมูู ล ค่่ า ตามบัั ญ ชีี ต้้ น ทุุ น ที่่� เ กิิ ดขึ้้� น ในการซ่่ อมบำ�รุ
ำ ุ ง ส่่ ว นปรัั บ ปรุุ ง อาคารและอุุ ป กรณ์์ ที่่�
เกิิดขึ้้น� เป็็นประจำำ�จะรัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเมื่่�อเกิิดขึ้้น�
ค่่าเสื่่�อมราคาคำำ�นวณจากมููลค่่าเสื่่�อมสภาพของรายการส่่วนปรัับปรุุงอาคารและอุุปกรณ์์ ซึ่่�งประกอบด้้วย
ราคาทุุนของสิินทรััพย์์หรืือต้้นทุุนในการเปลี่่�ยนแทนอื่่�น หัักด้้วยมููลค่่าคงเหลืือของสิินทรััพย์์
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
4		 นโยบายการบััญชีี (ต่่อ)
4.9	ส่่วนปรัับปรุุงอาคารและอุุปกรณ์์ (ต่่อ)
ค่่ า เสื่่� อม ราคาบัั น ทึึกเป็็ น ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยในกำำ� ไรหรืือขาดทุุ น คำำ� นวณโดยวิิ ธีี เ ส้้ น ตรงตามเกณฑ์์ อ ายุุ ก ารให้้
ประโยชน์์โดยประมาณของสิินทรััพย์์ หรืือส่่วนประกอบของสิินทรััพย์์แต่่ละรายการ ประมาณการอายุุการ
ใช้้งานของสิินทรััพย์์แสดงได้้ดัังนี้้�
ส่่วนปรัับปรุุงอาคาร
เครื่่�องใช้้และเครื่่�องตกแต่่งสำำ�นัักงาน
ยานพาหนะ
คอมพิิวเตอร์์

5 และ 20 ปีี
5 และ 7 ปีี
5 ปีี
3 ปีี

วิิธีีการคิิดค่่าเสื่่�อมราคา อายุุการให้้ประโยชน์์ของสิินทรััพย์์ และมููลค่่าคงเหลืือ ถููกทบทวนอย่่างน้้อยที่่�สุุด
ทุุกสิ้้�นรอบปีีบััญชีี และปรัับปรุุงตามความเหมาะสม
ในกรณีีที่่�มููลค่่าตามบััญชีีสููงกว่่ามููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืน มููลค่่าตามบััญชีีจะถููกปรัับลดให้้เท่่ากัับมููลค่่าที่่�
คาดว่่าจะได้้รับั คืืนทัันทีี
ผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนที่่�เกิิดจากการจำำ�หน่่ายส่่วนปรัับปรุุงอาคารและอุุปกรณ์์ คำำ�นวณโดยเปรีียบเทีียบจาก
สิ่่� ง ตอบแทนสุุ ทธิิ ที่่� ไ ด้้ รัั บ จากการจำำ� หน่่ า ยสิิ น ทรัั พ ย์์ กัั บ มูู ล ค่่ า ตามบัั ญ ชีี ข องสิิ น ทรัั พ ย์์ และจะรัั บ รู้้�บัั ญ ชีี
ผลกำำ�ไรหรืือขาดทุุนอื่่�นสุุทธิิในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
4.10	ค่่าความนิิยม
ค่่ า ความนิิ ยมคืือสิ่่� ง ตอบแทนที่่� โ อนให้้ ที่่� สูู ง กว่่ า มูู ล ค่่ า ยุุ ติิ ธ รรมของสิิ น ทรัั พ ย์์ แ ละหนี้้� สิิ น ที่่� ร ะบุุ ไ ด้้ ณ วัั น ที่่�
ได้้มาซึ่่�งธุุรกิิจนั้้�น ค่่าความนิิยมที่่�เกิิดขึ้้�นจะแสดงเป็็นรายการแยกต่่างหากในงบแสดงฐานะการเงิิน
ค่่าความนิิยมที่่�รัับรู้้�จะต้้องถููกทดสอบการด้้อยค่่าทุุกปีี และแสดงด้้วยราคาทุุนหัักค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าสะสม
ค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าของค่่าความนิิยมที่่�รัับรู้้�แล้้วจะไม่่มีีการกลัับรายการ ทั้้�งนี้้�มููลค่่าคงเหลืือตามบััญชีีของค่่า
ความนิิยมจะถููกรวมคำำ�นวณในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนเมื่่�อมีีการขายกิิจการ
ในการทดสอบการด้้อยค่่าของค่่าความนิิยม ค่่าความนิิยมจะถููกปัันส่่วนไปยัังหน่่วยที่่�ก่่อให้้เกิิดกระแสเงิินสด
โดยที่่�หน่่วยนั้้�นอาจจะเป็็นหน่่วยเดีียวหรืือหลายหน่่วยรวมกัันซึ่่�งคาดว่่าจะได้้รัับประโยชน์์จากการซื้้�อธุุรกิิจ
ซึ่่�งค่่าความนิิยมเกิิดขึ้้�นจากส่่วนงานปฏิิบััติิการที่่�ระบุุได้้
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
4		 นโยบายการบััญชีี (ต่่อ)
4.11	สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน
สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนประกอบด้้วยโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์แสดงตามราคาทุุนหัักค่่าตััดจำำ�หน่่ายสะสม และ
ผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าสะสม (ถ้้ามีี)
ค่่าตััดจำำ�หน่่ายคำำ�นวณโดยนำำ�ราคาทุุนของสิินทรััพย์์หรืือจำำ�นวนอื่่�นที่่�ใช้้แทนราคาทุุนหัักด้้วยมููลค่่าคงเหลืือ
ค่่าตััดจำำ�หน่่ายรัับรู้้�ในกำำ�ไรหรืือขาดทุุนโดยวิิธีีเส้้นตรงซึ่่�งโดยส่่วนใหญ่่จะสะท้้อนรููปแบบที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ
ประโยชน์์ ใ นอนาคตจากสิิ น ทรัั พ ย์์ นั้้� น ตามระยะเวลาที่่� ค าดว่่ า จะได้้ รัั บ ประโยชน์์ จ ากสิิ น ทรัั พ ย์์ ไ ม่่ มีี ตัั ว ตน
โดยเริ่่� มตัั ดจำำ� หน่่ า ยสิิ น ทรัั พ ย์์ ไ ม่่ มีี ตัั ว ตนเมื่่� อสิิ น ทรัั พ ย์์ นั้้� น พร้้ อม ที่่� จ ะให้้ ป ระโยชน์์ ระยะเวลาที่่� ค าดว่่ า จะ
ได้้รัับประโยชน์์สำำ�หรัับปีีปััจจุุบัันและปีีเปรีียบเทีียบแสดงได้้ดัังนี้้�
โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์

5, 7 และ 10 ปีี

วิิธีีการตััดจำ�ำ หน่่าย ระยะเวลาที่่�จะได้้รัับประโยชน์์ และมููลค่่าคงเหลืือ จะได้้รัับการทบทวนทุุกสิ้้�นรอบปีีบััญชีีและ
จะปรัับปรุุงตามความเหมาะสม
4.12 การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์
สิิ น ทรัั พ ย์์ ที่่� มีี อ ายุุ ก ารให้้ ป ระโยชน์์ ไ ม่่ ท ราบแน่่ ชัั ด ซึ่่� ง ไม่่ มีี ก ารตัั ดจำำ� หน่่ า ยจะถูู ก ทดสอบการด้้ อยค่่ า เป็็ น
ประจำำ�ทุุกปีี สิินทรััพย์์อื่่�นที่่�มีีการตััดจำำ�หน่่ายจะมีีการทบทวนการด้้อยค่่า เมื่่�อมีีเหตุุการณ์์หรืือสถานการณ์์
บ่่ ง ชี้้� ว่่ า ราคาตามบัั ญ ชีี อ าจสูู ง กว่่ า มูู ล ค่่ า ที่่� ค าดว่่ า จะได้้ รัั บ คืืน รายการขาดทุุ น จากการด้้ อยค่่ า จะรัั บ รู้้� เ มื่่� อ
ราคาตามบัั ญ ชีี ข องสิิ น ทรัั พ ย์์ สูู ง กว่่ า มูู ล ค่่ า สุุ ทธิิ ที่่� ค าดว่่ า จะได้้ รัั บ คืืน ซึ่่� ง หมายถึึงจำำ� นวนที่่� สูู ง กว่่ า ระหว่่ า ง
มูู ล ค่่ า ยุุ ติิ ธ รรมหัั ก ต้้ น ทุุ น ในการขายเทีี ย บกัั บ มูู ล ค่่ า จากการใช้้ สิิ น ทรัั พ ย์์ จ ะถูู ก จัั ด เป็็ น หน่่ ว ยที่่� เ ล็็ ก ที่่� สุุ ด
ที่่�สามารถแยกออกมาได้้ เพื่่�อวััตถุุประสงค์์ของการประเมิินการด้้อยค่่า สิินทรััพย์์ที่่�ไม่่ใช่่สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
นอกเหนืือจากค่่าความนิิยมซึ่่ง� รัับรู้้�รายการขาดทุุนจากการด้้อยค่า่ ไปแล้้ว จะถููกประเมิินความเป็็นไปได้้ที่จ่� ะกลัับ
รายการขาดทุุนจากการด้้อยค่่า ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน
4.13	สััญญาเช่่า
สััญญาเช่่า - กรณีีที่่�บริิษััทเป็็นผู้้�เช่่า
บริิ ษัั ทรัั บ รู้้�สัั ญ ญาเช่่ า เมื่่� อ บริิ ษัั ทส ามารถเข้้ า ถึึงสิิ น ทรัั พ ย์์ ต ามสัั ญ ญาเช่่ า เป็็ น สิิ น ทรัั พ ย์์ สิิ ทธิิ ก ารใช้้ แ ละ
หนี้้� สิิ น ตามสัั ญ ญาเช่่ า โดยค่่ า เช่่ า ที่่� ชำำ� ระจะปัั น ส่่ ว นเป็็ น การจ่่ า ยชำำ� ระหนี้้� สิิ น และต้้ น ทุุ น ทางการเงิิ น
โดยต้้ น ทุุ น ทางการเงิิ น จะรัั บ รู้้�ในกำำ� ไรหรืือขาดทุุ น ตลอดระยะเวลาสัั ญ ญาเช่่ า ด้้ ว ยอัั ต ราดอกเบี้้� ย คงที่่�
จากยอดหนี้้� สิิ น ตามสัั ญ ญาเช่่ า ที่่� ค งเหลืืออยู่่� บริิ ษัั ทคิิ ดค่่ า เสื่่� อม ราคาสิิ น ทรัั พ ย์์ สิิ ทธิิ ก ารใช้้ ต ามวิิ ธีี เ ส้้ น ตรง
ตามอายุุที่่�สั้้�นกว่่าระหว่่างอายุุสิินทรััพย์์และระยะเวลาการเช่่า
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
4		 นโยบายการบััญชีี (ต่่อ)
4.13	สััญญาเช่่า (ต่่อ)
บริิ ษัั ทปัั น ส่่ ว นสิ่่� ง ตอบแทนในสัั ญ ญาไปยัั ง ส่่ ว นประกอบของสัั ญ ญาที่่� เ ป็็ น การเช่่ า และส่่ ว นประกอบของ
สัั ญ ญาที่่� ไ ม่่ เ ป็็ น การเช่่ า ตามราคาเอกเทศเปรีี ย บเทีี ย บของแต่่ ล ะส่่ ว นประกอบ สำำ� หรัั บ สัั ญ ญา
ที่่�ประกอบด้้วยส่่วนประกอบของสััญญาที่่�เป็็นการเช่่าและส่่วนประกอบของสััญญาที่่�ไม่่เป็็นการเช่่า ยกเว้้น
สััญญาเช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ซึ่่�งบริิษััทเป็็นผู้้�เช่่า โดยบริิษััทเลืือกที่่�จะไม่่แยกส่่วนประกอบของสััญญา และ
รวมแต่่ละส่่วนประกอบเป็็นส่่วนประกอบที่่�เป็็นการเช่่าเท่่านั้้�น
สิิ น ทรัั พ ย์์ แ ละหนี้้� สิิ น ตามสัั ญ ญาเช่่ า รัั บ รู้้�เริ่่� ม แรกด้้ ว ยมูู ล ค่่ า ปัั จ จุุ บัั น หนี้้� สิิ น ตามสัั ญ ญาเช่่ า ประกอบด้้ ว ย
มููลค่่าปััจจุุบัันของการจ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่า ดัังนี้้�
• ค่่าเช่่าคงที่่� (รวมถึึงการจ่่ายชำำ�ระคงที่่�โดยเนื้้�อหา) สุุทธิิด้้วยเงิินจููงใจค้้างรัับ
• ค่่าเช่่าผัันแปรที่่�อ้้างอิิงจากอััตราหรืือดััชนีี
• มููลค่่าที่่�คาดว่่าจะต้้องจ่่ายจากการรัับประกัันมููลค่่าคงเหลืือ
• ราคาสิิทธิิเลืือกซื้้�อหากมีีความแน่่นอนอย่่างสมเหตุุสมผลที่่�บริิษััทจะใช้้สิิทธิิ และ
• ค่่าปรัับจากการยกเลิิกสััญญา หากอายุุของสััญญาเช่่าสะท้้อนถึึงการที่่�บริิษััทคาดว่่าจะยกเลิิกสััญญานั้้�น
การจ่่ายชำำ�ระตามสััญญาเช่่าในช่่วงการต่่ออายุุสััญญาเช่่าได้้รวมอยู่่�ในการคำำ�นวณหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
กิิจการมีีความแน่่นอนอย่่างสมเหตุุสมผลในการใช้้สิิทธิิต่่ออายุุสััญญาเช่่า
บริิษััทจะคิิดลดค่่าเช่่าจ่่ายข้้างต้้นด้้วยอััตราดอกเบี้้�ยโดยนััยตามสััญญา หากไม่่สามารถหาอััตราดอกเบี้้�ย
โดยนััยได้้ บริิษััทจะคิิดลดด้้วยอััตราการกู้้�ยืืมส่่วนเพิ่่�มของผู้้�เช่่า ซึ่่�งก็็คืืออััตราที่่�สะท้้อนถึึงการกู้้�ยืืมเพื่่�อให้้
ได้้มาซึ่่�งสิินทรััพย์์ที่่�มีีมููลค่่าใกล้้เคีียงกััน ในสภาวะเศรษฐกิิจ อายุุสััญญา และเงื่่�อนไขที่่�ใกล้้เคีียงกััน
สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้จะรัับรู้้�ด้้วยราคาทุุน ซึ่่�งประกอบด้้วย
• จำำ�นวนที่่�รัับรู้้�เริ่่�มแรกของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
• ค่่าเช่่าจ่่ายที่่�ได้้ชำำ�ระก่่อนเริ่่�ม หรืือ ณ วัันทำำ�สััญญา สุุทธิิจากเงิินจููงใจที่่�ได้้รัับตามสััญญาเช่่า
• ต้้นทุุนทางตรงเริ่่�มแรก
• ต้้นทุุนการปรัับสภาพสิินทรััพย์์

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2564
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
4		 นโยบายการบััญชีี (ต่่อ)
4.14 หนี้้�สิินจากสััญญาประกัันภััย
ก)

สำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนและค่่าสิินไหมทดแทนค้้างจ่่าย
สำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนและค่่าสิินไหมทดแทนค้้างจ่่ายประกอบด้้วย ค่่าสิินไหมทดแทนที่่�เกิิดขึ้้�น
และได้้รัับแจ้้งเหตุุแล้้ว และค่่าสิินไหมทดแทนที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้วแต่่ยัังไม่่ได้้รัับแจ้้งเหตุุ รวมถึึงค่่าใช้้จ่่ายต่่าง ๆ
ในการจััดการสิินไหมทดแทน ค่่าสิินไหมทดแทนค้้างจ่่ายบัันทึึกตามจำำ�นวนที่่�จะจ่่ายจริิง ส่่วนสำำ�รอง
ค่่าสิินไหมทดแทนจะบัันทึึกเมื่่�อได้้รัับการแจ้้งคำำ�เรีียกร้้องค่่าเสีียหายจากผู้้�เอาประกัันภััยตามจำำ�นวน
ที่่�ผู้้�เอาประกัันภััยแจ้้ง และโดยการประมาณการของผู้้�เชี่่�ยวชาญฝ่่ายสิินไหม มููลค่่าประมาณการสิินไหม
ทดแทนสููงสุุดจะไม่่เกิินทุุนประกัันของกรมธรรม์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
สำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้วแต่่ยัังไม่่ได้้รัับแจ้้งเหตุุ คำำ�นวณด้้วยวิิธีีคณิิตศาสตร์์ประกัันภััย
chain ladder โดยคำำ�นวณจากประมาณการที่่�ดีีที่่�สุุดของค่่าสิินไหมทดแทนที่่�คาดว่่าจะจ่่ายให้้แก่่ผู้้�เอา
ประกัันภััยในอนาคต สำำ�หรัับความสููญเสีียที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้วก่่อน หรืือ ณ วัันที่่�ในรอบระยะเวลารายงาน
ทั้้�งจากรายการความสููญเสีียที่่�บริิษััทได้้รัับรายงานแล้้วและยัังไม่่ได้้รัับรายงานสุุทธิิด้้วยค่่าสิินไหม
ทดแทนที่่�ได้้รัับรู้้�ไปแล้้วในบััญชีี

ข)

สำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััย
สำำ� รองเบี้้� ยป ระกัั น ภัั ย ที่่� ยัั ง ไม่่ ถืือ เป็็ น รายได้้ แสดงถึึงสัั ดส่่ ว นเบี้้� ยป ระกัั น ภัั ยรัั บ ของกรมธรรม์์
ที่่�สััมพัันธ์์กัับระยะเวลาของความเสี่่�ยงภััยที่่�ยัังไม่่สิ้้�นสุุด ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน จนถึึงวัันที่่�
ที่่�กรมธรรม์์ประกัันภััยหมดอายุุ โดยคำำ�นวณตามวิิธีีการดัังนี้้�
ประเภทการประกััน
- การประกัันอััคคีีภััย ตััวเรืือ รถยนต์์ และเบ็็ดเตล็็ด
- การประกัันภััยทางทะเลและขนส่่ง (เฉพาะเที่�ย่ ว)
- การประกัันภััยอุบัุ ัติิเหตุุการเดิินทาง

วิิธีีการคำำ�นวณเงิินสำำ�รอง
-	วิิธีีเฉลี่่�ยรายเดืือน (วิิธีีเศษหนึ่่�งส่่วนยี่่�สิิบสี่่�)
- เต็็มจำำ�นวนเบี้้�ยประกัันภััยรัับสุุทธิิ
ในรอบเก้้าสิิบวัันย้้อนหลััง
- เต็็มจำำ�นวนเบี้้�ยประกัันภััยรัับสุุทธิิ
ในรอบสามสิิบวัันย้้อนหลััง

สำำ�รองความเสี่่�ยงภััยที่่�ยัังไม่่สิ้้�นสุุด เป็็นจำำ�นวนเงิินที่่�บริิษััทจััดสำำ�รองไว้้เพื่่�อชดใช้้ค่่าสิินไหมทดแทน
ที่่� อ าจเกิิ ดขึ้้� น ในอนาคตสำำ� หรัั บ การประกัั น ภัั ย ที่่� ยัั ง มีี ผ ลบัั ง คัั บ อยู่่� ซึ่่� ง คำำ� นวณโดยวิิ ธีี ก ารทาง
คณิิตศาสตร์์ประกัันภััย บริิษััทใช้้การประมาณการที่่�ดีีที่่�สุุดของค่่าสิินไหมทดแทนที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
ในระยะเวลาเอาประกัันที่่�เหลืืออยู่่�นัับจากวัันประเมิิน โดยอ้้างอิิงจากข้้อมููลในอดีีต
บริิษััทจะเปรีียบเทีียบสำำ�รองความเสี่่�ยงภััยที่่�ยัังไม่่สิ้้�นสุุดกัับเงิินสำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััยที่่�ยัังไม่่ถืือเป็็น
รายได้้ ในกรณีีที่่�สำำ�รองความเสี่่�ยงภััยที่่�ยัังไม่่สิ้้�นสุุดสููงกว่่าเงิินสำำ�รองเบี้้� ยประกัันภัั ยที่่� ยัังไม่่ ถืือเป็็น
รายได้้ ผลต่่างจะถููกรัับรู้้�เป็็นสำำ�รองความเสี่่�ยงภััยที่่�ยัังไม่่สิ้้�นสุุดในงบการเงิิน
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
4		 นโยบายการบััญชีี (ต่่อ)
4.15	ผลประโยชน์์พนัักงาน
4.15.1 โครงการสมทบเงิิน
สำำ� หรัั บ โครงการสมทบเงิิ น บริิ ษัั ท จะจ่่ า ยเงิิ น สมทบให้้ ก องทุุ น ในจำำ� นวนเงิิ น ที่่� ค งที่่� บริิ ษัั ท ไม่่ มีี
ภาระผููกพัันทางกฎหมายหรืือภาระผููกพัันจากการอนุุมานที่่�จะต้้องจ่่ายเงิินเพิ่่�มเมื่่�อได้้จ่่ายเงิินสมทบ
ไปแล้้ ว ถึึงแม้้ ก องทุุ น ไม่่ มีี สิิ น ทรัั พ ย์์ เ พีี ย งพอที่่� จ ะจ่่ า ยให้้ พ นัั ก งานทั้้� ง หมดสำำ� หรัั บ การให้้ บ ริิ ก าร
จากพนัักงานทั้้�งในอดีีตและปััจจุุบััน บริิษััทจะจ่่ายสมทบให้้กัับกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ ซึ่่�งบริิหาร
โดยผู้้�จััดการกองทุุนภายนอกตามเกณฑ์์และข้้อกำำ�หนดของ พระราชบััญญััติิกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ
พ.ศ. 2530 เงิินสมทบจะถููกรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่ายผลประโยชน์์พนัักงานเมื่่�อถึึงกำำ�หนดชำำ�ระ สำำ�หรัับ
เงิินสมทบจ่่ายล่่วงหน้้าจะถููกรัับรู้้�เป็็นสิินทรััพย์์จนกว่่าจะมีีการได้้ รัับเงิินคืืนหรืือหัักออกเมื่่�อครบ
กำำ�หนดจ่่าย
4.15.2 โครงการผลประโยชน์์หลัังออกจากงาน
บริิ ษัั ท มีี ภ าระสำำ� หรัั บ เงิิ น ชดเชยที่่� ต้้ อ งจ่่ า ยให้้ แ ก่่ พ นัั ก งานเมื่่� อออ กจากงานตามกฎหมาย
แรงงานไทย ซึ่่� ง บริิ ษัั ทถืือว่่ า เงิิ น ชดเชยดัั ง กล่่ า วเป็็ น โครงการผลประโยชน์์ ห ลัั ง ออกจากงาน
สำำ�หรัับพนัักงาน โดยจำำ�นวนหนี้้�สิินสำำ�หรัับผลประโยชน์์พนัักงานดัังกล่่าวขึ้้�นอยู่่�กัับฐานเงิินเดืือน
และจำำ�นวนปีีที่่�พนัักงานทำำ�งานให้้บริิษััทจนถึึงวัันที่่�พนัักงานเกษีียณอายุุในอนาคต
โครงการผลประโยชน์์ ที่่� กำำ� หนดไว้้ เ ป็็ น โครงการผลประโยชน์์ ห ลัั ง ออกจากงานนอกเหนืือจาก
โครงการสมทบเงิิ น ภาระผูู ก พัั น สุุ ทธิิ ข องบริิ ษัั ท จากโครงการผลประโยชน์์ ที่่� กำำ� หนดไว้้ ถูู ก
คำำ� นวณแยกต่่ า งหากเป็็ น รายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์์ ใ นอนาคตที่่� เ กิิ ด จากการ
ทำำ� งานของพนัั ก งานในปัั จ จุุ บัั น และในงวดก่่ อ น ๆ ผลประโยชน์์ ดัั ง กล่่ า วได้้ มีี ก ารคิิ ด ลดกระแส
เงิิ น ลดเพื่่� อ ให้้ เ ป็็ น มูู ล ค่่ า ปัั จ จุุ บัั น อัั ต ราคิิ ด ลดเป็็ น อัั ต รา ณ วัั น ที่่� ร ายงานจากพัั น ธบัั ต รรัั ฐ บาล
ซึ่่� ง มีี ร ะยะเวลาครบกำำ� หนดใกล้้ เ คีี ย งกัั บ ระยะเวลาครบกำำ� หนดชำำ� ระภาระผูู ก พัั น ของบริิ ษัั ท
การคำำ�นวณนั้้�นจััดทำำ�โดยนัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยที่่�ได้้รัับอนุุญาต โดยวิิธีีคิิดลดแต่่ละหน่่วยที่่�
ประมาณการไว้้ บริิ ษัั ทรัั บ รู้้�กำำ� ไรขาดทุุ น จากการประมาณการตามหลัั ก การคณิิ ต ศาสตร์์
ประกัันภััยทั้้�งหมดที่่�เกิิดขึ้้�นจากโครงการผลประโยชน์์เป็็นรายการหนึ่่�งในกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
และค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโครงการผลประโยชน์์เป็็นค่่าใช้้จ่่ายในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2564
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
4		 นโยบายการบััญชีี (ต่่อ)
4.16 ภาษีีเงิินได้้ปีีปััจจุุบัันและภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ค่่ า ใช้้ จ่่ายภาษีี เงิิ นได้้ สำำ�หรัั บ งวดประกอบด้้ วยภาษีี เ งิิ นได้้ ของงวดปัั จจุุ บัันและภาษีี เ งิิ นได้้ รอการตัั ดบััญ ชีี
ภาษีี เ งิิ น ได้้ จ ะรัั บ รู้้� ใ นงบกำำ� ไรขาดทุุ น ยกเว้้ น ส่่ ว นภาษีี เ งิิ น ได้้ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ รายการที่่� รัั บ รู้้� ใ นกำำ� ไรขาดทุุ น
เบ็็ดเสร็็จอื่่�นหรืือรายการที่่�รัับรู้้�โดยตรงไปยัังส่่วนของเจ้้าของ
ภาษีีเงิินได้้ของงวดปััจจุุบััน
ภาษีี เ งิิ น ได้้ ข องงวดปัั จ จุุ บัั น คำำ� นวณจากอัั ต ราภาษีี ต ามกฎหมายภาษีี ที่่� มีี ผ ลบัั ง คัั บ ใช้้ อยู่่� หรืือที่่� ค าดได้้
ค่่ อ นข้้ า งแน่่ ว่่ า จะมีี ผ ลบัั ง คัั บ ใช้้ ภ ายในสิ้้� น รอบระยะเวลาที่่� ร ายงาน ผู้้�บริิ ห ารจะประเมิิ น สถานะของการ
ยื่่� น แบบแสดงรายการภาษีี เ ป็็ น งวด ๆ ในกรณีี ที่่� ก ารนำำ� กฎหมายภาษีี ไ ปปฏิิ บัั ติิ ขึ้้� น อยู่่�กัั บ การตีี ค วาม
บริิ ษัั ท จะตั้้� ง ประมาณการค่่ า ใช้้ จ่่ า ยภาษีี ที่่� เ หมาะสมจากจำำ� นวนที่่� ค าดว่่ า จะต้้ อ งจ่่ า ยชำำ� ระแก่่ ห น่่ ว ยงาน
จััดเก็็บภาษีี
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีรัับรู้้�เมื่่�อเกิิดผลต่่างชั่่�วคราวระหว่่างฐานภาษีีของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิิน และราคา
ตามบััญชีีที่่�แสดงอยู่่�ในงบการเงิิน ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีคำำ�นวณจากอััตราภาษีีที่่�มีีผลบัังคัับใช้้อยู่่�หรืือ
ที่่�คาดได้้ค่่อนข้้างแน่่ว่่าจะมีีผลบัังคัับใช้้ภายในสิ้้�นรอบระยะเวลาที่่�รายงาน และคาดว่่าอััตราภาษีีดัังกล่่าว
จะนำำ� ไปใช้้ เ มื่่� อสิิ น ทรัั พ ย์์ ภ าษีี เ งิิ น ได้้ ร อการตัั ดบัั ญ ชีี ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งได้้ ใ ช้้ ป ระโยชน์์ หรืือหนี้้� สิิ น ภาษีี เ งิิ น ได้้ ร อ
การตััดบััญชีีได้้มีีการจ่่ายชำำ�ระ
สิิ น ทรัั พ ย์์ ภ าษีี เ งิิ น ได้้ ร อการตัั ดบัั ญ ชีี จ ะรัั บ รู้้� ห ากมีี ค วามเป็็ น ไปได้้ ค่่ อ นข้้ า งแน่่ ว่่ า บริิ ษัั ท จะมีี กำำ� ไรทางภาษีี
เพีียงพอที่่�จะนำำ�จำำ�นวนผลต่่างชั่่�วคราวนั้้�นมาใช้้ประโยชน์์
สิิ น ทรัั พ ย์์ ภ าษีี เ งิิ น ได้้ ร อการตัั ดบัั ญ ชีี แ ละหนี้้� สิิ น ภาษีี เ งิิ น ได้้ ร อการตัั ดบัั ญ ชีี จ ะแสดงหัั ก กลบกัั น ก็็ ต่่ อ เมื่่� อ
กิิ จ การมีี สิิ ทธิิ ต ามกฎหมายที่่� จ ะนำำ�สิิ น ทรัั พ ย์์ ภ าษีี เ งิิ น ได้้ ข องงวดปัั จ จุุ บัั น มาหัั ก กลบกัั บ หนี้้� สิิ น ภาษีี เ งิิ น ได้้
ของงวดปัั จ จุุ บัั น และทั้้� ง สิิ น ทรัั พ ย์์ ภ าษีี เ งิิ น ได้้ ร อการตัั ดบัั ญ ชีี แ ละหนี้้� สิิ น ภาษีี เ งิิ น ได้้ ร อการตัั ดบัั ญ ชีี
เกี่่�ยวข้้องกัับภาษีีเงิินได้้ที่่�ประเมิินโดยหน่่วยงานจััดเก็็บภาษีีหน่่วยงานเดีียวกัันซึ่่�งตั้้�งใจจะจ่่ายหนี้้�สิินและ
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้ของงวดปััจจุุบัันด้้วยยอดสุุทธิิ
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
4		 นโยบายการบััญชีี (ต่่อ)
4.17 ประมาณการหนี้้�สิิน
ประมาณการหนี้้�สิิน จะรัับรู้้�ก็็ต่่อเมื่่�อบริิษััทมีีภาระผููกพัันในปััจจุุบัันตามกฎหมายหรืือตามข้้อตกลงที่่�จััดทำำ�ไว้้
อัั น เป็็ นผลสืืบเนื่่� องมาจากเหตุุ การณ์์ ในอดีี ต ซึ่่� งการชำำ�ระภาระผูู กพัั นนั้้� นมีี ความเป็็ นไปได้้ ค่่ อนข้้ างแน่่ ว่่ า
จะส่่งผลให้้บริิษััทต้้องสููญเสีียทรััพยากรออกไป และตามประมาณการจำำ�นวนที่่�ต้้องจ่่ายได้้อย่่างน่่าเชื่่�อถืือ
ในกรณีี ที่่� มีี ภ าระผูู ก พัั น ที่่� ค ล้้ า ยคลึึงกัั น หลายรายการ บริิ ษัั ทกำำ� หนดความน่่ า จะเป็็ น ที่่� บ ริิ ษัั ท จะสูู ญ เสีี ย
ทรัั พ ยากรเพื่่� อจ่่ า ยชำำ� ระภาระผูู ก พัั น เหล่่ า นั้้� น โดยพิิ จ ารณาจากความน่่ า จะเป็็ น โดยรวมของภาระผูู ก พัั น
ทั้้�งประเภท แม้้ว่่าความเป็็นไปได้้ค่่อนข้้างแน่่ที่่�บริิษััทจะสููญเสีียทรััพยากรเพื่่�อชำำ�ระภาระผููกพัันบางรายการ
ที่่�จััดอยู่่�ในประเภทเดีียวกัันจะมีีระดัับต่ำำ��
4.18 การจ่่ายเงิินปัันผล
เงิินปัันผลที่่�จ่่ายไปยัังผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทจะรัับรู้้�เป็็นหนี้้�สิินในงบการเงิินเมื่่�อการจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาล
ได้้ รัั บ การอนุุ มัั ติิ จ ากที่่� ป ระชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษัั ท และการจ่่ า ยเงิิ น ปัั น ผลประจำำ�ปีี ไ ด้้ รัั บ อนุุ มัั ติิ จ าก
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท
4.19	บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
บุุ ค คลหรืือกิิ จ การที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั น กัั บ บริิ ษัั ท หมายถึึง กิิ จ การและบุุ ค คลที่่� ค วบคุุ ม บริิ ษัั ท หรืือถูู ก ควบคุุ ม
โดยบริิ ษัั ท หรืืออยู่่�ภายใต้้ ก ารควบคุุ ม เดีี ย วกัั บ บริิ ษัั ททั้้� ง ทางตรงหรืือทางอ้้ อม ไม่่ ว่่ า จะโดยทอดเดีี ย วหรืือ
หลายทอด กิิจการและบุุคคลดัังกล่่าวเป็็นบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััท บริิษััทย่่อยและบริิษััทย่่อย
ลำำ�ดัั บ ถัั ด ไป บริิ ษัั ทร่่ ว มและบุุ ค คลที่่� เ ป็็ น เจ้้ า ของส่่ ว นได้้ เ สีี ย ในสิิ ทธิิ ออ กเสีี ย งของบริิ ษัั ท ซึ่่� ง มีี อิิ ทธิิ พ ล
อย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญเหนืือกิิจการ ผู้้�บริิหารสำำ�คััญรวมทั้้�งกรรมการและพนัักงานของบริิษััทตลอดจนสมาชิิก
ในครอบครัั ว ที่่� ใ กล้้ ชิิ ดกัั บ บุุ ค คลเหล่่ า นั้้� น กิิ จ การและบุุ ค คลทั้้� ง หมดถืือเป็็ น บุุ ค คลหรืือกิิ จ การที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
กัับบริิษัทั
ในการพิิ จ ารณาความสัั มพัั น ธ์์ ร ะหว่่ า งบุุ ค คลหรืือกิิ จ การที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั น ซึ่่� ง อาจมีี ขึ้้� น ได้้ ต้้ อ งคำำ�นึึ งถึึง
รายละเอีียดของความสััมพัันธ์์มากกว่่ารููปแบบความสััมพัันธ์์ตามกฎหมาย
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
4		 นโยบายการบััญชีี (ต่่อ)
4.20 การรัับรู้้�รายได้้และค่่าใช้้จ่่าย
รายได้้
เบี้้� ยป ระกัั น ภัั ยรัั บ ประกอบด้้ ว ย เบี้้� ยป ระกัั น ภัั ยรัั บ โดยตรงจากผู้้�เอาประกัั น ภัั ย และเบี้้� ยป ระกัั น ภัั ยต่่ อรัั บ
เบี้้�ยประกัันภััยจะถืือเป็็นรายได้้ ณ วัันที่่�กรมธรรม์์ประกัันภััยเริ่่�มมีีผลบัังคัับใช้้ หัักด้้วยมููลค่่าของกรมธรรม์์
ที่่�ยกเลิิก การส่่งคืืนเบี้้�ยประกัันภััย เบี้้�ยประกัันภััยต่่อและส่่วนเปลี่่�ยนแปลงในสำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััยที่่�ยัังไม่่ถืือ
เป็็ น รายได้้ ในกรณีี ที่่� ก รมธรรม์์ มีี อ ายุุ ก ารคุ้้�มครองเกิิ น 1 ปีี จะบัั น ทึึกรายได้้ เ ป็็ น รายการรัั บ ล่่ ว งหน้้ า
โดยทยอยรัับรู้้�เป็็นรายได้้ตามอายุุการคุ้้�มครองเป็็นรายปีี
เบี้้�ยประกัันภััยต่่อรัับถืือเป็็นรายได้้เมื่่�อบริิษััทได้้รัับใบคำำ�ขอเอาประกัันภััยต่่อหรืือใบแจ้้งการเอาประกัันภััย
ต่่อจากบริิษััทผู้้�เอาประกัันภััยต่่อ
รายได้้ค่่าจ้้างและค่่าบำำ�เหน็็จจากการเอาประกัันภััยต่่อรัับรู้้�เป็็นรายได้้ในปีีที่่�ได้้ให้้บริิการ
เงิินปัันผลบัันทึึกเป็็นรายได้้เมื่่�อมีีการประกาศจ่่าย ดอกเบี้้�ยรัับถืือเป็็นรายได้้ตามเกณฑ์์คงค้้างโดยคำำ�นึึงถึึงอััตรา
ผลตอบแทนที่่�แท้้จริิง
รายได้้อื่่�นรัับรู้้�ตามเกณฑ์์คงค้้าง
ค่่าใช้้จ่่าย
เบี้้�ยประกัันภััยต่่อจ่่ายจากการเอาประกัันภััยต่่อรัับรู้้�เป็็นค่่าใช้้จ่่าย เมื่่�อได้้โอนความเสี่่�ยงจากการประกัันภััย
ให้้บริิษััทรัับประกัันภััยต่่อแล้้ว
ต้้นทุุนการหาประกัันภััย เช่่น ค่่านายหน้้า และค่่าบำำ�เหน็็จจ่่าย ได้้บัันทึึกเป็็นค่่าจ้้างและค่่าบำำ�เหน็็จรอตััดบััญชีี
เมื่่� อ เกิิ ดขึ้้� น โดยทยอยรัั บ รู้้� เ ป็็ น ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยในงบกำำ� ไรขาดทุุ น เบ็็ ด เสร็็ จ ตลอดระยะเวลาความคุ้้�มครองของ
กรมธรรม์์
ค่่ า สิิ น ไหมทดแทนและค่่ า ใช้้ จ่่ า ยในการจัั ด การค่่ า สิิ น ไหมทดแทนประกอบด้้ ว ย ค่่ า สิิ น ไหมทดแทนและ
ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยในการจัั ด การค่่ า สิิ น ไหมทดแทนจากการรัั บ ประกัั น ภัั ย โดยตรงและจากการรัั บ ประกัั น ภัั ยต่่ อ
ซึ่่�งแสดงตามมููลค่่าของค่่าสิินไหมทดแทนและค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง และรายการปรัับปรุุงค่่าสิินไหมของ
ปีีปััจจุุบัันและปีีก่่อนที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่างปีี หัักด้้วยมููลค่่าซากและการรัับคืืนอื่่�น (ถ้้ามีี) และหัักด้้วยค่่าสิินไหม
รัับคืืนจากการเอาประกัันภััยต่่อที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
4		 นโยบายการบััญชีี (ต่่อ)
4.20 การรัับรู้้�รายได้้และค่่าใช้้จ่่าย (ต่่อ)
ค่่าสิินไหมทดแทนและค่่าใช้้จ่่ายในการจััดการค่่าสิินไหมทดแทนจากการรัับประกัันภััยโดยตรง จะรัับรู้้�เมื่่�อ
ได้้ รัั บ แจ้้ ง จากผู้้�เอาประกัั น ตามจำำ� นวนที่่� ผู้้� เอาประกัั น ภัั ย แจ้้ ง และโดยการประมาณการของผู้้�เชี่่� ย วชาญ
ฝ่่ า ยสิิ น ไหม มูู ล ค่่ า ประมาณการสิิ น ไหมทดแทนสูู ง สุุ ด จะไม่่ เ กิิ น ทุุ น ประกัั น ของกรมธรรม์์ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
ค่่าสิินไหมทดแทนและค่่าใช้้จ่่ายในการจััดการค่่าสิินไหมทดแทนจากการรัับประกัันภััยต่่อจะรัับรู้้�เมื่่�อได้้รัับแจ้้ง
จากบริิษััทประกัันต่่อตามจำำ�นวนที่่�ได้้รัับแจ้้ง
ค่่าใช้้จ่่ายในการรัับประกัันภััยอื่่�นประกอบด้้วย ค่่าใช้้จ่่ายการตลาดและส่่งเสริิมการขาย ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับ
พนัั ก งานฝ่่ า ยรัั บ ประกัั น ภัั ย เงิิ น สมทบสำำ�นัั ก งานคณะกรรมการกำำ�กัั บ และส่่ ง เสริิ ม การประกอบธุุ ร กิิ จ
ประกัันภััย เงิินสมทบกองทุุนประกัันวิินาศภััย เงิินสมทบกองทุุนทดแทนผู้้�ประสบภััย และเงิินสมทบบริิษััทกลาง
คุ้้�มครองผู้้�ประสบภััยจากรถ และค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารจััดการกรมธรรม์์
ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�นบัันทึึกตามเกณฑ์์คงค้้าง

5		 การจััดการความเสี่่�ยงทางการเงิินและการบริิหารจััดการทุุน
5.1	ปััจจััยความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน
กิิจกรรมของบริิษััทมีีความเสี่่�ยงทางการเงิิน ซึ่่�งได้้แก่่ ความเสี่่�ยงจากตลาด (รวมถึึงความเสี่่�ยงจากอััตรา
แลกเปลี่่� ย น ความเสี่่� ย งจากอัั ต ราดอกเบี้้� ย และความเสี่่� ย งด้้ า นราคา) ความเสี่่� ย งด้้ า นการให้้ สิิ น เชื่่� อ
และความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง แผนการจััดการความเสี่่�ยงของบริิษััทจึึงมุ่่�งเน้้นไปยัังความผัันผวนของตลาด
การเงิินและบริิหารจััดการเพื่่�อลดผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงานให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้
บริิษััทมีีส่่วนงานบริิหารความเสี่่�ยง(ปรัับเปลี่่�ยนตามความเหมาะสม)ในการจััดการความเสี่่�ยง โดยนโยบาย
ของบริิ ษัั ท รวมถึึงนโยบายความเสี่่� ย งในด้้ า นต่่ า งๆ ได้้ แ ก่่ ความเสี่่� ย งจากอัั ต ราแลกเปลี่่� ย นเงิิ น ตรา
ต่่างประเทศ ความเสี่่�ยงจากอััตราดอกเบี้้�ย ความเสี่่�ยงจากราคา ความเสี่่�ยงด้้านการให้้สิินเชื่่�อ และความเสี่่�ยง
ด้้านสภาพคล่่อง ทั้้�งนี้้� หลัักการในการป้้องกัันความเสี่่�ยงจะเป็็นไปตามนโยบายที่่�คณะกรรมการบริิษััทอนุุมััติิ
เพื่่�อสื่่�อสารและใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการควบคุุมส่่วนงานบริิหารความเสี่่�ยงของบริิษััท
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
5		 การจััดการความเสี่่�ยงทางการเงิินและการบริิหารจััดการทุุน (ต่่อ)
5.1	ปััจจััยความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน (ต่่อ)
5.1.1 ความเสี่่�ยงด้้านตลาด
ความเสี่่� ย งด้้ า นตลาดคืือความเสี่่� ย งที่่� มูู ล ค่่ า ยุุ ติิ ธ รรมหรืือกระแสเงิิ น สดในอนาคตของเครื่่� อ งมืือ
ทางการเงิินจะมีีความผัันผวนอัันเนื่่�องมาจากการเปลี่่�ยนแปลงของราคาตลาด ความเสี่่�ยงด้้านตลาด
ประกอบด้้วยความเสี่่�ยง 3 ประเภท ได้้แก่่ ความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยน ความเสี่่�ยงจากอััตรา
ดอกเบี้้�ย และความเสี่่�ยงด้้านราคา
ก) 	ความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
บริิษััทไม่่มีีความเสี่่�ยงจากอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ
ข)

ความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ย
ความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ย คืือ ความเสี่่�ยงที่่�มููลค่่าของเครื่่�องมืือทางการเงิินและกระแส
เงิินสดของบริิษััทจะเปลี่่�ยนแปลงไปเนื่่�องจากการเปลี่่�ยนแปลงอััตราดอกเบี้้�ยในตลาด
บริิ ษัั ท มีี ค วามเสี่่� ย งจากอัั ต ราดอกเบี้้� ย ที่่� เ กิิ ด จากการเปลี่่� ย นแปลงของอัั ต ราดอกเบี้้� ย ใน
หนี้้�สิินและสิินทรััพย์์ที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ย ซึ่่�งบริิษััทได้้บริิหารความเสี่่�ยงบางส่่วนโดยการบริิหาร
รายรัับกัับรายจ่่ายที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ยใกล้้เคีียงกัันให้้สอดคล้้องกััน
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
5		 การจััดการความเสี่่�ยงทางการเงิินและการบริิหารจััดการทุุน (ต่่อ)
5.1	ปััจจััยความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน (ต่่อ)
5.1.1 ความเสี่่�ยงด้้านตลาด (ต่่อ)
ข) 	ความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ย (ต่่อ)
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่สำ่� �คั
ำ ญ
ั สามารถจััดตามประเภทอััตราดอกเบี้้�ย และสำำ�หรัับสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่มี่� อัี ตั ราดอกเบี้้�ยคงที่ส่� ามารถแยกตามวัันที่ค่� รบกำำ�หนด หรืือวัันที่่�
มีีการกำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ยใหม่่ (หากวัันที่่�มีีการกำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ยใหม่่ถึึงก่่อน) ได้้ดัังนี้้�

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินฝากสถาบัันการเงิิน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินตราสารหนี้้�
หลัักทรััพย์์รััฐบาลและรััฐวิิสาหกิิจ
ตราสารหนี้้�เอกชน
เงิินให้้กู้้�ยืืม
รวม
หนี้้�สิินทางการเงิิน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
รวม

อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่่า
ภายใน 1 ปี
1 ถึึง 5 ปีี มากกว่า 5 ปี
บาท
บาท
บาท

พ.ศ. 2564
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
มากกว่่า
ภายใน 1 ปี
1 ถึึง 5 ปีี มากกว่่า 5 ปีี
บาท
บาท
บาท

ไม่มี
ดอกเบี้ย
บาท

รวม
บาท

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

1,664,694,768 110,000,000

- 217,031,876

-

-

10,600,338

2,002,326,982

0.13 – 1.45

10,013,004
395,518,113 189,656,143
2,070,225,885 299,656,143

622,967
- 217,654,843

37,488,608
37,488,608

93,275,141
93,275,141

10,600,338

10,013,004
585,174,256
131,386,716
2,728,900,958

2.36
1.21 – 5.04
4.00 – 5.25

-

-

-

159,176,216
159,176,216

4.36 – 5.33

38,986,642 120,189,574
38,985,642 120,189,574

-

-

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2564

47

บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของเจ้้าของ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
5		 การจััดการความเสี่่�ยงทางการเงิินและการบริิหารจััดการทุุน (ต่่อ)
5.1	ปััจจััยความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน (ต่่อ)
5.1.1 ความเสี่่�ยงด้้านตลาด (ต่่อ)
ข) 	ความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ย (ต่่อ)
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่สำ่� �คั
ำ ญ
ั สามารถจััดตามประเภทอััตราดอกเบี้้�ย และสำำ�หรัับสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่มี่� อัี ตั ราดอกเบี้้�ยคงที่ส่� ามารถแยกตามวัันที่ค่� รบกำำ�หนด หรืือวัันที่่�
มีีการกำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ยใหม่่ (หากวัันที่่�มีีการกำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ยใหม่่ถึึงก่่อน) ได้้ดัังนี้้� (ต่่อ)

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินฝากสถาบัันการเงิิน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินตราสารหนี้้�
หลัักทรััพย์์รััฐบาลและรััฐวิิสาหกิิจ
ตราสารหนี้้�เอกชน
เงิินให้้กู้้�ยืืม
รวม
หนี้้�สิินทางการเงิิน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
รวม

อัตราดอกเบี้ยคงที่
มากกว่่า
ภายใน 1 ปี
1 ถึึง 5 ปีี มากกว่่า 5 ปีี
บาท
บาท
บาท
1,849,224,862

พ.ศ. 2563
อััตราดอกเบี้้�ยลอยตััว
มากกว่่า
ภายใน 1 ปีี
1 ถึึง 5 ปีี มากกว่่า 5 ปีี
บาท
บาท
บาท

ไม่่มีี
ดอกเบี้้�ย
บาท

รวม อัตราดอกเบี้ย
บาท (ร้อยละต่อปี)

34,000,000

-

70,159,425

-

-

9,669,284 1,963,053,571

0.13 - 1.90

34,000,000 10,108,358
161,230,799 209,520,627
2,044,455,661 253,628,985

25,000,000
25,000,000

2,431,106
72,590,531

11,069,049
11,069,049

20,592,491
20,592,491

44,108,358
- 395,751,426
34,092,646
9,669,284 2,437,006,001

2.36 - 2.60
1.21 - 4.85
4.75 - 5.25

37,182,080 155,699,608
37,182,080 155,699,608

-

-

-

-

-

192,881,688
192,881,688

4.36 - 5.33

Mittare Insurance Public Company Limited : Annual Report 2021

48

บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
5		 การจััดการความเสี่่�ยงทางการเงิินและการบริิหารจััดการทุุน (ต่่อ)
5.1	ปััจจััยความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน (ต่่อ)
5.1.1 ความเสี่่�ยงด้้านตลาด (ต่่อ)
ข) 	ความเสี่่�ยงด้้านอััตราดอกเบี้้�ย (ต่่อ)
การวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหวของอััตราดอกเบี้้�ย
รายการกำำ�ไรหรืือขาดทุุนจะมีีความอ่่อนไหวต่่อการเพิ่่�มขึ้้�นหรืือลดลงในรายได้้ดอกเบี้้�ยจาก
เงิินสดและเงิินฝากธนาคารและค่่าใช้้ จ่่ายดอกเบี้้� ย ซึ่่�งเป็็นผลมาจากการเปลี่่�ยนแปลงใน
อััตราดอกเบี้้�ยและมููลค่่ายุุติิธรรมของเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
บริิษััทไม่่มีีเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ค) 	ความเสี่่�ยงด้้านราคา
ความเสี่่�ยงด้้านราคาตราสารทุุน หมายถึึง ความเสีียหายที่่�มีีผลกระทบต่่อรายได้้ และ/หรืือ
มููลค่่าส่่วนของเจ้้าของเนื่่�องจากการเปลี่่�ยนแปลงของราคาตราสารทุุน
บริิ ษัั ท มีี ค วามเสี่่� ย งจากราคาของหลัั ก ทรัั พ ย์์ ข องเงิิ น ลงทุุ น ในตราสารทุุ น ที่่� วัั ดมูู ล ค่่ า
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน (FVPL)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 บริิษััทมีีความเสี่่�ยงจากการถืือเงิินลงทุุนใน
หลัั ก ทรัั พ ย์์ ซึ่่� ง ราคาจะเปลี่่� ย นแปลงไปตามภาวะตลาด ฝ่่ า ยลงทุุ น จะบริิ ห ารเงิิ น ลงทุุ น ใน
หลัักทรััพย์์ตามแผนการลงทุุน ที่่�ได้้รัับการอนุุมััติิโดยคณะกรรมการบริิหารการลงทุุนและ
คณะกรรมการบริิษััท ซึ่่�งสอดคล้้องกัับกรอบนโยบายการลงทุุนตามประกาศคณะกรรมการ
กำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
5		 การจััดการความเสี่่�ยงทางการเงิินและการบริิหารจััดการทุุน (ต่่อ)
5.1	ปััจจััยความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน (ต่่อ)
5.1.1 ความเสี่่�ยงด้้านตลาด (ต่่อ)
ค) 	ความเสี่่�ยงด้้านราคา (ต่่อ)
การวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหวของราคาตราสารทุุน
ตารางแสดงผลกระทบจากการเพิ่่�มขึ้้�นและลดลงของกำำ�ไรสุุทธิิและองค์์ประกอบอื่่�นในส่่วนของ
เจ้้าของของบริิษััท โดยการวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหวขึ้้�นอยู่่�กัับสมมติิฐานหากราคาตราสารทุุน
ของหุ้้�นเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1 หรืือลดลงร้้อยละ 1 ตามลำำ�ดัับ
31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตราสารทุุน
ราคาตราสารทุุน ราคาตราสารทุุน
ราคาตราสารทุุน
เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1
ลดลงร้้อยละ 1 เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1
ลดลงร้้อยละ 1
บาท
บาท
บาท
บาท
ผลกระทบต่่อกำ�ำ ไรสุุทธิิ
ผลกระทบต่่อองค์์ประกอบอื่่น�
ในส่่วนของเจ้้าของ

805,839

(805,839)

620,122

(620,122)

2,316,563

(2,316,563)

1,458,600

(1,458,600)

*โดยกำำ�หนดให้้ปัจั จััยอื่่น� คงที่แ่� ละตราสารทุุนทั้้�งหมดของกิิจการเคลื่่อ� นไหวในทิิศทางเดีียวกัับดััชนีี
กำำ�ไรสุุทธิิจะเพิ่่�มขึ้้�นหรืือลดลงเป็็นผลมาจากกำำ�ไรหรืือขาดทุุนของตราสารทุุนที่่�วััดมููลค่่าด้้วย
FVPL องค์์ประกอบอื่่�นของส่่วนของเจ้้าของจะเพิ่่�มขึ้้�นหรืือลดลงเป็็นผลมาจากกำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุนของตราสารทุุนที่่�วัดมู
ั ูลค่่าด้้วย FVOCI
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
5		 การจััดการความเสี่่�ยงทางการเงิินและการบริิหารจััดการทุุน (ต่่อ)
5.1	ปััจจััยความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน (ต่่อ)
5.1.2 ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต คืือ ความเสี่่�ยงที่่�คู่่�สััญญาของเครื่่�องมืือทางการเงิินฝ่่ายหนึ่่�งจะทำำ�ให้้เกิิดผล
ขาดทุุนทางการเงิินต่่อคู่่�สััญญาอีีกฝ่่ายหนึ่่�งโดยการที่่�ไม่่สามารถจ่่ายชำำ�ระภาระผููกพัันได้้
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตโดยส่่วนใหญ่่เกิิดจากรายการเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด กระแสเงิินสด
ตามสััญญาของเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย และเงิินให้้กู้้�ยืืม
ก)

การบริิหารความเสี่่�ยง
บริิษััทมีีนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�ได้้รัับการอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััท โดยมีีการ
กำำ�หนดนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตดัังนี้้�
วิิธีีการประเมิินความเสี่่�ยง
• การกำำ�หนดขีีดจำำ�กััดความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต และการตรวจสอบโดยฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง
• การพิิจารณาการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
• การประเมิินการผิิดนััดชำ�ำ ระหนี้้�
วิิธีีการรายงานความเสี่่�ยง
ฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยงจะรายงานผลการดำำ�เนิินงานให้้คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงรัับทราบ
อย่่างน้้อยทุุกไตรมาส รวมทั้้�งคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงจะมีีการประเมิินความเหมาะสม
ของนโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง และจะมีีการอนุุมััติิปรัับปรุุงแก้้ไข เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับการ
ดำำ�เนิินงานของบริิษััทและอุุตสาหกรรมอย่่างน้้อยปีีละครั้้�ง
วิิธีีการบริิหารความเสี่่�ยง
บริิษััทบริิหารความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตโดยการจััดกลุ่่�มของความเสี่่�ยง สำำ�หรัับเงิินฝากธนาคารและ
สถาบัันการเงิิน บริิษัทั จะเลืือกทำำ�รายการกัับสถาบัันการเงิินที่่�ได้้รัับการจััดอัันดัับจากสถาบัันจััด
อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือที่่�เป็็นอิิสระในระดัับ BBB+ เป็็นอย่่างน้้อย
เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ของบริิษััทเป็็นการลงทุุนที่่�มีีความเสี่่�ยงต่ำำ�� บริิษััทมีีการพิิจารณาการจััด
อัันดัับด้้านเครดิิตของเงิินลงทุุนเหล่่านั้้�นอย่่างสม่ำำ�� เสมอว่่ามีีความเสี่่�ยงที่่�เพิ่่�มขึ้้�นหรืือไม่่
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
5		 การจััดการความเสี่่�ยงทางการเงิินและการบริิหารจััดการทุุน (ต่่อ)
5.1	ปััจจััยความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน (ต่่อ)
5.1.2 ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต (ต่่อ)
ข)

หลัักประกััน
บริิษััทกำำ�หนดนโยบายและแนวทางปฏิิบััติิเพื่่�อลดความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต และกิิจการอนุุญาต
ให้้ลููกหนี้้�วางหลัักประกัันประเภทต่่างๆ เพื่่�อใช้้ในการกู้้�ยืืมเงิิน ซึ่่�งกิิจการมีีนโยบายภายใน
ที่่�รัับการวางหลัักประกัันสำำ�หรัับสิินทรััพย์์บางประเภทเพื่่�อลดความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต
บริิ ษัั ทป ระเมิิ น มูู ล ค่่ า ของหลัั ก ประกัั น นัั บ ตั้้� ง แต่่ วัั น ที่่� กิิ จ การเริ่่� ม กระบวนการสำำ� หรัั บ การ
ปล่่อยสิินเชื่่�อแก่่ลููกหนี้้�เงิินกู้้�ยืืม และกำำ�หนดให้้มีีการประเมิินมููลค่่าของหลัักประกัันตามรอบ
ระยะเวลาที่่�กำำ�หนด สำำ�หรัับประเภทของหลัักประกัันส่่วนใหญ่่ที่�บ่ ริิษััทรัับให้้วางเป็็นหลัักประกััน
ได้้ ได้้แก่่
-

ที่่�อยู่่�อาศััย
อสัังหาริิมทรััพย์์

ไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างมีีสาระสำำ�คััญของนโยบายการวางหลัักประกัันสำำ�หรัับสิินเชื่่�อของ
บริิษััทในรอบระยะเวลารายงาน และไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างมีีสาระสำำ�คััญของคุุณภาพ
ของหลัักประกัันเมื่่�อเทีียบกัับรอบรายงานก่่อนหน้้า
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
5		 การจััดการความเสี่่�ยงทางการเงิินและการบริิหารจััดการทุุน (ต่่อ)
5.1	ปััจจััยความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน (ต่่อ)
5.1.2 ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต (ต่่อ)
ข)

หลัักประกััน (ต่่อ)
ตารางด้้านล่่างแสดงจำำ�นวนสิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�ด้้อยค่่าและหลัักประกัันที่่�ถืือไว้้เพื่่�อลดความ
เสี่่�ยงด้้านเครติิต

มููลค่่าตาม
บััญชีีขั้้�นต้้น
บาท
เงิินให้้กู้้�ยืืม (หมายเหตุุ 15)
เงิินให้้กู้้�ยืืมแก่่พนัักงาน
เงิินให้้กู้้�ยืืมเพื่่�อการดำำ�เนิินงาน
รวมสิินทรััพย์์ที่่�ด้้อยค่่าด้้านเครดิิต

1,211,002
130,175,714
131,386,716

มููลค่่าตาม
บััญชีีขั้้�นต้้น
บาท
เงิินให้้กู้้�ยืืม (หมายเหตุุ 15)
เงิินให้้กู้้�ยืืมแก่่พนัักงาน
เงิินให้้กู้้�ยืืมเพื่่�อการดำำ�เนิินงาน
รวมสิินทรััพย์์ที่่�ด้้อยค่่าด้้านเครดิิต

1,480,095
32,612,551
34,092,646

31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
ผลขาดทุุน
ด้้านเครดิิต
ที่่�คาดว่่า
มููลค่่าสุุทธิิ
จะเกิิดขึ้้�น
ตามบััญชีี
บาท
บาท

-

มููลค่่า
ยุุติิธรรมของ
หลัักประกััน
บาท

1,211,002
130,175,714
131,386,716

3,200,000
399,900,000
403,100,000

31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
ผลขาดทุุน
ด้้านเครดิิต
ที่่�คาดว่่า
มููลค่่าสุุทธิิ
จะเกิิดขึ้้�น
ตามบััญชีี
บาท
บาท

มููลค่่า
ยุุติิธรรมของ
หลัักประกััน
บาท

-

1,480,095
32,612,551
34,092,646

3,200,000
64,400,000
67,600,000

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2564
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
5		 การจััดการความเสี่่�ยงทางการเงิินและการบริิหารจััดการทุุน (ต่่อ)
5.1	ปััจจััยความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน (ต่่อ)
5.1.2 ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต (ต่่อ)
ค)

การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน (ต่่อ)
บริิษััทมีีสิินทรััพย์์ทางการเงิิน 3 ประเภทที่่�ต้้องมีีการพิิจารณาตามโมเดลการวััดมููลค่่าผล
ขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
• เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
• เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
• เงิินให้้กู้้�ยืืม
แม้้ ว่่ า บริิ ษัั ท จะมีี ร ายการเงิิ น สดและรายการเทีี ย บเท่่ า เงิิ น สดซึ่่� ง เข้้ า เงื่่� อ นไขการพิิ จ ารณา
การด้้อยค่่าภายใต้้ TFRS 9 แต่่บริิษััทพิิจารณาว่่าการด้้อยค่่าของรายการดัังกล่่าวเป็็นจำำ�นวน
เงิินที่่�ไม่่มีีนััยสำำ�คััญ
เงิินให้้กู้้�ยืืม
บริิษััทมีีเงิินให้้กู้้�ยืืมที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย โดยรัับรู้้�ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาด
ว่่ า จะเกิิ ดขึ้้� น ใน 12 เดืือนข้้ า งหน้้ า สำำ� หรัั บ ลูู ก หนี้้� ที่่� ไ ม่่ ไ ด้้ มีี ก ารเพิ่่� มขึ้้� น ของความเสี่่� ย งด้้ า น
เครดิิตที่่�มีีนััยสำำ�คััญ และรัับรู้้�ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นตลอดอายุุสำำ�หรัับเงิิน
ให้้กู้้�ยืืมที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�นของความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�
บริิษััทพิิจารณาว่่าเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ซึ่่�งวััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่ายส่่วนใหญ่่นั้้�น
มีี ค วามเสี่่� ย งด้้ า นเครดิิ ต ต่ำำ�� ดัั ง นั้้� น ค่่ า เผื่่� อ ผลขาดทุุ น ที่่� รัั บ รู้้� ใ นระหว่่ า งปีี จึึ งจำำ�กัั ดอยู่่� ที่่� ผ ล
ขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นภายใน 12 เดืือน “ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตต่ำำ��” สำำ�หรัับ
ตราสารหนี้้�ที่่�อยู่่�ในความต้้องการของตลาดนั้้�นพิิจารณาจากอัันดัับด้้านเครดิิตที่่�อยู่่�ในระดัับ
ลงทุุน (Investment grade credit rating) จากหน่่วยงานจััดอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืืออย่่างน้้อย
หนึ่่�งหน่่วยงาน ตราสารอื่่�นๆ จะพิิจารณาว่่ามีีความเสี่่�ยงด้้านเครดิิตต่ำำ��เมื่่�อมีีความเสี่่�ยงจาก
การผิิดนััดชำำ�ระอยู่่�ในระดัับต่ำำ�� และผู้้�ออกตราสารมีีความสามารถทางการเงิินที่่�แข็็งแรงที่่�จะ
ปฏิิบัติั ิตามภาระผููกพัันตามสััญญาได้้
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
5		 การจััดการความเสี่่�ยงทางการเงิินและการบริิหารจััดการทุุน (ต่่อ)
5.1	ปััจจััยความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน (ต่่อ)
5.1.2 ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต (ต่่อ)
ค)

การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน (ต่่อ)
เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้� (ต่่อ)
ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นสำำ�หรัับเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่า
ด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย โดยเปิิดเผยแยกตามขั้้�นความเสี่่�ยงมีีดัังนี้้�

เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่า
ด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2564
การเปลี่่�ยนแปลงที่�เ่ กิิดจากการ
เปลี่่�ยนการจััดชั้้�น
การเปลี่่�ยนแปลงที่�เ่ กิิดจากการ
วััดมููลค่่าค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนใหม่่
สิินทรััพย์์ทางการเงิินใหม่่ที่ซื้่� อ้� หรืือได้้มา
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่ถู่� กู ตััดรายการ
ออกจากบััญชีี
ส่่วนที่่�ตััดจำำ�หน่่ายจากบััญชีี
ส่่วนที่่�ได้้รัับคืืน
ณ วัันที่�่ 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564

ผลขาดทุุนด้้าน
เครดิิตที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�นภายใน
12 เดืือน

พ.ศ. 2564
ผลขาดทุุนด้้าน
เครดิิตที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�นตลอด
อายุุสััญญาแต่่ยััง
ไม่่เกิิดการ
ด้้อยค่่า

ผลขาดทุุนด้้าน
เครดิิตที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�นตลอด
อายุุสััญญาและ
เกิิดการด้้อยค่่า

บาท

บาท

บาท

(319,789)

-

(35,022,779)

-

-

-

(908,649)
-

-

22,779
-

(1,288,438)

-

(35,000,000)

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2564
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
5		 การจััดการความเสี่่�ยงทางการเงิินและการบริิหารจััดการทุุน (ต่่อ)
5.1	ปััจจััยความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน (ต่่อ)
5.1.2 ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต (ต่่อ)
ค)

การด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน (ต่่อ)
เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้� (ต่่อ)
ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นสำำ�หรัับเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่า
ด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย โดยเปิิดเผยแยกตามขั้้�นความเสี่่�ยงมีีดัังนี้้� (ต่่อ)

ผลขาดทุุนด้้าน
เครดิิตที่่�คาดว่่า
จะเกิิดขึ้้�นภายใน
12 เดืือน
บาท
เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่า
ด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดจากการ
เปลี่่�ยนการจััดชั้้�น
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดจากการ
วััดมููลค่่าค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนใหม่่
สิินทรััพย์์ทางการเงิินใหม่่ที่่�ซื้้�อหรืือได้้มา
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่ถู่� กู ตััดรายการ
ออกจากบััญชีี
ส่่วนที่่�ตััดจำำ�หน่่ายจากบััญชีี
ส่่วนที่่�ได้้รัับคืืน
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
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พ.ศ. 2563
ผลขาดทุุนด้้าน
เครดิิตที่่�คาดว่่า ผลขาดทุุนด้้าน
จะเกิิดขึ้้�นตลอด เครดิิตที่่�คาดว่่า
อายุุสััญญาแต่่ยััง จะเกิิดขึ้้�นตลอด
ไม่่เกิิดการ อายุุสัญ
ั ญาและ
ด้้อยค่่า เกิิดการด้้อยค่่า
บาท
บาท

(351,684)

-

-

-

-

(35,022,779)

31,895
-

-

-

(319,789)

-

(35,022,779)

บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
5		 การจััดการความเสี่่�ยงทางการเงิินและการบริิหารจััดการทุุน (ต่่อ)
5.1	ปััจจััยความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน (ต่่อ)
5.1.3 ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง
ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง คืือ ความเสี่่�ยงที่่�บริิษััทประกัันภััยจะเผชิิญกัับความยากลำำ�บากในการ
ชำำ�ระคืืนภาระผููกพัันที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับหนี้้�สิินทางการเงิิน ซึ่่�งต้้องจ่่ายชำำ�ระด้้วยเงิินสดหรืือสิินทรััพย์์ทาง
การเงิินอื่่�น
การจััดการความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่องอย่่างรอบคอบคืือการมีีจำำ�นวนเงิินสดและหลัักทรััพย์์ที่่�อยู่่�ใน
ความต้้องการของตลาดอย่่างเพีียงพอ และการมีีแหล่่งเงิินทุุนที่่�สามารถเบิิกใช้้ได้้จากวงเงิินด้้าน
สิิ นเชื่่� อที่่�เพีี ยงพอต่่ อการชำำ�ระภาระผูู กพัั นเมื่่� อถึึ งกำำ�หนด ณ วัั นสิ้้� นรอบระยะเวลาบัั ญชีี บริิ ษัั ท มีี
เงิินสดและเงิินฝากธนาคารที่่�สามารถเบิิกใช้้ได้้ทัันทีีที่่�จััดประเภทอยู่่�ในเงิินสดและรายการเทีียบเท่่า
เงิินสด จำำ�นวน 232,801,430 บาท ( พ.ศ. 2563 : 84,094,886 บาท) และเงิินฝากสถาบัันการเงิินที่่�
ครบกำำ�หนดเกิินกว่่า 3 เดืือน จำำ�นวน 1,765,070,798 บาท ( พ.ศ. 2563 : 1,872,667,251 บาท )
วััตถุุประสงค์์ในการบริิหารสภาพคล่่องของบริิษััท จากลัักษณะของการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทซึ่่�งเป็็น
ธุุรกิิจที่่�มีีความยืืดหยุ่่�นและเปลี่่�ยนแปลงอยู่่�ตลอดเวลา ส่่วนงานบริิหารการเงิินของบริิษััทได้้คงไว้้ซึ่่�ง
ความยืืดหยุ่่�นในแหล่่งเงิินทุุนโดยการคงไว้้ซึ่่�งวงเงิินสิินเชื่่�อที่่�เพีียงพอ
ผู้้�บริิ ห ารได้้ พิิ จ ารณาประมาณการกระแสเงิิ น สดของบริิ ษัั ทอย่่ า งสม่ำำ�� เสมอโดยพิิ จ ารณาจาก ก)
เงิินสำำ�รองหมุุนเวีียน และ ข) เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด นอกเหนืือจากนี้้� บริิษััทยัังได้้ทำำ�การ
ประมาณการกระแสเงิินสดในสกุุลเงิินหลัักต่่างๆ พิิจารณาสิินทรััพย์์ที่่�มีีสภาพคล่่องสููงและอััตราส่่วน
สภาพคล่่องตามข้้อกำำ�หนดต่่าง ๆ และคงไว้้ซึ่่�งแผนการจััดหาเงิิน
ก)

การจััดการด้้านการจััดหาเงิิน
บริิษััทมีีนโยบายเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าสิินทรััพย์์ทางการเงิินของบริิษััทมีีสภาพคล่่องเพีียงพอที่่�จะ
สามารถตอบสนองภาระผููกพัันทางการเงิินที่่�บริิษััทมีีอยู่่� โดยการวิิเคราะห์์กระแสเงิินสดของ
บริิษััทอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าบริิษััทจะมีีกระแสเงิินสดเพีียงพอที่่�จะตอบสนองภาระ
ผููกพัันทางการเงิินดัังกล่่าว
สิินทรััพย์์ทางการเงิินของบริิษััทส่่วนใหญ่่ประกอบด้้วยเงิินสดและเงิินฝากสถาบัันการเงิิน และ
เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์ซึ่่�งมีีสภาพคล่่องสููง ผู้้�บริิหารของบริิษััทคาดว่่าสามารถขายสิินทรััพย์์
ดัังกล่่าวได้้ทันั เวลาเมื่่�อบริิษัทต้
ั อ้ งการระดมทุุนด้้วยราคาที่ใ่� กล้้เคีียงกัับมููลค่่ายุุติธิ รรม ณ ขณะนั้้�น

ข) 	วัันครบกำำ�หนดของหนี้้�สิินทางการเงิิน
ข้้อมููลวัันครบกำำ�หนดของหนี้้�สิินทางการเงิินได้้ถููกเปิิดเผยในหมายเหตุุข้้อ 25
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
5		 การจััดการความเสี่่�ยงทางการเงิินและการบริิหารจััดการทุุน (ต่่อ)
5.1	ปััจจััยความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน (ต่่อ)
5.1.4 ความเสี่่�ยงด้้านมููลค่่ายุุติิธรรม
ความเสี่่� ย งด้้ า นมูู ล ค่่ า ยุุ ติิ ธ รรม คืือ ความเสี่่� ย งที่่� มูู ล ค่่ า เครื่่� อ งมืือทางการเงิิ น จะเปลี่่� ย นแปลงไป
เนื่่�องจากการเปลี่่�ยนแปลงราคาตลาด
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด รายได้้จากการลงทุุนค้้างรัับสุุทธิิ เบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับสุุทธิิ
ลููกหนี้้�จากสััญญาประกัันภััยต่่อสุุทธิิ สิินทรััพย์์ทางการเงิินอื่่�น ค่่าสิินไหมทดแทนค้้างจ่่าย เจ้้าหนี้้�
บริิษััทประกัันภััยต่่อและหนี้้�สิินทางการเงิินอื่่�น มีีราคาตามบััญชีี ณ วัันที่่�ในงบแสดงฐานะการเงิิน
ใกล้้เคีียงกัับมููลค่่ายุุติิธรรม
ตารางต่่ อไปนี้้� แสดงสิิ นทรัั พย์์ และหนี้้�สิินทางการเงิิ นที่่� วััดมููลค่่ าหรืือเปิิ ดเผยข้้อมููลมูู ลค่่ ายุุ ติิธรรม
ตามลำำ�ดัับชั้้�นของมููลค่่ายุุติิธรรม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีีดัังต่่อไปนี้้�
ข้อมูลระดับที่ 1

ข้้อมููลระดัับที่่� 2

ข้อมูลระดับที่ 3

รวม

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
บาท

31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2564
บาท

31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2563
บาท

31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2564
บาท

31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2563
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
บาท

80,583,855

62,012,161

-

-

-

-

80,583,855

62,012,161

-

-

-

-

231,656,299

145,859,952

231,656,299

145,859,952

หลัักทรััพย์์รัฐั บาลและรััฐวิิสาหกิิจ

-

-

10,025,392

44,472,972

-

-

10,025,392

44,472,972

ตราสารหนี้้�เอกชน

-

-

552,913,743

365,461,373

-

-

552,913,743

365,461,373

1,768,971,246 1,877,512,530

-

-

-

- 1,768,971,246 1,877,512,530

1,778,926

-

-

-

-

1,850,815,529 1,941,303,617

562,939,135

409,934,345

231,656,299

สิินทรััพย์์
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วัดั
มููลค่่าด้ว้ ยมููลค่่ายุติุ ธิ รรม
ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน
ตราสารทุุน
สิินทรััพย์์ทางการเงิินที่่�วัดั
มููลค่่าด้ว้ ยมููลค่่ายุติุ ธิ รรม
ผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ตราสารทุุน
สิินทรััพย์์การเงิินที่่�วัดั มููลค่่า
ด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย

เงิินฝากสถาบัันการเงิินที่่มี� ี
กำำ�หนดจ่่ายคืืนเงิินเกิินกว่่า
3 เดืือนนัับแต่่วันั ที่่ไ� ด้้มา

1,260,428

อื่่น� ๆ
รวมสิินทรััพย์์
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1,260,428

1,778,926

145,859,952 2,645,410,963 2,497,097,914
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
5		 การจััดการความเสี่่�ยงทางการเงิินและการบริิหารจััดการทุุน (ต่่อ)
5.1	ปััจจััยความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน (ต่่อ)
5.1.4 ความเสี่่�ยงด้้านมููลค่่ายุุติิธรรม (ต่่อ)
มููลค่่ายุุติิธรรมแบ่่งออกเป็็นลำำ�ดัับชั้้�นตามข้้อมููลที่่�ใช้้ดัังนี้้�
ข้้อมููลระดัับ 1: 	มูู ล ค่่ า ยุุ ติิ ธ รรมของเครื่่� อ งมืือทางการเงิิ น อ้้ า งอิิ ง จากราคาเสนอซื้้� อปัั จ จุุ บัั น ที่่�
อ้้างอิิงจากตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ข้้อมููลระดัับ 2: 	มูู ล ค่่ า ยุุ ติิ ธ รรมของเครื่่� อ งมืือทางการเงิิ น วัั ดมูู ล ค่่ า โดยใช้้ เ ทคนิิ ค การประเมิิ น
มููลค่่าซึ่่�งใช้้ข้้อมููลที่่�สามารถสัังเกตได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญและอ้้างอิิงจากประมาณ
การของกิิจการเองมาใช้้น้อย
้ ที่่�สุุดเท่่าที่่�เป็็นไปได้้
ข้้อมููลระดัับ 3: 	มูู ล ค่่ า ยุุ ติิ ธ รรมของเครื่่� อ งมืือทางการเงิิ น วัั ดมูู ล ค่่ า โดยใช้้ เ ทคนิิ ค การประเมิิ น
มููลค่่าซึ่่�งไม่่ได้้มาจากอมููลที่่�สัังเกตได้้ในตลาด
การวััดมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์ทางการเงิินและหนี้้�สิินทางการเงิินเป็็นไปตามนโยบายการบััญชีี
ตามที่่�เปิิดเผยในหมายเหตุุ 4.7
การโอนระหว่่างระดัับของชั้้�นมููลค่่ายุุติธิ รรม
ในระหว่่างปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงในสภาพ
เศรษฐกิิจหรืือธุุรกิิจที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญซึ่่�งส่่งผลต่่อมููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์ทางการเงิินของบริิษััท
และไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงการจััดประเภทของสิินทรััพย์์ทางการเงิิน
ไม่่มีีรายการโอนระหว่่างระดัับ 1 และระดัับ 2 ของลำำ�ดัับชั้้�นมููลค่่ายุุติิธรรม และไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลง
เทคนิิคในการประเมิินมููลค่่าในระหว่่างปีี
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
5		 การจััดการความเสี่่�ยงทางการเงิินและการบริิหารจััดการทุุน (ต่่อ)
5.1	ปััจจััยความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน (ต่่อ)
5.1.4 ความเสี่่�ยงด้้านมููลค่่ายุุติิธรรม (ต่่อ)
การวััดมููลค่่ายุุติิธรรมระดัับที่่� 3
การเปลี่่�ยนแปลงของเครื่่�องมืือทางการเงิินระดัับ 3 สำำ�หรัับงวดสิ้้�นสุุด ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
และ พ.ศ. 2563 มีีดัังนี้้�

เงิินลงทุุนในตราสารทุุนที่�ไ่ ม่่อยู่่�ในความต้้องการของตลาด
ณ วัันที่่� 1 มกราคม
การเปลี่่�ยนแปลงในมููลค่่ายุุติธิ รรม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

145,859,952
85,796,347
231,656,299

282,439,557
(136,579,605)
145,859,952

ขั้้�นตอนการประเมิินมููลค่่ายุุติิธรรมของบริิษััท
ผู้้�บริิ ห ารของบริิ ษัั ท ใช้้ มูู ล ค่่ า ยุุ ติิ ธ รรมของหลัั ก ทรัั พ ย์์ หุ้้� นทุุ น ที่่� ไ ม่่ อยู่่� ในความต้้ อ งการของตลาด
ตามหนัังสืือเวีียนที่่ไ� ด้้รับั การแจ้้งจากสมาคมประกัันวิินาศภััยไทย โดยได้้ทำำ�การสอบทานสมมติิฐานที่ใ่� ช้้
ในการคำำ�นวณด้้วยวิิธีีการทางคณิิตศาสตร์์ (Actuarial valuation method) ซึ่่�งบริิษััทกลางคุ้้�มครอง
ผู้้�ประสบภััยเป็็นผู้้�ว่า่ จ้้างคำำ�นวณโดยผู้้�ประเมิินราคาอิิสระระดัับ Fellow Casualty Actuarial Society ซึ่่ง�
จะมีีการคำำ�นวณปีีละครั้้�ง และผู้้�บริิหารของบริิษัทั เห็็นว่่าราคาประเมิินดัังกล่่าวมีีความเหมาะสมที่่�จะใช้้
เป็็นมููลค่่ายุุติิธรรมของหลัักทรััพย์์นั้้�น
สำำ� หรัั บ มูู ล ค่่ า ยุุ ติิ ธ รรมของเงิิ น ลงทุุ น ที่่� จ ะถืือจนครบกำำ� หนดได้้ เ ปิิ ด เผยไว้้ ใ นหมายเหตุุ ข้้ อ 13 ซึ่่� ง
ประกอบด้้วย เงิินฝากสถาบัันการเงิินที่่�ครบกำำ�หนดเกิินกว่่า 3 เดืือน ซึ่่�งมีีมููลค่่ายุุติิธรรมอยู่่�ในระดัับ
ที่่� 1 และเงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�ซึ่่�งมีีมููลค่่ายุุติิธรรมอยู่่�ในระดัับที่่� 2 วััดมููลค่่ายุุติิธรรมโดยใช้้วิิธีีคิิด
ลดกระแสเงิิ นสดตามสัั ญญาด้้ วยอัั ตราผลตอบแทนตลอดอายุุ สัั ญญาของตราสารหนี้้� รุ่่� นนั้้� น ๆ ที่่�
เผยแพร่่โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้้�ไทย
มููลค่่ายุุติิธรรมของสิินทรััพย์์และหนี้้�สิินทางการเงิินที่่�สำ�คั
ำ ัญที่่�ไม่่ได้้วััดมููลค่่าด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมไม่่มีี
ความแตกต่่างเป็็นสาระสำำ�คััญกัับมููลค่่าตามบััญชีีในงบแสดงฐานะทางการเงิิน ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
5		 การจััดการความเสี่่�ยงทางการเงิินและการบริิหารจััดการทุุน (ต่่อ)
5.2 การบริิหารจััดการทุุน
บริิ ษััทดำำ�รงไว้้ ซึ่่�ง เงิิ นกองทุุ นตามข้้ อบัั งคัั บในประเทศของสำำ�นัั กงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่ งเสริิ ม การ
ประกอบธุุ ร กิิ จ ประกัั น ภัั ย วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ใ นการบริิ ห ารจัั ด การทุุ น ของบริิ ษัั ท คืือการจัั ด ให้้ มีี โ ครงสร้้ า งทาง
การเงิิ น ที่่� เ หมาะสม เพื่่� อ การดำำ� รงไว้้ ซึ่่� ง ความสามารถในการดำำ� เนิิ น งานอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง เพื่่� อป้้ อ งกัั น ผู้้�เอา
ประกัั น และสร้้ า งผลตอบแทนต่่ อผู้้�ถืือหุ้้� นและผลประโยชน์์ ต่่ อผู้้� ที่่� มีี ส่่ ว นได้้ เ สีี ยอื่่� น และเพื่่� อดำำ� รงไว้้ ซึ่�่ ง
โครงสร้้ า งของทุุ น ที่่� เ หมาะสมเพื่่� อ ลดต้้ น ทุุ น ทางการเงิิ น ของทุุ น ในการดำำ� รงไว้้ ซึ่่� ง ความเหมาะสมของ
โครงสร้้ างของทุุ น บริิ ษัั ทอาจปรัั บจำำ�นวนการจ่่ า ยเงิิ นปัั นผลให้้ กัับผู้้�ถืือหุ้้�น การคืืนทุุ นให้้ แก่่ ผู้้�ถืือหุ้้� น หรืือ
การออกหุ้้�นใหม่่

6		ความเสี่่�ยงด้้านการประกัันภััย
เป็็ น ความเสี่่� ย งที่่� เ กิิ ด จากความผัั น ผวนของระยะเวลา ความถี่่� และความรุุ น แรงของเหตุุ ก ารณ์์ ที่่� รัั บ ประกัั น ภัั ย
ตลอดจนการจ่่ายชำำ�ระค่่าสิินไหมทดแทนต่่างจากที่่�คาดการณ์์ไว้้ ณ วัันที่่�พิิจารณารัับประกัันภััย รวมถึึงความเสี่่�ยง
ในการพิิ จ ารณารัั บ ประกัั น ภัั ย ความเสี่่� ย งจากการกระจุุ ก ตัั ว ของค่่ า สิิ น ไหมทดแทนจากมหัั น ตภัั ย และ
การประมาณการค่่าสิินไหมทดแทนด้้วย
ความเสี่่�ยงของสััญญาประกัันภััยคืือโอกาสที่่�จะเกิิดเหตุุการณ์์และความไม่่แน่่นอนของจำำ�นวนเงิินของค่่าสิินไหม
ทดแทน ซึ่่�งความเสี่่�ยงเหล่่านี้้�ไม่่มีีแบบแผนและไม่่สามารถคาดการณ์์ได้้ ความเสี่่�ยงหลัักคืือค่่าสิินไหมทดแทน
สมบููรณ์์เกิิดมีีมููลค่่าสููงกว่่าค่่าสิินไหมทดแทนที่่�จ่่ายแล้้วรวมกัับค่่าสิินไหมทดแทนค้้างจ่่ายและสำำ�รองค่่าสิินไหม
ทดแทนที่่�บัันทึึกไว้้ตามบััญชีี ซึ่่�งความเสี่่�ยงดัังกล่่าวสััมพัันธ์์กัับการกำำ�หนดราคาแต่่ละสััญญา และการพิิจารณา
เกี่่�ยวกัับระดัับของประมาณการค่่าสิินไหมทดแทนคงเหลืือของพอร์์ตสััญญาประกัันภััย
บริิษััทได้้จััดประเภทความเสี่่�ยงด้้านการประกัันภััยออกเป็็น 3 ด้้าน ได้้แก่่
1) ความเสี่่�ยงในการพิิจารณารัับประกัันภััยที่่�เกี่่�ยวกัับการคััดเลืือกและการกำำ�หนดราคา
2) ความเสี่่�ยงจากการกระจุุกตััว
3) ความเสี่่�ยงด้้านการจััดการสิินไหมทดแทนและการประมาณการสำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทน
วิิธีีการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านการประกัันภััยของบริิษัทั แต่่ละด้้าน มีีดัังต่่อไปนี้้�

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2564
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
6		ความเสี่่�ยงด้้านการประกัันภััย (ต่่อ)
ความเสี่่�ยงในการพิิจารณารัับประกัันภััยที่่�เกี่่�ยวกัับการคััดเลืือกและการกำำ�หนดราคา
บริิษััทได้้กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การคััดเลืือกภััยและนโยบายการจััดสรรประกัันภััยต่่อเพื่่�อให้้พนัักงานสามารถปฏิิบััติิ
ได้้ สอด คล้้ อ งกัั บนโยบายของบริิ ษััท และได้้ กำำ�หนดให้้ มีีการกระจายอำำ�นาจในการพิิ จารณารัั บประกัั นภัั ย ให้้ แก่่
พนัักงานในแต่่ละระดัับงานตามจำำ�นวนทุุนประกัันภััยของแต่่ละกรมธรรม์์ โดยวิิเคราะห์์จากข้้อมููลย้้อนหลัังหลายปีี
เพื่่�อกำำ�หนดอััตราเบี้้�ยประกัันภััยภายใต้้อััตราที่่�กฎหมายกำำ�หนดอย่่างเหมาะสม
ความเสี่่�ยงจากการกระจุุกตััว
บริิษัทั มีีความเสี่่�ยงด้้านการกระจุุกตััวจากการรัับประกัันภััยซึ่่�งโดยส่่วนใหญ่่เป็็นการรัับประกัันภััยรถยนต์์ อย่่างไรก็็ตาม
บริิษััทได้้มีีการกระจายความเสี่่�ยงจากการรัับประกัันภััยรถยนต์์ไปยัังลููกค้้ารายย่่อยต่่าง ๆ ที่่�กระจายตััวอยู่่�ทั่่�วประเทศ
รายละเอีียดของเบี้้�ยประกัันภััยรัับที่่�ถืือเป็็นรายได้้ของบริิษััท มีีดัังต่่อไปนี้้�
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
ประกันภัย
ประกัันภััยรถ
ที่มิใช่รถ
บาท
บาท
เบี้้�ยประกัันภััยรัับ
หััก เบี้้�ยประกัันภััยต่อ่
เบี้้�ยประกัันภััยรัับสุุทธิิ
บวก (หััก) สำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััยที่่�ยัังไม่่ถืือเป็็นรายได้้
เบี้้�ยประกัันภััยที่่�ถืือเป็็นรายได้้

3,952,938,072
(28,551,126)
3,924,386,946
(171,125,610)
3,753,261,336

138,906,771
(66,045,828)
72,860,943
(3,418,308)
69,442,635

4,091,844,843
(94,596,954)
3,997,247,889
(174,543,918)
3,822,703,971

สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
ประกันภัย
ประกันภัยรถ
ที่มิใช่รถ
บาท
บาท
เบี้้�ยประกัันภััยรัับ
หััก เบี้้�ยประกัันภััยต่อ่
เบี้้�ยประกัันภััยรัับสุุทธิิ
บวก (หััก) สำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััยที่่�ยัังไม่่ถืือเป็็นรายได้้
เบี้้�ยประกัันภััยที่่�ถืือเป็็นรายได้้
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3,713,469,685
(25,868,336)
3,687,601,349
(129,285,441)
3,558,315,908

133,390,807
(64,473,698)
68,917,109
(24,204)
68,892,905

รวม
บาท

รวม
บาท

3,846,860,492
(90,342,034)
3,756,518,458
(129,309,645)
3,627,208,813

บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
6		ความเสี่่�ยงด้้านการประกัันภััย (ต่่อ)
ความเสี่่�ยงด้้านการจััดการสิินไหมทดแทนและการประมาณการสำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทน
บริิษััทมีีการประมาณการสำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนตามรายละเอีียดที่่�ระบุุไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิินข้้อ 4.14
ทั้้� งนี้้� บริิ ษััทมีี ระบบการควบคุุมภายในเกี่่�ยวกัั บการจััดการสิิ นไหมทดแทนและค่่ าสิิ นไหมทดแทนค้้ างจ่่ ายเพื่่� อให้้
เป็็นไปตามนโยบายและภายใต้้ข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย โดยได้้มีีการจััดทำำ�คู่่�มืือการปฏิิบััติิงานและมีีการอบรมให้้
ความรู้้�แก่่ พ นัั ก งานที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งอย่่ า งสม่ำำ�� เสมอ รวมทั้้� ง ได้้ มีี ก ารตรวจสอบจากหน่่ ว ยงานตรวจสอบภายในเป็็ น
ประจำำ�ทุุกปีี เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่านโยบายและขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานได้้มีีการนำำ�ไปปฏิิบััติิตามที่่�กำำ�หนดไว้้ การควบคุุม
ดัั ง กล่่ า วรวมถึึงกำำ� หนดให้้ มีี ก ารแบ่่ ง แยกหน้้ า ที่่� ใ นแต่่ ล ะขั้้� น ตอนการปฏิิ บัั ติิ ง านและสิิ ทธิ์์� ก ารเข้้ า ถึึงข้้ อมูู ล อย่่ า ง
เหมาะสมเพื่่� อ ให้้ ส ามารถตรวจสอบได้้ ฝ่่ า ยคณิิ ต ศาสตร์์ ป ระกัั น ภัั ย ของบริิ ษัั ท จะทำำ� การสอบทานประมาณการ
สำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนทุุกสิ้้�นเดืือนและจััดทำำ�ประมาณการสำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนที่่�ดีีที่่�สุุดที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
ทุุ ก ไตรมาสด้้ ว ยวิิ ธีี ก ารคณิิ ต ศาสตร์์ ป ระกัั น ภัั ย ที่่� เ ป็็ น สากล นอกจากนี้้� บ ริิ ษัั ท ยัั ง ได้้ กำำ� หนดให้้ มีี ก ารสอบทาน
ประมาณการสำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนที่่�ดีีที่่�สุุด ณ วัันที่่� 30 มิิถุุนายน และวัันที่่� 31 ธัันวาคม โดยนัักคณิิตศาสตร์์
ประกัันภััยภายนอกเพื่่�อให้้ความเชื่่�อมั่่�นเพิ่่�มขึ้้�น

7		 ประมาณการทางบััญชีีที่่�สำำ�คััญ ข้้อสมมติิฐาน และการใช้้ดุุลยพิินิิจ
การประมาณการ ข้้อสมมติิฐาน และการใช้้ดุุลยพิินิิจได้้มีีการประเมิินทบทวนอย่่างต่่อเนื่่�องและอยู่่�บนพื้้�นฐาน
ของประสบการณ์์ ใ นอดีี ต และปัั จ จัั ยอื่่� น ๆ ซึ่่� ง รวมถึึงการคาดการณ์์ถึึ งเหตุุ ก ารณ์์ ใ นอนาคตที่่� เ ชื่่� อว่่ า มีี เ หตุุ ผ ลใน
สถานการณ์์ขณะนั้้�น
ในการจััดทำำ�งบการเงิินตามมาตรฐานการบััญชีีที่่�รัับรองทั่่�วไป ฝ่่ายบริิหารจำำ�เป็็นต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจและการประมาณ
การในเรื่่�องที่่�มีีความไม่่แน่่นอนเสมอ การใช้้ดุุลยพิินิิจและการประมาณการดัังกล่่าวนี้้�ส่่งผลกระทบต่่อจำำ�นวนเงิิน
ที่่�แสดงในงบการเงิินและต่่อข้้อมููลที่่�แสดงในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน ผลที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงอาจแตกต่่างไปจาก
จำำ�นวนที่�ป่ ระมาณการไว้้ การใช้้ดุุลยพิินิิจและการประมาณการที่่�สำ�คั
ำ ัญมีีดัังนี้้�
7.1 การด้้อยค่่าของเบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับ
บริิษััทได้้กำำ�หนดค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญเพื่่�อให้้สะท้้อนถึึงการด้้อยค่่าลงของค่่าเบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับซึ่่�งคาดว่่า
จะเรีียกเก็็บไม่่ได้้จากเบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับทั้้�งสิ้้�น ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญประมาณจากประสบการณ์์การเรีียก
เก็็บหนี้้�ในอดีีตและตามสถานะปััจจุุบัันของเบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับ ณ วัันที่่�ในงบแสดงฐานะการเงิิน
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
7		 ประมาณการทางบััญชีีที่่�สำำ�คััญ ข้้อสมมติิฐาน และการใช้้ดุุลยพิินิิจ (ต่่อ)
7.2 ประมาณการสิินทรััพย์์จากการประกัันภััยต่่อ
สิิ นทรัั พย์์จากสััญญาประกัันภััยต่่อเกิิด จากการประมาณการด้้ว ยวิิธีีเดีีย วกัับการประมาณการค่่าสิิ นไหม
ทดแทนค้้างจ่่ายสำำ�หรัับความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้วแต่่ยัังไม่่ได้้รัับรายงาน (หมายเหตุุ 7.5) และการคำำ�นวณ
สำำ�รองเบี้้�ยประกัันที่่�ยัังไม่่ถืือเป็็นรายได้้ สิินทรััพย์์จากการประกัันภััยต่่อจะถููกประเมิิน ณ วัันปิิดบััญชีี เพื่่�อให้้
จำำ�นวนเงิินที่่�แสดงในงบการเงิินสะท้้อนจำำ�นวนเงิินที่่�คาดว่่าจะได้้รัับในอนาคต โดยพิิจารณาจากการอัันดัับ
ความน่่าเชื่่�อถืือของบริิษัทรั
ั ับประกัันภััยต่่อและเงื่่�อนไขสััญญาประกัันภััยต่อ่
7.3 ประมาณการการด้้อยค่่าของค่่าความนิิยม
บริิษััททดสอบการด้้อยค่่าของค่่าความนิิยมทุุกปีี ตามที่่�ได้้กล่่าวในหมายเหตุุ 4.10 มููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ
คืืนของหน่่วยสิินทรััพย์์ที่่�ก่่อให้้เกิิดเงิินสด พิิจารณาจากการคำำ�นวณมููลค่่าจากการใช้้ การคำำ�นวณดัังกล่่าว
อาศััยการประมาณการ (หมายเหตุุ 17)
7.4 ภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีี
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีีจะรัับรู้้�เมื่่�อบริิษััทคาดการณ์์ได้้แน่่นอนว่่าประโยชน์์ทางภาษีีในอนาคตจะ
สามารถนำำ� ไปหัั ก กัั บ ผลแตกต่่ า งชั่่� ว คราวทางภาษีี ไ ด้้ บริิ ษัั ท ได้้ คำำ�นึึ งถึึงผลประโยชน์์ ท างภาษีี ใ นอนาคต
และการวางแผนทางภาษีีอย่่างรอบคอบและเป็็นไปได้้ เพื่่�อใช้้ในการประเมิินการรัับรู้้�ภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีี
สมมติิ ฐ านของบริิ ษัั ท เกี่่� ย วกัั บ ความสามารถในการทำำ�กำำ� ไรในอนาคตและการคาดการณ์์ ถึึ งการใช้้
ประโยชน์์ของผลแตกต่่างชั่่�วคราวทางภาษีี และการเปลี่่�ยนแปลงในสมมติิฐานที่่�สำำ�คััญในแต่่ละช่่วงเวลานั้้�น
อาจทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบอย่่างมีีสาระสำำ�คััญของฐานะทางการเงิินและผลการดำำ�เนิินงานของบริิษัทั
7.5 ประมาณการค่่าสิินไหมทดแทนค้้างจ่่ายสำำ�หรัับความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้วแต่่ยัังไม่่ได้้รัับรายงาน
ประมาณการค่่ าสิิ นไหมทดแทนค้้ างจ่่ ายสำำ�หรัั บความเสีี ยหายที่่�เ กิิ ดขึ้้� นแล้้ ว แต่่ ยัังไม่่ ได้้ รัั บรายงานบัั น ทึึก
ในงบแสดงฐานะการเงิิน โดยการคำำ�นวณจากหลายสมมติิฐาน ด้้วยวิิธีีคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยตามที่่�สำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััยกำำ�หนด สมมติิฐานดัังกล่่าวจะมีีการทบทวน
เป็็นประจำำ�ตามประสบการณ์์ที่�ผ่่ ่านมาและสถานการณ์์ปััจจุุบััน
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
7		 ประมาณการทางบััญชีีที่่�สำำ�คััญ ข้้อสมมติิฐาน และการใช้้ดุุลยพิินิิจ (ต่่อ)
7.6	สำำ�รองความเสี่่�ยงภััยที่่�ไม่่สิ้้�นสุุด
สำำ� รองประกัั น ภัั ย สำำ� หรัั บ ความเสี่่� ย งภัั ย ที่่� ยัั ง ไม่่ สิ้้� น สุุ ดคำำ� นวณตามวิิ ธีี ก ารทางคณิิ ต ศาสตร์์ ป ระกัั น ภัั ย
โดยใช้้การประมาณการที่่�ดีีที่่�สุุดของค่่าสิินไหมทดแทนที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นในระยะเวลาเอาประกัันที่่�เหลืืออยู่่�
ซึ่่�งการประมาณเงิินสำำ�รองดัังกล่่าวจำำ�เป็็นต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจของฝ่่ายบริิหาร ซึ่่�งอ้้างอิิงจากข้้อมููลในอดีีตและ
ประมาณการอย่่างดีีที่�สุ่ ุด ณ ขณะนั้้�น
7.7 การทดสอบความเพีียงพอของหนี้้�สิิน
ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงาน บริิษััทจะทำำ�การทดสอบความเพีียงพอของหนี้้�สิินจากสััญญาประกัันภััยที่่�รัับรู้้�
ในงบแสดงฐานะทางการเงิิน โดยเปรีียบเทีียบกัับประมาณการปััจจุุบัันของกระแสเงิินสดในอนาคตที่่�เกิิดจาก
สััญญาประกัันภััย หากการประเมิินนั้้�นแสดงให้้เห็็นว่่ามููลค่่าตามบััญชีีของหนี้้�สิินจากสััญญาประกัันภััยหััก
ด้้ ว ยต้้ น ทุุ น ในการได้้ ม ารอตัั ดบัั ญ ชีี ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งไม่่ เ พีี ย งพอเมื่่� อ เทีี ย บกัั บ การประมาณการกระแสเงิิ น สด
ในอนาคต มูู ล ค่่ า หนี้้� สิิ น จะถูู ก เพิ่่� มขึ้้� น เท่่ า กัั บ จำำ� นวนที่่� ไ ม่่ เ พีี ย งพอดัั ง กล่่ า วและจะรัั บ รู้้�ส่่ ว นที่่� ไ ม่่ เ พีี ย งพอ
ทั้้�งหมดนั้้�นในกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
7.8	ผลประโยชน์์พนัักงาน
หนี้้� สิิ น ผลประโยชน์์ พ นัั ก งานคำำ� นวณโดยนัั ก คณิิ ต ศาสตร์์ อิิ ส ระ หนี้้� สิิ น ที่่� รัั บ รู้้�ในงบแสดงฐานะการเงิิ น
คำำ� นวณโดยการใช้้ วิิ ธีี ป ระมาณการจากข้้ อสมมติิ ฐ านต่่ า ง ๆ ซึ่่� ง รวมถึึงอัั ต ราการเพิ่่� มขึ้้� น ของเงิิ น เดืือน
พนัักงาน และอััตราการเปลี่่�ยนแปลงในจำำ�นวนพนัักงาน การเปลี่่�ยนแปลงในอััตราเหล่่านี้้�มีีผลต่่อประมาณ
การผลประโยชน์์พนัักงาน ในทุุกปีีบริิษััทได้้มีีการทบทวนข้้อสมมติิฐานที่่�เหมาะสมซึ่่�งสะท้้อนถึึงประมาณ
การผลประโยชน์์พนัักงานที่่�คาดว่่าจะต้้องจ่่ายให้้กัับพนัักงาน
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
8		 การจััดประเภทสิินทรััพย์์ทางการเงิินและหนี้้�สิินทางการเงิิน
รายละเอีียดและมููลค่่าตามบััญชีีมีี ดัังนี้้�

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่า
เงิินสด
สิินทรััพย์์ทางการเงิินตราสารหนี้้�
สิินทรััพย์์ทางการเงิินตราสารทุุน
เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
อื่่�นๆ (หมายเหตุุ 41)
รวม

(บาท)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564

เครื่่�องมืือทาง
การเงิินที่่�วััด
มููลค่่าด้้วย
มููลค่่า
ยุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุน

เครื่่�องมืือทาง
การเงิินที่่�
กำำ�หนดให้้วััด
มููลค่่าด้้วย
มููลค่่า
ยุุติิธรรมผ่่าน
กำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุน

-

-

-

80,583,855
80,583,855

-

-

-

-

-

หนี้้�สิินทางการเงิิน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
รวม

เงิินลงทุุนใน
เงิินลงทุุนใน
ตราสารหนี้้�
ตราสารทุุนที่่�
ที่่�วัดั
กำำ�หนดให้้วััด
มููลค่่าด้ว้ ย มููลค่่าด้้วยมููลค่่า เครื่่�องมืือทาง
มููลค่่า
ยุุติธิ รรมผ่่าน
การเงิินที่่�วััด
ยุุติิธรรมผ่่าน
กำำ�ไร
มููลค่่าด้้วย
กำำ�ไรขาดทุุน
ขาดทุุน
ราคา
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น ทุุนตััดจำำ�หน่่าย
-

232,801,430

รวม
232,801,430

- 2,327,930,068 2,327,930,068
231,656,299
- 312,240,154
- 131,834,767 131,834,767
1,260,428
1,260,428
231,656,299 2,693,826,693 3,006,066,847
-

159,176,216
159,176,216

159,176,216
159,176,216

(บาท)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
เครื่่�องมืือทาง
การเงิินที่่�วััด
มููลค่่าด้้วย
มููลค่่า
ยุุติิธรรม
ผ่่านกำำ�ไรหรืือ
ขาดทุุน
สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่า
เงิินสด
สิินทรััพย์์ทางการเงิินตราสารหนี้้�
สิินทรััพย์์ทางการเงิินตราสารทุุน
เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้า้ งรัับ
อื่่น� ๆ (หมายเหตุุ 41)
รวม
หนี้้�สินิ ทางการเงิิน
หนี้้�สินิ ตามสััญญาเช่่า
รวม
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เครื่่�องมืือทาง เงิินลงทุุนใน
เงิินลงทุุนใน
การเงิินที่่� ตราสารหนี้้�
ตราสารทุุนที่่�
กำำ�หนดให้้วััด
ที่่�วัดั
กำำ�หนดให้้วััด
มููลค่่าด้้วย
มููลค่่าด้ว้ ย มููลค่่าด้้วยมููลค่่า เครื่่�องมืือทาง
มููลค่่า
มููลค่่า
ยุุติธิ รรมผ่่าน
การเงิินที่่�วััด
ยุุติิธรรมผ่่าน ยุุติิธรรมผ่่าน
กำำ�ไร
มููลค่่าด้้วย
กำำ�ไรหรืือ กำำ�ไรขาดทุุน
ขาดทุุน
ราคา
ขาดทุุน เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น ทุุนตััดจำำ�หน่่าย

-

-

-

62,012,161
62,012,161

-

-

-

-

-
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-

84,094,886

รวม
84,094,886

- 2,282,029,746 2,282,029,746
145,859,952
- 207,872,113
34,130,579
34,130,579
1,778,926
1,778,926
145,859,952 2,402,034,137 2,609,906,250
-

192,881,688
192,881,688

192,881,688
192,881,688

บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
9		 เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด

เงิินสด
เช็็คในมืือ
เงิินฝากสถาบัันการเงิินประเภทไม่่กำำ�หนดระยะเวลาจ่่ายคืืน
เงิินฝากสถาบัันการเงิินประเภทจ่่ายคืืนเมื่่�อสิ้้�นกำำ�หนดระยะเวลา
รวมเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่�ค่ าดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
เงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสดสุุทธิิ

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

337,673
368,449
227,632,215
4,463,093
232,801,430
232,801,430

332,771
79,828,709
3,933,406
84,094,886
84,094,886

10		 เบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับสุุทธิิ
จากการรัับประกัันภััยโดยตรง
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
ยัังไม่่ถึึงกำำ�หนดรัับชำำ�ระ
ค้้างรัับไม่่เกิิน 30 วััน
ค้้างรัับ 30 - 60 วััน
ค้้างรัับ 60 - 90 วััน
ค้้างรัับ 90 วััน - 1 ปีี
ค้้างรัับเกิินกว่่า 1 ปีี
รวมเบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับ
หััก ค่่าเผื่่�อหนี้้�สงสััยจะสููญ
เบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับสุุทธิิ

400,872,873
19,626,429
7,229,060
582,884
391,974
33,394,003
462,097,223
(42,906,795)
419,190,428

282,901,858
5,389,680
1,067,752
217,609
3,603,669
31,295,718
324,476,286
(30,811,978)
293,664,308

สำำ� หรัั บ เบี้้� ยป ระกัั น ภัั ยค้้ า งรัั บ จากตัั ว แทนและนายหน้้ า บริิ ษัั ท ได้้ กำำ� หนดหลัั ก เกณฑ์์ ก ารติิ ด ตามหนี้้� ใ ห้้ เ ป็็ น ไป
ตามกฎหมายว่่ า ด้้ ว ยการเก็็ บ เบี้้� ยป ระกัั น ภัั ย โดยหนี้้� ที่่� เ กิิ น กว่่ า กำำ� หนดชำำ� ระ บริิ ษัั ท ได้้ ดำำ� เนิิ น การตามกฎหมาย
กัับตััวแทนและนายหน้้าเป็็นกรณีีไป
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
11		สิินทรััพย์์จากการประกัันภััยต่่อ

สำำ�รองประกัันภััยส่่วนที่่�เรีียกคืืนจากบริิษััทประกัันภััยต่อ่
สำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนส่่วนที่่�เรีียกคืืนจากบริิษััทประกัันภััยต่อ่
สำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััยส่่วนที่่�เรีียกคืืนจากบริิษััทประกัันภััยต่อ่
- สำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััยที่�ยั่ ังไม่่ถืือเป็็นรายได้้ (Ceded UPR)
สิินทรััพย์์จากการประกัันภััยต่อ่

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

28,669,629

27,025,457

36,561,067
65,230,696

34,649,132
61,674,589

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

27,025,457
27,064,351

14,205,852
34,626,482

(212,411)

(712,188)

3,553,570
(28,761,338)
28,669,629

555,935
(21,650,624)
27,025,457

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

34,649,132
94,596,954
(92,685,019)
36,561,067

41,130,451
90,342,034
(96,823,353)
34,649,132

สำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนส่่วนที่่�เรีียกคืืนจากบริิษััทประกัันภััยต่่อ

ยอดคงเหลืือต้้นปีี
ค่่าสิินไหมทดแทนส่่วนที่่�เรีียกคืืนที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างปีีปััจจุุบััน
การเปลี่่�ยนแปลงประมาณการค่่าสิินไหมทดแทนส่่วนที่�เ่ รีียกคืืน
ที่่�เกิิดขึ้้�นในปีีก่่อน
การเปลี่่�ยนแปลงที่�เ่ กิิดจากข้้อสมมติิฐานในการคำำ�นวณ
สำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนส่่วนที่่�เรีียกคืืน
ค่่าสิินไหมทดแทนส่่วนที่่�เรีียกคืืนที่่�ได้้รัับระหว่่างปีี
ยอดคงเหลืือปลายปีี

สำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััยส่่วนที่่�เรีียกคืืนจากบริิษััทประกัันภััยต่่อ

ยอดคงเหลืือต้้นปีี
เบี้้�ยประกัันภััยต่่อสำำ�หรัับปีี
เบี้้�ยประกัันภััยต่่อที่�ถืือ
่ เป็็นรายจ่่ายในปีีนี้้�
ยอดคงเหลืือปลายปีี
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
12		ลููกหนี้้�จากสััญญาประกัันภััยต่่อ

เงิินค้้างรัับจากการประกัันภััยต่่อ
ลููกหนี้้�จากสััญญาประกัันภััยต่่อ

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

4,185,314
4,185,314

3,221,807
3,221,807

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

1,415,497
1,678,739
719,234
371,844
4,185,314

712,423
1,815,761
315,847
377,776
3,221,807

เงิินค้้างรัับเกี่่�ยวกัับการประกัันภััยต่อจำ
่ �ำ แนกตามอายุุหนี้้�ดัังนี้้�

ยัังไม่่ถึึงกำำ�หนดรัับชำำ�ระ
ค้้างรัับไม่่เกิินระยะเวลา 12 เดืือน
ค้้างรัับเป็็นระยะเวลา 1 - 2 ปีี
ค้้างรัับเกิินกว่่า 2 ปีี
รวมเงิินค้้างรัับเกี่่�ยวกัับการประกัันภััยต่่อ

13		สิินทรััพย์์ทางการเงิินตราสารหนี้้�
รายละเอีียดสิินทรััพย์์ทางการเงิินตราสารหนี้้� ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีีดัังนี้้�
พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

ตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
หลัักทรััพย์์รััฐบาลและรััฐวิิสาหกิิจ
ตราสารหนี้้�เอกชน
เงิินฝากสถาบัันการเงิินที่�ค่ รบกำำ�หนดเกิินกว่่า 3 เดืือน
รวม
หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่�ค่ าดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
รวมตราสารหนี้้�ที่่�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย

10,013,004
585,174,256
1,768,971,246
2,364,158,506
(36,228,438)
2,327,930,068

44,108,358
395,751,426
1,877,512,530
2,317,372,314
(35,342,568)
2,282,029,746

รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิินตราสารหนี้้�

2,327,930,068

2,282,029,746
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
13		สิินทรััพย์์ทางการเงิินตราสารหนี้้� (ต่่อ)
31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุน
มููลค่่าตามบััญชีี
ที่่�คาดว่่า
ขั้้�นต้้น
จะเกิิดขึ้้�น
บาท
บาท
ตราสารหนี้้�ที่่�วััดด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
ตราสารหนี้้�ที่่�ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญของ
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต (Stage 1)
ตราสารหนี้้�ที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญของ
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต (Stage 2)
ตราสารหนี้้�ที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิต (Stage 3)
รวม

มููลค่่าตามบััญชีี
บาท

2,329,158,506

(1,228,438)

2,327,930,068

35,000,000
2,364,158,506

(35,000,000)
(36,228,438)

2,327,930,068

31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุน
มููลค่่าตามบััญชีี
ที่่�คาดว่่า
ขั้้�นต้้น
จะเกิิดขึ้้�น
บาท
บาท

มููลค่่าตามบััญชีี
บาท

ตราสารหนี้้�ที่่�วััดด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
ตราสารหนี้้�ที่่�ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญของ
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต (Stage 1)
ตราสารหนี้้�ที่่�มีีการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญของ
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต (Stage 2)
ตราสารหนี้้�ที่่�มีีการด้้อยค่่าด้้านเครดิิต (Stage 3)
รวม

2,282,349,535

(319,789)

2,282,029,746

35,022,779
2,317,372,314

(35,022,779)
(35,342,568)

2,282,029,746

ในระหว่่างปีี พ.ศ. 2564 บริิษัทั มีีรายได้้ดอกเบี้้�ยเป็็นจำำ�นวนเงิิน 30,196,662 บาท (พ.ศ. 2563 : 39,110,960 บาท)
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 สิินทรััพย์์ทางการเงิินตราสารหนี้้�จำ�ำ นวน 14 ล้้านบาท (พ.ศ. 2563 : 14 ล้้านบาท) ได้้นำ�ำ ไป
วางเป็็นประกัันกัับนายทะเบีียนเพื่่�อเป็็นให้้เป็็นไปตามพระราชบััญญััติปิ ระกัันวิินาศภััย (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2551 (หมายเหตุุ 39)
ณ วัั น ที่�่ 31 ธัั น วาคม พ.ศ. 2564 บริิ ษัั ท ได้้ นำำ�สิิ น ทรัั พ ย์์ ท างการเงิิ น ตราสารหนี้้� ว างไว้้ กัั บ นายทะเบีี ย น เพื่่� อ ให้้
เป็็ น ไปตามประกาศสำำ�นัั ก งานคณะกรรมการกำำ�กัั บ และส่่ ง เสริิ ม การประกอบธุุ ร กิิ จ ประกัั น ภัั ย มีี มูู ล ค่่ า ตามบัั ญ ชีี
เป็็นจำำ�นวนเงิิน 621.43 ล้้านบาท (พ.ศ. 2563 : 505.00 ล้้านบาท) (หมายเหตุุ 39)
ณ วัันที่�่ 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 บริิษััทมีีสิินทรััพย์์ทางการเงิินตราสารหนี้้�ที่่�มีีภาระผููกพัันที่่�ใช้้เป็็นหลัักประกัันที่่�
ศาลเป็็นจำำ�นวนเงิิน 3.90 ล้้านบาท (พ.ศ. 2563: 4.85 ล้้านบาท) (หมายเหตุุ 41)

70

Mittare Insurance Public Company Limited : Annual Report 2021

บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
14		สิินทรััพย์์ทางการเงิินตราสารทุุน
รายละเอีียดสิินทรััพย์์ทางการเงิินตราสารทุุน มีีดัังนี้้�
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
มูลค่ายุติธรรม
บาท

31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2563
มููลค่่ายุุติิธรรม
บาท

73,077,234
7,506,621
80,583,855

55,881,631
6,130,530
62,012,161

ตราสารทุุนที่�วั่ ัดมููลค่่ายุุติธิ รรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ตราสารทุุน
รวมตราสารทุุนที่่�วััดมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จอื่่�น

231,656,299
231,656,299

145,859,952
145,859,952

รวมสิินทรััพย์์ทางการเงิินตราสารทุุน

312,240,154

207,872,113

ตราสารทุุนที่�วั่ ัดมููลค่่ายุุติธิ รรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
ตราสารทุุน
กองทุุน
รวมตราสารทุุนที่่�วััดมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน

ในระหว่่างปีี พ.ศ. 2564 บริิษัทั มีีรายได้้เงิินปัันผลเป็็นจำำ�นวนเงิิน 2,700,341 บาท (พ.ศ. 2563 : 3,995,646 บาท)
ในระหว่่างปีี พ.ศ. 2564 บริิษััทได้้รัับสิ่่�งตอบแทนจากการขายตราสารทุุนที่่�วััดมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรหรืือขาดทุุน
เป็็นจำำ�นวนเงิินรวม 142,686,305 บาท (พ.ศ. 2563: 103,151,388 บาท)
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
15		 เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ
รายละเอีียดเงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีีดัังนี้้�
พ.ศ. 2564
เงิินต้้น ดอกเบีย้ ค้างรับ
บาท
บาท
เงิินให้้กู้้�ยืืมที่่�มีีทรััพย์์สิินจำำ�นองเป็็นประกััน
เงิินให้้กู้้�ยืืมที่่�ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญของ
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต (Stage 1)
รวม
หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่�ค่ าดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
เงิินให้้กู้้�ยืืมที่่�มีีทรััพย์์สิินจำำ�นองเป็็นประกัันสุุทธิิ
เงิินให้้กู้้�ยืืมแก่่พนัักงานที่่�มีทรั
ี ัพย์์สิินจำำ�นองเป็็นประกััน
เงิินให้้กู้้�ยืืมที่่�ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญของ
ความเสี่่�ยงด้้านเครดิิต (Stage 1)
รวม
หััก ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่�ค่ าดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
เงิินให้้กู้้�ยืืมแก่่พนัักงานสุุทธิิ
เงิินให้้กู้้�ยืืมและดอกเบี้้�ยค้้างรัับสุุทธิิ

130,175,714
130,175,714
130,175,714

1,211,002
1,211,002
1,211,002
131,386,716

พ.ศ. 2563
เงินต้น ดอกเบี้้�ยค้้างรัับ
บาท
บาท

447,736 32,612,551
447,736 32,612,551
447,736 32,612,551

315
315
315

32,746
32,746
32,746

1,480,095
1,480,095
1,480,095

5,187
5,187
5,187

448,051 34,092,646

37,933

ณ วัันที่�่ 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 เงิินให้้กู้้�ยืืมโดยมีีทรััพย์์สิินจำำ�นองเป็็นประกััน เป็็นเงิินให้้กู้้�ยืืมโดยมีีอสัังหาริิมทรััพย์์
จำำ�นองเป็็นประกััน โดยคิิดอัตั ราดอกเบี้้�ยตามสััญญาระหว่่างร้้อยละ MLR และ MLR - 1.25 ต่่อปีี (พ.ศ. 2563: ร้้อยละ MLR ต่่อปี)ี
ณ วัันที่�่ 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 บริิษััทมีีเงิินให้้กู้้�ยืืมแก่่พนัักงานโดยมีีทรััพย์์สิินจำำ�นองเป็็นประกัันจำำ�นวน 1.21
ล้้านบาท (พ.ศ. 2563 : 1.48 ล้้านบาท) โดยคิิดอััตราดอกเบี้้�ยตามสััญญาร้้อยละ MLR - 0.5 ต่่อปีี (พ.ศ. 2563:
ร้้อยละ MLR - 0.5 ต่่อปีี)

72

Mittare Insurance Public Company Limited : Annual Report 2021

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
16		ส่่วนปรัับปรุุงอาคารและอุุปกรณ์์สุุทธิิ
พ.ศ. 2564
ราคาทุุน

ยอดต้้นปีี
บาท

ส่่วนปรัับปรุุง
อาคาร
เครื่่�องตกแต่่ง
และอุุปกรณ์์
สำำ�นัักงาน
ยานพาหนะ
รวม

39,558,250

เพิ่่�มขึ้้�น จำำ�หน่่าย
บาท
บาท

ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม
รายการ
ปรัับปรุุงและ
จััดประเภทใหม่่ ยอดปลายปีี
บาท
บาท

รายการ
ปรัับปรุุงและ
ยอดต้้นปีี ค่่าเสื่่�อมราคา จำำ�หน่่าย จััดประเภทใหม่่
บาท
บาท
บาท
บาท

ยอดปลายปีี
บาท

221,000

-

(4,481,165)

35,298,085

(37,792,198)

(321,464)

-

4,424,199 (33,689,463)

32,940,029 8,359,390
10,516,000 4,390,000
83,014,279 12,970,390

-

4,481,234
69

45,780,653
14,906,000
95,984,738

(25,731,940)
(8,023,556)
(71,547,694)

(3,440,802)
(962,029)
(4,724,295)

-

(4,477,484) (33,650,226)
- (8,985,585)
(53,285) (76,325,274)

ยอดต้้นปีี ยอดปลายปี
บาท
บาท
1,766,052

1,608,622

7,208,089 12,130,427
2,492,444 5,920,415
11,466,585 19,659,464
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งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของเจ้้าของ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
16		ส่่วนปรัับปรุุงอาคารและอุุปกรณ์์สุุทธิิ (ต่่อ)
พ.ศ. 2563
ราคาทุุน

ส่่วนปรัับปรุุง
อาคาร
เครื่่อ� งตกแต่่ง
และอุุปกรณ์์
สำำ�นักั งาน
ยานพาหนะ
รวม

ยอดต้้นปีี
บาท

เพิ่่�มขึ้้�น
บาท

39,558,250

-

ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม

รายการ
ปรัับปรุุงและ
จำำ�หน่่าย จััดประเภทใหม่่
บาท
บาท

ยอดปลายปีี
บาท

ยอดต้้นปีี ค่่าเสื่่�อมราคา
บาท
บาท

-

-

39,558,250 (37,534,693)

30,458,768 2,862,967 (381,706)
13,216,000
- (2,700,000)
83,233,018 2,862,967 (3,081,706)

-

32,940,029 (22,947,883)
10,516,000 (9,238,756)
83,014,279 (69,721,332)

(257,505)

รายการ
ปรัับปรุุงและ
จำำ�หน่่าย จััดประเภทใหม่่
บาท
บาท

-

(3,151,523) 367,466
(584,800) 1,800,000
(3,993,828) 2,167,466

ยอดปลายปีี
บาท

- (37,792,198)

ยอดต้้นปีี ยอดปลายปีี
บาท
บาท

2,023,557

1,766,052

- (25,731,940) 7,510,885
- (8,023,556) 3,977,244
- (71,547,694) 13,511,686

7,208,089
2,492,444
11,466,585

ค่่าเสื่่�อมราคาสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 จำำ�นวน 4.78 ล้้านบาท (พ.ศ. 2563 : 3.99 ล้้านบาท) ได้้รวมอยู่่�ในค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงานแล้้ว
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
17		ค่่าความนิิยม และการรวมธุุรกิิจ
เมื่่� อวัั น ที่่� 31 ธัั น วาคม พ.ศ. 2558 บริิ ษัั ท ได้้ รัั บ โอนพนัั ก งานทั้้� ง หมดจากบริิ ษัั ท แห่่ ง หนึ่่� ง ซึ่่� ง ประกอบกิิ จ การ
สํํารวจภััย โดยถืือเป็็นการรวมธุุรกิิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน ฉบัับที่่� 3 เรื่่�อง การรวมธุุรกิิจ ผลจาก
การรัับโอนพนัักงานทำำ�ให้้บริิษััทคาดว่่าจะสามารถลดต้้นทุุนการดำำ�เนิินงานได้้ บริิษััทมีีสิ่่�งตอบแทนจ่่ายให้้บริิษััท
ดัั ง กล่่ า วเป็็ นเงิิ นสดจำำ�นวน 31.45 ล้้ านบาท รัั บโอนหนี้้� สิินจากสำำ�รองผลประโยชน์์ ระยะสั้้�นของพนัั กงานมูู ลค่่ า
2.80 ล้้านบาท และภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงานหลัังออกจากงานมููลค่่า 1.75 ล้้านบาท ทำำ�ให้้บริิษััทมีีค่่าความ
นิิยมเป็็นจำำ�นวน 36 ล้้านบาท
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้้�บริิหารได้้ประเมิินการด้้อยค่่าของค่่าความนิิยม พบว่่าไม่่มีีค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่า
สำำ�หรัับค่่าความนิิยมดัังกล่่าว
ค่่าความนิิยมทั้้�งหมดได้้ถููกปัันส่่วนให้้แก่่หน่่วยงานสำำ�รวจภััยสำำ�หรัับธุุรกิิจรัับประกัันรถยนต์์ภาคสมััครใจซึ่่�งเป็็น
หน่่วยสิินทรััพย์์ที่่�ก่อ่ ให้้เกิิดเงิินสด (CGU) ที่่�ถููกกำำ�หนดตามส่่วนงาน
มููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนของหน่่วยสิินทรััพย์์ที่่�ก่่อให้้เกิิดเงิินสดพิิจารณาจากการคำำ�นวณมููลค่่าต้้นทุุนค่่าใช้้จ่่าย
ในการสำำ�รวจอุุบััติิเหตุุที่่�ลดลงจากการใช้้พนัักงานของบริิษััทแทนการว่่าจ้้างบุุคคลภายนอก การคำำ�นวณดัังกล่่าว
ใช้้ ป ระมาณการกระแสเงิิ นสดก่่ อนภาษีี ซึ่่� งอ้้ างอิิ งจากข้้ อมูู ลต้้ นทุุ นค่่ าใช้้ จ่่ า ยในการสำำ�รวจอุุ บัั ติิ เ หตุุ ที่่�เ กิิ ดขึ้้� น จริิ ง
ในปีีปััจจุุบััน ประกอบกัับการคาดการณ์์การเติิบโตในอนาคตครอบคลุุมระยะเวลา 1 ปีี
ข้้อสมมติิฐานที่่�ใช้้ในการคำำ�นวณมููลค่่าจากการใช้้แสดงได้้ดัังต่่อไปนี้้�
อััตราการเพิ่่�มขึ้้�นของค่่าใช้้จ่่ายค่่าสำำ�รวจอุุบััติิเหตุุหากทำำ�การว่่าจ้้างบุุคคลภายนอกต่่อรายการ : ร้้อยละ 0
อััตราการเติิบโตของจำำ�นวนรายการที่่�เกิิดค่่าสิินไหมทดแทนของธุุรกิิจประกัันรถยนต์์ภาคสมััครใจเทีียบกัับปีีปััจจุุบััน :
ร้้อยละ 5
อััตราการเพิ่่�มขึ้้�นของค่่าใช้้จ่่ายพนัักงานในส่่วนงานสำำ�รวจอุุบัติั ิเหตุุ : ร้้อยละ 5
อััตราคิิดลดก่่อนภาษีีที่่�ใช้้ในการประมาณการกระแสเงิินสด : ร้้อยละ 1.71 ต่่อปีี
ข้้อสมมติิฐานเหล่่านี้้�ได้้ถููกใช้้เพื่่�อการวิิเคราะห์์หน่่วยสิินทรััพย์์ที่�ก่่ ่อให้้เกิิดเงิินสดภายในส่่วนงานธุุรกิิจ
ฝ่่ายบริิหารพิิจารณาอััตราการเติิบโตจากงบประมาณโดยอ้้างอิิงจากผลประกอบการในอดีีตที่่�ผ่่านมาประกอบกัับ
การคาดการณ์์การเติิบโตของตลาด อััตราคิิดลดที่่�ใช้้เป็็นอััตราก่่อนหัักภาษีีที่่�สะท้้อนถึึงความเสี่่�ยงซึ่่�งเป็็นลัักษณะ
เฉพาะที่�เ่ กี่่�ยวข้้องกัับส่่วนงานนั้้�น ๆ
มููลค่่าที่ค่� าดว่่าจะได้้รับั คืืนคำำ�นวณโดยอ้้างอิิงจากมููลค่่าจากการใช้้ มีีจำ�ำ นวนมากกว่่ามููลค่่าตามบััญชีีอยู่่� 10.08 ล้้านบาท
หากมีีอััตราการลดลงของจำำ�นวนรายการที่่�เกิิดค่่าสิินไหมทดแทนของธุุรกิิจรัับประกัันรถยนต์์ภาคสมััครใจเทีียบ
กัับปีีปััจจุุบัันเป็็นร้้อยละ 7.5 จะทำำ�ให้้มููลค่่าที่่�คาดว่่าจะได้้รัับคืืนเท่่ากัับราคาตามบััญชีี
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หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
18		สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตนสุุทธิิ

โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์

โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์

ยอดต้้นปีี
บาท

ราคาทุุน
เพิ่่�มขึ้้�น
บาท

ยอดปลายปีี
บาท

8,005,125

1,473,040

9,478,165

ยอดต้้นปีี
บาท

ราคาทุุน
เพิ่่�มขึ้้�น
บาท

ยอดปลายปีี
บาท

4,668,537

3,336,588

8,005,125

พ.ศ. 2564
ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสะสม
ยอดต้้นปีี
ค่่าตััดจำำ�หน่่าย
บาท
บาท
(3,495,624)

(1,204,633)

พ.ศ. 2563
ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสะสม
ยอดต้้นปีี
ค่่าตััดจำำ�หน่่าย
บาท
บาท
(2,391,157)

(1,104,467)

ยอดปลายปีี
บาท
(4,700,257)

ยอดปลายปีี
บาท
(3,495,624)

สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน - สุุทธิิ
ยอดต้้นปีี
ยอดปลายปีี
บาท
บาท
4,509,501

4,777,908

สิินทรััพย์์ไม่่มีีตััวตน - สุุทธิิ
ยอดต้้นปีี
ยอดปลายปีี
บาท
บาท
2,277,380

4,509,501
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
19		สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีี
สิินทรััพย์์ (หนี้้�สิิน) ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี สามารถวิิเคราะห์์ได้้ดัังนี้้�

สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีที่่�จะใช้้ประโยชน์์ภายใน 12 เดืือน
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีที่่�จะใช้้ประโยชน์์เกิินกว่่า 12 เดืือน
หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีที่่�จะจ่่ายชำำ�ระภายใน 12 เดืือน
หนี้้�สิินภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีที่่�จะจ่่ายชำำ�ระเกิินกว่่า 12 เดืือน
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีสุุทธิิ

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

261,086,336
14,828,942
275,915,278

242,025,285
13,496,258
255,521,543

(330)
(45,178,879)
(45,179,209)

(8,785)
(28,019,610)
(28,028,395)

230,736,069

227,493,148

ภาษีีเงิินได้้รอตััดบัญ
ั ชีีคำำ�นวณจากผลแตกต่่างชั่่ว� คราวตามวิิธีหี นี้้�สินิ โดยใช้้อัตั ราภาษีีร้อย
้ ละ 20 (พ.ศ. 2563: ร้้อยละ 20)
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของเจ้้าของ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
19		สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีี (ต่่อ)
การเปลี่่�ยนแปลงของสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีีสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบด้้วย
ส�ำรองเบี้ย
ประกันภัย
ที่ยังไม่ถือเป็น สำำ�รองค่่าสินิ ไหม
รายได้ - สุทธิ
ทดแทน
บาท
บาท
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2564
เพิ่่�ม(ลด)ในกำำ�ไร (ขาดทุุน)
เพิ่่�มในกำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564

90,266,159
15,650,429
105,916,588

121,964,305
(1,680,151)
120,284,154

กำำ�ไร
จากการ
วััดมููลค่่า
เงิินลงทุุน
บาท

ภาระผููกพััน
ผลประโยชน์์
พนัักงานหลััง
ออกจากงาน
บาท

(24,938,207)
91,042
(17,159,269)
(42,006,434)

12,530,989
1,271,859
13,802,848

ค่าเผื่อผลขาดทุน
ค่่าเผื่่�อหนี้้�
ด้านเครดิตที่
สงสััยจะสููญ คาดว่าจะเกิดขึ้น
บาท
บาท

18,168,093
4,249,016
22,417,109

7,108,161
177,174
7,285,335

อื่นๆ
บาท

รวม
บาท

2,393,648 227,493,148
642,821 20,402,190
- (17,159,269)
3,036,469 230,736,069
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
19		สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีี (ต่่อ)
การเปลี่่�ยนแปลงของสิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอตััดบััญชีีสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบด้้วย (ต่่อ)
สำำ�รองเบี้้�ย
ประกัันภััย
ที่่�ยัังไม่่ถืือเป็็น สำำ�รองค่่าสิินไหม
รายได้้ - สุุทธิิ
ทดแทน
บาท
บาท
สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2563
(ปรัับปรุุงแล้้ว)
เพิ่่�ม(ลด)ในกำำ�ไร (ขาดทุุน)
เพิ่่�มในกำำ�ไร (ขาดทุุน) เบ็็ดเสร็็จอื่่�น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563

87,329,699
2,936,460
90,266,159

กำำ�ไร
จากการ
วััดมููลค่่า
เงิินลงทุุน
บาท

ภาระผููกพััน
ผลประโยชน์์
พนัักงานหลััง
ออกจากงาน
บาท

113,079,775 (48,925,725)
8,884,530 (3,328,403)
- 27,315,921
121,964,305 (24,938,207)

11,619,779
911,210
12,530,989

ค่่าเผื่่�อผลขาดทุุน
ค่่าเผื่่�อหนี้้�
ด้้านเครดิิตที่่�
สงสััยจะสููญ คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น
บาท
บาท

18,313,377
(145,284)
18,168,093

70,337
7,037,824
7,108,161

อื่่�นๆ
บาท

รวม
บาท

1,639,331
754,317
2,393,648

183,126,573
17,050,654
27,315,921
227,493,148
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
20		ค่่าจ้้าง ค่่าบำำ�เหน็็จและค่่าใช้้จ่่ายในการรัับประกัันภััยอื่่�นรอตััดบััญชีี

ยอดคงเหลืือต้้นปีี
ค่่าจ้้าง ค่่าบำำ�เหน็็จและค่่าใช้้จ่่ายในการรัับประกัันภััยอื่่�น
ที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างปีี
ค่่าจ้้าง ค่่าบำำ�เหน็็จและค่่าใช้้จ่่ายในการรัับประกัันภััยอื่่�น
ที่่�ถืือเป็็นรายจ่่ายในปีี
ยอดคงเหลืือปลายปีี
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พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

558,477,414

518,512,964

1,136,602,652

1,068,477,152

(1,088,746,180)
606,333,886

(1,028,512,702)
558,477,414

บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
21		สิินทรััพย์์สิิทธิิการใช้้
31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
ยอดต้้นงวด
1 มกราคม
พ.ศ. 2564
อาคารและส่่วนปรัับปรุุงอาคาร
ยานพาหนะและอุุปกรณ์์สำ�นั
ำ กั งาน
รวม

276,843,734
15,717,087
292,560,821

ราคาทุุน/ราคาที่่�ตีีใหม่่
สำำ�หรัับปีี
การเปลี่่�ยนแปลง
เพิ่่�มขึ้้�น
ในสััญญา
21,142,416
21,142,416

หน่่วย : บาท

ลดลง

ยอดสิ้้�นงวด ยอดต้้นงวด
31 ธัันวาคม 1 มกราคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564

(167,460) (19,759,981)
(167,460) (19,759,981)

276,843,734 99,212,153
16,932,062
7,951,947
293,775,796 107,164,100

ค่่าตััดจำำ�หน่่ายสะสม
สำำ�หรัับปีี
ลดลง

ยอดสิ้้�นงวด
31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2564

สิินทรััพย์์
สิิทธิิการใช้้สุุทธิิ

36,205,419
21,384,984 (19,759,981)
57,590,403 (19,759,981)

135,417,572
9,576,950
144,994,522

141,426,162
7,355,112
148,781,274

ค่่าตัดั จำำ�หน่่าย

31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ยอดต้้นงวด
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
อาคารและส่่วนปรัับปรุุงอาคาร
ยานพาหนะและอุุปกรณ์์สำ�นั
ำ กั งาน
รวม

216,023,087
17,643,526
233,666,613

ราคาทุุน/ราคาที่่�ตีีใหม่่
สำำ�หรัับปีี
การเปลี่่�ยนแปลง
เพิ่่�มขึ้้�น
ในสััญญา
20,122,246
20,122,246

ลดลง

60,820,647
2,501,783 (24,550,468)
63,322,430 (24,550,468)

หน่วย : บาท

ยอดสิ้้�นงวด ยอดต้้นงวด
31 ธัันวาคม 1 มกราคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563
276,843,734
15,717,087
292,560,821

63,006,734
10,066,992
73,073,726

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ส�ำหรับปี
ค่่าตัดั จำำ�หน่่าย

ลดลง

ยอดสิ้้�นงวด
31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2563

36,205,419
22,435,423
58,640,842

(24,550,468)
(24,550,468)

99,212,153
7,951,947
107,164,100

สิินทรััพย์์
สิิทธิิการใช้้สุุทธิิ
177,631,581
7,765,140
185,396,721

หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ถููกเปิิดเผยในหมายเหตุุประกอบข้้อมููลทางการเงิินข้้อ 25
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
22		สิินทรััพย์์อื่่�น

ลููกหนี้้�อื่่�น
ลููกหนี้้�จากการขายหลัักทรััพย์์
เงิินมััดจำำ�
อื่่�น ๆ (หมายเหตุุ 41)
รวม
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พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

8,183,081
10,883,135
29,812,834
48,879,050

14,718,315
479,230
10,912,873
26,175,804
52,286,222

บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
23		 หนี้้�สิินจากสััญญาประกัันภััย
หนี้้�สิินจาก
สััญญาประกัันภััย
บาท
สำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทน
- ค่่าสิินไหมทดแทนที่่�เกิิดขึ้้�นที่่�ได้้รัับรายงานแล้้ว
- ค่่าสิินไหมทดแทนที่�เ่ กิิดขึ้้�นแต่่ยัังไม่่ได้้รัับรายงาน
รวมสำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทน
สำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััย
- สำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััยที่�ยั่ ังไม่่ถืือเป็็นรายได้้
รวม

พ.ศ. 2564
หนี้้�สิินส่่วนที่่�เอา หนี้้�สิินจากสััญญา
หนี้้�สิินจาก
ประกัันภััยต่่อ
ประกัันภััยสุุทธิิ สััญญาประกัันภััย
บาท
บาท
บาท

พ.ศ. 2563
หนี้้�สิินส่่วนที่่�เอา หนี้้�สิินจากสััญญา
ประกัันภััยต่่อ
ประกัันภััยสุุทธิิ
บาท
บาท

780,444,015
(165,715,874)
614,728,141

(22,781,964)
(5,887,665)
(28,669,629)

757,662,051
(171,603,539)
586,058,512

834,212,873
(212,091,293)
622,121,580

(24,691,362)
(2,334,095)
(27,025,457)

809,521,511
(214,425,388)
595,096,123

2,165,043,160
2,779,771,301

(36,561,067)
(65,230,696)

2,128,482,093
2,714,540,605

1,988,587,307
2,610,708,887

(34,649,132)
(61,674,589)

1,953,938,175
2,549,034,298
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
23		 หนี้้�สิินจากสััญญาประกัันภััย (ต่่อ)
สำำ�รองประกัันภััยสำำ�หรัับสััญญาประกัันภััยระยะสั้้�น
23.1	สำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทน

ยอดคงเหลืือต้้นปีี
ค่่าสิินไหมทดแทนที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างปีีปััจจุุบััน
การเปลี่่�ยนแปลงประมาณการค่่าสิินไหมทดแทน
ที่่�เกิิดขึ้้�นในปีีก่่อน
การเปลี่่�ยนแปลงที่�เ่ กิิดจากข้้อสมมติิฐานในการคำำ�นวณ
สำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทน
ค่่าสิินไหมทดแทนจ่่ายระหว่่างปีี
ยอดคงเหลืือปลายปีี

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

622,121,580
2,003,169,904

579,639,041
2,036,581,861

(117,443,566)

(78,036,118)

46,375,419
(1,939,495,196)
614,728,141

(28,758,545)
(1,887,304,659)
622,121,580

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 บริิษััทมีีสำ�ำ รองค่่าสิินไหมทดแทนและค่่าสิินไหมทดแทนค้้างจ่่ายที่่�เกิิด
จากสััญญารัับประกัันภััยต่่อจำำ�นวน 0.26 ล้้านบาท (31 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 : 3.86 ล้้านบาท)
บริิ ษัั ทป ระมาณการอย่่ า งดีี ที่่� สุุ ด สำำ� หรัั บ สำำ� รองค่่ า สิิ น ไหมทดแทนจากข้้ อ เท็็ จ จริิ ง ของสถานการณ์์ แ ละ
รายงานการสำำ�รวจภััยจนถึึงปััจจุุบััน รวมทั้้�งข้้อสมมติิฐานต่่างๆ ที่่�บริิษััทพิิจารณาแล้้วว่่าเหมาะสม และ
สำำ�หรัับสำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนส่่วนที่่�เรีียกคืืนจากการประกัันภััยต่่อโดยอ้้างอิิงจากสััญญาประกัันภััยต่่อ
ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง อย่่ า งไรก็็ ต าม ความไม่่ แ น่่ น อนสืืบเนื่่� อ งของการใช้้ ข้้ อสมมติิ ข องผู้้�เชี่่� ย วชาญฝ่่ า ยสิิ น ไหม
ในการประมาณการสำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทน ซึ่่�งอาจมีีผลต่่อสำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนส่่วนที่่�เรีียกคืืนจาก
การเอาประกัันภััยต่่อดัังกล่่าว ซึ่่�งผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงอาจแตกต่่างจากประมาณการดัังกล่่าว และผลต่่าง
อาจมีีสาระสำำ�คััญ
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
23		 หนี้้�สิินจากสััญญาประกัันภััย (ต่่อ)
สำำ�รองประกัันภััยสำำ�หรัับสััญญาประกัันภััยระยะสั้้�น (ต่่อ)
23.1	สำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทน (ต่่อ)
23.1.1 การวิิเคราะห์์การครบกำำ�หนดของการจ่่ายชำำ�ระของสำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทน

สำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนที่ค่� าดว่่าจะจ่่ายชำำ�ระน้้อยกว่่า 1 ปีี
สำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนที่่ค� าดว่่าจะจ่่ายชำำ�ระระหว่่าง 1 - 2 ปีี
สำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนที่่ค� าดว่่าจะจ่่ายชำำ�ระระหว่่าง 2 - 5 ปีี
สำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนที่่�คาดว่่าจะจ่่ายชำำ�ระเกิินกว่่า 5 ปีี
รวมสำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนที่่ค� าดว่่าจะจ่่ายชำำ�ระ

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

600,710,364
17,692,114
(3,674,337)
614,728,141

596,616,113
28,750,297
(3,244,830)
622,121,580

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2564
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
23		 หนี้้�สิินจากสััญญาประกัันภััย (ต่่อ)
สำำ�รองประกัันภััยสำำ�หรัับสััญญาประกัันภััยระยะสั้้�น (ต่่อ)
23.1	สำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทน (ต่่อ)
23.1.2 การวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหวของการเปลี่่�ยนแปลงข้้อสมมติิหลััก

อััตราร้้อยละของการ
เพิ่่�มขึ้้�น/(ลดลง)
ในข้้อสมมติิฐาน
อััตราส่่วนการพััฒนาการค่่าสิินไหมทดแทน
ของปีีอุบัุ ัติิเหตุุล่่าสุุด
การตั้้�งสำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนของความ
เสีียหายอุุบััติิเหตุุรายการใหญ่่
อััตราส่่วนค่่าจััดการสิินไหมทดแทนที่�ไ่ ม่่
สามารถจััดสรรได้้

เพิ่่�มขึ้้�น 1
ลดลง 1
เพิ่่�มขึ้้�น 10
ลดลง 10
เพิ่่�มขึ้้�น 10
ลดลง 10

ผลกระทบต่่อ
สิินทรััพย์์จากการ
ประกัันภััยต่่อ
บาท

พ.ศ. 2564
ผลกระทบต่่อเงิิน
สำำ�รองค่่าสิินไหม
ทดแทนและค่่าจััดการ
สิินไหมทดแทนที่่�ไม่่
สามารถจััดสรรได้้
บาท

ผลกระทบต่่อ
กำำ�ไร(ขาดทุุน)
บาท

ผลกระทบต่่อ
ส่่วนของเจ้้าของ
บาท

115,749
(115,746)
-

16,207,231
(16,207,235)
4,393,200
(4,393,200)
3,583,729
(3,583,729)

(16,091,482)
16,091,489
(4,393,200)
4,393,200
(3,583,729)
3,583,729

(16,091,482)
16,091,489
(4,393,200)
4,393,200
(3,583,729)
3,583,729
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
23		 หนี้้�สิินจากสััญญาประกัันภััย (ต่่อ)
สำำ�รองประกัันภััยสำำ�หรัับสััญญาประกัันภััยระยะสั้้�น (ต่่อ)
23.1	สำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทน (ต่่อ)
23.1.2 การวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหวของการเปลี่่�ยนแปลงข้้อสมมติิหลััก (ต่่อ)

อััตราร้้อยละของการ
เพิ่่�มขึ้้�น/(ลดลง)
ในข้้อสมมติิฐาน
อััตราส่่วนการพััฒนาการค่่าสิินไหมทดแทน
ของปีีอุุบัติั ิเหตุุล่่าสุุด
การตั้้�งสำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนของความ
เสีียหายอุุบััติิเหตุุรายการใหญ่่
อััตราส่่วนค่่าจััดการสิินไหมทดแทนที่�ไ่ ม่่
สามารถจััดสรรได้้

เพิ่่�มขึ้้�น 1
ลดลง 1
เพิ่่�มขึ้้�น 10
ลดลง 10
เพิ่่�มขึ้้�น 10
ลดลง 10

ผลกระทบต่่อ
สิินทรััพย์์จากการ
ประกัันภััยต่่อ
บาท
149,704
(149,704)
-

พ.ศ. 2563
ผลกระทบต่่อเงิิน
สำำ�รองค่่าสิินไหม
ทดแทนและค่่าจััดการ
สิินไหมทดแทนที่่�ไม่่ ผลกระทบต่่อ
สามารถจััดสรรได้้ กำำ�ไร(ขาดทุุน)
บาท
บาท
16,676,105
(16,676,101)
1,865,520
(1,865,520)
3,708,775
(3,708,775)

(16,526,401)
16,526,397
(1,865,520)
1,865,520
(3,708,775)
3,708,775

ผลกระทบต่่อ
ส่่วนของเจ้้าของ
บาท
(16,526,401)
16,526,397
(1,865,520)
1,865,520
(3,708,775)
3,708,775

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2564
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
23		 หนี้้�สิินจากสััญญาประกัันภััย (ต่่อ)
23.1	สำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทน (ต่่อ)
23.1.3 ตารางค่่าสิินไหมทดแทนก่่อนการประกัันภััยต่่อ
ปีีอุุบัติั ิเหตุุ / ปีีที่่�รายงาน
ประมาณการค่่าสิินไหมทดแทน (บาท) :
- ณ สิ้้�นปีีอุบัุ ัติิเหตุุ
- หนึ่่�งปีีถััดไป
- สองปีีถััดไป
- สามปีีถััดไป
- สี่่�ปีถัี ัดไป
- ห้้าปีีถััดไป
ประมาณการค่่าสิินไหมทดแทนสััมบููรณ์์
ค่่าสิินไหมทดแทนจ่่ายสะสม
รวม
ประมาณการค่่าสิินไหมทดแทนสำำ�หรัับปีี
อุุบัติั ิเหตุุก่่อน พ.ศ. 2559
ค่่าใช้้จ่่ายในการจััดการสิินไหมทดแทนที่่�
ไม่่
สามารถจััดสรรได้้
ประมาณการค่่าสิินไหมทดแทนอื่่�น
รวมสำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทน

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

1,393,902,258
1,403,178,482
1,397,992,231
1,399,074,507
1,397,982,106
1,397,847,140
1,397,847,140
(1,399,148,482)
(1,301,342)

1,502,493,405
1,577,215,661
1,573,390,264
1,569,156,186
1,568,447,256
1,568,447,256
(1,570,554,426)
(2,107,170)

1,703,981,249
1,674,207,673
1,676,292,316
1,672,393,314
1,672,393,314
(1,673,317,301)
(923,987)

1,847,008,709
1,843,349,593
1,832,343,185
1,832,343,185
(1,826,213,081)
6,130,104

1,934,392,943
1,916,789,945
1,916,789,945
(1,877,115,125)
39,674,820

พ.ศ. 2564
บาท

รวม
บาท

1,962,125,472
1,962,125,472
(1,424,719,831)
537,405,641 578,878,066
411
35,837,288
12,376
614,728,141
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)
หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
23		 หนี้้�สิินจากสััญญาประกัันภััย (ต่่อ)
23.1	สำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทน (ต่่อ)
23.1.4 ตารางค่่าสิินไหมทดแทนสุุทธิิ
ปีีอุุบัติั ิเหตุุ / ปีีที่่�รายงาน
ประมาณการค่่าสิินไหมทดแทน (บาท) :
- ณ สิ้้�นปีีอุุบัติั ิเหตุุ
- หนึ่่�งปีีถััดไป
- สองปีีถััดไป
- สามปีีถััดไป
- สี่่�ปีถัี ัดไป
- ห้้าปีีถััดไป
ประมาณการค่่าสิินไหมทดแทนสััมบููรณ์์
ค่่าสิินไหมทดแทนจ่่ายสะสม
รวม
ประมาณการค่่าสิินไหมทดแทนสำำ�หรัับปีี
อุุบัติั ิเหตุุก่่อน พ.ศ. 2559
ค่่าใช้้จ่่ายในการจััดการสิินไหมทดแทนที่่�ไม่่
สามารถจััดสรรได้้
ประมาณการค่่าสิินไหมทดแทนอื่่�น
รวมสำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทน

พ.ศ. 2559
บาท

1,377,411,627
1,384,827,424
1,377,970,654
1,379,163,188
1,378,205,602
1,378,070,690
1,378,070,690
(1,379,372,034)
(1,301,344)

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

1,480,469,867 1,676,766,094
1,550,391,770 1,648,348,777
1,547,509,913 1,651,256,657
1,543,565,000 1,647,303,292
1,543,416,010
1,543,416,010 1,647,303,292
(1,545,523,175) (1,649,302,724)
(2,107,165)
(1,999,432)

1,820,988,747
1,818,120,165
1,808,451,223
1,808,451,223
(1,803,713,109)
4,738,114

1,897,640,671
1,881,096,807
1,881,096,807
(1,844,602,096)
36,494,711

พ.ศ. 2564
บาท

รวม
บาท

1,929,226,791
1,929,226,791
(1,414,823,171)
514,403,620 550,228,504
(19,656)
35,837,288
12,376
586,058,512
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
23		 หนี้้�สิินจากสััญญาประกัันภััย (ต่่อ)
สำำ�รองประกัันภััยสำำ�หรัับสััญญาประกัันภััยระยะสั้้�น (ต่่อ)
23.2	สำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััยที่่�ยัังไม่่ถืือเป็็นรายได้้

ยอดคงเหลืือต้้นปีี
เบี้้�ยประกัันภััยรัับสำำ�หรัับปีี
เบี้้�ยประกัันภััยที่่�ถืือเป็็นรายได้้ในปีีนี้้�
ยอดคงเหลืือปลายปีี

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

1,988,587,307
4,091,844,843
(3,915,388,990)
2,165,043,160

1,865,758,981
3,846,860,492
(3,724,032,166)
1,988,587,307

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 บริิษััทไม่่มีีการตั้้�งสำำ�รองความเสี่่�ยงภััยที่่�ยัังไม่่สิ้้�นสุุด เนื่่�องจากสำำ�รอง
ความเสี่่� ย งภัั ย ที่่� ยัั ง ไม่่ สิ้้� น สุุ ด ที่่� คำำ� นวณโดยนัั ก คณิิ ต ศาสตร์์ ป ระกัั น ภัั ย มีี จำำ� นวน 1,200.62 ล้้ า นบาท
(พ.ศ. 2563 : 1,142.60 ล้้านบาท) ซึ่่�งต่ำำ�� กว่่าสำำ�รองเบี้้�ยประกัันภััยที่่�ยัังไม่่ถืือเป็็นรายได้้

24		 เจ้้าหนี้้�บริิษััทประกัันภััยต่่อ

เงิินค้้างจ่่ายเกี่่�ยวกัับการประกัันภััยต่่อ
เงิินถืือไว้้จากการประกัันภััยต่่อ
รวม
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พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

17,759,251
29,841,407
47,600,658

21,722,392
27,908,424
49,630,816

บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
25		 หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
รายละเอีียดตามอายุุคงเหลืือของหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า มีีดัังนี้้�

ครบกำำ�หนด

31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2564
บาท

31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2563
บาท

ภายใน 1 ปีี
ระหว่่าง 1 - 2 ปีี
ระหว่่าง 2 - 3 ปีี
ระหว่่าง 3 - 4 ปีี
ระหว่่าง 4 - 5 ปีี
เกิิน 5 ปีี
รวม

38,986,642
39,241,281
39,729,859
41,129,246
89,188
159,176,216

37,182,080
37,676,858
38,168,400
39,083,320
40,771,030
192,881,688

แบ่่งเป็็น -  เงิินต้้น
-  ดอกเบี้้�ย

175,837,500
(16,661,284)

218,234,140
(25,352,452)

การวิิเคราะห์์การครบกำำ�หนดของการจ่่ายชำำ�ระหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าที่่�ไม่่มีีการคิิดลด มีีดัังนี้้�

ครบกำำ�หนด

31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2564
บาท

31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2563
บาท

ภายใน 1 ปีี
ระหว่่าง 1 - 2 ปีี
ระหว่่าง 2 - 3 ปีี
ระหว่่าง 3 - 4 ปีี
ระหว่่าง 4 - 5 ปีี
เกิิน 5 ปีี
รวม

46,138,500
44,423,400
42,915,000
42,270,600
90,000
175,837,500

46,113,040
44,707,380
43,277,880
42,234,240
41,901,600
218,234,140

ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 ดอกเบี้้�ยจ่่ายจากหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่ามีีจำ�ำ นวน 9.46 ล้้านบาท (พ.ศ. 2563 : 10.34
ล้้านบาท) ซึ่่�งถููกแสดงเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ “ต้้นทุุนทางการเงิิน” ในงบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
26		 ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงาน

งบแสดงฐานะทางการเงิิน
ผลประโยชน์์พนัักงานระยะสั้้�น
ผลประโยชน์์พนัักงานเมื่่�อเกษีียณอายุุ
ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงาน

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

37,152,207
69,014,240
106,166,447

25,033,039
62,654,947
87,687,986

รายการเคลื่่�อนไหวของภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงานเมื่่�อเกษีียณอายุุระหว่่างปีี มีีดัังนี้้�

ณ วัันที่่� 1 มกราคม
ต้้นทุุนบริิการปีีก่่อน
ต้้นทุุนดอกเบี้้�ย
ต้้นทุุนบริิการปีีปััจจุุบััน
การวััดมููลค่่าใหม่่ :
ขาดทุุนจากการประมาณการ - สมมติิฐานด้้านการเงิิน
ขาดทุุนจากการประมาณการ - สมมติิฐานด้้านประชากรศาสตร์์
ขาดทุุนที่่�เกิิดจากประสบการณ์์
หััก ผลประโยชน์์โครงการจ่่ายระหว่่างปีี
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

62,654,947
1,050,662
5,785,031

58,098,895
960,147
5,533,438

(476,400)
69,014,240

(1,937,533)
62,654,947

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

ร้้อยละ 1.8
ร้้อยละ 5.5
60 ปีี
ร้้อยละ 9.6

ร้้อยละ 1.8
ร้้อยละ 5.5
60 ปีี
ร้้อยละ 9.6

ข้้อสมมติิหลัักในการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยที่่�ใช้้เป็็นดัังนี้้�

อััตราคิิดลด
อััตราการเพิ่่�มขึ้้�นของเงิินเดืือน
การเกษีียณอายุุ
อััตราการหมุุนเวีียนของพนัักงาน
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
26		 ภาระผููกพัันผลประโยชน์์พนัักงาน (ต่่อ)
ข้้อสมมติิหลัักในการประมาณการตามหลัักคณิิตศาสตร์์ประกัันภััยที่่�ใช้้เป็็นดัังนี้้� (ต่่อ)

การเปลีย่ นแปลงในข้อสมมติ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
อััตราคิิดลด
อััตราการเพิ่่�มขึ้้น� ของ
เงิินเดืือน

ผลกระทบต่่อภาระผููกพัันโครงการผลประโยชน์์
เมื่่�อเกษีียณอายุุ (บาท)
การเพิ่่�มขึ้้�นของข้้อสมมติิ
การลดลงของข้้อสมมติิ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ร้้อยละ 1

ร้้อยละ 1

(6,461,513)

(6,252,825)

ร้้อยละ 1

ร้้อยละ 1

8,640,769

7,637,615

7,548,291

7,323,916

(7,490,029) (6,639,884)

การวิิ เ คราะห์์ ค วามอ่่ อ นไหวข้้ า งต้้ น นี้้� อ้้ า งอิิ ง จากการเปลี่่� ย นแปลงข้้ อสมมติิ ขณะที่่� ใ ห้้ ข้้ อสมมติิ อื่่� น คงที่่� ในทาง
ปฏิิบััติิสถานการณ์์ดัังกล่่าวยากที่่�จะเกิิดขึ้้�น และการเปลี่่�ยนแปลงในข้้อสมมติิอาจมีีความสััมพัันธ์์กััน ในการคำำ�นวณ
การวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหวของภาระผููกพัันผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้ที่่�มีีต่่อการเปลี่่�ยนแปลงในข้้อสมมติิหลัักได้้
ใช้้วิิธีีเดีียวกัับมููลค่่าปััจจุุบัันของภาระผููกพัันโครงการผลประโยชน์์ที่่�กำำ�หนดไว้้คำำ�นวณด้้วยวิิธีีคิิดลดแต่่ละหน่่วยที่่�
ประมาณการไว้้ (Projected Unit Credit Method) ณ วัันสิ้้�นรอบระยะเวลารายงานในการคำำ�นวณหนี้้�สิินบำำ�เหน็็จที่่�
รัับรู้้�ในงบแสดงฐานะการเงิิน
วิิธีีการและประเภทของข้้อสมมติิที่�ใ่ ช้้ในการจััดทำ�ำ การวิิเคราะห์์ความอ่่อนไหวไม่่ได้้เปลี่่�ยนแปลงจากปีีก่่อน
ระยะเวลาถัั ว เฉลี่่� ยถ่่ ว งน้ำำ�� หนัั ก ของภาระผูู ก พัั น ตามโครงการผลประโยชน์์ ณ วัั น ที่่� 31 ธัั น วาคม พ.ศ. 2564
คืือ 12.8 ปีี (พ.ศ. 2563 : 12.8 ปีี)
การวิิเคราะห์์การครบกำำ�หนดของการจ่่ายชำำ�ระผลประโยชน์์เมื่่�อเกษีียณอายุุที่�ไ่ ม่่มีีการคิิดลด

ผลประโยชน์์ที่�ค่ าดว่่าจะจ่่ายชำำ�ระน้้อยกว่่า 1 ปีี
ผลประโยชน์์ที่�ค่ าดว่่าจะจ่่ายชำำ�ระระหว่่าง 1 - 2 ปีี
ผลประโยชน์์ที่�ค่ าดว่่าจะจ่่ายชำำ�ระระหว่่าง 2 - 5 ปีี
ผลประโยชน์์ที่�ค่ าดว่่าจะจ่่ายชำำ�ระเกิินกว่่า 5 ปีี
รวมผลประโยชน์์ที่่�คาดว่่าจะจ่่ายชำำ�ระ

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

4,878,743
6,881,207
13,371,908
148,673,474
173,805,332

292,664
4,878,743
15,274,650
153,651,939
174,097,996
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
27		 หนี้้�สิินอื่่�น

ค่่าใช้้จ่่ายค้้างจ่่าย
ค่่าจ้้างและค่่าบำำ�เหน็็จค้้างจ่่าย
รายได้้ค่่าจ้้างและค่่าบำำ�เหน็็จรอตััดบััญชีี
อื่่�น ๆ
รวม

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

83,572,760
62,189,107
13,340,821
172,068,628
331,171,316

68,505,336
41,683,897
12,390,217
133,173,311
255,752,761

จำำ�นวนหุ้้�น
ที่่�ออกจำำ�หน่่าย

หุ้้�นสามััญ
ที่่�ออกจำำ�หน่่าย
บาท

15,184,250
15,184,250

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

28		ทุุนเรืือนหุ้้�น

ณ วัันที่่� 1 มกราคม พ.ศ. 2564
การออกหุ้้�น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564

ณ วัันที่�่ 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 หุ้้�นสามััญจดทะเบีียนทั้้�งหมดมีีจำำ�นวน 16,184,250 หุ้้�น (พ.ศ. 2563 : 16,184,250 หุ้้�น)
ซึ่่�งมีีมููลค่่าหุ้้�นละ 100 บาท (พ.ศ. 2563 : 100 บาท) โดยมีีหุ้้�นสามััญที่่�ได้้ออกจำำ�หน่่ายและชำำ�ระเต็็มมููลค่่าแล้้ว
จำำ�นวน 15,184,250 หุ้้�น (พ.ศ. 2563 : 15,184,250 หุ้้�น) มููลค่่าหุ้้�นละ 100 บาท (พ.ศ. 2563 : 100 บาท)

29		ทุุนสำำ�รองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัั ญ ญัั ติิ บ ริิ ษัั ทม หาชนจำำ�กัั ด พ.ศ. 2535 บริิ ษัั ทต้้ อ งสำำ� รองตามกฎหมายอย่่ า งน้้ อยร้้ อย ละ 5 ของ
กำำ�ไรสุุทธิิหลัังจากหัักส่่วนของขาดทุุนสะสมยกมา (ถ้้ามีี) จนกว่่าสำำ�รองนี้้�จะมีีมููลค่่าไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 10 ของทุุน
จดทะเบีียน สำำ�รองนี้้�ไม่่สามารถนำำ�ไปจ่่ายเงิินปัันผลได้้ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 บริิษััทไม่่มีีทุุนสำำ�รอง
ตามกฎหมายเนื่่�องจากยัังมีีขาดทุุนสะสม
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
30		ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน

ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับพนัักงานที่�ไ่ ม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการรัับประกัันภััย
และการจััดการค่่าสิินไหมทดแทน
ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับอาคารสถานที่�แ่ ละอุุปกรณ์์
ที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการรัับประกัันภััย
ค่่าภาษีีอากร
หนี้้�สููญและหนี้้�สงสััยจะสููญ
ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงานอื่่�น
รวม

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

122,476,789

119,163,220

93,222,523
495,608
22,187,621
116,302,371
354,684,912

94,544,975
450,431
319,979
121,074,013
335,552,618

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

256,857,540
4,054,189
14,871,018
33,802,938
309,585,685

251,816,307
4,781,228
15,574,593
32,870,576
305,042,704

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

30,196,662
2,700,341
32,897,003

39,110,960
3,995,646
43,106,606

31		ค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับพนัักงาน

เงิินเดืือนและค่่าแรง
เงิินประกัันสัังคม
เงิินสมทบโครงการผลประโยชน์์พนัักงาน
ผลประโยชน์์อื่่�น ๆ
รวม

32		 รายได้้จากการลงทุุนสุุทธิิ

ดอกเบี้้�ยรัับ
เงิินปัันผล
รวม
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
33		ผลกำำ�ไร(ขาดทุุน)จากเงิินลงทุุน

กำำ�ไร(ขาดทุุน)จากการจำำ�หน่่ายและการตััดรายการ
ตราสารทุุนที่่�จัดป
ั ระเภทและวััดมููลค่่า
ด้้วยมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน
รวม

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

13,096,454
13,096,454

(19,151,856)
(19,151,856)

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

(1,230,721)
(1,230,721)

(5,179,402)
(5,179,402)

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

885,870
885,870

35,189,123
35,189,123

34		ผลขาดทุุนจากการปรัับมููลค่่ายุุติิธรรม

ขาดทุุนจากการปรัับมููลค่่ายุุติิธรรม
ตราสารทุุนที่่�จััดประเภทและวััดมููลค่่า
เป็็นมููลค่่ายุุติิธรรมผ่่านกำำ�ไรขาดทุุน
รวม

35		ผลขาดทุุนด้้านเครดิิตที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�น

เงิินลงทุุนในตราสารหนี้้�วััดมููลค่่าด้้วยราคาทุุนตััดจำำ�หน่่าย
รวม
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
36		 ค่่าใช้้จ่า่ ยภาษีีเงิินได้้

ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้สำ�ำ หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

78,291,275

43,112,684

(20,402,190)

(17,050,654)

57,889,085

26,062,030

ภาษีีเงิินได้้งวดปััจจุุบััน :
ภาษีีเงิินได้้งวดปััจจุุบัันสำำ�หรัับกำำ�ไรทางภาษีีสำำ�หรัับปีี
ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี :
รายการที่่�เกิิดจากผลแตกต่่างชั่่�วคราว
รวมค่่าใช้้จ่า่ ยภาษีีเงิินได้้

ภาษีีเงิินได้้สำำ�หรัับกำำ�ไรก่่อนหัักภาษีีของบริิษััทมีียอดจำำ�นวนเงิินที่่�แตกต่่างจากการคำำ�นวณกำำ�ไรทางบััญชีีคููณกัับ
อััตราภาษีีมีีรายละเอีียดดัังนี้้� :

กำำ�ไรทางบััญชีีก่่อนภาษีีเงิินได้้
ภาษีีคำำ�นวณจากอััตราภาษีีร้้อยละ 20
ผลกระทบ :
ผลกระทบทางภาษีีของรายได้้ที่่�ได้้รัับยกเว้้นทางภาษีีและ
ค่่าใช้้จ่่ายที่�ไ่ ม่่สามารถนำำ�มาหัักภาษีีได้้
ค่่าใช้้จ่่ายภาษีีเงิินได้้

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

287,302,227
57,460,446

131,816,365
26,363,273

428,639
57,889,085

(301,243)
26,062,030

อััตราภาษีีเงิินได้้ถััวเฉลี่่�ยเป็็นร้้อยละ 20 (พ.ศ. 2563: ร้้อยละ 20)

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2564
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
37		กำำ�ไรต่่อหุ้้�น
กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐานสำำ�หรัับแต่่ละปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 คำำ�นวณจากกำำ�ไร
สำำ�หรัับปีีที่่�เป็็นส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�นสามััญของบริิษััทและจำำ�นวนหุ้้�นสามััญที่่�ออกจำำ�หน่่ายแล้้วระหว่่างปีีโดยแสดงการ
คำำ�นวณดัังนี้้�

กำำ�ไรสำำ�หรัับปีี (บาท)
จำำ�นวนหุ้้�นสามััญถััวเฉลี่่�ยถ่่วงน้ำำ�� หนััก (หุ้้�น)
กำำ�ไรต่่อหุ้้�นขั้้�นพื้้�นฐาน (บาทต่่อหุ้้�น)

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

229,413,142
15,184,250
15.11

105,754,335
15,184,250
6.96

บริิษััทไม่่มีีการออกหุ้้�นสามััญเทีียบเท่่าปรัับลดสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563

38		 รายการบััญชีีกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
บริิ ษัั ท มีี ร ายการบัั ญ ชีี กัั บ บุุ ค คลหรืือกิิ จ การที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั น สิิ น ทรัั พ ย์์ หนี้้� สิิ น รายได้้ แ ละค่่ า ใช้้ จ่่ า ยส่่ ว นหนึ่่� ง ของ
บริิ ษัั ท เกิิ ดขึ้้� น จากรายการกัั บ บุุ ค คลหรืือกิิ จ การที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั น บริิ ษัั ท เหล่่ า นั้้� น เกี่่� ย วข้้ อ งกัั น โดยการเป็็ น ผู้้�ถืือหุ้้�น
และ/หรืือ การเป็็นกรรมการทั้้�งทางตรงหรืือทางอ้้อมโดยกลุ่่�มบุุคคลเดีียวกััน
ลัักษณะความสััมพัันธ์์ของบริิษัทั ที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
บริิษัทั โอซีีโก้้ โบรคเกอร์์ จำำ�กััด
บริิษััท เอ็็มไออีี (ประเทศไทย) จำำ�กััด
บริิษััท แทน คอนซััลแทนท์์ จำำ�กััด

บริิษัทั ทีีเอ็็นดัับบลิิวแอดไวซอรี่่� จำำ�กัดั
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ประเภทธุุรกิิจ

ลัักษณะความสััมพัันธ์์

นายหน้้าประกัันภััย
ให้้ บ ริิ ก ารดูู แ ลและพัั ฒ นาระบบงานทาง
ด้้านคอมพิิวเตอร์์และให้้เช่่าอาคาร
ใ ห้้ บ ริิ ก า ร ง า น ด้้ า น ส่่ ง เ สริิ ม ก า ร ข า ย
งานการตลาด ให้้บริิการงานด้้านกฎหมาย
และติิดตามหนี้้�สินิ รวบรวมจััดพิมพ์
ิ โ์ ฆษณา
และเผยแพร่่ รวมทั้้�งวิิเคราะห์์ประเมิินผล
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ ด้้านการอบรมตััวแทน
ให้้บริิการที่่�ปรึึกษาทางธุุรกิิจ

มีีผู้้�ถืือหุ้้�นร่่วมกััน
เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นและมีีผู้้�ถืือหุ้้�นร่่วมกััน

Mittare Insurance Public Company Limited : Annual Report 2021

มีีผู้้�ถืือหุ้้�นร่่วมกััน

มีีผู้้�ถืือหุ้้�นร่่วมกััน

บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
38		 รายการบััญชีีกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (ต่่อ)
นโยบายการกำำ�หนดราคาสำำ�หรัับรายการที่่�สำำ�คััญกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันอธิิบายได้้ดัังต่่อไปนี้้�
นโยบายการกำำ�หนดราคา
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ

คิิดอััตราค่่านายหน้้าตามประเภทของการรัับประกัันภััยซึ่่�งเป็็นอััตรา
ที่่�คิดกั
ิ ับตััวแทนนายหน้้าประกัันวิินาศภััยทั่่�วไป
ค่าเช่าและค่าบริการ
เงื่่�อนไขเป็็นไปตามที่�ต่ กลงไว้้ในสััญญา
ค่าบริการงานทะเบียนและธุรกรรม
เงื่่�อนไขเป็็นไปตามที่�ต่ กลงไว้้ในสััญญา
ค่าบริการควบคุมและติดตามภาระหนี้สิน เงื่่�อนไขเป็็นไปตามที่�ต่ กลงไว้้ในสััญญา
ค่าบริการงานจัดอบรม
เงื่่�อนไขเป็็นไปตามที่�ต่ กลงไว้้ในสััญญา
ค่าบริการที่ปรึกษาทางธุรกิจ
เงื่่�อนไขเป็็นไปตามที่�ต่ กลงไว้้ในสััญญา

รายได้้และค่่าใช้้จ่่ายที่่�เกิิดขึ้้�นกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ.
2563 มีีดัังนี้้�

ค่่าใช้้จ่่าย
ค่่าจ้้างและค่่าบำำ�เหน็็จ
ค่่าใช้้จ่่ายในการรัับประกัันภััยอื่่�น
ต้้นทุุนทางการเงิิน
ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน
รวม

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

19,800,000
8,992,455
76,098,500
104,890,955

17,352
18,000,000
9,801,815
73,342,000
101,161,167

ณ วัันที่�่ 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ยอดคงเหลืือกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน ประกอบด้้วย

สิินทรััพย์์
เบี้้�ยประกัันภััยค้้างรัับสุุทธิิ
บริิษััท โอซีีโก้้ โบรคเกอร์์ จำำ�กััด

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

-

190,571

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2564
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บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
38		 รายการบััญชีีกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน (ต่่อ)

หนี้้�สิิน
หนี้้�สิินตามสััญญาเช่่า
บริิษััท เอ็็มไออีี (ประเทศไทย) จำำ�กััด
หนี้้�สิินอื่่�น
บริิษััท โอซีีโก้้ โบรคเกอร์์ จำำ�กััด
บริิษััท แทน คอนซััลแทนท์์ จำำ�กััด
บริิษััท เอ็็มไออีี (ประเทศไทย) จำำ�กััด

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

151,385,939

184,674,062

154,181
2,440,499
1,070,000

158,689
2,788,755
-

ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารสำำ�คััญของบริิษััท
ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารสำำ�คััญของบริิษัทั สำำ�หรัับแต่่ละปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 สรุุปได้้ดัังนี้้�

ผลประโยชน์์ระยะสั้้�น
ผลประโยชน์์เมื่่�อเกษีียณอายุุ
รวมค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารสำำ�คััญ

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

21,114,440
21,114,440

17,246,606
17,246,606

39		 หลัักทรััพย์์ประกัันวางไว้้กัับนายทะเบีียน
ณ วัันที่�่ 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 บริิษััทได้้นำำ�เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์วางเป็็นประกัันกัับนายทะเบีียน
เพื่่�อให้้เป็็นไปตามพระราชบััญญััติิประกัันวิินาศภััย พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 19 ดัังนี้้�

เงิินฝากสถาบัันการเงิิน

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

14,000,000

14,000,000

ณ วัันที่�่ 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 บริิษััทได้้นำำ�เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์วางไว้้กัับนายทะเบีียน
เพื่่�อให้้เป็็นไปตามประกาศสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย เรื่่�อง อััตรา
หลัักเกณฑ์์ และวิิธีกี ารวางเงิินสำำ�รองสำำ�หรัับเบี้้�ยประกัันภััยที่ยั่� งั ไม่่ตกเป็็นรายได้้ของบริิษัทป
ั ระกัันวิินาศภััย พ.ศ. 2557 ดัังนี้้�

เงิินฝากสถาบัันการเงิิน
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พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

621,425,600

505,000,000

บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
40		 ทรััพย์์สิินที่่�จััดสรรไว้้เป็็นจััดสรรเป็็นสิินทรััพย์์หนุุนหลััง
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 บริิษััทได้้นำ�ำ เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์ที่�มี่ ีข้้อจำำ�กััดในการก่่อภาระผููกพััน
ที่่�จััดสรรเป็็นสิินทรััพย์์หนุุนหลัังกัับธนาคารตามมาตรา 27/4 แห่่งพระราชบััญญััติิประกัันวิินาศภััย พ.ศ. 2535 ดัังนี้้�

เงิินฝากสถาบัันการเงิิน
ตราสารหนี้้�
ตราสารทุุน
รวม

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

1,298,253,845
595,187,261
226,443,807
2,119,884,913

1,350,000,000
439,859,784
207,872,113
1,997,731,897

41		 ทรััพย์์สิินที่่�มีีข้้อจำำ�กััดและภาระผููกพััน
ณ วัันที่�่ 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 บริิษัทั ได้้นำ�ำ เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์เป็็นหลัักทรััพย์์ค้ำำ��ประกััน ดัังนี้้�
พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

เงิินลงทุุนในหลัักทรััพย์์ที่�มี่ ีภาระผููกพััน
ที่่�ใช้้เป็็นหลัักประกัันศาล

3,900,448

4,845,279

เงิินฝากสถาบัันการเงิินที่่�มีีภาระผููกพััน
ที่่�ใช้้เป็็นหลัักประกัันที่่�ศาล
(แสดงภายใต้้หััวข้้อ “สิินทรััพย์์อื่่�น” ในงบแสดงฐานะการเงิิน)
รวม

1,260,428
5,160,876

1,778,926
6,624,205

42		 เงิินสมทบกองทุุนประกัันวิินาศภััย

ตามมาตรา 58 มาตรา 80/3 และมาตรา 80/4 แห่่งพระราชบััญญััติิประกัันวิินาศภััย พ.ศ. 2535 แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
โดยพระราชบััญญััติิประกัันวิินาศภััย (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2551 บริิษััทต้้องจ่่ายสมทบกองทุุนประกัันวิินาศภััยทุุกหกเดืือน
โดยคำำ�นวณจากเบี้้�ยประกัันภััยรัับ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 บริิษััทได้้จ่่ายเงิินสมทบสะสมเข้้ากองทุุนประกัันวิินาศภััยตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2552
เป็็นจำำ�นวนเงิิน 88,841,842 บาท (พ.ศ. 2563 : 78,620,276 บาท)

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2564

101

บริิษััท มิิตรแท้้ประกัันภััย จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
43		 ภาระผููกพัันและสััญญาบริิการระยะยาว

บริิษััทมีีภาระผููกพัันในจำำ�นวนเงิินที่่�ต้้องจ่่ายในอนาคตตามสััญญาบริิการ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 และ
ภาระผููกพัันในจำำ�นวนเงิินที่่�ต้้องจ่่ายในอนาคตตามสััญญาเช่่าดำำ�เนิินงานและสััญญาบริิการ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
พ.ศ. 2563 มีีดัังนี้้�

กำำ�หนดชำำ�ระ
ครบกำำ�หนดภายใน 1 ปีี
ครบกำำ�หนดเกิินกว่่า 1 ปีีแต่่ไม่่เกิิน 5 ปีี
รวม

พ.ศ. 2564
บาท

พ.ศ. 2563
บาท

96,420,000
1,360,000
97,780,000

94,200,000
94,200,000

44		 หนี้้�สิินที่่�อาจเกิิดขึ้้�น

ณ วัั น ที่�่ 31 ธัั น วาคม พ.ศ. 2564 บริิ ษัั ทถูู ก ฟ้้ อ งร้้ อ งคดีี จ ากการเป็็ น ผู้้�รัั บ ประกัั น ภัั ย โดยมีี ทุุ น ทรัั พ ย์์ ถูู ก ฟ้้ อ งเป็็ น
จำำ�นวนเงิินรวม 98.80 ล้้านบาท (พ.ศ. 2563 : 76.46 ล้้านบาท) การพิิจารณาคดีีดัังกล่่าวยัังไม่่แล้้วเสร็็จ อย่่างไร
ก็็ตามผู้้�บริิหารของบริิษััทได้้ประมาณความเสีียหายและบัันทึึกภาระหนี้้�สิินจากการถููกฟ้้องร้้องในมููลค่่าที่่�ไม่่เกิิน
ความคุ้้�มครองตามกรมธรรม์์แล้้วเป็็นจำำ�นวนรวม 32.45 ล้้านบาท (พ.ศ. 2563 : 35.56 ล้้านบาท) โดยแสดงภายใต้้
หััวข้้อ “สำำ�รองค่่าสิินไหมทดแทนและค่่าสิินไหมทดแทนค้้างจ่่าย” ในงบแสดงฐานะการเงิิน
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Message from the Chairman

We are pleased to present the operating results of Mittare
Insurance Public Company Limited for the year 2021.
The COVID-19 pandemic remained a major challenge to
business operations throughout 2021. The pandemic which began
in 2020, continued into its second full year with only occasional
short reprieves, had significant negative impact on households and
businesses. Moreover, the pandemic severely impacted the Thai
general insurance business resulting in two general insurance
companies permanently shutting down, leading to loss in consumer
confidence. In addition to the outbreak of COVID-19, there were severe
floods in several regions across the country in the latter half of 2021,
which also impacted the insurance business operations.
Good risk management practices allowed the Company to operate and provide full services without disruption
despite the COVID-19 outbreak and the severe floods. My sincere thanks and appreciation to our staff and executives who
collaborated to steer the Company through these inherent challenges in 2021. Management’s prioritization on the health
and safety of our employees by continuing to adopt a work-from-home approach as in 2020 to prevent the spreading of the
COVID-19 that came in several variants with stronger severity was noteworthy. The decision to adjust the work protocol for
most of the staff to continuously work from home in 2021 allowed the Company to serve our customers and agents without
any disruption during the year. I am grateful to the staff for their cooperation, unfailing support, and tireless efforts both
from home and from within the office. I am also deeply thankful to our agents and our insurance policyholders, who have
placed your trust in the Company, allowing us to achieve a satisfactory business growth.
The cooperation by all parties brought about fruitful results contributing to a business growth of 6.3 percent, which was
higher than the general insurance industry growth rate of 5.2 percent (data from Insurance Premium Rating Bureau). In 2021,
underwriting profit was Baht 591 million, representing a 25.60 percent growth from our 2020 underwriting profit of Baht 470
million. Despite the rise in operating expense to Baht 354 million in 2021, representing an increase of 5.70 percent from
the Baht 335 million in 2020, the Company was able to record a net profit after cooperate income tax of Baht 229 million in
2021. Moreover, as at the end of 2021, the Company’s Capital Adequacy Ratio (CAR ratio) stood at 503.46 percent, which
was significantly higher than the OIC regulatory minimum requirement of 120 percent.
Throughout 2021 the Company remained committed to providing good services without disruption despite the threat of
natural disaster, new pandemic, and cyber-attacks; sourcing effective digital tools to support and train our agents; improving
our claims handling operation; adopting the new international accounting standard IFRS17; implementing requirements
and complying with the personal data protection act; and, last but not least, improving the quality of life for our employees
and agents.
On behalf of the Board of Directors, heartfelt thanks to all our employees, agents, and executives for their
determination and dedication to help the Company navigate the multiple challenges of 2021 with good results. Thank you to
our shareholders for the unwavering trust and support during this time. We are committed to making Mittare Insurance Public
Company Limited an invaluable company for its insurance policyholders, employees, agents, executives, and shareholders.

Ms.Amornthip Chansrichawla
Chairman
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Message from President and CEO
In 2021, Thailand’s economy expanded by 1.6 percent, which was
an increase from the previous year that recorded the contraction of
6.2 percent. Although the Thai and global economy had been hit from
the outbreak of Coronavirus Disease (COVID-19) that had occurred
since 2020, the government’s measures and support from private
sectors assisted to bring the growth to the Thai economy. The country’s
export of goods expanded 18.8 percent while private consumption and
investments rose by 0.3 percent and 0.4 percent respectively. However,
the insurance industry which also affected from the COVID-19
pandemic disease still recorded the growth in 2021 with total direct
premium of Baht 265,849 million, an increase of Baht 13,060 million
or the growth of 5.2 percent from 2020 (data from Insurance Premium
Rating Bureau – IPRB). In late 2021, in addition to the highly competitive
insurance market, the industry was also deliberately damaged by the
trust issue after some general insurance companies had their general insurance permits revoked. On the other hand, the
incident had encouraged the public to understand and realize more about the significance of having an insurance policy.
In 2021, the Company gained Baht 4,092 million of direct premiums, an increase of Baht 245 million from 2020, or the
growth of 6.3 percent. This resulted in the market share of 1.5 percent, the same proportion as in 2020 (data from Insurance
Premium Rating Bureau – IPRB). The growth in premium and market share was partly contributed from the Company’s
development and improvement on the training procedure for agents to boost their potential on the market expansion. The
Company also developed a variety of products with the application of actuarial principles as a tool to create the products to
match demands of customers in each target segments by considering the appropriateness and value of money matching
the purchasing power of different groups of customers while bringing more technologies in work operation. Offering
satisfactory services for customers and business partners is another factor contributing to the Company’s growth.
The Company still emphasized on providing services to customers and business partners particularly the insurance
and claim services by adhering to the integrated services principles covering all aspects in term of quality, speed and
transparency to truly reflect the slogan “Mittare, Sincere and Transparency”. In the past year, despite the adjustment of
business operation to a work-from-home approach to ensure the safety and well-being of employees and to support measures
to prevent the spreading of COVID-19, the Company was able to offer excellence services to customers, business partners
and agents. In 2021, the company recorded net profit after corporate income tax at Baht 229 million, an increase from Baht 106
million in 2020. Moreover, the Company continued maintaining the strength of funding adequate to operate the business
with stability. As of December 31, 2021, the Company’s Capital Adequacy Ratio (CAR) was at 503.46 percent, which was
higher than the minimum requirement of the Office of Insurance Commission (OIC) for supervisory CAR at 120 percent.
Last but not least, on behalf of the Executive Board and President of Mittare Insurance Public Company Limited, I would
like to express our sincere thanks to our customers, business partners, shareholders, supporters, agents, executives and
every staff member for their trust and continuous support for the success of our operation during this challenging period.
We have a high hope to still receive their strong cooperation and coherent support for the year 2022.

Mr.Sukhathep Chansrichawla

President and Chief Executive Off icer
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Audit Committee’s Report on 2021
Annual Business Supervision

Dear Shareholders of Mittare Insurance Public Company Limited
The Audit Committee of Mittare Insurance Public Company Limited consisted of three members, namely Mr. Soontorn Boonsai
as Chairman, and Mr. Suwat Phrueksathien and Mr. Rungsun Choongwattana as members, which comply with the Office
of Insurance Commission’s Announcement on Criteria, Method and Conditions on Financial Reception and Payment,
Audit and Internal Control of Non-Life Insurance Companies B.E. 2557 and the second Announcement B.E. 2563.
The Committee has performed its function according to the scope and responsibility assigned by the company’s Board of
Directors as stated in the Audit Committee Charter. For the accounting year of 2021, the Committee held five meetings plus
one meeting (up to the date of reporting) in 2022, a total of six meetings altogether. Each meeting was attended by the full
body of the Committee and the company’s executives, the certified public accountant and the internal auditor concerning
related matters. The conclusions of the meeting were.
1. Verification of 2021 Quarterly Financial Reports and Annual Financial Report by questioning and listening to explanation
from the company’s executives and certified public accountant concerning accuracy, completeness and adequacy of
information disclosure. The Committee agreed with the certified public accountant that the financial statement was accurate
in its essence according to Thai Financial Report Standards (TFRS).
2. Verification of Performance Data and Internal Control System to evaluate adequacy, appropriateness and effectiveness
of the internal control of the company that would help achieving its set target by consideringthe Report of Annual Internal
Audit prepared according to the audit plan approved by the company’s Audit Committee, the Report of Special Auditing Case
conducted by the Internal Audit Division and the Report of the Internal Audit System Evaluation conducted by the certified
public accountant, which covered the company’s core business. The Committee also held a meeting with certified
public accountant without the presence of the company’s executives. No serious weak points or defects had been found.
The company’s properties had been appropriately maintained. Correct, complete, reliable and updated data/information had
been disclosed. The company also followed the good governance policy and the anti-corruption guidelines as set by the
company’s Board of Directors as well as organized the trainings and disseminated information to all employees in
the organization.
3. Verification of Internal Audit by considering the Internal Audit Division’s mission, scope of job, duty and responsibility,
independency, staff and budget, and giving approval to its Annual Internal Audit Plan prepared according to the corprate
risk that focused on examining risks in business operation, law implementation as well as its personnel training program to
ensure that the Internal Audit Division would operate according to its plan. The Committee viewed that the company had its
sufficient, appropriate and effective internal audit system as well as its continuous internal audit quality development in terms
of personnel and internal audit performance to meet international standard. For the year 2021, the company had recruited an
outside auditor on information technology to evaluate the company’s readiness for the implementation of requirements set
forth in the Office of Insurance Commission’s Announcement on Criteria and Risk Management on Information Technology of
General Insurance B.E. 2563. The Committee received the briefing about the result of the evaluation and improvement plan
from the information technology auditor and executives.
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4. Verification of Compliance with Laws Related to Business Administration, the Company’s Regulations and Commitments
Made with Outsiders by reviewing the Report of the Compliance Office and the meeting with the management, Report of
Certified Public Accountant, Report of Risk Management Division and Report of the Internal Audit Division as well as followed
up on the company’s readiness for the implementation of requirements set forth in the Private Information Protection Act.
The Committee was of the opinion that there had been no serious aspect of violation of the above-mentioned laws, regulations
and commitments made with outsiders.
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 guidelines and risk
management progress. Based on the Report of Risk Management Division and Report of the Internal Audit Division,
the Committee was of the opinion that the company had an efficient and effective risk management system and constantly
reviewed the risks to keep up with current situations.
6. Verification of Related Transactions or Transactions Likely to Cause Conflicts of Interest and Disclosure of
Related Information which the certified public accountant was of the opinion that substantial transactions traded with
related companies had been disclosed and recorded in the financial statements and notes of the financial statements.
The Committee agreed with the certified public accountant and commented that the above - mentioned transactions were
plausible while correct and complete information had been disclosed.
7. Selecting and Nominating Person to be Appointed Certified Public Accountant for Accounting Year 2022. The Committee
selected PricewaterhouseCoopers ABAS Limited as the company’s certified public accountant for Accounting Year 2022 after
reviewing its knowledge, expertise and experiences in insurance business auditing, the evaluation of the technical reserves,
and the non-life insurance business operation. The certified public accountant nominated by PricewaterhouseCoopers ABAS
Limited had been approved by the Securities and Exchange Commission and had no relationship with company, which might
affect the independency. The auditing company and certified public accountant had been nominated to the company’s Board
fo Directors for approval before presenting to the 2022 Annual Shareholders’ Meeting for the appointment and fee approval.
ln 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 was of the opinion that the company had made its report with
accurate financial statements 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 transactions; that it satisfactorily operated its business in accordance with the good governance principle,
transparency and reliability; and that it had continuously developed its business operational system to achieve the quality
suitable to business circumstances.
On behalf of Audit Committee

(Mr.Soontorn Boonsai)
Chairman of Audit Committee
10th March 2022
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Company Prof ile
Before becoming Mittare Insurance
Two years after the World War II, In February 5, 1947, the f irst Insurance Company in Thailand was found, off icially
operated and named as Thai Prasit Insurance and Warehouse Company Limited, with 10 million baht authorized capital.
An off ice located on Songwad Road District of Sampanthawong, Phranakorn. Primarily, the company was only specialized
in both F ire and Marine Insurance Policies. Subsequently, it was capable of entire insurance categories; motor, f ire, marine
and 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 Pom Prab Sattru Phai. 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 off ice shifted to a 10 f loors building, as headquarter, located at 295, Siphaya Road, Bangrak
District, Phra Nakorn, 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.
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 General Insurance were driffed apart, according to the Life Insurance
and General Insurance Law. This causes the company to operate two different section; the General Insurance 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 5 February 1947 till nowadays, company has been reliably operating insurance business and able to achieve
targets consistently. Currently, registered share capital of company is 1,618,425,000 baht with the paid-up share capital
as 1,518,425,000 baht. 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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Company order no. 053/2564 effected date 01-01-2022
ORGANIZATION CHART - MITTARE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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Mittare Insurance Public Company Limited
Registration No. . 0107555000252
1. Company Information
- Company Name : Mittare Insurance Public Company Limited
- Registration Number : 0107555000252
- Head Off ice Address : 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 : 1,618,425,000.00 baht
- Paid-up share capital : 1,518,425,000.00 baht
- Issued and paid-up ordinary shares : 15,184,250 shares, with par value of 100.00 baht/share
- Issued and paid-up preferred stocks : -none- with par value of ..-.. baht/share

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

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7

Miss Amornthip Chansrichawla
Mr. Sukhathep Chansrichawla
Mr. Rungsun Choongwattana
Mr. Soontorn Boonsai
Mr. Pracha Phumsirikul
Mr. Suwat Phrueksathien
Miss Apollo Chansrichawla

No. of shares held
Previous
Current accounting year
accounting year
at Dec 31, 2021
at Dec 31, 2020
95 shares
95 shares
100 shares
100 shares

Increase/Decrease

2.2 Debenture holding of the Board of Directors
- None -

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

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

5. Details of direct/indirect conflicts of interest of the Board of Directors in the company’s contracts signed
during the accounting year o None þ 2 persons as follows:
Name
5.1 Mr. Pracha Phumsirikul
5.2 Mr. Suwat Phrueksathien

Relationship
Legal advisor
Legal advisor

Details
Remuneration amounting to 677,781.67 baht in 2021
Remuneration amounting to 335,500.00 baht in 2021

6. Details of share and debenture holdings of the Board of Directors of 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 Miss Amornthip Chansrichawla
7.1.2 Mr. Sukhathep Chansrichawla
7.1.3 Mr. Rungsun Choongwattana
7.1.4 Mr. Soontorn Boonsai
7.1.5 Mr. Pracha Phumsirikul
7.1.6 Mr. Suwat Phrueksathien
7.1.7 Miss Apollo Chansrichawla

Remuneration (baht)
3,500,000.00
1,330,000.00
416,666.67
850,000.00
610,000.00

(Remuneration includes, for example, salary, bonus, meeting allowance, gasoline allowance, share and debenture.)

7.2 Remuneration as an executive
Remuneration as an executive (salary, bonus, life insurance premium and contribution to the provident fund)
amounted to 14.41 million baht.
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Performance Overview in 2021
In 2021, the company generated a total of 4,088.63 million baht in terms of directly received premiums, consisting of
3,952.94 million baht from automobile insurance or 96.68% of the overall amount. The remaining 135.69 million baht (3.32%)
came from other types of insurance premiums. Table 1 shows the details of the break-down of the premiums classified by
type of insurance.
Table 1 Direct premiums classified by type of insurance
Item

F ire

Automobile insurance
Marine &
Transportation Compulsory Voluntary

Miscellaneous
Personal
Accident

Health

Others

Total

2021
Direct premium
(million baht)
Ratio (%)

40.64

1.20

281.21

3,671.73

25.97

8.66

59.22

4,088.63

0.99

0.03

6.88

89.80

0.64

0.21

1.45

100.00

Regarding to the company’s market share of non-life insurance business in 2021, the company sold a total of 835,703
policies, an increase of 7.35% from 2020, with the amount of the sum insured totaling 488.24 billion baht, or a decrease of
15.71% from 2020. In addition, the direct premiums rose to 4,088.63 million baht, an increase of 6.33% from 2020. 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 gained 1.54% of market share in the non-life insurance business in 2021, showing an increase from 2020.
The market share for voluntary automobile insurance was at 2.81% in 2021, up from 2.70% in 2020, while the market share
for compulsory automobile insurance was 1.50% as at the end of December 2021, up from 1.43% in 2020.
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Table 2 Number of policies, sum insured, direct premium in 2021, change in percentage from 2020 and market share
Type of Insurance

F ire

Automobile Insurance
Miscellaneous
Marine &
Transportation Compulsory Voluntary Personal Health Others
Accident

Total

No. of policies
2021
2020
Increase (Decrease) from 2020 (%)
Sum insured
2021 (billion baht)
2020 (billion baht)
Increase (Decrease) from 2020 (%)
Direct premium
2021 (million baht)
2020 (million baht)
Increase (Decrease) from 2020 (%)
Market share (%)
2021
2020

10,323
9,796
5.38

274
342
(19.88)

366,109
348,081
5.18

395,985
388,025
2.05

15,069
33,765
18,881
197
(20.19) 17,039.59

24.13
22.66
6.49

0.25
0.16
64.05

-

100.73
96.12
4.80

291.88
393.04
(25.74)

0
0
0

40.64
37.36
8.78

1.20
0.47
158.21

281.21
267.28
5.21

3,671.73
3,446.19
6.54

25.97
32.65
(20.47)

8.66
0.15
5,689.96

0.39
0.37

0.02
0.01

1.50
1.43

2.81
2.70

0.05
0.11

0.06
0.00

14,178
13,136
7.93

835,703
778,458
7.35

71.24
67.27
5.90

488.24
579.25
(15.71)

59.22 4,088.63
61.00 3,845.10
(2.93)
6.33
0.17
0.12

1.54
1.51

In 2021, a total insurance premium gained by the company was 4,092 million baht, an increase of 245 million baht from
2020, or 6.3%, whereas its total income was 3,916 million baht, an increase of 215 million baht from 2020, or 5.81%. In
the meantime, the company had total operating cost of 3,628 million baht, an increase of 59 million baht from 2020,
or 1.66%. As the result, the company recorded a total gross profit (prior to corporate income tax deduction) of 287 million
baht, and had a net profit (after corporate income tax deduction) of 229 million baht, or a profit of 15.11 baht per share.
Moreover, the Capital Adequacy Ratio (CAR) of the company as at the end of December 2021 was at 504.01%
(pending the examination by the auditor), higher than the minimum supervisory CAR of 120% set by the Office of Insurance
Commission. The company’s Combined ratio was at 94.12%, decreased from the ratio of 96.59% in 2020..
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Independent Auditor’s Report
To the Shareholders of Mittare Insurance Public Company Limited
My opinion
In my opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position
of Mittare Insurance Public Company Limited (the Company) as at 31 December 2021, and its
financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial
Reporting Standards (TFRS).
What I have audited
The Company’s financial statements comprise:
• the statement of financial position as at 31 December 2021
• the statement of comprehensive income for the year then ended;
• the statement of changes in equity for the year then ended;
• the statement of cash flows for the year then ended; and
• the notes to the financial statements, which include significant accounting policies and other
explanatory information.
Basis for opinion
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing (TSAs). My responsibilities
under those standards are further described in the Auditor’s responsibilities for the audit of the
financial statements section of my report. I am independent of the Company in accordance with the
Code of Ethics for Professional Accountants issued by the Federation of Accounting Professions that
are relevant to my audit of the financial statements and I have fulfilled my other ethical responsibilities
in accordance with these requirements. I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient
and appropriate to provide a basis for my opinion.
Responsibilities of the management for the financial statements
The management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements
in accordance with TFRS and for such internal control as the management determine is necessary
to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the management is responsible for assessing the Company’s
ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern
and using the going concern basis of accounting unless the management either intend to liquidate
the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
The audit committee assists the management in discharging their responsibilities for the oversight
of Company’s financial reporting process.
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Auditor’s responsibilities for the audit of the financial statements
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report
that includes my opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee
that an audit conducted in accordance with TSAs will always detect a material misstatement when it
exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in
the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users
taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with TSAs, I exercise professional judgement and maintain professional
scepticism throughout the audit. I also:
• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due
to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain
audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of
not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from
error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the
override of internal control.
• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit 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 Company’s internal control.
• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by the management.
• Conclude on the appropriateness of the management’ use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company’s ability to
continue as a going concern. If I conclude that a material uncertainty exists, I am required to
draw attention in my auditor’s report to the related disclosures in the financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify my opinion. My conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of my auditor’s report. However, future events or conditions may
cause the Company to cease to continue as a going concern.
• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including
the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions
and events in a manner that achieves fair presentation.
I communicate with the audit committee regarding, among other matters, the planned scope and timing
of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that
I identify during my audit.
I also provide the audit committee with a statement that I have complied with relevant ethical requirements
regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may
reasonably be thought to bear on my independence, and where applicable, related safeguards.
PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.
Boonlert Kamolchanokkul
Certified Public Accountant (Thailand) No. 5339
Bangkok
10 March 2022
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Mittare Insurance Public Company Limited

Statement of Financial Position
As at 31 December 2021

Assets
Cash and cash equivalents
Premium receivables, net
Accrued investment income
Reinsurance assets
Amount due from reinsurance
Investment assets
Financial assets - Debt instruments
Financial assets - Equity instruments
Loans and accrued interest receivables
Building improvement and equipment, net
Goodwill
Intangible assets, net
Deferred tax assets
Deferred commissions, brokerages and
other underwriting expenses
Right-of-use assets
Others assets
Total assets

2021
Baht

2020
Baht

11
12

232,801,430
419,190,428
8,333,109
65,230,696
4,185,314

84,094,886
293,664,308
7,030,436
61,674,589
3,221,807

13
14
15
16
17
18
19

2,327,930,068
312,240,154
131,834,767
19,659,464
36,000,000
4,777,908
230,736,069

2,282,029,746
207,872,113
34,130,579
11,466,585
36,000,000
4,509,501
227,493,148

20
21, 38
22

606,333,886
148,781,274
48,879,050

558,477,414
185,396,721
52,286,222

4,596,913,617

4,049,348,055

Notes
9
10, 38

The notes are an integral part of these financial statements.
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Mittare Insurance Public Company Limited

Statement of Financial Position (Cont’d)
As at 31 December 2021

2021
Baht

2020
Baht

2,779,771,301
47,600,658
54,258,737
159,176,216
106,166,447
331,171,316

2,610,708,887
49,630,816
31,967,195
192,881,688
87,687,986
255,752,761

3,478,144,675

3,228,629,333

28

1,618,425,000

1,618,425,000

28

1,518,425,000

1,518,425,000

(566,257,332)
166,601,274

(795,670,474)
97,964,196

Total equity

1,118,768,942

820,718,722

Total liabilities and equity

4,596,913,617

4,049,348,055

Liabilities and equity

Notes

Liabilities
Insurance liabilities
Due to reinsurers
Income tax payable
Lease liabilities
Employee benefits obligation
Other liabilities

23
24
25, 38
26
27, 38

Total liabilities
Equity
Share capital
Authorised 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
Retained earnings (deficits)
- unappropriated
Other components of equity

The notes are an integral part of these financial statements.
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Mittare Insurance Public Company Limited

Statement of Comprehensive Income
For the year ended 31 December 2021

2021
Baht

2020
Baht

4,091,844,843
(94,596,954)

3,846,860,492
(90,342,034)

Net written premium
Less Net change in unearned premium reserve

3,997,247,889
(174,543,918)

3,756,518,458
(129,309,645)

Net premium earned
Fee and commissions income
Net investment income
Gain (loss) gain on investment
(Loss) on fair value adjustment
Other income

3,822,703,971
29,260,654
32,897,003
13,096,454
(1,230,721)
18,773,209

3,627,208,813
30,161,748
43,106,606
(19,151,856)
(5,179,402)
24,476,747

3,915,500,570

3,700,622,656

2,089,537,024
(29,163,266)
2,060,373,758
604,976,826
595,918,631
885,870
9,456,372
354,684,912
1,901,974

2,083,586,887
(33,776,447)
2,049,810,440
564,404,782
572,849,817
35,189,123
10,337,770
335,552,618
661,741

3,628,198,343

3,568,806,291

287,302,227
(57,889,085)

131,816,365
(26,062,030)

229,413,142

105,754,335

Income
Gross written premium
Less Ceded premium

Notes

32
33
34

Total income
Expenses
Gross claim
Less Claim recovered from reinsurers
Commissions and brokerages
Other underwriting expenses
Expected credit loss
Financial cost
Operating expenses
Other expenses

38
38
35
38
30, 38

Total expenses
Profit before income tax
Income tax expense
Net profit for the year

36

The notes are an integral part of these financial statements.
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Mittare Insurance Public Company Limited

Statement of Comprehensive Income (Cont’d)
For the year ended 31 December 2021
2021
Baht

2020
Baht

85,796,347

(136,579,605)

(17,159,269)

27,315,921

Total items that will not be reclassified subsequently
to profit or loss

68,637,078

(109,263,684)

Other comprehensive income (loss)
for the year, net of tax

68,637,078

(109,263,684)

298,050,220

(3,509,349)

15.11

6.96

Other comprehensive income (loss)
Items that will not be reclassified subsequently
to profit or loss
Gain (loss) on revaluation of Investments measured at
fair value through other comprehensive income
Income tax on items that will not be reclassified
subsequently to profit or loss

Note

19

Total comprehensive income (loss) for the year
Earnings per share
Basic earnings per share

The notes are an integral part of these financial statements.
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37

Mittare Insurance Public Company Limited

Statement
Changes Statements
in Equity
Notes
to theof Financial
For the
the year
year ended
ended 31
31 December
December 2021
2021
For

Beginning balance as at 1 January 2020
- after adjustment
Comprehensive income for the year, net of tax
Other comprehensive loss
Loss on revaluation of Investments measured at
fair value through other comprehensive income

Issued and
paid-up
share capital
Baht

Other components of equity
Actuarial
Measurement of
losses from
equity investments
remeasurement on
at fair value
defined employee
through other
benefit plan
comprehensive income
Baht
Baht

Retained
earnings
(deficits)
Baht

Total
Baht

1,518,425,000
-

(14,114,243)
-

221,342,123
-

(901,424,809)
105,754,335

824,228,071
105,754,335

-

-

(109,263,684)

-

(109,263,684)

Ending balance as at 31 December 2020

1,518,425,000

(14,114,243)

112,078,439

(795,670,474)

820,718,722

Beginning balance as at 1 January 2021
Comprehensive income for the year, net of tax
Other comprehensive income
Gain on revaluation of Investments measured at
fair value through other comprehensive income

1,518,425,000
-

(14,114,243)
-

112,078,439
-

(795,670,474)
229,413,142

820,718,722
229,413,142

-

-

68,637,078

-

68,637,078

Ending balance as at 31 December 2021

1,518,425,000

(14,114,243)

180,715,517

(566,257,332)

1,118,768,942

2021

2020

The notes are an integral part of these financial statements.
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Mittare Insurance Public Company Limited

Statement of Cash F lows
For the year ended 31 December 2021

Note
Cash flows provided by (used in) operating activities
Direct premium written
Payment from reinsurance
Interest received
Dividend income
Other income
Claim from direct insurance
Commissions and brokerages from direct insurance
Other underwriting expenses
Operating expenses
Income tax expenses
Cash received from selling and redeeming
investment in securities
Cash (paid) received from loans
Cash paid from purchasing investment in securities
Cash received (paid) for deposits at financial institutions
Net cash provided by operating activities

Baht

Baht

3,986,442,987 3,849,849,263
(41,055,749)
(41,139,988)
28,462,871
38,051,431
2,721,341
3,974,646
21,368,250
33,553,616
(2,093,212,826) (2,040,849,398)
(613,546,597) (594,038,997)
(596,872,055) (581,913,169)
(256,376,948) (273,794,400)
(56,197,843)
(21,743,282)
520,556,498
(97,294,070)
(686,189,592)
109,059,782
227,866,049

233,332,333
2,593,831
(229,421,397)
(304,621,249)
73,833,240

Cash flows provided by (used in) investing activities
Cash received from sell of building improvement and equipment
Cash paid on purchase of building improvement and equipment
Cash paid on purchase of intangible assets
Net cash used in investing activities

(12,970,390)
(1,866,340)
(14,836,730)

948,005
(2,862,967)
(3,336,588)
(5,251,550)

Cash flows used in financing activities
Cash paid for principal elements of lease payments
Net cash used in financing activities

(64,322,775)
(64,322,775)

(61,321,152)
(61,321,152)

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

148,706,544
84,094,886
232,801,430

7,260,538
76,834,348
84,094,886

892,680
3,923,733

479,230
4,971,567
393,300

Non-cash transaction
Receivable from sale of investment in securities
Payable from purchase of investment in securities
Payable from purchase of equipment

The notes are an integral part of these financial statements.
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Mittare Insurance Public Company Limited

Notes to the Financial Statements
For the year ended 31 December 2021
1		 General information

Mittare Insurance Public Company Limited (the “Company”) 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 Company’s registered address is at 295 Sriphaya Road, Sriphaya, Bangrak, Bangkok.
The Company has no branch. The principal business operation of the Company is the provision
of non-life insurance and reinsurance business in Thailand.
The financial statements were authorised for issue by the Company’s board of director on 10 March 2022.

2		 Basis of preparation
The financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting
Standards (“TFRS”) and based on the formats prescribed in the Notification of the Office of
Insurance Commission entitled “Standards, methods, rules and deadlines for the preparation and
submission of the financial statements and regulatory returns of non-life insurers (No.2) B.E.2562” dated
on 4 April 2019 (“OIC Notification”).
The financial statements have been prepared under the historical cost convention except as
disclosed in the accounting policies below.
The preparation of financial statements in conformity with Thai Financial Reporting Standards
requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise
its judgement in the process of applying the Company’s accounting policies. The areas involving a
higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are
significant to the financial statements are disclosed in note 7.
An English version of the financial statements has been prepared from the statutory financial
statements that are in the Thai language. In the event of a conflict or a difference in interpretation
between the two languages, the Thai language statutory financial statements shall prevail.
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Mittare Insurance Public Company Limited

Notes to the Financial Statements
For the year ended 31 December 2021

3		 New and amended financial reporting standards
3.1 New and amended financial reporting standards that are effective for accounting
period beginning on or after 1 January 2021
a)

Revised Conceptual Framework for Financial Reporting added the following key
principals and guidance:
- Measurement basis, including factors in considering difference measurement basis
- Presentation and disclosure, including classification of income and expenses in
other comprehensive income
- Definition of a reporting entity, which maybe a legal entity, or a portion of an entity
- Derecognition of assets and liabilities
The amendment also includes the revision to the definition of an asset and liability in the
financial statements, and clarification to the prominence of stewardship in the objective
of financial reporting

b)

Amendment to TFRS 9, Financial instruments and TFRS 7, Financial instruments:
disclosures amended to provide relief from applying specific hedge accounting
requirements to the uncertainty arising from interest rate benchmark reform such as
IBOR. The amendment also requires disclosure of hedging relationships directly
affected by the uncertainty.
Amendment to TAS 1, Presentation of financial statements and TAS 8,
Accounting policies, changes in accounting estimates and errors amended to
definition of materiality. The amendment allows for a consistent definition of materiality
throughout the Thai Financial Reporting Standards and the Conceptual Framework for
Financial Reporting. It also clarified when information is material and incorporates some
of the guidance in TAS 1 about immaterial information.

c)

The above standards have no significant impact to the Company.
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Mittare Insurance Public Company Limited

Notes to the Financial Statements
For the year ended 31 December 2021

3		 New and amended financial reporting standards (Cont’d)
3.2 New and amended financial reporting standards that are effective for accounting
period beginning or after 1 January 2022
Certain amended financial reporting standards have been issued that are not mandatory for
current reporting period and have not been early adopted by the Company.
a)

Interest rate benchmark (IBOR) reform - phase 2, amendments to TFRS 9, TFRS 7,
TFRS 16 and TFRS 4, and accounting guidance, financial instruments and
disclosures for insurance business provide relief measures addressing issues that
might affect financial reporting during the reform, including the effects of changes to
contractual cash flows or hedging relationship arising from the replacement of one
benchmark with an alternative benchmark.
Key relief measures of the phase 2 amendments are as follows:
• When changing the basis for determining contractual cash flows for financial
assets and financial liabilities (including lease liabilities), changes that are
necessary as a direct result of the IBOR reform and which are considered
economically equivalent, will not result in an immediate gain or loss in the income
statement. TFRS 16 has also been amended to require lessees to use a similar
practical expedient when accounting for lease modifications that change the basis
for determining future lease payments as a result of the IBOR reform.
• Hedge accounting relief measures will allow most TFRS 9 hedge relationships
that are directly affected by the IBOR reform to continue. However, additional
ineffectiveness might need to be recorded.
TFRS 7 requires additional disclosure about:
• the nature and extent of risks arising from the IBOR reform to which the entity is
exposed to
• how the entity manages those risks
• the entity’s progress in transitioning from the IBOR to alternative benchmark rates
and how the entity is managing this transition.
The Company’s management is currently assessing the impacts from these standards.
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Mittare Insurance Public Company Limited

Notes to the Financial Statements
For the year ended 31 December 2021
4		 Accounting policies

4.1 Product classification
Insurance contracts are contracts which the Company (the insurer) accepts significant
insurance risk from another party (the policyholders) by agreeing to compensate the
policyholder if a specified uncertain future event (the insured event) adversely affects the
policyholder. However, a contract that exposes the issuer to financial risk without significant
insurance risk is not an insurance contract.
Short term insurance contracts are insurance contracts which provide contractual coverage period
less than 1 year or insurance contracts which the Company can cancel or increase/decrease of
premium including of change in other benefits throughout the contract term.
Long term insurance contracts are insurance contracts providing coverage for dread disease,
accident insurance, or health insurance with contractual term over than 1 year which the
Company cannot cancel and cannot increase/decrease of premium including of change in
other benefits throughout the contract term or insurance contracts providing coverage for
dread disease, accident insurance, or health insurance with contractual term less than or equal
to 1 year but auto-renewal which the Company cannot cancel and cannot increase/decrease
of premium including of change in other benefits throughout the contract term.
4.2 Liability adequacy test
The Company performs a test of adequacy of recognised insurance liabilities at the end of
each reporting period, using current estimates of future cash flows under its insurance
contracts. If that assessment shows that the carrying amount of its insurance liabilities less
related deferred acquisition costs is inadequate in the light of the estimated future cash flows,
the liabilities are increased by the entire deficiency and the identified deficiency shall be
recognised in profit or loss.
4.3 Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents consist of cash on hand and at banks, and all highly liquid
investments with an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal
restrictions. Bank overdrafts that are repayable on demand are a component of cash and
cash equivalents.
4.4 Premium receivable
Premium receivable is carried at anticipated realisable value. An estimate is made for doubtful
accounts based on a review of all outstanding amounts at the year end. Bad debts are
written off during the year in which they are identified. The Company provides allowance
for doubtful accounts based on the review of current status of any long past due debts or
anticipated uncollectible balances, on the basis of collection experiences.
4.5 Reinsurance assets
Reinsurance assets are stated at insurance reserve refundable from reinsurers.
Insurance reserve refundable from reinsurers is estimated based on the related reinsurance
contract of premium reserve and loss reserve and outstanding claims in accordance with the
law regarding insurance reserve calculation.
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Mittare Insurance Public Company Limited

Notes to the Financial Statements
For the year ended 31 December 2021
4		 Accounting policies (Cont’d)

4.6 Amount due from and due to reinsurers
(a) Amount due from reinsurance are stated at the outstanding balance of amount due
from reinsurers and amounts deposit on reinsurance.
Amounts due from reinsurers consist of accrued commission and brokerage income,
claims and various other items receivable from reinsurers less allowance for doubtful
accounts. The Company records allowance for doubtful accounts for the estimated
losses that may be incurred due to inability to make collection, taking into account
collection experience and the status of receivables from reinsurers as at the end of
the reporting the year.
(b) Amounts due to reinsurers are stated at the outstanding balance payable from reinsurance
and amounts withheld on reinsurance.
Amounts due to reinsurers consist of reinsurance premiums and other items payable
to reinsurers, excluding claims.
The Company presents net of reinsurance to the same entity (reinsurance assets or
amounts due to reinsurers) when the following criteria for offsetting are met.
1) The Company has a legal right to offset amounts presented in the statements of financial
position, and
2) The Company intends to receive or pay the net amount recognised in the statements
of financial position, or to realise the asset at the same time as it pays the liability.
4.7 Financial asset
a) Classification
From 1 January 2020, the Company classifies its debt instrument financial assets in
the following measurement categories depending on i) business model for managing
the asset and ii) the cash flow characteristics of the asset whether they represent
solely payments of principal and interest (SPPI).
- those to be measured subsequently at fair value (either through other comprehensive
income or through profit or loss); and
- those to be measured at amortised cost.
The Company reclassifies debt investments when and only when its business model
for managing those assets changes.
For investments in equity instruments, the Company has an irrevocable election at the
time of initial recognition to account for the equity investment at fair value through
profit or loss (FVPL) or at fair value through other comprehensive income (FVOCI)
except those that are held for trading, they are measured at FVPL.
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Mittare Insurance Public Company Limited

Notes to the Financial Statements
For the year ended 31 December 2021
4		 Accounting policies (Cont’d)

4.7 Financial asset (Cont'd)
b) Recognition and derecognition
Regular way purchases, acquires and sales of financial assets are recognised on
trade-date, the date on which the Company commits to purchase or sell the asset.
Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the
financial assets have expired or have been transferred and the Company has
transferred substantially all the risks and rewards of ownership.
c) Measurement
At initial recognition, the Company measures a financial asset at its fair value plus, in
the case of a financial asset not at FVPL, transaction costs that are directly attributable
to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried
at FVPL are expensed in profit or loss.
d) Debt instruments
Subsequent measurement of debt instruments depends on the Company’s business
model for managing the asset and the cash flow characteristics of the financial assets.
There are three measurement categories into which the Company classifies its
debt instruments:
•
Amortised cost: Financial assets that are held for collection of contractual cash
flows where those cash flows represent solely payments of principal and interest
are measured at amortised cost. Interest income from these financial assets is
included in investment income using the effective interest rate method. Any gain
or loss arising on derecognition is recognised directly in profit or loss and
presented in other gains/(losses) together with foreign exchange gains and
losses. Impairment losses are presented as a separate line item in the statement
of profit or loss.
•
FVOCI: Financial assets that are held for i) collection of contractual cash flows;
and ii) for selling the financial assets, where the assets’ cash flows represent
solely payments of principal and interest, are measured at FVOCI. Movements
in the carrying amount are taken through other comprehensive income (OCI),
expect for the recognition of impairment gains or losses, interest income using
the effective interest method, and foreign exchange gains and losses which are
recognised in profit or loss. When the financial assets is derecognised, the
cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from equity
to profit or loss and recognised in other gains/(losses). Interest income is
included in investment income. Impairment expenses are presented separately
in the statement of comprehensive income.
•
FVPL: Financial assets that do not meet the criteria for amortised cost or FVOCI
are measured at FVPL. A gain or loss on a debt investment that is subsequently
measured at FVPL is recognised in profit or loss and presented net within other
gains/(losses) in the period in which it arises.
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4.7 Financial asset (Cont’d)
e) Equity instruments
The Company measures all equity investments at fair value. Where the Company has
elected to present fair value gains and losses on equity instruments in OCI, there is
no subsequent reclassification of fair value gains and losses to profit or loss following
the derecognition of the investment. Dividends from such investments continue to be
recognised in profit or loss as net investment income when the right to receive
payments is established.
Changes in the fair value of financial assets measured at FVPL are recognised in
gains/(losses) from fair value of financial instruments in the statement of profit or loss.
Impairment losses (and reversal of impairment losses) on equity investments are
reported together with changes in fair value.
The Company presents its investments in Property Fund unit trusts / Infrastructure
Fund units / the fund established and registered in Thailand as equity investments
and measures them at FVPL following the TFAC’s clarification, “Interpretation of
investments in Property Fund unit trusts, Real Estate Investment Trust units,
Infrastructure Fund units, and Infrastructure Trust units established and registered in
Thailand” dated 25 June 2020. The fund is required to distribute benefits of not less
than 90% of its adjusted net profit.
f) Impairment
From 1 January 2020, the Company applies TFRS 9 general approach in measuring
the impairment of financial assets carried at amortised cost. Under the general
approach, the 12-month or the lifetime expected credit loss is applied depending on
whether there has been a significant increase in credit risk since the initial recognition.
The significant increase in credit risk (from initial recognition) assessment is
performed every end of reporting period by comparing i) expected risk of default as
of the reporting date and ii) estimated risk of default on the date of initial recognition.
The Company assesses expected credit loss by taking into consideration forwardlooking information and past experiences. The expected credit loss is a probabilityweighted estimate of credit losses (probability-weighted present value of estimated
cash shortfall). The cash shortfall is the difference between all contractual cash flows
that are due to the Company and all cash flows expected to receive, discounted at
the original effective interest rate.
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4.7 Financial asset (Cont’d)
f) Impairment (Cont'd)
When measuring expected credit losses, the Company reflects the following:
•
probability-weighted estimated uncollectible amounts
•
time value of money; and
•
supportable and reasonable information as of the reporting date about past
experience, current conditions and forecasts of future situations.
Impairment and reversal of impairment losses are recognised in profit or loss as a
separate line item.
4.8 Loans, net
The Company’s loans are measured at amortised cost. The 12-month expected credit loss
allowance was recognised for those loans without any significant increase in credit risk. The
lifetime expected credit loss was recognised for those loans with significant increase in
credit risk. The expected loss rates are based on the historical payment profiles, the
corresponding historical credit losses experienced as well as forward-looking information
that may affect the ability to settle the loans.
4.9 Building improvement and equipment
Building improvement and equipment is stated at historical cost less accumulated depreciation
and impairment, if any.
The cost of building improvement and equipment comprises its purchase price, import
duties and non-refundable purchase taxes (after deducting trade discounts and rebates)
and any costs directly attributable to bringing the asset to the location and condition
necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. These
can include the initial estimate of costs of dismantling and removing the items, and restoring
the site on which it is located, the obligation for which a Company incurs either when the
item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular the year.
The cost of replacing a part of an item of building improvement and equipment is recognised
in the carrying amount of the item if it is probable that the future economic benefits
embodied within the part will flow to the Company, and its cost can be measured reliably.
The carrying amount of the replaced part is derecognised. The costs of the day-to-day
servicing of building improvement and equipment are recognised in profit or loss as
incurred.
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4.9 Building improvement and equipment (Cont'd)
Depreciation is calculated based on the depreciable amount of building improvement and
equipment, which is the cost of an asset, or other amount substituted for cost, less its residual value.
Depreciation is charged to profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful
lives of assets or each component of an item of assets. The estimated useful lives are as follows:
Building improvement
5, and 20 years
Fixture and office equipment
5, and 7 years
Vehicles
5 years
Computers
3 years
Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end
and adjusted if appropriate.
The asset’s carrying amount is written-down immediately to its recoverable amount if the
asset’s carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.
Gains or losses on disposals are determined by comparing the proceeds with the carrying amount
and are recognised within other gains and losses in the statements of comprehensive income.
4.10 Goodwill
Goodwill represents the excess of the consideration transferred over the fair value of the net
identifiable assets and liabilities of the acquired business undertaking at the date of acquisition.
Goodwill on acquisitions is separately reported in the statement of financial position.
Goodwill is tested annually for impairment and carried at cost less accumulated impairment
losses. Impairment losses on goodwill are not reversed. Gains and losses on the disposal of an
entity include the carrying amount of goodwill relating to the business sold.
Goodwill is allocated to cash-generating units for the purpose of impairment testing. The allocation
is made to those cash-generating units or groups of cash-generating units that are expected to
benefit from the business combination in which the goodwill arose, identified according to
operating segment.
4.11 Intangible assets
Intangible assets are computer software which is stated at cost less accumulated amortisation
and allowance for the impairment (if any).
Amortisation is calculated based on the cost of the asset, or other amount substituted for
cost, less its residual value.
Amortisation is recognised in profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful
lives of intangible assets from the date that they are available for use, since this most
closely reflects the expected pattern of consumption of the future economic benefits
embodied in the asset. The estimated useful lives for the current and comparative years
are as follows:
Computer software
5, 7, and 10 years
Amortisation methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end
and adjusted if appropriate.
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4.12 Impairment of assets
Assets that have an indefinite useful life are not subject to amortisation and are tested annually
for impairment. Assets that are subject to amortisation are reviewed for impairment whenever
events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable.
An impairment loss is recognised for the amount by which the carrying amount of the assets
exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset’s fair value
less costs to sell and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are
grouped at the lowest level for which there are separately identifiable cash flows. Non-financial
assets that suffered an impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each
reporting date, except goodwill.
4.13 Leases
Leases - where the Company is the lessee
Leases are recognised as a right-of-use asset and a corresponding liability at the date at
which the leased asset is available for use by the Company. Each lease payment is
allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss
over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining
balance of the liability for each period. The right-of-use asset is depreciated over the shorter
of the asset’s useful life and the lease term on a straight-line basis.
Contracts may contain both lease and non-lease components. The Company allocates the consideration
in the contract to the lease and non-lease components based on their relative stand-alone prices.
However, for leases of real estate for which the Company is a lessee, it has elected not to separate
lease and non-lease components and instead accounts for these as a single lease component.
Assets and liabilities arising from a lease are initially measured on a present value basis.
Lease liabilities include the net present value of the following lease payments:
•
fixed payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives receivable
•
variable lease payment that are based on an index or a rate
•
amounts expected to be payable by the lessee under residual value guarantees
•
the exercise price of a purchase option if the lessee is reasonably certain to exercise
that option, and
•
payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the lessee
exercising that option.
Lease payments to be made under reasonably certain extension options are also included
in the measurement of the liability.
The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease. If that rate
cannot be determined, the lessee’s incremental borrowing rate is used, being the rate that
the lessee would have to pay to borrow the funds necessary to obtain an asset of similar
value in a similar economic environment with similar terms and conditions.
Right-of-use assets are measured at cost comprising the following:
•
the amount of the initial measurement of lease liability
•
any lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives
received
•
any initial direct costs, and
•
restoration costs.
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4.14 Insurance liabilities
a) Loss reserve and outstanding claims
The loss reserve and outstanding claims include the claims incurred and reported,
claims incurred but not reported (IBNR) as well as claim handling costs. 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 claim specialist. The maximum value of claims estimate
is not however, to exceed the sum-insured under the relevant policy.
IBNR is calculated using actuarial technique chain ladder and bases on a best
estimate of claims which are expected to be paid in respect of losses occurring before
or as at the reporting the year. The IBNR is calculated for both reported and not
reported losses, and net of recorded claims.
b)

Unearned premium reserve
Unearned premium reserve (UPR) represents the prorated portion of written premiums for
insurance that relates to period of unexpired risks from the statement of financial position
date to the subsequent dates of expiry of the policies, and are computed as follows:
Type of insurance

Reserve calculation method

Fire, marine and transportation (Hull), - Monthly average basis (the one-twenty fourth
motor and miscellaneous
basis)
Marine and transportation (Individual) - Net premium written for the last ninety days
Traveling accident
- Net premium written for the last thirty days

Unexpired risks reserve is the reserve for the claims that may be incurred in respect
of in-force policies. Unexpired risks reserve is set aside using an actuarial method,
at the best estimate of the claims that are expected be incurred during the remaining
year of coverage, based on historical claims data.
The Company compares the amounts of unexpired risks reserve with unearned
premium reserve, and if unexpired risks reserve is higher than unearned premium
reserve, the difference is recognised as unexpired risks reserve in the financial
statements.
4.15 Employee Benefits
4.15.1 Defined contribution plan
A defined contribution plan is a pension plan under which the Company pays fixed
contributions into a separate fund. The Company has no legal or constructive
obligations to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to
pay all employees the benefits relating to employee service in the current and prior
periods. The Company will contribute to the provident fund which are managed by
a qualified fund manager in accordance with the terms and conditions as prescribed
in the Ministerial Regulations under Provident Fund Act B.E. 2530. The contributions
are recognised as employee benefit expense when they are due. Prepaid contributions
are recognised as an asset to the extent that a cash refund or a reduction in the future
payment is available.
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4.15 Employee Benefits (Cont’d)
4.15.2 Defined retirement benefit plans
The Company has obligations in respect of the severance payments it must make
to employees upon retirement under Thai Labor Law. The Company treats these
severance payment obligations as a defined retirement benefit plan. The amounts
payable for this benefit in the future depends on base salary and the years of service
of respective employees on retirement date.
A defined retirement benefit plan is a post-employment benefit plan other than a defined
contribution plan. The Company’s net obligation in respect of defined retirement benefit
plans is calculated separately for each plan by estimating the amount of future benefit
that employees have earned in return for their service in the current and prior years; that
benefit is discounted to determine its present value. The discount rate is the yield at the
reporting date on government bonds that have maturity dates approximating the terms
of the Company’s obligations. The calculation is performed by a qualified actuary using
the projected unit credit method. The Company recognises all actuarial gains and losses
arising from defined retirement benefit plan in other comprehensive income and all
expenses related to defined retirement benefit plans in personnel expenses in profit or loss.
4.16 Current and deferred income taxes
The tax expense for the year comprises of current and deferred tax. Tax is recognised in
profit or loss, except the extent that it relates to items recognised in other comprehensive
income or directly in equity.
Current income tax
The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or
substantively enacted at the end of reporting year in the countries where the Company
operates and generates taxable income. Management annually evaluates positions taken in
tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subjected to
interpretation. It establishes provisions where appropriate on the basis of amounts expected to
be paid to the tax authorities.
Deferred income tax
Deferred income tax is recognised on temporary differences arising from differences
between the tax base of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial
statements. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or
substantially enacted by the end of the reporting year and are expected to apply when the
related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.
Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future
taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.
Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable
right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income
taxes assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on
either the taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the
balances on a net basis.
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4.17 Provisions
Provisions are recognised when the Company has a present legal or constructive obligation
as a result of past events, it is probable that an outflow of resources will be required to
settle the obligation, and the amount has been reliably estimated.
Where there are a number of similar obligations, the likelihood that an outflow will be
required in settlement is determined by considering the class of obligations as a whole. A
provision is recognised even if the likelihood of an outflow with respect to any one item
included in the same class of obligations may be small.
4.18 Dividend distribution
Dividend distribution to the Company’s shareholders is recognised as a liability in the
financial statements in the year in which the dividends are approved by the Company’s
shareholders.
4.19 Related parties
Enterprises and individuals that directly, or indirectly through one or more intermediaries,
control, or are controlled by, or are under common control with, the Company, including holding
companies, subsidiaries and fellow subsidiaries are related parties of the Company. Associates
and individuals owning, directly or indirectly, an interest in the voting power of the Company
that gives them significant influence over the enterprise, key management personnel, including
directors and officers of the Company and close members of the family of these individuals and
companies associated with these individuals also constitute related parties.
In considering each possible related party relationship, attention is directed to the substance of
the relationship, and not merely the legal form.
4.20 Recognition of revenues and expenses
Revenue
Premium income consists of direct premium and reinsurance premium. Premium income
is recognised as revenue on the effective date of the related insurance policies net of
premium of canceled policies, premiums refunded to policy holders, reinsurance ceded and
change in unearned premium reserve. For long-term insurance policies with coverage the
years of longer than 1 year, related revenues are recorded as unearned items, and recognised
as income over the coverage year.
Reinsurance premium income is recognised as income when the reinsurer places the reinsurance
application or the statement of accounts with the Company.
Commission and brokerage fee from ceded premium are recognised as income when services
incurred.
Dividend income is accounted for on the declaration date. Interest income is recognised
on an accrual basis based on the effective interest rate.
Other income is recognised on an accrual basis.
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4.20 Recognition of revenues and expenses (Cont’d)
Expense
Ceded premium is recognised as expenses when the insurance risk is transferred to reinsurer.
Policy acquisition costs, such as commissions and brokerage, are charged to the deferred
commissions, brokerages and other underwriting expenses when incurred and recognised
as expenses over the coverage period of policies.
Claims and losses adjustment expenses consist of claims and losses adjustment expenses
of direct insurance and reinsurance, and include the amounts of the claims, related
expenses, and loss adjustments of the current and prior the year incurred during the year,
less residual value and other recoveries (if any), and claims refundable from reinsurers.
Claims and losses adjustment expenses of direct insurance are recognised upon the
receipt of the claims advice from the insured, based on the claims notified by the insured
and estimates made by the claim specialist. The maximum value of claims estimated is not
however, to exceed the sum-insured under the relevant policy. Claims and losses adjustment
expenses of reinsurance are recognised as expenses when the reinsurer places the loss
advice or the statement of accounts with the Company.
Other underwriting expenses consist of marketing & Sales promotion expenses, underwriting
personnel expenses, contribution to the Office of Insurance Commission, contribution to
Non-life guarantee fund, contribution to Road Victims Protection Fund and contribution to
Road Accident Victims Protection Company, and policy handling expenses.
Other expenses are recorded on the accrual basis.

5		 Financial risk management and capital management
5.1 Financial risk
The Company exposes to a variety of financial risk: market risk (including foreign exchange
risk, interest rate risk and price risk), credit risk and liquidity risk. The Company’s overall risk
management programme focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to
minimise potential adverse effects on The Company’s financial performance.
Financial risk management is carried out by the Company’s Risk Management Committee.
The Company’s policy includes areas such as foreign exchange risk, interest rate risk, price
risk, credit risk and liquidity risk. The framework parameters are approved by the Board of
Directors and uses as the key communication and control tools by Risk Management
Committee.
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5		 Financial risk management and capital management (Cont’d)
5.1 Financial risk (Cont’d)
5.1.1. Market risk
Market risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument
will fluctuate as a result of changes in market prices. Market risk consists of three
types of risks: foreign exchange risk, interest rate risk and price risk.
a) Foreign currency risk
The Company was not exposed to foreign currency risk.
b)

Interest rate risk
Interest rate risk is the risk that the value of a financial instrument and the
Company’s cash flows will change due to changes in market interest rates.
The Company is exposed to interest rate risk through the impact of rate
changes on interest bearing liabilities and assets. These exposures are
managed partly by using natural hedges that arise from offsetting interest rate
sensitive assets and liabilities.
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5		 Financial risk management and capital management (Cont’d)
5.1 Financial risk (Cont’d)
5.1.1 Market risk (Cont’d)
b) Interest rate risk (Cont’d)
Significant financial assets classified by type of interest rate are summarised in the table below, with those financial assets that carry
fixed interest rates further classified based on the maturity date or the repricing date (if this occurs before the maturity date).
Fixed interest rates
Within
Between
1 year 1 - 5 years
Baht
Baht
Financial assets
Deposit at financial institutions
1,664,694,768 110,000,000
Investments in debt instruments
Government and state
enterprise securities
10,013,004
Private enterprise debt securities 395,518,113 189,656,143
Loans
Total

2,070,225,885 299,656,143

Over
5 years
Baht

2021
Floating interest rates
Within
Between
Over
1 year 1 - 5 years
5 years
Baht
Baht
Baht

Noninterest
bearing
Baht

Total
Baht

interest
rates
(% p.a.)

- 217,031,876

-

- 10,600,338 2,002,326,982 0.13 – 1.45

-

-

-

-

622,967 37,488,608 93,275,141

-

-

10,013,004
2.36
585,174,256 1.21 – 5.04
131,386,716 4.00 – 5.25

- 217,654,843 37,488,608 93,275,141 10,600,338 2,728,900,958

Financial liabilities
Lease liabilities

38,986,642 120,189,574

-

-

-

-

-

159,176,216 4.36 – 5.33

Total

38,985,642 120,189,574

-

-

-

-

-

159,176,216
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5		 Financial risk management and capital management (Cont’d)
5.1 Financial risk (Cont’d)
5.1.1 Market risk (Cont’d)
b) Interest rate risk (Cont’d)
Significant financial assets classified by type of interest rate are summarised in the table below, with those financial assets that carry
fixed interest rates further classified based on the maturity date or the repricing date (if this occurs before the maturity date). (Cont’d)
Fixed interest rates
Within
Between
1 year 1 - 5 years
Baht
Baht

Over
5 years
Baht

2020
Floating interest rates
Within Between
Over
1 year 1 - 5 years
5 years
Baht
Baht
Baht

Noninterest
bearing
Baht

Total
Baht

interest
rates
(% p.a.)

Financial assets
Deposit at financial institutions
1,849,224,862 34,000,000
- 70,159,425
- 9,669,284 1,963,053,571 0.13 - 1.90
Investments in debt instruments
Government and state
enterprise securities
34,000,000 10,108,358
44,108,358 2.36 - 2.60
Private enterprise debt securities 161,230,799 209,520,627 25,000,000
- 395,751,426 1.21 - 4.85
Loans
- 2,431,106 11,069,049 20,592,491
34,092,646 4.75 – 5.25
Total

2,044,455,661 253,628,985 25,000,000 72,590,531 11,069,049 20,592,491 9,669,284 2,437,006,001

Financial liabilities
Lease liabilities

37,182,080 155,699,608

-

-

-

-

-

192,881,688 4.36 - 5.33

Total

37,182,080 155,699,608

-

-

-

-

-

192,881,688

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2564

141

Mittare Insurance Public Company Limited

Notes to the Financial Statements
For the year ended 31 December 2021

5		 Financial risk management and capital management (Cont’d)
5.1 Financial risk (Cont’d)
5.1.1 Market risk (Cont’d)
b) Interest rate risk (Cont’d)
Interest rate sensitivity
Profit or loss is sensitive to higher or lower interest income from cash and cash
equivalents, and interest expenses from borrowings as a result of changes in
interest rates. Other components of equity changes as a result of the fair value
of debt investments at fair value through other comprehensive income.
The Company has no debt investments measured at fair value through other
comprehensive income.
c)

Equity price risk
Equity price risk refers to the loss affecting income and/or equity from a movement in
equity price.
The Company’s exposure to equity securities price risk arises from investments
held by the Company which are classified either as at fair value through profit
or loss (FVPL).
As at 31 December 2021 and 2020, the Company had risk from its investments
in securities of which the price will change with reference to market conditions.
Investment Department will manage investment portfolios according to
investment plan approved by Investment Committee and Board of Directors, in
accordance to investment policies under related Notification of Office of
Insurance Commission.
Equity price sensitivity
The table below summarises the impact of increases/decreases of the equity
price on equity and net profit for the year.

Impact on profit
Impact on other
comprehensive income

2021
2020
Equity price - Equity price - Equity price - Equity price increase 1 % decrease 1 % increase 1 % increase 1 %
Baht
Baht
Baht
Baht
805,839
(805,839)
620,122
(620,122)
2,316,563

(2,316,563)

1,458,600

(1,458,600)

* Holding all other variables constant and all the Company’s equity instruments
moved in line with the index
Post-tax profit for the period would increase or decrease as a result of gains/losses
on equity securities classified at FVPL. Other components of equity would
increase or decrease as a result of gains/losses on equity securities classified
at FVOCI.
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5		 Financial risk management and capital management (Cont’d)
5.1 Financial risk (Cont’d)
5.1.2 Credit risk
Credit risk is the risk that one party to a financial instrument will cause a financial
loss for the other party by failing to discharge an obligation.
Credit risk arises from cash and cash equivalents, contractual cash flows of investment
in debt instruments carried at amortised cost and loans
a) Risk management
The Company has the credit risk management policy that is approved by the
Board of Director which consisted of:
Risk assessment
•
an entity’s credit risk limitation, including the verification of Risk Management
Department;
•
an entity determining whether the credit risk of financial instruments has
increased significantly since initial recognition;
•
an entity’s assessment on the event of default;
Risk reporting
Risk Management team reports results to Risk Management Committee at
least on a quarterly basis. Risk Management Committee assesses the
appropriateness of credit risk management policy and adjusts the policy to be
consistent with the Company’s operation and industry at least once a year.
Risk management
Credit risk is managed on a group basis. For banks and financial institutions,
only independently rated parties with a minimum rating of ‘BBB+’ are accepted.
The Company’s investments in debt instruments are considered to be low risk
investments. The Company regularly monitors the credit ratings of the
investments for credit deterioration
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5		 Financial risk management and capital management (Cont’d)
5.1 Financial risk (Cont’d)
5.1.2 Credit risk (Cont’d)
b) Security
The Company has policies and practices to control on the credit risk and
allowed debtors to place collaterals for loan borrowing. The policy stated
certain types of assets that can be used as collateral to minimise credit risk.
The Company conducts valuation of collateral at the beginning of the credit
process and sets a specific time frame for the collateral revaluation. The
allowed collaterals are as follows:
- Residential estate
- Real estates
There is no significant change in the policy and no substantial change in quality
of collaterals from the previous reporting period.
The amount of impaired financial assets and related collateral are as follows:
31 December 2021

Gross
carrying
amount
Baht

Expected
credit loss
Baht

Net carrying
amount
Baht

Fair
value of
collaterals
Baht

1,211,002
130,175,714

-

1,211,002
130,175,714

3,200,000
399,900,000

131,386,716

-

131,386,716

403,100,000

Loan (Note 15)
Employee loan
Operational loan
Total credit impaired assets

31 December 2020

Gross
carrying
amount
Baht

Expected
credit loss
Baht

Net carrying
amount
Baht

Fair
value of
collaterals
Baht

1,480,095
32,612,551

-

1,480,095
32,612,551

3,200,000
64,400,000

34,092,646

-

34,092,646

67,600,000

Loan (Note 15)
Employee loan
Operational loan
Total credit impaired assets
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5		 Financial risk management and capital management (Cont’d)
5.1 Financial risk (Cont’d)
5.1.2 Credit risk (Cont’d)
c) Impairment of financial assets
The Company has 3 types of financial assets that are subject to the expected
credit loss model:
•
Cash and cash equivalent
•
Investment in debt instruments measured at amortised cost
•
Loan
While cash and cash equivalents are also subject to the impairment requirements
of TFRS 9, the identified impairment loss was immaterial.
Loan
Loans are measured at amortised cost. The loss allowance recognised during
the year was limited to 12 months expected losses for loans with no significant
change in credit risk. Lifetime expected credit losses is recognised for the loans
that the credit risk is significant increased.
Debt investments
The Company considers that all debt investments measured at amortised cost
has low credit risk, and the loss allowance recognised during the year was
therefore limited to 12 months expected losses. Management consider ‘low
credit risk’ for bonds to be an investment grade credit rating with at least one
major rating agency. Other instruments are considered to be low credit risk
when they have a low risk of default and the issuer has a strong capacity to
meet its contractual obligations.
The allowance of expected credit loss for investment in debt instruments
measured at amortised cost by stage of risk are as follows:
Loss allowance
measured
at amount equal to
12 months expected
credit losses
Baht
Investment in debt instruments measured
at amortised cost
Beginning balance 1 January 2021
Changes occurred from classification
Changes occurred from measurement
New financial assets purchased or originated
Derecognised financial assets
Write-off
Recovery
Ending balance 31 December 2021

2021
Loss allowance Loss allowance measured
measured at at amount equal to lifetime
expected credit losses
amount equal to
(credit-impaired financial
lifetime expected
assets)
credit losses
Baht
Baht

(319,789)
(908,649)
-

-

(35,022,779)
22,779
-

(1,228,438)

-

(35,000,000)
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5		 Financial risk management and capital management (Cont’d)
5.1 Financial risk (Cont’d)
5.1.2 Credit risk (Cont’d)
c) Impairment of financial assets (Cont’d)
Loss allowance
measured
at amount equal to
12 months expected
credit losses
Baht

2020
Loss allowance Loss allowance measured
measured at at amount equal to lifetime
expected credit losses
amount equal to
lifetime expected (credit-impaired financial
assets)
credit losses
Baht
Baht

Investment in debt instruments measured
at amortised cost
Beginning balance 1 January 2020
Changes occurred from classification
Changes occurred from measurement
New financial assets purchased or originated
Derecognised financial assets
Write-off
Recovery

(351,684)
31,895
-

-

(35,022,779)
-

Ending balance 31 December 2020

(319,789)

-

(35,022,779)

5.1.3 Liquidity risk
Liquidity risk, is the risk that the insurance company will encounter difficulty to settle
the obligation related to financial liabilities which must be settled in cash or other
financial assets.
Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and
marketable securities and the availability of funding through an adequate amount of
committed credit facilities to meet obligations when due and to close out market
positions. At the end of the reporting period the Company held cash and deposits
at call which classify in cash and cash equivalents of Baht 232,801,430 ( 2020 :
Baht 84,094,886 ) and deposit with financial institutions with maturity over 3 months
of Baht 1,765,070,798 (2020 : Baht 1,872,667,251) that are expected to readily
generate cash inflows for managing liquidity risk. Due to the dynamic nature of the
underlying businesses, the Company Treasury maintains flexibility in funding by
maintaining availability under committed credit lines.
Management monitors i) rolling forecasts of the Company’s liquidity reserve; and
ii) cash and cash equivalents on the basis of expected cash flows. In addition, the
Company’s liquidity management policy involves projecting cash flows in major
currencies and considering the level of liquid assets necessary, monitoring balance
sheet liquidity ratios and maintaining financing plans.
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5		 Financial risk management and capital management (Cont’d)
5.1 Financial risk (Cont’d)
5.1.3 Liquidity risk (Cont’d)
a) Financing arrangements
The company’s policy is to ensure that sufficient financial assets are available
to meet financial commitments by performing cash flow analysis regularly to
ensure that cash flows generated are sufficient so that financial commitments
are met.
The Company’s financial assets mainly comprises of cash and deposits at financial
institutions and investment in securities. The management believes that such
financial assets will be able to be sold quickly at close to their fair value.
b) Maturity period of financial liabilities
The maturity analysis of financial liabilities is disclosed in Note 25.
5.1.4 Fair value risk
Fair value risk is the risk arising from the change in value of financial instruments
which occurs from the change in market value.
Cash and cash equivalents, net accrued investment income, net premium receivable,
amount due from reinsurance, net other financial assets, outstanding claims,
amount due to reinsurance and other financial liabilities have the carrying value as
at the date in the statement of financial position nearly with the fair value.
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5 Financial risk management and capital management (Cont’d)
5.1 Financial risk (Cont’d)
5.1.4 Fair value risk (Cont’d)
The following table presents fair value of financial assets and liabilities recognised
or disclosed by their fair value hierarchy as at 31 December 2021 and 2020.
Level 1
Level 2
Level 3
31 December 31 December 31 December 31 December 31 December 31 December
2021
2020
2021
2020
2021
2020
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht

Total
31 December 31 December
2021
2020
Baht
Baht

Assets
Financial assets measured
at fair value through
profit or loss
Equity securities

80,583,855

62,012,161

-

-

-

-

80,583,855

62,012,161

Financial assets Measured
At fair value through
other comprehensive
income (FVOCI)
Equity securities

-

-

-

-

231,656,299

145,859,952

231,656,299

145,859,952

-

-

10,025,392

44,472,972

-

-

10,025,392

44,472,972

-

552,913,743

365,461,373

Financial assets measured
at amortised cost
Government and state
enterprise securities
Private enterprise debt
securities
Deposit at financial
institutions with original
maturing more than
3 months
Others

-

552,913,743

365,461,373

-

-

1,768,971,246 1,877,512,530
1,260,428
1,778,926

-

-

-

-

1,768,971,246 1,877,512,530
1,260,428
1,778,926

Total assets

1,850,815,529 1,941,303,617

562,939,135

409,934,345

231,656,299

145,859,952

2,645,410,963 2,497,097,914

Fair values are categorised into hierarchy based on inputs used as follows:
Level 1: The fair value of financial instruments is based on the last bid price by
reference to the Stock Exchange of Thailand.
Level 2: The fair value of financial instruments is determined using significant
observable inputs and, as little as possible, entity-specific estimates.
Level 3: The fair value of financial instruments is not based on observable market data.
The fair value measurement of financial assets and financial liabilities is in
accordance with the accounting policies disclosed in Note 4.7
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5		 Financial risk management and capital management (Cont’d)
5.1 Financial risk (Cont’d)
5.1.4 Fair value risk (Cont’d)
Transfer between fair value hierarchy
There were no significant changes in economics or business circumstances that
affected the fair value of the Company’s financial assets and there was no change
in classification of the financial assets for the years ended 31 December 2021 and 2020.
There were no transfers between levels 1 and 2 and no changes in valuation techniques
during the year.
Financial assets measured in level 3
Changes in level 3 financial instruments for the year ended 31 December 2021 is as follows

Unquoted equity investment
Beginning balance 1 January
Change in fair value
Ending balance 31 December

2021
Baht

2020
Baht

145,859,952
85,796,347
231,656,299

282,439,557
(136,579,605)
145,859,952

The Company’s valuation processes
The Company’s management has used the fair value of unquoted equity securities
in accordance with the circular notified by the Thai General Insurance Association.
By reviewing the assumptions used in mathematical calculations (Actuarial valuation
method), which is calculated once a year by the independent appraiser with Fellow
Casualty Actuarial Society hired by Road Accident Victims Protection Company
Limited. The company’s management believes that the appraisal price is appropriate to
be used as the fair value of those securities.
For investment in held-to-maturity securities, their fair values were disclosed in note 13.
It comprises of deposit at financial institutions with original maturities more than
3 months with fair value in Level 1 and investments in debt securities with fair value
in level 2 by using discounted cash flow method based on yield curve of the Thai Bond
Market Association.
The fair value of financial assets and liabilities not measured at fair value did not
have significant difference with carrying value as shown in the statement of financial
position as at 31 December 2021 and 2020.
5.2 Capital management
The Company maintains its capital fund in accordance with the requirements of the Office
of Insurance Commission. The Company’s objectives in managing capital are to ensure that
it has appropriate financial resources to continue its business as a going concern in
order to protect policyholders and to provide returns for shareholders and benefits for other
stakeholders, and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital. In
order to maintain an appropriate capital structure, the Company may adjust the amount of
dividends paid to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares.
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The risk incurs from the fluctuation of timing, frequency and severity of insured events, including
variability from expected claim settlement on underwriting date. This includes underwriting risk,
concentration risk of catastrophe claims and claims estimation.
Insurance contract risk is the possibility that the insured event occurs and the uncertainty of the
amount of the resulting claim. This risk is random and unpredictable. The principal risk is the
ultimate claim settlement may exceed the carrying value of claim paid, claim payable and claim
reserve which is related to pricing of each insurance contract and the level of outstanding claims
of portfolio.
The Company has classified the insurance risk into 3 categories which are as follows.
1) Underwriting risks relating to the selection and pricing
2) Concentration risk
3) Claims management and claims reserve estimation risk
The Company has managed each insurance risk as follows.
Underwriting risks relating to the selection and pricing
The Company has established the risk selection criteria and reinsurance policy in order to ensure
that the underwriting has made in accordance with the Company’s policy and delegated the
underwriting authority to each staff level by the sum insured of insurance policy. The pricing is
based on the analysis of historical data and the related regulations.
Concentration risk
The Company has the concentration risk from underwriting which is mainly from motor insurance.
However, the Company has diversified the risk from motor insurance to individual clients across
the country.
The detail of Company’s earned premium is as follows:
For the year ended 31 December 2021
Motor
Non-motor
insurance
insurance
Baht
Baht

150

Total
Baht

Gross written premium
Less Ceded premium

3,952,938,072
(28,551,126)

138,906,771
(66,045,828)

4,091,844,843
(94,596,954)

Net written premium
Add (less) Net change in unearned
premium reserve

3,924,386,946

72,860,943

3,997,247,889

(171,125,610)

(3,418,308)

(174,543,918)

Net premium earned

3,753,261,336

69,442,635

3,822,703,971
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6		 Insurance Risk (Cont’d)

For the year ended 31 December 2020
Motor
Non-motor
insurance
insurance
Baht
Baht

Total
Baht

Gross written premium
Less Ceded premium

3,713,469,685
(25,868,336)

133,390,807
(64,473,698)

3,846,860,492
(90,342,034)

Net written premium
Add (less) Net change in unearned
premium reserve

3,687,601,349

68,917,109

3,756,518,458

(129,285,441)

(24,204)

(129,309,645)

Net premium earned

3,558,315,908

68,892,905

3,627,208,813

Claims management and claims reserve estimation risk
The Company has estimated the claim reserve as disclosed in note 4.14. The Company has also
established the internal control process relating to the claim management and claim payable to
comply with the Company’s policy and insurance regulations. The Company has prepared the
manuals and regularly provided training course to the related staffs, including the annual
inspection by the internal audit department to ensure that the policy and process has been
implemented as established. The control process includes the appropriate segregation of duties
and data access rights for checking balance. Every month end, the Company’s actuarial
department reviews its claim reserve and performs actuarial valuation every quarter using the
international actuarial method. The best estimate reserves as at 30 June and 31 December are
reviewed by external qualified actuarial firm to provide additional assurance.

7		 Critical accounting estimates, assumptions and judgements
Estimates, assumptions and judgements are continually evaluated and are based on historical
experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable
under the circumstances.
The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting
principles at times requires management to make subjective judgments and estimates regarding matters
that are inherently uncertain. These judgments and estimates affect reported amounts and disclosures
and actual results could differ from these estimates. Significant judgements and estimates are as follows:
7.1 Impairment of premium receivable
The Company sets an allowance for doubtful accounts to reflect impairment of premium
due and uncollected receivables. The allowance for doubtful accounts is based on
collection experience and a review of current status of the premium due as at the date of
statement of financial position.
7.2 Reinsurance assets estimation
Reinsurance assets are determined from estimation using the same methods as the
estimation of claims incurred but not yet reported by insured (Note 7.5) and the unearned
premium reserve calculation. The reinsurance assets are assessed at the period end date
to ensure that the amount shown in financial statement reflects the expected amount to be
received in the future by taking into account the credit rating of reinsurance company and
the contractual terms of reinsurance contracts.
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7		 Critical accounting estimates, assumptions and judgements (Cont’d)
7.3 Estimated impairment of goodwill
The Company tests annually whether goodwill has suffered any impairment, in accordance
with the accounting policy stated in note 4.10. The recoverable amounts of cash-generating
units have been determined based on value-in-use calculations. These calculations require
the use of estimates (Note 17).
7.4 Deferred tax
Deferred tax assets are recognised to the extent that it is probable that future taxable profits
will be available against which the deductible temporary differences can be utilised. The
Company considers future taxable income and ongoing prudent and feasible tax planning
strategies in assessing whether to recognise deferred tax assets. The Company’s assumptions
regarding the future profitability and the anticipated timing of utilisation of deductible
temporary differences and significant changes in these assumptions from year to year may
have a material impact on the Company’s reported financial position and results of operations.
7.5 Claims incurred but not yet reported by insured (“IBNR”)
The IBNR recognised in the statement of financial position is estimated based on various
assumptions by using actuarial methods required by the Office of Insurance Commission.
The assumptions are frequently reviewed in the light of recent experience and current
conditions.
7.6 Unexpired risk reserve
Unexpired risk reserve is calculated using an actuarial method, based on a best estimate
of the claims expected to incur over the remaining term of the insurance. Estimating the
reserve requires the management to exercise judgment, with reference to historical data
and the best estimates available at the time.
7.7 Liability adequacy test
At the end of each reporting period, the company assesses the adequacy of insurance
liabilities recognised in the financial position by comparing to the present value of the
estimated future cash flows from insurance contracts. If the assessment shows that the
carrying amount of insurance liabilities less related deferred acquisition cost is inadequate
when compared to the estimated future cash flows. The liabilities is increased by the
deficiency and it is charged to profit or loss.
7.8 Employee benefits obligations
Employee benefits obligations are determined by independent actuary. The amount recognised
in the statement of financial position is determined on an estimation basis utilising various
assumptions including the rate of salary inflation and employee turnover. Any change in
these assumptions will impact the estimation for employee benefits. On an annual basis
the Company determines the appropriate assumptions, which represents the provision
expected to be required to settle the employee benefits.
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8		 Classification of financial assets and financial liabilities
The details and book value of financial assets and financial liabilities are as follows:

Financial assets
Cash and cash
equivalents
Financial assets - Debt
instruments
Financial assets Equity instruments
Loans and accrued
interest receivables
Others (Note 41)
Total
Financial liabilities
Lease liabilities
Total

Financial
Financial
Debt
Equity
instruments instruments
instruments
at
investments
measured at required to
fair value at fair value
fair value measure at
through
other through other
through
fair value
comprehensive
comprehensive
profit or
through
income
income
loss profit or loss

(Baht)
As at 31 December 2021
Financial
instruments
measured at
amortised
cost

Total

232,801,430

232,801,430

-

-

-

-

-

-

-

- 2,327,930,068 2,327,930,068

80,583,855

-

-

231,656,299

80,583,855

-

-

- 131,834,767 131,834,767
1,260,428
1,260,428
231,656,299 2,693,826,693 3,006,066,847

-

-

-

-

Financial
Financial
instruments instruments
Debt
Equity
measured at required to instruments at investments
fair value measure at
fair value at fair value
through
fair value through other through other
profit or
through comprehensive comprehensive
loss profit or loss
income
income
Financial assets
Cash and cash
equivalents
Financial assets - Debt
instruments
Financial assets Equity instruments 62,012,161
Loans and accrued
interest receivables
Others (Note 41)
62,012,161
Total
Financial liabilities
Lease liabilities
Total

-

-

159,176,216
159,176,216

312,240,154

159,176,216
159,176,216

(Baht)
As at 31 December 2020
Financial
instruments
measured at
amortised
cost

Total

84,094,886

84,094,886

-

-

-

-

-

- 2,282,029,746 2,282,029,746

-

-

145,859,952

-

-

34,130,579
34,130,579
1,778,926
1,778,926
145,859,952 2,402,034,137 2,609,906,250

-

-

-

-

192,881,688
192,881,688

207,872,113

192,881,688
192,881,688
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2021
Baht

2020
Baht

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

337,673
368,449
227,632,215
4,463,093

332,771
79,828,709
3,933,406

Total cash and cash equivalents
Less Expected credit loss

232,801,430
-

84,094,886
-

Cash and cash equivalents - net

232,801,430

84,094,886

10		 Premium receivables, net
Premium received from direct insurance
2021
2020
Baht
Baht
Not yet due
Overdue under 30 days
Overdue 30 days to 60 days
Overdue 60 days to 90 days
Overdue 90 days to 1 year
Overdue over 1 year

400,872,873
19,626,429
7,229,060
582,884
391,974
33,394,003

282,901,858
5,389,680
1,067,752
217,609
3,603,669
31,295,718

Total premium receivables
Less Allowance for doubtful accounts

462,097,223
(42,906,795)

324,476,286
(30,811,978)

Premiums receivable, net

419,190,428

293,664,308

For premiums due from agents and brokers, the Company has established collection guidelines
in accordance with the regulatory requirement for premium collection. For overdue premium
receivables, the Company is pursuing legal proceedings against such agents and broker case by case.
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11		 Reinsurance assets

Insurance reserve refundable from reinsurers
Claim reserve refundable from reinsurers
Premium reserves refundable from reinsurers
- Ceded unearned premium reserves.
Total reinsurance assets

2021
Baht

2020
Baht

28,669,629

27,025,457

36,561,067
65,230,696

34,649,132
61,674,589

2021
Baht

2020
Baht

27,025,457
27,064,351

14,205,852
34,626,482

(212,411)
3,553,570
(28,761,338)
28,669,629

(712,188)
555,935
(21,650,624)
27,025,457

2021
Baht

2020
Baht

34,649,132
94,596,954
(92,685,019)
36,561,067

41,130,451
90,342,034
(96,823,353)
34,649,132

2021
Baht

2020
Baht

4,185,314
4,185,314

3,221,807
3,221,807

2021
Baht

2020
Baht

1,415,497
1,678,739
719,234
371,844
4,185,314

712,423
1,815,761
315,847
377,776
3,221,807

Claim reserve refundable from reinsurers

Beginning balance for the year
Claim refundable incurred during the year
Changes in estimation of claim
refundable relating to prior years
Changes in assumptions for claim reserve refundable calculation
Claim refundable received during the year
Closing balance for the year

Premium reserves refundable from reinsurers
Balance as at beginning of the year
Premium ceded for the year
Premium ceded recognised as expense for the year
Balance as at end of the year

12		 Amount due from reinsurance

Due from reinsurers
Total amount due from reinsurance
The balance of due from reinsurers is classified by aging as follows:

Not yet due
Not over 12 months
1 - 2 years
Over 2 years
Total due from reinsurers
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13		 Financial assets - Debt instruments
The details of financial assets - debt instruments as at 31 December 2021 and 2020 are as follows:
2021
Baht

2020
Baht

10,013,004
585,174,256

44,108,358
395,751,426

1,768,971,246

1,877,512,530

Total
Less Expected credit loss

2,364,158,506
(36,228,438)

2,317,372,314
(35,342,568)

Total investment measured at amortised cost

2,327,940,068

2,282,029,746

2,327,930,068

2,282,029,746

Gross
carrying value
Baht

31 December 2021
Expected
credit loss
Baht

Carrying value
Baht

2,329,158,506

)1,228,438(

2,327,930,068

-

-

(35,000,000)
(36,228,438)

2,327,930,068

31 December 2020
Gross
Expected
carrying value
credit loss
Baht
Baht

Carrying value
Baht

2,282,349,535

)319,789(

2,282,029,746

-

-

-

35,022,779
2,317,372,314

(35,022,779)
(35,342,568)

2,282,029,746

Investment measured at amortised cost
Government and state enterprise securities
Private enterprise debt securities
Deposit with financial institutions with
maturity over 3 months

Total investment in securities

Investments in debt securities which credit risk
has not significantly increased (Stage 1)
Investment in debt securities which credit risk
has significantly increased (Stage 2)
Credit-impaired investments in debt securities
(Stage 3)
Total

Investments in debt securities which credit risk
has not significantly increased (Stage 1)
Investment in debt securities which credit risk
has significantly increased (Stage 2)
Credit-impaired investments in debt securities
(Stage 3)
Total

35,000,000
2,364,158,506

During the year 2021, the Company recognised interest income with amounting to Baht 30,196,662
(2020: Baht 39,110,960).
As at 31 December 2021, financial assets - debt instruments amounting to Baht 14 million (2020:
Baht 14 million) have been placed with the registrar in accordance with the Non-Life Insurance Act
(No.2) B.E 2551 (Note 39).
As at 31 December 2021, the Company had placed its financial assets - debt instruments with
the Registrar in accordance with the Notification of the Office of Insurance Commission with a
book value amounting to Baht 621.43 million (2020: Baht 505.00 million) (Note 39).
As at 31 December 2021, the Company had financial assets - debt instruments used to secure the
facilities as collateral against court case amounting to Baht 3.90 million (2020: Baht 4.85 million) (Note 41).

156

Mittare Insurance Public Company Limited : Annual Report 2021

Mittare Insurance Public Company Limited

Notes to the Financial Statements
For the year ended 31 December 2021

14		 Financial assets - Equity instruments
The details of financial assets - equity instruments are as follows:

Investments measured at fair value through profit or loss
Equity securities
Funds
Total investments measured at fair value through profit or loss
Investments measured at fair value through other
comprehensive income
Equity securities
Total investments measured at fair value through
other comprehensive income
Total investment in securities

31 December
2021
Fair value
Baht

31 December
2020
Fair value
Baht

73,077,234
7,506,621

55,881,631
6,130,530

80,583,855

62,012,161

231,656,299

145,859,952

231,656,299

145,859,952

312,240,154

207,872,113

During the year 2021, the Company recognised dividend income amounting to Baht 2,700,341
(2020: Baht 3,995,646).
During the year 2021, the Company received consideration from selling Investments measured
at fair value through profit or loss with amounting to Baht 142,686,305 (2020: Baht 103,151,388).
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15		 Loans and accrued interest receivables, net
The details of loans and accrued interest receivables as at 31 December 2021 are as follows:
2021

2020

Principal
Baht

Accrued
interest
Baht

Principal
Baht

Accrued
interest
Baht

Mortgage loans
Loans which credit risk has not
significantly increased (Stage 1)
Total
Less Expected credit loss

130,175,714

447,736

32,612,551

32,746

130,175,714
-

447,736
-

32,612,551
-

32,746
-

Mortgage loans, net

130,175,714

447,736

32,612,551

32,746

Mortgage loans to employees
Loans which credit risk has not
significantly increased (Stage 1)
Total
Less Expected credit loss

1,211,002

315

1,480,095

5,187

1,211,002
-

315
-

1,480,095
-

5,187
-

Loans to employees, net

1,211,002

315

1,480,095

5,187

131,386,716

448,051

34,092,646

37,933

Loans and accrued interest receivable

As at 31 December 2021, mortgage loans are loans secured by real estates with interest rates
according to the contract between MLR and MLR - 1.25% per annum (2020: MLR % per annum).
As at 31 December 2021, the Company had mortgage loans to staffs amounting to Baht 1.21
million (2020: Baht 1.48 million) with interest rates according to the contract at MLR – 0.5% per
annum (2020: MLR – 0.5% per annum).
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16		 Building improvement and equipment, net
Opening
Balance
Baht
Building
improvement 39,558,250
Fixture
and office
equipment 32,940,029
Motor vehicles 10,516,000
Total

Cost
Addition Disposal
Baht
Baht
221,000

-

8,359,390
4,390,000

83,014,279 12,970,390

Opening
Balance
Baht

Closing
Balance
Baht

Closing
net book
amount
Baht

4,424,199 (33,689,463)

1,766,052

1,608,622

-

4,481,234 45,780,653 (25,731,940) (3,440,802)
- 14,906,000 (8,023,556)
(962,029)

-

(4,477,484) (33,650,226)
- (8,985,585)

7,208,089
2,492,444

12,130,427
5,920,415

-

69 95,984,738 (71,547,694) (4,724,295)

-

(53,285) (76,325,274) 11,466,585

19,659,464

Disposal
Baht

83,233,018 2,862,967 (3,081,706)

(4,481,165) 35,298,085 (37,792,198)

Closing
Balance
Baht

Opening
net book
amount
Baht

-

Building
improvement 39,558,250
Fixture
and office
equipment 30,458,768 2,862,967 (381,706)
Motor vehicles 13,216,000
- (2,700,000)
Total

Adjustment and
reclassification
Baht

Accumulated depreciation
Opening Depreciation
Adjustment and
Balance
Charge Disposal reclassification
Baht
Baht
Baht
Baht
(321,464)

Cost
Addition
Baht

2021

2020

Opening
net book
amount
Baht

Closing
net book
amount
Baht

-

- (37,792,198) 2,023,557

1,766,052

- 32,940,029 (22,947,883)
- 10,516,000 (9,238,756)

(3,151,523) 367,466
(584,800) 1,800,000

- (25,731,940) 7,510,885
- (8,023,556) 3,977,244

7,208,089
2,492,444

- 83,014,279 (69,721,332)

(3,993,828) 2,167,466

- (71,547,695) 13,511,686 11,466,585

Adjustment and
reclassification
Baht

Closing
Balance
Baht

Accumulated depreciation
Opening Depreciation
Adjustment and
Balance
Charge Disposal reclassification
Baht
Baht
Baht
Baht

- 39,558,250 (37,534,693)

(257,505)

Closing
Balance
Baht

Depreciation for the year ended 31 December 2021 amounting to Baht 4.78 million (2020: Baht 3.99 million) was included in operating expenses.
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17		 Goodwill and Business Combination
As at 31 December 2015, the Company acquired staffs which were transferred from one company
operating in survey business which met the criteria of business acquisition under the Thai
Financial Reporting Standard No. 3 Business Combinations. As a result of the acquisition the
staffs, the Company expected to reduce operating costs. The Company paid for the transaction
by cash amounting to Baht 31.45 million and obligating transferred short-term employee benefit
obligation amounting to Baht 2.80 million and defined retirement employee benefit obligation
amounting to Baht 1.75 million. As a result, the Company has goodwill amounting to Baht 36 million.
As at 31 December 2021, the Company tested impairment of the goodwill and considered to set
no impairment for the goodwill.
Goodwill is allocated to survey function for voluntary motor business which is the Company’s
cash-generating units (CGUs) identified according to business segment.
The recoverable amount of a CGU is determined based on the decrease of surveyor cost from
using internal surveyor of the Company instead of hiring outsource. These calculations use pre-tax
cash flow projections based on actual surveyor cost in current year and its expectations of market
development by covering a one-year period.
The key assumptions used for value-in-use calculations are as follows:
Increasing rate of surveyor cost in case of hiring outsource per claim case: 0%
Growth rate of number of claim case compared to current year: 5%
Growth rate of staff costs for survey function: 5%
Pre-tax discount rate applied to the cash flow projections: 1.71% per year
These assumptions have been used for the analysis of this CGU within the business segment.
Management determined growth rate from budget based on past performance and its expectations
of market development. The discount rates used are pre-tax and reflect specific risks relating to
the relevant segments.
The recoverable amount calculated based on value in use exceeded carrying value by Baht 10.08
million. If a reduction in the number of claim case compared to current year was 7.5%, it would
remove the remaining headroom.
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18		 Intangible assets, net

Beginning
balance
of the year
Baht
Computer software

8,005,125

Beginning
balance
of the year
Baht
Computer software

4,668,537

Increase
Baht

Ending
Balance
of the year
Baht

2021
Accumulated amortisation
Beginning
Ending
balance
Balance
of the year
Amortisation
of the year
Baht
Baht
Baht

Intangible assets, net
Beginning
Ending
balance
Balance
of the year
of the year
Baht
Baht

1,473,040

9,478,165

(3,495,624)

4,509,501

Cost

Cost

(1,204,633)

(4,700,257)

2020

4,777,908

Increase
Baht

Ending
Balance
of the year
Baht

Accumulated amortisation
Beginning
Ending
balance
Balance
of the year
Amortisation
of the year
Baht
Baht
Baht

Intangible assets, net
Beginning
Ending
balance
Balance
of the year
of the year
Baht
Baht

3,336,588

8,005,125

(2,391,157)

2,277,380

(1,104,467)

(3,495,624)

4,509,501
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19		 Deferred tax assets

The analysis of deferred tax assets and deferred tax liabilities is as follows:

Deferred tax assets:
Deferred tax assets to be settled within 12 months
Deferred tax assets to be settled after 12 months
Deferred tax liabilities:
Deferred tax liabilities to be settled within 12 months
Deferred tax liabilities to be settled after 12 months
Deferred tax asset, net

2021
Baht

2020
Baht

261,086,336
14,828,942

242,025,285
13,496,258

275,915,278

255,521,543

(330)
(45,178,879)

(8,785)
(28,019,610)

(45,179,209)

(28,028,395)

230,736,069

227,493,148

Deferred taxes are calculated on all temporary differences under the liabilities method using
a principal tax rate of 20% (2020: 20%)

162

Mittare Insurance Public Company Limited : Annual Report 2021

Mittare Insurance Public Company Limited

Notes to the Financial Statements
For the year ended 31 December 2021
19		 Deferred tax assets (Cont’d)

The movement in deferred tax asset for the years ended 31 December 2021 and 2020 are as follows:

Deferred tax assets
As at 1 January 2021
Increase (decrease)
in profit (loss)
Increase in other
Comprehensive income
As at 30 December 2021

Deferred tax assets
As at 1 January 2020
after adjustment
Increase (decrease)
in profit (loss)
Increase in other
Comprehensive income
As at 30 December 2020

Unearned
premium
reserve, net
Baht

Loss reserves
and outstanding
claims
Baht

Gain changes Defined retirement
in value of employee benefit
obligations
investments
Baht
Baht

90,266,159

121,964,305

(24,938,207)

15,650,429

(1,680,151)

-

Allowance for
doubtful
accounts
Baht

Expected
credit losses
Baht

Others
Baht

Total
Baht

12,530,989

18,168,093

7,108,161

2,393,648

227,493,148

91,042

1,271,859

4,249,016

177,174

642,821

20,402,190

-

(17,159,269)

-

-

-

-

(17,159,269)

105,916,588

120,284,154

(42,006,434)

13,802,848

22,417,109

7,285,335

3,036,469

230,736,069

Unearned
premium
reserve, net
Baht

Loss reserves
and outstanding
claims
Baht

Gain changes Defined retirement
in value of employee benefit
obligations
investments
Baht
Baht

Allowance for
doubtful
accounts
Baht

Expected
credit losses
Baht

Others
Baht

Total
Baht

87,329,699

113,079,775

(48,925,725)

11,619,779

18,313,377

70,337

1,639,331

183,126,573

2,936,460

8,884,530

(3,328,403)

911,210

(145,284)

7,037,824

754,317

17,050,654

-

-

27,315,921

-

-

-

-

27,315,921

90,266,159

121,964,305

(24,938,207)

12,530,989

18,168,093

7,108,161

2,393,648

227,493,148

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2564

163

Mittare Insurance Public Company Limited

Notes to the Financial Statements
For the year ended 31 December 2021

20		 Deferred commissions, brokerages and other underwriting expenses

Balance as at beginning of the year
Commissions, brokerages and other underwriting expenses
incurred during the year
Commissions, brokerages and other underwriting expenses

recognised during the year

Balance as at end of the year
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2021
Baht

2020
Baht

558,477,414

518,512,964

1,136,602,652

1,068,477,152

(1,088,746,180)

(1,028,512,702)

606,333,886

558,477,414
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21		 Right-of-use assets

Cost/Revaluation
For the year
Addition

Change in
contract

Beginning
balance
1 January
2021

Amortisation
charge

-

-

- 276,843,734

99,212,153

36,205,419

Buildings and
improvements
Motor vehicles and
office equipment

276,843,734

Total

292,560,821 21,142,416

15,717,087 21,142,416

(167,460) (19,759,981)

Ending
balance
31 December Right-of-use
Decrease
2021
assets
-

7,951,947

21,384,984 (19,759,981)

(167,460) (19,759,981) 293,775,796 107,164,100

57,590,403 (19,759,981)

Cost/Revaluation
For the year

16,932,062

Unit : Baht

Accumulated amortisation
For the year

Ending
balance
31 December
Decrease
2021

Beginning
balance
1 January
2021

Beginning
balance
1 January
2020

2021

2020

Amortisation
charge

Ending
balance
31 December Right-of-use
Decrease
2020
assets

- 60,820,647

- 276,843,734 63,006,734

36,205,419

-

Buildings and
improvements
Motor vehicles and
office equipment

216,023,087

15,717,087 10,066,992

22,435,423

(24,550,468)

Total

233,666,613 20,122,246 63,322,430 (24,550,468) 292,560,821 73,073,726

58,640,842

(24,550,468)

2,501,783 (24,550,468)

7,355,112

144,994,522 148,781,274

Accumulated amortisation
For the year

Change in
contract

17,643,526 20,122,246

9,576,950

Unit : Baht

Ending Beginning
balance
balance
31 December 1 January
Decrease
2020
2020

Addition

135,417,572 141,426,162

99,212,153 177,631,581
7,951,947

7,765,140

107,164,100 185,396,721

The related lease liabilities are disclosed in Note 25.
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22		 Other assets
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2021
Baht

2020
Baht

Other receivables
Receivables from sales of investment in securities
Deposits

Others (Note 41)

8,183,081
10,883,135
29,812,834

14,718,315
479,230
10,912,873
26,175,804

Total

48,879,050

52,286,222
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23		 Insurance liabilities

Claim reserves
- Incurred and reported claim reserves
- Incurred but not reported claim reserves

Gross
Insurance
liabilities
Baht

2021
Liabilities
recovered
from reinsurers
Baht

Gross
Insurance
liabilities
Baht

2020
Liabilities
recovered
from reinsurers
Baht

Net Insurance
liabilities
Baht

Net Insurance
liabilities
Baht

780,444,015
(165,715,874)

(22,781,964)
(5,887,665)

757,662,051
(171,603,539)

834,212,873
(212,091,293)

(24,691,362)
(2,334,095)

809,521,511
(214,425,388)

Total claim reserves
Premium reserves
- Unearned premium reserves

614,728,141

(28,669,629)

586,058,512

622,121,580

(27,025,457)

595,096,123

2,165,043,160

(36,561,067)

2,128,482,093

1,988,587,307

(34,649,132)

1,953,938,175

Total

2,779,771,301

(65,230,696)

2,714,540,605

2,610,708,887

(61,674,589)

2,549,034,298
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23		 Insurance liabilities (Cont’d)
Short-term insurance liabilities
23.1 Claim reserves

Beginning balance of the year
Claim incurred in this year
Changes in claim reserves incurred in previous year
Changes in claim reserves assumptions
Claim paid in this year
Ending balance of the year

2021
Baht

2020
Baht

622,121,580
2,003,169,904
(117,443,566)
46,375,419
(1,939,495,196)

579,639,041
2,036,581,861
(78,036,118)
(28,758,545)
(1,887,304,659)

614,728,141

622,121,580

As at 31 December 2021, the Company has loss reserve and outstanding claims under the
reinsurance contracts of Baht 0.26 million (as at 31 December 2020: Baht 3.86 million).
The Company set up loss reserve based on a best estimate, taking into account the current
situation and the latest surveyor reports, as well as various appropriate assumptions and,
for claims refundable from reinsurers, with reference to the related reinsurance contracts.
However, there are inherent uncertainties in the assumptions used by the claim specialist
in estimating the loss reserves, which could affect the amount of claim reserve refundable
from reinsurers. Actual results could significantly differ from the estimates.
23.1.1 Maturity analysis of claim reserves settlement
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2021
Baht

2020
Baht

Claims expected to be paid less than a year
Claims expected to be paid between 1 - 2 years
Claims expected to be paid between 2 - 5 years
Claims expected to be paid over 5 years

600,710,364
17,692,114
(3,674,337)
-

596,616,113
28,750,297
(3,244,830)
-

Total claims expected to be paid

614,728,141

622,121,580

Mittare Insurance Public Company Limited : Annual Report 2021

Mittare Insurance Public Company Limited

Notes to the Financial Statements
For the year ended 31 December 2021
23		 Insurance liabilities (Cont’d)

Short-term insurance liabilities (Cont'd)

23.1 Claim reserves (Cont'd)
23.1.2 Sensitivity analysis for changes in significant assumptions
Percentage
increase/decrease
in assumption

Impact on
reinsurance assets
Baht

2021
Impact on loss
reserves and Unallocated
loss adjustment expense
Baht

Impact on
profit (loss)
Baht

Impact
on equity
Baht

Loss development
factor of the latest
accident year

Increase by 1
Decrease by 1

115,749
(115,746)

16,207,231
(16,207,235)

(16,091,482)
16,091,489

(16,091,482)
16,091,489

Estimated claim
for big loss

Increase by 10
Decrease by 10

-

4,393,200
(4,393,200)

(4,393,200)
4,393,200

(4,393,200)
4,393,200

Unallocated loss
adjustment
expense ratio

Increase by 10
Decrease by 10

-

3,583,729
(3,583,729)

(3,583,729)
3,583,729

(3,583,729)
3,583,729
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23		 Insurance liabilities (Cont’d)

Short-term insurance liabilities (Cont'd)

23.1 Claim reserves (Cont'd)
23.1.2 Sensitivity analysis for changes in significant assumptions (Cont’d)
Percentage
increase/decrease
in assumption

Impact on
reinsurance assets
Baht

2020
Impact on loss
reserves and Unallocated
loss adjustment expense
Baht

Impact on
profit (loss)
Baht

Impact
on equity
Baht

Loss development
factor of the latest
accident year

Increase by 1
Decrease by 1

149,704
(149,704)

16,676,105
(16,676,101)

(16,526,401)
16,526,397

(16,526,401)
16,526,397

Estimated claim
for big loss

Increase by 10
Decrease by 10

-

1,865,520
(1,865,520)

(1,865,520)
1,865,520

(1,865,520)
1,865,520

Unallocated loss
adjustment
expense ratio

Increase by 10
Decrease by 10

-

3,708,775
(3,708,775)

(3,708,775)
3,708,775

(3,708,775)
3,708,775

Mittare Insurance Public Company Limited : Annual Report 2021

170

Mittare Insurance Public Company Limited

Notes to the Financial Statements
For the year ended 31 December 2021
23		 Insurance liabilities (Cont’d)

Short-term insurance liabilities (Cont’d)

23.1 Claim reserves (Cont’d)
23.1.3 Claim development table before reinsurance
2016
Baht

2017
Baht

2018
Baht

2019
Baht

2020
Baht

2021
Baht

Estimated claim (Baht):
- At the end of the year
- After 1 year
- After 2 year
- After 3 year
- After 4 year
- After 5 year

1,393,902,258
1,403,178,482
1,397,992,231
1,399,074,507
1,397,982,106
1,397,847,140

1,502,493,405
1,577,215,661
1,573,390,264
1,569,156,186
1,568,447,256
-

1,703,981,249
1,674,207,673
1,676,292,316
1,672,393,314
-

1,847,008,709
1,843,349,593
1,832,343,185
-

1,934,392,943
1,916,789,945
-

1,962,125,472
-

Projected ultimate claims
Cumulative claim paid

1,397,847,140
(1,399,148,482)

1,568,447,256
(1,570,554,426)

1,672,393,314
(1,673,317,301)

1,832,343,185
(1,826,213,081)

1,916,789,945
(1,877,115,125)

1,962,125,472
(1,424,719,831)

(1,301,342)

(2,107,170)

(923,987)

6,130,104

39,674,820

Incident Year / Reported Year

Total
Estimated claim for
accident year before 2016
Unallocated loss
adjustment expense
Other estimated claim
Total claim reserve

Total
Baht

537,405,641 578,878,066
411
35,837,288
12,376
614,728,141
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23		 Insurance liabilities (Cont’d)

Short-term insurance liabilities (Cont’d)

23.1 Claim reserves (Cont’d)
23.1.4 Claim development table, net
Incident Year / Reported Year
Estimated claim (Baht):
- At the end of the year
- After 1 year
- After 2 year
- After 3 year
- After 4 year
- After 5 year
Projected ultimate claims
Cumulative claim paid
Total
Estimated claim for
accident year before 2016
Unallocated loss
adjustment expense
Other estimated claim
Total claim reserve

2016
Baht

2017
Baht

2018
Baht

2019
Baht

2020
Baht

2021
Baht

1,377,411,627
1,384,827,424
1,377,970,654
1,379,163,188
1,378,205,602
1,378,070,690

1,480,469,867
1,550,391,770
1,547,509,913
1,543,565,000
1,543,416,010
-

1,676,766,094
1,648,348,777
1,651,256,657
1,647,303,292
-

1,820,988,747
1,818,120,165
1,808,451,223
-

1,897,640,671
1,881,096,807
-

1,929,226,791
-

1,378,070,690 1,543,416,010
(1,379,372,034) (1,545,523,175)

1,647,303,292
(1,649,302,724)

(1,301,344)

(2,107,165)

(1,999,432)

Total
Baht

1,808,451,223 1,881,096,807 1,929,226,791
(1,803,713,109) (1,844,602,096) (1,414,823,171)
4,738,114

36,494,711

514,403,620 550,228,504
(19,656)
35,837,288
12,376
586,058,512
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23		 Insurance liabilities (Cont’d)

Short-term insurance liabilities (Cont’d)

23.2 Unearned premium reserves

Beginning balance of the year
Premium written during the year
Earned premium during the year
Ending balance of the year

2021
Baht

2020
Baht

1,988,587,307
4,091,844,843
(3,915,388,990)

1,865,758,981
3,846,860,492
(3,724,032,166)

2,165,043,160

1,988,587,307

As at 31 December 2021, no additional unexpired risk reserve had been established as the
unexpired risk reserve under actuarial method, based on the actuary report, of Baht 1,200.62 million
(2020: Baht 1,142.60 million) was less than the unearned premium reserve.

24		 Due to reinsurers
2021
Baht

2020
Baht

Reinsurance payable
Amount withheld on reinsurance

17,759,251
29,841,407

21,722,392
27,908,424

Total

47,600,658

49,630,816

2021
Baht

2020
Baht

38,986,642
39,241,281
39,729,859
41,129,246
89,188
-

37,182,080
37,676,858
38,168,400
39,083,320
40,771,030
-

Total

159,176,216

192,881,688

Including: - Principal
- Interest

175,837,500
(16,661,284)

218,234,140
(25,352,452)

25		 Lease liabilities
The maturity analysis of lease liabilities are aged as follows:
Maturing
Within 1 year
Between 1 to 2 years
Between 2 to 3 years
Between 3 to 4 years
Between 4 to 5 years
Later than 5 years
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25		 Lease liabilities (Cont’d)

Expected maturity analysis of undiscounted lease liabilities are as follows:
Maturing
Within 1 year
Between 1 to 2 years
Between 2 to 3 years
Between 3 to 4 years
Between 4 to 5 years
Later than 5 years
Total

2021
Baht

2020
Baht

46,138,500
44,423,400
42,915,000
42,270,600
90,000
-

46,113,040
44,707,380
43,277,880
42,234,240
41,901,600
-

175,837,500

218,234,140

For the periods ended 31 December 2021, interest expense on lease liabilities amounted to Baht 9.46
million (2020: Baht 10.34 million) is recorded as “Finance cost” in the statement of comprehensive
income.

26		 Employment benefit obligation
Statement of Financial Position
Short - term employee benefits
Retirement benefits

2021
Baht

2020
Baht

37,152,207
69,014,240

25,033,039
62,654,947

Employment benefit obligation

106,166,447

87,687,986

The movement in the defined retirement benefit obligation over the year is as follows:
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2021
Baht

2020
Baht

As at 1 January
Prior year service cost
Interest expense
Current service cost
Remeasurements:
Actuarial losses - financial assumptions
Actuarial losses - demographic assumptions
Losses from experiences
Less Benefit payment during the year

62,654,947
1,050,662
5,785,031

58,098,895
960,147
5,533,438

(476,400)

(1,937,533)

As at 31 December

69,014,240

62,654,947
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26		 Employment benefit obligation (Cont’d)
The principal actuarial assumptions used were as follows:
Discount rate
Salary increase rate
Retirement age
Staff turnover rate

2021

2020

1.8%
5.5%
60 years old
9.6%

1.8%
5.5%
60 years old
9.6%

Sensitivity analysis for each significant assumption
Change in assumption
2021
2020
Discount rate
Salary increase rate

1%
1%

1%
1%

Impact on defined retirement benefit obligation
(Baht)
Increase in assumption
Decrease in assumption
2021
2020
2021
2020
(6,461,513) (6,252,825)
8,640,769 7,637,615

7,548,291
(7,490,029)

7,323,916
(6,639,884)

The above sensitivity analyses are based on a change in an assumption while holding all other
assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions
may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant
actuarial assumptions the same method present value of the defined benefit obligation calculated with
the projected unit credit method at the end of the reporting period has been applied as when
calculating the pension liability recognised within the statement of financial position.
The methods and types of assumptions used in preparing the sensitivity analysis did not change
compared to the previous year.
The weighted average duration of the retirement benefit obligation as at 31 December 2021 is 12.8 years
(2020: 12.8 years).
Expected maturity analysis of undiscounted retirement benefits:
2021
Baht

2020
Baht

Benefits expected to be paid less than a year
Benefits expected to be paid between 1 - 2 years
Benefits expected to be paid between 2 - 5 years
Benefits expected to be paid over 5 years

4,878,743
6,881,207
13,371,908
148,673,474

292,664
4,878,743
15,274,650
153,651,939

Total benefits expected to be paid

173,805,332

174,097,996
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27		 Other liabilities

2021
Baht

2020
Baht

Accrued expenses
Accrued commission and brokerage expenses
Deferred fee and commission income
Others

83,572,760
62,189,107
13,340,821
172,068,628

68,505,336
41,683,897
12,390,217
133,173,311

Total

331,171,316

255,752,761

Number of issued
and paid-up
shares

Paid-up
Ordinary Shares
Baht

At 1 January 2021
Issue of shares

15,184,250
-

1,518,425,000
-

At 31 December 2021

15,184,250

1,518,425,000

28		 Share Capital

As at 31 December 2021, the total number of authorised ordinary shares is 16,184,250 shares
(2020: 16,184,250 shares) with a par value of Baht 100 per share (2020: Baht 100 per share).
The total number of issued and fully paid shares is 15,184,250 shares (2020: 15,184,250 shares) with
a par value of Baht 100 per share (2020: Baht 100 per share).

29		 Legal reserve
Under the Public Limited Company Act., B.E. 2535, the Company is required to set aside as a
legal reserve at least 5 percent of its net profit after accumulated deficit brought forward (if any)
until the reserve is not less than 10 percent of the registered capital. The legal reserve is
non-distributable. As at 31 December 2021, the Company’s legal reserve is zero due to retained deficit.

30		 Operating expenses
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2021
Baht

2020
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

122,476,789

119,163,220

93,222,523
495,608
22,187,621
116,302,371

94,544,975
450,431
319,979
121,074,013

Total

354,684,912

335,552,618
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31		 Personnel expenses

2021
Baht

2020
Baht

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

256,857,540
4,054,189
14,871,018
33,802,938

251,816,307
4,781,228
15,574,593
32,870,576

Total

309,585,685

305,042,704

2021
Baht

2020
Baht

Interest income
Dividend

30,196,662
2,700,341

39,110,960
3,995,646

Total

32,897,003

43,106,606

2021
Baht

2020
Baht

Gain (loss) from sell and derecognition
Equity investments at fair value through profit or loss

13,096,454

(19,151,856)

Total

13,096,454

(19,151,856)

2021
Baht

2020
Baht

Loss from changes in fair value
Equity investments at fair value through profit or loss

(1,230,721)

(5,179,402)

Total

(1,230,721)

(5,179,402)

2021
Baht

2020
Baht

Investment in debt instruments measured at amortised cost

885,870

35,189,123

Total

885,870

35,189,123

32		 Investment income, net

33		 Gain (loss) on investments

34		 Loss on fair value of adjustment

35		 Expected credit loss
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36		 Income tax expense

Income tax expense for the years ended 31 December 2021 and 2020 consisted of the following:

Current tax expense
Current income tax on tax profits for the year
Deferred tax expense
Movements in temporary differences
Total

2021
Baht

2020
Baht

78,291,275

43,112,684

(20,402,190)

(17,050,654)

57,889,085

26,062,030

The tax on the Company’s profit before tax differs from the theoretical amount that would arise
using the Thai basic tax rate of the Company as follows:

Profit before tax
Tax calculated at a tax rate of 20%
Tax effect of:
Income with tax exemption and expenses not deductible
for tax purpose
Income tax expense

2021
Baht

2020
Baht

287,302,227

131,816,365

57,460,446

26,363,273

428,639

(301,243)

57,889,085

26,062,030

The weighted average applicable tax rate was 20% (2020: 20%).

37		 Basic earnings per share
The calculations of basic earnings per share for the years ended 31 December 2021 and 2020
were based on the profit for the years attributable to ordinary shareholders of the Company and
the number of ordinary shares outstanding during the years as follows:
Profit for the year (Baht)
Weighted average number of ordinary share outstanding (share)

2021

2020

229,413,142
15,184,250
15.11

105,754,335
15,184,250
6.96

Basic earnings per share (Baht per share)
There was no potential dilutive ordinary shares issued for the years ended 31 December 2021 and 2020.
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38		 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 with related parties:
Related party

Type of business

Osico Broker Co., Ltd. Insurance broker
MIE (Thailand) Co., Ltd. Providing services in relation to software
development and maintenance and office rental
Tan Consultant Co., Ltd. Providing services in relation to sale promotion
and marketing, legal and debt collection,
advertising and business analytical, including
agent training program.
TNW Advisory Co., Ltd. Providing business consulting services

Relationship
Co-shareholders
Shareholder and Co-shareholders
Co-shareholders
Co-shareholders

Transfer pricing policy for transactions with related parties were summarised in the following basics.
Pricing policies
Commission and brokerage
Rental and service
Agent administration and registration service
Debt collection service
Training course
Consulting services

On the basis of the commission rates that the Company has
offered to insurance brokers in general
Conditions are as agreed in the contract
Conditions are as agreed in the contract
Conditions are as agreed in the contract
Conditions are as agreed in the contract
Conditions are as agreed in the contract

Revenue and expense transactions with related parties for the year ended 31 December 2021
and 2020 are as follows:

Expenses
Commissions and brokerages
Other underwriting expenses
Finance cost
Operating expenses
Total

2021
Baht

2020
Baht

19,800,000
8,992,455
76,098,500

17,352
18,000,000
9,801,815
73,342,000

104,890,955

101,161,167
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38		 Transactions with related parties (Cont’d)
Balances with the related parties as at 31 December 2021 and 2020 consist of:
Assets
Premium receivables, net
Osico Broker Co., Ltd.
Liabilities
Lease liabilities
MIE (Thailand) Co., Ltd.
Other liabilities
Osico Broker Co., Ltd.
Tan Consultant Co.,Ltd.
MIE (Thailand) Co., Ltd.

2021
Baht

2020
Baht

-

190,571

151,385,939

184,674,062

154,181
2,440,499
1,070,000

158,689
2,788,755
-

Key management’s remuneration
The key management’s remuneration for employee services for the years ended 31 December
2021 and 2020 is summarised as follows:
2021
Baht

2020
Baht

Short-term employee benefits
Retirement employee benefits

21,114,440
-

17,246,606
-

Total key management’s remuneration

21,114,440

17,246,606

39		 Securities placed with the Registrar
As at 31 December 2021 and 2020, the Company has placed its investment in securities with the
Registrar in accordance with section 19 of the Non-Life Insurance Act B.E. 2535 as follows:

Deposit at financial institutions

2021
Baht

2020
Baht

14,000,000

14,000,000

As at 31 December 2021 and 2020, the Company has placed its investments in securities with
the Registrar in accordance with the Notification of the Office of Insurance Commission regarding
“Rates, Rules and depositing Procedures for unearned premium reserve of Non-life Insurance
Company B.E.2557” as follows:

Deposit at financial institutions
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Baht

2020
Baht

621,425,600

505,000,000
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40		 Investment in securities with restrictions to make commitments
As at 31 December 2021 and 2020, 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” are as follows:
2021
Baht

2020
Baht

Deposit at financial institutions
Debt securities
Equity securities

1,298,253,845
595,187,261
226,443,807

1,350,000,000
439,859,784
207,872,113

Total

2,119,884,913

1,997,731,897

41		 Restricted and collateral securities
As at 31 December 2021 and 2020, investment in securities used to secure the facilities are as follows:
2021
Baht

2020
Baht

Investment in securities used to secure the facilities
Collateral against court case

3,900,448

4,845,279

Deposit at financial institutions used to secure the facilities
Collateral against court case
(Presented under the caption of “Other assets” in statements
of financial position)

1,260,428

1,778,926

Total

5,160,876

6,624,205

42		 Contribution to non-life guarantee fund
In accordance with Section 58, 80/3 and 80/4 of the Non-Life Insurance Act B.E. 2535 amended
by the Non-Life Insurance Act (No. 2) B.E. 2551, the Company is required to contribute to the
Non-Life guarantee fund semi-annually, which is calculated based on gross premium.
As of 31 December 2021, the Company cumulative contribution to the Fund since 2009 was
amounting to Baht 88,841,842 (31 December 2020: Baht 78,620,276).
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43		 Commitment and long-term service agreements
The Company entered into lease agreements for service agreement. The Company’s obligation
for future payments under operating lease and service agreement as at 31 December 2021 and
2020 are as follows:
2021
Baht

2020
Baht

Maturity schedule
Due within 1 year
Due more than 1 year but less than 5 years

96,420,000
1,360,000

94,200,000
-

Total

97,780,000

94,200,000

44		 Contingent liabilities
As at 31 December 2021, the Company had been sued for a total capital sum of Baht 98.80 million
(2020: Baht 76.46 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 32.45 million (2020: Baht 35.56 million) and presented this under the caption
of “Loss reserves and outstanding claims” in the statement of financial position.
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