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สารจากประธานกรรมการ
ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เมื่อส�ำนักพระราชวังได้ ประกาศ เรื่ อง การสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทรมหาภูมิ พ ลอดุล ยเดช นับ เป็ นช่ว งเวลาแห่ง
ความเศร้ าโศกของปวงชนชาวไทยเป็ นอย่ า งมาก ประชาชนยัง คงร� ำ ลึก ถึ ง
พระราชกรณียกิจต่างๆ และโครงการในพระราชด�ำริ ของพระองค์ที่มีคณ
ุ ประโยชน์
ต่อพสกนิ กรในช่วงระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติกว่า 70 ปี ด้ วยส�ำนึกใน
พระมหากรุณาธิคณ
ุ หาทีส่ ดุ มิได้ ข้ าพระพุทธเจ้ า คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทน และ
พนักงานมิตรแท้ ขอน้ อมน�ำพระบรมราโชวาทที่ได้ พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย
ในโอกาสต่างๆ มาใช้ ในการด�ำเนินชีวิตและด�ำเนินกิจการสืบไป และขอน้ อมเกล้ า
น้ อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ขอพระองค์ทรงพระเจริ ญยิ่งยืนนาน
ในปี 2559 เศรษฐกิ จ ของประเทศไทยมี ก ารขยายตั ว ดี ขึ น้ กว่ า ปี ก่ อ น
โดยผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product - GDP) ของ
ประเทศไทยมีการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.2 เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 ซึง่ มี GDP อยู่ที่
ร้ อยละ 2.9 โดยเฉพาะการใช้ จา่ ยภาคครัวเรื อนมีการขยายตัวถึงร้ อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับปี ก่อนที่มีการขยายตัวเพียงร้ อยละ 2.2 ในขณะที่ปริ มาณ
การจ�ำหน่ายรถยนต์ในประเทศลดลงจากปี ก่อน โดยข้ อมูลของส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พบว่า ปริมาณการจ�ำหน่าย
รถยนต์ในประเทศของปี 2559 มีจ�ำนวน 768,788 คัน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ลดลงในอัตราร้ อยละ 3.86 โดยเฉพาะการจ�ำหน่าย
รถยนต์นงั่ ลดลงร้ อยละ 8.35 ในขณะที่การจ�ำหน่ายรถปิ กอัพ 1 ตัน เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.71
จากข้ อมูลของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ในปี 2559 ภาคธุรกิจประกันวินาศภัยมีเบี ้ยประกันภัยรับตรง 211,932 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน
ในช่วงเวลาเดียวกัน 2,650 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการขยายตัวร้ อยละ 1.27 ในขณะที่บริ ษัทฯ มีเบี ้ยประกันภัยรับโดยตรง 2,748 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
จากปี ก่อน 127 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้ อยละ 4.86 ซึง่ สูงกว่าอัตราการเติบโตของธุรกิจ และมีสว่ นแบ่งการตลาดเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน
จากร้ อยละ 1.25 เป็ นร้ อยละ 1.29 บริ ษัทฯ ยังคงมีผลก�ำไรจากการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องจากปี ก่อน โดยในปี 2559 นี ้ บริ ษัทฯ มีผลก�ำไรสุทธิ
7 ล้ านบาท ในส่วนความมัน่ คงทางการเงิน บริ ษัทฯ ก็ยงั คงมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ดังจะเห็นได้ จากอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน
ณ สิ ้นปี 2559 (ก่อนตรวจสอบ) ที่มีสงู ถึงร้ อยละ 522.46 ในขณะเดียวกันบริ ษัทฯ ยังมีอตั ราส่วนสภาพคล่องที่ร้อยละ 417.99 สูงกว่าในปี ก่อน
ที่มีอตั ราส่วนสภาพคล่องที่ร้อยละ 386.65
ส�ำหรั บในปี 2560 ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ คาดการณ์ ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในช่วง
ร้ อยละ 3.0 - 4.0 โดยมีปัจจัยสนับสนุน ได้ แก่ การขยายตัวของการส่งออก การฟื น้ ตัวและขยายตัวของการผลิตภาคเกษตร การลงทุนของภาครัฐ
และแรงขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยว เป็ นต้ น แม้ ว่าการคาดการณ์เศรษฐกิจในปี 2560 จะมีการขยายตัวไปในทิศทางที่ดีขึ ้นนัน้ แต่ส�ำหรับ
ธุรกิจประกันวินาศภัยก็ยงั คงอยู่ในภาวะที่ท้าทายในการด�ำเนินธุรกิจ จากต้ นทุนค่าสินไหมที่มีแนวโน้ มสูงขึ ้นสอดรับกับเศรษฐกิจที่จะเติบโตขึ ้น
หรืออาจเกิดจากการเปลีย่ นแปลงความคุ้มครองตามกฎหมายทีส่ งู ขึ ้นกว่าเดิม ปั ญหาการขาดแคลนแรงงานมีฝีมอื ในธุรกิจประกันวินาศภัยไม่วา่ จะเป็ น
งานด้ านส�ำรวจอุบตั เิ หตุ งานด้ านประเมินราคา รวมถึงช่างฝี มือในการซ่อมทรัพย์สนิ ในขณะเดียวกันปั จจัยบวกที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ภาคธุรกิจ ได้ แก่
มาตรการต่างๆ ที่ภาครัฐได้ จดั ท�ำขึ ้นมากเพื่อป้องกันและลดอุบตั เิ หตุ แนวโน้ มการเพิ่มขึ ้นของราคาน� ้ำมันในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ มีการใช้ รถยนต์
เดินทางลดลงจากปี ก่อน เป็ นต้ น ด้ วยค�ำว่า “มิตรแท้ ” บริ ษัทฯ ยังคงตระหนักและให้ ความส�ำคัญกับการให้ บริ การประกันภัยที่มีคณ
ุ ภาพต่อลูกค้ า
ตังแต่
้ ขนตอนการรั
ั้
บประกันภัย การส�ำรวจอุบตั เิ หตุ ตลอดจนถึงการซ่อมแซมทรัพย์สนิ ต่างๆ เพือ่ ให้ ลกู ค้ าของเราได้ รับการบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพดียงิ่ ๆ ขึ ้น
ในโอกาสนี ้ใคร่ขอขอบคุณ เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พร้ อมคณะเจ้ าหน้ าที่
และผู้บริ หารของคปภ. ที่ได้ กรุ ณาให้ ค�ำแนะน�ำอันเป็ นประโยชน์ ในการด�ำเนินธุรกิจ ขอขอบคุณท่านลูกค้ า ท่านคู่ค้า ท่านผู้บริ หารงานขาย
ท่านตัวแทนนายหน้ า ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ ตลอดจนผู้ถือหุ้นทุกๆ ท่าน ที่ได้ ให้ การสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ตลอดจน
ร่วมบริ หารจัดการจนกิจการของบริ ษัทฯ มีพฒ
ั นาการและเจริ ญก้ าวหน้ ามาด้ วยดีโดยตลอด

คุณกูรดิสถ์ จันทร์ ศรี ชวาลา
ประธานกรรมการ
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2559
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สารจากประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ
การสวรรคตของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
ในเดือนตุลาคม 2559 นับเป็ นความสูญเสียครัง้ ยิ่งใหญ่ของปวงประชาชนชาวไทย
พระองค์ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ย์ที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย จึงไม่ได้ เป็ นเรื่ องที่เกิน
ความคาดหมายเลยว่ า เหล่ า พสกนิ ก รทัง้ หลายยัง คงน้ อมร� ำ ลึ ก และอาลัย
ในพระองค์ ท่ า นตราบนานเท่ า นาน ในขณะเดี ย วกัน การเสด็ จ ขึน้ ครองราชย์
ของสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ก็ได้ นำ� ความปี ตยิ นิ ดี
ให้ กบั ประชาชนในช่วงเวลาต่อมา
สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2559 มีการขยายตัวถึงร้ อยละ 3.2 ปรับตัว
ดี ขึ น้ เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก่ อ นที่ มี อัต ราการขยายตัว ร้ อยละ 2.9 ในขณะที่ ธุ ร กิ จ
ประกันวินาศภัยมีอัตราการขยายที่ร้อยละ 1.27 แต่ต�่ำกว่าอัตราการขยายตัว
ในปี 2558 ที่มีอตั ราการขยายตัวร้ อยละ 1.86 การขยายตัวที่ต�่ำกว่าปี ก่อนนี ้
ก็สอดคล้ องกับสภาวะการแข่งขันที่ยงั คงสูงอยูใ่ นธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หลากหลายประเภทถูกน�ำเสนอสูต่ ลาดเพื่อสนองต่อพฤติกรรมการบริ โภค
ของประชาชนทีม่ คี วามแตกต่างกันมากขึ ้น ทังในรู
้ ปแบบความคุ้มครองใหม่ๆ หรือการน�ำเทคโนโลยีเข้ ามาผสมผสานให้ เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การเกิด
เว็บไซต์ใหม่จำ� นวนมากทีเ่ สนอขายกรมธรรม์ประกันภัยบนอินเทอร์ เน็ตโดยมีเป้าหมายไปทีก่ ลุม่ ผู้บริโภคทีน่ ยิ มใช้ อนิ เทอร์ เน็ตมากๆ ในชีวติ ประจ�ำวัน
ซึง่ สิง่ เหล่านี ้เป็ นการสะท้ อนให้ เห็นว่าธุรกิจได้ เริ่มปรับตัวเข้ าสูล่ กั ษณะ การด�ำเนินธุรกิจทีใ่ ห้ ลกู ค้ าเป็ นศูนย์กลางมากขึ ้น ในขณะเดียวกันการสือ่ สาร
โฆษณาประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทางทังทางสื
้
่อโทรทัศน์ สื่อสิง่ พิมพ์ และสื่อออนไลน์ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการประกันวินาศภัยก็เกิดขึ ้น
เป็ นจ�ำนวนมากโดยทังภาครั
้
ฐและหน่วยงานเอกชน สิง่ นี ้เป็ นปั จจัยหนึง่ ที่ชว่ ยท�ำให้ ประชาชนจ�ำนวนมากเกิดการรับรู้ ความเข้ าใจถึงความส�ำคัญ
ของการประกันภัย ซึง่ จะช่วยก่อให้ เกิดความต้ องการซื ้อประกันภัยเพิ่มขึ ้นในช่วงเวลาต่อมา
ในปี 2559 ภาคธุรกิจประกันวินาศภัยมีเบี ้ยประกันภัยรับตรงรวม 211,932 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน จ�ำนวน 2,650 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรา
การขยายตัวทีร่ ้ อยละ 1.27 และมีเบี ้ยประกันภัยของการรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจรวม 105,978 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้นจากปี กอ่ น 1,473 ล้ านบาท
คิดเป็ นอัตราการขยายตัวเพียงร้ อยละ 1.41 ในขณะที่บริ ษัทฯ มีเบี ้ยประกันภัยรับโดยตรง 2,748 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 127 ล้ านบาท
คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้ อยละ 4.86 และมีเบี ้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 2,215.98 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้นจากปี ก่อน 125.79 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรา
การเติบโตร้ อยละ 6.02 การเติบโตของเบี ้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจของบริ ษัทฯ ส่วนหนึง่ มาจากการที่บริ ษัทฯ ได้ มงุ่ เน้ นการอบรมตัวแทน
ทังพั
้ ฒนาหลักสูตรการอบรมและเพิม่ บุคลากรในการอบรม เพื่อเพิม่ คุณภาพของตัวแทนให้ มีศกั ยภาพในการขยายตลาดมากขึ ้น นอกจากนี ้บริษัทฯ
ก็ยงั คงปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพือ่ ให้ มคี วามคุ้มครองทีต่ รงกับความต้ องการของลูกค้ าในแต่ละกลุม่ เป้าหมายมากยิง่ ขึ ้น รวมทังยั
้ งปรับปรุง
อัตราเบี ้ยประกันภัยให้ มีความเหมาะสมและคุ้มค่ากับก�ำลังซื ้อของกลุ่มลูกค้ าทังรายย่
้
อยและระดับองค์กรด้ วย สิ่งที่ส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ
อีกส่วนหนึ่งคือ การให้ บริ การ บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความส�ำคัญกับการให้ บริ การทังด้
้ านการรับประกันภัยและด้ านสินไหมเพื่อให้ ลกู ค้ าและคู่ค้าได้ รับ
การบริ การที่นา่ ประทับใจจากบริ ษัททังในด้
้ านคุณภาพและความรวดเร็ว ดังค�ำที่วา่ “มิตรแท้ จริ งใจ เปิ ดเผย” ส�ำหรับในปี 2559 บริ ษัทฯ สามารถ
ท�ำเบี ้ยประกันภัยรับได้ เพิ่มขึ ้นมากกว่าปี ก่อน และมีผลก� ำไรสุทธิ หลังภาษี เงินได้ อยู่ที่ 7 ล้ านบาท และมีอตั ราส่วนเงินกองทุนที่ต้องส�ำรอง
ตามกฎหมายตามระดับความเสี่ยง (ก่อนตรวจสอบ) ที่ร้อยละ 522.46 ซึง่ สูงเกินกว่าอัตราขันต�
้ ่ำที่ คปภ. ก�ำหนดไว้ ที่ร้อยละ 140
ส�ำหรับในปี 2560 ถือเป็ นก้ าวย่างที่สำ� คัญของบริ ษัทอีกครัง้ หนึง่ เนื่องจากเป็ นช่วงเวลาครบรอบ 70 ปี ในการด�ำเนินธุรกิจของบริ ษัท ซึง่ เป็ นการ
บ่งบอกถึงความมุ่งมัน่ ความจริ งใจของบริ ษัทที่ต้องการให้ บริ การทางด้ านประกันภัย และยังสะท้ อนให้ เห็นถึงความเชื่อมัน่ ของลูกค้ าและคู่ค้า
ทางธุรกิจที่มีต่อบริ ษัทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สุดท้ ายนี ้ ในนามของคณะกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การ บริ ษัท มิตรแท้ ประกันภัย
จ�ำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณลูกค้ า คูค่ ้ าทางธุรกิจ และผู้มีอปุ การคุณทุกท่าน ที่ได้ ให้ ความไว้ วางใจในบริ ษัทฯ และสนับสนุนบริ ษัทฯ ด้ วยดีเสมอมา
และขอขอบคุณตัวแทนฯ คณะผู้บริ หารและพนักงานทุกท่านที่ได้ ทมุ่ เทแรงกายแรงใจ ความรู้ และความสามารถอย่างเต็มที่ ตลอดมาในปี 2559
รวมทังขอขอบคุ
้
ณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ การสนับสนุนบริ ษัทฯ เป็ นอย่างดีมาโดยตลอด และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า บริ ษัทฯ จะยังคงได้ รับความร่วมมือและ
การสนับสนุนจากทุกท่านในปี 2560 เหมือนเช่นเดิม

คุณสุขเทพ จันทร์ ศรี ชวาลา
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดั การ
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รายงานการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท มิตรแท้ ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้ วย นายสุนทร บุญสาย เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุวฒ
ั น์ พฤกษ์ เสถียร นายประชา ภูมิสริ ิ กลุ และนายอรัญ ศรี วา่ งไทย เป็ นกรรมการรวม 4 ท่าน ซึง่ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายใน
ของบริ ษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิงานตามขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ซึง่ ก� ำหนดไว้
ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในรอบปี บัญชี 2559 ได้ จดั ให้ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 5 ครัง้ และในปี 2560 จนถึง
วันที่รายงาน จ�ำนวน 1 ครัง้ รวมทังสิ
้ ้น 6 ครัง้ โดยเป็ นการหารื อร่วมกับผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง สรุปสาระ
ส�ำคัญได้ ดงั นี ้
1. สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส และประจ�ำปี 2559 โดยได้ สอบถามและรับฟั งค�ำชี ้แจงจากผู้บริ หารและผู้สอบบัญชี
ในเรื่องความถูกต้ อง ครบถ้ วน และความเพียงพอในการเปิ ดเผยข้ อมูล ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบบัญชีวา่ งบการเงิน
ดังกล่าวมีความถูกต้ องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
2. สอบทานข้ อมูลการด�ำเนินงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิ ผลของระบบการ
ควบคุมภายใน อันจะช่วยส่งเสริ มให้ การด�ำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2559
ตามแผนการตรวจสอบที่ได้ รับอนุมตั ิ ซึง่ ครอบคลุมระบบงานที่ส�ำคัญของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ไม่พบจุดอ่อนหรื อข้ อบกพร่องที่เป็ นสาระส�ำคัญ มีการดูแล
รักษาทรัพย์สนิ ที่เหมาะสม และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้ มีการปฏิบตั ติ ามแนวทางการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทก�ำหนดไว้
3. สอบทานการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบตั งิ าน หน้ าที่ และความรับผิดชอบ ความเป็ นอิสระ อัตราก�ำลัง
และงบประมาณของฝ่ ายตรวจสอบภายใน และได้ อนุมตั แิ ผนการตรวจสอบประจ�ำปี 2560 ที่จดั ท�ำขึ ้นตามความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงแผนการ
ฝึ กอบรมบุคลากรตรวจสอบ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในทีเ่ พียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล
รวมทังมี
้ การพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทังในด้
้ านบุคลากร และการปฏิบตั งิ านตรวจสอบให้ เป็ นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้ อก�ำหนดของบริษัทฯ และข้ อผูกพัน
ที่บริษทั ฯ มีไว้ กบั บุคคลภายนอก โดยพิจารณาจากรายงานของส�ำนักก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
ไม่พบประเด็นที่เป็ นสาระส�ำคัญในเรื่ องการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายข้ อก�ำหนด และข้ อผูกพันที่บริ ษัทฯ มีไว้ กบั บุคคลภายนอก
5. สอบทานระบบการบริ หารความเสี่ยง ให้ มีความเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายใน เพื่อจัดการความเสี่ยงทัว่ ทังบริ
้ ษัทฯ โดยได้
พิจารณาสอบทานนโยบาย ปั จจัยเสี่ยง แนวทางการบริ หารความเสี่ยง รวมถึงความคืบหน้ าของการบริ หารความเสี่ยง ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่า บริ ษัทฯ มีระบบการบริ หารความเสีย่ งที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทังมี
้ การทบทวนความเสีย่ งให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์
ปั จจุบนั อย่างสม�่ำเสมอ
6. สอบทานและให้ ความเห็นต่ อรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูล
ของรายการดังกล่ าว ซึง่ ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการค้ ากับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันที่มีสาระส�ำคัญได้ เปิ ดเผย และแสดงรายการในงบการเงิน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้ องกับผู้สอบบัญชีรวมทังมี
้ ความเห็นว่ารายการดังกล่าว
เป็ นรายการที่สมเหตุสมผลและมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
7. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาเห็นชอบให้ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์
เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จ�ำกัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ ประจ�ำปี 2560 โดยพิจารณาจากความรู้ ความช�ำนาญ และประสบการณ์ในการตรวจสอบ
ธุรกิจประกันภัย และผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์กบั บริ ษัทฯ ที่จะเป็ นเหตุให้ ขาดความเป็ นอิสระและน�ำเสนอคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณา
และขออนุมตั ทิ ี่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 พิจารณาแต่งตังและอนุ
้
มตั คิ า่ สอบบัญชี
โดยสรุปในภาพรวมแล้ ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ครบถ้ วนตามที่ได้ ระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้ รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษัทฯ และมีความเห็นว่า บริ ษัทฯ มีการรายงานข้ อมูลทางการเงินและการด�ำเนินงานอย่างถูกต้ อง มีระบบการควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน การบริ หารความเสีย่ งที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้ อก�ำหนดและข้ อผูกพันต่างๆ มีการเปิ ดเผย
รายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้ อง และมีการปฏิบตั งิ านที่สอดคล้ องกับระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทัง้
มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบตั งิ านให้ มีคณ
ุ ภาพดีขึ ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ
(นายสุนทร บุญสาย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 3 มีนาคม 2560
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2559
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ประวัติความเป็นมา
กว่าจะมาเป็นมิตรแท้ประกันภัย

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2490 หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ได้ 2 ปี บริษัทประกันภัยโดยคนไทยกลุ่มแรกในประเทศไทย ได้ เปิ ดด�ำเนินการ
อย่างเป็ นทางการภายใต้ ชื่อ บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัยและคลังสินค้ า จ�ำกัด ด้ วยทุนจดทะเบียน 10 ล้ านบาท มีส�ำนักงาน
ตังอยู
้ บ่ นถนนทรงวาด อ�ำเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร ในระยะแรกบริ ษัทฯ เปิ ดรับประกันอัคคีภยั และประกันภัยทางทะเล จนกระทัง่
สามารถขยายกิจการให้ เปิ ดรับประกันภัยแบบครบวงจร ทังประกั
้
นชีวิต และประกันวินาศภัย ได้ แก่ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภยั
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด เช่น ประกันอุบตั ิเหตุสว่ นบุคคล ประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง ประกันภัย
โจรกรรม เป็ นต้ น
ปี 2494 ย้ ายที่ตงส�
ั ้ ำนักงานไปที่อาคารเลขที่ 147 ถนนเสือป่ า อ�ำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย และเพิ่มขีดความสามารถในการ
รับประกันภัยให้ กบั ลูกค้ ารายใหญ่ได้ มากยิ่งขึ ้น โดยติดต่อกับบริ ษัทประกันภัยต่างประเทศ อาทิ สวิตเซอร์ แลนด์ เยอรมนี อังกฤษ
อิตาลี นอร์ เวย์และฟิ ลปิ ปิ นส์ เพื่อเป็ นการเพิ่มศักยภาพในการรับประกันภัยไปยังประเทศต่างๆ
ปี 2510 ยกเลิกกิจการคลังสินค้ าเพือ่ เน้ นการด�ำเนินธุรกิจด้ านการรับประกันภัยและประกันชีวติ อย่างชัดเจน โดยเปลีย่ นชื่อใหม่
เป็ น บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัย จ�ำกัด
ปี 2513 ย้ ายที่ท�ำการส�ำนักงานใหญ่มาที่อาคาร 10 ชัน้ เลขที่ 295 ถนนสีพ่ ระยา อ�ำเภอบางรัก จังหวัดพระนคร ซึง่ เป็ นอาคาร
ที่ทนั สมัยมากในยุคนัน้ และเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสริ มฐานะทางการเงินให้ มีความมัน่ คงยิ่งขึ ้นเป็ น 20 ล้ านบาท
ปี 2521 ภายใต้ การบริ หารงานของ นายสุระ จันทร์ ศรี ชวาลา ประธานกรรมการบริ ษัท ธุรกิจมีการพัฒนาและเติบโต
อย่างรวดเร็ ว สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนขึ ้นเป็ น 50 ล้ านบาท
ปี 2543 แยกธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยออกจากกัน อันเนื่องจากกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจประกันชีวิตและประกัน
วินาศภัย ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงได้ แยกธุรกิจเดิมของบริ ษัทออกเป็ น 2 ส่วน โดยธุรกิจด้ านประกันวินาศภัยได้ แยกตัวออกมา และใช้
ชื่อใหม่วา่ บริษัท มิตรแท้ ประกันภัย จ�ำกัด
วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ได้ แปรสภาพจากบริ ษัทจ�ำกัดเป็ นบริ ษัทมหาชนจ�ำกัดตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย จึงได้ ใช้
ชื่อใหม่เป็ น บริษัท มิตรแท้ ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
นับเนื่องจากวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2490 จนถึงปั จจุบนั บริ ษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจรับประกันภัยมาด้ วยความมัน่ คง และประสบความส�ำเร็จ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ มาโดยตลอด ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,618,425,000 บาท โดยมีทุนที่ออกและช�ำระแล้ ว
1,518,425,000 บาท บริ ษัทฯ ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพการให้ บริ การที่ดีเลิศต่อลูกค้ า โดยได้ ด�ำเนินการพัฒนาบุคลากร
ให้ มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ ้น การปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั งิ านให้ เหมาะสม รวมทังการลงทุ
้
นในระบบเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ งาน
ความส�ำเร็ จของมิตรแท้ ประกันภัยในวันนี ้เกิดจากการได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ าทุกท่านที่มนั่ ใจให้ เราเป็ นผู้ให้ บริ การเพื่อสร้ าง
หลักประกันที่มนั่ คงในอนาคต ซึง่ นับเป็ นก�ำลังใจและแรงสนับสนุนอันมีคณ
ุ ค่าอย่างยิ่งที่ก่อให้ เกิดความมุง่ มัน่ ในการพัฒนางานบริ การ
ให้ มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ และพร้ อมที่จะเป็ น…เพื่อนแท้ … เคียงข้ างด้ วยงานบริ การที่เปี่ ยมด้ วยคุณภาพ...อย่างมิตรแท้ ตลอดไป
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โครงสร้
างองค์นกร
หมายเหตุประกอบงบการเงิ

ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ ายประกันวินาศภัย

หมายเหตุ : * ฝ่ ายฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงาน เปลี่ยนชื่อเป็ น ฝ่ ายฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มีนาคม 2560

ศูนย์ รับเรื่ องร้ องเรี ยนค่ าสินไหมทดแทน

ฝ่ ายเรี ยกร้ อง

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2559

ฝ่ ายบริหารส�ำนักงาน

ฝ่ ายกฎหมาย

ฝ่ ายกิจการตัวแทน

ฝ่ ายบัญชี

ฝ่ ายการเงินและลงทุน

ฝ่ ายทรั พยากรบุคคล

ฝ่ ายลูกค้ าสัมพันธ์

ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ ายรั บประกันภัยรถยนต์

ฝ่ ายตรวจสอบกรมธรรม์ และสินใหม

ส�ำนักกลยุทธ์ องค์ กร

ส�ำนักกรรมการ

คณะกรรมการลงทุน

ฝ่ ายสินไหมบุคคล

ฝ่ ายประเมินราคาสินไหมรถยนต์ ภาคสมัครใจ

ฝ่ ายส่ งเสริมธุรกิจ

ฝ่ ายส�ำรวจอุบตั เิ หตุ
ฝ่ ายพิจารณาสินไหมรถยนต์ ภาคสมัครใจ

ฝ่ ายฝึ กอบรม
และพัฒนาบุคลากร *

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จดั การ

คณะกรรมการบริษัท

บริษัท มิตรแท้ ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

ฝ่ ายการตลาด

ฝ่ ายขยายงาน

ส�ำนักก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ

ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท มิตรแท้ประกันภัย

นายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา
ประธานกรรมการ

กรรมการ/กรรมการผูจ้ ด
ั การ/ประธานกรรมการบริหาร

Chairman

Director/President/Chief Executive Officer

นายอรัญ ศรีว่องไทย

นางสาวอมรทิพย์ จันทร์ศรีชวาลา

Mr.Aran Sriwongthai

Ms.Amornthip Chansrichawla

Mr.Gurdist Chansrichawla

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหาร
Director/Audit Committee/Executive Director
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นายสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา
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Mr.Sukhathep Chansrichawla

กรรมการ/กรรมการบริหาร

Director/Executive Director

BOARD OF DIRECTORS MITTARE INSURANCE

นายรังสรรค์ จูงวัฒนา

นายสุนทร บุญสาย

กรรมการ/กรรมการบริหาร

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

Mr.Rungsun Choongwattana

Mr.Soontorn Boonsai

Director/Executive Director

Independent Director/Chairman of Audit Committee

นายประชา ภูมิสิริกุล

นายสุวัฒน์ พฤกษ์เสถียร

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

Mr.Pracha Phumsirikul

Mr.Suwat Phrueksathien

Independent Director/Audit Committee

Independent Director/Audit Committee
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2559
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คณะกรรมการบริหารบริษัท มิตรแท้ประกันภัย
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นายสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา
ประธานกรรมการบริหาร
Mr.Sukhathep Chansrichawla

นายอรัญ ศรีว่องไทย
Mr.Aran Sriwongthai

นางสาวอมรทิพย์ จันทร์ศรีชวาลา
Ms.Amornthip Chansrichawla

นายรังสรรค์ จูงวัฒนา
Mr.Rungsun Choongwattana

Mittare Insurance Public Company Limited : Annual Report 2016

รายงานประจ�ำปีของคณะกรรมการ ปี 2559
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107555000252

1. ข้ อมูลบริษัท
- ชื่อ บริ ษัท มิตรแท้ ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
- ทะเบียนเลขที่ 0107555000252
- ส�ำนักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ เ่ ลขที่ 295 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-640-7777 โทรสาร 02-640-7799 Contact Center 1741
- ประเภทธุรกิจ รับประกันวินาศภัย
- ทุนจดทะเบียน 1,618,425,000.00 บาท
- ทุนช�ำระแล้ ว 1,518,425,000.00 บาท
- หุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายและช�ำระแล้ ว 15,184,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100.00 บาท
- หุ้นบุริมสิทธิที่ออกจ�ำหน่ายและช�ำระแล้ ว - ไม่มี - หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ - บาท

2. รายชื่อคณะกรรมการบริ ษัททัง้ หมด และการถือหุ้น หรื อหุ้นกู้ของกรรมการในบริ ษัท ในรอบปี บัญชี
ปั จจุบนั กับรอบปี บัญชีท่ ผี ่ านมา
2.1 การถือหุ้นของกรรมการในบริษัท
ชื่อกรรมการ

2.1.1 นายกูรดิสถ์ จันทร์ ศรี ชวาลา
2.1.2 นายสุขเทพ จันทร์ ศรี ชวาลา
2.1.3 นายอรัญ ศรี วอ่ งไทย
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8

จ�ำนวนหุ้นที่ถอื
รอบปี บัญชีท่ แี ล้ ว
รอบปี บัญชีปัจจุบนั
ณ 31 ธ.ค. 2559
ณ 31 ธ.ค. 2558
-

นางสาวอมรทิพย์ จันทร์ ศรี ชวาลา
นายรังสรรค์ จูงวัฒนา
นายสุนทร บุญสาย
นายประชา ภูมิสริ ิ กลุ
นายสุวฒ
ั น์ พฤกษ์ เสถียร

-

-

เพิ่มขึน้ /ลดลง

-

2.3 การถือหุ้นกู้ของกรรมการในบริษัท
- ไม่มี -

3. ข้ อมูลบริษัทในเครื อ (บริษัทเข้ าไปถือหุ้นเกินกว่ าร้ อยละ 50)
- ไม่มี -

4. ข้ อมูลบริษัทอื่น (บริษัทเข้ าไปถือหุ้นตัง้ แต่ ร้อยละ 10)
- ไม่มี -

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2559
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5. รายละเอียดการมีส่วนได้ เสียของกรรมการ ไม่ ว่าโดยตรงหรื ออ้ อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทท�ำขึน้ ระหว่ าง
รอบปี บัญชี oไม่ มี þ มี 2 คน ดังนี ้
ชื่อกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย
5.1 นายประชา ภูมิสริ ิ กลุ
5.2 นายสุวฒ
ั น์ พฤกษ์ เสถียร

รายการที่เกี่ยวข้ อง
เป็ นที่ปรึกษาทางด้ านกฎหมาย
เป็ นที่ปรึกษาทางด้ านกฎหมาย

รายละเอียดสัญญา
มีผลตอบแทนในปี 2559 เท่ากับ 1,132,600 บาท
มีผลตอบแทนในปี 2559 เท่ากับ 120,000 บาท

6. รายละเอียดการถือหุ้น หรื อหุ้นกู้ของกรรมการในบริษัทในเครื อ ในรอบปี บัญชีปัจจุบัน กับรอบปี บัญชี
ที่ผ่านมา
6.1 การถือหุ้นของกรรมการในบริษัทในเครื อ
- ไม่มี 6.2 การถือหุ้นกู้ของกรรมการในบริษัทในเครื อ
- ไม่มี -

7. ผลประโยชน์ ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ หรื อสิทธิประโยชน์ อ่ ืน ที่กรรมการได้ รับจากบริษัท
7.1 ค่ าตอบแทนในฐานะกรรมการ
ชื่อกรรมการ
7.1.1 นายกูรดิสถ์ จันทร์ ศรี ชวาลา
7.1.2 นายสุขเทพ จันทร์ ศรี ชวาลา
7.1.3 นายอรัญ ศรี วอ่ งไทย
7.1.4 นางสาวอมรทิพย์ จันทร์ ศรี ชวาลา
7.1.5 นายรังสรรค์ จูงวัฒนา
7.1.6 นายสุนทร บุญสาย
7.1.7 นายประชา ภูมิสริ ิ กลุ
7.1.8 นายสุวฒ
ั น์ พฤกษ์ เสถียร

ผลตอบแทนกรรมการ (บาท)
980,000
700,000
700,000

(ผลประโยชน์ตอบแทน เช่น เงินเดือน โบนัส ค่าเบี ้ยประชุม ค่าน� ้ำมันรถ หุ้น หุ้นกู้ เป็ นต้ น)

7.2 ค่ าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร
ค่าตอบแทนในฐานะผู้บริ หาร (เงินเดือน โบนัส เบี ้ยประกันชีวิต เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี ้ยงชีพ) 22.03 ล้ านบาท
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ภาพรวมผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2559
ในปี 2559 บริ ษัทมีเบี ้ยประกันภัยรับโดยตรงทังสิ
้ ้น 2,743.86 ล้ านบาท เป็ นเบี ้ยประกันภัยรถยนต์จ�ำนวน 2,649.26 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 96.55 ของเบี ้ยประกันภัยรับโดยตรงทังหมด
้
และเบี ้ยประกันภัยประเภทอื่นเป็ นเงิน 94.60 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 3.45
ของเบี ้ยประกันภัยรับโดยตรงทังหมด
้
โดยแสดงรายละเอียดเบี ้ยประกันภัยรับโดยตรงแยกตามประเภทการรับประกันภัยในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เบี ้ยประกันภัยรับโดยตรงแยกตามประเภทการรับประกันภัย
รายการ

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
การ การประกันภัย การประกันภัยรถยนต์
ประกัน ทางทะเล โดยข้ อบังคับ โดยความ อุบตั เิ หตุ
อัคคีภยั
และขนส่ ง ของกฎหมาย สมัครใจ ส่ วนบุคคล สุขภาพ อื่นๆ

รวม

ปี 2559
เบี ้ยประกันภัยรับโดยตรง (ล้ านบาท)

33.62

0.37

สัดส่วนของเบี ้ยประกันภัย (ร้ อยละ)

1.23

0.01

433.28 2,215.98
15.79

80.76

27.26
0.99

0.05 33.30 2,743.86
0.00

1.21

100.00

ในปี 2559 บริษทั ได้ จำ� หน่ายกรมธรรม์ประกันภัยทังสิ
้ ้นเป็ นจ�ำนวน 875,878 กรมธรรม์ เพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 1.23 เมือ่ เทียบกับปี 2558 บริษทั
มีจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยรวมทังสิ
้ ้น 177.11 พันล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 9.46 เมื่อเทียบกับปี 2558 และมีเบี ้ยประกันภัยรับโดยตรง
เป็ นเงิน 2,743.86 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 4.75 เมือ่ เทียบกับปี 2558 โดยแสดงจ�ำนวนกรมธรรม์ จ�ำนวนเงินเอาประกันภัย และเบี ้ยประกันภัย
รับโดยตรง แยกตามประเภทการรับประกันภัยดังตารางที่ 2
จากข้ อมูลธุรกิจ ณ เดือนพฤศจิกายน 2559 (ล่าสุด) บริ ษัทมีสว่ นแบ่งทางการตลาดของธุรกิจประกันวินาศภัยที่ร้อยละ 1.27 เพิ่มขึ ้น
จากปี 2558 ในช่วงเวลาเดียวกัน ที่มีสว่ นแบ่งทางการตลาดที่ร้อยละ 1.25 ส�ำหรับส่วนแบ่งทางการตลาดการประกันภัยรถยนต์โดย
ความสมัครใจของบริ ษัทในปี 2559 อยูท่ ี่ร้อยละ 2.05 เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึง่ มีสว่ นแบ่งทางการตลาดที่ร้อยละ 1.99
ในขณะที่ส่วนแบ่งทางการตลาดการประกันภัยรถยนต์โดยข้ อบังคับของกฎหมายในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 2.57 ลดลงจากปี 2558
ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึง่ มีสว่ นแบ่งทางการตลาดที่ร้อยละ 2.67

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2559
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ตารางที่ 2 แสดงจ�ำนวนกรมธรรม์ เงินเอาประกันภัย และเบี ้ยประกันภัยรับโดยตรง ปี 2559 ร้ อยละเพิ่ม(ลด) จากปี 2558 และ
ส่วนแบ่งตลาด
ประเภทการรั บประกันภัย

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
การ การประกันภัย การประกันภัยรถยนต์
ประกัน ทางทะเลและ โดยข้ อบังคับ โดยความ อุบตั เิ หตุ
สุขภาพ อื่นๆ
อัคคีภยั
ขนส่ ง
ของกฎหมาย สมัครใจ ส่ วนบุคคล

รวม

จ�ำนวนกรมธรรม์
ปี 2559 (ฉบับ)

8,171

332

539,424 299,187

24,783

1

3,980 875,878

ปี 2558 (ฉบับ)

7,862

369

541,502 282,414

26,026

1

7,067 865,241

3.93

(10.03)

(0.38)

5.94

(4.78)

ปี 2559 (พันล้ านบาท)

17.40

0.28

-

59.72

90.27

0

9.44

177.11

ปี 2558 (พันล้ านบาท)

18.14

0.24

-

53.76

81.25

0

8.42

161.81

เพิ่ม (ลด) จากปี 2558 ร้ อยละ
เบีย้ ประกันภัยรั บโดยตรง

(4.05)

16.89

-

11.09

11.10

0

12.14

9.46

ปี 2559 (ล้ านบาท)

33.62

0.37

433.28 2,215.96

27.26

0.05

33.30 2,743.86

ปี 2558 (ล้ านบาท)

33.74

0.24

436.95 2,090.18

26.55

0.05

31.82 2,619.53

เพิ่ม (ลด) จากปี 2558 ร้ อยละ
ส่ วนแบ่ งตลาดร้ อยละ

(0.36)

56.70

(0.84)

6.02

2.66

9.52

4.66

4.75

ปี 2559 (ณ 30 พ.ย. 59)

0.34

0.03

2.57

2.05

0.10

0.00

0.09

1.27

ปี 2558

0.32

0.00

2.68

2.01

0.10

0.00

0.08

1.25

เพิ่ม (ลด) จากปี 2558 ร้ อยละ

0.00 (43.68)

1.23

จ�ำนวนเงินเอาประกันภัย

ในปี 2559 บริ ษัทมีเบี ้ยประกันภัยรับรวมทังสิ
้ ้น 2,748 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 เท่ากับ 127 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
4.86 และบริ ษัทมีรายได้ รวมทังสิ
้ ้น 2,706 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2558 เท่ากับ 24.50 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นลดลงร้ อยละ 0.90 ในขณะ
เดียวกันบริ ษัทมีคา่ ใช้ จา่ ยรวม 2,696 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 เท่ากับ 66 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.52 บริ ษัทมีผลก�ำไร
ก่อนภาษี เงินได้ จ�ำนวน 11 ล้ านบาท และมีก�ำไรสุทธิหลังภาษี เงินได้ 7 ล้ านบาท คิดเป็ นก�ำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.46 บาท
นอกจากนี ้อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ณ เดือนธันวาคม 2559 (ก่อนตรวจสอบ) อยูท่ ี่ร้อยละ 522.46 สูงกว่าเกณฑ์ขนต�
ั ้ ่ำ
ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยก�ำหนดไว้ ที่ร้อยละ 140 และอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน
และค่าใช้ จา่ ยในด�ำเนินธุรกิจประกันภัยต่อเบี ้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ (Combined ratio) อยูท่ ี่ร้อยละ 103.68 เพิ่มขึ ้นจากปี 2558
ที่มีคา่ อยูท่ ี่ร้อยละ 100.59
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท มิตรแท้ ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้ า พเจ้ า เห็ น ว่า งบการเงิ น ของบริ ษั ท มิ ต รแท้ ป ระกัน ภัย จ� ำ กัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) แสดงฐานะการเงิ น ของบริ ษั ท ณ วัน ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดส�ำหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ
ข้ าพเจ้ า ได้ ต รวจสอบงบการเงิ นของบริ ษั ทข้ างต้ นนี ้ ซึ่ง ประกอบด้ ว ยงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2559
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้ าของ และงบกระแสเงินสดส�ำหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ามีความเป็ นอิสระจากบริ ษัทตามข้ อก�ำหนดจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบงบการเงินที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้ าพเจ้ า
ได้ ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้ านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึง่ เป็ นไปตามข้ อก�ำหนดเหล่านี ้ ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้ า
ได้ รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
ความรั บผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผู้ บริ ห ารมี ห น้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ท� ำ และน� ำ เสนองบการเงิ น เหล่ า นี ้ โดยถู ก ต้ องตามที่ ค วรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในทีผ่ ้ บู ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็ นเพือ่ ให้ สามารถจัดท�ำงบการเงินทีป่ ราศจากการแสดง
ข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระส�ำคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้ เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เว้ นแต่ผ้ บู ริ หารมีความตังใจ
้
ที่จะเลิกบริ ษัท หรื อหยุดด�ำเนินงาน หรื อไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้ าที่ชว่ ยผู้บริ หารในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของบริ ษัท
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ได้ ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้ อมูล
ทีข่ ดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึง่ รวมความเห็น
ของข้ าพเจ้ าอยูด่ ้ วย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสูง แต่ไม่ได้ เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระส�ำคัญที่มีอยูไ่ ด้ เสมอไป ข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ ง
อาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้ อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ วา่ รายการที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งแต่ละ
รายการ หรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินเหล่านี ้
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ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้ าพเจ้ าได้ ใช้ ดลุ ยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัย
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้ าพเจ้ ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้ อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้ หลักฐานการสอบ
บัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระส�ำคัญซึง่ เป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้ อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการ
สมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตังใจละเว้
้
นการแสดงข้ อมูล การแสดงข้ อมูลที่ไม่ตรงตามข้ อเท็จจริ งหรื อการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้ าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กี่ยวข้ องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริ ษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผ้ บู ริ หารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิ ดเผย
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องซึง่ จัดท�ำขึ ้นโดยผู้บริ หาร
• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริ หารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้ รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ท่ีอาจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่าง
มีนยั ส�ำคัญต่อความสามารถของบริ ษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ ข้อสรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระ
ส�ำคัญ ข้ าพเจ้ าต้ องกล่าวไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ าถึงการเปิ ดเผยที่เกี่ยวข้ องในงบการเงิน หรื อถ้ าการเปิ ดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้ าพเจ้ าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้ อสรุปของข้ าพเจ้ าขึ ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้ รับจนถึง
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ บริ ษัทต้ องหยุด
การด�ำเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้ างและเนื ้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรูปแบบที่ท�ำให้ มีการน�ำเสนอข้ อมูลโดยถูกต้ องตามที่ควร
ข้ าพเจ้ าได้ สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้ วางแผนไว้ ซึง่ รวมถึงประเด็น
ที่มีนยั ส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบและข้ อบกพร่องที่มีนยั ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน ซึง่ ข้ าพเจ้ าได้ พบในระหว่างการตรวจสอบ
ของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ ให้ ค�ำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิตามข้ อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องกับความเป็ นอิสระ
และได้ สอื่ สารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทงหมด
ั้
ตลอดจนเรื่องอืน่ ซึง่ ข้ าพเจ้ าเชื่อว่ามีเหตุผลทีบ่ คุ คลภายนอกอาจ
พิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้ าพเจ้ าและมาตรการที่ข้าพเจ้ าใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้ ข้าพเจ้ าขาดความเป็ นอิสระ

บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จ�ำกัด

อโนทัย ลีกจิ วัฒนะ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442
กรุงเทพมหานคร
3 มีนาคม พ.ศ. 2560

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2559
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(จัดประเภทรายการใหม่ )
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 1 มกราคม พ.ศ. 2558
หมายเหตุ
บาท
บาท
บาท
สินทรั พย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี ้ยประกันภัยค้ างรับสุทธิ

7

94,327,953

175,224,911

122,639,876

3, 8, 31

214,595,080

188,418,450

206,203,671

17,235,326

16,032,278

9,777,008

รายได้ จากการลงทุนค้ างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

3, 9

31,371,057

35,852,719

48,793,264

ลูกหนี ้จากสัญญาประกันภัยต่อ

3, 10

1,454,747

552,773

767,190

3, 11

1,731,603,621

1,584,658,057

1,550,656,076

12

66,436,792

71,833,044

116,160,651

ทรัพย์สนิ รอการขาย - สุทธิ

13

-

9,706,269

60,544,525

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

14

8,846,430

11,300,308

13,958,178

ค่าความนิยม

15

36,000,000

36,000,000

-

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

16

1,049,204

1,308,445

1,567,686

สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี

17

175,099,731

167,783,322

180,821,320

18

424,548,692

396,604,172

400,884,692

19

57,582,321
2,860,150,954

80,433,958
2,775,708,706

84,244,542
2,797,018,679

สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สทุ ธิ
เงินให้ ก้ ยู ืม

ค่าจ้ าง ค่าบ�ำเหน็จและค่าใช้ จา่ ยในการ
รับประกันภัยอื่นรอตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรั พย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้ า 25 ถึง 75 เป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(จัดประเภทรายการใหม่ )
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 1 มกราคม พ.ศ. 2558
หมายเหตุ
บาท
บาท
บาท
หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ ิน
หนี ้สินจากสัญญาประกันภัย

3, 20

1,789,391,336

1,719,248,749

1,826,565,870

เจ้ าหนี ้บริ ษัทประกันภัยต่อ

21

31,179,396

34,148,999

25,820,928

2,113,577

6,569,892

6,683,833

22

65,112,060

57,197,538

49,445,376

23, 31

205,328,023

194,358,305

201,975,329

2,093,124,392

2,011,523,483

2,110,491,336

24

1,618,425,000

1,618,425,000

1,618,425,000

24

1,518,425,000

1,518,425,000

1,518,425,000

(747,298,035)

(754,239,777)

(831,897,657)

(4,100,403)

-

-

767,026,562

764,185,223

686,527,343

2,860,150,954

2,775,708,706

2,797,018,679

ภาษี เงินได้ ค้างจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี ้สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ จ�ำนวนหุ้น 16,184,250 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ ว
หุ้นสามัญ จ�ำนวนหุ้น 15,184,250 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
ขาดทุนสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

28

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้ า 25 ถึง 75 เป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2559
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559
บาท

(จัดประเภทรายการใหม่ )
พ.ศ. 2558
บาท

2,748,402,145

2,621,137,056

(75,130,211)

(71,784,169)

2,673,271,934

2,549,352,887

(90,019,571)

47,932,044

2,583,252,363

2,597,284,931

รายได้ คา่ จ้ างและค่าบ�ำเหน็จ

17,691,854

17,083,760

รายได้ จากการลงทุนสุทธิ

45,579,703

61,673,792

ก�ำไรจากเงินลงทุน

12,828,117

4,360,504

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุตธิ รรม

(2,347,629)

(14,385,446)

49,763,149

65,249,360

2,706,767,557

2,731,266,901

หมายเหตุ
รายได้
เบี ้ยประกันภัยรับ
หัก เบี ้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี ้ยประกันภัยรับสุทธิ
หัก ส�ำรองเบี ้ยประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็ นรายได้ (เพิม่ ) ลดจากปี กอ่ น
เบี ้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ สทุ ธิจากการประกันภัยต่อ

รายได้ อื่น

31

รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าสินไหมทดแทน

3

1,467,700,172

1,437,365,423

หัก ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ

3

(15,468,076)

(29,855,010)

1,452,232,096

1,407,510,413

ค่าจ้ างและค่าบ�ำเหน็จ

31

364,013,181

359,270,706

ค่าใช้ จา่ ยในการรับประกันภัยอื่น

3

574,142,375

566,267,464

26, 31

304,904,006

295,615,081

-

54,344

643,010

855,003

2,695,934,668

2,629,573,011

ค่าใช้ จา่ ยในการด�ำเนินงาน
ต้ นทุนทางการเงิน
ค่าใช้ จา่ ยอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้ า 25 ถึง 75 เป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ
ก�ำไรก่ อนภาษีเงินได้
ภาษี เงินได้

29

ก�ำไรสุทธิ

พ.ศ. 2559
บาท

(จัดประเภทรายการใหม่ )
พ.ศ. 2558
บาท

10,832,889

101,693,890

(3,891,147)

(24,036,010)

6,941,742

77,657,880

(5,125,504)

-

1,025,101

-

(4,100,403)

-

(4,100,403)

-

2,841,339

77,657,880

0.46

5.11

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ จดั ประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ใน
ก�ำไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ ทเี่ กีย่ วกับรายการจะไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ ใน
ก�ำไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ ใน
ก�ำไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น - สุทธิจากภาษี เงินได้
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรั บปี
ก�ำไรต่ อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน

30

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้ า 25 ถึง 75 เป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2559
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หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้ า 25 ถึง 75 เป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

(747,298,035)

-

6,941,742

(754,239,777)

(754,239,777)

77,657,880

(831,897,657)

ก�ำไร (ขาดทุน)
สะสม
บาท

รวม
บาท

22

767,026,562

(4,100,403)

6,941,742

764,185,223

764,185,223

77,657,880

686,527,343
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(4,100,403)

1,518,425,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(4,100,403)

-

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี - สุทธิจากภาษี

-

-

-

1,518,425,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

ก�ำไรส�ำหรับปี

-

1,518,425,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

-

1,518,425,000
-

ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์ พนักงาน
บาท

ทุนเรื อนหุ้นที่ออก
และช�ำระแล้ ว
บาท

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ

-

ก�ำไรส�ำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
งบแสดงการเปลี
่ ยนแปลงส่ วนนของเจ้ าของ
ส�ส�ำหรั
ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559
บาท

(จัดประเภทรายการใหม่ )
พ.ศ. 2558
บาท

2,719,330,600

2,641,743,213

(38,875,544)

(6,778,146)

ดอกเบี ้ยรับ

41,555,627

47,843,441

เงินปั นผลรับ

2,821,027

7,575,083

51,716,126

60,619,302

(1,485,580,902)

(1,494,233,432)

ค่าจ้ างและค่าบ�ำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง

(373,286,471)

(354,568,341)

ค่าใช้ จา่ ยในการรับประกันภัยอื่น

(581,613,626)

(564,937,429)

ค่าใช้ จา่ ยในการด�ำเนินงาน

(292,502,996)

(296,750,995)

(15,517,805)

(10,428,886)

หมายเหตุ
กระแสเงินสดได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
เบี ้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ

รายได้ อื่น
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง

3

ภาษี เงินได้
เงินรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์

3

189,759,520

61,712,661

เงินรับจากเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ ้นระยะเวลา

3

1,332,672,044

1,133,484,178

เงินรับจากเงินให้ ก้ ยู ืม

3

37,396,252

44,327,607

เงินจ่ายส�ำหรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์

3

(285,625,950)

(269,315,236)

(32,000,000)

-

(1,365,396,895)

(969,124,349)

(95,148,993)

31,168,671

ทรัพย์สนิ รอการขาย

15,743,043

61,566,234

ทรัพย์สนิ ด�ำเนินงาน

54,000

-

15,797,043

61,566,234

เงินจ่ายส�ำหรับเงินให้ ก้ ยู ืม
เงินจ่ายส�ำหรับเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ ้นระยะเวลา

3

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดได้ มาจาก (ใช้ ไปใน )กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้ มา

เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้ า 25 ถึง 75 เป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2559
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559
บาท

(จัดประเภทรายการใหม่ )
พ.ศ. 2558
บาท

ทรัพย์สนิ ด�ำเนินงาน

(1,545,008)

(40,149,870)

เงินสดสุทธิใช้ ไปจากกิจกรรมลงทุน

(1,545,008)

(40,149,870)

เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมลงทุน

14,252,035

21,416,364

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุทธิ

(80,896,958)

52,585,035

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี

175,224,911

122,639,876

94,327,953

175,224,911

3,256,766

9,458,515

หมายเหตุ
กระแสเงินสดได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน (ต่อ)
กระแสเงินสดใช้ ไป

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิน้ ปี

7

รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
ลูกหนี ้จากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้ า 25 ถึง 75 เป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
1 ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษัท มิตรแท้ ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) เป็ นนิตบิ คุ คลที่ตงขึ
ั ้ ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490 และได้ แปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจ�ำกัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555
บริ ษัทมีที่อยูจ่ ดทะเบียนตังอยู
้ เ่ ลขที่ 295 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
บริ ษัทไม่มีสาขา ธุรกิจหลักของบริ ษัทคือการรับประกันวินาศภัยและการประกันภัยต่อในประเทศ
งบการเงินได้ รับการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการของบริ ษัทเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560

2 นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญที่ใช้ ในการจัดท�ำงบการเงินมีดงั ต่อไปนี ้
2.1 เกณฑ์ การจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงิ น ได้ จัด ท� ำ ขึน้ ตามหลัก การบัญ ชี ที่ รั บ รองทั่ว ไปในประเทศไทยภายใต้ พ ระราชบัญ ญัติ ก ารบัญ ชี พ.ศ. 2543
ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินของไทยที่ออกภายใต้ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 นอกจากนี ้งบการเงินได้ จดั ท�ำขึ ้นตามรูปแบบที่ก�ำหนดโดยประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงือ่ นไข และระยะเวลาในการจัดท�ำและยืน่ งบการเงินและรายงาน
เกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานของบริ ษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 (“ประกาศ คปภ.”)
งบการเงินได้ จัดท�ำขึน้ โดยใช้ เกณฑ์ ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้ นเรื่ องที่อธิ บายใน
นโยบายการบัญชี
การจัดท�ำงบการเงินให้ สอดคล้ องกับหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย ก�ำหนดให้ ใช้ ประมาณการทางบัญชีที่สำ� คัญ
และการใช้ ดลุ ยพินิจของผู้บริ หารซึง่ จัดท�ำขึ ้นตามกระบวนการในการน�ำนโยบายการบัญชีของกิจการไปถือปฏิบตั ิ และต้ อง
เปิ ดเผยเรื่ องการใช้ ดลุ ยพินิจของผู้บริ หาร หรื อความซับซ้ อน หรื อเกี่ยวกับข้ อสมมติฐานและประมาณการที่มีนยั ส�ำคัญต่อ
งบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อที่ 6
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดท�ำขึน้ จากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มีเนือ้ ความขัดแย้ งกันหรื อ
มีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ ใช้ งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2559
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรั บปรุ งและการตีความมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้ อง
2.2.1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ ง และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ซึง่ มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงั ต่อไปนี ้
ก) กลุม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงที่มีการเปลีย่ นแปลงอย่างมีสาระส�ำคัญ และส่งผลกระทบต่อ
บริ ษัท มีดงั ต่อไปนี ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)

เรื่ อง สัญญาประกันภัย
เรื่ อง การวัดมูลค่ายุตธิ รรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558) ถือปฏิบตั ิกับสัญญาประกันภัยทังหมด
้
(รวมถึง
สัญ ญาประกัน ภัย ต่ อ ) ที่ กิ จ การเป็ นผู้อ อกและสัญ ญาประกัน ภัย ต่ อ ที่ กิ จ การถื อ ไว้ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบับ นี ย้ กเว้ น เป็ นการชั่ว คราว ให้ ผ้ ูรั บ ประกัน ภัย ไม่ต้ อ งปฏิ บัติ ต ามข้ อ ก�ำ หนดบางประการของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ รวมทัง้ ข้ อก� ำหนดตามแม่บทการบัญชี ในการเลือกใช้ นโยบาย
การบัญชีส�ำหรั บสัญญาประกันภัย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีม้ ีข้อก� ำหนดดังนี ้
(ก) ห้ า มตัง้ ประมาณการหนี ส้ ิ น ส� ำ หรั บ ค่า สิ น ไหมทดแทนที่ ยัง ไม่ เ กิ ด ขึน้ ณ วัน สิ น้ รอบระยะเวลารายงาน
(ข) ให้ ทดสอบความเพี ยงพอของหนี ส้ ินจากการประกันภัยที่ รับรู้ แล้ ว และทดสอบการด้ อยค่าของสินทรั พย์
จากสัญญาประกันภัยต่อ และ (ค) ให้ ผ้ ูรับประกันภัยบันทึกหนีส้ ินจากสัญญาประกันภัยไว้ ในงบแสดงฐานะ
การเงินของกิจการจนกว่าภาระหนีส้ ินจากสัญญาประกันภัยนัน้ จะหมดลง หรื อยกเลิก หรื อสิ ้นผลบังคับ และ
(ง) ให้ แสดงหนี ้สินจากสัญญาประกันภัยโดยไม่มีการหักกลบกับสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้ อง
การน�ำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี ้ถูกกล่าวไว้ ในหมายเหตุข้อ 3
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่ อง มูลค่ายุติธรรม ได้ ก�ำหนดให้ ชดั เจนขึ ้น เกี่ยวกับ
ข้ อยกเว้ นในเรื่ องของการวัดมูลค่ายุติธรรมเป็ นกลุ่มให้ ปฏิบัติใช้ กับทุกสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน (เมือ่ มีการประกาศใช้ ) ซึง่ รวมถึงสัญญาทีไ่ ม่เป็ นสัญญา
ทางการเงิน
ข)		 กลุม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ กี ารปรับปรุงและการตีความมาตรฐานทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างไม่มสี าระส�ำคัญ
และไม่มีผลกระทบต่อบริ ษัท
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระส�ำคัญมีจ�ำนวนทังสิ
้ ้น
40 ฉบับ ซึง่ ผู้บริ หารของบริ ษัทประเมินว่าไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริ ษัท
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรั บปรุ งและการตีความมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้ อง (ต่อ)
2.2.2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ ซึง่ จะมีผลบังคับใช้ ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้ นใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 บริ ษัทไม่ได้ น�ำมาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั กิ ่อนวันบังคับใช้
ก) กลุม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�ำคัญ และส่งผลกระทบต่อ
บริ ษัท มีดงั ต่อไปนี ้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)

เรื่ อง การน�ำเสนองบการเงิน
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) ได้ ให้ ความชัดเจนในหลายประเด็นที่ส�ำคัญดังต่อไปนี ้
- ความมีสาระส�ำคัญ - กิจการไม่ควรรวมยอดหรื อแยกแสดงข้ อมูลในรูปแบบที่ท�ำให้ ผ้ ใู ช้ งบการเงินเข้ าใจรายการ
ได้ ลดลง หากเป็ นรายการทีม่ สี าระส�ำคัญจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลให้ เพียงพอเพือ่ อธิบายผลกระทบทีม่ ตี อ่ ฐานะการเงิน
หรื อผลการด�ำเนินงาน
- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด รายการบรรทัดท่ีระบุใน - TAS 1 อาจจ�ำเป็ นต้ องแสดงแยกจากกันหาก
เกี่ยวข้ องต่อความเข้ าใจฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของกิจการ นอกจากนี ้ยังมีแนวปฏิบตั ใิ หม่ของการใช้
การรวมยอด
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยันว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จ�ำเป็ นต้ องเรี ยงล�ำดับตามล�ำดับการ
แสดงรายการในงบการเงิน
- รายการก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสีย - ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ท่ีเกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจะถูกจัดกลุ่มโดยพิจารณาว่าเป็นรายการท่ีจะถูกจัดประเภทใหม่ไปยังก�ำไร
หรือขาดทุนในภายหลังหรือไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการบรรทัดแยกต่างหากในงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญคือได้ ก�ำหนดให้ มีความชัดเจนถึง
ความหมายของการอ้ างอิงในมาตรฐาน ไปยัง “ข้ อมูลที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
หรื อ ที่ อื่ นในรายงานทางการเงิ นระหว่า งกาล” ว่า กิ จ การที่ ใ ช้ ประโยชน์ ข องข้ อผ่อนปรนนี จ้ ะต้ องอ้ า งอิ ง จาก
งบการเงินระหว่างกาลไปถึงยังรายงานอื่นที่มีข้อมูลดังกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง โดยที่ผ้ ใู ช้ งบการเงินต้ องสามารถ
เข้ าถึงรายงานอื่นที่มีข้อมูลนันในลั
้ กษณะและเวลาเดียวกันกับงบการเงินระหว่างกาล
ผู้บริ หารของบริ ษัทได้ ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที่ปรั บปรุ งใหม่ดังกล่าวข้ างต้ นจะไม่มีผลกระทบที่มี
นัยส�ำคัญต่อบริ ษัท
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระส�ำคัญและไม่มี
ผลกระทบต่อบริ ษัทมีดงั นี ้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระส�ำคัญมีจ�ำนวนทังสิ
้ ้น
47 ฉบับ ซึง่ ผู้บริ หารของบริ ษัทประเมินว่าไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริ ษัท

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2559
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.3 การจัดประเภทสัญญา
สัญญาประกันภัย เป็ นสัญญาซึง่ บริ ษัท (ผู้รับประกันภัย) ได้ รับโอนความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่มีนยั ส�ำคัญจากคูส่ ญ
ั ญา
อีกฝ่ ายหนึง่ (ผู้เอาประกันภัย) โดยตกลงจะชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนให้ แก่ผ้ เู อาประกันภัย หากเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอน
ทีร่ ะบุไว้ (เหตุการณ์ทเี่ อาประกันภัย) เกิดผลกระทบในทางลบต่อผู้เอาประกันภัย อย่างไรก็ตาม สัญญาทีท่ ำ� ให้ ผ้ อู อกมีความเสีย่ ง
ทางการเงินแต่ไม่มีความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยที่ส�ำคัญไม่จดั ว่าเป็ นสัญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยระยะสัน้ หมายถึง สัญญาประกันภัยทีม่ รี ะยะเวลาคุ้มครองภายใต้ สญ
ั ญาไม่เกิน 1 ปี หรือเป็ นสัญญาประกันภัย
ที่บริ ษัทสามารถบอกเลิกสัญญาหรื อบริ ษัทสามารถปรับเพิ่มหรื อลดเบี ้ยประกันภัย รวมถึงเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ ใดๆ
ในสัญญาประกันภัยตลอดอายุสญ
ั ญา
สัญญาประกันภัยระยะยาว หมายถึง สัญญาประกันภัยทีใ่ ห้ ความคุ้มครองโรคร้ ายแรง การประกันภัยอุบตั เิ หตุ หรือการประกันภัย
สุขภาพ ที่มีระยะเวลาของสัญญาเกินกว่า 1 ปี ซึง่ บริ ษัทไม่สามารถบอกเลิกสัญญา และไม่สามารถปรับเพิ่ม/ลดเบี ้ยประกันภัย
รวมถึงเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ใดๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยตลอดอายุสญ
ั ญาได้ หรื อสัญญาประกันภัยที่ให้ ความคุ้มครอง
โรคร้ ายแรง การประกันภัยอุบตั เิ หตุ หรือการประกันสุขภาพทีม่ รี ะยะเวลาของสัญญาน้ อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี แต่มกี ารรับรองการ
ต่ออายุอตั โนมัติ ซึง่ บริษัทประกันภัยไม่สามารถบอกเลิกสัญญา และไม่สามารถปรับเพิม่ /ลดเบี ้ยประกันภัย รวมถึงเปลีย่ นแปลง
ผลประโยชน์ใดๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยตลอดอายุสญ
ั ญาได้
2.4 การทดสอบความเพียงพอของหนีส้ ิน
บริ ษัทท�ำการทดสอบความเพียงพอของหนี ้สินจากสัญญาประกันภัยที่รับรู้ไว้ ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลา
รายงาน โดยใช้ ประมาณการปั จจุบนั ของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากสัญญาประกันภัย หากการประเมินนันแสดงให้
้
เห็น
ว่ามูลค่าตามบัญชีของหนี ้สินจากสัญญาประกันภัยหักด้ วยต้ นทุนในการได้ มารอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้ องไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับ
การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต มูลค่าหนี ้สินจะถูกเพิ่มขึ ้นเท่ากับจ�ำนวนที่ไม่เพียงพอดังกล่าวและจะรับรู้ ส่วนที่
ไม่เพียงพอทังหมดนั
้
นในก�
้ ำไรหรื อขาดทุน
2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสันที
้ ่มีสภาพคล่องสูง ซึง่ ถึงก� ำหนด
จ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้ มาและไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึง่ จะต้ อง
ช�ำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็ นส่วนหนึง่ ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
2.6 เบีย้ ประกันภัยค้ างรั บ
เบี ้ยประกันภัยค้ างรับแสดงด้ วยมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้ รับ ค่าเผือ่ หนี ้สงสัยจะสูญ ประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ ้นปี
หนี ้สูญที่เกิดขึ ้นในระหว่างปี ตัดเป็ นค่าใช้ จา่ ยทันทีที่เกิดขึ ้น บริ ษัทพิจารณาตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญจากการสอบทานสถานะ
ปั จจุบนั ของหนี ้ที่ค้างช�ำระนาน และหนี ้ที่คาดว่าจะเรี ยกเก็บไม่ได้ ซึง่ พิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน
2.7 สินทรั พย์ จากการประกันภัยต่ อ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้ วยจ�ำนวนเงินส�ำรองประกันภัยส่วนที่เรี ยกคืนจากการประกันภัยต่อ
ส�ำรองประกันภัยส่วนที่เรี ยกคืนจากการประกันภัยต่อประมาณขึ ้นตามสัดส่วนของการประกันภัยต่อของส�ำรองเบี ้ยประกันภัย
และส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้ างจ่ายตามกฎหมายว่าด้ วยการค�ำนวณส�ำรองประกันภัย
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.8 ลูกหนีจ้ ากสัญญาประกันภัยต่ อและเจ้ าหนีบ้ ริษัทประกันภัยต่ อ
(ก) ลูกหนี ้จากสัญญาประกันภัยต่อแสดงด้วยจ�ำนวนเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ และเงินมัดจ�ำทีว่ างไว้จากการรับประกันภัยต่อ
เงินค้ างรับจากบริ ษัทประกันภัยต่อประกอบด้ วยค่าจ้ างและค่าบ�ำเหน็จค้ างรับ ค่าสินไหมทดแทนค้ างรับ และรายการ
ค้ างรับอื่นๆ จากบริ ษัทประกันภัยต่อ โดยบริ ษัทบันทึกค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญส�ำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจ
เกิดขึ ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึง่ พิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปั จจุบนั ของเงินค้ างรับจากบริ ษัท
ประกันภัยต่อ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน
(ข) เจ้ าหนี ้บริ ษัทประกันภัยต่อแสดงด้ วยจ�ำนวนเงินค้ างจ่ายจากการประกันภัยต่อ และเงินมัดจ�ำที่บริ ษัทถือไว้ จากการเอา
ประกันภัยต่อ
เงินค้ างจ่ายจากการประกันภัยต่อประกอบด้ วย เบี ้ยประกันภัยต่อ และรายการค้ างจ่ายอื่นๆ ให้ กบั บริ ษัทประกันภัยต่อ
ยกเว้ นค่าสินไหมทดแทน
บริ ษัทแสดงรายการลูกหนีจ้ ากการประกันภัยต่อสุทธิ ของกิจการเดียวกัน (ลูกหนีจ้ ากการประกันภัยต่อหรื อเจ้ าหนีบ้ ริ ษัท
ประกันภัยต่อ) เมื่อเข้ าเงื่อนไขการหักกลบทุกข้ อดังต่อไปนี ้
1) บริ ษัทมีสทิ ธิตามกฎหมายในการน�ำจ�ำนวนที่รับรู้ไว้ ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ
2) บริษัทตังใจที
้ จ่ ะรับหรือจ่ายช�ำระจ�ำนวนทีร่ ับรู้ไว้ ในงบแสดงฐานะการเงินด้ วยยอดสุทธิหรือตังใจที
้ จ่ ะรับประโยชน์จาก
สินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จา่ ยช�ำระหนี ้สิน
2.9 เงินลงทุนในหลักทรั พย์
บริ ษัทจัดประเภทเงินลงทุนเป็ นประเภทดังต่อไปนี ้คือ เงินลงทุนที่ถือไว้ จนครบก�ำหนด เงินลงทุนเพื่อค้ าและเงินลงทุนทัว่ ไป
การจัดประเภทขึ ้นอยูก่ บั เป้าหมายขณะลงทุน ฝ่ ายบริ หารจะเป็ นผู้ก�ำหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมส�ำหรับเงินลงทุน ณ เวลา
ลงทุนและทบทวนการจัดประเภทอย่างเป็ นปกติ
1) เงินลงทุนที่ถือไว้ จนครบก�ำหนด คือ เงินลงทุนที่มีก�ำหนดเวลาและผู้บริ หารตังใจแน่
้
วแน่พร้ อมกับมีความสามารถถือไว้
จนครบก�ำหนด
2) เงินลงทุนเพื่อค้ า คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุง่ หมายหลักในการหาก�ำไรจากการเปลีย่ นแปลงราคาในช่วงเวลาสันไม่
้ เกิน 3 เดือน
นับแต่เวลาที่ลงทุน
3) เงินลงทุนทัว่ ไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื ้อขายคล่องรองรับ
เงินลงทุนทัง้ 3 ประเภท รั บรู้ มูลค่าเริ่ มแรกด้ วยราคาทุน ซึ่งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ ไปเพื่อให้ ได้ มา
ซึง่ เงินลงทุนนัน้ รวมทังค่
้ าใช้ จา่ ยในการท�ำรายการ
เงินลงทุนที่จะถือไว้ จนครบก�ำหนดวัดมูลค่าภายหลังการได้ มาด้ วยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย หักด้ วยค่าเผื่อการด้ อยค่าบริ ษัท
ตัดบัญชีสว่ นเกิน/รับรู้สว่ นต�่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี ้โดยใช้ วธิ ีอตั ราดอกเบี ้ยที่แท้ จริ ง ซึง่ จ�ำนวนที่ตดั จ�ำหน่าย/รับรู้นี ้จะแสดงเป็ น
รายการปรับกับดอกเบี ้ยรับ
เงินลงทุนเพื่อค้ าวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้ วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตามราคาเสนอซื ้อ ณ วันท�ำการ
สุดท้ ายของวันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยอ้ างอิงราคาเสนอซื ้อล่าสุดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและศูนย์ซื ้อขาย
ตราสารหนี ้ไทย รายการก�ำไรและขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งของเงินลงทุนเพื่อค้ ารับรู้ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2559
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.9 เงินลงทุนในหลักทรั พย์ (ต่อ)
เงินลงทุนในตราสารทุนทีไ่ ม่อยูใ่ นความต้ องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึง่ แสดงตามราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่ การด้ อยค่า
บริ ษัทจะทดสอบค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี ้ว่าเงินลงทุนนันอาจมี
้
คา่ เผื่อการลดลงของมูลค่าเกิดขึ ้น
หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน บริ ษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่ารวมไว้ ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ในกรณีทมี่ กี ารโอนเปลีย่ นประเภทเงินลงทุน บริษทั จะปรับเปลีย่ นราคาของเงินลงทุนใหม่โดยใช้ มลู ค่ายุตธิ รรม ณ วันทีโ่ อนเปลีย่ น
ประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนได้ บนั ทึกเป็ นรายการก�ำไรหรื อขาดทุน
ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรื อแสดงเป็ นส่วนเกินทุนหรื อส่วนต�่ำกว่าทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าในส่วนของเจ้ าของแล้ วแต่
ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
ในการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที่ได้ รับจากการจ�ำหน่ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนัน้ จะบันทึกรวมอยู่ในก�ำไรหรื อขาดทุน กรณี ที่จ�ำหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ ในตราสารหนีห้ รื อ
ตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จ�ำหน่ายจะก�ำหนดโดยใช้ วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน� ้ำหนัก
ด้ วยราคาตามบัญชีจากจ�ำนวนทังหมดที
้
่ถือไว้
2.10 เงินให้ ก้ ูยืมและค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
เงินให้ ก้ ยู ืมแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับ บริ ษัทบันทึกค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของเงินให้ ก้ ยู ืม ส�ำหรับผลขาดทุนที่คาดว่าจะ
เรียกเก็บจากลูกหนี ้ไม่ได้ โดยการวิเคราะห์และประเมินความสามารถในการช�ำระหนี ้ของลูกหนี ้แต่ละรายและมูลค่าหลักประกัน
ประกอบค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญที่ตงเพิ
ั ้ ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็ นค่าใช้ จา่ ยระหว่างปี
2.11 ส่ วนปรั บปรุ งอาคารและอุปกรณ์
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้ วยราคาทุน หักค่าเสื่อมราคาสะสม และผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสะสม (ถ้ ามี)
ราคาทุนของส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ รวมถึงราคาซื ้อ อากรขาเข้ า ภาษี ซื ้อที่เรี ยกคืนไม่ได้ (หลังหักส่วนลดการค้ า และ
จ�ำนวนที่ได้ รับคืนจากผู้ขาย) และต้ นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้ สินทรัพย์นนอยู
ั ้ ่ในสถานที่และ
สภาพที่พร้ อมจะใช้ งานได้ ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริ หาร รวมทังต้
้ นทุนที่ประมาณการที่ดีที่สดุ ส�ำหรับการรื อ้ การขนย้ าย
และการบูรณะสถานทีต่ งของสิ
ั้
นทรัพย์ ซึง่ เป็ นภาระผูกพันของบริษัททีเ่ กิดขึ ้นเมือ่ บริษัทได้ สนิ ทรัพย์นนมาหรื
ั้
อเป็ นผลจากการใช้
สินทรัพย์นนในช่
ั ้ วงเวลาหนึง่
ต้ นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้ เป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
ถ้ ามีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ท่ีบริ ษัทจะได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวัดมูลค่าของ
ต้ นทุนของรายการนัน้ ได้ อย่างน่าเชื่อถือ ชิน้ ส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจ�ำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้ นทุนที่เกิดขึน้
ในการซ่อมบ�ำรุงส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ ้นเป็ นประจ�ำจะรับรู้ในก�ำไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ ้น
ค่าเสือ่ มราคาค�ำนวณจากมูลค่าเสือ่ มสภาพของรายการส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ ซึง่ ประกอบด้ วยราคาทุนของสินทรัพย์
หรื อต้ นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้ วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในก�ำไรหรื อขาดทุน ค�ำนวณโดยวิธีเส้ นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ ประโยชน์โดยประมาณ
ของสินทรัพย์ หรื อส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้ งานของสินทรัพย์แสดงได้ ดงั นี ้
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.11 ส่ วนปรั บปรุ งอาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่ องใช้ และเครื่ องตกแต่งส�ำนักงาน
ยานพาหนะ

20 ปี
5 และ 7 ปี
5 ปี

วิธีการคิดค่าเสือ่ มราคา อายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้ อยที่สดุ ทุกสิ ้นรอบปี บัญชี และ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม
ในกรณีที่มลู ค่าตามบัญชีสงู กว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้ เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืน
ทันที
ผลก�ำไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการจ�ำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ ค�ำนวณโดยเปรี ยบเทียบจากสิง่ ตอบแทนสุทธิที่ได้
รับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้บญ
ั ชีผลก�ำไรหรื อขาดทุนอื่นสุทธิในงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ
2.12 ค่ าความนิยม
ค่าความนิยมคือสิ่งตอบแทนที่โอนให้ ที่สงู กว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ ินที่ระบุได้ ณ วันที่ได้ มา ซึ่งธุรกิจนัน้
ค่าความนิยมที่เกิดขึ ้นจะแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน
ค่าความนิยมที่รับรู้จะต้ องถูกทดสอบการด้ อยค่าทุกปี และแสดงด้ วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้ อยค่าสะสม ค่าเผื่อการด้ อยค่า
ของค่าความนิยมที่รับรู้แล้ วจะไม่มีการกลับรายการ ทังนี
้ ้มูลค่าคงเหลือตามบัญชีของค่าความนิยมจะถูกรวมค�ำนวณในก�ำไร
หรื อขาดทุนเมื่อมีการขายกิจการ
ในการทดสอบการด้ อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปั นส่วนไปยังหน่วยที่ก่อให้ เกิดกระแสเงินสด โดยที่หน่วยนัน้
อาจจะเป็ นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกัน ซึง่ คาดว่าจะได้ รับประโยชน์จากการซื ้อธุรกิจ ซึง่ ค่าความนิยมเกิดขึ ้นจากส่วนงาน
ปฏิบตั กิ ารที่ระบุได้
2.13 สินทรั พย์ ไม่ มีตวั ตน
สินทรั พย์ ไม่มีตวั ตนประกอบด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจ� ำหน่ายสะสม และผลขาดทุนจาก
การด้ อยค่าสะสม (ถ้ ามี)
ค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณโดยน�ำราคาทุนของสินทรัพย์หรื อจ�ำนวนอื่นที่ใช้ แทนราคาทุนหักด้ วยมูลค่าคงเหลือ
ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้ในก�ำไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้ นตรง ซึง่ โดยส่วนใหญ่จะสะท้ อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้ รับประโยชน์ในอนาคต
จากสินทรัพย์นนตามระยะเวลาที
ั้
่คาดว่าจะได้ รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน โดยเริ่ มตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เมื่อสินทรัพย์นนพร้
ั ้ อมที่จะให้ ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้ รับประโยชน์ส�ำหรับปี ปั จจุบนั และปี เปรี ยบเทียบแสดงได้ ดงั นี ้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

7 ปี

วิธีการตัดจ�ำหน่าย ระยะเวลาที่จะได้ รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้ รับการทบทวนทุกสิ ้นรอบปี บัญชีและจะปรับปรุ ง
ตามความเหมาะสม
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.14 การด้ อยค่ าของสินทรั พย์
สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั ซึง่ ไม่มีการตัดจ�ำหน่ายจะถูกทดสอบการด้ อยค่าเป็ นประจ�ำทุกปี สินทรัพย์อื่น
ทีม่ กี ารตัดจ�ำหน่ายจะมีการทบทวนการด้ อยค่า เมือ่ มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บง่ ชี ้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าทีค่ าดว่า
จะได้ รับคืน รายการขาดทุนจากการด้ อยค่าจะรับรู้ เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้ รับคืน
ซึ่งหมายถึงจ�ำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สินทรั พย์ จะถูกจัดเป็ น
หน่วยที่เล็กที่สดุ ที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้ อยค่า สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงิน
ซึ่ง รั บ รู้ รายการขาดทุน จากการด้ อ ยค่า ไปแล้ ว จะถูก ประเมิ น ความเป็ นไปได้ ที่ จ ะกลับ รายการขาดทุน จากการด้ อ ยค่า
ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน ยกเว้ นค่าความนิยม
2.15 สัญญาเช่ าระยะยาว
ก) สัญญาเช่ าระยะยาว - กรณีบริษัทเป็ นผู้เช่ า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้ เช่าเป็ นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของเป็ นส่วนใหญ่
สัญญาเช่านันถื
้ อเป็ นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้ สญ
ั ญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิง่ ตอบแทนจูงใจที่ได้ รับ
จากผู้ให้ เช่า) จะบันทึกในก�ำไรหรื อขาดทุนโดยใช้ วิธีเส้ นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านัน้
สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซงึ่ ผู้เช่าเป็ นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้ าของเกือบทังหมดถื
้
อ
เป็ นสัญญาเช่าการเงิน ซึง่ จะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้ วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุทธิของ
จ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้ วแต่มลู ค่าใดจะต�่ำกว่า
จ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปั นส่วนระหว่างหนี ้สินและค่าใช้ จ่ายทางการเงินเพื่อให้ ได้ อตั ราดอกเบี ้ยคงที่ตอ่ หนี ้สิน
คงค้ างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้ จา่ ยทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี ้สินระยะยาว
ส่วนดอกเบี ้ยจ่ายจะบันทึกในก�ำไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อท�ำให้ อตั ราดอกเบี ้ยแต่ละปี เป็ นอัตราคงที่
ส�ำหรับยอดคงเหลือของหนี ้สินทีเ่ หลืออยู่ สินทรัพย์ทไี่ ด้ มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุการใช้ งาน
ของสินทรัพย์ที่เช่าหรื ออายุของสัญญาเช่าแล้ วแต่ระยะเวลาใดจะน้ อยกว่า
ข) สัญญาเช่ าระยะยาว - กรณีท่ บี ริษัทเป็ นผู้ให้ เช่ า
สินทรัพย์ทใ่ี ห้ เช่าตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานรวมแสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินในส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ และ
ตัดค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับรายการส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
ของบริ ษัทซึง่ มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน รายได้ คา่ เช่า (สุทธิจากสิง่ ตอบแทนจูงใจที่ได้ จา่ ยให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า) รับรู้ด้วยวิธีเส้ นตรง
ตลอดช่วงเวลาการให้ เช่า
2.16 หนีส้ ินจากสัญญาประกันภัย
ก) ส�ำรองค่ าสินไหมทดแทนและค่ าสินไหมทดแทนค้ างจ่ าย
ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้ างจ่ายประกอบด้ วย ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ ้นและได้ รับแจ้ งเหตุแล้ ว
และค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ ้นแล้ วแต่ยงั ไม่ได้ รับแจ้ งเหตุ รวมถึงค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ในการจัดการสินไหมทดแทน ค่าสินไหม
ทดแทนค้ างจ่ายบันทึกตามจ�ำนวนที่จะจ่ายจริ ง ส่วนส�ำรองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้ รับการแจ้ งค�ำเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยตามจ�ำนวนที่ผ้ เู อาประกันภัยแจ้ ง และโดยการประมาณการของผู้เชี่ยวชาญฝ่ ายสินไหม
มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้ อง

32

Mittare Insurance Public Company Limited : Annual Report 2016

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.16 หนีส้ ินจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)
ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ ้นแล้ วแต่ยงั ไม่ได้ รับแจ้ งเหตุ ค�ำนวณด้ วยวิธีคณิตศาสตร์ ประกันภัย chain ladder
โดยค�ำนวณจากประมาณการที่ดีที่สดุ ของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายให้ แก่ผ้ เู อาประกันภัยในอนาคต ส�ำหรับ
ความสูญเสียทีเ่ กิดขึ ้นแล้ วก่อน หรือ ณ วันทีใ่ นรอบระยะเวลารายงาน ทังจากรายการความสู
้
ญเสียทีบ่ ริษทั ได้ รบั รายงานแล้ ว
และยังไม่ได้ รับรายงานสุทธิด้วยค่าสินไหมทดแทนที่ได้ รับรู้ไปแล้ วในบัญชี
ข) ส�ำรองเบีย้ ประกันภัย
ส�ำรองเบี ้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็ นรายได้ แสดงถึงสัดส่วนเบี ้ยประกันภัยรั บของกรมธรรม์ ที่สมั พันธ์ กับระยะเวลา
ของความเสีย่ งภัยทีย่ งั ไม่สิ ้นสุด ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน จนถึงวันทีท่ กี่ รมธรรม์ประกันภัยหมดอายุ โดยค�ำนวณตาม
วิธีการดังนี ้
ประเภทการประกัน

- การประกันอัคคีภยั ตัวเรื อ รถยนต์ และเบ็ดเตล็ด
- การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (เฉพาะเที่ยว)
- การประกันภัยอุบตั เิ หตุการเดินทาง

วิธีการค�ำนวณเงินส�ำรอง

- วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึง่ ส่วนยี่สบิ สี่)
- เต็มจ�ำนวนเบี ้ยประกันภัยรับสุทธิในรอบเก้ าสิบวันย้ อนหลัง
- เต็มจ�ำนวนเบี ้ยประกันภัยรับสุทธิในรอบสามสิบวันย้ อนหลัง

ส�ำรองความเสีย่ งภัยที่ยงั ไม่สิ ้นสุด เป็ นจ�ำนวนเงินที่บริษัทจัดส�ำรองไว้ เพื่อชดใช้ คา่ สินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต
ส�ำหรับการประกันภัยที่ยงั มีผลบังคับอยู่ ซึง่ ค�ำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ ประกันภัย บริ ษัทใช้ การประมาณการที่ดี
ที่สดุ ของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยูน่ บั จากวันประเมิน โดยอ้ างอิงจากข้ อมูล
ในอดีต
บริษัทจะเปรี ยบเทียบส�ำรองความเสีย่ งภัยทีย่ งั ไม่สิ ้นสุดกับเงินส�ำรองเบี ้ยประกันภัยทีย่ งั ไม่ถือเป็ นรายได้ ในกรณีทส่ี ำ� รอง
ความเสีย่ งภัยทีย่ งั ไม่สิ ้นสุดสูงกว่าเงินส�ำรองเบี ้ยประกันภัยทีย่ งั ไม่ถือเป็ นรายได้ ผลต่างจะถูกรับรู้เป็ นส�ำรองความเสีย่ งภัย
ที่ยงั ไม่สิ ้นสุดในงบการเงิน
2.17 ผลประโยชน์ พนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทจัดให้ มกี องทุนส�ำรองเลี ้ยงชีพซึง่ เป็ นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามทีไ่ ด้ กำ� หนดการจ่ายสมทบไว้ แล้ ว สินทรัพย์ของ
กองทุนส�ำรองเลี ้ยงชีพได้ แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริ ษัท และได้ รับการบริ หารโดยผู้จดั การกองทุน ซึง่ ได้ รับอนุมตั ิจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กองทุนส�ำรองเลี ้ยงชีพดังกล่าวได้ รับเงินสะสมเข้ ากองทุนจาก
พนักงานและเงินสมทบจากบริ ษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนส�ำรองเลี ้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้ จ่ายในงบก� ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนัน้

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2559
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.17 ผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริ ษั ท มี ภ าระส� ำ หรั บ เงิ น ชดเชยที่ ต้ อ งจ่ า ยให้ แ ก่ พ นัก งานเมื่ อ ออกจากงานตามกฎหมายแรงงานไทย ซึ่ง บริ ษั ท ถื อ ว่า
เงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�ำหรับพนักงาน โดยจ�ำนวนหนี ้สินส�ำหรับผลประโยชน์พนักงาน
ดังกล่าวขึ ้นอยูก่ บั ฐานเงินเดือนและจ�ำนวนปี ที่พนักงานท�ำงานให้ บริ ษัทจนถึงวันที่พนักงานเกษี ยณอายุในอนาคต
โครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ เป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน ภาระผูกพัน
สุทธิของบริ ษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ ถกู ค�ำนวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์
ในอนาคตทีเ่ กิดจากการท�ำงานของพนักงานในปั จจุบนั และในงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ มีการคิดลดกระแสเงินลดเพือ่
ให้ เป็ นมูลค่าปั จจุบนั อัตราคิดลดเป็ นอัตรา ณ วันทีร่ ายงานจากพันธบัตรรัฐบาล ซึง่ มีระยะเวลาครบก�ำหนดใกล้ เคียงกับระยะเวลา
ครบก�ำหนดช�ำระภาระผูกพันของบริ ษัท การค�ำนวณนันจั
้ ดท�ำโดยนักคณิตศาสตร์ ประกันภัยที่ได้ รับอนุญาต โดยวิธีคิดลด
แต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้ บริษทั รับรู้ก�ำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ ประกันภัยทังหมดที
้
เ่ กิดขึ ้น
จากโครงการผลประโยชน์เป็ นรายการหนึ่งในก� ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับโครงการผลประโยชน์
เป็ นค่าใช้ จา่ ยในก�ำไรหรื อขาดทุน
2.18 ภาษีเงินได้ ปีปั จจุบนั และภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้ ส�ำหรับปี ประกอบด้ วย ภาษี เงินได้ ของปี ปั จจุบนั และภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ภาษี เงินได้ จะรับรู้ในก�ำไร
หรื อขาดทุน ยกเว้ นส่วนที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ในกรณีนี ้ ภาษี เงินได้ ต้องรับรู้
ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นตามล�ำดับ
ภาษี เงินได้ ของปี ปั จจุบนั ค�ำนวณจากอัตราภาษี ตามกฎหมายภาษี อากรที่มีผลบังคับใช้ อยู่ หรื อที่คาดได้ ค่อนข้ างแน่ว่าจะมี
ผลบังคับใช้ ภายในสิ ้นรอบระยะเวลาทีร่ ายงาน ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเป็ นปี ๆ โดยค�ำนึงถึง
สถานการณ์ที่สามารถน�ำกฎหมายภาษี อากรไปปฏิบตั ิซงึ่ ขึ ้นอยู่กบั การตีความ และจะตังประมาณการค่
้
าใช้ จ่ายภาษี อากร
หากคาดว่าจะต้ องจ่ายช�ำระเจ้ าหน้ าที่ภาษี อากร
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีตงเต็
ั ้ มจ�ำนวนตามวิธีหนี ้สิน เมื่อเกิดผลต่างชัว่ คราวระหว่างฐานภาษี ของสินทรัพย์และหนี ้สิน และ
ราคาตามบัญชีที่แสดงอยูใ่ นงบการเงิน อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจะไม่รับรู้ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู้เริ่ มแรกของ
รายการสินทรัพย์หรื อรายการหนี ้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนันไม่
้ มีผลกระทบ
ต่อก�ำไรทางบัญชีและก�ำไร (ขาดทุน) ทางภาษี ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีค�ำนวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษี อากร)
ทีม่ ผี ลบังคับใช้ อยู่ หรือทีค่ าดได้ คอ่ นข้ างแน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ ภายในสิ ้นรอบระยะเวลาทีร่ ายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าว
จะน�ำไปใช้ เมื่อสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้ องได้ รับประโยชน์ หรื อหนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีได้ มีการจ่ายช�ำระ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีจะรับรู้ หากมีความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่าบริ ษัทจะมีก�ำไรทางภาษี เพียงพอที่จะน�ำจ�ำนวน
ผลต่างชัว่ คราวนันมาใช้
้
ประโยชน์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและหนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ตอ่ เมือ่ บริษทั มีสทิ ธิตามกฎหมายที่
จะน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ ของปี ปัจจุบนั มาหักกลบกับหนี ้สินภาษีเงินได้ ของปี ปัจจุบนั และทังสิ
้ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
และหนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้ องกับภาษี เงินได้ ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี หน่วยงานเดียวกัน โดยการ
เรียกเก็บเป็ นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีตา่ งกัน ซึง่ ตังใจจะจ่
้
ายหนี ้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ ของปี ปัจจุบนั ด้ วยยอดสุทธิ

34

Mittare Insurance Public Company Limited : Annual Report 2016

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.19 ประมาณการหนีส้ ิน
ประมาณการหนีส้ ิน จะรั บรู้ ก็ต่อเมื่อบริ ษัทมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อตามข้ อตกลงที่จัดท�ำไว้ อันเป็ นผล
สื บ เนื่ อ งมาจากเหตุก ารณ์ ใ นอดี ต ซึ่ง การช� ำ ระภาระผูก พัน นัน้ มี ค วามเป็ นไปได้ ค่ อ นข้ า งแน่ ว่ า จะส่ง ผลให้ บ ริ ษั ท ต้ อ ง
สูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจ�ำนวนที่ต้องจ่ายได้ อย่างน่าเชื่อถือ
ในกรณีที่มีภาระผูกพันที่คล้ ายคลึงกันหลายรายการ กิจการก�ำหนดความน่าจะเป็ นที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากร เพื่อจ่ายช�ำระ
ภาระผูกพันเหล่านัน้ โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็ นโดยรวมของภาระผูกพันทังประเภท
้
แม้ วา่ ความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างแน่ที่
กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื่อช�ำระภาระผูกพันบางรายการที่จดั อยูใ่ นประเภทเดียวกันจะมีระดับต�่ำ
2.20 การจ่ ายเงินปั นผล
เงินปั นผลที่จา่ ยไปยังผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจะรับรู้ในด้ านหนี ้สินในงบการเงินของบริ ษัทในรอบระยะเวลาบัญชี ซึง่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทได้ อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผล
2.21 บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันกับบริ ษัท หมายถึง กิจการและบุคคลที่ควบคุมบริ ษัทหรื อถูกควบคุมโดยบริ ษัทหรื ออยูภ่ ายใต้
การควบคุมเดียวกับบริ ษัททังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อมไม่วา่ จะโดยทอดเดียวหรื อหลายทอด กิจการและบุคคลดังกล่าวเป็ นบุคคล
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท บริ ษัทย่อยและบริ ษัทย่อยล�ำดับถัดไป บริ ษัทร่ วมและบุคคลที่เป็ นเจ้ าของส่วนได้ เสียในสิทธิ
ออกเสียงของบริ ษัทซึง่ มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระส�ำคัญเหนือกิจการ ผู้บริ หารส�ำคัญ รวมทังกรรมการและพนั
้
กงานของบริ ษัท
ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวทีใ่ กล้ ชดิ กับบุคคลเหล่านัน้ กิจการและบุคคลทังหมดถื
้
อเป็ นบุคคลหรือกิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกับบริษัท
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน ซึง่ อาจมีขึ ้นได้ ต้องค�ำนึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์
มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
2.22 เครื่ องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินบนงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้ วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รายได้ จากการลงทุนค้ างรับ
เบี ้ยประกันภัยค้ างรับ บางรายการของสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินให้ ก้ ยู ืมและบางรายการของ
สินทรัพย์อื่น หนี ้สินทางการเงินบนงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้ วย เจ้ าหนี ้บริ ษัทประกันภัยต่อ บางรายการของส�ำรอง
ค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้ างจ่าย ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน และหนี ้สินอืน่ ซึง่ นโยบายการบัญชีเฉพาะ
ส�ำหรับรายการแต่ละรายการได้ เปิ ดเผยแยกไว้ ในแต่ละหัวข้ อที่เกี่ยวข้ อง
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.23 การรั บรู้ รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
รายได้
เบีย้ ประกันภัยรั บประกอบด้ วย เบีย้ ประกันภัยรั บโดยตรงจากผู้เอาประกันภัยและเบีย้ ประกันภัยต่อรั บ เบีย้ ประกันภัย
จะถือเป็ นรายได้ ณ วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่ มมีผลบังคับใช้ หักด้ วยมูลค่าของกรมธรรม์ที่ยกเลิก การส่งคืนเบี ้ยประกันภัย
เบี ้ยประกันภัยต่อและส่วนเปลี่ยนแปลงในส�ำรองเบี ้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ ในกรณีที่กรมธรรม์มีอายุการคุ้มครอง
เกิน 1 ปี จะบันทึกรายได้ เป็ นรายการรับล่วงหน้ าโดยทยอยรับรู้เป็ นรายได้ ตามอายุการคุ้มครองเป็ นรายปี
เบี ้ยประกันภัยต่อรั บถือเป็ นรายได้ เมื่อบริ ษัทได้ รับใบค�ำขอเอาประกันภัยต่อหรื อใบแจ้ งการเอาประกันภัยต่อจากบริ ษัท
ผู้เอาประกันภัยต่อ
รายได้ คา่ จ้ างและค่าบ�ำเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็ นรายได้ ในปี ที่ได้ ให้ บริ การ
เงินปั นผลบันทึกเป็ นรายได้ เมื่อมีการประกาศจ่าย ดอกเบี ้ยรับถือเป็ นรายได้ ตามเกณฑ์คงค้ างโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทน
ที่แท้ จริ ง
รายได้ อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้ าง
ค่าใช้ จา่ ย
เบี ย้ ประกัน ภัย ต่อ จ่ายจากการเอาประกันภัย ต่อรั บรู้ เป็ นค่า ใช้ จ่า ย เมื่ อได้ โ อนความเสี่ ยงจากการประกัน ภัยให้ บริ ษั ท
รับประกันภัยต่อแล้ ว
ต้ นทุนการหาประกันภัย เช่น ค่านายหน้ า และค่าบ� ำเหน็จจ่าย ได้ บันทึกเป็ นรายได้ ค่าจ้ างและค่าบ� ำเหน็จรอตัดบัญชี
เมื่อเกิดขึ ้น โดยทยอยรับรู้เป็ นค่าใช้ จา่ ยในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตลอดระยะเวลาความคุ้มครองของกรมธรรม์
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้ จา่ ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทนประกอบด้ วย ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้ จา่ ยในการจัดการ
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยต่อ ซึง่ แสดงตามมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าใช้ จา่ ยอื่นที่เกี่ยวข้ อง และรายการปรับปรุงค่าสินไหมของปี ปั จจุบนั และปี ก่อนที่เกิดขึ ้นในระหว่างปี หักด้ วยมูลค่าซากและ
การรับคืนอื่น (ถ้ ามี) และหักด้ วยค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้ อง
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้ จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง จะรับรู้ เมื่อได้ รับแจ้ งจาก
ผู้เอาประกันตามจ�ำนวนที่ผ้ ูเอาประกันภัยแจ้ งและโดยการประมาณการของผู้เชี่ยวชาญฝ่ ายสินไหม มูลค่าประมาณการ
สินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ทเี่ กีย่ วข้ อง ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้ จา่ ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
จากการรับประกันภัยต่อจะรับรู้เมื่อได้ รับแจ้ งจากบริ ษัทประกันต่อตามจ�ำนวนที่ได้ รับแจ้ ง
ค่าใช้ จา่ ยอื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้ าง
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งบแสดงฐานะการเงิน
เบี ้ยประกันภัยค้ างรับสุทธิ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี ้จากสัญญาประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สทุ ธิ
เงินลงทุนเพื่อค้ า
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินลงทุนทัว่ ไป
หนี ้สินจากสัญญาประกันภัย
ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้ างจ่าย
ส�ำรองเบี ้ยประกันภัย
188,670,650
36,153,292
63,866,617
1,515,029,537
5,761,903
415,247,231
1,304,001,518

บาท
(252,200)
(300,573)
552,773
1,584,658,057
(63,866,617)
(1,515,029,537)
(5,761,903)
1,719,248,749
(415,247,231)
(1,304,001,518)

บาท

31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ตามที่รายงานไว้ เดิม
จัดประเภทใหม่

188,418,450
35,852,719
552,773
1,584,658,057
1,719,248,749
-

บาท

ตามที่แสดงใหม่

(225,394)
(541,796)
767,190
1,550,656,076
(51,294,979)
(1,493,599,194)
(5,761,903)
1,826,565,870
(472,405,508)
(1,354,160,362)

บาท
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206,203,671
48,793,264
767,190
1,550,656,076
1,826,565,870
-

บาท

ตามที่แสดงใหม่
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206,429,065
49,335,060
51,294,979
1,493,599,194
5,761,903
472,405,508
1,354,160,362

บาท

1 มกราคม พ.ศ. 2558
ตามที่รายงานไว้ เดิม
จัดประเภทใหม่

3.2 การจัดประเภทรายการใหม่
ตัวเลขที่น�ำมาแสดงเปรี ยบเทียบได้ มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้ สอดคล้ องกับการน�ำเสนอรายการในงบการเงินปี ปั จจุบนั ซึง่ ได้ จดั ท�ำตามแบบแนบท้ ายประกาศใหม่ของคณะกรรมการ
ก�ำกับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดท�ำและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานของบริ ษัทประกันวินาศภัย
ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 รายการที่ถกู จัดประเภทรายการใหม่ที่มีสาระส�ำคัญมีดงั นี ้

3.1 การน�ำนโยบายการบัญชีใหม่ มาถือปฏิบตั ิ
บริษัทมีการน�ำนโยบายการบัญชีใหม่สำ� หรับสัญญาประกันภัยมาถือปฏิบตั ิ ตามหมายเหตุ 2.3 และ 2.4 เพื่อให้ เป็ นการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ คือ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)
การน�ำนโยบายการบัญชีใหม่นี ้มาถือปฏิบตั ไิ ม่สง่ ผลกระทบต่อตัวเลขในงบการเงินปี ก่อน

3 การน�ำนโยบายการบัญชีใหม่ มาถือปฏิบตั แิ ละการจัดประเภทรายการใหม่

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้ จา่ ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าใช้ จา่ ยในการรับประกันภัยอื่น
เงินสมทบส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
งบกระแสเงินสด
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้ จา่ ยในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (กิจกรรมด�ำเนินงาน)
เงินรับจากเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ ้นระยะเวลา (กิจกรรมด�ำเนินงาน)
เงินรับจากเงินให้ ก้ ยู ืม (กิจกรรมด�ำเนินงาน)
เงินจ่ายส�ำหรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (กิจกรรมด�ำเนินงาน)
เงินจ่ายส�ำหรับเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ ้นระยะเวลา (กิจกรรมด�ำเนินงาน)
เงินรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (กิจกรรมลงทุน)
เงินรับจากเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ ้นระยะเวลา (กิจกรรมลงทุน)
เงินรับจากเงินให้ ก้ ยู ืม (กิจกรรมลงทุน)
เงินจ่ายส�ำหรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (กิจกรรมลงทุน)
เงินจ่ายส�ำหรับเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ ้นระยะเวลา (กิจกรรมลงทุน)

3.2 การจัดประเภทรายการใหม่ (ต่อ)

3 การน�ำนโยบายการบัญชีใหม่ มาถือปฏิบตั แิ ละการจัดประเภทรายการใหม่ (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

(184,950,464)
184,950,464
61,712,661
1,133,484,178
44,327,607
(269,315,236)
(969,124,349)
(61,712,661)
(1,133,484,178)
(44,327,607)
269,315,236
969,124,349

(1,309,282,968)
(184,950,464)
61,712,661
1,133,484,178
44,327,607
(269,315,236)
(969,124,349)
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(1,494,233,432)
61,712,661
1,133,484,178
44,327,607
(269,315,236)
(969,124,349)
-

1,437,365,423
(29,855,010)
566,267,464
-
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(1,407,510,413)
1,437,365,423
(29,855,010)
17,967,148
(7,048,822)
(6,548,822)
(4,369,504)

1,407,510,413
548,300,316
7,048,822
6,548,822
4,369,504

ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ตามที่รายงานไว้ เดิม
จัดประเภทใหม่
ตามที่แสดงใหม่
บาท
บาท
บาท

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
4 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้ านการเงิน
บริษทั มีความเสีย่ งจากการด�ำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบี ้ย และจากการไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อก�ำหนดตามสัญญา
ของคูส่ ญ
ั ญา บริ ษัทไม่มีการถือหรื อออกเครื่ องมือทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการเก็งก�ำไรหรื อการค้ า
การจัดการความเสีย่ งเป็ นส่วนทีส่ ำ� คัญของธุรกิจของบริษทั บริษทั มีระบบในการควบคุมให้ มคี วามสมดุลของระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้
โดยพิจารณาระหว่างต้ นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้ นทุนของการจัดการความเสี่ยงฝ่ ายบริ หารได้ มีการควบคุมกระบวนการ
การจัดการความเสี่ยงของบริ ษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง
การบริหารจัดการทุน
บริ ษัทด�ำรงไว้ ซงึ่ เงินกองทุนตามข้ อบังคับในประเทศของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนของบริ ษัท คือการจัดให้ มีโครงสร้ างทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อการด�ำรงไว้ ซงึ่ ความสามารถใน
การด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันผู้เอาประกัน และสร้ างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและผลประโยชน์ตอ่ ผู้ที่มีสว่ นได้ เสียอื่น และ
เพื่อด�ำรงไว้ ซงึ่ โครงสร้ างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้ นทุนทางการเงินของทุนในการด�ำรงไว้ ซงึ่ ความเหมาะสมของโครงสร้ างของทุน
บริ ษัทอาจปรับจ�ำนวนการจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้น การคืนทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น หรื อการออกหุ้นใหม่
ความเสี่ยงด้ านตลาด
ความเสีย่ งด้ านตลาด หมายถึง ความเสีย่ งที่เกิดจากการเปลีย่ นแปลงของราคา ได้ แก่ อัตราดอกเบี ้ย อัตราแลกเปลีย่ น และราคาของ
ตราสารทังในตลาดเงิ
้
นและตลาดทุน รวมถึงความผันผวนของราคาตราสารทังในตลาดเงิ
้
นและตลาดทุนอันจะมีผลต่อราคาตราสารทุน
ที่มีตอ่ ฐานะของบริ ษัทในบัญชีเพื่อค้ า และก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อรายได้ ของบริ ษัท
11) ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบี ้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี ้ยในตลาด
ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดของบริ ษัทและมีผลกระทบต่อรายได้ ดอกเบี ้ยจากการลงทุน ซึง่ ประกอบด้ วย
การลงทุนประเภทระยะสันและระยะยาวโดยมี
้
ผลตอบแทนเป็ นอัตราดอกเบี ้ยคงที่และลอยตัว บริ ษัทได้ บริ หารความเสี่ยงจาก
การลงทุน โดยค�ำนึงถึงความเสี่ยงจากการลงทุนควบคูก่ บั ความเหมาะสมของผลตอบแทนจากการลงทุนนัน้

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2559

39

559,254,138

1,090,254,124

รวม

429,000,000

851,978,684

-

-

เงินฝากสถาบันการเงิน

70,000,000

ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน

130,254,138

44,280,236

60,000,000

หุ้นกู้

-

เงินให้ ก้ ยู ืม

63,995,204

บาท

บาท

พันธบัตรและตัว๋ เงินคลัง

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

สินทรั พย์ ทางการเงิน

มากกว่ า 1 ถึง 5 ปี

ภายใน 1 ปี

อัตราดอกเบีย้ คงที่

100,000,000

-

-

-

100,000,000

-

บาท

มากกว่ า 5 ปี

71,980,466

49,823,910

22,156,556

-

-

-

บาท

อัตราดอกเบีย้
ปรั บขึน้ ลงตามราคาตลาด

พ.ศ. 2559

1,830,636,789

1,339,950,655

66,436,792

70,000,000

290,254,138

63,995,204

บาท

รวม

40

0.10 - 3.30

6.00 - 15.00

1.75 - 1.75

1.89 - 4.62

1.46 - 2.60

(ร้ อยละต่ อปี )

อัตราดอกเบีย้
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9,148,061

9,148,061

-

-

-

-

บาท

ไม่ มีดอกเบีย้

สินทรัพย์ทางการเงินทีส่ ำ� คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี ้ย และส�ำหรับสินทรัพย์ทางการเงินทีม่ อี ตั ราดอกเบี ้ยคงทีส่ ามารถแยกตามวันทีค่ รบก�ำหนด หรือวันทีม่ กี ารก�ำหนดอัตราดอกเบี ้ยใหม่
(หากวันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี ้ยใหม่ถงึ ก่อน) ได้ ดงั นี ้

1) ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ (ต่อ)

ความเสี่ยงด้ านตลาด (ต่อ)

4 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

496,000,000
626,980,000

855,544,687

948,844,923

เงินฝากสถาบันการเงิน

รวม

980,000

-

130,000,000

43,300,236

50,000,000

-

บาท

บาท

เงินให้ ก้ ยู ืม

ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน

หุ้นกู้

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

สินทรั พย์ ทางการเงิน

มากกว่ า 1 ถึง 5 ปี

ภายใน 1 ปี

อัตราดอกเบีย้ คงที่

95,305,994

-

-

-

95,305,994

บาท

มากกว่ า 5 ปี

82,428,769

54,875,961

27,552,808

-

-

บาท

อัตราดอกเบีย้
ปรั บขึน้ ลงตามราคาตลาด

พ.ศ. 2558

1,764,409,051

1,417,270,013

71,833,044

50,000,000

225,305,994

บาท

รวม

41

0.25 - 3.75

6.00 - 15.00

1.80 - 1.85

3.05 - 4.62

(ร้ อยละต่ อปี )

อัตราดอกเบีย้

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2559

10,849,365

10,849,365

-

-

-

บาท

ไม่ มีดอกเบีย้

สินทรัพย์ทางการเงินที่ส�ำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี ้ย และส�ำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี ้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�ำหนด หรื อวันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี ้ย
ใหม่ (หากวันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี ้ยใหม่ถงึ ก่อน) ได้ ดงั นี ้ (ต่อ)

1) ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ (ต่อ)

ความเสี่ยงด้ านตลาด (ต่อ)

4 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
4 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
ความเสี่ยงด้ านตลาด (ต่อ)
22) ความเสี่ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
บริ ษัทไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
33) ความเสี่ยงด้ านราคาตราสารทุน
ความเสี่ยงด้ านราคาตราสารทุน หมายถึง ความเสียหายที่มีผลกระทบต่อรายได้ และ/หรื อมูลค่าส่วนของเจ้ าของเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาตราสารทุน
บริษัทบริหารความเสีย่ งโดยการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื ้นฐานทางธุรกิจที่มนั่ คงยัง่ ยืนและมีแนวโน้ มการเจริญเติบโต
ที่เพิ่มขึ ้น
ความเสี่ยงทางด้ านสินเชื่อ
บริ ษัทมีความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับเบี ้ยประกันภัยค้ างรับ เงินค้ างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อและเงินให้ ก้ ูยืม
โดยมีทรัพย์สนิ จ�ำนองเป็ นประกัน
ความเสีย่ งเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชือ่ ซึง่ เกิดจากเบี ้ยประกันภัยค้ างรับและเงินค้ างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อไม่มสี าระส�ำคัญ
เนื่องจากผู้เอาประกันภัยและบริ ษัทรับประกันภัยต่อของบริ ษัทกระจายอยูใ่ นอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันและภูมิภาคต่างๆ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของเงินให้ ก้ ยู ืมโดยมีทรัพย์สนิ จ�ำนองเป็ นประกันไม่มีสาระส�ำคัญ เนื่องจากบริ ษัทพิจารณาให้ ก้ ยู ืม
โดยหลักทรั พย์ ที่น�ำมาจ�ำนองเป็ นประกันหนีม้ ีมูลค่าเพียงพอที่บริ ษัทจะได้ รับช�ำระหนีโ้ ดยสิ ้นเชิง สัดส่วนเงินให้ ก้ ูยืมต่อมูลค่า
หลักประกันจะเป็ นไปตามข้ อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
จ�ำนวนเงินสูงสุดทีบ่ ริษทั อาจต้ องสูญเสียจากการให้ สนิ เชือ่ คือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดงั กล่าวทีแ่ สดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากสภาพคล่ อง
บริ ษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้ เพียงพอต่อ
การด�ำเนินงานของบริ ษัท และเพื่อท�ำให้ ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
การประมาณมูลค่ ายุตธิ รรม
การวิเคราะห์เครื่ องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมจ�ำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับข้ อมูล
สามารถแสดงได้ ดงั นี ้
• ราคาเสนอซื ้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรื อหนี ้สินอย่างเดียวกัน (ข้ อมูลระดับที่ 1)
• ข้ อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื ้อขายซึง่ รวมอยูใ่ นข้ อมูลระดับที่ 1 ทังที
้ ่สามารถสังเกตได้ โดยตรง (ได้ แก่ ข้ อมูลราคา) หรื อ
โดยอ้ อม (ได้ แก่ ข้ อมูลที่ค�ำนวณมาจากราคา) ส�ำหรับสินทรัพย์นนหรื
ั ้ อหนี ้สินนัน้ (ข้ อมูลระดับที่ 2)
• ข้ อมูลส�ำหรับสินทรัพย์หรื อหนี ้สินซึ่งไม่ได้ มาจากข้ อมูลที่สามารถสังเกตได้ จากตลาด (ข้ อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ ) (ข้ อมูล
ระดับที่ 3)

42

Mittare Insurance Public Company Limited : Annual Report 2016

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
4 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
การประมาณมูลค่ ายุตธิ รรม (ต่อ)
ตารางต่อไปนี ้แสดงสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ข้ อมูลระดับที่ 1

ข้ อมูลระดับที่ 2

ข้ อมูลระดับที่ 3

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

ตราสารทุน

57,467,142

-

-

57,467,142

รวม

57,467,142

-

-

57,467,142

-

295,359,213

-

295,359,213

1,274,120,438

-

-

1,274,120,438

103,513,404

-

-

103,513,404

1,377,633,842

295,359,213

-

1,672,993,055

สินทรั พย์ ทางการเงินเพื่อค้ า
หลักทรัพย์เอกชน

สินทรั พย์ ทางการเงินที่ถอื จนครบก�ำหนด
หลักทรัพย์เอกชน
หุ้นกู้
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีก�ำหนดจ่ายคืน
เงินเกินกว่า 3 เดือนนับแต่วนั ที่ได้ มา
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รวม

ตารางต่อไปนี ้แสดงสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ข้ อมูลระดับที่ 1

ข้ อมูลระดับที่ 2

ข้ อมูลระดับที่ 3

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

ตราสารทุน

63,866,617

-

-

63,866,617

รวม

63,866,617

-

-

63,866,617

-

231,878,698

-

231,878,698

1,239,723,543

-

-

1,239,723,543

50,000,000

-

-

50,000,000

1,289,723,543

231,878,698

-

1,521,602,241

สินทรั พย์ ทางการเงินเพื่อค้ า
หลักทรัพย์เอกชน

สินทรั พย์ ทางการเงินที่ถอื จนครบก�ำหนด
หลักทรัพย์เอกชน
หุ้นกู้
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีก�ำหนดจ่ายคืน
เงินเกินกว่า 3 เดือนนับแต่วนั ที่ได้ มา
ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
รวม

ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ของล�ำดับชันมู
้ ลค่ายุตธิ รรมในระหว่างปี
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2559

43

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
4 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)
การประมาณมูลค่ ายุตธิ รรม (ต่อ)
(ก) เครื่ องมือทางการเงินในระดับที่ 1
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่ซื ้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องอ้ างอิงจากราคาเสนอซื ้อขาย ณ วันที่ในงบการเงิน
ตลาดจะถือเป็ นตลาดที่มีสภาพคล่องเมื่อราคาเสนอซื ้อขายมีพร้ อมและสม�่ำเสมอ จากการแลกเปลี่ยน จากตัวแทน นายหน้ า
กลุม่ อุตสาหกรรม ผู้ให้ บริการด้ านราคา หรือหน่วยงานก�ำกับดูแล และราคานันแสดงถึ
้
งรายการในตลาดทีเ่ กิดขึ ้นจริงอย่างสม�ำ่ เสมอ
ในราคาซึง่ คูส่ ญ
ั ญาซึง่ เป็ นอิสระจากกันพึงก�ำหนดในการซื ้อขาย (Arm’s length basis) ราคาเสนอซื ้อขายที่ใช้ ส�ำหรับส�ำหรับ
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถือโดยบริ ษัทได้ แก่ราคาเสนอซื ้อปั จจุบนั เครื่ องมือทางการเงินนี ้รวมอยูใ่ นระดับ 1
(ข) เครื่ องมือทางการเงินในระดับที่ 2
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่ไม่ได้ มีการซื ้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง วัดมูลค่าโดยใช้ เทคนิคการประเมินมูลค่า
โดยเทคนิ คการประเมินมูลค่านี ใ้ ช้ ประโยชน์ สูงสุดจากข้ อมูลในตลาดที่ สังเกตได้ ที่มีอยู่และอ้ างอิงจากประมาณการของ
กิจการเองมาใช้ น้อยที่สดุ เท่าที่เป็ นไปได้ ถ้ าข้ อมูลที่เป็ นสาระส�ำคัญทังหมดในการวั
้
ดมูลค่ายุติธรรมได้ มาจากข้ อมูลที่สงั เกตได้
เครื่ องมือนันจะรวมอยู
้
ใ่ นระดับที่ 2
ถ้ าข้ อมูลที่เป็ นสาระส�ำคัญข้ อใดข้ อหนึง่ หรื อมากกว่าไม่ได้ มาจากข้ อมูลที่สงั เกตได้ ในตลาด เครื่ องมือนันจะรวมอยู
้
ใ่ นระดับที่ 3
เงินลงทุนในตราสารหนีซ้ ึ่งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 วัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ วิธีคิดลดกระแสเงินสดตามสัญญาด้ วย
อัตราผลตอบแทนตลอดอายุสญ
ั ญาของตราสารหนี ้รุ่นนันๆ
้ ที่เผยแพร่โดยสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
(ค) เครื่ องมือทางการเงินในระดับที่ 3
เนื่องจากเงินลงทุนทัว่ ไปของบริษัทเป็ นเงินลงทุนในบริษัทจ�ำกัดโดยทีบ่ ริษัทมีสดั ส่วนในการถือหุ้นอย่างไม่มสี าระส�ำคัญ ส่งผลให้
บริ ษัทไม่มีอ�ำนาจในการควบคุมและตัดสินใจในบริ ษัทผู้ถกู ลงทุนท�ำให้ การหาข้ อมูลเพื่อใช้ ประกอบการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ในเงินลงทุนเป็ นไปได้ ยากในทางปฏิบตั ิ นอกจากนี ้บริ ษัทผู้ถกู ลงทุนไม่ได้ อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ ดังนันเงิ
้ นลงทุนดังกล่าวจึงไม่มี
ราคาในการซื ้อขายที่จะน�ำมาใช้ เป็ นมูลค่ายุติธรรม ทังนี
้ ้บริ ษัทยังไม่มีแผนการที่จะขายเงินลงทุนทัว่ ไป จึงไม่ได้ ทำ� การประเมิน
มูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าว ด้ วยเหตุนี ้บริ ษัทจึงไม่สามารถเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทัว่ ไปในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินได้ และได้ แสดงมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวด้ วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้ อยค่า (ถ้ ามี)
กิจการมีนโยบายการบัญชีในการก� ำหนดว่าการโอนระหว่างระดับชัน้ ของมูลค่ายุติธรรมจะเกิดขึน้ ณ วันที่ของเหตุการณ์ หรื อ
การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์อนั เป็ นเหตุให้ เกิดการโอน
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการประมาณมูลค่ายุตธิ รรมระหว่างปี
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
5 ความเสี่ยงด้ านการประกันภัย
เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของระยะเวลา ความถี่ และความรุนแรงของเหตุการณ์ที่รับประกันภัย ตลอดจนการจ่ายช�ำระ
ค่าสินไหมทดแทนต่างจากที่คาดการณ์ไว้ ณ วันที่พิจารณารับประกันภัย รวมถึงความเสี่ยงในการพิจารณารับประกันภัย ความเสี่ยง
จากการกระจุกตัวของค่าสินไหมทดแทนจากมหันตภัยและการประมาณการค่าสินไหมทดแทนด้ วย
ความเสีย่ งของสัญญาประกันภัยคือโอกาสทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์และความไม่แน่นอนของจ�ำนวนเงินของค่าสินไหมทดแทน ซึง่ ความเสีย่ ง
เหล่านี ้ไม่มีแบบแผนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ความเสีย่ งหลักคือค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์เกิดมีมลู ค่าสูงกว่าค่าสินไหมทดแทน
ที่จ่ายแล้ วรวมกับค่าสินไหมทดแทนค้ างจ่ายและส�ำรองค่าสินไหมทดแทนที่บนั ทึกไว้ ตามบัญชี ซึง่ ความเสี่ยงดังกล่าวสัมพันธ์ กบั
การก�ำหนดราคาแต่ละสัญญา และการพิจารณาเกีย่ วกับระดับของประมาณการค่าสินไหมทดแทนคงเหลือของพอร์ตสัญญาประกันภัย
บริ ษัทได้ จดั ประเภทความเสี่ยงด้ านการประกันภัยออกเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่
1) ความเสี่ยงในการพิจารณารับประกันภัยที่เกี่ยวกับการคัดเลือกและการก�ำหนดราคา
2) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว
3) ความเสี่ยงด้ านการจัดการสินไหมทดแทนและการประมาณการส�ำรองค่าสินไหมทดแทน
วิธีการบริ หารความเสี่ยงด้ านการประกันภัยของบริ ษัทแต่ละด้ านมีดงั ต่อไปนี ้
ความเสี่ยงในการพิจารณารั บประกันภัยที่เกี่ยวกับการคัดเลือกและการก�ำหนดราคา
บริ ษัทได้ ก�ำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกภัยและนโยบายการจัดสรรประกันภัยต่อเพื่อให้ พนักงานสามารถปฏิบตั ิได้ สอดคล้ องกับ
นโยบายของบริษัท และได้ ก�ำหนดให้ มกี ารกระจายอ�ำนาจในการพิจารณารับประกันภัยให้ แก่พนักงานในแต่ละระดับงานตามจ�ำนวน
ทุนประกันภัยของแต่ละกรมธรรม์ โดยวิเคราะห์จากข้ อมูลย้ อนหลังหลายปี เพื่อก�ำหนดอัตราเบี ้ยประกันภัยภายใต้ อตั ราที่กฎหมาย
ก�ำหนดอย่างเหมาะสม
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว
บริ ษัทมีความเสี่ยงด้ านการกระจุกตัวจากการรับประกันภัย ซึง่ โดยส่วนใหญ่เป็ นการรับประกันภัยรถยนต์ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ มี
การกระจายความเสี่ยงจากการรับประกันภัยรถยนต์ไปยังลูกค้ ารายย่อยต่างๆ ที่กระจายตัวอยูท่ วั่ ประเทศ
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
5 ความเสี่ยงด้ านการประกันภัย (ต่อ)
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (ต่อ)
รายละเอียดของเบี ้ยประกันภัยรับที่ถือเป็ นรายได้ ของบริ ษัทมีดงั ต่อไปนี ้
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ประกันภัยรถ
บาท

ประกันภัยที่มใิ ช่ รถ
บาท

รวม
บาท

2,649,258,388

99,143,757

2,748,402,145

หัก เบี ้ยประกันภัยต่อ

(24,805,786)

(50,324,425)

(75,130,211)

เบี ้ยประกันภัยรับสุทธิ

2,624,452,602

48,819,332

2,673,271,934

(86,700,742)

(3,318,829)

(90,019,571)

2,537,751,860

45,500,503

2,583,252,363

เบี ้ยประกันภัยรับ

บวก (หัก) ส�ำรองเบี ้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
เบีย้ ประกันภัยที่ถอื เป็ นรายได้

ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ประกันภัยรถ
บาท

ประกันภัยที่มใิ ช่ รถ
บาท

รวม
บาท

2,527,132,193

94,004,863

2,621,137,056

หัก เบี ้ยประกันภัยต่อ

(21,936,612)

(49,847,557)

(71,784,169)

เบี ้ยประกันภัยรับสุทธิ

2,505,195,581

44,157,306

2,549,352,887

54,674,057

(6,742,013)

47,932,044

2,559,869,638

37,415,293

2,597,284,931

เบี ้ยประกันภัยรับ

บวก (หัก) ส�ำรองเบี ้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
เบีย้ ประกันภัยที่ถอื เป็ นรายได้

ความเสี่ยงด้ านการจัดการสินไหมทดแทนและการประมาณการส�ำรองค่ าสินไหมทดแทน
บริ ษัทมีการประมาณการส�ำรองค่าสินไหมทดแทนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 6.5 ทังนี
้ ้บริ ษัทมี
ระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดการสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้ างจ่ายเพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายและภายใต้
ข้ อก�ำหนดของกฎหมาย โดยได้ มีการจัดท�ำคู่มือการปฏิบตั ิงานและมีการอบรมให้ ความรู้ แก่พนักงานที่เกี่ยวข้ องอย่างสม�่ำเสมอ
รวมทังได้
้ มกี ารตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้ มนั่ ใจว่านโยบายและขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านได้ มกี าร
น�ำไปปฏิบตั ติ ามที่ก�ำหนดไว้ การควบคุมดังกล่าวรวมถึงก�ำหนดให้ มีการแบ่งแยกหน้ าที่ในแต่ละขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านและสิทธิการ
เข้ าถึงข้ อมูลอย่างเหมาะสมเพื่อให้ สามารถตรวจสอบได้ ฝ่ ายคณิตศาสตร์ ประกันภัยของบริ ษัทจะท�ำการสอบทานประมาณการ
ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนทุกสิ ้นเดือนและจัดท�ำประมาณการส�ำรองค่าสินไหมทดแทนที่ดีที่สดุ ที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นทุกไตรมาสด้ วยวิธี
การคณิตศาสตร์ ประกันภัยที่เป็ นสากล นอกจากนี ้บริ ษัทยังได้ ก�ำหนดให้ มีการสอบทานประมาณการส�ำรองค่าสินไหมทดแทนที่ดี
ที่สดุ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน และ 31 ธันวาคม โดยนักคณิตศาสตร์ ประกันภัยภายนอกเพื่อให้ ความเชื่อมัน่ เพิ่มขึ ้น
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
6 ประมาณการทางบัญชีท่ สี �ำคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดลุ ยพินิจได้ มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยู่บนพื ้นฐานของประสบการณ์
ในอดีตและปั จจัยอื่นๆ ซึง่ รวมถึงการคาดการณ์ถงึ เหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้
ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ฝ่ ายบริ หารจ�ำเป็ นต้ องใช้ ดลุ ยพินิจและการประมาณการในเรื่ องที่มี
ความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ ดลุ ยพินจิ และการประมาณการดังกล่าวนี ้ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินทีแ่ สดงในงบการเงินและต่อข้ อมูลที่
แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเ่ กิดขึ ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนทีป่ ระมาณการไว้ การใช้ ดลุ ยพินจิ และการประมาณ
การที่ส�ำคัญมีดงั นี ้
6.1 การด้ อยค่ าของเบีย้ ประกันภัยค้ างรั บ
บริ ษัทได้ ก�ำหนดค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญเพื่อให้ สะท้ อนถึงการด้ อยค่าลงของค่าเบี ้ยประกันภัยค้ างรับซึ่งคาดว่าจะเรี ยกเก็บ
ไม่ได้ จากเบี ้ยประกันภัยค้ างรับทังสิ
้ ้น ค่าเผือ่ หนี ้สงสัยจะสูญประมาณจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนี ้ในอดีตและตามสถานะ
ปั จจุบนั ของเบี ้ยประกันภัยค้ างรับ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
6.2 ประมาณการสินทรั พย์ จากการประกันภัยต่ อ
สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อเกิดจากการประมาณการด้ วยวิธีเดียวกับการประมาณการค่าสินไหมทดแทนค้ างจ่ายส�ำหรับ
ความเสียหายที่เกิดขึ ้นแล้ วแต่ยงั ไม่ได้ รับรายงาน (หมายเหตุ 6.5) และการค�ำนวณส�ำรองเบี ้ยประกันที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อจะถูกประเมิน ณ วันปิ ดบัญชี เพื่อให้ จำ� นวนเงินที่แสดงในงบการเงินสะท้ อนจ�ำนวนเงินที่คาดว่า
จะได้ รับในอนาคต โดยพิจารณาจากการอันดับความน่าเชื่อถือของบริ ษัทรับประกันภัยต่อและเงื่อนไขสัญญาประกันภัยต่อ
6.3 ประมาณการการด้ อยค่ าของค่ าความนิยม
บริษัททดสอบการด้ อยค่าของค่าความนิยมทุกปี ตามทีไ่ ด้ กล่าวในหมายเหตุ 2.12 มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้ รับคืนของหน่วยสินทรัพย์
ที่ก่อให้ เกิดเงินสด พิจารณาจากการค�ำนวณมูลค่าจากการใช้ การค�ำนวณดังกล่าวอาศัยการประมาณการ (หมายเหตุ 15)
6.4 ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีจะรับรู้เมื่อบริ ษัทคาดการณ์ได้ แน่นอนว่าประโยชน์ทางภาษี ในอนาคตจะสามารถน�ำไปหักกับ
ผลแตกต่างชัว่ คราวทางภาษี ได้ บริ ษัทได้ ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ทางภาษี ในอนาคตและการวางแผนทางภาษี อย่างรอบคอบ
และเป็ นไปได้ เพื่อใช้ ในการประเมินการรับรู้ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี สมมติฐานของบริ ษัทเกี่ยวกับความสามารถในการท�ำก�ำไร
ในอนาคตและการคาดการณ์ถงึ การใช้ ประโยชน์ของผลแตกต่างชัว่ คราวทางภาษี และการเปลี่ยนแปลงในสมมติฐานที่ส�ำคัญ
ในแต่ละช่วงเวลานัน้ อาจท�ำให้ เกิดผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญของฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของกิจการ
6.5 ประมาณการค่ าสินไหมทดแทนค้ างจ่ ายส�ำหรั บความเสียหายที่เกิดขึน้ แล้ วแต่ ยังไม่ ได้ รับรายงาน
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนค้ างจ่ายส�ำหรับความเสียหายทีเ่ กิดขึ ้นแล้ วแต่ยงั ไม่ได้ รับรายงานบันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน
โดยการค�ำนวณจากหลายสมมติฐาน ด้ วยวิธีคณิตศาสตร์ ประกันภัยตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก� ำกับและส่งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยก�ำหนด สมมติฐานดังกล่าวจะมีการทบทวนเป็ นประจ�ำตามประสบการณ์ที่ผ่านมาและสถานการณ์
ปั จจุบนั
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
6 ประมาณการทางบัญชีท่ สี �ำคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ (ต่อ)
6.6 ส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ไม่ สนิ ้ สุด
ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับความเสีย่ งภัยที่ยงั ไม่สิ ้นสุดค�ำนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ ประกันภัย โดยใช้ การประมาณการที่ดี
ที่สดุ ของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ ซึง่ การประมาณเงินส�ำรองดังกล่าวจ�ำเป็ นต้ อง
ใช้ ดลุ ยพินิจของฝ่ ายบริ หาร ซึง่ อ้ างอิงจากข้ อมูลในอดีตและประมาณการอย่างดีที่สดุ ณ ขณะนัน้
6.7 การทดสอบความเพียงพอของหนีส้ ิน
ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษัทจะท�ำการทดสอบความเพียงพอของหนี ้สินจากสัญญาประกันภัยที่รับรู้ในงบแสดงฐานะ
ทางการเงิน โดยเปรี ยบเทียบกับประมาณการปั จจุบนั ของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากสัญญาประกันภัย หากการประเมิน
นันแสดงให้
้
เห็นว่ามูลค่าตามบัญชีของหนี ้สินจากสัญญาประกันภัยหักด้ วยต้ นทุนในการได้ มารอตัดบัญชีทเี่ กี่ยวข้ องไม่เพียงพอ
เมือ่ เทียบกับการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต มูลค่าหนี ้สินจะถูกเพิม่ ขึ ้นเท่ากับจ�ำนวนทีไ่ ม่เพียงพอดังกล่าวและจะรับรู้
ส่วนที่ไม่เพียงพอทังหมดนั
้
นในก�
้ ำไรหรื อขาดทุน
6.8 ผลประโยชน์ พนักงาน
หนี ส้ ินผลประโยชน์ พนักงานค�ำนวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ อิสระ หนี ส้ ินที่รับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงินค�ำนวณโดยการใช้
วิธีประมาณการจากข้ อสมมติฐานต่างๆ ซึ่งรวมถึงอัตราการเพิ่มขึน้ ของเงินเดือนพนักงาน และอัตราการเปลี่ยนแปลง
ในจ�ำนวนพนักงาน การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่านี ้มีผลต่อประมาณการผลประโยชน์พนักงาน ในทุกปี บริ ษัทได้ มีการทบทวน
ข้ อสมมติฐานที่เหมาะสมซึง่ สะท้ อนถึงประมาณการผลประโยชน์พนักงานที่คาดว่าจะต้ องจ่ายให้ กบั พนักงาน

7 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

463,489

664,374

39,015

686,083

เงินฝากสถาบันการเงินประเภทไม่ก�ำหนดระยะเวลาจ่ายคืน

58,971,971

65,725,326

เงินฝากสถาบันการเงินประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ ้นก�ำหนดระยะเวลา และตัว๋ เงิน

34,853,478

108,149,128

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

94,327,953

175,224,911

เงินสด
เช็คในมือ
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
8 เบีย้ ประกันภัยค้ างรั บสุทธิ
จากการรั บประกันภัยโดยตรง
(จัดประเภทรายการใหม่ )
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

198,043,666

170,697,080

11,915,768

13,299,030

ค้ างรับ 30 - 60 วัน

512,087

763,821

ค้ างรับ 60 - 90 วัน

314,773

736,529

ค้ างรับ 90 วัน - 1 ปี

3,049,295

1,787,517

ค้ างรับเกินกว่า 1 ปี

39,303,589

39,573,151

รวมเบี ้ยประกันภัยค้ างรับ

253,139,178

226,857,128

หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

(38,544,098)

(38,438,678)

เบี ้ยประกันภัยค้ างรับสุทธิ

214,595,080

188,418,450

ยังไม่ถงึ ก�ำหนดรับช�ำระ
ค้ างรับไม่เกิน 30 วัน

ส� ำ หรั บ เบี ย้ ประกัน ภัย ค้ า งรั บ จากตัว แทนและนายหน้ า บริ ษั ท ได้ ก�ำ หนดหลัก เกณฑ์ ก ารติ ด ตามหนี ใ้ ห้ เ ป็ นไปตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยการเก็ บ เบี ย้ ประกัน ภัย โดยหนี ท้ ี่ เ กิ น กว่ า ก� ำ หนดช� ำ ระ บริ ษั ท ได้ ด� ำ เนิ น การตามกฎหมายกับ ตัว แทนและนายหน้ า
เป็ นกรณีไป

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2559
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
9 สินทรั พย์ จากการประกันภัยต่ อ
(จัดประเภทรายการใหม่ )
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

8,041,964

10,876,174

23,329,093

24,976,545

31,371,057

35,852,719

ส�ำรองประกันภัยส่วนที่เรี ยกคืนจากบริ ษัทประกันภัยต่อ
ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เรี ยกคืนจากบริ ษัทประกันภัยต่อ
ส�ำรองเบี ้ยประกันภัยส่วนที่เรี ยกคืนจากบริ ษัทประกันภัยต่อ
- ส�ำรองเบี ้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ (UPR) ที่เรี ยกคืน
จากบริ ษัทประกันภัยต่อ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เรี ยกคืนจากบริ ษัทประกันภัยต่อ
(จัดประเภทรายการใหม่ )
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

ยอดคงเหลือต้ นปี

10,876,174

21,589,920

ค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เรี ยกคืนที่เกิดขึ ้นระหว่างปี ปั จจุบนั

17,263,131

24,034,869

47,540

4,165,538

(1,294,067)

816,157

(18,850,814)

(39,730,310)

8,041,964

10,876,174

พ.ศ. 2559
บาท

(จัดประเภทรายการใหม่ )
พ.ศ. 2558
บาท

ยอดคงเหลือต้ นปี

24,976,545

27,203,345

เบี ้ยประกันภัยต่อส�ำหรับปี

75,130,211

71,784,169

(76,777,663)

(74,010,969)

23,329,093

24,976,545

การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เรี ยกคืน
ที่เกิดขึ ้นในปี ก่อน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากข้ อสมมติฐานในการค�ำนวณ
ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เรี ยกคืน
ค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เรี ยกคืนที่ได้ รับระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี
ส�ำรองเบี ้ยประกันภัยส่วนที่เรี ยกคืนจากบริ ษัทประกันภัยต่อ

เบี ้ยประกันภัยต่อที่ถือเป็ นรายจ่ายในปี นี ้
ยอดคงเหลือปลายปี

50

Mittare Insurance Public Company Limited : Annual Report 2016

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
10 ลูกหนีจ้ ากสัญญาประกันภัยต่ อ
(จัดประเภทรายการใหม่ )
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

เงินค้ างรับจากการประกันภัยต่อ

1,454,747

552,773

ลูกหนี ้จากสัญญาประกันภัยต่อ

1,454,747

552,773

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

ยังไม่ถงึ ก�ำหนดรับช�ำระ

842,188

349,724

ค้ างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน

583,074

177,493

7,669

25,556

21,816

-

1,454,747

552,773

เงินค้ างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อจ�ำแนกตามอายุหนี ้ดังนี ้

ค้ างรับเป็ นระยะเวลา 1 - 2 ปี
ค้ างรับเกินกว่า 2 ปี
รวมเงินค้ างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2559

51

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
11 เงินลงทุนในหลักทรั พย์ สุทธิ
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์สทุ ธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงั นี ้
(จัดประเภทรายการใหม่ )
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ราคาทุน/ราคาทุน
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจ�ำหน่ าย
มูลค่ ายุตธิ รรม
ตัดจ�ำหน่ าย
มูลค่ ายุตธิ รรม
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินลงทุนเพื่อค้ า
ตราสารทุน

65,572,441

57,467,142

69,624,287

63,866,617

หัก ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ ง

(8,105,299)

-

(5,757,670)

-

รวมเงินลงทุนเพื่อค้ า

57,467,142

57,467,142

63,866,617

63,866,617

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

104,000,000

103,513,404

50,000,000

50,000,000

ตราสารหนี ้ภาคเอกชน - หุ้นกู้

290,254,138

295,359,213

225,305,994

231,878,698

1,274,120,438

1,274,120,438

1,239,723,543

1,239,723,543

1,668,374,576

1,672,993,055

1,515,029,537

1,521,602,241

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก�ำหนด
เกินกว่า 3 เดือน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุน
หัก ค่าเผื่อการด้ อยค่า
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป
รวมเงินลงทุนในหลักทรั พย์ สุทธิ
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5,762,510

5,762,510

(607)

(607)

5,761,903

5,761,903

1,731,603,621

1,584,658,057
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รวม

เกินกว่า 3 เดือนนับแต่วนั ที่ได้ มา

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีก�ำหนดจ่ายคืน

ตราสารหนี ้ภาคเอกชน

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด

ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี ้

11 เงินลงทุนในหลักทรั พย์ สุทธิ (ต่อ)

1 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

1 ปี

414,000,000
544,254,138

1,024,120,438

130,254,138

100,000,000

-

100,000,000

1,668,374,576

1,274,120,438

394,254,138

626,000,000

496,000,000

130,000,000

95,305,994

-

95,305,994

เกิน 5 ปี

รวม
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1,515,029,537

1,239,723,543

275,305,994

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2559

793,723,543

743,723,543

50,000,000

1 - 5 ปี

ครบก�ำหนด

ครบก�ำหนด
1 - 5 ปี

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

860,120,438

164,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

1,299,522

66,436,792

รวม

66,436,792

43,300,236

-

-

980,000

22,156,556

บาท

เงินต้ น

รวม

1,299,552

1,233,237

-

-

-

66,315

บาท

ดอกเบีย้

71,833,044

20,950,236

15,750,000

-

6,600,000

28,532,808

บาท

เงินต้ น

1,252,886

975,133

258,104

-

-

19,649

บาท

ดอกเบีย้

พ.ศ. 2558
ทรั พย์ สินจ�ำนองเป็ นประกัน

71,833,044

20,950,236

15,750,000

-

6,600,000

28,532,808

บาท

เงินต้ น

รวม

1,252,886

975,133

258,104

-

-

19,649

บาท

ดอกเบีย้
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ดอกเบี ้ยค้ างรับแสดงรวมไว้ ภายใต้ หวั ข้ อ “รายได้ จากการลงทุนค้ างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เงินให้ ก้ ยู ืมโดยมีทรัพย์สนิ จ�ำนองเป็ นประกันเป็ นเงินให้ ก้ ยู ืมแก่พนักงานจ�ำนวน 2.30 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ลูกหนี ้เงินให้ ก้ ยู ืมโดยมีทรัพย์สนิ จ�ำนองเป็ นประกันจ�ำนวนสองรายผิดนัดช�ำระเงินต้ นจ�ำนวน 31.48 ล้ านบาท และ 12.80 ล้ านบาท ตามล�ำดับ ซึง่ มีก�ำหนดช�ำระ
ในระหว่างปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2559 ตามล�ำดับ บริษัทไม่ได้ พจิ ารณาตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญส�ำหรับเงินให้ ก้ ยู ืมดังกล่าว เนื่องจากมูลค่าที่ดนิ จ�ำนองเป็ นประกันมีราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคา
อิสระจ�ำนวน 103.78 ล้ านบาท และ 38.24 ล้ านบาท ตามล�ำดับ

1,233,237

-

43,300,236

-

เกินกว่าก�ำหนดช�ำระ 6 - 12 เดือน

-

-

66,315

บาท

ดอกเบีย้

เกินก�ำหนดช�ำระเกินกว่า 12 เดือนขึ ้นไป

-

980,000

22,156,556

บาท

เงินต้ น

พ.ศ. 2559
ทรั พย์ สินจ�ำนองเป็ นประกัน

เกินก�ำหนดช�ำระ 3 - 6 เดือน

เกินก�ำหนดช�ำระน้ อยกว่า 3 เดือน

ยังไม่ถงึ ก�ำหนดช�ำระ

ระยะเวลาจ่ ายช�ำระคืนคงเหลือ

12 เงินให้ ก้ ูยืม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

ทรัพย์สนิ รอการขาย - สุทธิ

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้ อยค่า

รวม

อสังหาริ มทรัพย์อื่น

อสังหาริ มทรัพย์ที่ได้ จากการช�ำระหนี ้

13 ทรั พย์ สินรอการขาย - สุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

9,706,269

-

9,706,269

-

9,706,269

บาท

ยอดต้ นปี

50,000

-

50,000

50,000

-

บาท

(9,756,269)

-

(9,756,269)

(50,000)

(9,706,269)

บาท

พ.ศ. 2559
เพิ่มขึน้ จ�ำหน่ าย/ลดลง

-

-

-

-

-

บาท

ยอดปลายปี

-

-

-

-

-

บาท

(50,838,256)

8,624,655

(59,462,911)

-

(59,462,911)

บาท
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9,706,269

-

9,706,269

-

9,706,269

บาท

ยอดปลายปี

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2559

60,544,525

(8,624,655)

69,169,180

-

69,169,180

บาท

ยอดต้ นปี

พ.ศ. 2558
เพิ่มขึน้ จ�ำหน่ าย/ลดลง

20,630,516

12,937,801

71,840,364

เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์ส�ำนักงาน

ยานพาหนะ

รวม

18,942,739

12,937,801

70,113,087

เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์ส�ำนักงาน

ยานพาหนะ

รวม

1,727,277

-

1,687,777

39,500

เพิ่มขึน้
บาท

ราคาทุน

1,545,009

-

1,508,009

37,000

-

-

-

-

จ�ำหน่ าย
บาท

127,000

-

127,000

-

ราคาทุน
เพิ่มขึน้
จ�ำหน่ าย
บาท
บาท

71,840,364

12,937,801

20,630,516

38,272,047

ยอดปลายปี
บาท

73,385,373

12,937,801

22,011,525

38,309,047

ยอดปลายปี
บาท

(56,154,909)

(8,909,671)

(12,889,310)

(34,355,928)

ยอดต้ นปี
บาท

(939,752)

(4,385,147)

(1,158,218)

(1,676,107)

(1,550,822)

ค่ าเสื่อมราคา
บาท

-

126,998

-

126,998

-

-

-

-

จ�ำหน่ าย
บาท

ค่ าเสื่อมราคาสะสม

(3,998,885)

(871,784)

(2,187,349)

พ.ศ. 2558

(60,540,056)

(10,067,889)

(14,565,417)

(35,906,750)

ยอดต้ นปี
บาท

ค่ าเสื่อมราคาสะสม
ค่ าเสื่อมราคา
จ�ำหน่ าย
บาท
บาท

พ.ศ. 2559

(60,540,056)

(10,067,889)

(14,565,417)

(35,906,750)

ยอดปลายปี
บาท

(64,411,943)

(10,939,673)

(16,625,768)

(36,846,502)

ยอดปลายปี
บาท

13,958,178

4,028,130

6,053,429

3,876,619

ยอดต้ นปี
บาท

11,300,308

2,869,912

6,065,099

2,365,297

ยอดต้ นปี
บาท

56

11,300,308

2,869,912

6,065,099

2,365,297

ยอดปลายปี
บาท

8,846,430

1,998,128

5,385,757

1,462,545

ยอดปลายปี
บาท

Mittare Insurance Public Company Limited : Annual Report 2016

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จ�ำนวน 4.00 ล้ านบาท (พ.ศ. 2558 : 4.39 ล้ านบาท) ได้ รวมอยูใ่ นค่าใช้ จา่ ยในการด�ำเนินงานแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์ที่คดิ ค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ วแต่ยงั คงใช้ งานอยูจ่ �ำนวน 56.79 ล้ านบาท (พ.ศ. 2558 : 44.38 ล้ านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริ ษัทมีอปุ กรณ์ซงึ่ ได้ มาภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน โดยมีมลู ค่าสุทธิตามบัญชีเป็ นจ�ำนวน 0 บาท (พ.ศ. 2558 : 2.78 ล้ านบาท)

38,232,547

ส่วนปรับปรุงอาคาร

ยอดต้ นปี
บาท

38,272,047

ส่วนปรับปรุงอาคาร

ยอดต้ นปี
บาท

14 ส่ วนปรั บปรุ งอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
15 ค่ าความนิยม และการรวมธุรกิจ
เมื่ อ วัน ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2558 บริ ษั ท ได้ รั บ โอนพนัก งานทัง้ หมดจากบริ ษั ท แห่ ง หนึ่ ง ซึ่ ง ประกอบกิ จ การสํ า รวจภัย
โดยถือเป็ นการรวมธุรกิจตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เรื่ องการรวมธุรกิจ ผลจากการรับโอน
พนักงานท�ำให้ บริ ษัทคาดว่าจะสามารถลดต้ นทุนการด�ำเนินงานได้
บริ ษัทมีสิ่งตอบแทนจ่ายให้ บริ ษัทดังกล่าวเป็ นเงินสดจ�ำนวน 31.45 ล้ านบาท รั บโอนหนีส้ ินจากส�ำรองผลประโยชน์ ระยะสัน้
ของพนักงานมูลค่า 2.80 ล้ านบาท และภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานหลังออกจากงานมูลค่า 1.75 ล้ านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริ ษัทมีคา่ ความนิยมเป็ นจ�ำนวน 36 ล้ านบาท (พ.ศ. 2558 : 36 ล้ านบาท)
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ.2559 ผู้บ ริ ห ารได้ ป ระเมิ น การด้ อ ยค่ า ของค่ า ความนิ ย ม พบว่ า ไม่ มี ค่ า เผื่ อ การด้ อ ยค่ า ส� ำ หรั บ
ค่าความนิยมดังกล่าว และค่าความนิยมดังกล่าวนี ้สามารถน�ำไปหักเพื่อผลประโยชน์ทางภาษี ในอนาคตได้
ค่าความนิยมทังหมดได้
้
ถกู ปั นส่วนให้ แก่ธรุ กิจรับประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ซึง่ เป็ นหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดเงินสด (CGU) ที่ถกู
ก�ำหนดตามส่วนงาน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดเงินสดพิจารณาจากการค�ำนวณมูลค่าจากการใช้ การค�ำนวณดังกล่าว
ใช้ ประมาณการกระแสเงินสดก่อนภาษี ซึง่ อ้ างอิงจากงบประมาณทางการเงินครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ซึง่ ได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บริ หาร
ข้ อสมมติฐานที่ใช้ ในการค�ำนวณมูลค่าจากการใช้ แสดงได้ ดงั ต่อไปนี ้
อัตราการเติบโตของเบี ้ยประกันภัยรับส�ำหรับธุรกิจรับประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ : ร้ อยละ 8 - 17
อัตราการเติบโตของอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน : ร้ อยละ 0.50 ของปี ก่อนหน้ า
อัตราคิดลดก่อนภาษี ที่ใช้ ในการประมาณการกระแสเงินสด : ร้ อยละ 2.64 ต่อปี
ข้ อสมมติฐานเหล่านี ้ได้ ถกู ใช้ เพื่อการวิเคราะห์หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้ เกิดเงินสดภายในส่วนงานธุรกิจ
ฝ่ ายบริ หารพิจารณาอัตราการเติบโตจากงบประมาณโดยอ้ างอิงจากผลประกอบการในอดีตที่ผ่านมา ประกอบกับการคาดการณ์
การเติบโตของตลาด อัตราคิดลดที่ใช้ เป็ นอัตราก่อนหักภาษีที่สะท้ อนถึงความเสีย่ งซึง่ เป็ นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้ องกับส่วนงานนันๆ
้
มูลค่าที่คาดว่าจะได้ รับคืนค�ำนวณโดยอ้ างอิงจากมูลค่าจากการใช้ มีจ�ำนวนมากกว่ามูลค่าตามบัญชีอยู่ 59.07 ล้ านบาท หากมี
การลดอัตราการเติบโตของเบี ้ยประกันภัยรับส�ำหรับธุรกิจรับประกันรถยนต์ภาคสมัครใจเป็ นร้ อยละ 8 - 9.5 จะท�ำให้ มลู ค่าที่คาดว่า
จะได้ รับคืนเท่ากับราคาตามบัญชี

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2559
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์

เกิดจากการซือ้ /ได้ มาภายหลัง

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

เกิดจากการซือ้ /ได้ มาภายหลัง

16 สินทรั พย์ ไม่ มีตวั ตน - สุทธิ

1,814,142

ยอดต้ นปี
บาท

-

ยอดปลายปี
บาท

ราคาทุน
เพิ่มขึน้
บาท

1,814,142

1,814,142

ยอดปลายปี
บาท

-

ราคาทุน
เพิ่มขึน้
บาท

1,814,142

ยอดต้ นปี
บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

(505,697)

1,049,204

1,567,686

58

1,308,445

สินทรั พย์ ไม่ มีตวั ตน - สุทธิ
ยอดต้ นปี
ยอดปลายปี
บาท
บาท

1,308,445

สินทรั พย์ ไม่ มีตวั ตน - สุทธิ
ยอดต้ นปี
ยอดปลายปี
บาท
บาท
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(259,241)

ยอดปลายปี
บาท

2558
ค่ าตัดจ�ำหน่ ายสะสม
ยอดต้ นปี
ค่ าตัดจ�ำหน่ าย
บาท
บาท

(246,456)

(764,939)

ยอดปลายปี
บาท

(259,241)

(505,697)

2559
ค่ าตัดจ�ำหน่ ายสะสม
ยอดต้ นปี
ค่ าตัดจ�ำหน่ าย
บาท
บาท

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
17 ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ (หนี ้สิน) ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี สามารถวิเคราะห์ได้ ดงั นี ้
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีที่จะใช้ ประโยชน์ภายใน 12 เดือน

163,702,252

158,443,368

สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีที่จะใช้ ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน

11,468,991

9,347,055

175,171,243

167,790,423

หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายช�ำระภายใน 12 เดือน

(71,512)

(7,101)

หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายช�ำระเกินกว่า 12 เดือน

-

-

(71,512)

(7,101)

175,099,731

167,783,322

สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี

หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีสทุ ธิ

ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีค�ำนวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวตามวิธีหนี ้สิน โดยใช้ อตั ราภาษี ร้อยละ 20 (พ.ศ. 2558 : ร้ อยละ 20)

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2559

59

78,373,801

-

(2,964,739)

81,338,540

บาท

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

เพิ่ม (ลด) ในก�ำไร (ขาดทุน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

บาท

81,338,540

(11,143,545)

92,482,085

บาท

ส�ำรองเบีย้ ประกันภัย ส�ำรองค่ าสินไหม
ที่ยังไม่ ถอื เป็ นรายได้ - สุทธิ
ทดแทน

59,947,154

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

สินทรัพย์ (หนี ้สิน) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

-

8,090,390

เพิ่ม (ลด) ในก�ำไร (ขาดทุน)

เพิ่มในก�ำไรเบ็ดเสร็ จอื่น

51,856,764

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

สินทรัพย์ (หนี ้สิน) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

บาท

ส�ำรองเบีย้ ประกันภัย ส�ำรองค่ าสินไหม
ที่ยังไม่ ถอื เป็ นรายได้ - สุทธิ
ทดแทน

10,384,512

1,025,101

903,408

8,456,003

บาท

1,151,534

2,877,089

(1,725,555)

บาท

24,052,392

(1,053,380)

928,089

(1,506,523)

2,434,612

บาท

บาท
25,105,772

อื่นๆ

1,084,480

-

156,391

ค่ าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญ

23,688,724

-

(363,668)

928,089

บาท

บาท
24,052,392

อื่นๆ

ค่ าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญ

บาท

รวม

60

167,783,322

(13,037,998)

180,821,320

บาท

รวม

175,099,731

1,025,101

6,291,308

167,783,322
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8,456,003

944,012

7,461,991

บาท

(ก�ำไร) ขาดทุนจาก ภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานหลังออกจาก
การวัดมูลค่ าเงิน
งาน
ลงทุน

พ.ศ. 2558

1,621,060

-

469,526

1,151,534

บาท

(ก�ำไร) ขาดทุนจาก ภาระผูกพันผลประโยชน์
การวัดมูลค่ าเงิน
พนักงานหลังออกจาก
ลงทุน
งาน

พ.ศ. 2559

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีส�ำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบด้ วย

17 ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
18 ค่ าจ้ าง ค่ าบ�ำเหน็จและค่ าใช้ จ่ายในการรั บประกันภัยอื่นรอตัดบัญชี
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

ยอดคงเหลือต้ นปี

396,604,172

400,884,692

ค่าจ้ าง ค่าบ�ำเหน็จและค่าใช้ จา่ ยในการรับประกันภัยอื่นที่เกิดขึ ้นระหว่างปี

826,777,332

783,263,785

(798,832,812)

(787,544,305)

424,548,692

396,604,172

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

30,654,869

44,668,810

ลูกหนี ้จากการขายหลักทรัพย์

3,256,766

9,458,515

เงินมัดจ�ำ

9,011,873

9,023,873

อื่นๆ

14,658,813

17,282,760

รวม

57,582,321

80,433,958

ค่าจ้ าง ค่าบ�ำเหน็จและค่าใช้ จา่ ยในการรับประกันภัยอื่นที่ถือเป็ นรายจ่ายในปี
ยอดคงเหลือปลายปี

19 สินทรั พย์ อ่ ืน

ลูกหนี ้อื่น

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2559

61

397,017,699

รวมส�ำรองค่าสินไหมทดแทน
1,392,373,637
1,789,391,336

- ส�ำรองเบี ้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้

รวม

ส�ำรองเบี ้ยประกันภัย

30,627,999

- ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ ้นแต่ยงั ไม่ได้ รับรายงาน

บาท

บาท

(31,371,057)

(23,329,093)

(8,041,964)

2,213,630

(10,255,594)

ประกันภัยต่ อ

สัญญาประกันภัย

366,389,700

หนีส้ ินส่ วนที่เอา

พ.ศ. 2559
หนีส้ ินตาม

- ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ ้นที่ได้ รับรายงานแล้ ว

ส�ำรองค่าสินไหมทดแทน

20 หนีส้ ินจากสัญญาประกันภัย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

1,758,020,279

1,369,044,544

388,975,735

32,841,629

356,134,106

บาท

สุทธิ

(35,852,719)

(24,976,545)

(10,876,174)

919,563

(11,795,737)

บาท

ประกันภัยต่ อ

หนีส้ ินส่ วนที่เอา
บาท

สุทธิ
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1,683,396,030

1,279,024,973

404,371,057

104,313,477

300,057,580
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1,719,248,749

1,304,001,518

415,247,231

103,393,914

311,853,317

บาท

สัญญาประกันภัย

หนีส้ ินตาม

พ.ศ. 2558

(จัดประเภทรายการใหม่ )

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
20 หนีส้ ินจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)
ส�ำรองประกันภัยส�ำหรั บสัญญาประกันภัยระยะสัน้
20.1 ส�ำรองค่ าสินไหมทดแทน
(จัดประเภทรายการใหม่ )

ยอดคงเหลือต้ นปี
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ ้นระหว่างปี ปั จจุบนั

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

415,247,231

472,405,508

1,339,308,827

1,228,856,052

72,623,692

141,130,304

(72,765,914)

(43,342,410)

(1,357,396,137)

(1,383,802,223)

397,017,699

415,247,231

การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน
ที่เกิดขึ ้นในปี ก่อน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากข้ อสมมติฐานในการค�ำนวณ
ส�ำรองค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริ ษัทมีส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้ างจ่ายที่เกิดจากสัญญารับประกันภัยต่อ
จ�ำนวน 2.12 ล้ านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 1.26 ล้ านบาท)
บริ ษัทประมาณการอย่างดีที่สดุ ส�ำหรับส�ำรองค่าสินไหมทดแทนจากข้ อเท็จจริ งของสถานการณ์และรายงานการส�ำรวจภัยจนถึง
ปั จจุบนั รวมทังข้
้ อสมมติฐานต่างๆ ที่บริ ษัทพิจารณาแล้ วว่าเหมาะสม และส�ำหรับส�ำรองค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เรี ยกคืนจาก
การประกันภัยต่อโดยอ้ างอิงจากสัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้ อง อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนสืบเนื่องของการใช้ ข้อสมมติของ
ผู้เชี่ยวชาญฝ่ ายสินไหมในการประมาณการส�ำรองค่าสินไหมทดแทน ซึง่ อาจมีผลต่อส�ำรองค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เรี ยกคืนจากการ
เอาประกันภัยต่อดังกล่าว ซึง่ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นจริ งอาจแตกต่างจากประมาณการดังกล่าว และผลต่างอาจมีสาระส�ำคัญ
20.1.1 การวิเคราะห์การครบก�ำหนดของการจ่ายช�ำระของส�ำรองค่าสินไหมทดแทน
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

336,872,863

338,301,930

ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระระหว่าง 1 - 2 ปี

49,007,576

60,747,365

ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระระหว่าง 2 - 5 ปี

10,959,567

15,254,984

177,693

942,952

397,017,699

415,247,231

ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระน้ อยกว่า 1 ปี

ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระเกินกว่า 5 ปี
รวมส�ำรองค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระ

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2559

63

จัดสรรได้

อัตราส่วนค่าจัดการสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถ

อุบตั เิ หตุรายการใหญ่

การตังส�
้ ำรองค่าสินไหมทดแทนของความเสียหาย

ของปี อุบตั เิ หตุลา่ สุด

อัตราส่วนการพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน

จัดสรรได้

อัตราส่วนค่าจัดการสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถ

อุบตั เิ หตุรายการใหญ่

การตังส�
้ ำรองค่าสินไหมทดแทนของความเสียหาย

ของปี อุบตั เิ หตุลา่ สุด

อัตราส่วนการพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน

พ.ศ. 2559

-

-

-

-

(60,138)

พ.ศ. 2558

2,252,625
(2,252,625)

(2,230,000)

2,230,000

(12,662,593)

(2,252,625)
2,252,625

2,230,000

(2,230,000)

12,602,455

(2,252,625)
2,252,625

2,230,000

(2,230,000)

12,602,455

ลดลง 10

เพิ่มขึ ้น 10

ลดลง 10

เพิ่มขึ ้น 10

ลดลง 1

-

-

-

-

(55,409)

(1,886,870)
1,886,870

2,750,000

(2,750,000)

11,613,786
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1,886,870

(1,886,870)

2,750,000

(2,750,000)

11,613,786
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1,886,870
(1,886,870)

(2,750,000)

2,750,000

(11,669,195)

อัตราร้ อยละของการ ผลกระทบต่ อสินทรั พย์ ผลกระทบต่ อเงินส�ำรองค่ าสินไหมทดแทนและ ผลกระทบต่ อ ผลกระทบต่ อ
จากการประกันภัยต่ อ ค่ าจัดการสินไหมทดแทนที่ไม่ สามารถจัดสรรได้ ก�ำไรขาดทุน ส่ วนของเจ้ าของ
เพิ่มขึน้ /(ลดลง)
บาท
บาท
บาท
บาท
ในข้ อสมมติฐาน
55,409
11,669,195 (11,613,786)
(11,613,786)
เพิ่มขึ ้น 1

ลดลง 10

เพิ่มขึ ้น 10

ลดลง 10

เพิ่มขึ ้น 10

ลดลง 1

อัตราร้ อยละของการ ผลกระทบต่ อสินทรั พย์ ผลกระทบต่ อเงินส�ำรองค่ าสินไหมทดแทนและ ผลกระทบต่ อ ผลกระทบต่ อ
จากการประกันภัยต่ อ ค่ าจัดการสินไหมทดแทนที่ไม่ สามารถจัดสรรได้ ก�ำไรขาดทุน ส่ วนของเจ้ าของ
เพิ่มขึน้ /(ลดลง)
บาท
บาท
บาท
บาท
ในข้ อสมมติฐาน
12,662,593 (12,602,455)
(12,602,455)
เพิ่มขึ ้น 1
60,138

20.1 ส�ำรองค่ าสินไหมทดแทน (ต่อ)
20.1.2 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงข้ อสมมติหลัก

20 หนีส้ ินจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

รวมส�ำรองค่าสินไหมทดแทน

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนอื่น

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2559

65

397,017,699

154,060

22,526,253

ค่าใช้ จา่ ยในการจัดการสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้

382,521,186 369,297,389
5,039,997

26,015,297

รวม

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนส�ำหรับปี อุบตั เิ หตุก่อน พ.ศ. 2554

(14,614,834)

1,011,026,129 1,177,883,638 1,401,979,777 1,383,383,179 1,237,447,618 1,011,381,072

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม

(17,550,494)

1,007,037,595 1,174,798,406 1,384,429,283 1,368,768,345 1,263,462,915 1,393,902,258

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์
(3,085,232)

1,007,037,595

- ห้ าปี ถัดไป

(3,988,534)

1,005,782,416 1,174,798,406

- สี่ปีถัดไป

รวม

1,003,895,064 1,174,865,903 1,384,429,283

- สามปี ถัดไป

พ.ศ. 2559

1,006,805,776 1,171,997,083 1,384,459,414 1,368,768,345

พ.ศ. 2558

- สองปี ถัดไป

พ.ศ. 2557

1,001,922,519 1,162,377,260 1,374,007,004 1,381,917,940 1,263,462,915

พ.ศ. 2556

- หนึง่ ปี ถัดไป

พ.ศ. 2555

1,083,176,574 1,153,121,778 1,394,435,823 1,390,513,664 1,315,454,005 1,393,902,258

พ.ศ. 2554

- ณ สิ ้นปี อุบตั เิ หตุ

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน (บาท) :

ปี อุบตั เิ หตุ / ปี ที่รายงาน

20.1.3 ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ

20.1 ส�ำรองค่ าสินไหมทดแทน (ต่อ)

20 หนีส้ ินจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

(4,770,428)

รวม

รวมส�ำรองค่าสินไหมทดแทน

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนอื่น
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388,975,735

154,060

22,526,253

ค่าใช้ จา่ ยในการจัดการสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้

364,567,645
1,727,777

378,953,681

รวม

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนส�ำหรับปี อุบตั เิ หตุก่อน พ.ศ. 2554

26,389,039

874,383,488 1,157,361,631 1,384,274,963 1,352,809,446 1,212,636,258

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม

(15,068,470)

869,613,060 1,154,256,658 1,366,443,759 1,337,740,976 1,239,025,297 1,377,411,627

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์

(17,831,204)

869,613,060

- ห้ าปี ถัดไป

(3,104,973)

869,770,023 1,154,256,658

- สี่ปีถัดไป

998,457,946

867,804,814 1,154,324,156 1,366,443,759

- สามปี ถัดไป

พ.ศ. 2559

873,192,544 1,151,809,704 1,366,357,751 1,337,740,976

พ.ศ. 2558

- สองปี ถัดไป

พ.ศ. 2557

860,139,577 1,144,714,825 1,356,578,691 1,347,816,264 1,239,025,297

พ.ศ. 2556

- หนึง่ ปี ถัดไป

พ.ศ. 2555

835,253,973 1,124,926,109 1,383,141,492 1,361,592,446 1,291,681,726 1,377,411,627

พ.ศ. 2554

- ณ สิ ้นปี อุบตั เิ หตุ

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน (บาท) :

ปี อุบตั เิ หตุ/ปี ที่รายงาน

20.1.4 ตารางค่าสินไหมทดแทนสุทธิ

20.1 ส�ำรองค่ าสินไหมทดแทน (ต่อ)

20 หนีส้ ินจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
20 หนีส้ ินจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)
ส�ำรองประกันภัยส�ำหรั บสัญญาประกันภัยระยะสัน้ (ต่อ)
20.2 ส�ำรองเบีย้ ประกันภัยที่ยังไม่ ถือเป็ นรายได้
(จัดประเภทรายการใหม่ )
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

ยอดคงเหลือต้ นปี

1,304,001,518

1,354,160,362

เบี ้ยประกันภัยรับส�ำหรับปี

2,748,402,144

2,621,137,056

(2,660,030,025)

(2,671,295,900)

1,392,373,637

1,304,001,518

เบี ้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ ในปี นี ้
ยอดคงเหลือปลายปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริ ษัทไม่มีการตังส�
้ ำรองความเสี่ยงภัยที่ยงั ไม่สิ ้นสุด เนื่องจากส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยงั ไม่สิ ้นสุดที่
ค�ำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ ประกันภัยมีจ�ำนวน 825.28 ล้ านบาท (พ.ศ. 707.67 : 2558 ล้ านบาท) ซึง่ ต�่ำกว่าส�ำรองเบี ้ยประกันภัย
ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้

21 เจ้ าหนีบ้ ริษัทประกันภัยต่ อ
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

เงินค้ างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ

14,805,071

13,145,845

เงินถือไว้ จากการประกันภัยต่อ

16,374,325

21,003,154

รวม

31,179,396

34,148,999

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้

13,189,498

14,917,524

ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษี ยณอายุ

51,922,562

42,280,014

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

65,112,060

57,197,538

22 ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน

งบแสดงฐานะทางการเงิน
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
22 ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษี ยณอายุระหว่างปี มีดงั นี ้
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

42,280,014

37,309,956

-

1,752,476

ต้ นทุนบริ การปี ปั จจุบนั

3,284,498

9,842,950

ต้ นทุนดอกเบี ้ย

1,663,746

1,815,382

4,397,361

-

(1,043,447)

-

ขาดทุนที่เกิดจากประสบการณ์

1,771,590

-

หัก ผลประโยชน์โครงการจ่ายระหว่างปี

(431,200)

(8,440,750)

51,922,562

42,280,014

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

51,922,562

42,280,014

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยที่ยงั ไม่รับรู้

-

-

หัก ต้ นทุนบริ การในอดีตที่ยงั ไม่รับรู้

-

-

51,922,562

42,280,014

วันที่ 1 มกราคม
รับโอนพนักงานจากการรวมธุรกิจ (หมายเหตุ 15)

การวัดมูลค่าใหม่ :
ขาดทุนจากการประมาณการ - สมมติฐานด้ านการเงิน
ก�ำไรจากการประมาณการ - สมมติฐานด้ านประชากรศาสตร์

วันที่ 31 ธันวาคม

ภาระผูกพันผลประโยชน์ จากโครงการผลประโยชน์ พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของภาระผูกพัน

รวมภาระผูกพัน

ค่าใช้ จา่ ยผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษี ยณอายุที่รับรู้รวมอยูใ่ นก�ำไรจากการด�ำเนินงานในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ มีดงั ต่อไปนี ้
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พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

ต้ นทุนบริ การปี ปั จจุบนั

3,284,498

9,842,950

ต้ นทุนดอกเบี ้ย

1,663,746

1,815,382

รวมค่าใช้ จา่ ย

4,948,244

11,658,332
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
22 ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
ข้ อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยที่ใช้ เป็ นดังนี ้
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

อัตราคิดลด

ร้ อยละ 3.1

ร้ อยละ 4.2

อัตราการเพิ่มขึ ้นของเงินเดือน

ร้ อยละ 5.5

ร้ อยละ 5.5

60 ปี

60 ปี

ร้ อยละ 9.7

ร้ อยละ 7.5

การเกษี ยณอายุ
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

ผลกระทบต่ อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์
เมื่อเกษียณอายุ (บาท)
การเปลี่ยนแปลงในข้ อสมมติ

การเพิ่มขึน้ ของข้ อสมมติ

การลดลงของข้ อสมมติ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

อัตราคิดลด

ร้ อยละ 1

ร้ อยละ 1

(3,627,287)

(2,743,204)

4,201,064

3,130,439

อัตราการเพิ่มขึ ้นของเงินเดือน

ร้ อยละ 1

ร้ อยละ 1

4,055,247

4,051,341

(3,580,770)

(3,610,967)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้ างต้ นนี ้อ้ างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้ อสมมติ ขณะที่ให้ ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบตั ิสถานการณ์
ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้ อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กนั ในการค�ำนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
ภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ ที่มีตอ่ การเปลีย่ นแปลงในข้ อสมมติหลักได้ ใช้ วธิ ีเดียวกับมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันโครงการ
ผลประโยชน์ทกี่ �ำหนดไว้ คำ� นวณด้ วยวิธีคดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลา
รายงานในการค�ำนวณหนี ้สินบ�ำเหน็จที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
วิธีการและประเภทของข้ อสมมติที่ใช้ ในการจัดท�ำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้ เปลี่ยนแปลงจากปี ก่อน
ระยะเวลาถัวเฉลีย่ ถ่วงน� ้ำหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 คือ 10.9 ปี (พ.ศ. 2558: 20.4 ปี )
การวิเคราะห์การครบก�ำหนดของการจ่ายช�ำระผลประโยชน์เมื่อเกษี ยณอายุที่ไม่มีการคิดลด
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

-

185,180

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระระหว่าง 1 - 2 ปี

13,616,011

8,565,541

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระระหว่าง 2 - 5 ปี

12,796,090

14,481,081

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระเกินกว่า 5 ปี

113,161,383

82,606,839

รวมผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระ

139,573,484

105,838,641

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่ายช�ำระน้ อยกว่า 1 ปี
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
23 หนีส้ ินอื่น
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย

72,515,886

66,008,867

ค่าจ้ างและค่าบ�ำเหน็จค้ างจ่าย

27,093,942

23,117,558

รายได้ คา่ จ้ างและค่าบ�ำเหน็จรอตัดบัญชี

10,279,134

9,183,685

อื่นๆ

95,439,061

96,048,195

รวม

205,328,023

194,358,305

24 ทุนเรื อนหุ้น

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

หุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ าย

รวม

จ�ำนวนหุ้น

บาท

บาท

15,184,250

1,518,425,000

1,518,425,000

-

-

-

15,184,250

1,518,425,000

1,518,425,000

การออกหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 หุ้นสามัญจดทะเบียนทังหมดมี
้
จ�ำนวน 16,184,250 หุ้น (พ.ศ. 2558 : 16,184,250 หุ้น) ซึง่ มี
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท (พ.ศ. 2558 : 100 บาท) โดยมีห้ นุ สามัญที่ได้ ออกจ�ำหน่ายและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ วจ�ำนวน 15,184,250 หุ้น
(พ.ศ. 2558 : 15,184,250 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 100 บาท (พ.ศ. 2558 : 100 บาท)

25 ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษัทต้ องส�ำรองตามกฎหมายอย่างน้ อยร้ อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิหลังจากหัก
ส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าส�ำรองนี ้จะมีมลู ค่าไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองนี ้ไม่สามารถน�ำไป
จ่ายเงินปั นผลได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริ ษัทไม่มีทนุ ส�ำรองตามกฎหมายเนื่องจากยังมีขาดทุนสะสม

26 ค่ าใช้ จ่ายในการด�ำเนินงาน
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการรับประกันภัย และการจัดการค่าสินไหมทดแทน

99,618,005

111,601,084

ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการรับประกันภัย

93,238,730

86,227,271

336,019

469,511

2,373,614

4,607,633

ค่าใช้ จา่ ยในการด�ำเนินงานอื่น

109,337,638

92,709,582

รวม

304,904,006

295,615,081

ค่าภาษี อากร
หนี ้สูญและหนี ้สงสัยจะสูญ
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
27 ค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
พ.ศ. 2559
บาท
207,056,522
4,984,093
12,210,985
25,190,444
249,442,044

เงินเดือนและค่าแรง
เงินประกันสังคม
เงินสมทบโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์อื่นๆ
รวม

พ.ศ. 2558
บาท
160,905,115
3,262,482
17,290,005
10,008,952
191,466,554

28 ผลกระทบทางภาษีท่ เี กี่ยวข้ องกับแต่ ละองค์ ประกอบของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
พ.ศ. 2559
ผลประโยชน์
จ�ำนวน (ค่ าใช้ จ่าย) จ�ำนวนสุทธิ
ก่ อนภาษี
ภาษี
จากภาษี
บาท
บาท
บาท

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน (5,125,504)
รวม
(5,125,504)

1,025,101
1,025,101

(4,100,403)
(4,100,403)

พ.ศ. 2558
ผลประโยชน์
จ�ำนวน (ค่ าใช้ จ่าย) จ�ำนวนสุทธิ
ภาษี
ก่ อนภาษี
จากภาษี
บาท
บาท
บาท
-

-

-

29 ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้ ส�ำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีรายละเอียดดังนี ้
พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

ภาษี เงินได้ งวดปั จจุบนั ส�ำหรับก�ำไรทางภาษี ส�ำหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :

10,182,455

10,998,012

รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราว
รวมค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

(6,291,308)
3,891,147

13,037,998
24,036,010

ภาษีเงินได้ งวดปั จจุบนั :

ภาษี เงิ นได้ ส�ำหรั บก� ำไรก่อนหักภาษี ของบริ ษัทมี ยอดจ� ำนวนเงิ นที่ แตกต่างจากการค�ำนวณก� ำไรทางบัญชี คูณกับอัตราภาษี
มีรายละเอียดดังนี ้ :
ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษี เงินได้
ภาษี ค�ำนวณจากอัตราภาษี ร้อยละ 20
ผลกระทบ :
ผลกระทบทางภาษีของรายได้ ทไี่ ด้ รับยกเว้ นทางภาษีและค่าใช้ จา่ ยทีไ่ ม่สามารถน�ำมาหักภาษีได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้

พ.ศ. 2559
บาท
10,832,889
2,166,578

พ.ศ. 2558
บาท
101,693,890
20,338,778

1,724,569
3,891,147

3,697,232
24,036,010

อัตราภาษี เงินได้ ถวั เฉลี่ยเป็ นร้ อยละ 36 (พ.ศ. 2558 : ร้ อยละ 24)
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2559
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
30 ก�ำไรต่ อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐานส�ำหรับแต่ละปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ค�ำนวณจากก�ำไรส�ำหรับปี ที่เป็ นส่วนของ
ผู้ถือหุ้นสามัญของบริ ษัทและจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายแล้ วระหว่างปี โดยแสดงการค�ำนวณดังนี ้

ก�ำไรส�ำหรับปี (บาท)
จ�ำนวนหุ้นสามัญคงเหลือ (หุ้น)
ก�ำไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาทต่อหุ้น)

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

6,941,742

77,657,880

15,184,250

15,184,250

0.46

5.11

บริ ษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดส�ำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558

31 รายการบัญชีกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัทมีรายการบัญชีกบั บุคคลหรื อกิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน สินทรัพย์ หนี ้สิน รายได้ และค่าใช้ จา่ ยส่วนหนึง่ ของบริษัทเกิดขึ ้นจากรายการ
กับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน บริษทั เหล่านันเกี
้ ่ยวข้ องกันโดยการเป็ นผู้ถือหุ้น และ/หรือการเป็ นกรรมการทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม
โดยกลุม่ บุคคลเดียวกัน
ลักษณะความสัมพันธ์ของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัท โอซีโก้ โบรคเกอร์ จ�ำกัด
บริ ษัท เอ็มไออี (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ
นายหน้ าประกันภัย
ให้ บริ การดูแลและพัฒนาระบบงานทางด้ าน
คอมพิวเตอร์ และให้ เช่าอาคาร

ลักษณะความสัมพันธ์
มีผ้ ถู ือหุ้นร่วมกัน
เป็ นผู้ถือหุ้นและมีผ้ ถู ือหุ้นร่วมกัน

นโยบายการก�ำหนดราคาส�ำหรับรายการที่ส�ำคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันอธิบายได้ ดงั ต่อไปนี ้
ค่าจ้ างและค่าบ�ำเหน็จ
ค่าเช่าและค่าบริ การ

นโยบายการก�ำหนดราคา
คิดอัตราค่านายหน้ าตามประเภทของการรับประกันภัยซึง่ เป็ นอัตราทีค่ ดิ กับตัวแทนนายหน้ าประกันวินาศภัยทัว่ ไป
เงื่อนไขเป็ นไปตามที่ตกลงไว้ ในสัญญา

รายได้ และค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันส�ำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558
มีดงั นี ้

รายได้
รายได้ อื่น
รวม
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าจ้ างและค่าบ�ำเหน็จ
ค่าใช้ จา่ ยในการด�ำเนินงาน
รวม
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พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

300,000
300,000

300,000
300,000

111,688,697
112,919,000
224,607,697

95,831,909
84,014,000
179,845,909

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
31 รายการบัญชีกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ประกอบด้ วย
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

93,767,368

70,518,162

15,776,576

12,222,976

สินทรั พย์
เบีย้ ประกันภัยค้ างรั บ - สุทธิ
บริ ษัท โอซีโก้ โบรคเกอร์ จ�ำกัด
หนีส้ ิน
ค่ าบ�ำเหน็จค้ างจ่ ายและหนีส้ ินอื่น
บริ ษัท โอซีโก้ โบรคเกอร์ จ�ำกัด

ค่ าตอบแทนผู้บริหารส�ำคัญของกิจการ
ค่าตอบแทนผู้บริ หารส�ำคัญของกิจการส�ำหรับแต่ละปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 สรุปได้ ดงั นี ้

ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์เมื่อเกษี ยณอายุ
รวมค่ าตอบแทนผู้บริหารส�ำคัญ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

24,408,390

28,997,565

1,386,297

1,298,719

25,794,687

30,296,284

32 หลักทรั พย์ ประกันวางไว้ กับนายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 บริ ษัทได้ น�ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์วางเป็ นประกันกับนายทะเบียนเพื่อให้ เป็ นไป
ตามพระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนี ้

เงินฝากสถาบันการเงิน

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

14,000,000

14,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 บริ ษัทได้ นำ� เงินลงทุนในหลักทรัพย์วางไว้ กบั นายทะเบียนเพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่ อง อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการวางเงินส�ำรองส�ำหรับ
เบี ้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ตกเป็ นรายได้ ของบริ ษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 ดังนี ้

เงินฝากสถาบันการเงิน

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

500,000,000

420,000,000

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2559
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
33 ทรั พย์ สินที่จดั สรรไว้ เป็ นสินทรั พย์ หนุนหลัง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 บริ ษัทได้ น�ำเงิ นลงทุนในหลักทรั พย์ ที่มีข้อจ� ำกัดในการก่ อภาระผูกพัน
ที่จดั สรรเป็ นสินทรัพย์หนุนหลังกับธนาคารตามมาตรา 4/27 แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ดังนี ้
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

เงินฝากสถาบันการเงิน

750,000,000

796,000,000

ตราสารหนี ้

394,254,138

275,305,995

ตราสารทุน

57,467,142

63,866,617

1,201,721,280

1,135,172,612

รวม

34 ทรั พย์ สินที่มีข้อจ�ำกัดและภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 บริ ษัทได้ น�ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินรอการขายเป็ นหลักทรัพย์
ค� ้ำประกัน ดังนี ้
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

998,300

998,300

4,787,785

6,686,085

800,000

500,000

6,586,085

8,184,385

1,999,972

3,672,016

8,586,058

11,856,401

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีภาระผูกพัน
ที่ใช้ เป็ นหลักประกันกับธนาคารส�ำหรับหนังสือค� ้ำประกัน
ที่ใช้ เป็ นหลักประกันที่ศาล
ที่ใช้ เป็ นหลักประกันการซ่อม

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน ที่ใช้ เป็ นหลักประกันที่ศาล
(แสดงภายใต้ หวั ข้ อ “สินทรัพย์อื่น”ในงบแสดงฐานะการเงิน)
รวม

35 เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริ ษัทได้ สะสมเงิน
เข้ ากองทุนประกันวินาศภัยเป็ นจ�ำนวนเงิน 44,430,775 บาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 37,571,117 บาท)
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บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
36 ภาระผูกพันและสัญญาบริการระยะยาว
บริ ษัทได้ ท�ำสัญญาเช่าอาคารส�ำนักงาน รถยนต์และอุปกรณ์ ส�ำนักงาน และสัญญาบริ การ บริ ษัทมีภาระผูกพันในจ�ำนวนเงิน
ที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานและสัญญาบริ การ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงั นี ้
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

110,253,300

107,396,400

15,058,050

45,882,850

125,311,350

153,279,250

ก�ำหนดช�ำระ
ภายใน 1 ปี
ภายใน 25 - ปี
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริ ษัทมีสญ
ั ญาจ้ างบริ หารและพัฒนาธุรกิจกับบริ ษัทที่ไม่เกี่ยวข้ องกันแห่งหนึ่ง โดยมีอตั รา
ค่าบริ การเดือนละ 2.50 ล้ านบาท (พ.ศ. 2558 : 2.50 ล้ านบาท) สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 และ
มีผลต่อเนือ่ งจนกว่าฝ่ ายหนึง่ ฝ่ ายใดได้ มหี นังสือแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังอีกฝ่ ายหนึง่ เพือ่ ขอยกเลิกและ/หรือเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไข
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริ ษัทมีสญ
ั ญาจ้ างพัฒนาทีมงานและส่งเสริ มการขาย 3 สัญญา กับบริ ษัทที่ไม่เกี่ยวข้ องกันแห่งหนึง่
ซึ่งคิดค่าบริ การด้ วยอัตราร้ อยละ 2.50 - 20.00 (พ.ศ. 2558 : 3 สัญญา ซึ่งคิดค่าบริ การด้ วยอัตราร้ อยละ 2.50 - 20.00)
ของเบี ้ยประกันภัยที่ได้ รับช�ำระในระหว่างปี สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 และมีผลต่อเนื่องจนกว่า
ฝ่ ายหนึง่ ฝ่ ายใดได้ มีหนังสือแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังอีกฝ่ ายหนึง่ เพื่อขอยกเลิก และ/หรื อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริ ษัทมีสญ
ั ญาควบคุมและติดตามหนี ้กับบริ ษัทที่ไม่เกี่ยวข้ องกันแห่งหนึง่ ซึง่ คิดค่าบริ การด้ วย
อัตราร้ อยละ 0.50 (พ.ศ. 2558 : ร้ อยละ 0.50) ของเบี ้ยประกันภัยที่ได้ รับช�ำระในระหว่างปี สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่
1 มกราคม พ.ศ. 2554 และมีผลต่อเนื่องจนกว่าฝ่ ายหนึง่ ฝ่ ายใดได้ มีหนังสือแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังอีกฝ่ ายหนึง่ เพื่อขอยกเลิก
และ/หรื อ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริ ษัทมีสญ
ั ญาเช่าอาคารกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน โดยมีอตั ราค่าบริ การเดือนละ 2.90 ล้ านบาท
(พ.ศ. 2558 : 2.90 ล้ านบาท) สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

37 หนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริ ษัทถูกฟ้องร้ องคดีจากการเป็ นผู้รับประกันภัยโดยมีทนุ ทรัพย์ถกู ฟ้องเป็ นจ�ำนวนเงินรวม 90.05
ล้ านบาท (พ.ศ. 2558 : 114.85 ล้ านบาท) การพิจารณาคดีดงั กล่าวยังไม่แล้ วเสร็ จ อย่างไรก็ตาม ผู้บริ หารของบริ ษัทได้ ประมาณ
ความเสียหายและบันทึกภาระหนี ้สินจากการถูกฟ้องร้ องในมูลค่าที่ไม่เกินความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้ วเป็ นจ�ำนวนรวม 32.67
ล้ านบาท (พ.ศ. 2558 : 30.19 ล้ านบาท) โดยแสดงภายใต้ หวั ข้ อ “ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้ างจ่าย”
ในงบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2559
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Message from the Chairman
As soon as the Office of the Royal Affairs announced His Majesty King
Bhumibol Adulyadej’s passing away on October 13, 2016 all the Thai people
were struck with deepest grief because of their fresh memories of and great
gratitude to His Majesty’s numerous useful activities and thousands of royal
projects benefitting his subjects nationwide throughout his long reign of
over 70 years. We, the Executive Board , Board of Directors, agents and
employees of Mittare Insurance Public Co., Ltd., in deep appreciation of His
Majesty’s kindness and graciousness, would humbly adopt his teachings
given on various occasions as the guidelines for leading both personal life
and corporate management. At this very moment, may we also offer His
Majesty King Maha Vachiralongkorn our best wishes on the occasion of his
succession to the throne. Long live the Ling !
The year 2016 saw a better economic growth than the previous year for
Thailand. The country’s gross domestic product (GDP) grew from 2.9% in 2015 to 3.2% in 2016, and the spending in the household
sector, particularly, grew from merely 2.2% to 3.1%. The selling of automobiles, meanwhile, dropped from the previous year. The
data of the Office of Industrial Economics, Ministry of Industry, showed that the number of domestic sales of automobiles in 2016
was 768,788, a decrease of 3.86% from 2015. The sales of sedans, in particular, decreased 8.35%, whereas that of 1-ton pick-ups
increased 1.71%.
The data of the Non-Life Insurance Association of Thailand showed that in 2016 the non-life business sector earned 211,932
million baht as direct premiums, an increase of 2,650 million baht from 2015, or 1.27% in terms of growth rate. The company itself
gained 2,748 million baht as direct premiums, an increase of 127 million baht from the previous year, or 4.86% in terms of growth rate,
which was higher than the overall growth rate. Its market share also increased from 1.25 % in 2015 to 1.29% in 2016. The company
still made its continuous net profit of 7 million baht in 2016. Regarding its financial security, the company still had its strong financial
security as shown by the adequacy ratio of its capital fund as of the end of 2016 (prior to auditing) being as high as 522.46%. In the
meantime, its liquidity ratio was 417.99%, higher than that of the previous year (386.65%).
As to the year 2017, the Office of the National Economic and Social Development Board has forecast that Thailand will see its
economic growth of 3.0 – 4.0% based on such supporting factors as expansion of export, recovery and expansion of production
in the agricultural sector, investment by the government sector and the driving force of the tourism sector. However, despite the
above-mentioned forecast, the non-life insurance is still facing challenges in running its business due to the costs of compensation
claims which seem to be rising along with the economic growth or changes in higher legal protection, the lack of skilled labor in
non=life insurance business concerning accident scene surveying, cost assessment and property repairing. In The meantime,
positive factors favoring the business such as measures created by the government for accident prevention and minimization, and
the rising trend of oil prices in 2017 leading to less traveling by car than the previous year. Being committed by the word “Mittare”,
the company is still well aware of and places emphasis on giving quality insurance service to its customers , including accepting
insurance, accident scene surveying and property repairing so that our customers receive better quality services.
I would like to take this opportunity to express my heart-felt thanks to the Secretary-General of the Office Insurance Commission
and all the executives and staff for their very useful advices on business running. Thanks are also due to our customers, trade partners,
sales executives, agents and brokers, the company’s executives and staff , and all the shareholders for their strong support and
contribution to the management of the business to the extent that the company has made satisfactory development and progress so far.

Mr.Gurdist Chansrichawla
Chairman
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Message from President and CEO

The passing away of His Majesty King Bhumibol Adulyadej in October
2016 is the Thai people’s greatest loss because he was the whole nation’
beloved king. It is not therefore beyond expectation to witness the king’s
subjects keeping long-lasting memories of him. In the meantime, King Maha
Vachiralongkorn’s succession to the throne later on also brought the Thai
people great happiness.
In 2016 Thailand’s economic performance showed its upward trend with
an increase of 3.2% in growth rate, compared to that of 2.9% in the previous
year. The general insurance (non- life insurance) business achieved its
growth rate of 1.27%, lower than that of 1.86% in 2015. This lower growth
rate agreed with the high competition in the business. New products had
been presented to the market to meet the people’s diverse consumption
behavior, offering new forms of protection or introducing new technologies to
make new products. Many new websites sprang up offering on - line selling
of insurance policies with would-be customers using the Internet mostly in their daily life as the main target group. All these things
reflected that the business began adapting to customer-centered mode. More frequent communication through advertisement and
PR campaigning via various media, including TV, printed matters and on-line ads., concerning general insurance also took place in
both the public and private sectors, which helped a lot of people better understand and be more aware of the importance of applying
for insurance, leading to a higher demand on buying insurance later on.
The general insurance business earned 211,932 million baht as total direct premiums in 2016, an increase of 2,650 million baht
from the previous year, or 1.27% in terms of growth rate. Voluntary automobile insurance alone earned 105,978 million baht as direct
premiums, an increase of 1,473 million baht from the previous year, or 1.41% in terms of growth rate. The company itself could
earn 2,748 million baht as direct premiums, an increase of 127 million baht from the previous year, or 4.86% in terms of growth rate.
Its voluntary automobile insurance alone earned 2,215.98 million baht as direct premiums, an increase of 125.79 million baht from
the previous year, or 6.02 % in terms of growth rate. The company’s growth in voluntary automobile insurance was partly due to its
emphasis on the training of its agents/brokers by developing training courses as well as increasing training personnel to increase their
potential in expanding the market share. In addition, the company still kept on improving and developing new products designed to
cover diverse and specific types of protection that directly meet its individual target groups of customers’ needs and also adjusted
premium rates to be best suited to and match the buying power of both individual and corporate customers. Another essential part
of the business is good services. The company placed emphasis on satisfactory services in terms of both insurance and claims to
gain customers and business partners’ impression of both quality and quick services to reflect our slogan “Mittare (True Friend),
being frank and straight”. The company could earn a higher amount of premiums than the previous year and made a net profit
(after income tax deduction) of 7 million baht and could maintain its capital fund ratio of 522.46% ( prior to auditing ) as its reserve
as required by law according to risk level , higher than the OIC’s minimum requirement for reserve rate of 140%.
The year 2017 is once more another important milestone of the company, marking its 70th anniversary of its long business running,
which indicates its strong determination and sincerity in rendering its best insurance services. This also reflects customers and
business partners’ trust in the company throughout the seven decades of operation. 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 as well as all the supporters for their trust and continuous support. Thanks are also due to our agents/brokers, the
executives and every staff member for their full, unfailing devotion of their knowledge and efforts through the year 2016. We also , of
course, owe our gratitude to all the shareholders for their strong continuing support. We have a high hope to still receive their strong
cooperation and coherent support for the year 2017.

Mr.Sukhathep Chansrichawla

President and Chief Executive Officer
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Audit Committee’s Report on 2016 Annual Business Supervision
Dear Shareholders of Mittare Insurance Public Co., Ltd. :

The Audit Committee of Mittare Insurance Public Co., Ltd. consisted of four members, namely Mr.Soontorn Boonsai as Chairman, and
Mr. Suwat Phrueksathien, Mr.Pracha Phumsirikul and Mr.Aran Sriwongthai as members, which comply with the OIC’s Announcement on Criteria,
Method and Conditions on Financial Reception and Payment, Audit and Internal Control of Non-Life Insurance Companies B.E. 2557.
The Committee, as usual, performed its function according to the scope and responsibility assigned by the company’s Board. For the
accounting year of 2015, the Committee held four meetings plus two meetings (up to the date of reporting) in 2016, a total of seven meetings
altogether. Each meeting was attended by the full body of the committee and the company’s executives, the certified accountant and the internal
auditor concerning related matters. Following are the main points of the meetings:
1. Verification of 2015 Quarterly Financial Reports and Annual Financial Report by questioning and listening to explanation from the company’s
executives and certified accountant concerning accuracy, completeness and adequacy of information disclosure. The Committee were also
informed of the certified accountant’s 2013 annual account examination plan. The Committee agreed with the certified accountant that the
financial statement was accurate in its essence according to generally certified accounting standard.
2. Verification of Performance Data and Internal Control System to evaluate adequacy, appropriateness and effectiveness of the internal
control of the company in order to help achieve its set target by considering the Report on 2015 Annual Internal Audit prepared according to the
approved internal audit plan which covered the company’s core business. No serious weak points or defects had been found. The company’s
properties had been appropriately maintained. Correct, complete and reliable data/information had been disclosed.
3. Verification of Internal Audit by considering the Internal Audit Section’s scope of job and responsibility, independence, staff and budget,
and giving approval to its 2016 Annual Internal Audit Plan prepard according to the corporate risk as well as its personnel training program.
The Committee were of the opinion that the company, appropriate had its sufficient and effective internal audit system as well as its continuous
internal audit quality development in terms of its personnel and internal audit performance to meet international standard.
4. Verification of Compliance with Laws Related to Business Administration, the Company’s Regulations and Commitments Made with
Outsiders. The Committee were of the opinion that there had been no serious aspect of violation of the above-mentioned laws, regulations and
commitments.
5. Verification of Risk Management to make sure that it was appropriately linked with the internal control system for the company’s total risk
management by considering the policy, risk factors, risk management guideline and risk management progress. The Committee were of the opinion
that the company had an efficient and effective risk management system and constantly reviewed the risks to keep up with the existing situation.
6. Verification of Related Items or Items Likely to Cause Conflicts of Interest and Disclosure of Related Information which the certified accountant
was of the opinion that substantial items traded with related companies had been disclosed and shown in the balance sheet and notes on
the balance sheet. The Committee agreed with the certified accountant and commented that the above - mentioned items were plausible and
correct and complete information had been disclosed.
7. Selecting and Proposing Person to Be Appointed Certified Accountant for Accounting Year 2017. The Committee selected Prize Waterhouse
Coopers ABAS Co., Ltd. as the company’s certified accountant for Accounting Year 2017 after reviewing its knowledge, expertise and experience in
insurance business auditing and making sure that it had no relationship with company, which would affect its independence, and then proposed
it to the company’s Executive Board for approval before proposing it to the 2017 Annual Shareholders’ Meeting.
In conclusion, the committee had completely performed its function as specified in the Audit Committee charter approved by the company’s
Board of Directors. The committee were of the opinion that the company had made its report with accurate financial and business
performance data, that the company had its appropriate and efficient internal control system, internal audit and risk management, that it strictly
complied with the laws, regulations and commitments and correctly disclosed all related items, that it satisfactorily ran its business in accordance
with good governance, transparency and reliability, and that it had continuously developed its business management to achieve higher quality
while also going well along with the existing business environment.
On behalf of Audit Committee
(Mr.Soontorn Boonsai)
Chairman of Audit Committee
3 March 2017
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Company Profile
Before becoming Mittare Insurance
Two years after the World War II, In February 5, 1947, the first Insurance Company in Thailand was found, officially
operated and named as Thai Prasit Insurance and Warehouse Company Limited, with 10 million baht authorized capital.
An office located on Songwad Road District of Sampanthawong, Phranakorn. Primarily, the company was only specialized
in both Fire and Marine Insurance Policies. Subsequently, it was capable of entire insurance categories; motor, fire, 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 office shifted to a 10 floors 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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Mittare Insurance Public Company Limited
Regiustration No. 0107555000252
1. Company Information
- Company Name : Mittare Insurance Public Company, Limited
- Registration Number : 0107555000252
- Head Office Address : 295 Siphraya Road, Siphraya, Bangrak, Bangkok
Tel. 02-640-7777, Fax. 02-640-7799, 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 stock : … 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 last accounting year
2.1 Shareholding
Names of Board of Directors

2.1.1 Mr.Gurdist Chansrichawla
2.1.2 Mr.Sukhathep Chansrichawla
2.1.3 Mr.Aran Sriwongthai
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8

No. of shares held
Current accounting year Last accounting year
at Dec. 31, 2016
at Dec. 31, 2015
-

Miss Amornthip Chansrichawla
Mr.Rangsan Choongwattana
Mr.Soontorn Boonsai
Mr.Pracha Phumsirikul
Mr.Suwat Phrueksathien

-

-

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 1,132,600 baht
Remuneration amounting to 120,000 baht

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 (according to Section 114 (3) and Section 88 (2))
6.1 Shareholding
- None 6.2 Debenture holding
- None -

7. Remuneration, share, debenture or other benefits paid to the Board of Directors (according to Section 114 (4))
7.1 Remuneration as a board member
Name
7.1.1 Mr.Gurdist Chansrichawla
7.1.2 Mr.Sukhathep Chansrichawla
7.1.3 Mr.Aran Sriwongthai
7.1.4 Miss Amornthip Chansrichawla
7.1.5 Mr.Rangsan Choongwattana
7.1.6 Mr.Soontorn Boonsai
7.1.7 Mr.Pracha Phumsirikul
7.1.8 Mr.Suwat Phrueksathien

Remuneration (baht)
980,000
700,000
700,000

(Remuneration includes, for example, salary, bonus, meeting allowance, gas 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 22.03 million baht.

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2559

83

Performance Overview in 2016
In 2016 the company generated a total of 2,743.86 million baht in terms of directly received premium, consisting of
2,649.26 million baht from automobile insurance or 96.55% of the whole sum. The remaining 94.60 million baht (3.45%)
came from other types of insurance premium. Table 1 shows the details of the break-down of the premium classified by
type of insurance.
Table 1 Direct premiums classified by type of insurance
Item

Fire

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

Total

2016
Direct premium (million baht)
Ratio (%)

33.62

0.37

1.23

0.01

433.28 2,215.98
15.79

80.76

27.26

0.05

0.99

0.00

33.30 2,743.86
1.21

100.00

In 2016, the company sold a total of 875,878 policies, a increase of 1.23% from 2015, with the amount of the sum insured
totaling 177.11 billion baht, or an increase of 9.4% from 2015. In addition, the direct premiums grew up to 2,743.86 million
baht, an increase of 4.75% from 2015. The details of the number of policies, the sum insured and the direct premiums
classified by type of insurance are shown in Table 2.
According to the company’s latest data as of November 2016, its market share in non-life insurance business increased
from 1.25% in 2015 to 1.27% in 2016. The company’s market share in the voluntary automobile insurance sector increased
from 1.99% in 2015 to 2.05% in 2016, whereas its market share in the compulsory automobile insurance sector decreased
from 2.67% in 2015 to 2.57% in 2016.
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Table 2 Number of policies, sum insured, direct premium in 2015, change in percentage and market share
Type of Insurance

Fire

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

Total

No. of policies
2016

8,171

332

539,424 299,187

24,783

1

3,980 875,878

2015

7,862

369

541,502 282,414

26,026

1

7,067 865,241

3.93

(10.03)

(0.38)

5.94

(4.78)

2016 (billion baht)

17.40

0.28

-

59.72

90.27

0

9.44

177.11

2015 (billion baht)

18.14

0.24

-

53.76

81.25

0

8.42

161.81

Increase (Decrease) from 2015 (%)
Direct premium

(4.05)

16.89

-

11.09

11.10

0

12.14

9.46

2016 (million baht)

33.62

0.37

433.28 2,215.96

27.26

0.05

33.30 2,743.86

2015 (million baht)

33.74

0.24

436.95 2,090.18

26.55

0.05

31.82 2,619.53

Increase (Decrease) from 2015 (%)
Market share (%)

(0.36)

56.70

(0.84)

6.02

2.66

9.52

4.66

4.75

2016 (as of Nov. 30, 2016)

0.34

0.03

2.57

2.05

0.10

0.00

0.09

1.27

2015

0.32

0.00

2.68

2.01

0.10

0.00

0.08

1.25

Increase (Decrease) from 2015 (%)

0.00 (43.68)

1.23

Sum insured

In 2016, a total insurance premium of income of the company was 2,748 million baht, a increase of 127 million baht
from 2015, or 4.86%, whereas its total income was 2,706 million baht,a decrease of 24.50 million baht from 2015, or 0.90%.
In the meantime, its total operating cost was 2,696 million baht, an increase of 66 million baht from 2015, or 2.52%.
So the company made a total profit (prior to income tax deducrtion) of 11 million baht, and had a net profit (after income
tax deduction) of 7 million baht, or a profit of 0.46 baht per share
Moreover, the sufficiency ratio of the company’s share capital fund ending in December 2016 (before auditing) was
at 522.46 %, higher than the minimum rate of 140 % set by the OIC, and its ratio of compensation claims and operating
costs to its premiums, being treated as its income, or combined ratio, was at 103.68 %, an increase from 100.59 % in 2015.
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Report of Certified Public Accountant
Financial Statements

Independent Auditor’s Report
To the Shareholders of Mittare Insurance Public Company Limited
My opinion
In my opinion, the financial statements of Mittare Insurance Public Company Limited (“the Company”) present fairly, in
all material respects, the financial position of the Company as at 31 December 2016, and its financial performance and its
cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards (TFRSs).
What I have audited
I have audited the accompanying financial statements of the Company, which comprise the statement of financial position
as at 31 December 2016, and the statement of comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash
flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.
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 Federation of Accounting Professions under the Royal Patronage of his Majesty the
King’s Code of Ethics for Professional Accountants together with the ethical requirements 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 management for the financial statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with TFRSs, and
for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, 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
management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
The audit committee assists management in discharging their responsibilities for overseeing the 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 judgment 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 management.
• Conclude on the appropriateness of management’s 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.

Anothai Leekitwattana
Certified Public Accountant (Thailand) No.3442
Bangkok
3 March 2017
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Mittare Insurance Public Company Limited

Statement of Financial Position
As at 31 December 2016

Notes

31 December 2016
Baht

(Reclassified)
31 December 2015
1 January 2015
Baht
Baht

Assets
Cash and cash equivalents

7

94,327,953

175,224,911

122,639,876

Premium receivables, net

3, 8, 31

214,595,080

188,418,450

206,203,671

17,235,326

16,032,278

9,777,008

Accrued investment income
Reinsurance assets

3, 9

31,371,057

35,852,719

48,793,264

Amount due from reinsurance

3, 10

1,454,747

552,773

767,190

3, 11

1,731,603,621

1,584,658,057

1,550,656,076

12

66,436,792

71,833,044

116,160,651

Properties foreclosed, net

13

-

9,706,269

60,544,525

Building improvement and equipment, net

14

8,846,430

11,300,308

13,958,178

Goodwill

15

36,000,000

36,000,000

-

Intangible assets, net

16

1,049,204

1,308,445

1,567,686

Deferred tax assets

17

175,099,731

167,783,322

180,821,320

18

424,548,692

396,604,172

400,884,692

19

57,582,321
2,860,150,954

80,433,958
2,775,708,706

84,244,542
2,797,018,679

Investment assets
Investment in securities, net
Loans

Deferred commissions, brokerages and
other underwriting expenses
Others assets
Total assets

The notes on pages 96 to 148 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 2016

(Reclassified)
31 December 2015
1 January 2015
Baht
Baht

Notes

31 December 2016
Baht

3, 20

1,789,391,336

1,719,248,749

1,826,565,870

31,179,396

34,148,999

25,820,928

2,113,577

6,569,892

6,683,833

22

65,112,060

57,197,538

49,445,376

23, 31

205,328,023

194,358,305

201,975,329

2,093,124,392

2,011,523,483

2,110,491,336

24

1,618,425,000

1,618,425,000

1,618,425,000

24

1,518,425,000

1,518,425,000

1,518,425,000

(747,298,035)

(754,239,777)

(831,897,657)

(4,100,403)

-

-

767,026,562

764,185,223

686,527,343

2,860,150,954

2,775,708,706

2,797,018,679

Liabilities and equity
Liabilities
Insurance liabilities
Amount due to reinsurers

21

Income tax payable
Employee benefits obligation
Other liabilities
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)
Other components of equity

28

Total equity
Total liabilities and equity

The notes on pages 96 to 148 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 2016

2016
Baht

(Reclassified)
2015
Baht

Gross written premium

2,748,402,145

2,621,137,056

Less Ceded premium

(75,130,211)

(71,784,169)

2,673,271,934

2,549,352,887

(90,019,571)

47,932,044

2,583,252,363

2,597,284,931

Fee and commissions income

17,691,854

17,083,760

Net investment income

45,579,703

61,673,792

Gains on investment

12,828,117

4,360,504

Fair value gains (losses)

(2,347,629)

(14,385,446)

49,763,149

65,249,360

2,706,767,557

2,731,266,901

Notes
Income

Net written premium
Less Net change in unearned premium reserve
Net premium earned

Other income

31

Total income
Expenses
Gross claim

3

1,467,700,172

1,437,365,423

Less Claim recovered from reinsurers

3

(15,468,076)

(29,855,010)

1,452,232,096

1,407,510,413

Commissions and brokerages expenses

31

364,013,181

359,270,706

Other underwriting expenses

3

574,142,375

566,267,464

26, 31

304,904,006

295,615,081

Financial costs

-

54,344

Other expenses

643,010

855,003

Total expenses

2,695,934,668

2,629,573,011

Operating expenses

The notes on pages 96 to 148 are an integral part of these financial statements.
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Statement of Comprehensive Income (Cont’d)
For the year ended 31 December 2016

Notes
Profit before income tax
Income tax

29

Net profit for the year

2016
Baht

(Reclassified)
2015
Baht

10,832,889

101,693,890

(3,891,147)

(24,036,010)

6,941,742

77,657,880

(5,125,504)

-

1,025,101

-

(4,100,403)

-

(4,100,403)

-

2,841,339

77,657,880

0.46

5.11

Other comprehensive income:
Items that will not be reclassified subsequently
to profit or loss
Actuarial losses from remeasurement on defined
employee benefit plan
Income tax for item that will not be reclassified
subsequently to profit or loss
Total items that will not be reclassified
subsequently to profit or loss
Other comprehensive loss, net of tax
Total comprehensive income for the year
Earnings per share
Basic earnings per share

30

The notes on pages 96 to 148 are an integral part of these financial statements.
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(4,100,403)

1,518,425,000

The notes on pages 96 to 148 are an integral part of these financial statements.

Balance as at 31 December 2016

(4,100,403)

-

Other comprehensive loss, net of tax

-

-

-

1,518,425,000

Balance as at 1 January 2016

Profit for the year

-

1,518,425,000

1,518,425,000

Balance as at 31 December 2015

-

Issued andpaid-up share capital
Baht

-

Other components of equity
Actuarial losses from remeasurement
on defined employee benefit plan
Baht

-

Profit for the year

Balance as at 1 January 2015

Statement
Changes Statements
in Equity
Notes to theof Financial
For
For the
the year
year ended
ended 31
31 December
December 2016
2016

Mittare Insurance Public Company Limited

Total
Baht

93

767,026,562

(4,100,403)

6,941,742

764,185,223

764,185,223

77,657,880

686,527,343

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2559

(747,298,035)

-

6,941,742

(754,239,777)

(754,239,777)

77,657,880

(831,897,657)

Retained earnings (deficits)
Baht

Mittare Insurance Public Company Limited

Statement of Cash Flows
For the year ended 31 December 2016

2016
Baht

(Reclassified)
2015
Baht

2,719,330,600

2,641,743,213

(38,875,544)

(6,778,146)

Interest received

41,555,627

47,843,441

Dividend income

2,821,027

7,575,083

51,716,126

60,619,302

(1,485,580,902)

(1,494,233,432)

Commissions and brokerages on direct insurance

(373,286,471)

(354,568,341)

Other underwriting expenses

(581,613,626)

(564,937,429)

Operating expenses

(292,502,996)

(296,750,995)

(15,517,805)

(10,428,886)

Notes
Cash provided by (used in) operating activities
Direct premium written
Cash payment for reinsurance

Other income
Claim on direct insurance

3

Income tax
Cash received from investment in securities

3

189,759,520

61,712,661

Cash received from deposits at financial institutions

3

1,332,672,044

1,133,484,178

Cash received from loans

3

37,396,252

44,327,607

Cash paid for investment in securities

3

(285,625,950)

(269,315,236)

(32,000,000)

-

(1,365,396,895)

(969,124,349)

(95,148,993)

31,168,671

Cash paid for loans
Cash paid for deposits at financial institutions

3

Net cash provided by (used in) operating activities

The notes on pages 96 to 148 are an integral part of these financial statements.
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Mittare Insurance Public Company Limited

Statement of Cash Flows (Cont’d)
For the year ended 31 December 2016

2016
Baht

(Reclassified)
2015
Baht

15,743,043

61,566,234

54,000

-

15,797,043

61,566,234

Operating assets

(1,545,008)

(40,149,870)

Net cash used in investing activities

(1,545,008)

(40,149,870)

Net cash provided by investing activities

14,252,035

21,416,364

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents

(80,896,958)

52,585,035

Cash and cash equivalents at the beginning of year

175,224,911

122,639,876

94,327,953

175,224,911

3,256,766

9,458,515

Notes
Cash provided by (used in) investing activities
Cash provided
Properties foreclosed
Operating assets
Net cash provided by investing activities
Cash used

Cash and cash equivalents at the end of year

7

Non-cash transaction
Receivable from sale of investment in securities

The notes on pages 96 to 148 are an integral part of these financial statements.
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Notes to the Financial Statements
For the year ended 31 December 2016
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 3 March 2017.

2 Accounting policies
The principal accounting policies applied in the preparation of financial statements are set out below:
2.1 Basis of preparation
The financial statements have been prepared in accordance with Thai generally accepted accounting principles under
the Accounting Act B.E. 2543, being those Thai Accounting Standards (TAS) and Thai Financial Reporting Standards
(TFRS) issued under the Accounting Profession Act BE. 2547. In addition, the financial statements presentation
are also based on the formats prescribed by the notification of the Office of Insurance Commission (OIC) “Principle
methodology, condition and timing for preparation, submission and reporting of financial statements and operation
performance for non-life insurance company B.E.2559” dated 4 March 2016 (‘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 generally accepted accounting principles 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 6.
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 2016
2 Accounting policies (Cont’d)

2.2 New financial reporting standards, revised financial reporting standards and related interpretations
2.2.1 New financial reporting standards, revised financial reporting standards and interpretations are effective on
1 January 2016.
a)		 Revised financial reporting standards, which have significant changes and impact to the Company:
TFRS 4 (revised 2015)
TFRS 13 (revised 2015)

Insurance contracts
Fair value measurement

TFRS 4 (revised 2015) applies to all insurance contracts (including reinsurance contracts) that an entity
issues and to reinsurance contracts that it holds. The standard exempts an insurer temporarily from
some requirements of other standards, including the requirement to consider the Framework in selecting
accounting policies for insurance contracts. However, the standard (a) prohibits provision for possible
claims under contracts that are not in existence at the end of the reporting period; (b) requires a test
for the adequacy of recognised insurance liabilities and an impairment test for reinsurance assets; and
(c) requires an insurer to keep insurance liabilities in its statement of financial position until they are
discharged or cancelled, or expired; and (d) present insurance liabilities without offsetting them against
related reinsurance assets. Adoption of new accounting policies from applying this financial reporting
standard are discussed in note 3.
TFRS 13 (revised 2015), ’Fair value measurement’ is amended to clarify that the portfolio exception in
TFRS 13 applies to all contracts (including non-financial contracts) within the scope of TFRS 9
(when announced).
b)		 Revised financial reporting standards and interpretations with minor changes and do not have impact
to the Company.
There are 40 financial reporting standards and interpretations with minor changes. The management has
assessed that the revised standards will not have a material impact on the Company’s financial statements.

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2559
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Notes to the Financial Statements
For the year ended 31 December 2016
2 Accounting policies (Cont’d)

2.2 New financial reporting standards, revised financial reporting standards and related interpretations (Cont’d)
2.2.2 Revised financial reporting standards are effective for annual periods beginning on or after 1 January 2017.
These standards are not early adopted by the Company:
a)		 Financial reporting standards, which have significant changes and impact to the Company:
TAS 1 (revised 2016)
TAS 34 (revised 2016)

Presentation of financial statements
Interim financial reporting

TAS 1 (revised 2016), the amendments provide clarifications on a number of issues, including:
- Materiality - an entity should not aggregate or disaggregate information in a manner that obscures useful
information. Where items are material, sufficient information must be provided to explain the impact
on the financial position or performance.
- Disaggregation and subtotals - line items specified in TAS 1 may need to be disaggregated where
this is relevant to an understanding of the entity’s financial position or performance. There is also new
guidance on the use of subtotals.
- Notes - confirmation that the notes do not need to be presented in a particular order.
- OCI arising from investments accounted for under the equity method - the share of OCI arising from
equity-accounted investments is grouped based on whether the items will or will not subsequently be
reclassified to profit or loss. Each group should then be presented as a single line item in the statement of
other comprehensive income.
TAS 34 (revised 2016), the amendments clarify that what is meant by the reference in the standard to
‘information disclosed elsewhere in the interim financial report’; entities taking advantage of the relief
must provide a cross-reference from the interim financial statements to the location of that information
and make the information available to users on the same terms and at the same time as the interim
financial statements.
The management has assessed and considered that the above revised standards will not have a material
impact on the Company.
b) Revised financial reporting standards and interpretations with minor changes and do not have impact
to the Company are as follows:
There are 47 financial reporting standards and interpretations with minor changes. The management
has assessed that the revised standards will not have a material impact on the Company.

98

Mittare Insurance Public Company Limited : Annual Report 2016

Mittare Insurance Public Company Limited

Notes to the Financial Statements
For the year ended 31 December 2016
2 Accounting policies (Cont’d)
2.3 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.
2.4 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.
2.5 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.
2.6 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.
2.7 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.
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2559
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Notes to the Financial Statements
For the year ended 31 December 2016
2 Accounting policies (Cont’d)

2.8 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.
2.9 Investment in securities
Investments are classified into the following categories: held-to-maturity investments, held for trading investments
and general investments. The classification is dependent on the purpose for which the investments were acquired.
Management determines the appropriate classification of its investments at the time of the purchase and re-evaluates
such designation on a regular basis.
1. Investments with fixed maturity that the management has the intent and ability to hold to maturity are classified
as held-to-maturity.
2. Investments that are acquired principally for the purpose of generating a profit from short-term fluctuations in
price not more than 3 months from investment date are classified as held for trading investments.
3. Investments in non-marketable equity securities are classified as general investments.
All three categories of investment are initially recognised at cost, which is equal to the fair value of consideration
paid plus transaction cost.
Held-to-maturity investment are carried at amortised cost less allowance for impairment. The premium/discount on
debt securities is amortised/ accreted by the effective interest rate method with the amortised/ accreted amount
presented as an adjustment to the interest income.
Trading investments are subsequently measured at fair value. The fair value of investments is based on quoted
bid price at the close of business on the statement of financial position date by reference to the Stock Exchange
of Thailand and Thai Bond Market. The unrealised gains and losses of trading investments are recognised in
statement of comprehensive income.
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Mittare Insurance Public Company Limited

Notes to the Financial Statements
For the year ended 31 December 2016
2 Accounting policies (Cont’d)
2.9 Investment in securities (Cont’d)

Investments in non-marketable equity securities, which the Company classifies as general investments, are stated
at cost net of allowance for the impairment.
A test for impairment is carried out when there is a factor indicating that an investment might be impaired. If the
carrying value of the investment is higher than its recoverable amount, impairment loss is charged to the statements
of comprehensive income.
In the event the Company reclassifies investments in securities, such investments are adjusted to their fair value
as at the reclassification date. Differences between the carrying amount of the investments and their fair value on
that date are recorded as gains or losses in the Statements of Comprehensive Income, or as revaluation surplus
or deficit from change in the value of investments in shareholders’ equity, depending on the type of investment
which is reclassified.
On disposal of an investment, the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount is charged
or credited to the statements of comprehensive income. When disposing of part of the Company’s holding of a
particular investment in debt or equity securities, the carrying amount of the disposed part is determined by the
weight average carrying amount of the total holding of the investment.
2.10 Loans and allowance for doubtful accounts
Loans are stated at net realisable value. Allowance for doubtful accounts is provided for the estimated losses
that may be incurred in collection of loans based on an evaluation of the current status of the debtors, taking into
consideration the recovery risk and the value of collateral. Increase (decrease) in an allowance for doubtful accounts
is recognised as an expense during the year.
2.11 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.
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.
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2559
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2 Accounting policies (Cont’d)

2.11 Building improvement and equipment (Cont’d)
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
Fixture and office equipment
Vehicles

20 years
5 and 7 years
5 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.
2.12 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.
2.13 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

7 years

Amortisation methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and adjusted if
appropriate.
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Notes to the Financial Statements
For the year ended 31 December 2016
2 Accounting policies (Cont’d)
2.14 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.
2.15 Leases
a)		 Leases - where the Company is the lessee
Leases in which a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are
classified as operating leases. Payments made under operating leases (net of any incentives received from
the lessor) are charged to profit or loss on a straight-line basis over the year of the lease.
The Company leases certain property, plant and equipment. Leases of property, plant or equipment where the
Company has substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Finance
leases are capitalised at the inception of the lease at the lower of the fair value of the leased property and the
present value of the minimum lease payments.
Each lease payment is allocated between the liability and finance charges so as to achieve a constant rate on
the finance balance outstanding. The corresponding rental obligations, net of finance charges, are included
in other long-term payables. The interest element of the finance cost is charged to profit or loss over the lease
the year so as to achieve a constant the yearic rate of interest on the remaining balance of the liability for each
the year. The property, plant or equipment acquired under finance leases is depreciated over the shorter the
year of the useful life of the asset and the lease term.
b)		 Leases - where a Company is the lessor
Assets leased out under operating leases are included in property, plant and equipment in the statement
of financial position. They are depreciated over their expected useful lives on a basis consistent with other
similar building improvement and equipment owned by the Company. Rental income (net of any incentives
given to lessees) is recognised on a straight-line basis over the lease term.
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2 Accounting policies (Cont’d)
2.16 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

Fire, marine and transportation (Hull),
motor and miscellaneous
Marine and transportation (Individual)
Traveling accident

Reserve calculation method

- Monthly average basis (the one-twenty fourth basis)
- Net premium written for the last ninety days
- 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.
2.17 Employee Benefits
Defined contribution plans
The Company has established a provident fund which is a defined contribution plan, and the assets of the provident
fund are held separately from those of the Company in funds independently administered by a fund manager
who is authorised by the Securities and Exchange Commission. The provident fund is funded by payments from
employees and by the Company. Contributions to the provident fund are charged to the statements of comprehensive
income in the year to which they relate.
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2.17 Employee Benefits (Cont’d)
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.
2.18 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. In this case the tax
is also recognised in other comprehensive income or directly in shareholders’ equity, respectively.
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 is recognised, using the liability method, 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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2.19 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.
2.20 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.
2.21 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.
2.22 Financial instruments
Financial assets carried on the statement of financial position include cash and cash equivalents, accrued income
on investments, premium receivables, certain balances of reinsurance assets, investment in securities, loans and
certain balances of other assets. Financial liabilities carried on the statement of financial position include due to
reinsurers, certain balances of loss reserves and outstanding claims, employee benefit obligation and other liabilities
which the specific accounting policy for each item is separately disclosed in each related caption.
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2.23 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.
2.24 Recognition of revenues and expenses
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 expenses are recorded on the accrual basis.
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Statement of financial Position
Premium receivables, net
Reinsurance assets
Amount due from reinsurance
Investments in securities, net
Held for trading investments
Held to maturity investments
General investments
Insurance liabilities
Loss reserves and outstanding claims
Premium reserves
188,670,650
36,153,292
63,866,617
1,515,029,537
5,761,903
415,247,231
1,304,001,518

Baht
(252,200)
(300,573)
552,773
1,584,658,057
(63,866,617)
(1,515,029,537)
(5,761,903)
1,719,248,749
(415,247,231)
(1,304,001,518)

Baht

31 December 2015
As previously reported
Reclassification

188,418,450
35,852,719
552,773
1,584,658,057
1,719,248,749
-

Baht

Reclassified

(225,394)
(541,796)
767,190
1,550,656,076
(51,294,979)
(1,493,599,194)
(5,761,903)
1,826,565,870
(472,405,508)
(1,354,160,362)

Baht
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206,203,671
48,793,264
767,190
1,550,656,076
1,826,565,870
-

Baht

Reclassified
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206,429,065
49,335,060
51,294,979
1,493,599,194
5,761,903
472,405,508
1,354,160,362

Baht

As previously reported

1 January 2015
Reclassification

The comparative amounts has reclassified to conform with the current year presentation which is based on the new formats of non-life insurance financial statements attached in
an Office of Insurance Commission’s notification “Principle, methodology, condition and timing for preparation, submission and reporting of financial statements and operation
performance for non-life insurance company B.E. 2559” dated 4 March 2016. The significant reclassification transactions are presented as follows:

3.2 Reclassifications

Adoption of new accounting policies do not have impact on the figures of the prior year’s financial statement.

The Company has adopted new accounting policies in according to new financial reporting standard, TFRS 4 (revised 2015) as disclosed in notes 2.3 and 2.4.

3.1 Adoption of new accounting policies

3 Adoption of new accounting policies and reclassifications

Notes to the Financial Statements
For the year ended 31 December 2016
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(1,309,282,968)
(184,950,464)
61,712,661
1,133,484,178
44,327,607
(269,315,236)
(969,124,349)

Statement of Cash Flows
Claim from direct insurance
Loss adjustment expenses from direct insurance
Cash received from investment in securities (operating activities)
Cash received from deposits at financial institutions (operating activities)
Cash received from loans (operating activities)
Cash paid for investment in securities (operating activities)
Cash paid for deposits at financial institutions (operating activities)
Cash received from investment in securities (investing activities)
Cash received from deposits at financial institutions (investing activities)
Cash received from loans (investing activities)
Cash paid for investment in securities (investing activities)
Cash paid for deposits at financial institutions (investing activities)

(184,950,464)
184,950,464
61,712,661
1,133,484,178
44,327,607
(269,315,236)
(969,124,349)
(61,712,661)
(1,133,484,178)
(44,327,607)
269,315,236
969,124,349

(1,407,510,413)
1,437,365,423
(29,855,010)
17,967,148
(7,048,822)
(6,548,822)
(4,369,504)

109

(1,494,233,432)
61,712,661
1,133,484,178
44,327,607
(269,315,236)
(969,124,349)
-

1,437,365,423
(29,855,010)
566,267,464
-

Reclassified
Baht
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1,407,510,413
548,300,316
7,048,822
6,548,822
4,369,504

For the year ended 31 December 2015
As previously reported
Reclassification
Baht
Baht

Statement of comprehensive income
Insurance claims and loss adjustment expenses
Gross claim
Claim recovered from reinsurers
Other underwriting expenses
Contribution to Office of Insurance Commission
Contribution to Non-Life Guarantee Fund
Contribution to Road Victims Protection Fund

3.2 Reclassifications (Cont’d)

3 Adoption of new accounting policies and reclassifications (Cont’d)
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4 Financial risk management
Financial risk management policies

The Company is exposed to normal business risks from changes in market interest rates and from non-performance
of contractual obligations by counterparties. The Company does not hold or issue derivative financial instruments for
speculative or trading purposes.
Risk management is integral to the whole business of the Company. The Company has a system of controls in place to
create an acceptable balance between the cost of risk occurring and the cost of managing the risks. The management
continually monitors the Company’s risk management process to ensure that an appropriate balance between risk and
control is achieved.
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.
Market risk
Market risk refers to the value or price of assets, such as interest rate, exchange rate, asset in money or capital market,
including price volatility of money and capital market securities which affects the value of price of equity and then takes
effect to the Company’s stability on Trading Book, and may negatively result the Company’s incomes.
1) Interest rate risk
Interest rate risk is the risk that future movements in market interest rates will affect the results of the Company’s
operations and its cash flows and it will affect the interest income from investments. The investments include both
short-term and long-term investments that have fixed and floating interest rates. The Company manages the investment
risk by considering the risk of investments together with the appropriate return on such investments.
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Total

1,090,254,124

851,978,684

Deposit at financial institutions

70,000,000

Promissory notes

44,280,236

60,000,000

Debentures

Loans

63,995,204

559,254,138

429,000,000

-

-

130,254,138

-

Baht

Baht

Bonds and treasury bills

Investments in securities

Financial assets

Over 1 - 5 years

Within 1 year

Fixed interest rates

100,000,000

-

-

-

100,000,000

-

Baht

Over 5 years

Floating

71,980,466

49,823,910

22,156,556

-

-

-

Baht

interest rates

2016

1,830,636,789

1,339,950,655

66,436,792

70,000,000

290,254,138

63,995,204

Baht

Total

111

0.10 - 3.30

6.00 - 15.00

1.75 - 1.75

1.89 - 4.62

1.46 - 2.60

(% p.a.)

interest rates
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9,148,061

9,148,061

-

-

-

-

Baht

bearing

Non-interest

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).

1) Interest rate risk (Cont’d)

Market risk (Cont’d)

4 Financial risk management (Cont’d)
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43,300,236

855,544,687

948,844,923

Deposit at financial institutions

Total

50,000,000

-

626,980,000

496,000,000

980,000

-

130,000,000

Baht

Baht

Loans

Promissory notes

Debentures

Investments in securities

Financial assets

Over 1 - 5 years

Within 1 year

Fixed interest rates

95,305,994

-

-

-

95,305,994

Baht

Over 5 years

82,428,769

54,875,961

27,552,808

-

-

Baht

interest rates

Floating

2015

1,764,409,051

1,417,270,013

71,833,044

50,000,000

225,305,994

Baht

Total

112

0.25 - 3.75

6.00 - 15.00

1.80 - 1.85

3.05 - 4.62

(% p.a.)

interest rates
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10,849,365

10,849,365

-

-

-

Baht

bearing

Non-interest

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)

1) Interest rate risk (Cont’d)

Market risk (Cont’d)

4 Financial risk management (Cont’d)
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4 Financial risk management (Cont’d)
Market risk (Cont’d)
22) Foreign currency risk

The Company was not exposed to foreign currency risk.
33) Equity price risk
Equity price risk refers to the loss affecting income and/or equity from a movement in equity price.
The Company manages the risk by investing in the equity securities which have sustainable business fundamental
and growth potential.
Credit risk
The Company is exposed to credit risk primarily with respect to premium receivables, amounts due from reinsures and
mortgage loans.
Concentrations of the credit risk with respect to premiums receivables and amounts due from reinsurers are insignificant
due to the large number of customers comprising the customer base and their dispersion across different industries
and geographic regions.
Concentrations of the credit risk with respect to mortgage loans are insignificant since the Company provide loans with
collateral assets which their values are adequate for the Company to receive complete payment of debt. The ratio of
loans to collateral values is in accordance with the Notification of the Office of Insurance Commission.
The maximum exposure to credit risk is the book value of assets after deduction of allowance for doubtful debts as
presented in statement of financial position.
Liquidity risk
The Company monitors its liquidity risk and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate by
management to finance the Company’s operations and to mitigate the effects of fluctuations in cash flows.
Fair value estimation
The table below analyses financial instruments carried at fair value, by valuation method. The different levels have
been defined as follows:
• Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1)
• Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly
(that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices) (Level 2)
• Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (that is, unobservable inputs) (Level 3).
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Fair value estimation (Cont’d)

The following table presents the Company’s financial assets that are measured at fair value as at 31 December 2016.
Level 1

Level 2

Level 3

Total

Baht

Baht

Baht

Baht

Equity securities

57,467,142

-

-

57,467,142

Total

57,467,142

-

-

57,467,142

-

295,359,213

-

295,359,213

over 3 months from acquisition date

1,274,120,438

-

-

1,274,120,438

Government and state enterprise bonds

103,513,404

-

-

103,513,404

1,377,633,842

295,359,213

-

1,672,993,055

Held for trading investment
Private enterprise securities

Held-to-maturity financial assets
Private enterprise securities
Debentures
Deposit at financial institutions with maturities

Total

The following table presents the Company’s financial assets that are measured at fair value as at 31 December 2015.
Level 1

Level 2

Level 3

Total

Baht

Baht

Baht

Baht

Equity securities

63,866,617

-

-

63,866,617

Total

63,866,617

-

-

63,866,617

-

231,878,698

-

231,878,698

1,239,723,543

-

-

1,239,723,543

50,000,000

-

-

50,000,000

1,289,723,543

231,878,698

-

1,521,602,241

Held for trading investment
Private enterprise securities

Held-to-maturity financial assets
Private enterprise securities
Debentures
Deposit at financial institutions with maturities
over 3 months from acquisition date
Promissory Note
Total

There were no transfer between levels 1 and 2 during the year.
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Fair value estimation (Cont’d)
(a) Financial instruments in level 1

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the statement of
financial position date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an
exchange, dealer, broker, industry group, pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual
and regularly occurring market transactions on an arm’s length basis. The quoted market price used for financial
assets held by the Company is the current bid price. These instruments are included in level 1.
(b) Financial instruments in level 2
The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined by using valuation
techniques. These valuation techniques maximise the use of observable market data where it is available and
rely as little as possible on entity specific estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are
observable, the instrument is included in level 2.
If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in level 3.
Level 2 debt investments of debt securities are fair valued based on yield curve of the Thai Bond Market Association
under discounted cash flow model.
(c) Financial instruments in level 3
As the Company has a general investment in limited companies which the Company’s share holding was insignificant,
the Company has no controlling and decision making power in the invested companies resulting in difficulty in
obtaining the information to support the fair value valuation in practice. These investments are not in the stock exchange
and do not have any market prices which can be used as fair value. The Company also do not have any plan for
selling these investments, so the Company did not assess the fair value for the general investment. Therefore, the
Company cannot disclose the fair value of the general investment in the notes to the financial statements and have
stated these investments at cost net allowance for impairment (if any).
The Company’s policy is to recognise transfers into and transfers out of fair value hierarchy levels
as of the date of the event or change in circumstances that caused the transfer.
There were no other changes in valuation techniques during the year.
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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.

116

Mittare Insurance Public Company Limited : Annual Report 2016

Mittare Insurance Public Company Limited

Notes to the Financial Statements
For the year ended 31 December 2016
5 Insurance risk (Cont’d)
Concentration risk (Cont’d)

The detail of Company’s earned premium is as follows.
For the year ended 31 December 2016
Motor insurance Non-motor insurance
Baht
Baht

Total
Baht

Gross written premium

2,649,258,388

99,143,757

2,748,402,145

Less Ceded premium

(24,805,786)

(50,324,425)

(75,130,211)

2,624,452,602

48,819,332

2,673,271,934

(86,700,742)

(3,318,829)

(90,019,571)

2,537,751,860

45,500,503

2,583,252,363

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

For the year ended 31 December 2015
Motor insurance Non-motor insurance
Baht
Baht

Total
Baht

Gross written premium

2,527,132,193

94,004,863

2,621,137,056

Less Ceded premium

(21,936,612)

(49,847,557)

(71,784,169)

2,505,195,581

44,157,306

2,549,352,887

54,674,057

(6,742,013)

47,932,044

2,559,869,638

37,415,293

2,597,284,931

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

Claims management and claims reserve estimation risk
The Company has estimated the claim reserve as disclosed in note 6.5. 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.
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6 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 estimate.
Significant judgements and estimates are as follows:
6.1 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.
6.2 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 6.5) 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.
6.3 Estimated impairment of goodwill
The Company tests annually whether goodwill has suffered any impairment, in accordance with the accounting
policy stated in note 2.12. The recoverable amounts of cash-generating units have been determined based on
value-in-use calculations. These calculations require the use of estimates (Note 15).
6.4 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.
6.5 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.
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6 Critical accounting estimates, assumptions and judgements (Cont’d)
6.6 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.
6.7 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.
6.8 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.

7 Cash and cash equivalents
2016

2015

Baht

Baht

463,489

664,374

39,015

686,083

Deposit at financial institutions without fixed maturity date

58,971,971

65,725,326

Deposit at financial institutions with fixed maturity date and notes

34,853,478

108,149,128

Cash and cash equivalents

94,327,953

175,224,911

Cash on hand
Cheques on hand

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2559
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8 Premium receivable, net

Premium received from direct insurance
(Reclassified)
2016

2015

Baht

Baht

198,043,666

170,697,080

11,915,768

13,299,030

Overdue 30 days to 60 days

512,087

763,821

Overdue 60 days to 90 days

314,773

736,529

Overdue 90 days to 1 year

3,049,295

1,787,517

39,303,589

39,573,151

Total premium receivables

253,139,178

226,857,128

Less Allowance for doubtful accounts

(38,544,098)

(38,438,678)

Premiums receivable, net

214,595,080

188,418,450

Not yet due
Overdue under 30 days

Overdue over 1 year

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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9 Reinsurance assets

(Reclassified)
2016

2015

Baht

Baht

8,041,964

10,876,174

23,329,093

24,976,545

31,371,057

35,852,719

Insurance reserve refundable from reinsurers
Claim reserve refundable from reinsurers
Premium reserves refundable from reinsurers
- Unearned premium reserves refundable from reinsurers
Total reinsurance assets
Claim reserve refundable from reinsurers
(Reclassified)
2016

2015

Baht

Baht

Beginning balance for the year

10,876,174

21,589,920

Claim refundable incurred during the year

17,263,131

24,034,869

47,540

4,165,538

(1,294,067)

816,157

(18,850,814)

(39,730,310)

8,041,964

10,876,174

2016
Baht

(Reclassified)
2015
Baht

Balance as at beginning of the year

24,976,545

27,203,345

Premium ceded for the year

75,130,211

71,784,169

(76,777,663)

(74,010,969)

23,329,093

24,976,545

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

Premium ceded recognised as expense for the year
Balance as at end of the year

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2559
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10 Amount due from reinsurance

(Reclassified)
2016

2015

Baht

Baht

Due from reinsurers

1,454,747

552,773

Total amount due from reinsurance

1,454,747

552,773

2016

2015

Baht

Baht

Not yet due

842,188

349,724

Not over 12 months

583,074

177,493

7,669

25,556

21,816

-

1,454,747

552,773

The balance of due from reinsurers is classified by aging as follows:

1 - 2 years
Over 2 years
Total due from reinsurers
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11 Investment in securities

The details of investment in securities as at 31 December 2016 and 2015 are as follows:
(Reclassified)
2016
Cost/amortised
cost
Baht

Fair value
Baht

2015
Cost/amortised
cost
Baht

Fair value
Baht

Equity securities

65,572,441

57,467,142

69,624,287

63,866,617

Less Unrealised loss

(8,105,299)

-

(5,757,670)

-

Total held for trading investments

57,467,142

57,467,142

63,866,617

63,866,617

Government and state enterprise securities

104,000,000

103,513,404

50,000,000

50,000,000

Private enterprise debt securities-Debenture

290,254,138

295,359,213

225,305,994

231,878,698

maturing more than 3 months

1,274,120,438

1,274,120,438

1,239,723,543

1,239,723,543

Total held-to-maturity investments

1,668,374,576

1,672,993,055

1,515,029,537

1,521,602,241

Held for trading investments

Held-to-maturity investments

Deposit at financial institutions with original

General investments
Equity securities
Less Allowance for impairment
Total general investments
Total investment in securities, net

5,762,510

5,762,510

(607)

(607)

5,761,903

5,761,903

1,731,603,621

1,584,658,057

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2559
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Total

over 3 months from acquisition date

Deposit at financial institutions with maturities

Private enterprise debt securities

Held-to-maturity investments

The maturity of debt securities

11 Investment in securities (Cont’d)
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1 year

414,000,000
544,254,138

1,024,120,438

130,254,138

100,000,000

-

100,000,000

Over 5 years

Total

1 year

1,668,374,576

1,274,120,438

394,254,138

626,000,000

496,000,000

130,000,000

95,305,994

-

95,305,994

Over 5 years

Total
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1,515,029,537

1,239,723,543

275,305,994
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793,723,543

743,723,543

50,000,000

1 - 5 years

Maturing within

Maturing within
1 - 5 years

2015

2016

860,120,438

164,000,000

Mittare Insurance Public Company Limited

2016

66,436,792

Total

1,299,522

1,233,237

-

-

-

66,315

Baht

66,436,792

43,300,236

-

-

980,000

22,156,556

Baht

1,299,552

1,233,237

-

-

-

66,315

Baht

Accrued
Principal interest income

Total

71,833,044

20,950,236

15,750,000

-

6,600,000

28,532,808

Baht

1,252,886

975,133

258,104

-

-

19,649

Baht

71,833,044

20,950,236

15,750,000

-

6,600,000

28,532,808

Baht

1,252,886

975,133

258,104

-

-

19,649

Baht

Accrued
Principal interest income

Total

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) : รายงานประจำ�ปี 2559
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As at 31 December 2016, mortgage loan receivable from two debt agreements, principal of amounting to Baht 31.48 million and Baht 12.80 million, respectively, have been
remained unsettled whereas its due date were in 2014 and 2016, respectively. The Company does not consider set up doubtful account for such loan because the valuation of
the mortgage lands, conducted by independent professional appraiser, were amounting to Baht 103.78 million and Baht 38.24 million, respectively.

As at 31 December 2016, mortgage loans have loans to employees with amounting to Baht 2.30 million.

2015
Accrued
Principal interest income

Mortgage loans

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

43,300,236

-

Over due 6 - 12 months

Over due over 12 months

-

980,000

22,156,556

Baht

Accrued
Principal interest income

Mortgage loans

Over due 3 - 6 months

Over due less than 3 months

Not yet due

Outstanding period

12. Loans
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Properties foreclosed, net

Less Allowance for loss on impairment

Total

Other real estate

Real estate from debt collection

13 Properties foreclosed, net
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9,706,269

-

9,706,269

-

9,706,269

Beginning
balance
Baht

50,000

-

50,000

50,000

-

Increase
Baht

2016

(9,756,269)

-

(9,756,269)

(50,000)

(9,706,269)

Disposals
/decrease
Baht

-

-

-

-

-

Ending
balance
Baht

-

-

-

-

-

Increase
Baht

(50,838,256)

8,624,655

(59,462,911)

-

(59,462,911)

Disposals
/decrease
Baht

Ending
balance
Baht
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9,706,269

-

9,706,269

-

9,706,269
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60,544,525

(8,624,655)

69,169,180

-

69,169,180

Beginning
balance
Baht

2015

1,545,009

71,840,364

1,727,277

12,937,801

70,113,087

Motor vehicles
Total
-

-

-

-

Disposal
Baht

127,000

-

127,000

-

Disposal
Baht

71,840,364

12,937,801

20,630,516

38,272,047

Closing
balance
Baht

73,385,373

12,937,801

22,011,525

38,309,047

Closing
balance
Baht

(56,154,909)

(8,909,671)

(12,889,310)

(34,355,928)

Opening
balance
Baht

(3,998,885)

(871,784)

(2,187,349)

(939,752)

126,998

-

126,998

-

(4,385,147)

(1,158,218)

(1,676,107)

(1,550,822)

-

-

-

-

Accumulated depreciation
Depreciation
charge
Disposal
Baht
Baht

2015

(60,540,056)

(10,067,889)

(14,565,417)

(35,906,750)

Opening
balance
Baht

Accumulated depreciation
Depreciation
charge
Disposal
Baht
Baht

2016

(60,540,056)

(10,067,889)

(14,565,417)

(35,906,750)

Closing
balance
Baht

(64,411,943)

(10,939,673)

(16,625,768)

(36,846,502)

Closing
balance
Baht

13,958,178

4,028,130

6,053,429

3,876,619

Opening
net book
amount
Baht

11,300,308

2,869,912

6,065,099

2,365,297

Opening
net book
amount
Baht
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11,300,308

2,869,912

6,065,099

2,365,297

Closing
net book
amount
Baht

8,846,430

1,998,128

5,385,757

1,462,545

Closing
net book
amount
Baht
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Depreciation for the year ended 31 December 2016 amounting to Baht 4.00 million (2015: Baht 4.39 million) was included in operating expenses.
As at 31 December 2016, the gross carrying amount of the fully depreciated assets still in use are Baht 56.79 million (2015: Baht 44.38 million).
As at 31 December 2016, the Company has equipment acquired under financial lease with net book value amounting to Baht 0 million (2015: Baht 2.78 million).

1,687,777

18,942,739

Fixture and office equipment

39,500

38,232,547

Addition
Baht

Cost

Building improvement

Opening
balance
Baht

-

12,937,801

Motor vehicles
Total

1,508,009

20,630,516

Fixture and office equipment

37,000

38,272,047

Addition
Baht

Cost

Building improvement

Opening
balance
Baht

14 Building improvement and equipment, net
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15 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 (Revised 2014)
Business Combinations. As a result of the acquisition the staffs, the Company is 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 at 31 December 2016, the Company has goodwill amounting to Baht 36 million (2015: Baht 36
million).
As at 31 December 2016, the Company tested impairment of the goodwill and considered to set no impairment for the
goodwill. The goodwill is expected to be deductible for income tax in the future.
Goodwill is allocated to 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 value-in-use calculations. These calculations use pre-tax
cash flow projections based on financial budgets approved by management covering a three-year period.
The key assumptions used for value-in-use calculations are as follows:
Growth rate of gross written premium: 8 - 17%
Growth rate of loss ratio: 0.50% of previous year
Pre-tax discount rate applied to the cash flow projections: 2.64% per year
These assumptions have been used for the analysis of each CGU within the business segment.
Management determined budgeted gross margin 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 59.07 million. A reduction
in growth rate of gross written premium to be 8 - 9.5% per year would remove the remaining headroom.
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Computer software

Purchase

Computer software

Purchase

16 Intangible assets, net

1,814,142

Beginning
balance
of the year
Baht

1,814,142

Beginning
balance
of the year
Baht
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-

Increase
Baht

Cost

-

Increase
Baht

Cost

1,814,142

Ending
Balance
of the year
Baht

1,814,142

Ending
Balance
of the year
Baht
(259,241)

(246,456)

(505,697)

Ending
Balance
of the year
Baht

(764,939)

Ending
Balance
of the year
Baht

1,049,204

1,567,686
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1,308,445

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

1,308,445

Intangible assets, net
Beginning
Ending
balance
Balance
of the year
of the year
Baht
Baht
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(259,241)

2015
Accumulated amortization
Beginning
balance
of the year
Amortization
Baht
Baht

(505,697)

2016
Accumulated amortization
Beginning
balance
of the year
Amortization
Baht
Baht
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17 Deferred tax

The analysis of deferred tax assets and deferred tax liabilities is as follows:
2016

2015

Baht

Baht

Deferred tax assets to be settled within 12 months

163,702,252

158,443,368

Deferred tax assets to be settled after 12 months

11,468,991

9,347,055

175,171,243

167,790,423

(71,512)

(7,101)

-

-

(71,512)

(7,101)

175,099,731

167,783,322

Deferred tax assets:

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

Deferred taxes are calculated on all temporary differences under the liabilities method using a principal tax rate of 20%
(2015: 20%).

130

Mittare Insurance Public Company Limited : Annual Report 2016

(3,205,651)
51,856,764

Increase/(decrease) in profit (loss)

As at 31 December 2015

Baht

Baht

81,338,540

(11,143,545)

92,482,085

Claim reserves

Unearned premium
reserve, net

55,062,415

78,373,801

-

(2,964,739)

81,338,540

59,947,154

As 1 January 2015

Deferred tax assets (liabilities)

As at 31 December 2016

-

8,090,390

Increase/(decrease) in profit (loss)

Increase in other comprehensive income

51,856,764

Baht

Baht

As 1 January 2016

Deferred tax assets (liabilities)

Claim reserves

Unearned premium
reserve, net

1,151,534

2,877,089

(1,725,555)

Baht

(Gain) loss on
changes in value of
investments

1,621,060

-

469,526

1,151,534

Baht

(Gain) loss on
changes in value of
investments

The movement in deferred tax asset for the year ended 31 December 2016 and 2015 are as follows:

17 Deferred tax (Cont’d)
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2015

2016

24,052,392

(1,053,380)

25,105,772

Allowance
for doubtful
accounts
Baht

23,688,724

-

(363,668)

24,052,392

Allowance
for doubtful
accounts
Baht

928,089

(1,506,523)

2,434,612

Baht

Others

1,084,480

-

156,391

928,089

Baht

Others
Baht

131

167,783,322

(13,037,998)

180,821,320

Baht

175,099,731

1,025,101

6,291,308

167,783,322
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8,456,003

944,012

7,461,991

Baht

Defined retirement
employee benefit
obligations

10,384,512

1,025,101

903,408

8,456,003

Baht

Defined retirement
employee benefit
obligations
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18 Deferred commissions, brokerages and other underwriting expenses
2016

2015

Baht

Baht

Balance as at beginning of the year

396,604,172

400,884,692

Commissions, brokerages and other underwriting expenses incurred during the year

826,777,332

783,263,785

Commissions, brokerages and other underwriting expenses recognised during the year

(798,832,812)

(787,544,305)

424,548,692

396,604,172

2016

2015

Baht

Baht

30,654,869

44,668,810

Receivables from sales of investment in securities

3,256,766

9,458,515

Deposits

9,011,873

9,023,873

Others

14,658,813

17,282,760

Total

57,582,321

80,433,958

Balance as at end of the year

19 Other assets

Other receivables
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Total

- Unearned premium reserves

Premium reserves
1,789,391,336

1,392,373,637

397,017,699

30,627,999

- Incurred but not reported claim reserves

Total claim reserves

366,389,700

(31,371,057)

(23,329,093)

(8,041,964)

2,213,630

(10,255,594)

2016
Gross Insurance Liabilities recovered
liabilities
from reinsurers
Baht
Baht

- Incurred and reported claim reserves

Claim reserves

20 Insurance liabilities
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1,758,020,279

1,369,044,544

388,975,735

32,841,629

356,134,106

Net Insurance
liabilities
Baht

(35,852,719)

(24,976,545)

(10,876,174)

919,563

(11,795,737)
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1,683,396,030

1,279,024,973

404,371,057

104,313,477

300,057,580

Net Insurance
liabilities
Baht
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1,719,248,749

1,304,001,518

415,247,231

103,393,914

311,853,317

Gross Insurance Liabilities recovered
liabilities
from reinsurers
Baht
Baht

2015

(Reclassified)
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20 Insurance liabilities (Cont’d)
Short-term insurance liabilities
20.1 Claim reserves

(Reclassified)

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 period/year

2016

2015

Baht

Baht

415,247,231

472,405,508

1,339,308,827

1,228,856,052

72,623,692

141,130,304

(72,765,914)

(43,342,410)

(1,357,396,137)

(1,383,802,223)

397,017,699

415,247,231

As at 31 December 2016, the Company has loss reserve and outstanding claims under the reinsurance contracts
of Baht 2.12 million (as at 31 December 2015 : Baht 1.26 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.
20.1.1 Maturity analysis of claim reserves settlement
2016

2015

Baht

Baht

336,872,863

338,301,930

Claims expected to be paid between 1- 2 years

49,007,576

60,747,365

Claims expected to be paid between 2- 5 years

10,959,567

15,254,984

177,693

942,952

397,017,699

415,247,231

Claims expected to be paid less than a year

Claims expected to be paid between over 5 years
Total claims expected to be paid
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Unallocated loss adjustment expense ratio

Estimated claim for big loss

Loss development factor of the latest accident year

Impact on
reinsurance assets
Baht
60,138
(60,138)
-

Percentage
increase/decrease
in assumption
Increase by 1
Decrease by 1
Increase by 10
Decrease by 10
Increase by 10
Decrease by 10

20.1.2 Sensitivity analysis for changes in significant assumptions

20.1 Claim reserves (Cont’d)

Short-term insurance liabilities (Cont’d)

20 Insurance liabilities (Cont’d)
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(2,252,625)
2,252,625

2,230,000

135

(2,252,625)
2,252,625

2,230,000

(2,230,000)

12,602,455

Impact
on equity
Baht
(12,602,455)
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2,252,625
(2,252,625)

(2,230,000)

(2,230,000)

12,602,455

(12,662,593)
2,230,000

Impact on
profit (loss)
Baht
(12,602,455)

Impact on loss reserves and Unallocated
loss adjustment expense
Baht
12,662,593

2016

Unallocated loss adjustment expense ratio

Estimated claim for big loss

Loss development factor of the latest accident year

2016

(55,409)
-

Increase by 10
Decrease by 10
Increase by 10
Decrease by 10

(1,886,870)
1,886,870

2,750,000

(2,750,000)

11,613,786

Impact on
profit (loss)
Baht
(11,613,786)
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1,886,870

(1,886,870)

2,750,000

(2,750,000)

11,613,786

Impact
on equity
Baht
(11,613,786)
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1,886,870
(1,886,870)

(2,750,000)

2,750,000

(11,669,195)

Impact on
Impact on loss reserves and Unallocated
reinsurance assets
loss adjustment expense
Baht
Baht
55,409
11,669,195

Increase by 1
Decrease by 1

Percentage
increase/decrease
in assumption

20.1.2 Sensitivity analysis for changes in significant assumptions (Cont’d)

20.1 Claim reserves (Cont’d)

Short-term insurance liabilities (Cont’d)

20 Insurance liabilities (Cont’d)
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1,006,805,776
1,003,895,064
1,005,782,416
1,007,037,595
1,007,037,595
1,011,026,129

- After 2 year

- After 3 year

- After 4 year

- After 5 year

Projected ultimate claims

Cumulative claim paid

26,015,297

1,237,447,618

1,263,462,915

1,263,462,915

1,315,454,005

2015

382,521,186

1,011,381,072

1,393,902,258

1,393,902,258

2016

369,297,389

Total

Total claim reserve

Other estimated claim
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397,017,699

154,060

22,526,253

(14,614,834)

1,383,383,179

1,368,768,345

1,368,768,345

1,381,917,940

1,390,513,664

2014

Unallocated loss adjustment expense

(17,550,494)

1,401,979,777

1,384,429,283

1,384,429,283

1,384,459,414

1,374,007,004

1,394,435,823

2013

5,039,997

(3,085,232)

1,177,883,638

1,174,798,406

1,174,798,406

1,174,865,903

1,171,997,083

1,162,377,260

1,153,121,778

2012

Estimated claim for accident year before 2011

(3,988,534)

1,001,922,519

- After 1 year

Total

1,083,176,574

2011

- At the end of the year

Estimated claim (Baht) :

Incident Year/Reported Year

20.1.3 Claim development table before reinsurance

20.1 Claim reserves (Cont’d)

Short-term insurance liabilities (Cont’d)

20 Insurance liabilities (Cont’d)
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869,770,023
869,613,060
869,613,060
874,383,488
(4,770,428)

- After 4 year

- After 5 year

Projected ultimate claims

Cumulative claim paid

Total

(3,104,973)

1,157,361,631

1,154,256,658

1,154,256,658

1,154,324,156

(17,831,204)

1,384,274,963

1,366,443,759

1,366,443,759

1,366,357,751

(15,068,470)

1,352,809,446

1,337,740,976

1,337,740,976

1,347,816,264

26,389,039

1,212,636,258

1,239,025,297

1,239,025,297

1,291,681,726

2015

378,953,681

998,457,946

1,377,411,627

1,377,411,627

2016

364,567,645

Total

Total claim reserve

Other estimated claim
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388,975,735

154,060

22,526,253

867,804,814

- After 3 year

1,151,809,704

1,356,578,691

1,361,592,446

2014

Unallocated loss adjustment expense

873,192,544

- After 2 year

1,144,714,825

1,383,141,492

2013

1,727,777

860,139,577

- After 1 year

1,124,926,109

2012

Estimated claim for accident year before 2011

835,253,973

2011

- At the end of the year

Estimated claim (Baht) :

Incident Year/Reported Year

20.1.4 Claim development table, net

20.1 Claim reserves (Cont’d)

Short-term insurance liabilities (Cont’d)

20 Insurance liabilities (Cont’d)
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20 Insurance liabilities (Cont’d)
Short-term insurance liabilities (Cont’d)
20.2 Unearned premium reserves

(Reclassified)
2016

2015

Baht

Baht

Beginning balance of the year

1,304,001,518

1,354,160,362

Premium written during the year

2,748,402,144

2,621,137,056

Earned premium during the year

(2,660,030,025)

(2,671,295,900)

1,392,373,637

1,304,001,518

Ending balance of the year

As at 31 December 2016, no additional unexpired risk reserve had been established as the unexpired risk reserve
under actuarial method, based on the actuary report, of Baht 825.28 million (2015 : Baht 707.67 million) was less
than the unearned premium reserve.

21 Due to reinsurers
2016

2015

Baht

Baht

Reinsurance payable

14,805,071

13,145,845

Amount withheld on reinsurance

16,374,325

21,003,154

Total

31,179,396

34,148,999

2016

2015

Baht

Baht

Short - term employee benefits

13,189,498

14,917,524

Retirement benefits

51,922,562

42,280,014

Employment benefit obligation

65,112,060

57,197,538

22 Employment benefit obligation

Statement of Financial Position
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22 Employment benefit obligation (Cont’d)
The movement in the defined retirement benefit obligation over the year is as follows:
2016

2015

Baht

Baht

42,280,014

37,309,956

-

1,752,476

Current service cost

3,284,498

9,842,950

Interest expense

1,663,746

1,815,382

4,397,361

-

(1,043,447)

-

1,771,590

-

(431,200)

(8,440,750)

51,922,562

42,280,014

2016

2015

Baht

Baht

51,922,562

42,280,014

Unrecognised actuarial gain (loss)

-

-

Less unrecognised past service cost

-

-

51,922,562

42,280,014

As at 1 January
The amount from transferred staff under business combination (Note 15)

Remeasurements :
Actuarial losses - financial assumptions
Actuarial gain - demographic assumptions
Losses from experiences
Less Benefit payment during the year
As at 31 December

Retirement benefit obligation
Present value of obligation

Total obligation

The retirement employee benefit expenses which are recognised in operating profit in the statement of comprehensive
income are determined as follows:
2016

2015

Baht

Baht

Current service cost

3,284,498

9,842,950

Interest expense

1,663,746

1,815,382

Total expenses

4,948,244

11,658,332
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22 Employment benefit obligation (Cont’d)
The principal actuarial assumptions used were as follows:
2016

2015

Discount rate

3.1%

4.2%

Salary increase rate

5.5%

5.5%

60 years old

60 years old

9.7%

7.5%

Retirement age
Staff turnover rate

Sensitivity analysis for each significant assumptions
Impact on defined retirement benefit obligation (Baht)
Change in assumption

Increase in assumption

Decrease in assumption

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Discount rate

1%

1%

(3,627,287)

(2,743,204)

4,201,064

3,130,439

Salary increase rate

1%

1%

4,055,247

4,051,341

(3,580,770)

(3,610,967)

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 weighted average duration of the retirement benefit obligation as at 31 December 2016 is 10.9 years (2015 : years).
Expected maturity analysis of undiscounted retirement benefits:
2016

2015

Baht

Baht

-

185,180

Benefits expected to be paid between 1 - 2 years

13,616,011

8,565,541

Benefits expected to be paid between 2 - 5 years

12,796,090

14,481,081

Benefits expected to be paid over 5 years

113,161,383

82,606,839

Total benefits expected to be paid

139,573,484

105,838,641

Benefits expected to be paid less than a year
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23 Other liabilities

2016

2015

Baht

Baht

Accrued expenses

72,515,885

66,008,867

Accrued commission and brokerage expenses

27,093,942

23,117,558

Deferred fee and commission income

10,279,134

9,183,685

Others

95,439,061

96,048,195

Total

205,328,023

194,358,305

24 Share Capital

At 1 January 2016

Number of shares
Shares

Ordinary Shares
Baht

Total
Baht

15,184,250

1,518,425,000

1,518,425,000

-

-

-

15,184,250

1,518,425,000

1,518,425,000

Issue of shares
At 31 December 2016

As at 31 December 2016, the total number of authorised ordinary shares is 16,184,250 shares (2015 : 16,184,250 shares)
with a par value of Baht 100 per share (2015 : Baht 100 per share). The total number of issued and fully paid shares is
15,184,250 shares (2015 : 15,184,250 shares) with a par value of Baht 100 per share (2015 : Baht 100 per share).

25 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 2016, the Company’s legal reserve is zero due to retained deficit.
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26 Operating expenses

2016

2015

Baht

Baht

Personnel expenses not related to underwriting and loss adjustment

99,618,005

111,601,084

Premises and equipment expenses not related to underwriting

93,238,730

86,227,271

336,019

469,511

2,373,614

4,607,633

Other operating expenses

109,337,638

92,709,582

Total

304,904,006

295,615,081

2016

2015

Baht

Baht

207,056,522

160,905,115

4,984,093

3,262,482

Contribution to employee benefit plan

12,210,985

17,290,005

Other benefits

25,190,444

10,008,952

249,442,044

191,466,554

Taxes and duties
Bad debt and doubtful accounts

27 Personnel expenses

Salary and wage
Social security

Total

28 Tax effect from other comprehensive income
2016

2015

Before tax

Tax benefit
(expense)

Net of tax

Before tax

Tax benefit
(expense)

Net of tax

Actuarial gain (loss) from
remeasurement on
defined benefit plans

(5,125,504)

1,025,101

(4,100,403)

-

-

-

Total

(5,125,504)

1,025,101

(4,100,403)

-

-

-
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29 Income tax expense

Income tax expense for the years ended 31 December 2016 and 2015 consisted of the following:
2016

2015

Baht

Baht

Current income tax on tax profits for the year
Deferred tax expense

10,182,455

10,998,012

Movements in temporary differences

(6,291,308)

13,037,998

3,891,147

24,036,010

Current tax expense

Total

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:
2016

2015

Baht

Baht

10,832,889

101,693,890

2,166,578

20,338,778

Income with tax exemption and expenses not deductible for tax purpose

1,724,569

3,697,232

Income tax expense

3,891,147

24,036,010

Profit before tax
Tax calculated at a tax rate of 20%
Tax effect of:

The weighted average applicable tax rate was 36% (2015: 24%).

30 Basic earnings per share
The calculations of basic earnings per share for the years ended 31 December 2016 and 2015 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)
Number of ordinary shares outstanding (Share)
Basic earnings per share (Baht per share)

2016

2015

6,941,742

77,657,880

15,184,250

15,184,250

0.46

5.11

There was no potential dilutive ordinary shares issued for the years ended 31 December 2016 and 2015.
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31 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

Relationship

Osico Broker Co., Ltd.

Insurance broker

Co-shareholders

MIE (Thailand) Co., Ltd.

Providing services in relation to software development
and maintenance and office rental

Shareholder and Co-shareholders

Transfer pricing policy for transactions with related parties were summarised in the following basics.
Pricing policies
Commission and brokerage

On the basis of the commission rates that the Company has offered to insurance brokers in general

Rental and service

Conditions are as agreed in the contract

Revenue and expense transactions with related parties for the year ended 31 December 2016 and 2015 are as follows:
2016

2015

Baht

Baht

Other income

300,000

300,000

Total

300,000

300,000

Commissions and brokerages

111,688,697

95,831,909

Operating expenses

112,919,000

84,014,000

Total

224,607,697

179,845,909

Revenues

Expenses
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31 Transactions with related parties (Cont’d)
Balances with the related parties as at 31 December 2016 and 2015 consist of:

Assets
Premium receivables, net
Osico Broker Co., Ltd.
Liabilities
Commission payable and other liabilities
Osico Broker Co., Ltd.

2016
Baht

2015
Baht

93,767,368

70,518,162

15,776,576

12,222,976

Key management’s remuneration
The key management’s remuneration for employee services for the year ended 31 December 2016 and 2015 is
summarized as follows:

Short - term employee benefits
Retirement employee benefits
Total key management’s remuneration

2016
Baht
24,408,390
1,386,297

2015
Baht
28,997,565
1,298,719

25,794,687

30,296,284

32 Securities placed with the Registrar
As at 31 December 2016 and 2015, the Company has placed its investments with the Registrar in accordance with the
Non - Life Insurance Act (No. 2) B.E. 2551 as follows:

Deposit at financial institutions

2016
Baht

2015
Baht

14,000,000

14,000,000

As at 31 December 2016 and 2015, the Company has placed its investments 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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2015
Baht

500,000,000

420,000,000
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33 Investment in securities with restrictions to make commitments
As at 31 December 2016 and 2015, 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:

Deposit at financial institutions

2016
Baht
750,000,000

2015
Baht
796,000,000

Debt securities

394,254,138

275,305,995

Equity securities

57,467,142

63,866,617

1,201,721,280

1,135,172,612

Total

34 Restricted and collateral securities
As at 31 December 2016 and 2015, investment in securities and properties foreclosed used to secure the facilities are
as follows:
2016

2015

Baht

Baht

998,300

998,300

Collateral against court case

4,787,785

6,686,085

Collateral against repair motor

800,000

500,000

6,586,085

8,184,385

1,999,972
8,586,058

3,672,016
11,856,401

Investment in securities used to secure the facilities
Collateral against letter of guarantee with banks

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)
Total

35 Contribution to non - life guarantee fund
As at 31 December 2016, in compliance with the Non - life Insurance Act (No. 2) B.E. 2551, the Company accumulated
contributes to Non - life guarantee fund amounting to Baht 44,430,775 (31 December 2015 : Baht 37,571,117).
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36 Commitment and long - term service agreements
The Company entered into lease agreements for office building, vehicle and office equipment and service agreement.
The Company’s obligation for future payments under operating lease and service agreement as at 31 December 2016
and 2015 are as follows:
2016

2015

Baht

Baht

110,253,300

107,396,400

15,058,050

45,882,850

125,311,350

153,279,250

Maturity schedule
Within 1 year
Within 2 - 5 years
Total

As at 31 December 2016, the Company has a management and business development contract with a non - related
company which the Company is committed to pay a monthly payment of Baht 2.50 million (2015 : Baht 2.50 million). The
agreement has been effective since 1 January 2007 and automatically renewed until either party terminates/changes
the agreements in writing.
As at 31 December 2016, the Company has 3 sale development and promotion contracts with a non - related company
which the Company is committed to pay the service charges at the rate of 2.50 - 20.00 percent (2015 : 3 contracts with
the service charges at the rate of 2.50 - 20.00 percent) of premiums received during the year. The agreement has been
effective since 1 January 2010 and automatically renewed until either party terminates/changes the agreements in writing.
As at 31 December 2016, the Company also entered into debt collection service agreement with a non - related company
which the Company is committed to pay the service charges at the rate of 0.50 percent (2015 : 0.50 percent) of net
premium collected during the year. The agreement has been effective since 1 January 2011 and automatically renewed
until either party terminates/changes the agreements in writing.
As at 31 December 2016, the Company has a rental contract with a related company which the Company is committed
to pay a monthly payment of Baht 2.90 million (2015 : Baht 2.90 million). The agreement has been effective from 1 April
2015 to 31 March 2018.

37 Contingent liabilities
As at 31 December 2016, the Company had been sued for a total capital sum of Baht 90.05 million (2015 : Baht 114.85
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 32.67 million (2015 : Baht 30.19
million) and presented this under the caption of “Loss reserves and outstanding claims” in the statement of financial
position.
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