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ประวัติความเป�นมา
History

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2481
ภายใต�ชื่อ “บร�ษัท สยามประกันภัย จำกัด” 
ดำเนินธุรกิจรับประกันว�นาศภัยทุกชนิดนับเป�น
บร�ษัทประกันภัยแห�งแรกของคนไทย

January 10 , 1938
“Siam Insurance Company Limited”
 became the first non-life Insurance 
company of Thai people

ในป� พ.ศ. 2482
เนื่องจากรัฐบาลมีการเปลี่ยนชื่อประเทศ บร�ษัท
จ�งเปลี่ยนชื่อเป�น บร�ษัท ไทยประกันภัย จำกัด 

In 1939
Because the government changed the 
name of the country. The Company has 
changed its name to 
“Thai Insurance Company Limited.”

ในป� พ.ศ. 2519
บร�ษัทฯ ได�เข�าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�
แห�งประเทศไทยโดยใช�ชื่อย�อ TIC นับเป�นบร�ษัท
ประกันภัยบร�ษัทแรกที่เข�าเป�นบร�ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

In 1976
Thai Insurance Company Limited was 
listed on the Stock Exchange of Thailand 
under the symbol. “ TIC ” It is the first 
insurance company to be listed on the 
Stock Exchange of Thailand.

Her Majesty Queen Sri Savarindira, the Queen Grandmother of Thailand
“That the thai-owned insurance company should be established in order 
to keep money in the country and help the That's during in claim situation.”

สมเด็จพระศร�สวร�นทิราบรมราชเทว� พระพันวัสสาอัยยิกาเจ�า

“ด�วยทรงเล็งเห็นว�าควรจัดตั้งบร�ษัทของคนไทยข�้น
เพ�่อมิให�สูญเสียเง�นตราแก�ต�างประเทศ”



ในป� พ.ศ. 2553
บร�ษัทฯ ได�รับรางวัลบร�ษัทได�รับรางวัลบร�ษัทประกัน
ว�นาศภัยท่ีมีการพัฒนาดีเด�น อันดับ 2 ประจำป� 2553 
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส�งเสร�ม
การประกอบธุรกอจประกันภัย (คปภ.)

In 2010
The Company was awarded as the 2nd 
Outstanding Development Non-Life Insurer 
of the year 2010 by the Office of Insurance 
Commission.

ในป� พ.ศ. 2536
ได�แปรสภาพเป�นบร�ษัทมหาชน เมื่อเดือนสิงหาคม

In 1993
The company was transformed into a public 
company in August,1993

ในป� พ.ศ. 2546
บร�ษัทฯ ได�รับรางวัล Best Corporate Governance 
Report Award จาก SET Award 2003 ของตลาด
หลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

In 2003
The company won the Best Corporate 
Governance Report Award from SET Award 
2003 by the Stock Exchange of Thailand
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สรุปอัตราส�วนทางการเง�นที่สำคัญ
Financial Highlights

อัตราส�วนสภาพคล�อง 

อัตราส�วนสภาพคล�อง (เท�า)

อัตราหมุนเว�ยนเบี้ยประกันค�างรับ (วัน)

อัตราส�วนแสดงความสามารถในการหากำไร

Retention Rate (%)

อัตราการจ�ายค�าสินไหมทดแทนต�อเบี้ย

ประกันภัยที่ถือเป�นรายได� (%)

อัตรากำไรขั้นต�น (%)

อัตราส�วนค�าใช�จ�ายในการรับประกันต�อเบี้ย

ประกันภัยที่ถือเป�นรายได� (%)

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%)

อัตราส�วนของผู�ถือหุ�นต�อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

(เท�า)

อัตรากำไรสุทธิต�อรายได�รวม (%)

อัตราผลตอบแทนต�อส�วนของผู�ถือหุ�น (%)

อัตราผลตอบแทนต�อสินทรัพย�รวม (%)

อัตราส�วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

อัตราการหมุนเว�ยนของสินทรัพย� (เท�า)

อัตราส�วนว�เคราะห�นโยบายทางการเง�น

อัตราส�วนหนี้สินต�อส�วนของผู�ถือหุ�น (เท�า)

POLICY LIABILITY TO CAPITAL FUND (เท�า)

 อัตราส�วนเง�นสำรองต�อส�วนของผู�ถือหุ�น (เท�า)

อัตราส�วนเง�นสำรองต�อสินทรัพย� (%)

กำไรสุทธิต�อหุ�น (บาท)

เง�นป�นผลต�อหุ�น (บาท)

      หุ�นสามัญ

      หุ�นบุร�มสิทธิ

มูลค�าตามบัญชีต�อหุ�น (บาท)

Current Ratio (Times)

Turnover of Premium Receivables (Days)

 

Retention Rate (%)

Loss Ratio (%)

Earnings on Underwriting to Net Premium 

Written (%)

Underwriting Expenses and Operating 

Expenses Ratio (%)

Return Investment (%)

Shareholders’ Equity to Net Premium Written 

Ratio (Times)

Net Profit Margin (%)

Return on Equity (%)

Return on Total Assets (%)

 

Total Assets Turnover (Times)

 

Debt Equity Ratio (%)

Policy Liability to Capital Fund (Times)

Unearned Premium Reserve to Capital Fund 

(Times)

Unearned Premium Reserve to Total Assets (%)

Earnings Per share (Baht)

Dividend Per share (Baht)

      Ordinary share

     Preferred share

Book Value Per Share (Baht)

 

1.13

43.39

 

56.46

58.73

22.13

64.83

1.93

0.49

2.36

9.15

1.72

 

0.73

 

4.18

2.88

1.82

35.13

2.43

 

0.00

0.00

28.52

1.11

48.81

 

66.87

60.64

9.74

68.70

2.84

0.37

-2.98

-11.03

-2.13

 

0.72

 

4.51

3.38

2.06

37.36

-2.96

 

0.00

0.00

24.52

1.15

48.87

 

56.46

50.61

26.44

79.85

4.25

0.54

3.37

11.81

2.39

 

0.71

 

3.89

2.88

1.70

34.86

3.24

 

1.00

1.00

29.18

2562
2019

2561
2018

2560
2017
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สารจากประธานกรรมการ
Message from the Chairman

           เศรษฐกิจไทยในป� 2562 ขยายตัวร�อยละ 2.4 ปรับตัวดีข�้นจากป� 2561 จากการ
ขยายตัวของการบร�โภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมร�อยละ 4.5 และร�อยละ 2.2 ตามลำดับ 
โดยอุตสาหกรรมประกันว�นาศภัยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ�น 245,450 ล�านบาท เพ��มข�้น
จากป�ก�อนหน�า 14,155 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 6.1

           สำหรับผลการดำเนินงานในป� 2562 บร�ษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีเบี้ย
ประกันภัยรับจำนวน 2,413 ล�านบาท โดยมีกำไรจากการรับประกันภัย 24 ล�านบาท และ
มีกำไรสุทธิ 57 ล�านบาท โดยในป�ที่ผ�านมาบร�ษัทฯ มุ�งเน�นในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ดำเนินธุรกิจเพ�่อส�งเสร�มว�สัยทัศน�ในการเป�นผู�นำด�านนวัตกรรมประกันภัย โดยให�ความ
สำคัญกับการปรับปรุงเป�าหมาย กลยุทธ� และวางแผนของทุกส�วนงานเพ�อ่สร�างแรงขับเคล่ือน
ในการเปลี่ยนแปลงจากทุกส�วนงาน 

           สำหรับแนวทางในการดำเนินธุรกิจในป� 2563 บร�ษัทฯ มุ�งเน�นการดำเนินกลยุทธ�
ต�อเนื่องจากป� 2562 ในการพัฒนา และปรับปรุงช�องทางจำหน�าย การตลาด ผลิตภัณฑ� 
นโยบายการรับประกันภัย ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ รวมถึงบุคลากร เพ�อ่ให�
ทุกส�วนงานมีส�วนร�วมในการเป�นผู�นำด�านนวัตกรรมประกันภัยของบร�ษัทฯ ตลอดจน
การให�ประชาชนทุกกลุ�มสามารถเข�าถึงการประกันภัยที่มีคุณภาพ และเหมาะสม

           ในนามของคณะกรรมการบร�ษัทฯ ขอขอบพระคุณท�านผู�ถือหุ�น ลูกค�า  คู�ค�า ตัวแทน 
นายหน�า ที่ให�ความไว�วางใจ และสนับสนุนบร�ษัทฯ ด�วยดีตลอดมา รวมถึงผู�บร�หาร และ
พนักงาน ที่ได�ทุ�มเทความรู�ความสามารถในการปฏิบัติงานอันเป�นป�จจัยสำคัญที่ทำให�
การดำเนินงานของบร�ษัทฯ บรรลุผลสำเร็จด�วยดี และนำพาบร�ษัทฯ ไปสู�เป�าหมาย เพ�่อให�
บร�ษัทฯ เป�นบร�ษัทประกันภัยที่ลูกค�าให�ความไว�วางใจมากที่สุด

(ดร.สมชัย  สัจจพงษ�)
ประธานกรรมการ

บร�ษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
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           Thailand’s economy grew at an average annual rate of 2.4% in 2019. 

The main growth engines were public consumption and investment which grew 

at an average annual rate of 4.5% and 2.2% respectively. Non-life insurance 

industry has a total gross written premium of THB 245,450 million, an increase 

of THB 14,155 million or 6.1% from the previous year.

           For 2019 performance, Thai Insurance Public Company Limited posted 

gross written premium of THB 2,413 million with underwriting profit of THB 

24 million and net profit of THB 57 million. In the previous year, the Company 

emphasized on business model transformation to promote Company’s vision to 

become the leader in insurance innovation by highlighting the readjustment of 

objective, strategy and business plan for every department to create driving 

forces for transformation from each department.

           For business operation in 2020, the Company will focus on continuing 

the strategy from 2019 to improve channel of distribution, marketing, products, 

underwriting, operation, information technology and human resource to get 

participation from every department to make the Company become the leader 

in innovation as well as to make quality and appropriate insurance products and 

services accessible by every group of people.

           On behalf of the Board of Directors, I would like to express gratitude to 

shareholders, customers, business partners, agents and brokers who have 

continuously entrusted and supported us. I would also like to thank managements 

and employees for their dedicated knowledge and abilities which were the crucial 

factors to the Company’s success and will eventually lead to achievement of 

Company’s objective to become the most trusted insurance company.    

Dr. Somchai Sujjapongse
Chairman

Thai Insurance Public Company Limited
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คณะกรรมการบร�ษัท
Board of Directors

ดร. สมชัย สัจจพงษ��  (อายุ 59 ป��)
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพ�จารณาการลงทุน

แต�งต้ังเป��นกรรมการ วันท่ี 11 กรกฎาคม 2561

Dr. Somchai Sujjapongse (Age 59 Years old) 
Chairman / Chairman of the Investment Committee 

Appointed Date July 11, 2018
    

การศึกษา / หลักสูตรการอบรม

- ปร�ญญาเอก เศรษฐศาสตร� OHIO STATE UNIVERSITY สหรัฐอเมร�กา 

- ปร�ญญาโท เศรษฐศาสตร� OHIO STATE UNIVERSITY สหรัฐอเมร�กา

- ปร�ญญาตร� เศรษฐศาสตร� (เกียรตินิยม) จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย 

- หลักสูตรหลักนิติธรรมเพ�่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ �นที ่ 3 สำนักงานศาล

   รัฐธรรมนูญ

- หลักสูตรผู�บร�หารระดับสูงด�านว�ทยาการพลังงาน วพน. รุ�น 3 

   สถาบันว�ทยาการพลังงาน พ.ศ. 2556

- การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู�บร�หารระดับสูงของรัฐว�สาหกิจ

   และองค�การมหาชน (PDI) สถาบันพระปกเกล�า พ.ศ. 2554

- หลักสูตรการป�องกันราชอาณาจักรภาครัฐร�วมเอกชน (ปรอ.) รุ�นที่ 20 

   ว�ทยาลัยป�องกันราชอาณาจักร สถาบันว�ชาการป�องกันประเทศประจำป�การ

   ศึกษา 2550-2551

ตำแหน�งอื่น

กรรมการ

           บร�ษัท เคร�อไทย โฮลดิ�งส�  จำกัด (มหาชน)

รองประธานกรรมการบร�หาร / ประธานสายงานสนับสนุนการบร�หาร / 

ประธานสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ / ประธานสายงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค�กร / 

ประธานสายงานสถาบันพัฒนาอาคเนย�

           บร�ษัท เคร�ออาคเนย� จำกัด

ประสบการณ�ทำงาน และ/หร�อตำแหน�งที่สำคัญ 5 ป�ย�อนหลัง 

2558 - 2561 ปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

2557 - 2558 อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

2554 - 2557 ผู�อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

2553 - 2554 ผู�อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐว�สาหกิจ กระทรวงการคลัง

Education  / Certifications

- Ph.D. (Economics) The Ohio State University Columbus, Ohio, U.S.A.

- M.A. (Economics) The Ohio State University Columbus, Ohio, U.S.A.

- B.A. (Economics) (Hons.)  Chulalongkorn University Bangkok, Thailand

- หลักสูตรผู�บร�หารระดับสูงด�านการค�าและการพาณิชย� (TEPCot) รุ�นที่ 2 

   สถาบันว�ทยาการการค�า มหาว�ทยาลัยหอการค�าไทย พ.ศ. 2552

- หลักสูตรผู�บร�หารระดับสูงสถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ�นที่ 2 พ.ศ. 2549 

   สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (Thai institute of Directors : IOD) 

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ�นที่ 75 พ.ศ. 2549

- นักบร�หารระดับสูง ผู�นำที่มีว�สัยทัศน� รุ�นที่ 44 พ.ศ. 2548

Other Positions 

Director 

           Thai Group Holdings Public Company Limited

Vice Chairman of the Executive Board / Chief Administrative Officer /

Chief of Information Technology /

Chief of Human Resources and Corporate Development / 

Chief of Southeast Academy 

           Southeast Group Company Limited

Experience and/or significant position within 5 years 

2015 – 2019 Permanent secretary, Ministry of Finance Commissioner

2014 – 2015 Director-General, The Customs Department

2011 – 2014 Director-General, Fiscal Policy Office, Ministry of Finance 

2010 – 2011 Director-General, State Enterprise Policy Office (SEPO)
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นายอานนท� ชนไมตร�   (อายุ 42  ป�)
กรรมการ / ประธานกรรมการบร�หาร / กรรมการพ�จารณาการลงทุน

แต��งต้ังเป�นกรรมการ วันท่ี 15 มิถุนายน 2561 

Mr. Anon Chonmaitree (Age 42 Years old)
Director / Chairman of the Executive Committee / Member of the Investment 

Committee  

Appointed Date June 15, 2018    

การศึกษา / หลักสูตรการอบรม

- ปร�ญญาโท บร�หารธุรกิจ University of Utah สหรัฐอเมร�กา

- ปร�ญญาโท เศรษฐศาสตร� มหาบัณฑิต จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย 

- ปร�ญญาตร� เศรษฐศาสตร� บัณฑิต จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย

- Chartered Financial Analyst (CFA), CFA Institute สหรัฐอเมร�กา

- Financial Risk Management (FRM), Global Association of Risk 

   Professional, USA

- หลักสูตรที่ปร�กษาทางการเง�นสมาคมบร�ษัทหลักทรัพย� ไทย

ตำแหน�งอื่น

กรรมการ / บร�ษัท โกลบอล บิสสิเนส คอนเน็คชั่น จำกัด

ประสบการณ�ทำงาน และ/หร�อตำแหน�งที่สำคัญ 5 ป�ย�อนหลัง 

2559 – ป�จจ�บัน  ผู�อำนวยการอาวุโส บร�ษัท เคร�ออาคเนย� จำกัด  

2556 – 2558  ผู�อำนวยการอาวุโส บร�ษัท กรุงไทยแอดไวซ� เซอร�ร�่  จำกัด 

2553 – 2557 ผู�อำนวยการอาวุโส บร�ษัท โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

Education  / Certifications

- Master of Business Administration University of Utah, USA 

- Master of Economics, Chulalongkorn University

- Bachelor of Economics, Chulalongkorn University

- Chartered Financial Analyst (CFA), CFA Institute USA

- Financial Risk Management (FRM), Global Association of Risk 

   Professional, USA

- Financial Advisor Program, Association of Thai Securities Company

Other Positions 

 Director / Global Business Connection Company Limited

Experience and/or significant position within 5 years 

2016 – Present Senior Vice President, Southeast Group Co., Ltd.

2013 – 2015 Senior Vice President, KTB Advisory Co., Ltd.

2010 – 2014 Senior Vice President, Capital Nomura Securities, Plc
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ดร. มหัทธนะ  อัมพรพ�สิฏฐ�  (อายุ 43 ป�)
กรรมการ  / กรรมการบร�หาร / กรรมการผู�จัดการ

แต�งต้ังเป��นกรรมการ วันท่ี  2  มกราคม  2563

Dr. Mahatana   Ampornpisit(Age 43 Years old)
Director / Member of the Executive Director / Managing Director

Appointed Date  January  2, 2020     

การศึกษา / หลักสูตรการอบรม

- ปร�ญญาเอก เศรษฐศาสตร� 

   Claremont Graduate University, CA, USA. 

- ปร�ญญาโท เศรษฐศาสตร� 

   Claremont Graduate University, CA, USA.

- ปร�ญญาโท เศรษฐศาสตร� 

   Suffolk University, MA, USA. 

- ปร�ญญาโท ศิลปศาสตร� การเง�นระหว�างประเทศและเศรษฐศาสตร� 

   จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย

- ปร�ญญาตร� เศรษฐศาสตร� 

   University of California, Irvine, CA, USA.

ตำแหน�งอื่น

ไม�มี

ประสบการณ�ทำงาน และ/หร�อตำแหน�งที่สำคัญ 5 ป�ย�อนหลัง 2558-2561

2560 – 2561  ผู�อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ 

                       บร�ษัท เคร�อไทย โฮลดิ�ง จำกัด (มหาชน)

2558 – 2560  ผู�อำนวยการส�วนนโยบายประกันภัย 

                     สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

Education  / Certifications

- Ph.D. in Economics

   Claremont Graduate University, CA, USA (Thai Government scholarship)  

- Master of Arts in Economics

   Claremont Graduate University, CA, USA (Thai Government scholarship)  

- Master of Arts in Economics

   Suffolk University, Boston, MA, USA  (Thai Government scholarship)  

- Master of Arts, Program in International Economics and Finance 

   Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand 

- Bachelor of Arts, School of Social Science, Major in Economics 

   University of California, Irvine, CA, USA

Other Positions 

None

Experience and/or significant position within 5 years 

2017 – 2018  Senior Vice President, Business Development 

                        Thai Group Holdings  Public Company Limited

2015 – 2017  Head of Insurance Policy Sub Division, Bureau of Financial Benefit 

                       Policy Protection System Policy Fiscal Policy Office, Ministry of Finance

คณะกรรมการบร�ษัท
Board of Directors
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นายว�ศิษฐ� โทนุสิน  (อายุ 53 ป�)  
รองประธานกรรมการ / กรรมการบร�หารความเสี่ยง / กรรมการบร�หาร  

แต�งต้ังเป��นกรรมการ วันท่ี 6  กันยายน  2562

Mr. Wisit Thonusin (Age 53 Years old)
Vice Chairman / Member of Risk Management Committee / Member of the 

Executive Director 

Appointed Date September 6, 2019

การศึกษา / หลักสูตรการอบรม

- ปร�ญญาตร� คณะบร�หารธุรกิจ การตลาด มหาว�ทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย�

ตำแหน�งอื่น

ไม�มี

ประสบการณ�ทำงาน และ/หร�อตำแหน�งที่สำคัญ 5 ป�ย�อนหลัง 

2558 - ป�จจ�บัน   ผู�อำนวยการอาวุโส บร�ษัท  เคร�อไทย โฮลดิ�งส� จำกัด (มหาชน)

2556 - 2558      ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ บร�ษัท ชับบ�สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2553 - 2556     ผู�ช�วยผู�อำนวยการ บร�ษัท โตเกียวมาร�นประกันชีว�ต (ประเทศไทย) 

                           จำกัด มหาชน

Education  / Certifications

- Bachelor Degree of Business Administration (Major in Finace)

Other Positions 

None

Experience and/or significant position within 5 years 

2015 - Present   Senior Vice President 

                                The  South  East Insurance Public Company Limited    

2013 - 2015        Assistant Managing Director- Marketing 

                                 Chubb Samaggi Insurance Public Company Limited

2010 - 2013        Assistant Vice President  

                             Tokio Marine Life Insurance (Thailand) Public Company Limited
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คณะกรรมการบร�ษัท
Board of Directors

นายไตรรงค� บุตรากาศ (อายุ 50 ป�)
กรรมการ / กรรมการพ�จารณาการลงทุน

แต�งต้ังเป��นกรรมการ วันท่ี 15 มิถุนายน 2561

Mr. Trirong Butragaht   (Age 50 Years old) 
Director / Member of the Investment Committee  

Appointed Date June 15, 2018     

การศึกษา / หลักสูตรการอบรม

- Advance Management Program INSEAD, France 

- ปร�ญญาโท International Management – Finance 

   International University of Japan 

- ปร�ญญาตร� บร�หารธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�

ตำแหน�งอื่น

กรรมการ / บร�ษัท เอส โซฟ�น จำกัด

กรรมการ / บร�ษัท เจนเทิลแอนด�เนเชอรัล จำกัด

กรรมการ / บร�ษัท โฟร�สปูน จำกัด 

ประสบการณ�ทำงาน และ/หร�อตำแหน�งที่สำคัญ 5 ป�ย�อนหลัง 2558-2561 

2560 – ป�จจ�บัน รองกรรมการผู�จัดการ บร�ษัทเคร�ออาคเนย� จำกัด 

2556 – 2560 รองกรรมการผู�จัดการ ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)

2552 – 2556 ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ ธนาคาร ไทยพาณิชย� จำกัด (มหาชน)

Education  / Certifications

- Advance Management Program INSEAD, France 

- Master of International Management – Finance 

   International University of Japan 

- BA (with honors), Business Administration and Marketing Thammasat University

Other Positions 

Director / S Sofin Company Limited

Director / Gentle and Natural Company Limited

Director / Fourspoona Company Limited 

Experience and/or significant position within 5 years 

2017 – Present   Senior Executive Vice President, Southeast Group Co., Ltd. 

2013 – 2017        Senior Executive Vice President, TMB Bank Public Company Limited 

2009 – 2013        Executive Vice President, 

                              Siam Commercial Bank Public Company Limited
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นายสุธนัย ประเสร�ฐสรรพ�  (อายุ 65 ป�) 
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง 

แต��งต้ังเป�นกรรมการ วันท่ี 15 มิถุนายน 2561 

Mr. Suthanai Prasertsan (Age 65 Years old) 
Independent Director / Chairman of the Audit Committee / Chairman of Risk 

Management Committee 

Appointed Date June 15, 2018    

การศึกษา / หลักสูตรการอบรม

- ปร�ญญาโท ว�ทยาศาสตร�มหาบัณฑิต จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย 

   การจัดการระบบ สารสนเทศ 

- ปร�ญญาตร� เศรษฐศาสตร�บัญฑิต มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร� 

   ว�ชาเอกเศรษฐมิติ ว�ชาโทสถิต

- CISA Certified Information System Auditor ของ ISACA สหรัฐอเมร�กา * 

- CIA Certified Internal Auditor ของ The IIA สหรัฐอเมร�กา * 

- CCSA Certification in Control Self-Assessment ของ The IIA สหรัฐอเมร�กา *

   * ป�จจ�บันไม�ได�รักษาสถานะภาพ

ตำแหน�งอื่น

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / 

กรรมการบร�หารความเสี่ยง

          บร�ษัท ฟอร�จ�น พาร�ท อินดัสตี้ จำกัด (มหาชน)

อนุกรรมการด�านไอที

          บร�ษัท ธนารักษ�พัฒนาสินทรัพย�จำกัด

ประสบการณ�ทำงาน และ/หร�อตำแหน�งที่สำคัญ 5 ป�ย�อนหลัง 

2561 – ป�จจ�บัน  ประธานกรรมการตรวจสอบ

                           บร�ษัท ฟอร�จ�น พาร�ท อินดัสตร�้ จำกัด (มหาชน) 

2560 – ป�จจ�บัน  ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 

                           บร�ษัท ฟอร�จ�น พาร�ท อินดัสตร�้ จำกัด (มหาชน) 

2560 – ป�จจ�บัน  กรรมการบร�หารความเสี่ยง 

                           บร�ษัท ฟอร�จ�น พาร�ท อินดัสตร�้ จำกัด (มหาชน) 

2558 – ป�จจ�บัน  อนุกรรมการด�าน IT บร�ษัท ธนารักษ�พัฒนาสินทรัพย� จำกัด 

2550 – 2558     ผู�บร�หารระดับสูงธนาคารเพ�่อการส�งออกและนำเข�า แห�งประเทศไทย 

2549 – 2550     หัวหน�างานตรวจสอบไทยธนาคาร

Education  / Certifications

- Master of Science in Information Systems Management, 

   Chulalongkorn University

- Bachelor of Economics, Major in Econometrics, Minor in Statistics ,

   Thammasat University 

- CISA Certified Information System Auditor, (ISACA) United States*

- CIA Certified Internal Auditor The Institute of Internal Auditors The IIA, 

   United States *

- CCSA Certification in Control Self-Assessment  The Institute of Internal 

   Auditors (The IIA), United States *Presently  status  not maintained

Other Positions 

Chairman of the Audit Committee, 

President Corporate Goverance Sustanable Development,

Member of Risk Management Committee 

          Fortune Parts  Industry Public Company Limited 

Present Information Technology Subcommittee,

          Dhanarak Asset Development Company Limited

Experience and/or significant position within 5 years 

2018 – Present   Chairman of the Audit Committee, Fortune Parts Industry 

                              Public Company Limited 

2017 – Present   President Corporate Goverance Sustanable Development, 

                              Fortune Parts Industry Public Company Limited

2017 – Present   Member of Risk Management Committee  

                              Fortune Parts Industry Public Company Limited 

2015 – Present   Subcommittee Information Technology, 

                              Dhanarak Asset Development Company Limited

2007 – 2015        Senior Management, Export-Import Bank of Thailand 2006 – 2007 

                              Chief Internal Audit, BankThai Public Company Limited

 

13



นายสมชาย ว�วัฒนวัฒนา (อายุ 66 ป�)
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบร�หารความเสี่ยง

แต��งตั้งเป��นกรรมการ วันที่ 15 มิถุนายน 2561

Mr. Somchai Wiwatwattana (Age 66 Years old) 
Independent Director / Member of the Audit Committee /

Member of Risk Management Committ

Appointed Date June 15, 2018

การศึกษา / หลักสูตรการอบรม

- บัญชีบัณฑิต มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�

- ประกาศนียบัตรการบร�หารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบร�หารระดับสูง 

   (ปกศ.) รุ�นที่ 8 สถาบันพระปกเกล�า

- หลักสูตร Leadership Development Program สถาบัน National University 

   of Singapore (NUS) Business School ประเทศสิงคโปร� 

- หลักสูตรการกำกับดูแลที่ดีและ Anti –corruption สถาบัน IOD พ.ศ. 2557

ตำแหน�งอื่น

ไม�มี 

ประสบการณ�ทำงาน และ/หร�อตำแหน�งที่สำคัญ 5 ป�ย�อนหลัง 2558-2561 

2558 – ป�จจ�บัน อาจารย�พ�เศษหลักสูตรปร�ญญาโทบร�หารธุรกิจ สาขาการบัญชี 

                          ว�ทยาลัยพาณิชยศาสตร� มหาว�ทยาลัยบูรพา

2558 – ป�จจ�บัน อาจารย�พ�เศษหลักสูตรควบตร�-โท ทางการบัญชีและ บร�หารธุรกิจ (IBMP) 

                          คณะพาณิชยศาสตร� และการบัญชี มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร� 

2548 – ป�จจ�บัน อาจารย�พ�เศษโครงการปร�ญญาโทการบัญชี (MAP) 

                          คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี  มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�

2540 – ป�จจ�บัน อาจารย�พ�เศษภาคว�ชาการบัญชี คณะพาณิชย�ศาสตร�และการบัญชี 

                          จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย 

2540 – ป�จจ�บัน ที่ปร�กษาและคณะทำงานจัดทำระบบศูนย�สินทรัพย�เพ�่�อพัฒนา ระบบ

                          บัญชีบร�หาร ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

2540 – ป�จจ�บัน ที่ปร�กษาศูนย�บร�การว�ชาการแห�งจ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัยและโครงการ

                          ศึกษาต�อเนื่องจ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย

Education  / Certifications

- Bachelor of Accounting, Thammasat University 

- Advanced Certificate Course in Management of Public Economics for 

   Executives (Class 8) ,King Prajadhipok's Institute 

- Leadership Development Program, National University of Singapore (NUS)  

   Business School, Singapore 

- Corporate Governance and Anti –Corruption Program, Thai Institute 

   Of Directors 2014

Other Positions 

None

Experience and/or significant position within 5 years 

2015 – Present  Special Lecturer, Master of Business Administration Program 

                             (Accounting), Graduate School of Commerce, Burapha University. 

2015 – Present  Special Lecturer, Integrated Bachelor’s and Master’s Degree 

                             Program in Business and Accounting (IBMP), Faculty of Commerce 

                             and Accountancy,Thammasat University 

2005 – Present Special Lecturer, Master of Accounting Program (MAP), 

                             Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University

1997 – Present Special Lecturer, Department of Accounting, Faculty of Commerce 

                             and Accountancy, Chulalongkorn University

1997 – Present Consultant and the Working Group of Assets System for Managerial 

                             Accounting System Development, Stock Exchange of Thailand 

1997 – Present Consultant, Chula Unisearch and the Continuing EducationCenter, 

                             Chulalongkom University

คณะกรรมการบร�ษัท
Board of Directors
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นางอภิญญา ปุญญฤทธ์ิ (อายุ 65  ป��)
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

แต��งต้ังเป�นกรรมการ วันท่ี 15 มิถุนายน 2561 

Mrs. Apinya Poonyarit (Age 65 Years old) 
Independent Director / Member of the Audit Committee 

Appointed Date June 15, 2018    

การศึกษา / หลักสูตรการอบรม

- ปร�ญญาโท ศิลปศาสตร�มหาบัณฑิต (จ�ตว�ทยาสังคม) จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย 

- ปร�ญญาตร� ศิลปศาสตร�บัณฑิต (จ�ตว�ทยา) มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�

- หลักสูตรว�ทยากร นักบร�หารด�านการเง�นการธนาคาร 

- Participatory Approach to Self-Help Group (Germany) 

- Human Resource Studies (U.K.)

ตำแหน�งอื่น

ไม�มี

ประสบการณ�ทำงาน และ/หร�อตำแหน�งที่สำคัญ 5 ป�ย�อนหลัง 

2555 – 2559  ผู�อำนวยการฝ�ายเง�นฝากธนาคารเพ�อ่การเกษตรและสหกรณ�การเกษตร

2558 – 2560  อดีตอุปนายกสมาคมศิษย�เก�าเขมะสิร�อนุสสรณ� 

                        และอดีตรองประธานคณะทำงานบทบาทหญิงชาย (Gender) รวมพลัง 

                        สร�างสรรค�สังคม ธ.ก.ส. 

2554 – 2556  อดีตกรรมการสมาคมนักฝ�กอบรมแห�งประเทศไทย  

2547 – 2551  อดีตกรรมการสมาคมจ�ตว�ทยาแห�งประเทศไทย

Education  / Certifications

- Master of Arts in Social Psychology, Chulalongkorn University 

- Bachelor of Arts in Psychology, Thammasat University

- Lecturer Program in Banking and Finance Management

- Participatory Approach to Self-Help Group (Germany) 

- Human Resource Studies (United Kingdom)

Other Positions 

None

Experience and/or significant position within 5 years 

2012 – 2016  Director of Deposit Division Bank for Agriculture and Agricultural 

                        Cooperatives

2015 – 2017  Former Vice-President of Khemasiri Memorial SchoolAssociation 

                        and Former Chairman of Working Group of Gender Creative Social 

                        Power, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives

2011 – 2013  Former Director of Thailand Society For Training and Development 

2001 – 1998  Former Director of the Thai Psychological Association
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คณะผู�บร�หาร
Executive Officers

ประสบการณ�
บร�ษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
          ตั้งแต� เดือนมกราคม 2563
ผู�อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ
          บร�ษัท เคร�อไทย โฮลดิ�ง จำกัด (มหาชน)
ผู�อำนวยการส�วนนโยบายประกันภัย 
          สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

การศึกษา
ปร�ญญาเอก เศรษฐศาสตร� 
          Claremont Graduate University, CA, USA. 
ปร�ญญาโท เศรษฐศาสตร� 
          Claremont Graduate University, CA, USA.

ปร�ญญาโท เศรษฐศาสตร� 
          Suffolk University, MA, USA. 
ปร�ญญาโท ศิลปศาสตร� การเง�นระหว�างประเทศ
และเศรษฐศาสตร� 
          จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
ปร�ญญาตร� เศรษฐศาสตร� 
          University of California, Irvine, CA, USA.

Experience
Thai Insurance Public Company Limited 
          since Jan 2020
Senior Vice President, Business Development
          Thai Group Holdings  Public Company Limited

Head of Insurance Policy Sub Division, 
Bureau of Financial Benefit Policy Protection 
System Policy, Fiscal Policy Office, 
Ministry of Finance

Education 
Ph.D. in Economics
          Claremont Graduate University, CA, USA. 

          (Thai Government scholarship)  
Master of Arts in Economics
          Claremont Graduate University, CA, USA. 

          (Thai Government scholarship)  
Master of Arts in Economics
          Suffolk University, Boston, MA, USA. 
          (Thai Government scholarship)  
Master of Arts, Program in International 
Economics and Finance 
          Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand 

Bachelor of Arts, School of Social Science, 
Major in Economics 
          University of California, Irvine, CA, USA.

กรรมการผู�จัดการ

Managing Director

ดร. มหัทธนะ อัมพรพ�สิฏฐ�

Dr. Mahatana Ampornpisit
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ประสบการณ�
บร�ษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
          ตั้งแต� เดือน กรกฎาคม 2561
ผู�อำนวยการอาวุโส  ฝ�ายบัญชีและการเง�น 
          บร�ษัท เคร�อไทย โฮลดิ�ง จำกัด (มหาชน)
ผู�อำนวยการแผนกบัญชีการเง�นและการลงทุน  
          บร�ษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)     
ผู�ช�วยผู�อำนวยการแผนกบัญชีการเง�น
          บร�ษัท แมนูไลฟ� (ประเทศไทย) 
          ประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)

การศึกษา
ปร�ญญาโท เศรษฐศาสตร� 
          มหาว�ทยาลัยนิวเซาท�เวลส� ประเทศออสเตรเลีย     
ปร�ญญาตร� บัญชี, สารสนเทศทางการบัญชี  
คณะพาณิชยศาสตร�และการบัญชี
          จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย

Experience
The Thai Insurance Public Company Limited
          2018 - Present
Senior Vice President - Finance and  
Accounting Department 
          Southeast Group Co., Ltd. 
Vice President – Finance and Accounting 
Department 
          The Falcon Insurance Public Company 
          Limited    
Assistant Vice President – Finance and  
Accounting, Business Process Development  
          Manulife Insurance (Thailand) 
          Public Company Limited

Education 
Master of Commerce - Economics, 
          University of New South Wales, Australia    
Bachelor’s degree Faculty of Commerce and  
Accountancy ,
          Chulalongkorn University
 

รองกรรมการผู�จัดการ สายงานการเง�น

Assistant Managing Director of Finance and  
Accounting  

นางสาวอารยา สวัสดิชัย

Ms. Araya Sawatdichai 

ประสบการณ�
บร�ษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
          ตั้งแต�เดือนมกราคม 2563
ผู�ช�วยผู�อำนวยการ 
          บร�ษัท อาคเนย�ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
รองผู�อำนวยการ 
          บร�ษัท เมืองไทยประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)
ผู�จัดการอาวุโส 
          บร�ษัท กรุงไทย-แอกซ�า ประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)

การศึกษา
ปร�ญญาโท ว�ศวกรรมซอฟแวร�
          มหาว�ทยาลัยศร�ปทุม
ปร�ญาตร� ว�ทยาศาสตร�คอมพ�วเตอร�
          มหาว�ทยาลัยศร�ปทุม

Experience
Head of Innovation and Product 
          Thai Insurance Public Company Limited 
          since Jan 2020
Assistant vice president (AVP) Strategy and 
planning department
          South East Insurance Public Company 
          Limited
Assistant vice president (AVP)  Strategy 
Strategy Development Technology information, 
          Muang Thai Life Assurance Public 
          Company Limited Disclaimer
User Platform Specialist Digital Strategy 
          Krungthai-AXA Life Insurance Public 
          Company Limited.

Education 
Master's degree Software Engineering
          Sripatum University
Bachelor Computer sciences    
          Sripatum University

ผู�ช�วยผู�อำนวยการ สายงานนวัตกรรม และ 
คิดค�นผลิตภัณฑ�

Assistant Vice President of Innovation and
Product 

นางสาวจันทิมา ศิร�จรรยาวัฒน� 

Ms. Juntima Sirichanyawat
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ประสบการณ�
บร�ษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
          ตั้งแต� เดือน ธันวาคม 2562
ผู�อำนวยการสายงานการตลาด 
          บร�ษัท แกรนด�โฮมมาร�ท จำกัด
ผู�จัดการอาวุโส ฝ�ายขายและการตลาด 
          โรเธนเบิร�ก กรุ�ป
ผู�จัดการส�วนสื่อสารการตลาด 
          บร�ษัท ผลิตภัณฑ�ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

การศึกษา
ปร�ญญาโท การว�จัยทางพฤติกรรมศาสตร� 
          สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร�  (นิด�า)
ปร�ญญาตร� นิเทศศาสตร� 
          มหาว�ทยาลัยหอการค�าไทย

Experience
The Thai Insurance Public Company Limited, 
          2019 - Present
Marketing Director 
          Grand Home Mart Co., Ltd.
Senior Sale & Marketing Manager 
          Rothenburg Group
Marketing Communication Division Manager  

Education 
 M.A. (Social Development) 
          National Institute of Development 
Administration (Nida) (My thesis : Antecedents 
and Consequences of Sufficient Behavior of 
Junior Secondary Students in Schools with 
Sufficiency Economy Project was recognized 
with on Honorable Mention Award by National 
Research Council of Thailand (NRCT) in 2009)
B.A. (Communication Arts) 
          The University Of The Thai Chamber Of 
          Commerce

ผู�ช�วยผู�อำนวยการสายงานขาย

Assistant Vice President of Sales

นางสาวจ�ตติพร ไวโรจน�ว�ทยาการ

Ms. Chitiporn Virotvithayagan

ประสบการณ�
บร�ษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
          ตั้งแต� เดือน กุมภาพันธ� 2559               
ผู�จัดการภาคเหนือ 
          บร�ษัท เคเอสเค ประกันภัย จำกัด (มหาชน)    
ผู�จัดการ ฝ�ายขายภาคเหนือ 
          บร�ษัท แอกซ�า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
ผู�จัดการสาขา 
          บร�ษัท อลิอันซ� ซี.พ�. ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
ฝ�ายการตลาด 
          บร�ษัท คิวบีอี ประกันภัย ประเทศไทย จำกัด
          (มหาชน) 

การศึกษา
ปร�ญญาตร� สาขาการตลาด 
          มหาว�ทยาลัยรามคำแหง 

การอบรม
ANZIIF Thai (Certificate Program)
TII (Special Program)
PRH Program 

Experience
The Thai Insurance Public Company Limited.
          2016 - Present
Head Unit Branch 
          KSK Insurance Plc. 
Branch Marketing Manager 
          AXA Insurance Plc.
Branch Manager 
          Allianz C.P Insurance Plc.
QBE Insurance Plc.

Education 
Bachelor of Business Administration 
          Ramkhamhaeng University 

Training 
ANZIIF Thai (Certificate Program) 
TII (Special Program) 
PRH Program

ผู�ช�วยผู�อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ 

Assistant Vice President of Operation

นายกรเอก  ศร�ทิพาธร 

Mr.Kornaek  Sritipathon

คณะผู�บร�หาร
Executive Officers
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ประสบการณ�
บร�ษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
          ตั้งแต� เดือน มกราคม 2563
ผู�จัดการสายงานการตลาดดิจ�ทัลประจำ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก
          บร�ษัท นิสสัน เอชีย และโอเชียเนีย 
ผู�ช�วยรองประธานสายงานการตลาดดิจ�ทัล
และคอนเทนต� 
          บร�ษัท กรุงไทย-แอกซ�า ประกันชีว�ต จำกัด 
          (มหาชน)
หัวหน�าสายงานการตลาดดิจ�ทัลและคอนเทนต�
          บร�ษัท แบงกอก เซิร�ช เทคโนโลยี
ผู�อำนวยการสายงานบรรณาธิการเว็บไซต�
          บร�ษัท แบงกอก เซิร�ช เทคโนโลยี

การศึกษา
ปร�ญญาตร� มนุษยศาสตร� 
          มหาว�ทยาลัยหอการค�าไทย
ประกาศนียบัตร การจัดการธุรกิจ 
          TAFE NSW College ออสเตรเลีย
ประกาศนียบัตรทางการตลาด 
          สถาบันบัณฑิตบร�หารธุรกิจศศินทร� 
          แห�งจ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย

Experience
The Thai Insurance Public Company Limited
Regional Digital Marketing Manager 
          Nissan Motor Asia Pacific Company
          Limited 
Assistant Vice President - Digital and Content 
Marketing
          Krungthai-AXA Life Insurance Public 
          Company Limited
Head of Digital and Content Marketing
          Bangkok Search Technologies Limited
Editorial Director
          Bangkok Search Technologies Limited

Education 
Bachelor Degree (Humanity)
          The University of the Thai Chamber of
          Commerce
Certificate (FMCG Business Management)
          TAFE NSW College, New South Wales, 
          Australia 
Certificate (Marketing)SASIN Institute
          Chulalongkorn University

ผู�ช�วยผู�อำนวยการสายงานการตลาด

Assistant Vice President of Branding and 
Digital Marketing

นายชาลี ลีติกุล

Mr. Chalee Leetikul

ประสบการณ�
บร�ษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
          ตั้งแต�ป� 2557
Executive Assistant Manager  
          Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. 
          Thailand Branch
Executive IT Special List
          MSIG Insurance (Thailand) Co., Ltd.
Senior RPG Programmer
          Thaimex Finance&Securities Co.,Ltd

การศึกษา
ปร�ญญาตร� คณะว�ทยาการคอมพ�วเตอร� 
          มหาว�ทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Experience
The Thai Insurance Public Company Limited.
          2014 - Present
Executive Assistant Manager  
          Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. 
          Thailand Branch
Executive IT Special List
          MSIG Insurance (Thailand) Co., Ltd.
Senior RPG Programmer
          Thaimex Finance&Securities Co.,Ltd

Education 
Bachelor’s degree  Computer Science
          Suan Sunandha Rajabhat University

ผู�ช�วยผู�อำนวยการ ฝ�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Assistant Vice President of Information 
Technology

นายธนเสฏฐ� มหาสิทธิธำรงกุล

Mr. Thanaseth Mahasitithumrongkul
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คณะผู�บร�หาร
Executive Officers

ประสบการณ�
บร�ษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
          ตั้งแต�ป� 2547

การศึกษา
ปร�ญญาตร� (บร�หารธุรกิจ) 
          มหาว�ทยาลัยหอการค�าไทย

Experience
The Thai Insurance Public Company Limited 
          2004 - Present

Education 
Bachelor of Business
          University of the Thai Chamber of 
          Commerce

เลขานุการบร�ษัท / ผู�ช�วยผู�อำนวยการสายงาน
ความสัมพันธ�องค�กร

Company Secretary / 
Assistant Vice President of Corporate Relations

นางสาวจ�ฑามาศ สอทิพย�

Ms. Jutamas Sorthip
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รายชื่อผู�ถือหุ�นรายใหญ�
Major Shareholders

ข�อมูล ณ  วัน Record Date วันที่ 16 มีนาคม 2563

Information From the Record Date On March 16, 2020

ทุนจดทะเบียนและเร�ยกชำระเต็มมูลค�าแล�ว 

 235,000,000 บาท      (23,500,000 หุ�น           มูลค�าหุ�นละ 10 บาท)

แบ�งออกเป�น

   หุ�นสามัญ 234,999,830 บาท      (23,499,283 หุ�น           มูลค�าหุ�นละ 10 บาท)

   หุ�นบุร�มสิทธิ                 170 บาท                     (17 หุ�น           มูลค�าหุ�นละ 10 บาท)

Authorized Capital and Fully Paid

 235,000,000 Bath      (23,500,000 Share(s) / Par Value 10 Baht) 

Divided to

   Ordinary Share 234,999,830 Baht      (23,499,283 Share(s) / Par Value 10 Bath)

   Preferred Share                 170 Baht                       (17Share(s) / Par Value 10 Bath)

นโยบายการจ�ายเง�นป�นผล

   จ�ายไม�ต่ำกว�าร�อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ข�้นอยู�กับผลการดำเนินงาน แนวโน�มของภาวะเศรษฐกิจและความเพ�ยงพอของเง�นกองทุนที่บร�ษัทฯ ต�องดำรงไว�

ตามข�อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข�อง รวมทั้งความเพ�ยงพอของเง�นกองทุนต�อการขยายงาน

Dividend Payment Policy

   The Company will pay dividend to the Shareholder of not less than 40 percent of net profit, depending to the Company’s financial performance, 

the economic trends and the adequacy of the capital required by related laws and the capital for company’s further expansion.

บร�ษัท เคร�อไทย โฮลดิ�งส� จำกัด (มหาชน)
Thai Group Holdings Public Co.,Ltd.

นางนิตยา บุรณเวช
Mrs.Nittaya  Puranaveja

1.

2.

21,957,646

 
179,700

93.44%

 
0.76%

ลำดับ
No

ชื่อผู�ถือหุ�น
Name

 จำนวนหุ�น 
Unit

%*
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โครงสร�างองค�กร
Organization Structure

รองกรรมการผูจัดการ
Deputy Managing Director

คณะกรรมการบร�ษัท
Board of Directors

คณะกรรมการ
พ�จารณาการลงทุน

Investment Committee

คณะกรรมการบร�หาร
Executive Committee

ฝายลงทุน
Investment Dept

กรรมการผูจัดการ
Managing Director

สายงานขาย
Sale

ฝายขาย 1
Sale 1

ฝายขาย 2
Sale 2

สายงานการตลาด
Marketing

ฝายการตลาด
Marketing

ฝายการตลาด Online
Online Marketing

ฝายบัญชีและจัดเก็บเบี้ย
Accounting & Collection

ฝายกฏหมาย
Legal

สายงานการเง�น
Finance

ฝายวางแผนกลยุทธองคกร
Strategic Planning

ฝายพัฒนาธุรกิจ
Business Development Actuary

สวนงาน 
Management Information

สายงานวางแผน
กลยุทธองคกรและพัฒนาธุรกิจ

Strategic Planning and
Business Development

สำนักกรรมการ
และเลขานุการบร�ษัท

Director's office /
Company Secretary

สำนักบร�หารโครงการพ�เศษ
Special Project Management

ฝายพ�จารณารับประกันภัย
Underwrite

ฝายคณิตศาสตรประกันภัย
Actuary

สายงานพ�จารณารับประกันภัย
Underwrite 
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สำนักตรวจสอบ
Internal Audit Office

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

Risk Management Committee

ฝายคิดคนผลิตภัณฑ
Product Development

สายงานนวัตกรรม
และคิดคนผลิตภัณฑ

Innovation and
Product Development

ฝายงานนวัตกรรม
Innovation

ฝายทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management

ฝายสื่อสารองคกร
Corporate Communication

ฝายบร�การสำนักงาน
Office Service & Admin

สายงานความสัมพันธองคกร
Corporate Relations

สายงานเทคโนโลยี
Information Technology

ฝายดูแลโครงสราง
ระบบสารสนเทศ

Infrastructure

ฝายพัฒนาแพลตฟอรม
Platform Development

ฝายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology

สวนงานกำกับ
และปฏิบัติตามกฎหมาย

Compliance office

สวนงานบร�หารความเสี่ยง
Risk Management

สำนักบร�หารความเสี่ยงและ
กำกับการปฎิบัติตามกฎหมาย

Risk Management and
Compliance office

สายงานปฏิบัติการ
Operation

ฝายสินไหม
Claim

ฝายบร�การและลูกคาสัมพันธ
Service and customer relation
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การแปลงสภาพหุ�นบุร�มสิทธิเป�นหุ�นสามัญ

           ตามที่ที่ประชุมว�สามัญผู�ถือหุ�นครั้งที่ 1/2552 ของ บร�ษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2552 ได�มีมติอนุมัติการเพ��มทุนจดทะเบียน 

โดยการออกหุ�นบุร�มสิทธิใหม� บร�ษัทฯได�ดำเนินการจัดสรรหุ�นบุร�มสิทธิเพ��มทุนดังกล�าวให�กับผู�ถือหุ�นเดิม จำนวน 4,500,000 หุ�น และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

ได�รับเป�นหลักทรัพย�จดทะเบียนโดยให�เร��มทำการซ้ือขายได�ต้ังแต�วันท่ี 1 เมษายน 2552 โดยกำหนดให�บุร�มสิทธิของหุ�นบุร�มสิทธิมีอายุจนถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2555 

เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล�าวแล�ว ให�บุร�มสิทธิของหุ�นบุร�มสิทธิเป�นอันสิ�นสุดลงทันที โดยให�มีสิทธิเป�นอย�างเดียวกับหุ�นสามัญ และให�แปลงหุ�นบุร�มสิทธิเป�นหุ�นสามัญ

ในอัตราหุ�นบุร�มสิทธิ 1 หุ�นต�อ หุ�นสามัญ 1 หุ�น  ในการนี้ให�ทำได�โดยผู�ถือหุ�นบุร�มสิทธิยื่นคำขอแปลงหุ�นต�อบร�ษัทฯ พร�อมกับส�งมอบใบหุ�นคืนให�แก�บร�ษัทฯ ตาม

หลักเกณฑ� เง�่อนไข และว�ธีการที่บร�ษัทกำหนดฯ โดยกำหนดวันใช�สิทธิแปลงสภาพหุ�นบุร�มสิทธิ เป�นหุ�นสามัญ ทุกวันที่ 15 กุมภาพันธ� วันที่ 15 มิถุนายน และ

วันที่ 15 ตุลาคม ของทุกป� จนกว�าหุ�นบุร�มสิทธิจะแปลงเป�นหุ�นสามัญหมด โดยผู�ถือหุ�นบุร�มสิทธิสามารถใช�สิทธิแปลงหุ�นครั้งแรกในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 

Conversion of preferred shares into ordinary shares           

           Pursuant to the Extra Ordinary Meeting of Shareholders No. 1/2009 of the Thai Insurance Public  Company Limited held on January 9,2009 

has resolved to increase the registered capital by issuing new  preferred shares. The company has allotted shares to raise capital to existing 

shareholders of 4,500,000  preferred shares, and their subsequent listing on April 1st, 2009. The preferential rights of the preferred shares 

should be expired on 31st May 2012 and upon expiration, the preferential rights of the preferred shares should all be ceased forthwith and 

entitled to the same rights as the ordinary shares and the preferred shares shall be mandatory converted into ordinary shares at the ratio of 

1 preferred share to 1 ordinary share. In such case, conversion can be done by the shareholders applying for conversion and returning the share 

certificate to the Company according to criteria, conditions, and methods to be prescribed by the Company. The exercise dates are fixed on 

every 15th February, 15th June and 15th October of each year and the Company will open for the conversion until all preferred shares have 

been converted to ordinary shares by which the first conversion date is fixed on 15th June 2012 

การแปลงสภาพหุ�นบุร�มสิทธิเป�นหุ�นสามัญ
Conversion of preferred shares into ordinary shares
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การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
Management and corporate governance

โครงสร�างของคณะกรรมการ ประจำป� 2562
           คณะกรรมการประกอบด�วย คณะกรรมการบร�ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการนโยบายและกลยุทธ� คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณา
ค�าตอบแทน คณะกรรมการพ�จารณาการลงทุน คณะกรรมการบร�หาร และคณะกรรมการบร�หารความเส่ียง มีขอบเขตหน�าท่ีและความรับผิดชอบ สรุปได�ดังน้ี
           1. คณะกรรมการบร�ษัท มีจำนวน 8 คน มีอำนาจหน�าที่ในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบร�ษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให�
ฝ�ายจัดการดำเนินการให�เป�นไปตามนโยบายที่กำหนดไว�อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กรรมการของบร�ษัทฯ สองคนลงลายมือชื่อร�วมกันและ
ประทับตราสำคัญของบร�ษัทฯ มีอำนาจกระทำการผูกพันแทนบร�ษัทฯ ได�ตามเง�่อนไขที่ระบุไว�ในหนังสือรับรองและข�อบังคับของบร�ษัท
           2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 คน มีหน�าที่ดูแลให�บร�ษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดูแลไม�ให�เกิดความขัดแย�ง
ทางผลประโยชน�โดยการสอบทานรายการระหว�างบร�ษัทฯ หร�อบร�ษัทย�อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งคัดเลือกและเสนอแต�งตั้งผู�สอบบัญชีของบร�ษัทฯ 
พร�อมกำหนดค�าตอบแทนในการสอบบัญชีตลอดจนสอบทานรายงานทางการเง�นของบร�ษัทฯ ให�เป�นไปตามมาตรฐานการบัญชีอย�างพอเพ�ยงและเช่ือถือได� 
(สามารถอ�านรายละเอียดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบใน www.thaiins.com)
           3. คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน มีจำนวน 3 คน มีหน�าที่กำหนดหลักเกณฑ�ว�ธีการเกี่ยวกับการบร�หารงานบุคคล การกำหนด
ค�าตอบแทนของคณะกรรมการ ผู�บร�หาร พนักงาน และค�าตอบแทนของที่ปร�กษา เสนอแนะว�ธีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการ และติดตาม
ผลการประเมิน รวมทั้งมีหน�าที่สรรหากรรมการเพ�่อมาดำรงตำแหน�ง
           4. คณะกรรมการนโยบายและกลยุทธ� มีจำนวน 3 คน ทำหน�าที่สนับสนุนคณะกรรมการและฝ�ายจัดการ ให�คำปร�กษาในการกำหนดนโยบายทิศทาง
การดำเนินธุรกิจ เป�าหมายกลยุทธ� ติดตามและประเมินผล ตลอดจนให�คำแนะนำคณะกรรมการและฝ�ายจัดการในการดำเนินการธุรกิจให�เป�นไปตามนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
           5. คณะกรรมการพ�จารณาการลงทุน มีจำนวน 3 คน เพ�่อให�สอดคล�องกับประกาศเร�่องการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส�งเสร�ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) คณะกรรมการจ�งมีมติจัดต้ัง คณะกรรมการพ�จารณาการลงทุนเพ�อ่มีหน�าท่ีกำหนดนโยบายการลงทุนพ�จารณาจัดทำ 
ระเบียบ ว�ธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน พ�จารณาและอนุมัติการลงทุน รวมทั้งกำกับดูแลสถานะของเง�นลงทุนของบร�ษัท ให�เป�นไปตามนโยบายการลงทุนและ
ข�อกำหนดของ คปภ.
           6. คณะกรรมการบร�หาร มีจำนวน 2 คน โดยคณะกรรมการบร�หารท้ังคณะเป�นสมาชิกของคณะกรรมการนโยบายและกลยุทธ� มีหน�าท่ีกำหนดนโยบาย 
เป�าหมาย กลยุทธ� แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำป� เพ�่อเสนอให�คณะกรรมการบร�ษัทอนุมัติ ตลอดจนควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ 
ให�เป�นไปตามนโยบาย เป�าหมาย กลยุทธ� แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำป�ที่ได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการบร�ษัท
           7.   คณะกรรมการบร�หารความเส่ียง มีจำนวน 6 คน ทำหน�าท่ีกำหนดขอบเขตการบร�หารความเส่ียงให�สอดคล�องกับนโยบายการบร�หารความเส่ียง
บร�ษัทและครอบคลุมประเภทความเสี่ยงที่อาจส�งผลกระทบต�อรายได� เง�นกองทุน ชื่อเสียง หร�อการดำรงอยู�ของบร�ษัท

หมายเหตุ :
                  ลำดับที่ 2 พ�นจากตำแหน�งกรรมการ เนื่องจากลาออก มีผลนับแต�วันที่ 6 กันยายน 2562
                  ลำดับที่ 3 ได�รับการแต�งตั้งเป�นกรรมการ มีผลนับแต�วันที่ 6 กันยายน 2562
                  ลำดับที่ 1 ได�รับการแต�งตั้งเป�นรักษาการกรรมการผู�จัดการอีกตำแหน�ง มีผลนับแต�วันที่ 6 กันยายน 2563
                   * เป�นกรรมการผู�มีอำนาจลงนามผูกพัน บร�ษัทฯ ตามกำหนดในหนังสือรับรองบร�ษัทฯ

ดร. สมชัย สัจจพงษ�

นางสาวอรวรรณ วรป�ญญา

นายว�ศิษฐ� โทนุสิน

นายอานนท� ชนไมตร�

นายไตรรงค� บุตรากาศ

นายสมชาย ว�วัฒนวัฒนา

นายสุธนัย ประเสร�ฐสรรพ�

นางอภิญญา ปุญญฤทธิ์

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ลำดับที่ รายชื่อ ตำแหน�ง หมายเหตุ

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ 

กรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการที่เป�นผู�บร�หาร

กรรมการที่เป�นผู�บร�หาร

กรรมการที่เป�นผู�บร�หาร

 -

-

-

-

-
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Structure of The Board of Directors 2019
           The Company’s structure of management consists of the Board of Directors. Audit Committee. Nomination and Compensation Committee. 
Strategy and Policy Committee. Investment Committee Executive Committee and Management. Risk Management Committee. Duties and 
responsibilities of each Committee are summarized as follows:
           1. Board of Directors - comprises of 8 directors authorized to formulate the company’s business /management policies and to monitor/
supervise activities of the management to ensure efficiency and attainment of corporate objectives. Two board of directors’ signatures 
accompanied by an official company seal allows the directors to engage in legally binding agreement on behalf of the company according to 
the Company’s Affidavit and the Company’s Articles of Association.
           2. Audit Committee - comprises of 3 directors is responsible for ensuring effective corporate internal controls system, accurate financial 
disclosures, compliance with accepted accounting standards, prevention of  potential conflict of interests within the scope of business I related 
persons and specify compensation for auditor. (Can see Charter of the Audit Committee in detail on www.thaiins.com)
           3. Nomination and Compensation Committee - comprises of 3 directors has its duties to determine criteria relating to personnel 
management, to determine remuneration of the Board of Directors, the Management, employees and consultant, and to propose the method 
to evaluate the work performance of directors and the Board of Directors, and to follow up the result of evaluation. Moreover 1 has its duties 
to nominate qualified persons to be directors
           4. Strategy and Policy Committee - comprises of 4 directors has been responded to support the Board and Management. The Board has 
given the advices in policy, target and strategic determination, direction of business operation, monitoring and evaluation throughout given 
the advices to the management for good corporate  governance policy.
           5. Investment Committee - comprises of 3 directors to comply with the declaration of investments of the Office of Insurance Commission 
(OIC). the Board of Director had the resolution to establish the Investment  Committee on February 17, 2010 to be responsible for investment 
policy, considering the investment regulations and procedure and considering investment approval as well as monitoring the status of its 
investments according to investment policy and OIC’s investment regulation.
           6. The Executive Committee - comprises of 2 executive directors who are the member of Strategy and Policy Committee. The Board has 
given the advices in policy, target and strategic determination, direction of business operation and annual budget for approval. Finally, they 
monitor and control business operation to be in line with company’ policy, target and strategic determination, direction of business operation 
and annual budget.
           7. The Risk Management Committee - comprises of 6 directors, setting out the scope of risk management in accordance with the Company's 
risk management policy and covering the types of risk that may affect the Company's capital, reputation or business.

Remark : 
                  No.2 has resigned from the director of the Business which has been effective since 6 September 2019
                  No.3 Appointed as Director effective since 6 September 2019
                  No.1 Appointed as Acting Managing Director effective since 6 September 2019
                  * To be the authorized of company obligation in a affidavit’s Ministry of Commerce

Dr.Somchai Sujjapongse*

Ms.Orawan Vorapanya*

Mr.Wisit Thonusin*

Mr.Anon Chonmaitree*

Mr.Trirong Butragaht*

Mr.Somchai Wiwatwattana

Mr.Suthanai Prasertsan

Mrs.Apinya Poonyarit

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

No. Name Position Remark

Chairman

Vice Chairman

Director

Director

Director

Independent Director

Independent Director

Independent Director

Executive Director

Executive Director

Executive Director

 -

-

-

-

-
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ลักษณะโครงสร�างของคณะกรรมการบร�ษัท ประจำป� 2562
ประกอบด�วย
 กรรมการที่เป�นผู�บร�หาร 3   ท�าน
 กรรมการที่ไม�ได�เป�นผู�บร�หาร 2   ท�าน
 กรรมการที่เป�นอิสระ  3   ท�าน
           คณะกรรมการบร�ษัท ประกอบด�วยกรรมการอิสระ 3 ท�าน เท�ากับหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งป�จจ�บันมีจำนวน 8 ท�าน องค�ประกอบ
ของคณะกรรมการบร�ษัทมีความเหมาะสมท่ีจะทำให�คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�อย�างมีประสิทธิภาพ ประธานกรรมการบร�ษัทไม�ได�เป�นบุคคลเดียว
กับกรรมการผู�จัดการ และไม�มีความสัมพันธ�ใดๆกับฝ�ายบร�หาร
           คุณสมบัติของกรรมการที่เป�นอิสระ 
           1. มีอายุไม�เกิน 65 ป�
           2. มีการศึกษาไม�ต่ำกว�าปร�ญญาตร�
           3. มีคุณสมบัติของการเป�นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ�ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย�
               แห�งประเทศไทยกำหนด
           (ข�อ 1 – 2 เป�นคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บร�ษัทฯกำหนดข�้น มากกว�าเกณฑ�ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย� และตลาดหลักทรัพย� 
            และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย กำหนด)

เลขานุการบร�ษัท
           คณะกรรมการบร�ษัทฯ  ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ� 2560 ได�มีมติแต�งตั้ง นางสาวจ�ฑามาศ สอทิพย� ทำหน�าที่เป�นเลขานุการบร�ษัท 
ซึ่งเป�นผู�มีความรู�ความสามารถ โดยมีหน�าที่และความรับผิดชอบ ดังต�อไปนี้
           - ให�คำแนะนำ หลักเกณฑ� ข�อกำหนด ระเบียบ และกฎหมาย ที่คณะกรรมการต�องทราบในการทำหน�าที่กรรมการบร�ษัทจดทะเบียน
           - จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต�อไปนี้
 • ทะเบียนกรรมการ
 • หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำป�ของบร�ษัท
 • หนังสือนัดประชุมผู�ถือหุ�น และรายงานการประชุมผู�ถือหุ�น
 • เก็บรักษารายงานการมีส�วนได�เสียที่รายงานโดยกรรมการหร�อผู�บร�หาร
 • ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ตามที่ได�รับมอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการ 
           คณะกรรมการมีการกำหนดการประชุมอย�างน�อยไตรมาสละครั้ง กรรมการทุกท�านมีอิสระที่จะเสนอวาระในการประชุมโดยมีการกำหนดวาระไว�
ชัดเจนเป�นการล�วงหน�าเลขานุการบร�ษัทได�จัดส�งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมแก�กรรมการเป�นการล�วงหน�า
อย�างน�อย 7 วันก�อนการประชุม เลขานุการบร�ษัทเป�นผู�จดบันทึกการประชุมเป�นลายลักษณ�อักษร มีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่พร�อมให�
คณะกรรมการและผู�ที่เกี่ยวข�องตรวจสอบได�

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
Management and corporate governance
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The Company’s Board of Directors for 2019
comprise of
 Managerial director  3  persons
 Non-managerial directors  2  persons
 Independent directors 3  persons

           The company board of directors consists of 3 independent directors, equal one third of the total number of directors. Which is currently 
a total of 8. The components of the company board of directors have the suitability to enable the board of directors to perform its functions 
efficiently. The board chairman is not the same person as the managing director and does not have any relation with the management.
           Qualifications of Independent Committee members
           1. Not over 65 years old.
           2. Have at least Bachelor’s Degree.
           3. Have the independent Director’s qualification in accordance with the determined of Office of the Securities Exchange Commission or 
               Stock Exchange of Thailand.
           (Article 1-2 : The qualifications of Independent Directors of the Company are more than by to the criteria of the Office of the Securities 
           Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand.)

Corporate Secretary
           The committee has had the resolution on February 22, 2017 to elect Ms. Jutamas Sorthip to the Secretary of Company. Scope of his 
work and responsibility has  been as follows
           - To give advice  principle . rule . regulation and legal . which the committee has to know on the listed Company duty.
           - To arrange and preserve the documents as follows
 • Director registration
 • Written notice calling the Committee Meeting and Minute of Committee Meeting and Annual report.
 • Written notice calling for an Annual General Meeting and Minute of Annual General Shareholder’s Meeting.
 • Preserving the interest as reported by Director of management.
 • To look after the Committee’s activities according to assignment.

Board of Directors’ meeting 
           The Board of Directors’ meeting is held on at least once in each quarter. All directors have independent to propose the meeting agendas, 
basis with meeting agendas specified in advance. The Board of Directors’ secretary is responsible for distributing the meeting notices meeting 
agenda and attachments to members of the Board of Directors at least 7 days prior to the meeting date. The Board of Directors’ secretary is 
also responsible for recording and filing the minutes of meeting for future inspection by related officers.
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การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย�อยป� 2562

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
Management and corporate governance

การเข�าร�วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

การเข�าร�วมประชุมกรรมการที่ลาออกระหว�างป�

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน�ง
คณะ

กรรมการ
บร�ษัท

ประธานกรรมการ / 
ประธานกรรมการบร�หาร / 
ประธานกรรมการสรรหา
และพ�จารณาค�าตอบแทน / 
ประธานกรรมการนโยบายและกลยุทธ� 
/ ประธานกรรมการพ�จารณาลงทุน

รองประธานกรรมการ / 
กรรมการบร�หารความเสี่ยง / 
กรรมการนโยบายและกลยุทธ� / 
กรรมการบร�หาร

กรรมการ / กรรมการพ�จารณาลงทุน

กรรมการ / กรรมการพ�จารณาลงทุน

กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง / 
กรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
/ กรรมการสรรหาและพ�จารณา
ค�าตอบแทน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
/ กรรมการสรรหาและพ�จารณา
ค�าตอบแทน

รองประธานกรรมการ / 
ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง / 
กรรมการนโยบายและกลยุทธ� / 
กรรมการบร�หาร

5/6

2/2

6/6

6/6

6/6

6/6

6/6

2/2

 -
  
 

-  

-  

-  

4/4

4/4

4/4

-

3/3
 

-  
 

-  
 

-  

3/3

3/3

3/3

-

-

 

-  
 

-  
 

-  

-

-

-

-

8/8

-

8/8

8/8

-

-

-

-

 -
   
 

-   
 

-   
 

-   
 

6/7 
 

3/3 

-

4/4

25/25

7/7

 -   

 -   

 -  

 -

 -

18/18

1. ดร. สมชัย สัจจพงษ�

2. นายว�ศิษฐ� โทนุสิน

3. นายไตรรงค� บุตรากาศ

4. นายอานนท� ชนไมตร�

5. นายสุธนัย ประเสร�ฐสรรพ�

6.นายสมชาย ว�วัฒนวัฒนา

7. นางอภิญญา ปุญญฤทธิ์

1. นางสาวอรวรรณ วรป�ญญา

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พ�จารณา

คณะกรรมการ
นโยบายและ

กลยุทธ�

คณะกรรมการ
พ�จารณาลงทุน

คณะกรรมการ
บร�หาร

ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บร�หาร
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Attended (Time)

Resigned Director during the year

Name Position
Board of
Directors

Chairman / Chairman of the Executive Committee /

 Chairman of the Strategy and policy Committee / 

Chairman of the Investment Committee / 

Chairman of the Normination and Compensation 

Committee

Vice Chairman / 

Member of Risk Management Committee / 

Member of the Strategy and policy Committee / 

Executive Committee 

Director / Member of the Investment Committee 

Director / Member of the Investment Committee 

Independent Director / Vice Chairman/  

Chairman of Risk Management Committee /  

Chairman of Audit Committee / 

Member of the Normination 

and Compensation Committee

Independent Director / Member of Risk Management 

Committee /  Member of Audit Committee / Member 

of the Normination and Compensation Committee

Independent Director / Member of Audit 

Committee / Member of the Normination and 

Compensation Committee

Vice Chairman / 

Chairman of Risk Management Committee / 

Member of the Strategy and policy Committee / 

Executive Committee /

5/6

2/2

6/6

6/6

6/6

6/6

6/6

2/2

 -  
 

-  

-  

-  

4/4

4/4

4/4

-

3/3

 

-  
 

-  
 

-  

3/3

3/3

3/3

-

-

 

-  
 

-  
 

-  

-

-

-

-

8/8

-

8/8

8/8

-

-

-

-

 -   
 

-   
 

-   
 

-   
 

6/7 
 

3/3 

-

4/4

25/25

7/7

 -   

 -   

 -  

 -

 -

18/18

1. Dr.Somchai Sujjapongse

2. Mr.Wisit Thonusin

3. Mr.Trirong Butragaht

4. Mr.Anon Chonmaitree

5. Mr.Suthanai Prasertsan

6. Mr.Somchai Wiwatwattana

7. Mrs.Apinya Poonyarit

1. Ms.Orawan Vorapanya

Audit 
Committee

Normination

 and Compensation 

Committee

Strategy and
 policy 

Committee

Investment
Committee

Risk 
Management 

Committee

Executive 
Committee
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การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
Management and corporate governance

ภาวะผู�นำและว�สัยทัศน�

           คณะกรรมการได�มีส�วนให�ความเห็นชอบต�อการกำหนด ว�สัยทัศน� ภารกิจ ค�านิยมองค�กร กลยุทธ� เป�าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบร�ษัทฯ 

ตลอดจนติดตามให�ฝ�ายจัดการดำเนินการให�เป�นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนด ภายใต�การจัดการที่มีระบบควบคุมภายในที่ดี เพ�่อให�บร�ษัท

ดำเนินธุรกิจได�อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 Vision (ว�สัยทัศน�)

       เป�นผู�นำด�านนวัตกรรมประกันภัยเพ�่อทำให�ทุกคนสามารถเข�าถึงประกันได� โดยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช�เพ�่อสร�างนวัตกรรม

 Mission (พันธกิจ)

       พัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจโดยเน�นการลดความซับซ�อนของกระบวนการ รวมถึงโครงสร�างองค�กร และส�งเสร�มระบบต�างๆ 

                                      ให�เป�นอัตโนมัติ

 Core Values (ค�านิยม)

       • Trust มีความน�าเชื่อถือ

       • Innovation สร�างสรรค�นวัตกรรม

       • Customer Centric ลูกค�าเป�นศูนย�กลาง

การสรรหากรรมการและผู�บร�หาร

           การแต�งตั้งคณะกรรมการบร�ษัทฯ : กรรมการมีไม�น�อยกว�า 5 คน โดยจำนวนกรรมการสูงสุดมีได�ไม�จำกัด และกรรมการไม�น�อยกว�ากึ่งหนึ่งของ

จำนวนกรรมการทั้งหมด ต�องมีถิ�นที่อยู�ในราชอาณาจักร ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให�นับว�าผู�ถือหุ�นทุกคนมีคะแนนเสียงเท�ากัน หนึ่งหุ�นต�อ

หนึ่งเสียง ผู�ถือหุ�นแต�ละคนจะใช�คะแนนเสียงที่มีอยู�ทั้งหมดดังกล�าว เลือกต้ังบุคคลคนเดียว หร�อหลายคนเป�นกรรมการก็ได� ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคน

เป�นกรรมการ จะแบ�งคะแนนเสียงให�แก�ผู�ใดมากน�อยเพ�ยงใดไม�ได� ให�บุคคลซึ่งได�รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป�นผู�ได�รับเลือกตั้งเป�นกรรมการ 

เท�าจำนวนกรรมการท่ีพ�งจะมี ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได�รับเลือกต้ังในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท�ากัน เกินจำนวนกรรมการท่ีพ�งจะมี ให�เลือกโดยว�ธีจับฉลาก 

เพ�่อให�ได�จำนวนกรรมการที่จะพ�งมี

           ในกรณีที่ตำแหน�งกรรมการว�างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให�คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่

กฎหมายกำหนด เข�าเป�นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป เว�นแต�วาระของกรรมการจะเหลือน�อยกว�าสองเดือน มติของคณะกรรมการใน

เร�อ่งดังกล�าวน้ี ต�องประกอบด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�าสามในส่ีของจำนวนกรรมการท่ียังเหลืออยู� บุคคลซ่ึงเข�าเป�นกรรมการแทน อยู�ในตำแหน�งกรรมการ

ได�เพ�ยงเท�าวาระที่ยังเหลืออยู�ของกรรมการซึ่งตนแทน และในที่ประชุมผู�ถือหุ�นอาจลงมติให� กรรมการคนใดออกจากตำแหน�งก�อนถึงคราวออกตามวาระได� 

ด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�า สามในสี่ของจำนวนผู�ถือหุ�นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ�นที่ถือโดย

ผู�ถือหุ�นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง คณะกรรมการสรรหา และพ�จารณาค�าตอบแทนมีหน�าท่ีสรรหาบุคคลผู�ทรงคุณวุฒิ เป�นกรรมการท่ีพ�นจากตำแหน�ง

ตามวาระ หร�อพ�นจากตำแหน�งในกรณีอ่ืนๆ เสนอต�อคณะกรรมการบร�ษัทฯ และ/หร�อ ท่ีประชุมผู�ถือหุ�นเพ�อ่ลงมติแต�งต้ังโดยจะสรรหาจากผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมี

ความสามารถ มีภาวะผู�นำ มีว�สัยทัศน� เป�นผู�มีคุณธรรมและจร�ยธรรม

           การแต�งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนไม�ต่ำกว�า 3 คน โดยเป�นประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน คณะกรรมการ

สรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทนเป�นผู�สรรหา บุคคลผู�มีคุณสมบัติครบถ�วนเป�นกรรมการตรวจสอบ ให�ครบตามจำนวนที่กำหนด และมีวาระอยู�ในตำแหน�ง

ตามวาระของการเป�นกรรมการบร�ษัท
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Leadership and Vision

           The Board of Directors has a role in approving the company’s vision, mission, objectives, business plans and budgets, as well as 

monitoring the management to ensure that business plans are undertaken within the specified budgets in an effective and efficient manner 

under the framework of a good internal control system

 Vision 

       To become an innovative insurer making insurance affordable and simple for everyone by leveraging on technology to 

                                        accelerate innovation

 Mission

       Simplify process together with personalized insurance product to everyone

 Core Values 

       • Trust 

       • Innovation 

       • Customer Centric 

Nomination of Directors and Executives

           Nomination of Directors : Minimum of five directors with no maximum limit and at least half of the directors must reside in Thailand. 

One shareholder is entitled to cast one vote for each share held. Each shareholder can cast votes for an individual candidate or a group of 

candidates. In a case of voting for a group of candidates, the votes will be evenly distributed among selected candidates. The candidate with 

the highest votes will be selected as per ranking order up to the specified number of directors. In an event of a tie for the last seat, a draw will 

be held to select the last candidate.   

           In an event of vacancy from reasons other than completing their tenures, The Board of Directors shall select a person with eligible 

qualification for replacement. The appointment shall be implemented during the following Board of Directors meeting, unless directors’ remaining 

term is less than two months. The resolution of the Board of Directors shall comprise of at least three quarters of votes by the remaining directors. 

The replacement shall remain on the Board of Directors until the tenure of the director he replaces comes to an end. Any of the Board of Directors 

can be removed prior to the end of his tenure if voted by at least three quarters of total eligible votes with more than half of shares held by 

shareholders present at the meeting. The Nomination and Compensation Committee has a duty to seek a candidate as a replacement for those 

whose tenure comes to an end and nominate such candidate to the Board of Directors and/or Shareholders’ Meeting to have a resolution to 

appoint the candidate as a director. The candidate must possess suitable qualities for the position of Board of Directors and must have leadership, 

vision and ethics.   

           Nomination of Audit Committee Members : The Audit Committee must have a minimum of three members which shall comprise of one 

Chairman of Audit Committee along with other qualified members who are nominated by the Nomination and Compensation Committee along 

with the term of director of the company.

33



ค�าตอบแทนของคณะกรรมการและผู�บร�หาร

           คณะกรรมการได�กำหนดเร�อ่งค�าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการผู�จัดการ ไว�ในนโยบายการกำกับดูแลอย�างชัดเจน ในป� 2547 คณะกรรมการ

บร�ษัทฯได�แต�งต้ังคณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาค�าตอบแทน เพ�อ่ทำหน�าท่ีเสนอความเห็นในการพ�จารณาค�าตอบแทนของกรรมการ ผู�บร�หารระดับสูง 

และของพนักงาน โดยพ�จารณาความเหมาะสมเปร�ยบเทียบกับที่ถือปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน ร�วมกับผลประกอบการของบร�ษัทฯ 

           คณะกรรมการและผู�บร�หารได�รับค�าตอบแทนจากบร�ษัทฯในป� 2562 ดังนี้

           ค�าตอบแทนกรรมการรวมจำนวน 8 คน  (รวมกรรมการเข�าออกระหว�างป�) เป�นค�าตอบแทนรายเดือน และค�าเบ้ียประชุมเป�นจำนวนเง�น 1,657,500 บาท

รายละเอียดค�าตอบแทนกรรมการ ในป� 2562 และการถือครองหุ�น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

           ค�าตอบแทนของผู�บร�หาร ผู�บร�หาร หมายถึง ผู�บร�หารนับจากกรรมการผู�จัดการลงมา ประกอบด�วย กรรมการ รองกรรมการผู�จัดการ ผู�อำนวยการ

และผู�บร�หารระดับผู�ช�วยผู�อำนวยการฝ�ายทุกราย รวมจำนวน 12 คน (จำนวนนี้รวมผู�บร�หารที่เข�า-ออกระหว�างป�ด�วย) เป�นจำนวนเง�น 21.20 ล�านบาท 

ซึ่งเป�นผลตอบแทนเง�นเดือน เง�นเพ��มพ�เศษ และเง�นสมทบกองทุนสำรองเล้ียงชีพ

           ค�าตอบแทนอื่น ที่ไม�ใช�ตัวเง�น บร�ษัทฯ ได�จัดทำประกันให�กับคณะกรรมการ ดังนี้

                      • ประกันชีว�ตและประกันสุขภาพกลุ�ม ให�ความคุ�มครองการเสียชีว�ตและรักษาพยาบาล แก�กรรมการ

                      • ประกัน Director and Officer ให�ความคุ�มครองความเสียหายที่อาจเกิดข�้นจากการปฏิบัติหน�าที่ตามความรับผิดชอบของกรรมการ หร�อ

                         คณะกรรมการ

ค�าตอบแทนของผู�สอบบัญชี

           ที่ประชุมผู�ถือหุ�นได�แต�งตั้งบร�ษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นางสาวสมใจ คุณปสุต เป�นผู�สอบบัญชีของบร�ษัทฯ ประจำป� 2562 โดยบร�ษัทฯ จ�าย

ค�าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ในการตรวจสอบและสอบทานงบการเง�นประจำป�และรายไตรมาส เป�นจำนวนเง�น 1,460,000 บาท และ นอกจากนี้

บร�ษัทฯ ได�จ�ายค�าบร�การอ่ืนๆ (Non-Audit Fee) ได�แก� ค�าสอบทานรายงานทางการเง�นเพ�อ่จัดทำงบการเง�นรวมของเคร�ออาคเนย�รายไตรมาสและสำหรับป� 

ค�าสอบทานรายงานการดำรงกองทุน และค�าสอบทานสัญญาประกันภัย รวมเป�นจำนวนเง�น 1,520,000 บาท สำนักงานที่ผู�สอบบัญชีสังกัด บุคคลหร�อ

กิจการที่เกี่ยวข�องกับผู�สอบบัญชีและสำนักงานที่ผู�สอบบัญชีสังกัด

 

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
Management and corporate governance

ดร. สมชัย สัจจพงษ�

นางสาวอรวรรณ วรป�ญญา

นายไตรรงค� บุตรากาศ

นายอานนท�  ชนไมตร�

นายสุธนัย ประเสร�ฐสรรพ�

นายสมชาย ว�วัฒนวัฒนา

นางอภิญญา ปุญญฤทธ์ิ

นายว�ศิษฐ� โทนุสิน

กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหา

และพ�จารณา
ค�าตอบแทน

กรรมการ
นโยบาย

และกลยุทธ�

กรรมการ
พ�จารณา

ลงทุน

รวมเบี้ย
ประชุม

เง�นบำเหน็จ
ประจำป�

2562

รวมค�าตอบ
แทนกรรมการ

การถือหุ�น 
จำนวนหุ�น

( ณ 31 
ธันวาคม 

2562 )

เพ��มข�้น
(ลดลง)

จากป�ก�อน

 180,000.00 

 82,000.00 

 120,000.00 

 120,000.00 

 120,000.00 

 120,000.00 

 120,000.00 

 38,000.00 

 900,000.00

 -   

 -   

 -   

 -   

 180,000.00 

 120,000.00 

 120,000.00 

 -   

 420,000.00 

 30,000.00 

 -   

 -   

 -   

 22,500.00 

 22,500.00 

 22,500.00 

 -   

 97,500.00 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 120,000.00 

 120,000.00 

 -   

 -   

 -   

 -   

 240,000.00 

 210,000.00 

 82,000.00 

 240,000.00 

 240,000.00 

 322,500.00 

 262,500.00 

 262,500.00 

 38,000.00 

 1,657,500.00 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 210,000.00 

 82,000.00 

 240,000.00 

 240,000.00 

 322,500.00 

 262,500.00 

 262,500.00 

 38,000.00 

 1,657,500.00 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

34



Management Remuneration 

           The Board of Directors has clearly specified the remuneration structure for the Board of Directors and Managing Director in the corporate 

governance policy. In 2004, the Board of Directors had appointed the Nomination and Compensation Committee, in order to determine the 

remuneration of directors, top management, employees and consultants by considering industrial practice and the company’s operation results. 

           In 2019, the Board of Directors and the Management has received the remuneration from the Company, as follows:

           Remunrration for 8 directors (Including directors who are in the position of rotation) This amount of money shall include the meeting 

allowance,which was already paid,totally 1,657,500 Baht.

Meeting Allowances for the year 2019 and shareholdings as at 31 December 2019 are as follow:-

           Managing Director levels comprising “Deputy Managing Director” “Director and Deputy Managing Director” “Assistant Managing Director” 

and Vice President” of every department) totally cost Baht 21.20 million (This number includes executives who enter or resign during the year) 

as salary, bonus and provident fund subsidiary. 

           Other non-pecuniary compensations, the Company provided the following insurance to the Committee. 

                      • Group Life and Medical Insurance Program for death benefit and medical expenses. 

                      • Directors and Officers Insurance Program to directors and officers of the Company who are personally liable for their act.

Remuneration for Audit 

           Referring to the shareholders meeting’s resolution; the company assigned Ms. Somjai Khunapasut on behalf of EY Office Limited, to be 

the company’s auditor of 2019. The company totally paid to EY Office Limited Baht 1,460,000 as Audit Fee and Non – Audit Fee Baht 1,520,000 

the Audit Company, other persons or incorporations relating to the auditor and the audit company. 
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นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

           คณะกรรมการได�ตระหนักและให�ความสำคัญอย�างยิ�งต�อการกำกับดูแลกิจการ เพ�่อสร�างความเชื่อมั่นต�อผู�ถือหุ�น ผู�ลงทุน ลูกค�า พนักงาน และผู�มี

ส�วนได�เสีย โดยในช�วงที่ผ�านมาได�มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบร�ษัทเพ�่อให�สอดรับกับการปรับโครงสร�างกิจการ และแผนการดำเนินธุรกิจร�วมกันกับ

เคร�อไทย โฮลดิ�งส� จำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการบร�ษัท คร้ังท่ี 6/2562 ได�รับทราบถึงหลักปฏิบัติตาม Corporate Governance Code: “CG Code” 

และเข�าใจถึงประโยชน�และหลักปฏิบัติในการนำไปใช�สร�างคุณค�าให�แก�กิจการอย�างยั่งยืนเป�นอย�างดี ซึ่งบร�ษัทฯ กำลังอยู�ระหว�างการจัดทำนโยบายเพ�่อเป�น

ทิศทางในการนำหลักปฏิบัติดังกล�าวไปปรับใช�ให�เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ โดยในป� 2562 บร�ษัทฯ ได�รับผลการประเมินภายใต�โครงการสำรวจการกำกับ

ดูแลกิจการบร�ษัทจดทะเบียนไทย จากสมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD) อยู�ในระดับ “ดี” และได�รับการประเมินผลคะแนนเฉลี่ยระหว�าง 

90-99 คะแนน ภายใต�โครงการ การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ประจำป� 2562 ซึ่งบร�ษัทฯ ได�ปฎิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

ในเร�่องดังต�อไปนี้

 • สิทธิและความเท�าเทียมของผู�ถือหุ�น และผู�มีส�วนได�เสีย

 • โครงสร�าง องค�ประกอบ หน�าที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการและผู�บร�หาร

 • มาตรการและการแจ�งเบาะแสภายในองค�กร

 • การเป�ดเผยข�อมูลอย�างโปร�งใส

 • การบร�หารความเสี่ยง 

 • การควบคุมภายใน

 • การต�อต�านคอรัปชั่น

 • การพัฒนาที่ยั่งยืน

 • การส�งเสร�มการสร�างผลิตภัณฑ�ประกันภัยและการบร�การ

 • จรรยาบรรณ และข�อพ�งปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจที่ดี

           ( สามารถอ�านรายละเอียด กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบร�ษัทฯ ได�ใน www.thaiins.com )

           นอกจากน้ี คณะกรรมการได�จัดทำแบบประเมินคณะกรรมการท้ังคณะเสนอให�กรรมการแต�ละท�านทำการประเมิน เพ�อ่ช�วยให�คณะกรรมการได�พ�จารณา

ทบทวนผลงาน ป�ญหา อุปสรรคในป�ที่ผ�านมา นำผลการประเมินว�เคราะห� และนำมาปรับปรุงดำเนินงานของคณะกรรมการต�อไป

สิทธิของผู�ถือหุ�น และการจัดประชุมผู�ถือหุ�น

           ในป� 2562 บร�ษัทฯ มีการจัดประชุมผู�ถือหุ�น 1 ครั้ง เป�นการจัดประชุมสามัญประจำป� เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 และ โดยมีคณะกรรมการเข�าร�วม

ประชุม ซ่ึงรวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบด�วย ประธานบร�ษัทฯ ทำหน�าท่ีเป�นประธานในท่ีประชุม บร�ษัทฯ ได�จัดส�งหนังสือนัดประชุม ข�อมูลประกอบ

การประชุมตามวาระ และหนังสือมอบฉันทะ ให�แก�ผู�ถือหุ�นล�วงหน�าก�อนวันประชุม 7 วัน โดยในแต�ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ ในการประชุม

ครั้งนี้ในวาระของการแต�งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บร�ษัทฯ ได�ให�ข�อมูลประวัติประสบการณ�ของคณะกรรมการแต�ละท�านอย�างละเอียด

เพ�่อประกอบการตัดสินใจของผู�ถือหุ�น บร�ษัทฯ ได�เป�ดเผยข�อมูลเช�นเดียวกับเอกสารที่จัดส�งให�ผู�ถือหุ�นเป�นการล�วงหน�า 1 เดือนก�อนวันประชุมใน 

www.thaiins.com ประธานได�เป�ดโอกาสให�ผู�ถือหุ�นได�แสดงความคิดเห็นอย�างไม�มีข�อจำกัด ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ�น ได�มีการบันทึกและจัดทำ

รายงานการประชุมโดยมีเนื้อหาครอบคลุมทุกวาระ

           สำหรับการประชุมผู�ถือหุ�น ประจำป� 2563  บร�ษัทฯได�กำหนดวันประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 บร�ษัทฯ ได�ให�ความสำคัญในการ

รักษาสิทธิและความเท�าเทียมกันของผู�ถือหุ�น เพ�อ่รักษาสิทธิของผู�ถือหุ�นส�วนน�อย บร�ษัทฯ จ�งมีหนังสือผ�านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย�ฯ แจ�งสิทธิ

แก�ผู�ถือหุ�นส�วนน�อย ในการเสนอวาระการประชุมรวมถึงการเสนอชื่อบุคคลเพ�่อรับการพ�จารณาเลือกตั้งเป�นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น

เป�นการล�วงหน�า เมื่อวันที่ 11 พฤศจ�กายน 2562  โดยมีระยะเวลาให�แจ�งการใช�สิทธิดังกล�าวมายังบร�ษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 (สรุปผลจนถึง

วันที่ 31 มกราคม 2563 ไม�มีผู�ถือหุ�นใช�สิทธิดังกล�าว) และบร�ษัทฯ ได�เป�ดเผยข�อมูลในเอกสารเชิญประชุมผู�ถือหุ�นเช�นเดียวกับเอกสารที่จัดส�งให�ผู�ถือหุ�นเป�น

การล�วงหน�าในเว็บไซต�ของบร�ษัทฯ
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Shareholders Rights and Shareholders’ Meeting 

           In 2019, the company held 1 shareholders’ meeting on April 24, 2019. The Board of directors, including the Audit Committee Chairman 

has attended this meeting. The company’s president chaired the shareholders’ meeting agendas and proxies to all the shareholders 7 days in

 advance. Each meeting agenda had been approved by the Board of Directors. 

           For this shareholders’ meeting, the agenda relating to the appointment of the directors to replace the ones who retired by rotation, the 

company had provided comprehensive work experience profile of each director for shareholders for consideration. The Company had disclosed 

information same as the documents sent to the shareholders 1 month prior the meeting date. The Chairman had provided the shareholders 

the opportunity to freely express their opinions. Upon the end of the shareholders’ meeting, the shareholders, completed of meeting was 

prepared accordingly. 

           For Annual General Shareholders’ Meeting (AGM) in year 2020, The Company sets the date of the Annual General Shareholders on 

May 29, 2020 the Company gives the importance in the right and equitable treatment of Shareholders. The company informed the minor 

shareholder via IT of SET for observing the right and gives the chance to propose agenda of AGM and propose agenda to nominate qualified 

person to be elected as Directors in advance of AGM on November 11, 2019, and then inform the mentioned proposal back within 

January 31, 2020.

Corporate Governance Policy 

           The Board of Directors is aware of and emphasizes on corporate governance in order to create confidence among shareholders, investors, 

customers, employees and stakeholders. In the past year, there has been changes to the Board of Directors to conform with the business 

restructuring and a business plan with Thai Group Holdings Public Company Limited. The Board of Directors Meeting 6/2562 was informed 

about the principles of Corporate Governance Code: “CG Code” and understood the benefits and practices to be used to create sustainable 

value to the business. The Company is in the process of preparing the policy to be used as guidance for the implementation of the principles 

on business operation. In 2019, the Company received a “Good” rating from the Corporate Governance Survey carried out by the Institute of 

Directors (IOD) and was rated with an average score between 90 and 99 under the Annual General Shareholders Meeting quality evaluation 

which the Company has complied with corporate governance on the following:

 • Rights and equality of shareholders and stakeholders

 • Structure, roles and responsibility and qualification of the Board of Directors and management team

 • Internal whistle blowing measures

 • Disclosure and transparency of information

 • Risk management

 • Internal control

 • Anti-corruption

 • Sustainable development

 • Encouragement to create insurance products and services

 • Ethics and business practices

           ( Detailed corporate governance framework can be found at www.thaiins.com )

           Moreover, the Board of Directors have created a Board of Directors’ assessment form for each director to assess and reflect on the 

achievements, concerns and obstacles in the past year and use the result to improve how Board of Directors operates. 
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การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
Management and corporate governance

ความสัมพันธ�กับผู�ลงทุน

           บร�ษัทฯ ได�ให�ความสำคัญโดยกำหนดไว�ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ในการเผยแพร�ข�อมูลทั้งข�อมูลทางการเง�น และที่มิใช�ข�อมูลทางการเง�น

อาทิเช�น ผลิตภัณฑ� ข�าวสารความเคลื่อนไหวในการดำเนินงานของบร�ษัทฯ ต�อผู�ถือหุ�นและผู�สนใจจะลงทุนโดยทั่วไป อย�างถูกต�อง ครบถ�วน  และโปร�งใส  

โดยผ�านทางระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยและเว็บไซต� ของบร�ษัทฯ (www.thaiins.com) ในส�วนของผู�ลงทุนสัมพันธ� บร�ษัทฯ ได�

กำหนดให� สำนักกรรมการ ทำหน�าท่ีติดต�อส่ือสารกับผู�ถือหุ�น และผู�ท่ีสนใจจะลงทุน โดยสามารถโทรศัพท�ติดต�อได�ท่ีหมายเลข 0-2613-0100 ต�อ 305, 304

สิทธิของผู�มีส�วนได�เสียกลุ�มต�างๆ

           บร�ษัทฯ ได�ให�ความสำคัญต�อสิทธิของผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม ต้ังแต� ผู�ถือหุ�น พนักงาน ผู�บร�หาร ลูกค�า คู�ค�า เจ�าหน้ี ตลอดจนสังคม  บร�ษัทฯ ตระหนัก

ถึงหน�าที่ความรับผิดชอบ  โดยได�จัดทำจรรยาบรรณข�อพ�งปฏิบัติที่ให�พนักงานให�ความสำคัญต�อผู�มีส�วนได�เสียกลุ�มต�างๆ ที่จะตอบสนองต�อผลประโยชน�

ให�แก�ทุกฝ�ายอย�างซื่อตรงและเป�นธรรม ซึ่งสามารถสรุปแนวทางปฏิบัติแยกตามกลุ�มต�างๆ ได� ดังนี้

 ผู�ถือหุ�น บร�ษัทฯ มุ�งมั่นในการดำเนินงานที่จะรักษาผลประโยชน�ของผู�ถือหุ�นเพ�่อสร�างความพ�งพอใจสูงสุดแก�ผู�ถือหุ�น

  ด�วยผลตอบแทนที่ดีและการเติบโตอย�างต�อเนื่อง รวมทั้งมีการเป�ดเผย ข�อมูลต�อผู�ลงทุน ผู�ถือหุ�น อย�างถูกต�อง

  ครบถ�วนโปร�งใส  และเชื่อถือได� อย�างเท�าเทียม

 พนักงาน บร�ษัทฯ ให�โอกาสแก�พนักงานทุกระดับอย�างเท�าเทียมกันในการทำงาน และยึดหลัก คุณธรรมและความยุติธรรม

  ในการบร�หารงานทรัพยากรบุคคล ตลอดจนให�ความสำคัญ  เร�อ่งการพัฒนาพนักงานทุกระดับ ท้ังในด�านความรู� 

  ทักษะ และค�านิยมที่ดีในการทำงาน มีการนำระบบการประเมินและการวัดผลอย�างเป�นธรรมตามความสามารถ 

  (Competency) ใช� Balanced Scorecard เพ�่อเป�นเคร�่องมือสำหรับใช�ในการบร�หารจัดการและประเมินผล

  การทำงาน โดยกำหนดดัชนีการวัดผลสำเร็จ (KPIs : Key Performance Indicators) มาวัดผลสำเร็จในการ

  ทำงานของพนักงานเพ�่อเทียบกับเป�าหมาย

 ลูกค�า บร�ษัทฯ มุ�งมั่นในการสร�างความพ�งพอใจและความมั่นใจให�แก�ลูกค�า โดยเสนอกรมธรรม�ที่มีคุณภาพมาตรฐาน

   ให�ความคุ�มครองท่ีเพ�ยงพอและเหมาะสมในราคาท่ียุติธรรม และบร�การท่ีดีต�อลูกค�า กับท้ังให�ความสำคัญในการ

  สร�างความสะดวกให�แก�ลูกค�า บร�ษัทฯ เอาใจใส�และรับผิดชอบต�อลูกค�าโดยมีหน�วยงานท่ีติดตาม ส�งแบบสอบถาม

  ความพ�งพอใจของลูกค�า และนำมาปรับปรุงการบร�การอยู�เสมอ 

 คู�ค�า บร�ษัทฯ มุ�งมั่นที่สร�างความสัมพันธ�ที่ดี เพ�่อเอื้อประโยชน�ร�วมกัน และเพ�่อเป�นการรักษาสิทธิของคู�ค�า ในธุรกิจ

  ประกันภัยการปฏิบัติด�วยความซ่ือสัตย�อย�างสูงสุดตามหลักประกันภัย (Utmost Good Faith) เป�นสิ�งท่ีบร�ษัทฯ

  ให�ความสำคัญอย�างสูงต�อคู�ค�า ท้ังตัวแทนนายหน�า และบร�ษัทรับประกันภัยต�อ รวมท้ังให�ความสำคัญต�อความลับ

  ทางการค�าของคู�ค�า

 คู�แข�ง บร�ษัทฯ มุ�งแข�งขันทางการค�าตามมารยาททางธุรกิจ ภายใต�กรอบของกฎหมายอย�างเป�นธรรม มุ�งเน�นการแข�งขัน

  ทางด�านคุณภาพและประสิทธิภาพของการให�บร�การเพ�่อประโยชน�สูงสุดของลูกค�า ไม�ทำลายชื่อเสียงของคู�แข�ง

  เพ�ยงเพ�่อผลประโยชน�ของบร�ษัทฯ ในขณะเดียวกันบร�ษัทฯ ก็ถือว�าบร�ษัทประกันภัยอื่นเป�นคู�ค�าและเป�นผู�ร�วม

  ว�ชาชีพเดียวกัน มีสัตยาบันร�วมกันในการประกอบว�ชาชีพ และในฐานะที่เป�นบร�ษัทสมาชิกของสมาคมบร�ษัท

  ประกันว�นาศภัย บร�ษัทฯ ได�ร�วมกิจกรรมและร�วมพ�ทักษ�ผลประโยชน�ของผู�ประกอบว�ชาชีพเดียวกันเพ�่อเป�น

  การรักษาภาพลักษณ�ของธุรกิจประกันภัยโดยรวม

 เจ�าหนี้ บร�ษัทฯ ได�ปฏิบัติตามเง�่อนไขสัญญาที่ได�ตกลงกันไว�อย�างเคร�งครัด หร�อหาแนวทางในการดำเนินการแก�ไขเพ�่อ

  ประโยชน�ร�วมกัน 

 สังคม บร�ษัทฯ ตระหนักถึงความเป�นส�วนหนึ่งของสังคม ซึ่งได�ให�การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน�มาอย�าง

  ต�อเน่ือง บร�ษัทฯ ให�ความสำคัญในเร�อ่ง CSR (Corporate Social Responsibility) โดยกำหนดไว�เป�นแผนกลยุทธ�

  ขององค�กร
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Investor relations 

           The Company recognizes the importance of good investor relations in line with its good corporate governance policy which requires 

accurate and complete information disclosures (covering financial status, new developments and products) to the shareholders and potential 

investors via the Stock Exchange of Thailand online computer system and through the company website at www.thaiins.com. As for investor 

relation, the company has assigned the Director’s Office to communicate with the shareholders and prospective investors at telephone number 

0-2613-0100 extension 305,304 

Rights of various interest groups 

           The Company had focused on rights of each stakeholder: shareholders, employees, executives, customers, trade partners and society. 

The company has realized the responsibilities for them by arranging practical ethics for its staff to respond to benefits of all stakeholders with 

fairness and integrity as follows: 

 Shareholders  The Company had concentrated on maintaining shareholder’s benefits to meet with their ultimate 

  satisfaction with good returns and continuous growth, and disclosing correct, complete, transparent 

  and credible information to investors and shareholders equally 

 Staff  The Company had provided equal opportunity for every staff and had been aware on morality and fairness 

  in personnel management and development on their knowledge, skill and good values at work.

  The company also used Balanced Scorecard to assess staff’s competency and used KPI: Key Performance 

  Indicators to measure success of staff comparing with the company’s target. 

 Customers  The Company had focused on building satisfaction and confidence of customers by offering its standard 

  policy for their proper protection at an appropriate expense as well as providing them with good services. 

  Besides, the company had provided convenience, attention and direct responsibility for customers by 

  monitoring and sending out questionnaires to customers to improve its services according to the their needs. 

 Trade Partners The Company had concentrated on making mutual good relationship with its trade partners agents, and 

  reinsurance companies to maintain their rights with utmost good faith. The company also concerned on 

  trade partners’ confidential. 

 Competitors  The Company had focused on trade competition in good business manners under justified laws quality 

  and effectiveness of services for the utmost benefits of customers. The company shall not ruin good 

  reputation of its competitors for its own benefits. At the same time, the company considered other 

  insurance companies as its trade partners and co-professionals who shared the same ratification. 

  The company shared common activities and protected benefits of the same profession to maintain good 

  images of insurance business as a whole. 

 Creditors  The Company had strictly followed the conditions of the contract or searched for new approach to solve 

  problems for the sake of their common benefits. 

 Society  The Company is aware that the company is a part of society and continuously supported charity activities. 

  The Company put an emphasis on Corporate Social Responsibility (CSR) by including it in the corporate 

  strategic plans.
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การดูแลเร�่องการใช�ข�อมูลภายใน

           บร�ษัทฯ มีหลักปฏิบัติสำหรับการใช�ข�อมูลเพ�่อประโยชน�ส�วนตน คณะกรรมการและผู�บร�หารทุกท�านต�องรักษาข�อมูลของบร�ษัทฯไว�เป�นความลับ 

ก�อนที่บร�ษัทฯ จะเป�ดเผยสู�สาธารณชน โดยเฉพาะอย�างยิ�งเร�่องผลประกอบการ และข�อมูลสำคัญของบร�ษัทฯ ซึ่งเป�นไปตามข�อกำหนดของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�  ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยและหลักปฏิบัติของบร�ษัทฯ ซึ่งได�กำหนดว�ธีปฏิบัติในเร�่องการใช�

ข�อมูลภายในไว�อย�างชัดเจนในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบร�ษัทฯ

           บร�ษัทฯ กำหนดให�ผู�บร�หารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย�ต�อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� และ

ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และส�งสำเนารายงานให�แก�บร�ษัทฯ  และรายงานต�อที่ประชุมคณะกรรมการเป�นประจำทุกเดือน

การควบคุมภายในและการบร�หารความเสี่ยง

           บร�ษัทฯ ได�ให�ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน โดยมีการจัดโครงสร�างองค�กรที่มีการแบ�งแยกหน�าที่และความรับผิดชอบระหว�างหน�วยงาน

ต�างๆ มีการกำหนดอำนาจหน�าที่ในการดำเนินงานและอำนาจอนุมัติ ไว�เป�นลายลักษณ�อักษร บร�ษัทฯ ได�มีสำนักตรวจสอบที่มีความเป�นอิสระในการ

ปฏิบัติงาน ที่ข�้นตรงและรายงานตรงต�อคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู�จัดการ โดยทำหน�าที่ให�คำปร�กษาและประเมินความเพ�ยงพอและความมี

ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข�องกับด�านการปฏิบัติงาน  การควบคุมทางการเง�น รายงายการเง�น และการปฏิบัติตามข�อกำหนดกฎหมาย  

ซึ่งมีการกำหนดวัตถุประสงค� ขอบเขตหน�าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติไว�ชัดเจน ในกฎบัตรสำนักตรวจสอบ  สำนักตรวจสอบได�จัดให�มีคู�มือและ

กำหนดแนวการตรวจสอบให�เป�นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานว�ชาชีพตรวจสอบภายใน โดยครอบคลุมเนื้อหาตามข�อกำหนดของสำนักงานคณะ

กรรมการกำกับและส�งเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

           สำหรับในด�านการบร�หารความเสี่ยงในฐานะที่บร�ษัทประกันว�นาศภัย  บร�ษัทฯ ได�ให�ความสำคัญอย�างยิ�ง โดยมีการกำหนดนโยบายในการบร�หาร

ความเสี่ยงเป�นส�วนหนึ่งของแผนการดำเนินธุรกิจ และประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากป�จจัยภายในและภายนอก รวมทั้งกำหนดแนวทางในการบร�หารและ

จัดการความเสี่ยงให�อยู�ในระดับที่ยอมรับได�

           คณะกรรมการตรวจสอบได�ประเมินฝ�ายบร�หารด�วยแบบประเมินที่สำนักตรวจสอบได�จัดทำ โดยครอบคลุมการประเมิน ทั้ง 5 ส�วน คือ องค�กรและ

สภาพแวดล�อม การบร�หารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติของฝ�ายบร�หาร ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข�อมูล และระบบการติดตามประเมินผล 

คณะกรรมการบร�ษัทฯ มีความเห็นว�าบร�ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน อย�างพอเพ�ยงและเหมาะสมแล�ว แต�อย�างไรก็ตาม บร�ษัทฯ ยังคงต�องพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย�างสม่ำเสมอ

           นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได�สรรหาผู�สอบบัญชีภายนอกท่ีมิใช�สำานักงานเดียวกับผู�สอบบัญชีรับอนุญาต รับรองงบการเง�น เป�นผู�ประเมิน

ความพอเพ�ยงของระบบการควบคุมภายในและระเบียบการลงทุน เพ�่อเสนอต�อกรรมการประกันภัย เพ�่อตรวจสอบ ยืนยันให�เกิดความแน�ใจอย�างอิสระ ใน

ความพอเพ�ยงของระบบควบคุมภายในและมีหน�าที่เสนอรายงาน ประเมินระบบการควบคุมภายใน และระเบียบว�ธีปฏิบัติในการลงทุนต�อคณะกรรมการ

กำกับและส�งเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
Management and corporate governance
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Inside information management 

           In accordance to the Securities Exchange Commission (SEC) regulations for listed companies, the Board of Directors and every 

management executives must keep company-related information (e.g. operations results, vital business data) confidential prior to authorized 

official release of such information to the public in which the regulation of using inside information is clearly specified in the Company’s 

corporate governance policy.

           Management executives must report changes in equity interest to the SEC and SET. then submit a copy of that report to the company 

as well as notify the Board of Directors at the monthly meeting. 

Internal control and Risk management 

           The company recognizes the importance of effective internal control for both management and operational levels and has clearly 

specified in writing the roles, responsibilities and scope of authority. Office of the internal audit set up independently reports its findings directly 

to the Audit Committee and the Managing Directors. The office is responsible for conducting internal audit of the business operations, financial 

and compliance with applicable commercial laws and regulations. Objectives, roles and responsibilities and guidelines have been clearly stated 

in the charter of the Internal Audit Office. Moreover, the Internal Audit Office also provided the audit manual covering the regulations of the 

Office of Insurance Commission. 

           As a property/casualty insurer, the proper risk management is very important. The company manages its risks through appropriate loss 

retention and selection of reputable foreign reinsurance companies. 

           The Audit Committee evaluated the management with the evaluation form prepared by the auditor which covered five areas, organization 

and operating environment, risk management, operational management and control, information technology / communication system, and 

monitoring / evaluation system. The Board of Directors believes that the company has adequate and appropriate risk management system. 

However, the company must continuously develop and improve its internal control system to support the changing and growing business needs. 

           Moreover, The Audit Committee request the service from other external auditor who is not in the same firm with the auditor who audits 

the Company’s financial statements to evaluate the report of Assessment of Internal Control and Investment Policies to office of Insurance 

Commission to ensure that the assessment of internal control is independently performed and to issue the report of Assessment of Internal 

Control and Investment Policies to Office of Insurance Commission.
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รายการระหว�างกัน 

           คณะกรรมการได�ดูแล และให�ความสำคัญในเร�่องความขัดแย�งทางผลประโยชน�โดยกำหนดไว�เป�นลายลักษณ�อักษรในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

ในส�วนของรายการที่เกี่ยวโยงกัน  การมีผลประโยชน�ที่อาจขัดแย�งกับบร�ษัทฯ บร�ษัทฯ ได�ตระหนักถึงผลประโยชน�สูงสุดที่บร�ษัทฯ พ�งได�รับ จ�งพ�จารณา

รายการท่ีเก่ียวโยงกันด�วยความรอบคอบ เป�นธรรม และโปร�งใส โดยเสนอขออนุมัติต�อคณะกรรมการบร�ษัทฯ และต�อผู�ถือหุ�น ตามหลักเกณฑ�ท่ีตลาดหลักทรัพย�

แห�งประเทศไทยกำหนด 

รายการระหว�างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย�งในป�ที่ผ�านมา

           ในระหว�างป� บร�ษัทฯ มีรายการธุรกิจท่ีสำคัญกับกิจการท่ีเก่ียวข�องกัน รายการธุรกิจดังกล�าวเป�นไปตามเง�อ่นไขทางการค�า และเกณฑ�ตามท่ีตกลงกัน

ระหว�างบร�ษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข�องกันเหล�านั้น ซึ่งเป�นไปตามปกติธุรกิจ โดยข�อมูลรายละเอียดรายการระหว�างกันได�เป�ดเผยไว�ในหมายเหตุประกอบงบ

การเง�นข�อ 25 ซี่งได�ผ�านการตรวจสอบจากผู�สอบบัญชีรับอนุญาต

ความจำเป�นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว�างกัน

           รายการลงทุนและการค�าระหว�างกันเป�นรายการที่เกิดข�้นตามปกติธุรกิจ  และเป�นไปตามราคาตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

           คณะกรรมการตรวจสอบของบร�ษัทฯ ได�สอบทานรายการระหว�างกันครบถ�วนตามมาตรฐานบัญชี โดยผ�านการตรวจสอบจากผู�สอบบัญชีรับอนุญาต 

เป�นรายการท่ีเกิดข�น้ในลักษณะการประกอบธุรกิจปกติท่ัวไปตามกลไกตลาดทางการค�าปกติ  ซ่ึงเป�นไปตามข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 

และคณะกรรมการกำกับและส�งเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยคำนึงถึงประโยชน�สูงสุดอันก�อให�เกิดกับบร�ษัทฯ
 
มาตรการหร�อขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว�างกัน

           การทำรายการระหว�างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย�ง เป�นไปตามขั้นตอนการทำงานตามปกติของบร�ษัทฯ ในการรับประกันภัย บร�ษัทฯ โดยฝ�าย

พ�จารณารับประกันภัยและบร�หารความเสี่ยง ได�พ�จารณาความเสี่ยงและอัตราเบี้ยประกันในการรับประกันภัยประเภทต�างๆ โดยอัตราเบี้ยเป�นไปตามอัตรา

มาตรฐานที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับและส�งเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย  

แนวโน�มการทำรายการระหว�างกันในอนาคต

           รายการระหว�างกันที่อาจเกิดข�้นในอนาคตระหว�างบุคคลที่อาจมีความขัดแย�งกัน คาดว�ายังคงมีเกิดข�้นโดยมีเง�่อนไขตามปกติธุรกิจ

           คณะกรรมการ ได�อนุมัติในหลักการเก่ียวกับข�อตกลงทางการค�าท่ีมีเง�อ่นไขการค�าท่ัวไปในการทำธุรกรรมระหว�างบร�ษัท กับกรรมการ ผู�บร�หาร หร�อ

บุคคลที่มีความเกี่ยวข�อง เพ�่อให�ฝ�ายจัดการสามารถทำธุรกรรมดังกล�าวได� หากธุรกรรมเหล�านั้นมีข�อตกลงและเง�่อนไขทางการค�าโดยทั่วไป ในลักษณะ

เดียวกันกับที่จะพ�งกระทำกับคู�สัญญาทั่วไป ในสถานการณ�เดียวกัน ด�วยอำนาจต�อรองทางการค�าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่มีสถานะเป�นกรรมการ 

ผู�บร�หาร หร�อบุคคลที่มีความเกี่ยวข�อง

จร�ยธรรมธุรกิจ

           บร�ษัทฯ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ได�จัดทำจรรยาบรรณและข�อพ�งปฏิบัติไว�เป�นลายลักษณ�อักษร โดยได�ประมวลเอาจร�ยธรรมหร�อ

การปฏิบัติในสิ�งท่ีดีงาม เพ�อ่ให�ผู�บร�หารและพนักงานทุกคนในบร�ษัทฯ ได�รับทราบและพ�งปฏิบัติต�อพนักงานด�วยกัน ต�อบร�ษัทฯ ต�อลูกค�า คู�ค�า และต�อสังคม 

ด�วยความซื่อสัตย� สุจร�ต ยุติธรรม ด�วยความรับผิดชอบ และเคารพสิทธิของผู�อื่น พร�อมทั้งมีการติดตามการถือปฏิบัตินั้นอยู�เสมอ

( สามารถอ�านรายละเอียด จรรยาบรรณและข�อพ�งปฎิบัติของบร�ษัทฯ ได�ใน www.thaiins.com )

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
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Connected Transactions 

           The Board of Directors has overseen and put emphasis on conflict of interest by writing in corporate good governance policy in connected 

transaction section. Given possible conflict of interest, the Company has been aware of deserved ultimate benefit therefore connected 

transactions have been considered carefully, fairly and transparently by requesting an approval from the Board of Directors and shareholders 

according to the Stock Exchange of Thailand rules. 

Connected Transactions with Person(s) that may have conflicts in the past year

           During the year, the Company had significant business transactions with its related parties. Such transactions are subject to certain

 conditions and the agreement between the company and related parties This is normal business. The details of related party transactions 

are disclosed in Note 24 to the financial statements, which have been audited by a certified public accountant.

The Necessity and Reasoning of Connected Transactions 

           Both investment and business transactions with connected companies have been done at the arm’s length. 

The Comment of the Audit Committee 

           The Audit Committee reviewed the related transactions in accordance with the accounting standards. Passed by auditors. 

Such transactions occur in the ordinary course of business according to normal trading mechanism. This is in accordance with the requirements 

of the Stock Exchange of Thailand. And the Insurance Regulatory Commission Taking into account the maximum benefit to the company.

An Approval Process for Connected Transaction 

           Interrelated transactions with person(s) that may result in conflicts undergo company’s normal practices & regulations such as company’s 

deposit and investment fund. The Company analyzed the various investment options, time frame, rate of return in relation to risk level to comply 

with the company’s investment plans, and Ministry of commerce’s regulations governing investment activities of insurance companies. 

Furthermore, the Company must properly match premiums to risk exposure in accordance to the Office of Insurance Commission (OIC). 

Transaction Tendency Transacting the Connected Transactions in a Future 

           Future related transactions between people, who may have conflicts, shall be in accordance with normal course of business and the market 

prices shall be applied to business transactions. 

           Director liars approved the principle relating to trading agreements having general trading conditions transacted between the Company 

and directors, management or related person so that operation department will be able to carry out such transactions, provided that such 

transactions have general trading terms and conditions similar to which other general parties would have made under the same circumstance, 

with bargaining power that is without the influence as being director, management or related person.

Business ethics 

           With the approval of the Board of Directors, the company has established in writing a business ethics and conducts which all employees 

should acknowledge and follow in their dealings with the company and its customers, trade partners, and society in general. Employees are 

encouraged to always be honest, fair, responsible and respectable to the rights of others.

( Can see business ethics and conducts in detail on www.thaiins.com )
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Business Operation

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

           โครงสร�างรายได�ของบร�ษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 รายได�จากการประกันภัยประเภทรถยนต�ยังคงมีสัดส�วนมากท่ีสุดโดยคิดเป�นร�อยละ 72.78 

ของเบี้ยรับทั้งหมด รองลงมาได�แก� การประกันภัยเบ็ดเตล็ด ร�อยละ 18.58 การประกันภัยประเภทอัคคีภัย ร�อยละ 5.53 และการประกันภัยประเภททางทะเล

และขนส�ง ร�อยละ 3.11

โครงสร�างรายได�

ลักษณะผลิตภัณฑ�และบร�การ

           บร�ษัทฯ ได�รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับและส�งเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการประกอบธุรกิจประกันว�นาศภัยครบทั้ง 

4 ประเภท ข�างต�น ซึ่งสามารถจัดกลุ�มการรับประกันภัยได� ดังต�อไปนี้

           1. การประกันภัยรถยนต� บร�ษัทฯ ให�ความคุ�มครองการสูญหายและความเสียหายของตัวรถ อุปกรณ�ประจำรถจากการเฉี่ยวชนการถูกลักขโมย 

ความสูญเสียต�อชีว�ตและทรัพย�สินของผู�ขับข�่และผู�โดยสารในรถ ความสูญเสียต�อชีว�ต และทรัพย�สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งความคุ�มครองพ�เศษอื่น ๆ 

เช�น ค�าขาดประโยชน�ระหว�างซ�อมรถ โดยรับประกันภัยทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับ

           2. การประกันภัยทางทะเลและขนส�ง บร�ษัทฯ ให�ความคุ�มครองความสูญเสียหร�อเสียหายของทรัพย�สินท่ีเอาประกันภัย ซ่ึงแบ�งออกเป�น การประกันภัย

สินค�า การประกันภัยตัวเร�อ และการประกันภัยความรับผิดของผู�รับขนส�งในระหว�างทำการขนส�งระหว�างประเทศ หร�อภายในประเทศ ที่เกิดความเสียหาย

จากภัยทางทะเล ความเสียหายจากภัย ธรรมชาติต�างๆ หร�ออุบัติเหตุ เช�น เร�อล�ม เร�อเกยตื้น การโยนทิ�งทะเล การไฟไหม� หร�อการระเบิด เป�นต�น

           3. การประกันอัคคีภัย บร�ษัทฯ รับประกันภัยท่ีอยู�อาศัย ตัวอาคาร เคร�อ่งจักร เฟอร�นิเจอร�เคร�อ่งตกแต�งติดต้ังตร�งตรา สต็อกสินค�า และอ่ืนๆ โดยให�

ความคุ�มครองจากไฟไหม� ฟ�าผ�า การระเบิด และภัยท่ีไม�ได�รับความคุ�มครอง ตามเง�อ่นไขความคุ�มครองท่ัวไปของกรมธรรม�แต�สามารถขยายความคุ�มครอง

เพ��มเติมได�แก� ภัยน้ำท�วม ภัยแผ�นดินไหวหร�อภูเขาไฟระเบิดหร�อคลื่นใต�น้ำหร�อสึนามิที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ ภัยลูกเห็บ และภัยลมพายุ ฯลฯ

           4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด บร�ษัทฯ รับประกันภัยประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากการประกันภัย 3 ประเภทข�างต�น  โดยแบ�งเป�น 3 กลุ�มดังนี้

                      • ประกันภัยเก่ียวกับบุคคล เช�น การประกันภัยอุบัติเหตุส�วนบุคคล การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง ประกันภัยสุขภาพ ประกันภัยโรคร�ายแรง

                      • ประกันภัยเก่ียวกับทรัพย�สิน เช�น การประกันภัยความเส่ียงภัยทุกชนิด การประกันภัยเง�นประกันภัยความซ่ือสัตย� การประกันภัยว�ศวกรรม 

                         ประกันภัยติดตั้งเคร�่องจักร

                      • ประกันภัยเกี่ยวกับความรับผิดต�อบุคคลภายนอก เช�น การประกันภัยความรับผิด ต�อผลิตภัณฑ� ความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส�ง

                        วัตถุอันตราย

รถยนต�

ทะเลและขนส�ง

อัคคีภัย

เบ็ดเตล็ด

รวมทั้งสิ�น

1,755,940

75,084

133,447

448,174

2,412,644

72.78%

3.11%

5.53%

18.58%

100.00%

1,558,444

95,970

143,983

537,341

2,335,738

66.72%

4.11%

6.16%

23.01%

100.00%

1,425,279

54,907

150,769

628,706

2,259,661

63.07%

2.43%

6.67%

27.82%

100.00%

1,237,668

28,362

156,666

648,148

2,070,844

59.77%

1.37%

7.57%

31.30%

100.00%

เบี้ยประกันภัยรับ

2562 % 2561 % 2560 % 2559 %

ประเภท
การรับ

ประกันภัย

(หน�วย:พันบาท)

หมายเหตุ: การะประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย�สิน (IAR: Industrial All Risks) รวมอยู�ในประเภทการรับประกันเบ็ดเตล็ด 
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Nature of business

           As at December 31, 2019 Motor insurance premium ranked first in proportion at 72.78% of total premium followed by Miscellaneous 

Insurance (18.58%), Fire (5.53%) and Marine and Transportation Insurance (3.11%)

Income Structure

Motor

Marine and 
Transportation

Fire

Miscellaneous

Total

1,755,940

75,084

133,447

448,174

2,412,644

72.78%

3.11%

5.53%

18.58%

100.00%

1,558,444

95,970

143,983

537,341

2,335,738

66.72%

4.11%

6.16%

23.01%

100.00%

1,425,279

54,907

150,769

628,706

2,259,661

63.07%

2.43%

6.67%

27.82%

100.00%

1,237,668

28,362

156,666

648,148

2,070,844

59.77%

1.37%

7.57%

31.30%

100.00%

Gross Premium

2562 % 2561 % 2560 % 2559 %

Type of 
business

(unit:thousand Baht)

Remark: Industrial All Risk (IAR) is in miscellaneous insurance

Types of Product and Service

           The Company is licensed by the Office of Insurance Commission (OIC) in all 4 types above, which can be grouped as follows:

           1. Motor Insurance coverage against loss or damage to vehicle and accessories from crash, theft, loss of life and property of drivers and 

                passengers in the insured vehicle, including life and property  of third party, special coverage (voluntary / compulsory insurance) 

                included compensation during maintenance.

           2. Marine Insurance coverage against loss or damage to insured assets classified into goods insurance, ship transportation, carrier 

                liability insurance during international sea transportation. Damage from nature related risks or accident for instance; sinking, beached 

                boat, throwing to the sea, fire explosion etc.

           3. Fire Insurance coverage for residential homes, buildings, machines, furniture, fixed furniture, inventories etc. against potential risks 

               from fire, lightning, explosion and uncovered risk from policy general coverage but able to extend coverage such as flood, earthquake, 

               volcano eruption, undercurrent or natural Tsunami, hail stone and wind storm etc.

           4. Miscellaneous Insurance coverage against various risks apart from 3 types above that divided into

                      • Personal related insurance such as personal accidents insurance, travel accident insurance, health insurance, serious disease 

                         insurance.

                      • Asset related insurance such as all-risks insurance, money insurance, fidelity insurance, engineering insurance, machinery 

                         installation insurance.

                      • Third-party liability related insurance such as product liability insurance, legal liability in harmful objects transportation.
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การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบป� 2562

           วันที่ 23 กรกฏาคม 2562 ได�รับแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย�ของบร�ษัท (แบบ 256-2) โดยบร�ษัท เคร�อไทย โฮลดิ�งส� จำกัด (มหาชน) ตามแผน

การปรับโครงสร�างกิจการ ส�งผลให� บร�ษัท เคร�อไทย โฮลดิ�งส� จำกัด (มหาชน) เป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบร�ษัท โดย ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 มีสัดส�วน

การถือหุ�น คิดเป�นร�อยละ 93.44 ของจำนวนหุ�นที่จำหน�ายได�ทั้งหมด

           วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 บร�ษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอยื่นเพ�กถอนหุ�นสามัญและหุ�นบุร�มสิทธิออกจากการเป�นหลักทรัพย�จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย� เนื่องจากบร�ษัทมีความประสงค�จะดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร�างกิจการ โดยได�ดำเนินการจัดตั้งบร�ษัท โฮลดิ�งส� ซึ่งเป�นบร�ษัท

มหาชนจำกัดเพ�่อรองรับแผนการปรับโครงสร�างกิจการ โดยใช�ชื่อว�า “บร�ษัท เคร�อไทย โฮลดิ�งส� จำกัด (มหาชน)” (“SEG”) โดย SEG เพ��มทุนจดทะเบียน

เพ�่อเสนอขายหุ�นสามัญ ให�แก�ผู�ถือหุ�นเดิมของบร�ษัทฯ พร�อมกับการทำคำเสนอซื้อหุ�นทั้งหมดของบร�ษัท จากผู�ถือหุ�นของบร�ษัททุกราย โดยการแลกเปลี่ยน

หลักทรัพย� รวมถึง SEG จะออกและเสนอขายหุ�นสามัญเพ��มทุนให�แก� บร�ษัท อาคเนย� คอร�ปอเรชั่น จำกัด (ชื่อเดิม บร�ษัท เคร�ออาคเนย� จำกัด) (“อาคเนย� 

คอร�ปอเรชั่น”) เพ�่อชำระเป�นค�าตอบแทนในการรับโอนกิจการทั้งหมดของอาคเนย� คอร�ปอเรชั่น ภายหลังการออกและเสนอขายหลักทรัพย�ดังกล�าว SEG 

จ�งมีฐานะเป�นผู�ถือหุ�นรายใหญ�ของบร�ษัทฯ และผู�ถือหุ�นเดิมของบร�ษัท มีฐานะเป�นผู�ถือหุ�นของ SEG โดยหุ�นสามัญของ SEG จะเข�าหลักทรัพย�จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย�ฯ แทนหุ�นของบร�ษัทซ่ึงถูกเพ�กถอนออกจากการเป�นหลักทรัพย�จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ ในวันเดียวกัน คือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562
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Significant Development in 2019

           On July 23, 2019, the Company received the Report of Result of Purchase of Securities (Form 256-2) by Thai Group Holdings Public 

Company Limited (“SEG”) following the business restructuring plan. As a result, SEG has become the Company’s major shareholder. As of 

July 24th, 2019, SEG held 93.44% of Company’s shares outstanding.

           On July 24, 2019, the Company submitted an application to delist its shares from the Stock Exchange of Thailand (SET) as the Company 

had an objective to proceed with business restructuring. SEG is the holding company which was established to support TIC's shareholders 

restructuring under SEG and TIC business alliance plan. SEG made a tender offer for all shares of the Company using share swap. SEG issued 

shares to Southeast Corporation Company Limited (formerly Southeast Group Company Limited) as a consideration for the entire business 

transfer. After the restructuring, SEG has become the major shareholder of the Company. SET approved the listing of Thai Group Holdings 

Public Company Limited, under the symbol “SEG”, to be listed securities and delisting of the Company’s securities, under the symbol “TIC” 

from the SET on July 31, 2019.
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ป�จจัยความเสี่ยง

           ป�จจ�บันสภาพแวดล�อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก การบร�หารความเสี่ยงจ�งเป�นกระบวนการสำคัญที่จะช�วยในการจัดการวางแผน

รองรับความไม�แน�นอนของธุรกิจได�อย�างเป�นระบบ ดังนั้น บร�ษัทฯ จ�งได�กำหนดกรอบ และ นโยบายการบร�หารความเสี่ยง เพ�่อเป�นแนวทางในการจัดการ

กับความเสี่ยงต�างๆ โดยมีการทบทวนและเสนอให�คณะกรรมการอนุมัติเป�นประจำทุกป� เพ�่อเสนอนโยบายดังกล�าวต�อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ

ส�งเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทั้งนี้เพ�่อให�มีแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงต�างๆ อันได�แก� ความเสี่ยงด�านกลยุทธ� ความเสี่ยงด�านการ

รับประกันภัย ความเสี่ยงด�านปฏิบัติการ  ความเสี่ยงจากการลงทุน ความเสี่ยงด�านเครดิต ความเสี่ยงด�านสภาพคล�อง ความเสี่ยงด�านการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ความเส่ียงด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการตระหนักถึงความเส่ียงทางภัยคุกคามด�านไซเบอร� เป�นต�น โดยมีการกระจายการบร�หารความเส่ียง

ไปทุกหน�วยงาน เพ�อ่สร�างการตระหนักถึงความเส่ียง ความรับผิดชอบต�อความเส่ียง และความสามารถในการบร�หารความเส่ียงให�อยู�ภายใต�ระดับความเส่ียง

ท่ียอมรับได� เพ�อ่ให�ม่ันใจว�าป�จจัยความเส่ียง และความเส่ียงอันอาจจะเกิดข�น้และส�งผลกระทบต�อการประกอบธุรกิจของบร�ษัทฯ ได�รับการพ�จารณา จัดการ 

และควบคุมอย�างเพ�ยงพอเหมาะสม ที่จะทำให�บร�ษัทฯ เป�นบร�ษัทประกันภัยที่ลูกค�าให�ความไว�วางใจมากที่สุด รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง

ของบร�ษัทฯ มีดังนี้

           1. ความเสี่ยงด�านกลยุทธ�

                    บร�ษัทฯ ได�บูรณาการบร�หารความเสี่ยงเข�ากับกลยุทธ�และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ โดยได�ประเมิน และว�เคราะห�ความเสี่ยงใน

           แผนธุรกิจสามป� จัดลำดับความเสี่ยงตามความสำคัญ และได�กำหนดมาตรการบร�หารความเสี่ยงหลัก เพ�่อให�ความเสี่ยงหลักเหล�านั้นอยู�ภายใต�

           ความเสี่ยงที่บร�ษัทยอมรับได�

                      บร�ษัทฯ มีการกำหนดเป�าหมายขององค�กร แผนกลยุทธ�และแผนการปฏิบัติงานในแต�ละระดับไว�อย�างชัดเจน เพ�อ่ให�มีระบบการบร�หารความเส่ียง

           ครอบคลุมท่ัวท้ังองค�กร ตลอดจนการกำหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับได� และมีการทบทวนและปรับเปล่ียนแผนงานอย�างสม่ำเสมอ เพ�อ่ให�สอดคล�อง

           กับสถานการณ�และป�จจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง 

                     บร�ษัทฯ ได�ปรับปรุงระบบการทำงานภายใน ได�แก� ขั้นตอนการทำงานที่สามารถเพ��มประสิทธิภาพการทำงานได�ดีข�้น ต�นทุนต่ำลง และระบบ

           ประเมินผลที่ชัดเจน สอดคล�องกับเป�าหมายของบร�ษัท ฝ�ายวางแผนกลยุทธ�ทำหน�าที่สรุปสถานการณ�ของการดำเนินการ และแสดงสถานะของ

           ความสำเร็จของแผนงาน การบร�หารความเส่ียงดังกล�าว ช�วยให�บร�ษัทสามารถคาดการณ�ถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดได�ทันเวลา และสามารถหาทางป�องกัน 

           หร�อพลิกให�เป�นโอกาสทางธุรกิจได�

           2. ความเสี่ยงด�านการรับประกันภัย 

                      ทางบร�ษัทฯ ได�มีการกำหนดอัตราเบ้ียประกันให�เหมาะสมกับระดับความเส่ียง โดยใช�หลักสถิติ และสมมติฐานท่ีเก่ียวกับความถ่ีและความรุนแรง

           ของภัยที่จะเกิดตามหลักคณิตศาสตร�ประกันภัยที่เป�นมาตรฐานมาใช�ในการกำหนดราคาของผลิตภัณฑ�แต�ละตัว จ�งเป�นป�จจัยสำคัญที่จะกำหนด

           อัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม สามารถแข�งขันในตลาดได�

                     การดำเนินงานของบร�ษัทฯ เกี่ยวข�องโดยตรงกับการคุ�มครองความเสี่ยงประเภทต�างๆ ของผู�เอาประกันภัย ดังนั้น บร�ษัทฯ จ�งได�มีแนวทาง

           การป�องกันความเส่ียงจากการรับประกันภัยในด�านต�างๆ รวมท้ังในด�านการรับประกันภัยต�อ โดยท่ีบร�ษัทฯ มีนโยบายการรับประกันภัยท่ีมีการทบทวน

           เป�นประจำจากผู�บร�หารที่เกี่ยวข�อง ตลอดจนในการดำเนินงานรับประกันภัยนั้น ฝ�ายรับประกันภัยจะมีการประเมิน สำรวจ และว�เคราะห�ภัยอย�าง

           ละเอียดถ่ีถ�วน เพ�อ่ให�เหมาะสมกับความเส่ียงของบร�ษัทฯ ท่ีสามารถยอมรับได� ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการรับประกันภัย เสนอ

           ต�อผู�บร�หารระดับสูงอย�างต�อเน่ือง เพ�อ่ตรวจทานและให�คำแนะนำในเชิงนโยบายเพ�อ่ให�เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย�างสูงสุด ตลอดจนทำให�

           บร�ษัทฯ มีความสามารถในการปฏิบัติตามข�อผูกพันกับผู�เอาประกันภัยได�อย�างรวดเร็วและเป�นธรรม และลดความเส่ียง ซ่ึงอาจส�งผลกระทบต�อจำนวน

           ค�าสินไหมทดแทนและกระแสเง�นสดที่คาดว�าจะได�รับในอนาคต

                     บร�ษัทฯ มีนโยบายธุรกิจด�านรับประกันภัย และการประกันภัยต�อ โดยกำหนดให�มีการพ�จารณาถึงป�จจัยเสี่ยงก�อนที่จะรับประกันภัย เพ�่อให�มี

           ความเหมาะสมกับฐานะเง�นกองทุนที่จะรับความเสี่ยงได�
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Risk Factors

           Business environment is changing at a rapid pace making risk management an important process to systematically manage and prepare 

for business uncertainty. The Company set up a framework and risk management policy as guidance to handle unforeseen risks. The framework 

and policy are review and approve by the Board of Directors annually then submit to the Office of Insurance Commission (OIC).  In order to 

create guidance to mitigate and manage risks i.e. strategic risk, underwriting risk, operational risk, investment risk, credit risk, liquidity risk, 

compliance risk, information technology risk and aware of cyber security risk, the Company distributes risk management tasks to every functions 

to create awareness on risk, responsibility on risks and ability to manage risk to be within an acceptable level to ensure that risk factors and 

risks that may arise and impact Company’s business operation have been taken into account, managed and controlled  to make the Company 

become the most trusted insurance company. The details on Company’s risk management are as follows:

           1. Strategic Risk

                     The Company integrated risk management with strategy and business operation policy by estimating and analyzing risks in 

           three-year business plan and ranked them in order of importance to set measures to manage major risks to ensure that those risks are 

           under Company’s acceptable level.

                     The Company set corporate goal, strategic plan and operational plan for each level to ensure a systematic risk management 

           throughout the organization along with a determined acceptable risk level. The Company regularly review and adjust plans to suit the 

           current situation and change in risk factors.

                       The Company has improved internal work processes such as those which could increase efficiency, lower costs and a performance 

           measurement system which conform with corporate’s goal. The Strategic Planning Department has duty to summarize overall operational 

           performance and report the achievement according to plan. The aforementioned risk management has assisted the Company’s to be able 

           to anticipate upcoming risks and come up with mitigate plans or turn the risks into an opportunity.

           2. Underwriting Risk

                       The Company set premium rate to be appropriate for the risk level using statistics and assumptions on loss frequency and severity

            in accordance with actuarial principles which is a standard methodology in determining the price of each product which is the key factor 

           when setting premium rate to be appropriate and competitive. 

                       The Company’s operation is related to coverages across different kinds of risk by the insured. Hence, the Company has guidance 

           to protect against underwriting risk as well as reinsurance. The Company regularly review its underwriting policy by related managements. 

           For underwriting operation, the Underwriting Department is responsible for evaluation and analysis of risks in order to keep the risks to 

           be within Company’s acceptable level along with creating and presenting underwriting reports to top managements to verify and provide 

           guidance to make operation as efficient as possible as well as making the Company able to fulfill its obligations to the insured with 

           promptness and fairness along with reducing risks that may impact claim amount and Company’s future cash flow.

                     The Company has a policy relating to underwriting and reinsurance which requires a risk assessment to be taken before the 

           applicant is insured to be able to filter appropriate opportunity which aligns with Company’s reserve and risk level. 
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                       บร�ษัทฯ ได�มีการกระจายความเสี่ยงภัยในการรับประกันภัยทุกประเภท โดยเฉพาะการรับประกันภัยที่มีทุนเอาประกันภัยสูง ซึ่งการกระจาย

           ความเสี่ยงนั้น ได�มีการกระจายไปให�กับบร�ษัทรับประกันภัยต�อทั้งในและต�างประเทศ ซึ่งบร�ษัทฯ ได�มีการคัดเลือก โดยเน�นไปยังกลุ�มบร�ษัทที่ได�รับการ

           จัดอันดับความน�าเชื่อถือระดับไม�ต่ำกว�า A- หร�อมีอัตราส�วนเง�นกองทุนทั้งหมดต�อสินทรัพย�เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio : CAR) เป�นไปตาม

           มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส�งเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนด เพ�่อให�มั่นใจว�าผู�เอาประกันภัยจะไม�ได�รับผล

           กระทบใดๆ ในกรณีที่เกิดมหันตภัยที่มีผู�ประสบภัยเป�นจำนวนมากทั้งในแง�จำนวนเง�นหร�อปร�มาณที่เกิดภัย อีกทั้งยังเป�นการป�องกันความเสี่ยงที่เกิด

           กับบร�ษัทฯ อีกด�วย

           3. ความเสี่ยงด�านปฏิบัติการ 

                      บร�ษัทฯ ตระหนักว�าความเส่ียงด�านการปฏิบัติการเป�นป�จจัยเส่ียงหน่ึงท่ีเกิดข�น้จากการดำเนินธุรกิจ และให�ความสำคัญอย�างมากในการบร�หาร

           ความเส่ียงด�านการปฏิบัติการและมีการพัฒนาการบร�หารความเส่ียงอย�างต�อเน่ืองเสมอมา โดยมีหน�วยงานต�างๆ ของบร�ษัทฯ ทำหน�าท่ีในการบร�หาร

           ความเส่ียงด�านการปฏิบัติการของตน โดยจะต�องระบุความเส่ียงท่ีสำคัญ ประเมินประสิทธิภาพของการควบคุม และกำหนดแผนในการลดหร�อป�องกัน

           ความเส่ียงเพ�อ่ให�ความเส่ียงอยู�ในระดับท่ียอมรับได� เหมาะสมกับธุรกิจ โดยหน�วยงานจะระบุดัชนีช้ีวัดความเส่ียง (Key Risk Indicator) เพ�อ่ติดตาม

           ให�แน�ใจว�าความเสี่ยงอยู�ในระดับที่ยอมรับได�หร�อให�เกิดการจัดการแก�ไขอย�างทันท�วงที กรณีที่เกิดเหตุการณ�ความเสียหายข�้น นอกจากจะมีกระบวน

           การแก�ไขอย�างเป�นระบบแล�ว บร�ษัทฯ ยังทำการเก็บข�อมูลไว�เป�นกรณีศึกษาเพ�อ่ป�องกันหร�อลดความเส่ียงน้ันๆ ในด�านผลกระทบ และความเส่ียงจาก

           ป�จจัยภายนอก 

                      บร�ษัทฯ มีการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย�างต�อเน่ือง (Business Continuity Management : BCM) เพ�อ่ให�บร�ษัทฯ สามารถดำเนิน

           ธุรกิจต�อไปได�หากมีเหตุการณ�ท่ีอาจทำให�ธุรกิจต�องหยุดชะงัก ซ่ึงมีการฝ�กซ�อมประจำอย�างน�อยป�ละ 1 คร้ัง ซ่ึงในป� 2562 ได�มีการซักซ�อมแผนกรณี

           จำลองการรับมือจากผลกระทบของการเกิดแผ�นดินไหวรุนแรง ทำให�ไม�สามารถเข�าปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ�ได� เพ�่อนำผลที่ได�รับจากการซ�อม

           ไปปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานและจัดทำแผนบร�หารความต�อเนื่องทางธุรกิจต�อไป 

                      นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ยังได�มีการจัดทำนโยบายความเสี่ยงด�านฉ�อฉลข�้นมา เพ�่อเป�นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต�อง โดยที่ผู�บร�หาร และ

           พนักงานทุกระดับของบร�ษัทพ�งควรปฏิบัติ เพ�่อให�สามารถยับยั้ง ป�องกัน ตรวจหา รายงาน จัดการ และเยียวยาความเสียหายจากการฉ�อฉลได�

           อย�างมีประสิทธิภาพ และส�งเสร�มให�บร�ษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

           4. ความเสี่ยงจากการลงทุน  

                      การลงทุนของบร�ษัทฯ น้ันดำเนินไปตามขอบเขตข�อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส�งเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

           และกฎหมายที่เกี่ยวข�อง ซึ่งบร�ษัทฯ ถือเป�นกลไกสำคัญในการบร�หารการลงทุนของบร�ษัทฯ ให�มีความรอบคอบรัดกุม

                      รายได�จากการลงทุนได�มาในรูปของดอกเบ้ีย เง�นป�นผล และกำไร (ขาดทุน) จากการจำหน�ายหลักทรัพย� ซ่ึงการเปล่ียนแปลงใดๆ เก่ียวกับภาวะ

           เศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต�างประเทศ การเมือง รวมถึงนโยบายทางการเง�น จะมีผลกระทบต�อรายได�จากการลงทุน โดยบร�ษัทฯ มีหน�วยงานที่

           รับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับด�านการบร�หารการลงทุนท่ีจะคอยติดตามสถานการณ�ต�างๆ ในการประเมินความเส่ียงและสามารถปรับกลยุทธ�การลงทุน

           ให�สอดคล�องกับสถานการณ�ที่เปลี่ยนแปลง

                      คณะกรรมการบร�ษัทฯ มีการทบทวนนโยบายการลงทุนอย�างต�อเน่ือง เพ�อ่ให�การบร�หารการลงทุนมีความรอบคอบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

           ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได�
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                      The Company has diversified risks across all types of insurance especially those with high sum insured. The diversification of risk 

           also include reinsurance through both local and oversea reinsurers. The Company made the selection focusing on those with minimum 

           rating  of A- or has Capital Adequacy Ratio (CAR) in accordance with the standard set by the Office of Insurance Commission (OIC) to 

           ensure that the insured will not be affected in case of a disaster with many victims in terms of sum insured and number of cases. This will 

           also protect the Company from unforeseen risks.

           3. Operational Risk

                      The Company is aware that operational risk is one of the risk factors that arise from business operation and greatly emphasize 

           operational risk management. The Company has continuously improved its risk management by having each function responsible for 

           their own operational risk management. Each function has specified important risks as well as estimated the efficiency of control measures 

           and set out plan to mitigate or contain the risks to be within Company’s acceptable level and also determined Key Risk Indicator to track 

           each risk and make sure that they are under an acceptable level or can be managed promptly. In case of an unforeseen event, the Company 

           has collected data to be used as case studies to prevent such risks in the future.

                      The Company has also set up a business continuity management (BCM) to ensure that the Company can continue its operation 

           when there is an event that can cause business interruption. Furthermore, the Company set up a drill at least once a year to cope with 

           impact from an earthquake which makes it not possible to work at the head office and use the result to improve work processes and risk 

           management plan. 

                      Moreover, the Company has set a policy on fraudulent risk to use as guidance in operation. The managements and employees

            should follow to prohibit, check for, report, manage and remedy for the damage from fraudulent effectively and promote good corporate 

           governance.

           

           4. Investment Risk

                      The Company’s investment has been carried out in accordance with the specifications set by the Office of Insurance Commission 

           (OIC) and related laws which are important mechanisms in Company’s prudent investment management.

                      Investment income comes in form of interest, dividend and profit(loss) from sales of securities. Any change relating to internal and 

           external economic conditions, politics as well as monetary policies will impact investment income. Hence, the Company has established 

           a unit responsible for investment management which will monitor such events in order to assess risks and adjust investment strategy 

           accordingly. 

                      The Board of Directors regularly reviews the investment policy to ensure that investment management is carried out with prudence 

           and highest efficiency with an acceptable level of risk. 
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           5. ความเสี่ยงด�านเครดิต

                      บร�ษัทฯ มีนโยบายในการบร�หารความเส่ียงด�านเครดิต โดยมีระบบติดตามและรายงานฐานะลูกหน้ีเบ้ียประกันภัยค�างชำระเป�นประจำ และมีการ

           ว�เคราะห�ลูกหนี้เพ�่อคัดเลือกคู�ค�าที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอย�างสม่ำเสมอ รวมถึงการควบคุมให�การเร�ยกเก็บเบี้ยประกันภัยเป�นไปตาม

           ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส�งเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว�าด�วยการเร�ยกเก็บเบ้ียประกันภัย เป�นต�น รวมท้ังมีการ

           เพ��มระดับความเข�มงวดในเร�อ่งสัญญาประกันภัยต�อกับบร�ษัทรับประกันภัยต�อ (Reinsurers) โดยการกำหนดอันดับความน�าเช่ือถือไม�ต่ำกว�า A- หร�อ

           มีอัตราส�วนเง�นกองทุนทั้งหมดต�อสินทรัพย�เสี่ยง (Capital Adequacy Ratio : CAR) เป�นไปตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส�งเสร�ม

           การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนด

 

           6. ความเสี่ยงด�านสภาพคล�อง 

                      บร�ษัทฯ มีนโยบายในการบร�หารความเสี่ยงด�านสภาพคล�องโดยการบร�หารเบี้ยประกันภัยค�างรับให�สามารถชำระค�าเบี้ยประกันภัยให�รวดเร็ว

           และมากที่สุด และมีการเตร�ยมสภาพคล�องสำหรับค�าใช�จ�ายต�างๆ ทั้งค�าใช�จ�ายด�านสินไหมทดแทนและค�าใช�จ�ายในการดำเนินการอย�างเพ�ยงพอด�วย

           การลงทุนในตราสารทางการเง�นในระยะเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนการบร�หารความเสี่ยงด�านสภาพคล�องโดยมีการจัดหาแหล�งเง�นทุนสำรอง ได�แก� 

           วงเง�นเบิกเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย� เป�นต�น

                      ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บร�ษัทฯ มีอัตราส�วนเง�นกองทุนต�อเง�นกองทุนท่ีต�องดำรงตามกฎหมาย อยู�ท่ีร�อยละ 171.84 (อยู�ระหว�างตรวจสอบ

           ของผู�สอบบัญชี) สูงกว�าท่ีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส�งเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดว�าต�องไม�น�อยกว�าร�อยละ 140 โดย

           บร�ษัทฯ มีการติดตามผล และประเมินความเพ�ยงพอของเง�นกองทุนอย�างต�อเนื่อง

           7. ความเสี่ยงด�านการปฏิบัติตามกฎหมาย 

                      บร�ษัทฯ มีหน�าที่ต�องปฏิบัติให�สอดคล�องกับกฎหมาย และระเบียบข�อบังคับของหน�วยงานราชการและหน�วยงานกำกับ อาทิ สำนักงานคณะ

           กรรมการกำกับและส�งเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 

           และสำนักงานป�องกันและปราบปรามการฟอกเง�น เป�นต�น

                      บร�ษัทฯ มีหน�วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Unit) ซ่ึงรายงานตรงต�อคณะกรรมการตรวจสอบ เป�นผู�ทำหน�าท่ีให�คำปร�กษา 

           เสนอแนะ ตลอดจนให�ความเห็นในประเด็นต�างๆ ที่เกี่ยวข�องกับกฎหมายและระเบียบข�อบังคับของหน�วยงานราชการและหน�วยงานกำกับ เพ�่อให�มั่นใจ

           ว�าการปฏิบัติงานของบร�ษัทฯ ไม�เป�นการฝ�าฝ�นและสอดคล�องกับกฎหมายและระเบียบข�อบังคับของทางการ

           

           8. ความเสี่ยงด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                      บร�ษัทฯ จัดให�มีสารสนเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัย มีรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล�องกับขนาด ลักษณะ และความซับซ�อนของธุรกิจ รวมถึง

           ความเสี่ยงทางด�านไซเบอร� ซึ่งได�มีการศึกษาและนำมาพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศอย�างสม่ำเสมอโดยระบบสารสนเทศดังกล�าวจะสามารถ

           สนับสนุน ติดตามดูแล และควบคุมการบร�หารความเสี่ยง รวมถึงการนำข�อมูลไปใช�อย�างถูกต�องและมีประสิทธิภาพ การจัดให�มีระบบการจัดเก็บ

           ข�อมูลที่ปลอดภัย มีการกำหนดสิทธิในการเข�าถึงข�อมูลของบุคลากรเฉพาะที่เกี่ยวข�อง และจัดให�มีกระบวนการสำรองข�อมูลการรองรับจำนวนการ

           ทำรายการที่สูงข�้น รวมทั้งกระบวนการกู�คืนข�อมูลในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินข�้น

           

           9. ป�จจัยความเสี่ยงอื่นๆ 

                      นอกจากป�จจัยความเสี่ยงจากการรับประกันภัยและความเสี่ยงจากการลงทุนแล�ว ยังมีป�จจัยความเสี่ยงประเภทอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต�อ

           สถานะทางการเง�นและการดำเนินงานของบร�ษัทฯ เช�น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระเบี้ยประกันภัย และความเสี่ยงจากมหันตภัย เป�นต�น 

                      บร�ษัทฯ มีระบบการบร�หารความเส่ียงท้ังองค�กร (Enterprise Risk Management : ERM) โดยให�ทุกหน�วยจัดทำแผนงานบร�หารความเส่ียง

           ไว�ในแผนกลยุทธ� รวมถึงให�จัดทำการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม เพ�่อนำผลมาประยุกต�ใช�หร�อปรับปรุงกระบวนการอย�างต�อเนื่อง รวมถึง

           การสร�างความเข�าใจร�วมกันเก่ียวกับความเส่ียงและการควบคุมภายใน มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด โดยได�มีการจัดต้ังคณะทำงาน

           บร�หารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด�วยผู�บร�หารระดับสูง ทั้งนี้เพ�่อให�การดำเนินงานของบร�ษัทในทุกด�านบรรลุวัตถุประสงค�ตามที่บร�ษัทฯ กำหนดไว� 

           ภายใต�ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม
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           5. Credit Risk

                      The Company has a credit risk management policy by having a system to regularly monitor and report the status of premium 

           receivable aging and analyze debtors to effectively select business partners as well as controlling premium collection to be in line with 

           the Office of Insurance Commission (OIC) requirement. The Company also increase its strictness in reinsurance contract with reinsurers by 

           choosing those with a minimum rating of A- or has capital adequacy ratio in line with   Office of Insurance Commission (OIC) requirement.

           

           6. Liquidity Risk

                      The Company has a policy to manage liquidity risk via premium receivable management to maximize and accelerate premium 

           collection. The Company also has prepared adequate level of capital for various expenses such as claim expenses and operating expenses 

           through an investment in financial instruments with appropriate time horizon as well as manage liquidity by obtaining source of reserve 

           capital such as overdraft.

                      As of December 31, 2019, the Company had a Capital Adequacy Ratio of 171.84% (in the audit process) higher than Office of 

           Insurance Commission’s (OIC) minimum requirement which is 140%. Moreover, the Company continuously monitors and evaluate capital 

           adequacy.  

           7. Compliance Risk

                      The Company has duty to comply with laws and regulations set by government authorities and regulatory bodies for instance the 

           Office of Insurance Commission’s (OIC), the Securities and Exchange Commission (SEC) and the Anti-Money Laundering Office (AMLO).

                      The Company has a Compliance Unit that reports directly to the Audit Committee and act as an advisor on matters regarding laws 

           and regulations set by government authorities and regulatory bodies to ensure that Company’s operation does not breach any laws and 

           regulations.

           8. Information Technology Risk

                      The Company set its information technology to be stable and secured, with model that is appropriate and suitable for the size and 

           complexity of the Company as well as cyber security risk which has been studied and used to constantly improve information technology 

           system. Such system will be able to support, monitor, control risk along with utilizing data accurately and efficiently, store data safely,

           determine access right only to related employees. The Company also set data backup process to handle the increasing number of 

           transactions as well as data recovery system in case of emergency.

           9. Other Risks

                      Apart from underwriting and investment risks, there are risk factors that can affect Company’s financial position and operation for 

           instance the risk from premium payment default and disasters.

                      The Company has developed an Enterprise Risk Management (ERM) whereby every unit incorporate their risk management plan 

           within strategic plan as well as set up an evaluation and control of risk to use the result to continuously improve work processes. 

           The Company also created a mutual understanding regarding risk, internal control and set up performance evaluation by key performance 

           indicators. The Company set up a Risk Management Team which comprises of top managements to ensure all aspects of operation have 

           achieved their intended result under the appropriate risk level.
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ผลการดำเนินงานและฐานะการเง�นป� 2562

สรุปผลการดำเนินงาน

           ผลการดำเนินงานของป� 2562 บร�ษัทฯมีเบ้ียประกันภัยรับจำนวน 2,412.64 ล�านบาท เพ��มข�น้จากป�ก�อนจำนวน 76.91 ล�านบาท คิดเป�นอัตราเพ��มข�น้

ร�อยละ 3.29 และบร�ษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิจำนวน 1,362.20 ล�านบาท ลดลงจากป�ก�อนจำนวน 199.74 ล�านบาท คิดเป�นอัตราลดลงร�อยละ 12.79 

สาเหตุจากการเปลี่ยนนโยบายการรับประกันภัยต�องานรถยนต�ภาคสมัครใจ

           บร�ษัทฯ มีเบ้ียประกันภัยท่ีถือเป�นรายได�สุทธิจำนวน 1,460.34 ล�านบาท เพ��มข�น้จากป�ก�อนจำนวน 44.40 ล�านบาท คิดเป�นอัตราเพ��มข�น้ร�อยละ 3.14 

ซึ่งมีสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม�ถือเป�นรายได�เพ��มข�้น 244.14 ล�านบาท สาเหตุจากการเปล่ียนนโยบายการรับประกันภัยต�องานรถยนต�ภาคสมัครใจ

           บร�ษัทฯมีรายได�จากรายได�ค�าจ�างค�าบำเหน็จจากการทำประกันภัยต�อจำนวน 362.04 ล�านบาท เพ��มข�้นจากป�ก�อนจำนวน 96.55 ล�านบาท คิดเป�น

อัตราเพ��มข�้นร�อยละ 36.37 สาเหตุจากการเปลี่ยนนโยบายการรับประกันภัยต�องานรถยนต�ภาคสมัครใจ

           ในส�วนของค�าสินไหมทดแทนและค�าใช�จ�ายในการจัดการสินไหมสุทธิจำนวน 857.67 ล�านบาท ลดลงจากป�ก�อนจำนวน 0.92 ล�านบาท คิดเป�นอัตรา

ที่ลดลงร�อยละ 0.11 จากการจัดการงานสินไหมทดแทนที่เหมาะสม รวมถึงการเปลี่ยนนโยบายการรับประกันภัยต�องานรถยนต�ภาคสมัครใจ

           ค�าจ�างค�าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรงจำนวน 378.37 ล�านบาท เพ��มข�น้จากป�ก�อนจำนวน 4.50 ล�านบาท คิดเป�นอัตราท่ีเพ��มข�น้ร�อยละ 1.20 

และมีค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัยอื่นจำนวน 300.35 ล�านบาท ลดลงจากป�ก�อนจำนวน 10.56 ล�านบาท และคิดเป�นอัตราลดลงร�อยละ 3.40

           ซึ่งทำให�บร�ษัทฯ มีค�าใช�จ�ายจากการรับประกันภัยทั้งสิ�นจำนวน 1,536.40 ล�านบาท โดยลดลงจากป�ก�อนจำนวน 6.99 ล�านบาท และคิดเป�นอัตราที่

ลดลงร�อยละ 0.45 

           บร�ษัทฯ มีค�าใช�จ�ายในการดำเนินงาน จำนวน 267.96 ล�านบาท ลดลงจากป�ก�อนจำนวน 20.02 ล�านบาท คิดเป�นอัตราท่ีลดลงร�อยละ 6.95 เม่ือเทียบ

กับป�ก�อนจากการลดลงของ ค�าใช�จ�ายพนักงาน หนี้สงสัยจะสูญ รวมถึงค�าใช�จ�ายโฆษณาส�งเสร�มการขาย

           ในส�วนของรายได�จากการลงทุนและรายได�อื่น ๆ ในป� 2562 มีจำนวนทั้งสิ�น 51.12 ล�านบาท ลดลงจำนวน 13.98 ล�านบาท คิดเป�นอัตราที่ลดลง

ร�อยละ 21.47 โดยเปร�ยบเทียบลดลงจากการปรับนโยบายการลงทุน (ตราสารทุน) ที่มีผลขาดทุนจากการขายเง�นลงทุน

           บร�ษัทฯ มีผลกำไรก�อนหักภาษีเง�นได� จำนวน 69.14 ล�านบาท เม่ือหักค�าใช�จ�ายภาษีเง�นได�นิติบุคคลจำนวน 12.12 ล�านบาทแล�ว บร�ษัทฯมีผลกำไรสุทธิ 

จำนวน 57.02 ล�านบาท เพ��มข�้นจำนวน 126.63 ล�านบาท คิดเป�นอัตราท่ีเพ��มข�้นร�อยละ 181.90 โดยเปร�ยบเทียบกับป�ก�อน 

           นอกจากนี้บร�ษัทฯ สามารถดำรงอัตราส�วนทางการเง�นที่สำนักงาน คปภ. ใช�กำกับดูแลได�เกินกว�าเกณฑ�ที่กำหนดในทุกอัตราส�วน รวมถึงมีความ

เพ�ยงพอของเง�นกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC) อยู�ที่ร�อยละ 171.84 ซึ่งเกินกว�าเกณฑ�ที่กำหนดไว�ที่ร�อยละ 120 (อยู�ในระหว�างการตรวจสอบของ

ผู�สอบบัญชี) ซึ่งเพ�ยงพอต�อการดำเนินงานและการขยายงานตามเป�าหมายของบร�ษัทฯ

ผลการดำเนินงานตามประเภทการรับประกันภัย ป� 2562

2562

2561

2560
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2019 Operating Performance and Financial Position

Operating Performance

           In 2019, the Company posted a total written premium of THB 2,412.64 million, representing a growth of THB 76.91 million or 3.29% 

from 2018. The Company registered a net earned premium of THB 1,320.20 million, a decrease of THB 199.74 million or 12.79% from 2018 due 

to the change in reinsurance policy for Voluntary Motor Insurance.

           The Company registered a net earned premium of THB 1,460.34 million, representing a growth of THB 44.40 million or 3.14% from 2018 

with an increase of THB 244.14 million in unearned premium reserve due to the change in reinsurance policy for Voluntary Motor Insurance.

           The Company posted fee and commission income of THB 362.04 million, an increase of THB 96.55 million or 36.37% from 2018 due to 

the change in reinsurance policy for Voluntary Motor Insurance.

           The Company registered net claim expense of THB 857.67 million, a decrease of THB 0.92 million or 0.11% from 2018 due to the change 

in reinsurance policy for Voluntary Motor Insurance.

           The Company posted fee and commission expense of THB 378.37 million, representing a growth of THB 4.50 million or 1.20% from 2018. 

Other underwriting expense was at THB 300.35 million, a decrease of THB 10.56 million or 3.40% from 2018. In total the Company had an 

underwriting expense of THB 1,536.40 million, a decrease of THB 6.99 million or 0.45% from 2018.

            The Company reported an operating expense of THB 267.96 million, representing a decrease of THB 20.02 million or 6.95% from 2018 

driven by a reduction in employee related expense, doubtful account and marketing expense. 

           Revenue from investment and other income was at THB 51.12 million, a reduction of THB 13.98 million or 21.47% from 2018 due to the 

change in investment policy.

           The Company registered earning before tax of THB 69.14 million. After accounting for corporate income tax of THB 12.12 million, the 

Company had net profit of 57.02 million which represent an increase of THB 126.63 million or 181.90% from 2018.

           Moreover, the Company managed to maintain all financial ratios above the Office of Insurance Commission’s (OIC) requirement as well as 

having Capital Adequacy Ratio of 171.84 % which exceeds the minimum threshold of 120% and considered adequate for the Company’s 

expansion plan.

Operating Performance by Line of Business
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Business Operation

การรับประกันอัคคีภัย

           บร�ษัทฯ มีเบ้ียประกันอัคคีภัยจำนวน 133.45 ล�านบาท ลดลงจากป� 2561 จำนวน 10.54 ล�านบาท หร�อคิดเป�นอัตราร�อยละ 7.32 ซ่ึงเบ้ียประกันอัคคีภัย

มีสัดส�วนร�อยละ 5.53 ของเบ้ียประกันรวมท้ังหมด มีเบ้ียประกันภัยสุทธิท่ีบร�ษัทรับความเส่ียงภัยไว�เองจำนวน 68.43 ล�านบาท โดยมีเบ้ียประกันภัยท่ีถือเป�น

รายได�สุทธิจำนวน 76.04 ล�านบาท ลดลงจากป�ก�อนจำนวน 4.12 ล�านบาท หร�อลดลงร�อยละ 5.14 มีรายได�ค�าจ�างและค�าบำเหน็จจำนวน 15.76 ล�านบาท 

มีค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัยรวมจำนวน 60.21 ล�านบาท จ�งเป�นผลกำไรจากการรับประกันภัยก�อนหักค�าใช�จ�ายดำเนินงานจำนวน 31.59 ล�านบาท 

จะเห็นว�าอัตราค�าสินไหมทดแทนและค�าใช�จ�ายในการจัดการค�าสินไหมทดแทนต�อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป�นรายได� (Loss Ratio) อยู�ที่ร�อยละ 23.79 ในขณะที่

ป� 2561 อยู�ที่ร�อยละ 21.79

การรับประกันภัยทางทะเลและขนส�ง

           บร�ษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยทางทะเลและขนส�ง จำนวน 75.08 ล�านบาท ลดลงเพ��มข�้นจากป� 2561 จำนวน 20.89 ล�านบาท หร�อคิดเป�นอัตราร�อยละ 

21.76 ซึ่งเบี้ยประกันภัยทางทะเลและขนส�ง มีสัดส�วนร�อยละ 3.11 ของเบี้ยประกันรวมทั้งหมด มีเบี้ยประกันภัยสุทธิที่บร�ษัทรับความเสี่ยงภัยไว�เองจำนวน 

52.91 ล�านบาทโดยมีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป�นรายได�สุทธิ จำนวน 61.90 ล�านบาท เพ��มข�้นจากป�ก�อนจำนวน 12.28 ล�านบาท หร�อเพ��มข�้นร�อยละ 24.74 

มีรายได�ค�าจ�างและค�าบำเหน็จจำนวน 6.25 ล�านบาท มีค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัยรวมจำนวน 44.41 ล�านบาท จ�งเป�นผลกำไรจากการรับประกันภัย

ก�อนหักค�าใช�จ�ายดำเนินงานจำนวน 23.74 ล�านบาท จะเห็นว�ามีอัตราค�าสินไหมทดแทนและค�าใช�จ�ายในการจัดการค�าสินไหมทดแทนต�อเบี้ยประกันภัยที่ถือ

เป�นรายได� (Loss Ratio) อยู�ที่ร�อยละ 43.60 ในขณะที่ป� 2560 อยู�ที่ร�อยละ 74.24

การรับประกันภัยรถ

           บร�ษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรถ จำนวน 1,755.94 ล�านบาทเพ��มข�้นจากป� 2561 จำนวน 197.50 ล�านบาท หร�อคิดเป�นอัตราร�อยละ 12.67 ซึ่งเบี้ย

ประกันภัยรถมีสัดส�วนร�อยละ 72.78 ของเบี้ยประกันรวมทั้งหมด มีเบี้ยประกันภัยสุทธิที่บร�ษัทรับความเสี่ยงภัยไว�เองจำนวน 1,037.71 ล�านบาท โดยมี

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป�นรายได�สุทธิจำนวน 1,095.76 ล�านบาท เพ��มข�้นจากป�ก�อนจำนวน 68.66 ล�านบาท หร�อเพ��มข�้นร�อยละ 6.68 มีรายได�ค�าจ�างและ

ค�าบำเหน็จจำนวน 253.53 ล�านบาท มีค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัยรวมจำนวน 1,191.56 ล�านบาท จ�งเป�นผลกำไรจากการรับประกันภัยก�อนหักค�าใช�จ�าย

ดำเนินงานจำนวน 157.74 ล�านบาท จะเห็นว�ามีอัตราค�าสินไหมทดแทนและค�าใช�จ�ายในการจัดการค�าสินไหมทดแทนต�อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป�นรายได� 

(Loss Ratio) อยู�ที่ร�อยละ 64.05 ในขณะที่ป� 2561 อยู�ที่ร�อยละ 64.48

การรับประกันภัยอุบัติเหตุส�วนบุคคล

           บร�ษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุส�วนบุคคล จำนวน 322.32 ล�านบาท ลดลงจากป� 2561 จำนวน 61.30 ล�านบาท หร�อคิดเป�นอัตราร�อยละ 15.98 

ซึ่งเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุส�วนบุคคลมีสัดส�วนร�อยละ 13.36 ของเบี้ยประกันรวมทั้งหมด มีเบี้ยประกันภัยสุทธิที่บร�ษัทรับความเสี่ยงภัยไว�เองจำนวน 

163.37 ล�านบาท โดยมีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป�นรายได�สุทธิจำนวน 187.19 ล�านบาทลดลงจากป�ก�อนจำนวน 31.28 ล�านบาท หร�อลดลงร�อยละ 14.32 

มีรายได�ค�าจ�างและค�าบำเหน็จจำนวน 61.72 ล�านบาท มีค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัยรวมจำนวน 199.38 ล�านบาท จ�งเป�นผลกำไรจากการรับประกันภัย

ก�อนหักค�าใช�จ�ายดำเนินงานจำนวน 49.53 ล�านบาท จะเห็นว�ามีอัตราค�าสินไหมทดแทนและค�าใช�จ�ายในการจัดการค�าสินไหมทดแทนต�อเบี้ยประกันภัยที่

ถือเป�นรายได� (Loss Ratio) อยู�ที่ร�อยละ 50.79 ในขณะที่ป� 2561 อยู�ที่ร�อยละ 57.97

การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น

           บร�ษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นจำนวน 125.86 ล�านบาท ลดลงจากป� 2561 จำนวน 27.86 ล�านบาท หร�อคิดเป�นอัตราร�อยละ 18.13 ซึ่ง

เบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นมีสัดส�วนร�อยละ 5.22 ของเบี้ยประกันรวมทั้งหมด มีเบี้ยประกันภัยสุทธิที่บร�ษัทรับความเสี่ยงภัยไว�เองจำนวน 39.78 ล�านบาท 

โดยมีเบ้ียประกันภัยท่ีถือเป�นรายได�สุทธิจำนวน 39.45 ล�านบาท ลดลงจากป�ก�อนจำนวน 1.13 ล�านบาท หร�อลดลงร�อยละ 2.79 มีรายได�ค�าจ�างและค�าบำเหน็จ

จำนวน 24.77 ล�านบาท มีค�าใช�จ�ายในการรับประกันภัยรวมจำนวน 40.84 ล�านบาท จ�งเป�นผลกำไรจากการรับประกันภัยก�อนหักค�าใช�จ�ายดำเนินงาน

จำนวน 23.39 ล�านบาท อัตราค�าสินไหมทดแทนและค�าใช�จ�ายในการจัดการค�าสินไหมทดแทนต�อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป�นรายได� (Loss Ratio) อยู�ที่ร�อยละ 

39.77 ในขณะที่ป� 2561 อยู�ที่ร�อยละ 37.91
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Fire Insurance

           The Company registered Fire insurance premium of THB 133.45 million, representing a decrease of THB 10.54 million or 7.32% from 2018. 

Fire insurance premium accounted for a share of 5.53% of Company’s total premium. Fire insurance net premium was THB 68.43 million 

while net earned premium was THB 76.04 million, a decrease of THB 4.12 million or 5.14% from 2018.  Fee and commission income was 

THB 15.76 million and underwriting expense was THB 60.21 million resulting in an underwriting profit before deduction of operating expense 

of THB 31.59 million. Loss ratio on earned premium was at 23.79% compared to last year 21.79%.

Marine Insurance

           The Company posted Marine insurance premium of THB 75.08 million, decrease by THB 20.89 million or 21.76% from 2018.  Marine 

insurance premium accounted for 3.11% of total premium. Marine insurance net premium was THB 52.91 million with net earned premium of

 THB 61.90 million, a growth of THB 12.28 million or 24.74% from 2018. Fee and commission income was THB 6.25 million and underwriting 

expense was THB 44.41 million resulting in an underwriting profit before deduction of operating expense of THB 23.74 million. Loss ratio on 

earned premium was at 43.60% compared to 74.24% in 2018.

Motor Insurance

           The Company achieved Motor insurance premium of THB 1,755.94 million, an increase of THB 197.50 million or 12.67% from 2018. 

Motor insurance premium accounted for 72.78% of total premium. Motor insurance net premium was THB 1,037.71 million with net earned 

premium of THB 1,095.76 million, an increase of THB 68.66 million or 6.68%.  Fee and commission income was THB 253.53 million and 

underwriting expense was THB 1,191.56 million resulting in an underwriting profit before deduction of operating expense of THB 157.74 million. 

Loss ratio on earned premium was at 64.05% compared to 64.48% in 2018.

Personal Accident Insurance

           The Company registered Personal Accident insurance premium of THB 322.32 million, representing a decrease of THB 61.30 million or 

15.98% from 2018. Personal Accident insurance premium accounted for a share of 13.36% of Company’s total premium. Personal Accident 

insurance net premium was THB 163.37 million while net earned premium was THB 187.19 million, a decrease of THB 31.28 million or 14.32% 

from 2018.  Fee and commission income was THB 61.72 million and underwriting expense was THB 199.38 million resulting in an underwriting 

profit before deduction of operating expense of THB 49.53 million. Loss ratio on earned premium was at 50.79% compared to last year 57.97%.

Miscellaneous Insurance

           The Company posted Miscellaneous insurance premium of THB 125.86 million, decrease by THB 27.86 million or 18.13% from 2018. 

Miscellaneous insurance premium accounted for 5.22% of total premium. Miscellaneous insurance net premium was THB 39.78 million with 

net earned premium of THB 39.45 million, a decline of THB 1.13 million or 2.79% from 2018. Fee and commission income was THB 24.77 million 

and underwriting expense was THB 40.84 million resulting in an underwriting profit before deduction of operating expense of THB 23.39 million. 

Loss ratio on earned premium was at 39.77% compared to 37.91% in 2018.
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Business Operation

ว�เคราะห�ฐานะการเง�น

สินทรัพย�

สวนประกอบของสินทรัพย   

           ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บร�ษัทฯ มีสินทรัพย�รวมจำนวน 3,470.64 ล�านบาท เพ��มข�้นจากป� 2561 ร�อยละ 9.22 โดยส�วนใหญ�มาจากการเพ��มข�้น

ของสินทรัพย�จากการประกันภัยต�อ และสินทรัพย�ลงทุน 

           สินทรัพย�ส�วนใหญ�ของบร�ษัทฯ เป�นสินทรัพย�หมุนเว�ยน บร�ษัทฯ มีสินทรัพย�ถาวร ซึ่งประกอบด�วย ที่ดินอาคารและอุปกรณ�และสินทรัพย�ไม�มีตัวตน

สุทธิรวม คิดเป�นร�อยละ 1.71 ของสินทรัพย�ท้ังหมด บร�ษัทฯ มีหน้ีสินรวมจำนวน 2,800.52 ล�านบาท เพ��มข�น้จากป�ก�อนร�อยละ 7.65 โดยส�วนใหญ�มาจากการ

เพ��มข�น้ของหน้ีสินจากการประกันภัยต�อ 

คุณภาพของสินทรัพย

ลูกหน้ี (เบ้ียประกันภัยคางรับ)

           เบ้ียประกันภัยค�างรับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แยกตามอายุหน้ีรวมท้ังจำนวนค�าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ จะปรากฏอยู�ในหมายเหตุประกอบ

งบการเง�นของบร�ษัทฯ ข�อ 7

           บร�ษัทฯ มีอัตราส�วนเบ้ียประกันภัยค�างรับราคาประเมินต�อเบ้ียประกันภัยค�างรับท้ังหมด อยู�ท่ีร�อยละ 93.31 เทียบกับป� 2561 อยู�ท่ีร�อยละ 92.64 ดีกว�า

เกณฑ�ท่ี คปภ.กำหนดไว�ท่ีร�อยละ 80

เง�นใหกูยืม

           ป�จจ�บันบร�ษัทฯ มีนโยบายการให�สินเช่ือเฉพาะพนักงานบร�ษัทฯ เพ�อ่เป�นสวัสดิการเท�าน้ัน โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บร�ษัทฯ มีเง�นให�กู�ยืมเพ�อ่

สวัสดิการพนักงาน จำนวน 2.90 ล�านบาท คิดเป�นอัตราส�วนร�อยละ 0.08 ของยอดรวมสินทรัพย�ท้ังหมด ในขณะท่ีป� 2561 มีจำนวน 3.51 ล�านบาท คิดเป�น

ร�อยละ 0.11 ของยอดรวมสินทรัพย� 

เง�นลงทุนในหลักทรัพย

           บร�ษัทฯ มีนโยบายในการกระจายความเส่ียงในการลงทุน โดยเลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐว�สาหกิจ ต๋ัวเง�นคลัง ต๋ัวแลกเง�น หุ�นทุนใน

ตลาดหลักทรัพย�ฯ หุ�นทุนเอกชนอื่น หุ�นกู�ของบร�ษัทชั้นนำ รวมถึงหน�วยลงทุนที่ให�ผลตอบแทนดีและมีสภาพคล�อง ซึ่งเป�นไปตามกฏระเบียบที่สำนักงาน

คณะกรรมการกำกับและส�งเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนด และเป�นไปตามนโยบายการลงทุนของบร�ษัทฯ ที่ผ�านการพ�จารณาจาก

คณะกรรมการพ�จารณาการลงทุน ภายใต�การพ�จารณาความเสี่ยงที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ�การดำรงเง�นกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based 

Capital : RBC) ที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส�งเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ใช�กำกับดูแล เพ�่อให�มีความสมดุลระหว�างผลตอบแทน

และความเส่ียง
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Analysis of Financial Position

Assets

Assets Components

           As of December 31,2019, the Company had total assets of THB 3,470.64 million which represented a 9.22% increased from 2018 mainly 

from increase in reinsurance assets and investment assets.

           Majority of the assets are current assets.  The Company fixed assets which consist of property, plant and equipment and intangible 

assets represented 1.71% of total assets. The Company had total liabilities of THB 2,800.52 million, an increase of 7.65% from 2018 by increase 

in reinsurance liabilities.

Asset Quality

Premium Receivables

           Premium receivables as of December 31,2019 and December 31,2018 categorized by age and allowance for doubtful account are 

disclosed in note 7 to the financial statement.

           The Company had the ratio between admitted premium receivables and total premium receivable of 93.31% compared to 92.64% from 

2018 and above OIC minimum requirement of 80%. 

Loans

           At present, the Company has a policy to provide loan to its employees as one of employees’ benefits. As of December 31,2019, the 

Company had loan to employees of THB 2.90 million which was equivalent to 0.08% of total assets decreasing from THB 3.51 million or 0.11% 

of total assets in 2018.

Investment in Securities

           The Company has a policy to diversify investment risk by investing in government bonds, state enterprise bonds, treasury bills, bills of 

exchange, equities, debentures of the leading companies as well as investment units that provide high return and have liquidity in accordance 

with the regulations from the Office of Insurance Commission (OIC) and in compliance with the Company’s investment policy that was approved 

by the investment committee under appropriate risk management guidance on risk-based capital provided by the Office of Insurance 

Commission (OIC) to balance between risk and return.
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สภาพคลอง

กระแสเง�นสด

           ณ สิ�นป� 2562 บร�ษัทฯ มีเง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสดจำนวน 246.75 ล�านบาท ลดลงจากป� 2561 ที่มีจำนวน 92.49 ล�านบาท โดยมาจาก

ส�วนของกระแสเง�นสด ในกิจกรรมต�างๆ มีดังน้ี

อัตราสวนสภาพคลอง

           อัตราส�วนสภาพคล�อง คือ อัตราส�วนของสินทรัพย�หมุนเว�ยนต�อหนี้สินหมุนเว�ยน โดยสำหรับป� 2562 อยู�ที่ระดับ 1.13 เท�า ใกล�เคียงกับป� 2561 

ที่อยู�ที่ระดับ 1.11 เท�า ซึ่งยังคงเป�นผลมาจากสัดส�วนหนี้สินตามสัญญาประกันภัยยังคงสอดคล�องตามเบี้ยประกันภัยรับเหมือนป�ที่แล�ว ในขณะที่สินทรัพย�

สภาพคล�องส�วนใหญ�ของบร�ษัทฯ เป�นเง�นสดและเง�นฝากประจำธนาคารจำนวน 256.76 ล�านบาท ซ่ึงมีอัตราลดลงจากป�ก�อนร�อยละ 64.79 อันเป�นผลจาก

การปรับนโยบายการลงทุนสำหรับป� 2562 ท่ีมีการปรับลดเง�นฝากประจำ และเน�นลงทุนในหลักทรัพย�รัฐบาลและรัฐว�สาหกิจ รวมถึงตราสารหน้ีภาคเอกชน

ความเหมาะสมของโครงสรางเง�นทุน

           เง�นทุนเพ�่อการดำเนินงานส�วนใหญ�มาจากส�วนของผู�ถือหุ�นและจากการประกอบธุรกิจ โดยหนี้สินส�วนใหญ�มาจากสำรองเบี้ยประกันภัยและสำรอง

ค�าสินไหมทดแทนและค�าสินไหมทดแทนค�างจ�ายซึ่งเกิดจากการดำเนินธุรกิจประกันภัยอันเป�นธุรกิจหลัก 

           โดยในป� 2562 มีอัตราส�วนหนี้สินต�อส�วนของผู�ถือหุ�นอยู�ที่ระดับ 4.18 เท�าซึ่งลดลงจากป�ก�อน ที่อยู�ในระดับ 4.51 เท�า 

           สำหรับอัตราส�วน Policy Liability to Capital Fund หร�ออัตราภาระหนี้สินที่มีต�อผู�เอาประกันภัยเมื่อเทียบกับส�วนของผู�ถือหุ�นสำหรับป� 2562 

อยู�ที่ระดับ 2.88 เท�า จากป� 2561 ที่อยู�ที่ระดับ 3.38 เท�า อันเป�นผลต�อเนื่องจากสำรองค�าสินไหมทดแทนและค�าสินไหมทดแทนค�างจ�ายที่ลดลงจากป�ก�อน

โดยสัดส�วนของผลกำไรสะสมเพ��มข�้นตามผลการดำเนินการของป� 2562

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Business Operation

กระแสเง�นสดได�มา (ใช�ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน

กระแสเง�นสดได�มา (ใช�ไป) จากกิจกรรมลงทุน

กระแสเง�นสดได�มา (ใช�ไป) จากกิจกรรมจัดหาเง�น

กระแสเง�นสดและรายการเทียบเท�าเง�นสดเพ��มข�้น (ลดลง) สุทธิ

2562

(87.85)

(4.63)

-

(92.48)

ล�านบาท

2561

204.85

(4.16)

(23.50)

177.19
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Liquidity

Cash Flow

           At the end of 2019, the Company had cash and cash equivalents of THB 246.75 million, representing a decrease of THB 92.49 million

from 2018 by the following activities:

Liquidity Ratio

           Liquidity ratio is a ratio between current assets and current liabilities. The liquidity ratio as of 2019 was 1.13, close to 2018 liquidity ratio 

of 1.11 as a result of the stable ratio of liabilities from insurance contracts to premium.  The majority of Company’s liquid assets are cash and 

bank deposits of THB 256.76 million which represented a decrease of 64.79% from 2018 from the adjustment in investment policy in 2019 that 

had reduced fixed deposits proportion and focused on investment in government and state enterprise securities as well as corporate bonds.

Appropriateness of Capital Structure

           Funding for the operations mainly comes from shareholders equity and business operations whereas liabilities mainly comprise of 

unearned premium reserve and claim reserve arising from the insurance business as core business. 

           As of 2019, the Company had a debt to equity ratio of 4.18 which represent a decrease from 2018 of 4.51.

           Policy Liability to Capital Fund ratio for 2019 was 2.88, a decrease from 3.38 in 2018 from the reduction in claim reserve. Ratio of retained 

earning had increased following the performance in 2019.

Cash flows from operating activities

Cash flows from investing activities

Cash flows from financing activities

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents

2019

(87.85)

(4.63)

-

(92.48)

Million Baht

2018

204.85

(4.16)

(23.50)

177.19
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Business Operation

เป�าหมายการดำเนินธุรกิจใน 3 - 5 ป�ข�างหน�า

           1. ด�านช�องทางจำหน�าย บร�ษัทฯ มีเป�าหมายในการขยายช�องทางจำหน�ายผลิตภัณฑ�ไปยังช�องทางออนไลน�ผ�าน Sale Platform ที่ทางบร�ษัทฯ 

พัฒนาข�้นเพ�่อให�สอดคล�องกับว�สัยทัศน�และพันธกิจใหม�ของบร�ษัทที่จะมุ�งเน�นรูปแบบในการดำเนินธุรกิจแบบดิจ�ทัลทั้งการซื้อรวมไปถึงบร�การหลังการขาย 

โดยช�องใหม�จะประกอบด�วยการขายผลิตภัณฑ�ผ�าน Sale Platform ของบร�ษัทโดยตรง หร�อการนำ  Link ของ Sale Platform ไปวางขายบนช�องทางของ

คู�ค�าหร�อ Ecosystem Partner เพ�่อลดค�าใช�จ�ายในการดำเนินงาน ซึ่งจะส�งผลให�บร�ษัทมีกำไรที่สูงข�้น

           2. ด�านผลิตภัณฑ� บร�ษัทฯ มีเป�าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ�เพ�อ่สร�างกำไร สร�างภาพลักษณ�องค�กรให�มีความทันสมัย และตรงกับความต�องการ

ของลูกค�า โดยสำหรับผลิตภัณฑ�ที่มีอยู�เดิมบร�ษัทมีแผนที่จะปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของผลิตภัณฑ�และปรับราคาให�มีความเหมาะสมเพ�่อสร�างโอกาสในการ

ทำกำไร และพัฒนาผลิตภัณฑ�ใหม�ที่ตรงต�อความต�องการของลูกค�าเพ�่อขยายฐานลูกค�า

           3. ด�านการตลาด เนื่องจากบร�ษัทฯ มีแผนที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจที่ส�งผลให�ต�องมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ�ช�องทางการจำหน�าย ว�ธีการ

ดำเนินงานและ อ่ืนๆ ทำให�บร�ษัทมีความประสงค�ท่ีจะ Rebrand เพ�อ่ให�มีความสอดคล�องและส่ือถึงรูปแบบธุรกิจใหม� นอกจากน้ีบร�ษัทจะเน�นการเข�าถึงลูกค�า

กลุ�มเป�าหมายผ�านช�องทางออนไลน�ต�างๆ เช�นเว็บไซต� Facebook และ Line แทนช�องทางการทำการตลาดเดิม

           4. ด�านว�ธีการปฏิบัติงาน บร�ษัทฯ มีเป�าหมายที่จะลดขั้นตอนการทำงานที่มีความซ้ำซ�อนเพ�่อให�บุคลากรสามารถใช�เวลาและความสามารถในการ

ทำงานท่ีเหมาะสม โดยบร�ษัทฯ วางแผนท่ีจะพัฒนาเทคโนโลยี Robot Process Automation (RPA) ซ่ึงเป�นโปรแกรมคอมพ�วเตอร�อัตโนมัติท่ีถูกพัฒนาข�น้มา

เพ�อ่ทำงานแทนมนุษย�ในกระบวนการการทำงานท่ีต�องทำซ้ำๆ โดยสามารถเลือกใช�งานแบบอิสระครอบคลุมงานธุรกรรมท้ังหมด หร�อให�ดูแลเฉพาะบางส�วน

ของกระบวนการ ซ่ึงยังอาศัยคนในการตัดสินใจโดยเฉพาะในเร�อ่งท่ีต�องใช� ดุลยพ�นิจ โดยต�อยอดจากป� 2562 เพ�อ่ให�ครอบคลุมกระบวนการท่ีเป�นสาระสำคัญ 

เพ�อ่ให�รองรับและสอดคล�องกับการเจร�ญเติบโตทางธุรกิจขององค�กร นอกจากน้ีบร�ษัทฯ ยังมีเป�าหมายในการปรับกระบวนการทำงานให�มีประสิทธิภาพมากข�น้ 

ด�วยการพัฒนาระบบ เพ�่อตรวจสอบขั้นตอนการทำงานของทุกส�วนงานเพ�่อให�สามารถทำให�การทำงานมีมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได�

           5. ด�านบุคลากร บร�ษัทฯ มุ�งเน�นในการสรรหาบุคลากรที่มีความรู�ความสามารถ มีคุณธรรม และสามารถปรับตัวให�ทันต�อการเปลี่ยนแปลงของโลก

ได�อย�างรวดเร็ว ตามรูปแบบธุรกิจใหม�ของบร�ษัทและได�ทำการเปลี่ยนค�านิยมองค�กร (Core Value) ให�มีความเหมาะสมคือ Trust (มีความน�าเชื่อถือ) 

Innovation (สร�างสรรค�นวัตกรรม) Customer Centric (ลูกค�าเป�นศูนย�กลาง) นำระบบการประเมินผลงานอย�างยุติธรรม และเป�นระบบ มีการกำหนด 

Career path  และความก�าวหน�าในอาชีพที่ชัดเจน ทั้งยังสนับสนุนการเข�ารวมทำกิจกรรม เพ�่อสังคม Corporate Social Responsibility (CSR) รวมถึง

ปลูกฝ�งให�พนักงานมีจร�ยธรรมและคุณธรรมในการทำงาน บร�ษัทฯ  ยังได�ส�งเสร�มให�พนักงานมีส�วนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพ�่อการพัฒนาองค�กร 

เน�นการมีส�วนร�วมของพนักงาน และการทำงานเป�นทีม
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           5. Credit Risk

                      The Company has a credit risk management policy by having a system to regularly monitor and report the status of premium 

           receivable aging and analyze debtors to effectively select business partners as well as controlling premium collection to be in line with 

           the Office of Insurance Commission (OIC) requirement. The Company also increase its strictness in reinsurance contract with reinsurers by 

           choosing those with a minimum rating of A- or has capital adequacy ratio in line with   Office of Insurance Commission (OIC) requirement.

           

           6. Liquidity Risk

                      The Company has a policy to manage liquidity risk via premium receivable management to maximize and accelerate premium 

           collection. The Company also has prepared adequate level of capital for various expenses such as claim expenses and operating expenses 

           through an investment in financial instruments with appropriate time horizon as well as manage liquidity by obtaining source of reserve 

           capital such as overdraft.

                      As of December 31, 2019, the Company had a Capital Adequacy Ratio of 171.84% (in the audit process) higher than Office of 

           Insurance Commission’s (OIC) minimum requirement which is 140%. Moreover, the Company continuously monitors and evaluate capital 

           adequacy.  

           7. Compliance Risk

                      The Company has duty to comply with laws and regulations set by government authorities and regulatory bodies for instance the 

           Office of Insurance Commission’s (OIC), the Securities and Exchange Commission (SEC) and the Anti-Money Laundering Office (AMLO).

                      The Company has a Compliance Unit that reports directly to the Audit Committee and act as an advisor on matters regarding laws 

           and regulations set by government authorities and regulatory bodies to ensure that Company’s operation does not breach any laws and 

           regulations.

           8. Information Technology Risk

                      The Company set its information technology to be stable and secured, with model that is appropriate and suitable for the size and 

           complexity of the Company as well as cyber security risk which has been studied and used to constantly improve information technology 

           system. Such system will be able to support, monitor, control risk along with utilizing data accurately and efficiently, store data safely,

           determine access right only to related employees. The Company also set data backup process to handle the increasing number of 

           transactions as well as data recovery system in case of emergency.

           9. Other Risks

                      Apart from underwriting and investment risks, there are risk factors that can affect Company’s financial position and operation for 

           instance the risk from premium payment default and disasters.

                      The Company has developed an Enterprise Risk Management (ERM) whereby every unit incorporate their risk management plan 

           within strategic plan as well as set up an evaluation and control of risk to use the result to continuously improve work processes. 

           The Company also created a mutual understanding regarding risk, internal control and set up performance evaluation by key performance 

           indicators. The Company set up a Risk Management Team which comprises of top managements to ensure all aspects of operation have 

           achieved their intended result under the appropriate risk level.

 

  

 

  

  

Business goals for the next 3 – 5 years

           1. Distribution channel One of Company’s objectives is to reach out to online customers via a new online sales platform which creates

alignment with Company’s new vision and mission that focuses on digital business model from sales to aftersales services. The new channels 

will consist of a direct sales from online platform and indirect through our ecosystem partners.

           2. Product The Company has an objective to develop products that will be profitable, create a modern image for the Company and satisfy 

target customers’ needs. Existing products will be revamped with appropriate pricing and features while new products will be developed to 

satisfy customers’ needs.

           3. Marketing As the Company has plan to transform its business model which will impact many aspects of the Company such as 

distribution channel and operation, the Company intends to rebrand itself to communicate its new business model. In addition, the Company 

will focus on reaching out to target customers by means of online media, such as corporate website, Facebook and Line instead of traditional 

media

           4. Operation The Company has an objective to reduce the need of humans in repetitive processes to enable employees to allocate their 

time to more important tasks. The Company will use a Robotic Process Automation (RPA) technology which is a software developed for the 

purpose of replacing some repetitive processes. However, RPA will still require humans to make final decision. The development of RPA will 

continue from 2019 to cover additional processes to support business growth. Furthermore, the Company will alter operational processes to 

increase efficiency by developing a system to monitor every step and processes in all departments to set standards and increase transparency.

           5. Human resource The Company emphasizes on recruiting personnel with knowledge, moral and an ability to adapt to change which 

align with the new business model. To reflect on the new business model the Company has also adjusted its core value to Trust, Innovation 

and Customer Centric. The Company will improve its performance assessment tool and lay out career path for its employees. Moreover, the 

Company will support and promote Corporate Social Responsibility (CSR) activities and encourage employees to provide opinion to improve 

the Company and promote employees’ engagement and teamwork.
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ความรับผิดชอบต�อพนักงาน

           บร�ษัทฯ ตระหนักในคุณค�าของทรัพยากรมนุษย� และมีความต�องการให�พนักงานทำงานอย�างมีความสุข จ�งได�ส�งเสร�มบรรยากาศการทำงานอย�างมี

ส�วนร�วมและมอบโอกาสความก�าวหน�าในสายอาชีพอย�างเท�าเทียมกัน โดยพนักงานจะได�รับการพัฒนาส�งเสร�มให�มีความรู� ความสามารถต�อเน่ือง เพ�อ่การ

สร�างคุณค�า และทักษะในการทำงาน ภายใต�แนวทางการบร�หารงานบุคคล ดังนี้

           1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ดำเนินการโดยถือประโยชน�และผลสำเร็จของบร�ษัทฯ และพนักงาน ด�วยหลักคุณธรรม หลักความเสมอภาค 

                หลักความสามารถ เพ�อ่ให�ได� “คนดี” และ “คนเก�ง” ท่ีมีทัศนคติสอดคล�องกับงานและวัฒนธรรมขององค�กร โดยพ�จารณาจากคุณสมบัติของแต�ละ

                ตำแหน�ง คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ�และข�อกำหนดอ่ืนๆ ท่ีจำเป�นแก�งาน และไม�มีข�อกีดกันเร�อ่งเพศ อายุ เช้ือชาติ ศาสนา หร�อความสัมพันธ�

               ส�วนบุคคล

           2. กำหนดการจ�ายค�าตอบแทนตามความสามารถของพนักงาน รวมทั้งจัดสิทธิประโยชน�และสวัสดิการแก�พนักงานให�เหมาะสมและเป�นธรรม โดย

               กำหนดโครงสร�างเง�นเดือนที่สอดคล�องกับภาวการณ�ทางด�านเศรษฐกิจและสามารถแข�งขันได�กับธุรกิจประเภทเดียวกัน และการปรับข�้นค�าจ�าง

               พ�จารณาจากความสำเร็จขององค�กรและผลการปฏิบัติงานของพนักงานในป�ที่ผ�านมา

           3. สนับสนุนส�งเสร�มให�พนักงานได�รับการพัฒนาอย�างต�อเน่ือง ความสามารถในเชิงบร�หารจัดการ และความสามารถในการปฏิบัติงาน  เพ�อ่พัฒนา

               ความสามารถในการทำงาน เป�ดโอกาสให�พนักงานก�าวหน�าในอาชีพการงาน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให�เป�นคนมีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี และ

               มีความรู�ในการทำงาน

           4. สร�างบรรยากาศ และนำการสื่อสารที่ดีเพ�่อให�เกิดความสัมพันธ�ที่ดี และประสิทธิภาพในการทำงานร�วมกันโดยมีกิจกรรมเสร�มสร�างบรรยากาศ

               และความสัมพันธ�อย�างสม่ำเสมอ

           5. จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ ซึ่งมีตัวแทนทั้งฝ�ายนายจ�าง และลูกจ�างเพ�่อพ�จารณาเสนอ ปรับปรุงสวัสดิการต�างๆ เพ�่อให�เป�นสิทธิประโยชน�แก�

               พนักงาน

ความรับผิดชอบต�อสังคม

           ในป� 2562 บร�ษัทฯ ได�ร�วมกิจกรรมเพ�่อสังคม เพ�่อส�งเสร�มคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีว�ตให�คนไทยมีความเป�นอยู�ที่ดีข�้น ยิ�งไปกว�านั้น

บร�ษัทเชื่อมั่นว�าการกระทำความดี จะส�งผลที่ดีต�อพนักงาน บร�ษัท ลูกค�า คู�ค�า สังคม ชุมชนและสิ�งแวดล�อม เพ�่อการเติบโตอย�างยั่งยืนของบร�ษัทฯ

           1. กิจกรรมการกุศล “ป��นรถถีบ  ฮ�วมใจ�  ฮอมบุญ กับไทยประกันภัย  เจ�ยงใหม� – หละปูน 2562” เพ�่อทำนุบำรุงศาสนสถาน 

               ณ วัดพระธาตุหร�ภุญชัยวรมหาว�หาร จังหวัดลำพ�นและส�งเสร�มและสนับสนุนการให�ความสำคัญในการออกกำลังกายโดยการป��นจักรยาน

           2. กิจกรรม เดิน–ว��ง “พ�่ช�างว��งด�วยใจ…ให�ศร�ธัญญา” ณ โรงพยาบาลศร�ธัญญา จังหวัดนนทบุร� เพ�่อสนับสนุนกิจการด�านการแพทย� พยาบาล 

               เจ�าหน�าที่ และผู�รับบร�การ ณ โรงพยาบาลศร�ธัญญา ผ�านมูลนิธิโรงพยาบาลศร�ธัญญา  
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Employee Responsibility

           The Company recognizes the value of human resource and the need for employees to work happily. Therefore, the Company promotes 

a collaborative working environment and gives equal opportunities for career progression. Employees will be continuously enhanced with 

knowledge to create value and skills under the following human resource management guideline: 

           1. Recruitment and selection of personnel is carried out on a basis of overall benefit and success of the Company and its employees 

               with integrity, equality and skills principles to be able to hire capable individuals with attitude that align with their work and organization 

               culture based on each position specification, education qualification, experience and other requirements that are necessary for the job 

               without limitation on gender, nationality, religion or other personal matters.   

           2. Employee remuneration package is based employee’s ability. Apart from the remuneration package, the employee will receive fair 

               benefits and welfare. Salary structure was set in accordance with the economic condition and Company’s ability to compete within 

               the industry. Annual salary increase will be based on Company and individual performance in the past year.

           3. Encourage employees to continuously develop management and operational skills to provide employees with opportunities for career 

               progression. 

           4. Create a working environment to ensure healthy relationship and efficient teamwork by regularly setting up activities to maintain good 

               relationship among employees.

           5. Establish a Welfare Committee which include a representative from the Company and the Company’s workforce to review and make 

               adjustments to the welfare package to benefits the employees.

Corporate Social Responsibility

           In 2019, the Company participated in social activities to promote educational quality and improvement of quality of life for Thai people. 

Moreover, the Company believes that doing good deeds will benefit employees, the Company, customers, partners, communities and 

environment which will assist Company sustainable growth.

           1. Chiang Mai – Lamphun Charity Bike Ride with Thai Insurance to renovate religious sites at Wat Phra That Hariphunchai, Lamphun 

               and promote the importance of physical activities.

           2. P Chang Charity Mini Marathon 2019 at Srithanya Hospital, Nonthaburi to support medical staffs and customers at Srithanya Hospital 

               through Srithanya Hospital Foundation.
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ภาพกิจกรรม เดิน–ว��ง “พ�่ช�างว��งด�วยใจ…ให�ศร�ธัญญา” ณ โรงพยาบาลศร�ธัญญา จังหวัดนนทบุร�  

ภาพกิจกรรมการกุศล “ป��นรถถีบ  ฮ�วมใจ�  ฮอมบุญ กับไทยประกันภัย เจ�ยงใหม� – หละปูน 2562”
Chiang Mai – Lamphun Charity Bike Ride with Thai Insurance

P Chang Charity Mini Marathon 2019 at Srithanya Hospital, Nonthaburi
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Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption

           The Company is aware on fraud prevention as corruption can lead to damage to the economy and reliability of a company. 

Corruption arises between government sector and private sector will damage image and reliability of both the country and the company. 

On the other hand, corruption within a company will damage all stakeholders.

           The Company along with fellow members of Thai General Insurance Association have signed an agreement to form a unified 

practice to support anti-corruption. This Coalition intends to fully support and participate to the Nation Anti-Corruption Strategy in 

order to build integrity in the business environment and create a fair competitive environment. The companies participating in this 

project agreed on the following:

           1. Will work internally to assess risk related to corruption, implement Anti-Corruption policies and compliance programs and 

               provide business conduct guidance to managements and employees

           2. Will disclose and share internal policies, experiences, best practices and success stories to foster ethical, clean and transparent 

               business transactions in Thailand

           3. Will reach out to industry peers, partners and other stakeholders via Coalition and participate in joint activities to fight against 

               corruption

           The Company had communicated the message to all employees during their orientation and via e-mail within the company to 

ensure better understanding and recognition for the importance of anti-corruption. The Company will perform these continuously and 

continue to provide guidance on anti-corruption to management and employees in order to conduct business under this approach.

โครงการแนวร�วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต�อต�านการทุจร�ต

           บร�ษัทฯ ตระหนักและให�ความสำคัญในเร�อ่งการต�อต�านการทุจร�ต เน่ืองจากการทุจร�ตคอร�รัปช่ันส�งผลให�เกิดความเสียหายความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 

ความน�าเชื่อถือ หากเป�นการทุจร�ตคอร�รัปชั่นที่เกิดข�้นระหว�างภาครัฐกับภาคเอกชน ความเสียหายจะใหญ�ทั้งมูลค�าความเสียหาย ความน�าเชื่อถือและ

ภาพลักษณ� ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ซึ่งเป�นความเสียหายต�อสังคมในวงกว�าง หากเป�นการทุจร�ตภายในบร�ษัท ก็จะมีความเสียหายต�อ

ผู�เกี่ยวข�องในองค�กรทั้งหมด (Stakeholder) ไม�ว�าจะเป�นพนักงานทุกคน ผู�ถือหุ�น ลูกค�า คู�ค�า           

           บร�ษัทฯ ได�เข�าร�วมลงนาม ร�วมกับเพ�่อนบร�ษัทสมาชิกในสมาคมประกันว�นาศภัยไทย เพ�่อเป�นแนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต�อต�าน

การทุจร�ต โดยร�วมท่ีจะสนับสนุนและมีส�วนร�วมในยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจร�ต โดยอาศัยการสร�างสภาพแวดล�อมทางการ

แข�งขันอย�างเป�นธรรม และการดำเนินธุรกิจอย�างสุจร�ต โดยบร�ษัทที่เข�าร�วมโครงการนี้ตกลงกันว�า

           1. จะจัดให�มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข�องกับการทุจร�ตภายในบร�ษัท รวมถึงการนำนโยบายการต�อต�านการทุจร�ต และแผนการกำกับการ

               ปฏิบัติงาน ไปปฏิบัติ และจัดให�มีคู�มือ / แนวทางในการดำเนินธุรกิจแก�ผู�บร�หารและพนักงาน

           2. จะเป�ดเผยและแลกเปลี่ยนนโยบายภายใน ประสบการณ� แนวปฏิบัติที่ดีและ แนวทางความสำเร็จในการสนับสนุนให�เกิดการทำรายการทางธุรกิจ

               อย�างมีคุณธรรม ถูกต�อง และโปร�งใสในประเทศไทย

           3. จะร�วมมือกับบร�ษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน คู�ค�า และผู�มีส�วนได�เสียกลุ�มอื่น ๆ โดยการสร�างแนวร�วมปฏิบัติ และการเข�าร�วมในกิจกรรมต�อต�าน

               การทุจร�ต

           ป�จจ�บันได�มีการสื่อสารให�พนักงานได�มีความรู�ความเข�าใจโดยการปฐมนิเทศพนักงานรวมทั้งการสื่อสารผ�านระบบอีเมลภายในบร�ษัทฯ เพ�่อให�รับรู� 

ตระหนัก เห็นความสำคัญ ซึ่งจะทำอย�างต�อเนื่อง โดยจะจัดทำนโยบายคู�มือแนวปฏิบัติแนวทางในการดำเนินธุรกิจ แก�ผู�บร�หารและพนักงานต�อไป 
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ข�อมูลบร�ษัท
Company Infomation

ชื่อบร�ษัท  บร�ษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ  รับประกันว�นาศภัย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ�  34/3 อาคารไทยประกันภัย ซอยหลังสวน ถนนเพลินจ�ต แขวงลุมพ�นี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ทะเบียนบร�ษัทเลขที่  0107536000820
โทรศัพท�  0-2613-0100
โทรสาร  0-2652-2873
Call Center  0-2613-0123
Home Page  www.thaiins.com

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 หุ�นสามัญ จำนวน 23,499,983 หุ�น มูลค�าที่ตราไว� หุ�นละ 10 บาท รวม 234,999,830 บาท
 หุ�นบุร�มสิทธิ จำนวน                 17 หุ�น  มูลค�าที่ตราไว� หุ�นละ 10 บาท รวม                 170 บาท
      รวม 235,000,000 บาท

ทุนที่ออกและชำระแล�ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 หุ�นสามัญ จำนวน 23,499,983 หุ�น มูลค�าที่ตราไว� หุ�นละ 10 บาท รวม 234,999,830 บาท
 หุ�นบุร�มสิทธิ จำนวน                17 หุ�น มูลค�าที่ตราไว� หุ�นละ 10 บาท รวม                 170 บาท
      รวม 235,000,000 บาท

นิติบุคคลที่บร�ษัทฯ ถือหุ�นตั้งแต�ร�อยละ 10 ข�้นไป
 ไม�มี

นายทะเบียนหลักทรัพย�
 บร�ษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) จำกัด
 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 โทรศัพท� : 0 2009-9000 
 โทรสาร : 0 2009-9991

ผู�สอบบัญชี
 บร�ษัท  เคพ�เอ็มจ� ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 
 ชั้น 50 อาคารเอ็มไพร� ทาวเวอร� 
 195 ถนนสาทรใต� แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 โทรศัพท�  0-2677-2000  

ที่ปร�กษากฎหมาย
 บร�ษัท  สำนักงานทนายความชัยวัธ – บัณฑูรย� จำกัด
 เลขที่ 92/22 ชั้น 10 อาคารสาธรธานี 2 ถนนสาธรเหนือ
 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 โทรศัพท�  0-2238-3689-92 
 โทรสาร  0-2236-4980
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Name  THE THAI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
Type of Business  Non-life Insurance
Head office  34/3 Soi Langsuan, Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Registration No.  0107536000820
Tel  0-2613-0100
Fax  0-2652-2873
Call Center  0-2613-0123
Home Page  www.thaiins.com

Registered Share Capital as at December 31, 2019
 Ordinary Shares  23,499,983 at Baht 10 each, totaling 234,999,830 Baht 
 Preferred Share                  17 at Baht 10 each, totaling                 170 Baht
     Totaling  235,000,000 Baht

Issued and Paid-up Share as at December 31, 2019
 Ordinary Shares   23,499,983 at Baht 10 each,  totaling  234,999,830 Baht 
 Preferred Share                              17 at Baht 10 each,  totaling                                   170 Baht
     Totaling  235,000,000 Baht

Entity holding over 10% of shares :
 None

Registrar
 Thailand Securities Depository Co., Ltd
 The Stock Exchange of Thailand Building. 
 93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400
 Tel : 0 2009-9000 
 Fax : 0 2009-9991

Financial Statements Auditor: 
 KPMG Phoomchai Audit Company Limited 
 50th Floor, Empire Tower
 195 South Sathorn Road, 
 Yannawa Subdistrict, Sathon District, Bangkok 10120 
 Tel. 02-677-2000 

Law Consultant
 C. B. LAW OFFICE LIMITED
 10th Fl., SATHORN THANI BLDG. 2,
 92/22 NORTH SATHORN ROAD, SILOM, BANGRAK, 
 Bangkok 10500
 Tel. 0-2238-3689-92
 Fax : 0-2236-4980
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต�อรายงานทางการเง�น

           คณะกรรมการบร�ษัท ตระหนักถึงภาระหน�าที่และความรับผิดชอบ ในฐานะคณะกรรมการของบร�ษัท ภายใต�พระราชบัญญัติบร�ษัทมหาชนจำกัด 

ในหน�าที่ที่เป�นผู�รับผิดชอบต�องบการเง�นของบร�ษัท และสารสนเทศทางการเง�นที่ปรากฏในรายงานประจำป� งบการเง�นดังกล�าวจัดทำข�้นตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเง�นท่ีกำหนดในพระราชบัญญัติว�ชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 และตามว�ธีการบัญชีเก่ียวกับการประกันภัยในประเทศไทย โดยเลือกใช�นโยบาย

บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย�างสม่ำเสมอ และใช�ดุลยพ�นิจอย�างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเป�ดเผยข�อมูลสำคัญ

อย�างเพ�ยงพอในหมายเหตุประกอบงบการเง�น

           คณะกรรมการได�จัดให�มีการดำรงรักษาไว�ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพ�่อให�มั่นใจได�อย�างมีเหตุผลว�าการบันทึกข�อมูลทางบัญชีมีความ

ถูกต�อง ครบถ�วน และเพ�ยงพอที่จะดำรงรักษาไว�ซึ่งทรัพย�สิน และเพ�่อให�ทราบจ�ดอ�อนเพ�่อป�องกันไม�ให�เกิดการทุจร�ตหร�อการดำเนินการที่ผิดปกติอย�างมี

สาระสำคัญ

           ในการนี้ คณะกรรมการบร�ษัทได�แต�งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด�วยกรรมการที่ไม�เป�นผู�บร�หารมีความเป�นอิสระเป�นผู�ดูแลรับผิดชอบ

เก่ียวกับ คุณภาพของรายงานทางการเง�น และระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร�อ่งน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึ่งแสดงไว�ในรายงานประจำป�แล�ว

           คณะกรรมการมีความเห็นว�า ระบบควบคุมภายในของบร�ษัทฯโดยรวมอยู�ในระดับที่น�าพอใจ และสามารถสร�างความเชื่อมั่นอย�างมีเหตุผลต�อความ

เชื่อถือได�ของงบการเง�นของบร�ษัทฯ สำหรับป�สิ�นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

( ดร. สมชัย  สัจจพงษ� )

ประธานกรรมการ

 

( ดร. มหัทธนะ  อัมพรพ�สิฏฐ� )

กรรมการผูจัดการ

รายงานคณะกรรมการ
Board of Director’s Report
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Report of Board of Directors’ Responsibility for Financial Reporting

           The Board of Directors recognized its obligation and responsibility as directors of company incorporated under Public Limited Company 

Act to be responsible for the Company’s financial statement and financial information presented in the annual report. The aforementioned 

financial statement is prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standard enunciated under the Accounting Professions Act B.E. 

2547 Thai accounting practices related to insurance and applied consistently by using careful judgement and the best estimation. Important 

information is adequately disclosed in notes to financial statement.

           The Board of Directors has established effective internal control measures to ensure proper record of all required accounting information 

to ensure correctness, completeness and sufficiency to prevent fraud, or materially adverse business conduct.

           The Board of Directors has appointed an Audit Committee comprising independent directors to be responsible for reviewing the quality 

of financial reports and internal control system. The Audit Committee’s comments on these issues are presented in the Audit Committee report 

included in this annual report.

           The Board of Director is satisfied with the company’s internal control system and is confident that the company financial statements

 accurately reflected the company’s financial statement as of December 31, 2019.

( Dr. Somchai Sujjapongse )

Chairman 

 

( Dr. Mahatana Ampornpisit )

       Managing Director
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เร�ยน  ท�านผู�ถือหุ�นบร�ษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  

           คณะกรรมการตรวจสอบของบร�ษัท ได�รับการแต�งต้ังจากคณะกรรมการบร�ษัท ป�จจ�บันประกอบด�วยกรรมการอิสระซ่ึงมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ�

ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส�งเสร�มการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนด จำนวน 3 ท�าน ดังนี้

           1. นายสุธนัย ประเสร�ฐสรรพ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

           2. นายสมชาย ว�วัฒนวัฒนา  กรรมการตรวจสอบ

           3. นางอภิญญา ปุญญฤทธิ์  กรรมการตรวจสอบ

           มี นายขจรเกียรติ  สิตประเสร�ฐนันท� เป�น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

           ในรอบป� 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได�มีการประชุมทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง ซึ่งทุกครั้งมีกรรมการตรวจสอบทุกท�าน และผู�สอบบัญชีเข�าร�วม

ประชุมด�วย และได�เสนอผลการประชุมต�อคณะกรรมการบร�ษัททุกครั้ง โดยกิจกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได�ดำเนินการมีดังนี้

           1. พ�จารณาทบทวนงบการเง�นของบร�ษัทฯ ให�มีความความถูกต�องครบถ�วนตามมาตรฐานบัญชี และการเป�ดเผยข�อมูลอย�างเพ�ยงพอ ตลอดจน

                ปฏิบัติตามข�อกำหนดของทางการ ร�วมกับผู�สอบบัญชี

           2. พ�จารณาให�ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบ และรับทราบผลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบ รวมถึงกำกับดูแล ให�ข�อเสนอแนะและติดตาม

                การปรับปรุงแก�ไข

           3. รายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงข�อเสนอแนะที่เป�นประโยชน�ต�อองค�กรให�คณะกรรมการบร�ษัททราบ

           4. พ�จารณาคัดเลือกผู�สอบบัญชีรับอนุญาต ท่ีมีความเป�นอิสระ มีความชำนาญในหลักการบัญชีของธุรกิจประกันว�นาศภัย โดยนำเสนอผู�สอบบัญชี

               และพ�จารณาค�าตอบแทนการสอบบัญชี เสนอต�อคณะกรรมการเพ�่อขออนุมัติจากผู�ถือหุ�น

           5. สอบทานและพ�จารณาการเป�ดเผยข�อมูลของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หร�อ รายการท่ีอาจมีความขัดแย�งทางผลประโยชน�ให�เป�นไปตามกฎหมายหร�อ

               ระเบียบที่เกี่ยวข�อง

           6. สอบทานการปฏิบัติงานของบร�ษัทฯ ให�ปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� ข�อกำหนดของตลาดหลักทรัพย� และ

               พระราชบัญญัติประกันว�นาศภัย

           7. พ�จารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ�่อให�ครอบคลุมกับธุรกิจและภารกิจในการกำกับดูแลกิจการ

           

           คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว�า บร�ษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีการจัดทำงบการเง�นถูกต�องตามที่ควร มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพ�ยงพอ ได�ปฏิบัติตามกฎหมาย  รวมถึงมีการเป�ดเผยข�อมูลอย�างเพ�ยงพอ 

(นายสุธนัย ประเสร�ฐสรรพ�)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
Report of the Audit Committee
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To the Shareholders of Thai Insurance PCL, 

           The Audit Committee of Thai Insurance PCL has been appointed by the Board of Directors. The Audit Committee currently consists of 

three independent directors who have qualifications as required by the Office of the Securities and Exchange Commission, the Stock Exchange 

of Thailand, and the Office of the Insurance Commission. Its members are:

           1.  Mr. Suthanai Prasertsan  Chairman of the Audit Committee,

           2. Mr. Somchai Wiwatwattana  Member of the Audit Committee, and

           3. Mrs. Apinya Poonyarit  Member of the Audit Committee.

           The Secretary of the Audit Committee is Mr. Chalermpol radchai.

           During 2019, the Audit Committee held four quarterly meetings, which were attended by all of the Audit Committee members and the 

auditor. Results of the meetings were presented to the Board of Directors. The Auditor Committee’s activities are summarized as follows: 

           1. Reviewing the Company’s financial statements, with the auditor, to assure that they were correct and complete in accordance with 

               the accounting standard and disclosure requirements, and in compliance with the requirements of the authority.

           2. Approving the audit plan and acknowledging the reports from the internal audit office as well as making recommendations for 

               improvements and performing follow-up monitoring thereof.

           3. Reporting its activities and providing valuable recommendations to the Board of Directors.

           4. Proposing certified public accountants who were independent and had expertise in the accounting principles of insurance business 

               and their audit fee to the Board of Directors to further seek the shareholders’ approval.

           5. Reviewing and considering the disclosure of the related-party transactions or any transaction that might involve conflicts of interest in 

               accordance with the relevant laws and regulations.

           6. Reviewing the Company’s compliance with the laws relating to the securities and exchanges, the regulations of the Stock Exchange 

               of Thailand, and the Non-Life Insurance Act.

           7. Reviewing the Audit Committee Charter to assure that it was properly applicable to the Company’s business activities and corporate 

               governance. 

           The Audit Committee is of the opinion that the Company has proper procedure in its presentations of the financial statements, good 

corporate governance, proper internal control and internal audit systems, operations that are in compliance with relevant laws, as well as proper 

transparency and appropriate disclosure practices.

(Mr.Suthanai Prasertsan)

Chairman of the Audit Committee
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รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต
Independent Auditor's Report

เสนอต�อผู�ถือหุ�นของ

บร�ษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

           ข�าพเจ�าได�ตรวจสอบงบการเง�นของบร�ษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บร�ษัทฯ) ซ่ึงประกอบด�วย งบแสดงฐานะการเง�น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส�วน ของเจ�าของและงบกระแสเง�นสดสำหรับป�สิ�นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมถึง

หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

           ข�าพเจ�าเห็นว�างบการเง�นข�างต�นนี้แสดงฐานะการเง�น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเง�นสดสำหรับป�สิ�นสุดวันเดียวกัน

ของบร�ษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยถูกต�องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น

เกณฑ�ในการแสดงความเห็น

           ข�าพเจ�าได�ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข�าพเจ�าได�กล�าวไว�ในวรรค ความรับผิดชอบของผู�สอบบัญชีต�อ

การตรวจสอบงบการเง�นในรายงานของข�าพเจ�า ข�าพเจ�ามีความเป�นอิสระจากบร�ษัทฯตามข�อกำหนดจรรยาบรรณของผู�ประกอบว�ชาชีพบัญชีท่ีกำหนดโดย

สภาว�ชาชีพบัญชีในส�วนท่ีเก่ียวข�องกับการตรวจสอบงบการเง�น และข�าพเจ�าได�ปฏิบัติตามข�อกำหนดด�านจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุในข�อกำหนดน้ันด�วย

ข�าพเจ�าเชื่อว�าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข�าพเจ�าได�รับเพ�ยงพอและเหมาะสมเพ�่อใช�เป�นเกณฑ�ในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า

ข�อมูลอื่น

           ผู�บร�หารเป�นผู�รับผิดชอบต�อข�อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข�อมูลที่รวมอยู�ในรายงานประจำป�ของบร�ษัทฯ (แต�ไม�รวมถึง งบการเง�นและรายงานของผู�สอบบัญชี

ที่แสดงอยู�ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว�าจะถูกจัดเตร�ยมให�กับข�าพเจ�าภายหลังวันที่ในรายงานของผู�สอบบัญชีนี้

           ความเห็นของข�าพเจ�าต�องบการเง�นไม�ครอบคลุมถึงข�อมูลอ่ืนและข�าพเจ�าไม�ได�ให�ข�อสรุปในลักษณะการให� ความเช่ือม่ันในรูปแบบใด ๆ ต�อข�อมูลอ่ืนน้ัน

ความรับผิดชอบของข�าพเจ�าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเง�นคือ การอ�านและพ�จารณาว�าข�อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย�งที่มีสาระสำคัญกับงบการเง�น

หร�อกับความรู�ที่ได�รับจากการตรวจสอบของข�าพเจ�าหร�อไม� หร�อ ปรากฏว�าข�อมูลอื่นแสดงขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสำคัญหร�อไม�

           เม่ือข�าพเจ�าได�อ�านรายงานประจำป�ของบร�ษัทฯตามท่ีกล�าวข�างต�น และหากสรุปได�ว�ามีการแสดงข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสำคัญ ข�าพเจ�า

จะสื่อสารเร�่องดังกล�าวให�ผู�มีหน�าที่ในการกำกับดูแลทราบเพ�่อให�มีการดำเนินการแก�ไขที่เหมาะสมต�อไป

ความรับผิดชอบของผู�บร�หารและผู�มีหน�าที่ในการกำกับดูแลต�องบการเง�น

           ผู�บร�หารมีหน�าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเง�นเหล�านี้โดยถูกต�องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น และรับผิดชอบ

เก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู�บร�หารพ�จารณาว�าจำเป�นเพ�อ่ให�สามารถจัดทำ งบการเง�นท่ีปราศจากการแสดงข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสำคัญ

ไม�ว�าจะเกิดจากการทุจร�ตหร�อข�อผิดพลาด

           ในการจัดทำงบการเง�น ผู�บร�หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบร�ษัทฯในการดำเนินงานต�อเนื่อง การเป�ดเผยเร�่องที่เกี่ยวกับการ

ดำเนินงานต�อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร�อ่งดังกล�าว และการใช�เกณฑ�การบัญชีสำหรับกิจการท่ีดำเนินงานต�อเน่ืองเว�นแต�ผู�บร�หารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกบร�ษัทฯ หร�อ

หยุดดำเนินงานหร�อไม�สามารถดำเนินงานต�อเนื่องอีกต�อไปได�

           ผู�มีหน�าที่ในการกำกับดูแลมีหน�าที่ในการสอดส�องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเง�นของบร�ษัทฯ
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Independent Auditor's Report

To the Shareholders of The Thai Insurance Public Company Limited

Opinion

           I have audited the accompanying financial statements of The Thai Insurance Public Company Limited (the Company), which comprise 

the statement of financial position as at 31 December 2019, the related statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows

 for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

           In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of The Thai Insurance

 Public Company Limited as at 31 December 2019, its financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Thai 

Financial Reporting Standards.

Basis for Opinion

           I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under those standards are further described in 

the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of my report. I am independent of the Company in accordance 

with the Code of Ethics for Professional Accountants as issued by the Federation of Accounting Professions as relevant to my audit of the 

financial statements, and I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with the Code. I believe that the audit evidence I have 

obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.

Other Information 

           Management is responsible for the other information. The other information comprise the information included in annual report of the 

Company, but does not include the financial statements and my auditor’s report thereon. The annual report of the Company is expected to be 

made available to me after the date of this auditor’s report. 

           My opinion on the financial statements does not cover the other information and I do not express any form of assurance conclusion thereon. 

           In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other information and, in doing so, consider 

whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or my knowledge obtained in the audit or otherwise appears 

to be materially misstated. 

When I read the annual report of the Company, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am required to communicate the 

matter to those charged with governance for correction of the misstatement.

 
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements 

           Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Thai Financial 

Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements 

that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. 

           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. 

           Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial reporting process.
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ความรับผิดชอบของผู�สอบบัญชีต�อการตรวจสอบงบการเง�น 

           การตรวจสอบของข�าพเจ�ามีวัตถุประสงค�เพ�อ่ให�ได�ความเช่ือม่ันอย�างสมเหตุสมผลว�างบการเง�นโดยรวมปราศจากการแสดงข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเท็จจร�ง

อันเป�นสาระสำคัญหร�อไม� ไม�ว�าจะเกิดจากการทุจร�ตหร�อข�อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู�สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข�าพเจ�าอยู�ด�วย ความเชื่อมั่น

อย�างสมเหตุสมผลคือความเช่ือม่ันในระดับสูงแต�ไม�ได�เป�นการรับประกันว�าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข�อมูล

ท่ีขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสำคัญท่ีมีอยู�ได�เสมอไป ข�อมูลท่ีขัดต�อข�อเท็จจร�งอาจเกิดจากการทุจร�ตหร�อข�อผิดพลาดและถือว�ามีสาระสำคัญเม่ือคาดการณ�

อย�างสมเหตุสมผลได�ว�ารายการที่ขัดต�อข�อเท็จจร�งแต�ละรายการหร�อทุกรายการรวมกันจะมีผลต�อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู�ใช�งบการเง�นจากการ

ใช�งบการเง�นเหล�านี้ 

           ในการตรวจสอบของข�าพเจ�าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข�าพเจ�าใช�ดุลยพ�นิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผู�ประกอบว�ชาชีพตลอดการ

ตรวจสอบ และข�าพเจ�าได�ปฏิบัติงานดังต�อไปนี้ด�วย

           • ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสำคัญในงบการเง�น ไม�ว�าจะเกิดจากการทุจร�ตหร�อข�อผิดพลาด 

             ออกแบบและปฏิบัติงานตามว�ธีการตรวจสอบเพ�่อตอบสนองต�อความเสี่ยงเหล�านั้น และได�หลักฐานการสอบบัญชีที่เพ�ยงพอและเหมาะสมเพ�่อเป�น

             เกณฑ�ในการแสดงความเห็นของข�าพเจ�า ความเสี่ยงที่ไม�พบข�อมูลที่ขัดต�อข�อเท็จจร�งอันเป�นสาระสำคัญซึ่งเป�นผลมาจาก การทุจร�ตจะสูงกว�า

             ความเสี่ยงที่เกิดจากข�อผิดพลาด เนื่องจากการทุจร�ตอาจเกี่ยวกับการสมรู�ร�วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว�นการแสดง

             ข�อมูล การแสดงข�อมูลที่ไม�ตรงตามข�อเท็จจร�งหร�อการแทรกแซงการควบคุมภายใน

           • ทำความเข�าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข�องกับการตรวจสอบ เพ�่อออกแบบว�ธีการตรวจสอบ ให�เหมาะสมกับสถานการณ� แต�ไม�ใช�

             เพ�่อวัตถุประสงค�ในการแสดงความเห็นต�อความมีประสิทธิผลของ การควบคุมภายในของบร�ษัทฯ

           • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู�บร�หารใช�และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเป�ดเผยข�อมูลที่เกี่ยวข�อง

             ที่ผู�บร�หารจัดทำ

           • สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช�เกณฑ�การบัญชีสำหรับกิจการท่ีดำเนินงานต�อเน่ืองของผู�บร�หาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได�รับ

             ว�ามีความไม�แน�นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ�หร�อสถานการณ�ที่อาจเป�นเหตุให�เกิดข�อสงสัยอย�างมีนัยสำคัญต�อความสามารถของ

             บร�ษัทฯ ในการดำเนินงานต�อเนื่องหร�อไม� หากข�าพเจ�าได�ข�อสรุปว�ามีความไม�แน�นอนที่มีสาระสำคัญ ข�าพเจ�าจะต�องให�ข�อสังเกตไว�ในรายงานของ

             ผู�สอบบัญชีของข�าพเจ�าถึงการเป�ดเผยข�อมูลที่เกี่ยวข�องในงบการเง�น หร�อหากเห็นว�าการเป�ดเผยดังกล�าวไม�เพ�ยงพอ ข�าพเจ�าจะแสดงความเห็น

             ที่เปลี่ยนแปลงไป ข�อสรุปของข�าพเจ�าข�้นอยู�กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได�รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู�สอบบัญชีของข�าพเจ�า อย�างไรก็ตาม 

             เหตุการณ�หร�อสถานการณ�ในอนาคตอาจเป�นเหตุให�บร�ษัทฯต�องหยุดการดำเนินงานต�อเนื่องได�

           • ประเมินการนำเสนอ โครงสร�างและเน้ือหาของงบการเง�นโดยรวม รวมถึงการเป�ดเผยข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง ตลอดจนประเมินว�างบการเง�นแสดงรายการ

             และเหตุการณ�ที่เกิดข�้นโดยถูกต�องตามที่ควรหร�อไม�

           ข�าพเจ�าได�ส่ือสารกับผู�มีหน�าท่ีในการกำกับดูแลในเร�อ่งต�างๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช�วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได�วางแผนไว� ประเด็นท่ีมีนัยสำคัญ

ที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข�อบกพร�องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข�าพเจ�าได�พบในระหว�างการตรวจสอบของข�าพเจ�า

           ข�าพเจ�าเป�นผู�รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

สมใจ คุณปสุต

ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499

 

บร�ษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 

กรุงเทพฯ : 17 กุมภาพันธ� 2563 

รายงานของผู�สอบบัญชีรับอนุญาต
Independent Auditor's Report
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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 Thai Standards on Auditing 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 Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgement and maintain professional skepticism 

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 those charged with governance 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 am responsible for the audit resulting in this independent auditor’s report.

Somjai Khunapasut

Certified Public Accountant (Thailand) No. 4499

EY Office Limited

Bangkok: 17 February 2020
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(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 246,753,397           339,239,428           

เบี�ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ 7 244,912,241           328,677,474           

รายได้จากการลงทุนค้างรับ 7,532,153               8,330,247               

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ 8 770,860,509           693,355,499           

ลูกหนี�จากสัญญาประกันภัยต่อ 9 243,378,745           82,400,753             

สินทรัพย์ลงทุน

   เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ 10 1,649,642,874        1,431,003,231        

   เงินให้กู้ยืม 11 2,900,668               3,508,531               

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12 36,894,902             36,415,511             

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 13 22,487,817             25,426,975             

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 14.1 123,940,634           133,346,443           

สินทรัพย์อื�น

   ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า 16,846,833             13,994,688             

   ลูกหนี�อื�น - สุทธิ 16,717,857             16,889,450             

   สินไหมค้างรับคืนจากคู่กรณี - สุทธิ 36,841,736             20,553,413             

   อื�น ๆ 50,934,095             44,570,346             

รวมสินทรัพย์ 3,470,644,461        3,177,711,989        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562



(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สิน

หนี�สินจากสัญญาประกันภัย 15 1,931,862,736        1,947,312,916        

เจ้าหนี�บริษัทประกันภัยต่อ 16 693,140,439           456,550,651           

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 17 11,040,573             14,149,336             

หนี�สินอื�น

   เบี�ยประกันภัยรับล่วงหน้า 17,670,038             14,761,436             

   ค่านายหน้าค้างจ่าย 33,290,061             50,827,268             

   เจ้าหนี�อื�น 27,908,585             31,324,442             

   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 54,026,632             66,096,582             

   อื�น ๆ 31,580,580             20,441,374             

รวมหนี�สิน 2,800,519,644        2,601,464,005        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562



(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 18

      หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 17 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 170                         7,170                      

         (2561: หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 717 หุ้น

            มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)

      หุ้นสามัญ 23,499,983 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 234,999,830           234,992,830           

         (2561: หุ้นสามัญ 23,499,283 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)

235,000,000           235,000,000           

   ทุนที�ออกและชําระแล้ว 18

      หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 17 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 170                         7,170                      

         (2561: หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 717 หุ้น

            มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)

      หุ้นสามัญ 23,499,983 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 234,999,830           234,992,830           

         (2561: หุ้นสามัญ 23,499,283 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)

235,000,000           235,000,000           

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 103,600,111           103,600,111           

กําไรสะสม

   จัดสรรแล้ว

      สํารองตามกฎหมาย 19 23,500,000             23,500,000             

      สํารองอื�น 20,000,000             20,000,000             

   ยังไม่จัดสรร 265,540,861           200,527,607           

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ 22,483,845             (6,379,734)              

รวมส่วนของเจ้าของ 670,124,817           576,247,984           

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 3,470,644,461        3,177,711,989        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ

บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562



บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2562 2561

กําไรหรือขาดทุน:

รายได้

เบี�ยประกันภัยรับ 2,412,644,469      2,335,737,774      

หัก: เบี�ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ (1,050,447,641)     (773,800,282)        

เบี�ยประกันภัยรับสุทธิ 1,362,196,828      1,561,937,492      

บวก (หัก): สํารองเบี�ยประกันภัยที�ยังไม่ถือเป็นรายได้ลด (เพิ�ม) จากปีก่อน 98,147,261           (145,989,376)        

เบี�ยประกันภัยที�ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ 1,460,344,089      1,415,948,116      

รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการประกันภัยต่อ 362,035,382         265,489,902         

รายได้จากการลงทุน 10.4 44,522,004           46,767,803           

กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน (7,903,209)            3,679,832             

รายได้อื�น 14,498,091           14,646,708           

รวมรายได้ 1,873,496,357      1,746,532,361      

ค่าใช้จ่าย

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน 1,368,035,143      1,353,568,044      

หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ (510,364,173)        (494,977,759)        

ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ 378,373,759         373,877,653         

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื�น 300,352,870         310,914,776         

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 20 267,957,317         287,975,864         

รวมค่าใช้จ่าย 21 1,804,354,916      1,831,358,578      

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 69,141,441           (84,826,217)          

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 14.2 (12,123,372)          15,209,726           

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 57,018,069           (69,616,491)          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)



บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

หมายเหตุ 2562 2561

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

   ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย 10.3 36,244,201           (44,423,167)          

   บวก (หัก): ผลกระทบของภาษีเงินได้ (7,248,840)            8,884,633             

   รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไร

      หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน) 28,995,361           (35,538,534)          

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

   ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 17 9,829,254             7,053,246             

   หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ (1,965,851)            (1,410,649)            

   ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

      - สุทธิจากภาษีเงินได้ 7,863,403             5,642,597             

   การเปลี�ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 12 -                            16,836,362           

   หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ -                            (3,367,272)            

   การเปลี�ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 

      - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                            13,469,090           

   รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไร

      หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้ 7,863,403             19,111,687           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน) 36,858,764           (16,426,847)          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (ขาดทุน) 93,876,833           (86,043,338)          

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 23

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 2.43                       (2.96)                     

จํานวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ (หุ้น) 23,500,000           23,500,000           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)



งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

 (หน่วย: บาท)

 ส่วนเกิน (ตํ�ากว่า) ทุน

ส่วนเกิน จากการวัดมูลค่า ส่วนเกินทุนจากการ รวมองค์ประกอบอื�น

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นสามัญ สํารองตามกฎหมาย สํารองอื�น ยังไม่จัดสรร เงินลงทุนเผื�อขาย ตีราคาสินทรัพย์ ของส่วนของเจ้าของ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561 7,170                 234,992,830     103,600,111     23,500,000           20,000,000           288,001,501         15,689,710             -                              15,689,710             685,791,322         

ขาดทุนสําหรับปี -                        -                        -                        -                            -                            (69,616,491)          -                              -                              -                              (69,616,491)          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี (ขาดทุน) -                        -                        -                        -                            -                            5,642,597             (35,538,534)           13,469,090             (22,069,444)           (16,426,847)          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (ขาดทุน) -                        -                        -                        -                            -                            (63,973,894)          (35,538,534)           13,469,090             (22,069,444)           (86,043,338)          

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24) -                        -                        -                        -                            -                            (23,500,000)          -                              -                              -                              (23,500,000)          

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 7,170                 234,992,830     103,600,111     23,500,000           20,000,000           200,527,607         (19,848,824)           13,469,090             (6,379,734)             576,247,984         

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562 7,170                 234,992,830     103,600,111     23,500,000           20,000,000           200,527,607         (19,848,824)           13,469,090             (6,379,734)             576,247,984         

กําไรสําหรับปี -                        -                        -                        -                            -                            57,018,069           -                              -                              -                              57,018,069           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -                        -                        -                        -                            -                            7,863,403             28,995,361             -                              28,995,361             36,858,764           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                        -                        -                        -                            -                            64,881,472           28,995,361             -                              28,995,361             93,876,833           

แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ (หมายเหตุ 18) (7,000)               7,000                 -                        -                            -                            -                            -                              -                              -                              -                            

ตัดจําหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ -                        -                        -                        -                            -                            131,782                -                              (131,782)                 (131,782)                 -                            

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 170                    234,999,830     103,600,111     23,500,000           20,000,000           265,540,861         9,146,537               13,337,308             22,483,845             670,124,817         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

ทุนที�ออกและชําระแล้ว

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ 



บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

2562 2561

เบี�ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง 2,498,735,146      2,303,744,029      

เงินรับ (จ่าย) เกี�ยวกับการประกันภัยต่อ (71,175,499)          53,683,176           

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 44,331,470           39,272,604           

รายได้อื�น 13,837,530           14,756,024           

ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง (1,335,438,586)     (1,313,785,494)     

ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง (83,062,113)          (83,477,245)          

ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง (397,653,673)        (356,755,001)        

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื�น (295,163,367)        (310,067,719)        

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (258,773,323)        (294,864,256)        

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (14,784,422)          (8,062,358)            

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (569,315,242)        17,041,447           

เงินให้กู้ยืม 607,864                (2,639,454)            

เงินฝากสถาบันการเงิน 380,000,000         146,000,000         

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (87,854,215)          204,845,753         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

อุปกรณ์ (3,761,316)            (3,488,939)            

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (870,500)               (668,050)               

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (4,631,816)            (4,156,989)            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปันผล -                            (23,500,000)          

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน -                            (23,500,000)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (92,486,031)          177,188,764         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 339,239,428         162,050,664         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นปี 246,753,397         339,239,428         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)



 

1 

บริษัท ไทยประกนัภัย จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั ไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัมหาชนและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย 

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการรับประกนัวนิาศภยั บริษทัฯมีสาขาในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดัรวม 14 สาขา 

ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี เลขท่ี 34/3 ซอยหลงัสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 

กรุงเทพฯ 

เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ไดมี้มติเห็นชอบให้บริษทัฯเขา้ทาํ

สัญญาร่วมลงทุนกบับริษทั เครืออาคเนย ์จาํกดั (“SEG”) เพื่อทาํความตกลงเก่ียวกบัการดาํเนินการตาม

แผนการปรับโครงสร้างกิจการและแผนการดาํเนินธุรกิจร่วมกนั เม่ือดาํเนินการแลว้เสร็จ ผูถื้อหุ้นของ SEG 

จะเข้ามามีอาํนาจควบคุมในกิจการของบริษัทฯผ่านบริษทัโฮลด้ิงท่ีจัดตั้ งข้ึนใหม่ ภายใต้ช่ือ “บริษัท                    

เครือไทย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน)” (“บริษทัโฮลด้ิง”) โดยบริษทัโฮลด้ิงจะทาํคาํเสนอซ้ือหลักทรัพย์

ทั้งหมดของบริษทัฯโดยการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัหลกัทรัพยข์อง

บริษทัฯ ในอตัราการแลกหลกัทรัพยเ์ท่ากบั 1 หุน้สามญัของบริษทัฯ ต่อ 1 หุ้นสามญัของบริษทัโฮลด้ิง และ 

1 หุ้นบุริมสิทธิของบริษทัฯต่อ 1 หุ้นสามญัของบริษทัโฮลด้ิง และภายหลงัคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์สร็จส้ิน 

บริษทัโฮลด้ิงจะดาํเนินการยื่นขอนาํหุ้นสามญัของบริษทัโฮลด้ิงเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแทนหุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิของบริษทัฯซ่ึงจะถูกเพิกถอนออกจาก

การเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในวนัเดียวกนั 

จากแผนการปรับโครงสร้างกิจการดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อเป็นทางเลือกลาํดบัแรกให้กบัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  

ท่ีประสงคจ์ะขายหุน้ของบริษทัฯ SEG ไดด้าํเนินการใหมี้การทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพยท์ั้งหมดของบริษทัฯ

โดยความสมคัรใจแบบมีเง่ือนไขโดยชาํระราคาเป็นเงินสดในราคาหุน้ละ 34.24 บาท ผลจากการทาํคาํเสนอ

ซ้ือหลกัทรัพยค์ร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2561 มีผลให้บริษทั อาคเนย ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทั

จาํกดัท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทยเขา้ถือหุน้ในบริษทัฯในอตัราร้อยละ 67.93 

ของจาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมด ผลดงักล่าวทาํให้บริษทั อาคเนย ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั เป็นบริษทัใหญ่

ของบริษทัฯนบัจากวนัดงักล่าว  

เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2562 บริษทัโฮลด้ิงไดจ้ดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 21,957,646 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ี

ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ท่ีตอบรับการแลกเปล่ียนหลกัทรัพย ์ในอตัราการแลก

หลกัทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามญัของบริษทัฯ ต่อ 1 หุ้นสามญัของบริษทัโฮลด้ิง และ 1 หุ้นบุริมสิทธิของ

บริษทัฯต่อ 1 หุน้สามญัของบริษทัโฮลด้ิง ซ่ึงภายหลงัการแลกเปล่ียนหุ้น บริษทัโฮลด้ิงมีฐานะเป็นผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ของบริษทัฯในอตัราร้อยละ 93.44 
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เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2562 บริษทัฯยื่นคาํขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นไปตามมติของท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี                     

15 มิถุนายน 2561 เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัอาคเนย ์คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั เครืออาคเนย ์

จาํกดั) ไดด้าํเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2562 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหลกัทรัพยข์องบริษทั เครือไทย โฮลด้ิงส์ 

จาํกดั (มหาชน) ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์“SEG” เขา้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และเพิกถอนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 

ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์“TIC” ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมี

ผลตั้งแต่วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 

2547 และจดัทาํข้ึนตามวิธีการบญัชีเก่ียวกบัการประกนัภยัในประเทศไทยและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึง

กาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) และเป็นไป

ตามรูปแบบงบการเงินท่ีกาํหนดในประกาศ คปภ. เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขและระยะเวลาในการ

จดัทาํและยื่นงบการเงินและรายงานเก่ียวกับผลการดาํเนินงานของบริษทัประกันวินาศภยั พ.ศ. 2559               

ลงวนัท่ี 4 มีนาคม 2559  

งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษทัฯได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จ ํานวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้สําหรับ                       

งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชี

และการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมา

ถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชี

ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง

อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญา

ท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสําหรับการ

รับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ

แทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า                    

และกาํหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการ

พิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาประกนัภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีขอ้กาํหนดเพิ่มเติม โดยมีการใหท้างเลือกสาํหรับผูรั้บประกนัภยัท่ี

เขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ให้สามารถยกเวน้การถือปฏิบติัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล

เคร่ืองมือทางการเงิน  (ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 

2563) บางประการเป็นการชั่วคราว และให้ถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทาง

การเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับธุรกิจประกนัภยั แทนสําหรับรอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมก่อนวนัท่ี 1 

มกราคม 2565 หรือก่อนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาประกนัภยั (เม่ือมีการ

ประกาศใช)้ มีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน

เพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบาย

ให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเว้น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสําคญัซ่ึงสามารถสรุป

ไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐานจาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั

มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร

ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ

เก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด

ว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผย

ข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบังคับใช้ จะทาํให้

มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่

ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสําหรับธุรกจิประกนัภัย 

แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับธุรกิจประกนัภยั ออกมา

เพื่อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2562) เร่ืองสัญญาประกนัภยั                      

ท่ีอนุญาตให้ผูรั้บประกนัท่ีเขา้เง่ือนไขตามท่ีกาํหนด ให้สามารถยกเวน้การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทาง

การเงิน ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ในปี 2563 เป็นการชัว่คราว และกาํหนดให้ถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการ

บญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับธุรกิจประกนัภยั แทน 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ี มีขอ้กาํหนดบางเร่ืองท่ีแตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน                         

ฉบบัท่ี 9 โดยมีเร่ืองท่ีสาํคญัดงัน้ี 

- การจัดประเภทและการวดัมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน ให้จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า 

หลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกําหนด และลูกหน้ีและเงินให้กู ้ยืม โดยไม่ต้อง

คาํนึงถึงหลกัการประเมินโมเดลธุรกิจและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา 

- การรับรู้ผลขาดทุนจากด้อยค่า ผลกาํไรขาดทุนจากการตดัรายการ และผลกาํไรขาดทุนจากการ

ป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรมของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง สําหรับตราสารทุนท่ีเป็น

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ใหรั้บรู้เขา้ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

- กาํหนดให้อนุพนัธ์แฝงในสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นสัญญาแบบผสมตอ้งแยกออกจากสัญญาหลกั 

หากเขา้เง่ือนไขทุกขอ้ในการแยกสัญญา  

นอกจากน้ี แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวมีขอ้กาํหนดบางเร่ืองท่ีแตกต่างจากมาตรฐานการรายงาน                

ทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 ในส่วนของการเปิดเผยรายการ 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า บริษทัฯ เขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัท่ี 4 เร่ือง สัญญาประกนัภยั ท่ีกาํหนดให้สามารถเลือกถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการ

บญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับธุรกิจประกนัภยั ไดแ้ละเห็นวา่การเลือกใช้

แนวปฏิบติัมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัมากกวา่ ดงันั้น บริษทัฯ จึงเลือกใชแ้นวปฏิบติัทางการ

บญัชีดงักล่าว 
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ฝ่ายบริหารของบริษทัฯคาดวา่การนาํแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีมาใช ้จะมีผลกระทบต่องบการเงินใน

เร่ืองท่ีสาํคญัดงัน้ี  

- การจัดประเภทและวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัท                         

จดทะเบียน - บริษทัฯตอ้งจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนในบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนเป็น

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย และวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน   

- การรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิต - บริษทัฯตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนต่อ

สินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จาํเป็นตอ้งรอใหเ้หตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน  

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยูร่ะหวา่งประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน ณ วนัท่ีนาํแนวปฏิบติั

ทางการบญัชีฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ

ตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 

การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสําหรับ

สัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

การบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า

ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั

กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

บริษทัฯคาดวา่จะนาํมาตรฐานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํมาตรฐาน

รายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัใชค้ร้ังแรกโดยการปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

(ถา้มี) และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯคาดว่าการนาํมาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาใช้ จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพยข์องบริษทัฯมีจาํนวนเพิ่มข้ึนรวมทั้งส้ินประมาณ 45                  

ลา้นบาท และหน้ีสินของบริษทัฯมีจาํนวนเพิ่มข้ึนรวมทั้งส้ินประมาณ 45 ลา้นบาท 
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4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้  

(ก) เบ้ียประกนัภยัรับ 

เบ้ียประกนัภยัรับประกอบดว้ย เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยั และเบ้ียประกยัภยัต่อ

รับ หกัดว้ยมูลค่าของกรมธรรมท่ี์ยกเลิกและการส่งคืนเบ้ียประกนัภยั  

เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยัถือเป็นรายไดต้ามวนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัใช้ในกรมธรรม์

ประกนัภยัตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม ์ในกรณีท่ีกรมธรรมมี์อายุการคุม้ครองเกิน 1 ปีจะบนัทึก

เบ้ียประกนัภยัรับเป็นรายการรับล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ามอายุการให้ความคุม้ครองเป็น

รายปี 

เบ้ียประกนัภยัต่อรับถือเป็นรายได้เม่ือบริษทัฯได้รับใบคาํขอเอาประกนัภยัต่อหรือใบแจง้การเอา

ประกนัภยัต่อจากบริษทัผูเ้อาประกนัภยัต่อ    

(ข) รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อ 

 รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เป็นรายไดใ้นงวดท่ีไดใ้หบ้ริการ  

 ในกรณีท่ีเป็นค่าจ้างและค่าบาํเหน็จสําหรับการเอาประกนัภยัต่อท่ีมีอายุการคุม้ครองเกิน 1 ปีจะ

บนัทึกเป็นรายการรับล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

(ค) รายไดจ้ากการลงทุน 

 ดอกเบีย้รับและเงินปันผลรับจากเงินลงทุน 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง  

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล 

  ดอกเบีย้รับจากเงินให้กู้ ยืม 

 ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้มืรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งจากยอดเงินตน้ท่ีคา้งชาํระ 

(ง) กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

 กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
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4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

(ก) เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ 

เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือไดโ้อนความเส่ียงจากการประกนัภยั

ใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้ตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม ์ 

ในกรณีท่ีเป็นการเอาประกนัภยัต่อท่ีมีอายุการคุม้ครองเกิน 1 ปีจะบนัทึกเป็นรายการจ่ายล่วงหน้า 

โดยทยอยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

(ข) ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนประกอบดว้ย ค่าสินไหมทดแทน

และค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับ

ประกนัภยัต่อ และสําหรับทั้งความเสียหายท่ีไดรั้บรายงานแลว้และท่ียงัไม่ไดรั้บรายงาน ซ่ึงแสดง

ตามมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และรายการปรับปรุงค่าสินไหมของ

งวดปัจจุบนัและงวดก่อนท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี หักดว้ยมูลค่าซากและการรับคืนอ่ืน (ถา้มี) และหัก

ดว้ยค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกนัภยัต่อท่ีเก่ียวขอ้ง 

ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อรับรู้เม่ือไดบ้นัทึกค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายใน

การจดัการค่าสินไหมทดแทนตามเง่ือนไขในสัญญาประกนัภยัต่อท่ีเก่ียวขอ้ง 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรงจะ

รับรู้เม่ือไดรั้บแจง้จากผูเ้อาประกนัภยัตามจาํนวนท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการประมาณการของ

ฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัต่อจะรับรู้เม่ือ

ไดรั้บแจง้จากบริษทัประกนัต่อตามจาํนวนท่ีไดรั้บแจง้ 

(ค) ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จถือเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงวดบญัชีท่ีเกิดรายการ 

ในกรณีท่ีเป็นค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจ่ายสาํหรับการรับประกนัภยัท่ีมีอายุการคุม้ครองเกิน 1 ปีจะบนัทึก

รายจ่ายเป็นรายการจ่ายล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

(ง) ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน  

 ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยัอ่ืน คือค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเกิดจากการรับประกนัภยั ทั้งค่าใช้จ่ายทางตรง

และทางออ้ม และใหร้วมถึงเงินสมทบต่าง ๆ โดยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

(จ) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน  

 ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน คือค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานท่ีไม่เก่ียวกบัการรับประกนัภยัและการ

จดัการค่าสินไหมทดแทน โดยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
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4.3 การจัดประเภทสัญญาประกนัภัย 

บริษทัฯจดัประเภทของสัญญาประกนัภยัและสัญญาประกนัภยัต่อโดยการพิจารณาลกัษณะของสัญญา

ประกันภยั โดยสัญญาประกันภยัคือสัญญาซ่ึงผูรั้บประกันภยัรับความเส่ียงด้านการรับประกันภยัท่ีมี

นัยสําคญัจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง (ผูเ้อาประกันภยั) โดยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อา

ประกนัภยัหากเหตุการณ์ในอนาคตอนัไม่แน่นอนท่ีระบุไว ้(เหตุการณ์ท่ีเอาประกนัภยั) เกิดผลกระทบ

ในทางลบต่อผูเ้อาประกนัภยั  ในการพิจารณาว่ามีการรับความเส่ียงด้านการรับประกนัภยัท่ีมีนยัสําคญั

หรือไม่นั้นจะพิจารณาจากจาํนวนผลประโยชน์ท่ีจะตอ้งจ่ายกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีรับประกนัภยัเกิดข้ึนกบั

ภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายตามสัญญาหากไม่มีสถานการณ์ท่ีรับประกนัภยัเกิดข้ึน ซ่ึงหากไม่เขา้เง่ือนไข

ดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯจะจดัประเภทสัญญาประกนัภยัดงักล่าวเป็นสัญญาการลงทุน ซ่ึงสัญญาการลงทุน

คือสัญญาท่ีมีรูปแบบทางกฎหมายเป็นสัญญาประกนัภยัและทาํให้ผูรั้บประกนัภยัมีความเส่ียงทางการเงิน

แต่ไม่ไดท้าํใหผู้รั้บประกนัภยัมีความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัท่ีสาํคญั ความเส่ียงทางการเงิน ไดแ้ก่ ความ

เส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน หรือราคา 

บริษทัฯ จดัประเภทของสัญญาโดยประเมินความสาํคญัของความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัเป็นรายสัญญา 

ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา หากสัญญาใดจดัประเภทเป็นสัญญาประกนัภยัแล้ว จะยงัคงเป็นสัญญาประกนัภยั

ตลอดไปจนกวา่สิทธิและภาระผกูพนัทั้งหมดถูกทาํใหส้ิ้นสุดหรือส้ินผลบงัคบั หากสัญญาใดเคยจดัประเภท

เป็นสัญญาการลงทุน ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา อาจจะถูกจดัประเภทเป็นสัญญาประกนัภยัในเวลาต่อมาได ้หาก

พบวา่ความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั 

4.4 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ

คล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า และไม่มีขอ้จาํกดัในการ

เบิกใช ้

4.5 เบีย้ประกนัภัยค้างรับและค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับจากการรับประกนัภยัโดยตรงแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ โดยบริษทัฯ บนัทึกค่า

เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินไม่ได้ ซ่ึงพิจารณาจาก

ประสบการณ์การเก็บเงิน อายุของหน้ีคงคา้งและตามสถานะปัจจุบนัของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ ณ วนัส้ิน

รอบระยะเวลารายงาน 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 
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4.6 สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยสาํรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากการประกนัภยัต่อซ่ึงประมาณ

ข้ึนโดยอา้งอิงสัญญาประกนัภยัต่อท่ีเก่ียวขอ้งของสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการคาํนวณสํารองประกนัภยั และสํารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดท่ี้เกิดข้ึน

จากการประกนัภยัต่อ 

บริษทัฯ บนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า

เกิดข้ึน โดยพิจารณาจากผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินไม่ได ้ประสบการณ์การเก็บ

เงิน อายขุองหน้ีคงคา้งและตามสถานะปัจจุบนัของบริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

4.7 ลูกหนีจ้ากสัญญาประกนัภัยต่อและเจ้าหนีบ้ริษัทประกนัภัยต่อ 

(ก) ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจาํนวนเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ และเงินวางไวจ้าก

การประกนัภยัต่อ 

เงินคา้งรับจากบริษทัประกนัภยัต่อประกอบดว้ยค่าเบ้ียประกนัภยัต่อคา้งรับ ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ

คา้งรับ ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ และรายการคา้งรับอ่ืน ๆ จากบริษทัประกนัภยัต่อ หักค่าเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญ โดยบริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึน

จากการเก็บเงินไม่ได้ ซ่ึงพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบนัของบริษทั

ประกนัภยัต่อ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

(ข) เจ้าหน้ีบริษัทประกันภยัต่อแสดงด้วยจาํนวนเงินค้างจ่ายจากการประกันภยัต่อ และเงินมดัจาํท่ี              

บริษทัฯถือไวจ้ากการเอาประกนัภยัต่อ 

 เงินคา้งจ่ายจากการประกนัภยัต่อประกอบดว้ย เบ้ียประกนัภยัต่อจ่าย และรายการคา้งจ่ายอ่ืนๆ ให้กบั

บริษทัประกนัภยัต่อ ยกเวน้สาํรองค่าสินไหมทดแทนจากสัญญาประกนัภยัต่อคา้งจ่าย 

บริษทัฯ แสดงรายการประกนัภยัต่อดว้ยยอดสุทธิของกิจการเดียวกนั (ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อหรือ

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ) เม่ือเขา้เง่ือนไขการหกักลบทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษทัฯมีสิทธิตามกฎหมายในการนาํจาํนวนท่ีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินมาหกักลบลบกนั และ 

(2) บริษทัฯตั้งใจท่ีจะรับหรือจ่ายชาํระจาํนวนท่ีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจ

ท่ีจะรับประโยชน์จากสินทรัพยใ์นเวลาเดียวกบัท่ีจ่ายชาํระหน้ีสิน 
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4.8 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพย์

บนัทึกในส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดจ้าํหน่าย

หลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯตดับญัชี

ส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจาํนวนท่ีตดัจาํหน่าย/รับรู้น้ีจะ

แสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ ตราสารหน้ีจะจดัประเภทเป็นตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนดเม่ือ

บริษทัฯมีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถท่ีจะถือไวจ้นครบกาํหนดไถ่ถอน 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป แสดงตามราคาทุนสุทธิ

จากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํการ

สุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีคาํนวณโดยใช้อตัรา

ผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่า

สินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯจะปรับมูลค่า

ของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน  ผลแตกต่างระหวา่ง

ราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนหรือบนัทึกในส่วน

ของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะถูก

บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.9 เงินให้กู้ยืมและค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

เงินให้กู ้ยืมแสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษัทฯ ตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้กู ้ยืมสําหรับ              

ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได้โดยการวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหน้ีจาก

ประสบการณ์ในการพิจารณาความเส่ียงและมูลค่าหลกัประกนัประกอบ  

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญท่ีตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน     
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4.10 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่หักค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่า

ตามราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม่หกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอาคารในราคาทุน ณ วนัท่ีได้สินทรัพยม์า หลงัจากนั้นบริษทัฯจดัให้มีการ

ประเมินราคาอาคารโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวในราคาท่ีตีใหม่ ทั้งน้ีบริษทัฯจดัให้

มีการประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็นคร้ังคราวเพื่อมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน

แตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

บริษทัฯบนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี  

-   บริษทัฯบนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและ

รับรู้จาํนวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วนของเจา้ของ อย่างไรก็ตาม             

หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯได้รับรู้ราคาท่ีลดลงในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน           

แลว้ ส่วนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจาํนวนท่ีเคยลดลงซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย            

ปีก่อนแลว้ 

-     บริษทัฯรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน อยา่งไร

ก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มข้ึนและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรัพย”์ อยู่ในส่วนของเจา้ของ ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ในจาํนวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์  

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนหรือราคาท่ีตีใหม่โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณดงัต่อไปน้ี 

อาคาร - 20, 29 ปี 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สาํนกังาน - 5 ปี 

ยานพาหนะ - 5 ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและงานระหวา่งทาํ 

บริษทัฯ ตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการ

จาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯ ตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี  
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4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 

ของสินทรัพยน์ั้น 

บริษทัฯตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า

สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์

ไม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของบริษทัฯเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัโดยประมาณ             

5 ปี และ 10 ปี  

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

  ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หรือ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน หากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือ

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดวา่

จะได้รับคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์

แลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

  บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

  หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย ์มีข้อบ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ

สินทรัพย์ท่ีรับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษทัฯจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของ

สินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลง

ประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด 

โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่า

มูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็น หากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ 

บริษทัฯจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนทนัที 

4.13 หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย 

หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั ประกอบดว้ยสํารองค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายและสํารอง

เบ้ียประกนัภยั 

(ก) สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 

ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกตามจาํนวนท่ีจะจ่ายจริง ส่วนสํารองค่าสินไหมทดแทนจะบนัทึก

เม่ือไดรั้บการแจง้คาํเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยัตามจาํนวนท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดย

การประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของ

กรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง  
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ประมาณการสํารองสินไหมทดแทนคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยคาํนวณจาก

ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดวา่จะจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัในอนาคตสําหรับ

ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนแลว้ก่อนหรือ ณ วนัท่ีในรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียท่ี

บริษทัฯได้รับรายงานแล้วและยงัไม่ได้รับรายงาน และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหม

ทดแทน และหกัดว้ยมูลค่าซากและการรับคืนอ่ืน ผลต่างของประมาณการสํารองสินไหมทดแทนท่ี

คาํนวณได้สูงกว่าค่าสินไหมทดแทนท่ีได้รับรู้ไปแล้วในบญัชี จะรับรู้เป็นความเสียหายท่ีเกิดข้ึน

แลว้แต่ยงัไม่ไดมี้การรายงานใหบ้ริษทัฯ ทราบ (Incurred but not reported claim: IBNR) 

(ข) สาํรองเบ้ียประกนัภยั 

สาํรองเบ้ียประกนัภยัประกอบดว้ย สํารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้และสํารองความเส่ียง

ภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 

 (1) สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

สํารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดค้าํนวณจากเบ้ียประกนัภยัรับก่อนการเอาประกนัภยั

ต่อดว้ยวธีิการดงัน้ี 

การประกนัภยัขนส่งเฉพาะเท่ียว                        

การประกนัอุบติัเหตุการเดินทางท่ีมี

ระยะเวลาคุม้ครองไม่เกิน 6 เดือน 

- ร้อยละร้อยของเบ้ียประกนัภยัรับ ตั้งแต่วนัท่ี

กรมธรรมป์ระกนัภยัเร่ิมมีผลคุม้ครองตลอด

ระยะเวลาท่ีบริษทัฯยงัคงให้ความคุม้ครองแก่                   

ผูเ้อาประกนัภยั  

การประกนัภยัอ่ืน - วธีิเฉล่ียรายวนั  

สํารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดจ้ากการเอาประกนัภยัต่อคาํนวณจากเบ้ียประกนัภยั

จ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อดว้ยวธีิการเช่นเดียวกบักรมธรรมป์ระกนัภยัตรง โดยจะรับรู้สําหรับ

กรมธรรมท่ี์ไดโ้อนความเส่ียงจากการประกนัภยัใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้  

สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ีเพิ่มหรือลดจากปีก่อนจะถูกรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 (2) สาํรองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 

สํารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด เป็นจาํนวนเงินท่ีบริษทัฯจดัสรรไวเ้พื่อชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตสําหรับการประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบัอยู ่

ซ่ึงคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภยั บริษทัฯ ใช้การประมาณการท่ีดีท่ีสุดของ               

ค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกนัท่ีเหลืออยู่ โดยอา้งอิงจากขอ้มูล             

ในอดีต 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะเปรียบเทียบมูลค่าของสํารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด

กบัสํารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้หากมูลค่าของสํารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดสูง

กวา่สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้บริษทัฯจะรับรู้ส่วนต่างในกาํไรหรือขาดทุนและแสดง

รายการสาํรอง ความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดในงบการเงิน 



 

15 

4.14 ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและ

เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์อง

บริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

บริษทัฯมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯ

ถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

บริษทัฯคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละ

หน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระได้ทาํการ

ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gain and loss) สําหรับ

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

4.15 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดข้ึนแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ                 

ปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

4.16 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่ายานพาหนะท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือ

เป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า

หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพนัตาม

สัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินอ่ืน ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย

ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า  



 

16 

 สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไป

ใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

4.17 เงินตราต่างประเทศ 

  บริษทัฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

  รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์

และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน            

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน    

  กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 

4.18 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยคาํนวณ

จากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรา

ภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษีในจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไป

ไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้

หกัภาษี  

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน

และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯจะไม่มีกาํไรทาง

ภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ หากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั

รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 
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4.19 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมายรวมถึงบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ

ทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนกังานของ

บริษทัฯ ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.20 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน

ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ

เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรม

โดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็น

สามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของ

มูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายุติธรรม

แบบเกิดข้ึนประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผล

กระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี

เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบญัชีท่ี

สาํคญั มีดงัน้ี 
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5.1 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนีสิ้น  

 ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหน้ีสิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการ

พิจารณาว่าบริษทัฯไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแล้ว

หรือไม่ โดยใชดุ้ลยพินิจบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

5.2 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของเบีย้ประกนัภัยค้างรับ เงินค้างรับจากการประกนัภัยต่อ หรือสินทรัพย์อ่ืน 

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ หรือ

สินทรัพยอ่ื์น ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ี

แต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่

ในขณะนั้น 

5.3 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 บริษทัฯจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ม่ือฝ่ายบริหารพิจารณาว่าเงินลงทุนดงักล่าวมี

ข้อบ่งช้ีของการด้อยค่าเกิดข้ึน การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุนดงักล่าวมีข้อบ่งช้ีของการด้อยค่าหรือไม่นั้ น

จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

5.4 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์

และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเช่นนั้นเกิดข้ึน 

 บริษทัฯแสดงมูลค่าของท่ีดินและอาคารดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงราคาท่ีตีใหม่น้ีไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมินราคา

อิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสําหรับสินทรัพย์ประเภทท่ีดิน และวิธีต้นทุนสําหรับสินทรัพย์

ประเภทอาคาร ซ่ึงการประเมินมูลค่าดงักล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติและการประมาณการบางประการตามท่ี

อธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 12  

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ

บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 

ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึง

เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

5.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 

ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีได้มา ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าใน

ภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์รวมทั้ง

การเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ  
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5.6 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี เม่ือมีความ

เป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง

ชัว่คราวนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินได ้         

รอการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ

ช่วงเวลา 

5.7 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯตอ้งประมาณการสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทน

คา้งจ่ายโดยแยกพิจารณาสองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนและบริษทัฯไดรั้บรายงานความ

เสียหายแล้ว และส่วนของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแล้วแต่บริษทัฯยงัไม่ได้รับรายงาน (Incurred but not 

reported claim - IBNR) ซ่ึงตอ้งใชว้ิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเป็นมาตรฐานสากลในการประมาณ

การ โดยขอ้สมมติหลกัท่ีใช้ในวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัดงักล่าวประกอบดว้ยขอ้มูลในอดีต ซ่ึง

ได้แก่ การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน การจ่ายชําระค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหม

ทดแทนเฉล่ีย จาํนวนคร้ังของค่าสินไหม เป็นตน้ ในการคาํนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัน้ี 

บริษทัฯไดว้า่จา้งนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระเป็นผูท้าํการวิเคราะห์ตามประเภทของการรับประกนัภยั 

อยา่งไรก็ตาม การประมาณการดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารซ่ึงสะทอ้นถึงการประมาณการอยา่ง

ดีท่ีสุดในขณะนั้นซ่ึงเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างกบัท่ีได้

ประมาณการไว ้

5.8 สํารองความเส่ียงภัยทีไ่ม่ส้ินสุด 

สาํรองประกนัภยัสาํหรับความเส่ียงภยัท่ีไม่ส้ินสุดคาํนวณตามวธีิการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชก้าร

ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอา

ประกนัท่ีเหลืออยู ่ซ่ึงการประมาณเงินสํารองดงักล่าวจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซ่ึงอา้งอิงจาก

ขอ้มูลในอดีตและประมาณการอยา่งดีท่ีสุด ณ ขณะนั้น 

5.9 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์ประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด 

อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 



 

20 

5.10 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารไดใ้ช้

ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า บริษทัฯได้โอนหรือรับโอน

ความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

5.11 คดีฟ้องร้อง 

บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการ

ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่วา่ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจะไม่เกินกวา่จาํนวนท่ีไดป้ระมาณ

การไวแ้ลว้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

5.12 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้

ในตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

ดงักล่าวโดยใช้เทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในแบบจาํลองได้มาจากการ

เทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึงความเส่ียงดา้นเครดิต สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ 

และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัตวัแปรท่ีใชใ้นการคาํนวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

  (หน่วย: บาท) 

 2562 2561 

เงินสด 265,000 365,000 

เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํหนดระยะเวลาจ่ายคืน 246,488,397 338,874,428 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 246,753,397 339,239,428 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพย์มีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 1.00 ต่อปี (2561:                             

ร้อยละ 0.10 ถึง 0.75 ต่อปี) 
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7. เบีย้ประกนัภัยค้างรับ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ยอดคงเหลือของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 

จาํแนกอายุตามเงินตน้ท่ีคา้งชาํระนบัตั้งแต่วนัครบกาํหนดชาํระตามกฎหมายวา่ดว้ยการเก็บเบ้ียประกนัภยั 

แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 2562 2561 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 193,619,267 245,573,031 

คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 22,958,537 39,613,491 

คา้งรับ 31 - 60  วนั 11,768,070 27,776,344 

คา้งรับ 61 - 90 วนั 4,839,322 7,791,128 

คา้งรับเกินกวา่ 90 วนั 58,917,030 55,401,183 

รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 292,102,226 376,155,177 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (47,189,985) (47,477,703) 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 244,912,241 328,677,474 

สําหรับเบ้ียประกนัภยัคา้งรับจากตวัแทนและนายหน้า บริษทัฯไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์การติดตามหน้ีให้

เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการเก็บเบ้ียประกนัภยั โดยหน้ีท่ีเกินกวา่กาํหนดรับชาํระ บริษทัฯไดด้าํเนินการ

ตามกฎหมายกบัตวัแทนและนายหนา้เป็นกรณีไป 

8. สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ  

 (หน่วย: บาท) 

 2562 2561 

สาํรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ   

สาํรองสินไหมทดแทน 267,188,532 327,193,599 

สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 503,671,977 373,333,257 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - (7,171,357) 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - สุทธิ 770,860,509 693,355,499 
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9. ลูกหนีจ้ากสัญญาประกนัภัยต่อ 

 (หน่วย: บาท) 

 2562 2561 

เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 5,004 5,004 

เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 258,074,677 82,395,749 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (14,700,936) - 

ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ - สุทธิ 243,378,745 82,400,753 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ยอดคงเหลือของเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อจาํแนกอายุตามเงินตน้

ท่ีคา้งชาํระแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 2562 2561 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 188,976,646 46,374,496 

คา้งรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน     56,952,031 28,042,100 

คา้งรับเป็นระยะเวลา 1 - 2 ปี 8,424,096 5,919,746 

คา้งรับเกินกวา่ 2 ปี 3,721,904  2,059,407 

รวมเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 258,074,677 82,395,749 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (14,700,936) - 

เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ - สุทธิ 243,373,741 82,395,749 
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10. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

10.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน 

  (หน่วย: บาท) 

 2562 2561 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุนตดั

จาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

เงนิลงทุนเผ่ือขาย     

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 514,471,885 522,663,712 286,672,973 289,879,421 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 765,274,220 781,765,954 329,807,586 331,235,554 

ตราสารทุน 214,921,104 199,925,392 233,185,316 205,739,301 

หน่วยลงทุน 11,999,997 13,741,263 97,138,995 95,029,195 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ - 4,056 - 110,369 

รวม 1,506,667,206 1,518,100,377 946,804,870 921,993,840 

บวก (หกั): กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่

เกิดข้ึนจริง 11,433,171 - (24,811,030) - 

หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - - (2,410,024) (2,410,024) 

รวมเงนิลงทุนเผ่ือขาย 1,518,100,377 1,518,100,377 919,583,816 919,583,816 

เงนิลงทุนที่จะถือจนครบกาํหนด     

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 119,531,579  119,408,497  

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบกาํหนด

เกินกวา่ 3 เดือน 10,011,078  390,011,078  

รวมเงนิลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด 129,542,657  509,419,575  

เงนิลงทุนทั่วไป     

ตราสารทุน 2,834,211  2,834,211  

หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (834,371)  (834,371)  

รวมเงนิลงทุนทั่วไป 1,999,840  1,999,840  

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 1,649,642,874  1,431,003,231  
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10.2 จําแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี ้

 เงินลงทุนในตราสารหน้ีและเงินฝากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีระยะเวลา

คงเหลือนบัจากวนัส้ินปี ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 2562 

 ครบกาํหนด 

 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนเผ่ือขาย     

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 231,169,495 226,507,350 56,795,040 514,471,885 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 159,999,869 376,421,539 228,852,812 765,274,220 

รวม 391,169,364 602,928,889 285,647,852 1,279,746,105 

บวก: กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 790,527 15,049,668 8,843,366 24,683,561 

รวม 391,959,891 617,978,557 294,491,218 1,304,429,666 

เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบกาํหนด     

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ - 119,531,579 - 119,531,579 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบกาํหนด                     

เกินกวา่ 3 เดือน 10,011,078 - - 10,011,078 

รวม 10,011,078 119,531,579 - 129,542,657 

รวมเงนิลงทุนในตราสารหนีสุ้ทธิ 401,970,969 737,510,136 294,491,218 1,433,972,323 

 

 (หน่วย: บาท) 

 2561 

 ครบกาํหนด 

 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงนิลงทุนเผ่ือขาย     

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 94,927,149 181,745,824 10,000,000 286,672,973 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 10,000,000 179,925,133 139,882,453 329,807,586 

รวม 104,927,149 361,670,957 149,882,453 616,480,559 

บวก: กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 156,387 1,472,047 3,005,982 4,634,416 

รวม 105,083,536 363,143,004 152,888,435 621,114,975 

เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบกาํหนด     

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ - 119,408,497 - 119,408,497 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบกาํหนด                     

เกินกวา่ 3 เดือน 390,011,078 - - 390,011,078 

รวม 390,011,078 119,408,497 - 509,419,575 

รวมเงนิลงทุนในตราสารหนีสุ้ทธิ 495,094,614 482,551,501 152,888,435 1,130,534,550 
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10.3 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ - ส่วนเกนิ (ตํ่ากว่า) ทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 

 (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 2562 2561 

ยอดคงเหลือตน้ปี (19,848,824) 15,689,710 

เปล่ียนแปลงระหวา่งปี   

กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงระหวา่งปี 25,930,968 (46,401,345) 

ขาดทุนท่ีรวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 10,313,233 1,978,178 

 36,244,201 (44,423,167) 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง (7,248,840) 8,884,633 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี - สุทธิ (ขาดทุน) 28,995,361 (35,538,534) 

ยอดคงเหลือปลายปี 9,146,537 (19,848,824) 

10.4 รายได้จากการลงทุน 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีรายไดจ้ากการลงทุนดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 2562 2561 

ดอกเบ้ียรับจากตราสารหน้ี 31,634,085 30,348,667 

เงินปันผลรับจากตราสารทุน 12,887,919 16,419,136 

รวมรายไดจ้ากการลงทุน 44,522,004 46,767,803 
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10.5 เงินลงทุนทีต่ิดภาระผูกพนั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯไดว้างหลกัทรัพยบ์างส่วนไวเ้ป็นหลกัประกนั ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 2562 2561 

เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั   

 เงินเบิกเกินบญัชี 10,001,078 10,001,078 

 หนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคาร 10,000 10,000 

รวม 10,011,078 10,011,078 

 นอกจากน้ี บริษทัฯไดว้างหลกัทรัพยไ์วก้บันายทะเบียนตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26  

11. เงินให้กู้ยืม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ยอดคงเหลือของเงินใหกู้ย้มืจาํแนกอายตุามเงินตน้แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 2562 2561 

ระยะเวลาคา้งชาํระ เงินตน้ ดอกเบ้ียคา้งรับ เงินตน้ ดอกเบ้ียคา้งรับ 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,900,668 - 3,508,531 - 

รวมเงินใหกู้ย้มื 2,900,668 - 3,508,531 - 

จาํนวนดงักล่าวเป็นเงินให้กูย้ืมแก่พนกังานตามโครงการสวสัดิการโดยมีบุคคลคํ้าประกนัเงินกู ้กาํหนด

วงเงินกูย้มืไม่เกิน 1,000,000 บาท และคิดดอกเบ้ียโดยอา้งอิงอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 1 ปีของธนาคาร

พาณิชยแ์ห่งหน่ึงบวกร้อยละ 1 ต่อปี 
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12. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

     (หน่วย: บาท) 

 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตาม       

ราคาท่ีตีใหม่ 

สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตาม         

ราคาทุน 

 

   เคร่ืองตกแต่ง    

   ติดตั้งและ

อุปกรณ์ 

  

 ท่ีดิน อาคาร สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม่      

1 มกราคม 2561 10,163,636 4,789,000 89,681,725 3,169,300 107,803,661 

ซ้ือเพ่ิม - - 3,496,416 - 3,496,416 

จาํหน่าย - - (773,859) - (773,859) 

ตีราคา 12,936,436 3,899,926 - - 16,836,362 

31 ธนัวาคม 2561 23,100,072 8,688,926 92,404,282 3,169,300 127,362,580 

ซ้ือเพ่ิม - - 4,639,821  - 4,639,821 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (3,747,208) (3,129,000) (6,876,208) 

31 ธนัวาคม 2562 23,100,072 8,688,926 93,296,895 40,300 125,126,193 

ค่าเส่ือมราคาสะสม      

1 มกราคม 2561 - 4,788,998 79,410,893 3,169,298 87,369,189 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - - 4,291,429 - 4,291,429 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย - - (713,549) - (713,549) 

31 ธนัวาคม 2561 - 4,788,998 82,988,773 3,169,298 90,947,069 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 164,727 3,650,206 - 3,814,933 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/

ตดัจาํหน่าย - - (3,534,485) (3,128,999) (6,663,484) 

31 ธนัวาคม 2562 - 4,953,725 83,104,494 40,299 88,098,518 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า      

1 มกราคม 2561 - - - - - 

31 ธนัวาคม 2561 - - - - - 

บนัทึกเพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - - 132,773 - 132,773 

31 ธนัวาคม 2562 - - 132,773 - 132,773 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       

31 ธนัวาคม 2561 23,100,072 3,899,928 9,415,509 2 36,415,511 

31 ธนัวาคม 2562 23,100,072 3,735,201 10,059,628 1 36,894,902 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี      

2561     4,291,429 

2562     3,814,933 
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 บริษทัฯได้จดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยป์ระเภทท่ีดินและอาคารโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 

(Market Approach) และวธีิตน้ทุน (Cost Approach) ตามลาํดบั โดยผูป้ระเมินราคาอิสระในปี 2561 

 หากบริษัทฯแสดงมูลค่าของท่ีดินและอาคารดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี                      

31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 จะเป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 2562 2561 

ท่ีดิน 10,163,636 10,163,636 

อาคาร 2 2 

 ขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าราคาท่ีตีใหม่ สรุปไดด้งัน้ี 

  ผลกระทบต่อราคาท่ีตีใหม่ 

เม่ืออตัราตามขอ้สมมติฐานเพ่ิมข้ึน   

ราคาประเมินท่ีดินต่อตารางวา (บาท) 140,000 - 270,000 ราคาท่ีตีใหม่เพ่ิมข้ึน 

ราคาประเมินอาคารต่อตารางเมตร (บาท) 800 - 8,000 ราคาท่ีตีใหม่เพ่ิมข้ึน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่า

ตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 74.19 ลา้นบาท (2561: 80.03 

ลา้นบาท) 
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

   (หน่วย: บาท) 

 โปรแกรม   

 คอมพิวเตอร์ งานระหวา่งทาํ รวม 

ราคาทุน     

1 มกราคม 2561  74,495,724 8,962,865 83,458,589 

เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือ 668,050 - 668,050 

ตดัจาํหน่าย - (232,000) (232,000) 

31 ธนัวาคม 2561 75,163,774 8,730,865 83,894,639 

เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือ 870,500 - 870,500 

31 ธนัวาคม 2562 76,034,274 8,730,865 84,765,139 

ค่าตดัจาํหน่าย    

1 มกราคม 2561 54,019,806 - 54,019,806 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 4,447,858 - 4,447,858 

31 ธนัวาคม 2561 58,467,664 - 58,467,664 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 3,809,658 - 3,809,658 

31 ธนัวาคม 2562 62,277,322 - 62,277,322 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

31 ธนัวาคม 2561 16,696,110 8,730,865 25,426,975 

31 ธนัวาคม 2562 13,756,952 8,730,865 22,487,817 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ่ึงตดัจาํหน่ายหมดแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู ่มูลค่า

ตามบญัชีก่อนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดงักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 39.14              

ลา้นบาท (2561: 36.03 ลา้นบาท) 
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14. สินทรัพย์/หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

14.1 สินทรัพย์/หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี                 

31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 

ส่วนเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์        

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 2562 2561 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 15,412,048 14,663,198 748,850 3,991,790 

ผลประโยชน์ของพนกังาน 3,082,489 2,891,008 2,157,332 735,471 

สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 34,153,425 37,803,624 (3,650,199) 6,314,996 

สํารองค่าสินไหมทดแทนท่ีอาจเกิดข้ึนแต่

ยงัมิไดร้ายงานใหบ้ริษทัฯทราบ  10,682,143 11,032,914 (350,771) (51,631) 

สาํรองค่าสินไหมทดแทน 66,038,060 64,773,091 1,264,969 5,512,518 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 166,874 166,874 - - 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของอุปกรณ์สาํนกังาน 26,555 - 26,555 - 

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ใช ้ - 420,800 (420,800) 420,800 

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน

ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - 4,962,206   

รวม 129,561,594 136,713,715   

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     

ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน                 

หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 2,286,634 -   

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 3,334,326 3,367,272   

รวม 5,620,960 3,367,272   

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี - สุทธิ 123,940,634 133,346,443   

ส่วนเปล่ียนแปลงในสินทรัพยภ์าษีเงินได ้        

รอการตดับญัชีท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน   (224,064) 16,923,944 
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14.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 คาํนวณข้ึนในอตัราร้อยละ 20 ของ

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีสําหรับปีและบวกกลบัด้วยสํารองและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็น

ค่าใชจ่้ายในการคาํนวณภาษีและหกัดว้ยเงินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํมารวมเป็นเงินได ้ 

 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 2562 2561 

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:   

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 11,497,577 - 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 401,731 1,714,218 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:    

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและ                      

การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 224,064 (16,923,944) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 12,123,372 (15,209,726) 

จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                   

31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: บาท) 

 2562 2561 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั                                                           

กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 7,248,840 (8,884,633) 

 กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,965,851 1,410,649 

การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ - 3,367,272 

รวม 9,214,691 (4,106,712) 
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รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไร (ขาดทุน) ทาง

บญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 2562 2561 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้ 69,141,441 (84,826,217) 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 13,828,288 (16,965,243) 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 401,731 1,714,218 

ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือเป็นรายได้

หรือค่าใชจ่้ายทางภาษี (2,106,647) 41,299 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  12,123,372 (15,209,726) 

15. หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย 

(หน่วย: บาท) 

 2562 

 

หน้ีสินตามสญัญา

ประกนัภยั 

หน้ีสินส่วน           

ท่ีเอาประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย    

-   ค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 637,181,407 (245,235,753) 391,945,654 

-   ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแตย่งัไม่ไดรั้บรายงาน 75,363,494 (21,952,779) 53,410,715 

สาํรองเบ้ียประกนัภยั    

-   สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 1,219,317,835 (503,671,977) 715,645,858 

รวม 1,931,862,736 (770,860,509) 1,161,002,227 

(หน่วย: บาท) 

 2561 

 

หน้ีสินตามสญัญา

ประกนัภยั 

หน้ีสินส่วน           

ท่ีเอาประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย    

-   ค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 682,398,484 (297,398,757) 384,999,727 

-   ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแตย่งัไม่ไดรั้บรายงาน 77,788,056 (22,623,485) 55,164,571 

สาํรองเบ้ียประกนัภยั    

-   สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 1,187,126,376 (373,333,257) 813,793,119 

รวม 1,947,312,916 (693,355,499) 1,253,957,417 
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ในระหว่างปี 2562 และ 2561 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯได้เขา้ทาํสัญญาประกนัภยัต่อเพื่อเป็นการบริหาร

ความเส่ียงจากการรับประกันภยั ถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารจะบริหารความเส่ียงโดยการพิจารณาภาระความ

เสียหายสุทธิจากการรับประกนั อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารยงัจาํเป็นตอ้งเปิดเผยภาระหน้ีสินตามสัญญา

ประกนัทั้งในส่วนของความเสียหายรวมและความเสียหายสุทธิ 

15.1 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

  (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 2562 2561 

ยอดคงเหลือตน้ปี 760,186,540 809,593,302 

ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปี 1,410,249,135 1,430,104,661 

การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนและ                               

ขอ้สมมติฐานในการคาํนวณสาํรองค่าสินไหมทดแทน 3,322,338 (59,874,716) 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งปี (1,461,213,112) (1,419,636,707) 

ยอดคงเหลือปลายปี 712,544,901 760,186,540 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายท่ี

เกิดจากสัญญารับประกนัภยัต่อจาํนวน 2.14 ลา้นบาท และ 2.29 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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15.2 ตารางพฒันาการค่าสินไหมทดแทน 

(ก) ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ 

(หน่วย: บาท) 

ปีอุบติัเหตุ / ปีท่ีรายงาน ก่อนปี 2554 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 รวม 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน:            

 - ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ  1,828,833,187 718,924,305 1,164,648,679 803,744,447 1,030,767,081 1,070,050,999 1,153,157,617 1,380,621,684 1,293,116,128  

 - หน่ึงปีถดัไป  1,789,197,465 738,689,699 1,137,293,119 819,204,347 1,045,056,063 1,081,836,973 1,123,026,571 1,392,568,635   

 - สองปีถดัไป  1,729,778,063 729,411,355 1,106,264,432 779,442,355 959,444,043 1,026,994,080 1,121,882,647    

 - สามปีถดัไป  1,691,230,288 728,251,087 1,108,910,046 771,505,383 949,457,137 1,029,151,255     

 - ส่ีปีถดัไป  1,691,366,615 728,115,959 1,106,944,352 769,662,695 951,114,852      

 - หา้ปีถดัไป  1,691,193,634 720,714,257 1,107,145,518 770,279,482       

 - หกปีถดัไป  1,745,046,981 720,652,244 1,107,906,831        

 - เจด็ปีถดัไป  1,748,780,722 724,667,806         

 - แปดปีถดัไป  1,744,345,774          

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน

สัมบูรณ์ 3,745,481,105 1,744,345,774 724,667,806 1,107,906,831 770,279,482 951,114,852 1,029,228,756 1,122,671,822 1,398,876,168 1,345,674,745 13,940,247,341 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม 3,744,683,468 1,743,024,768 724,630,556 1,106,636,532 770,132,250 949,454,645 991,679,273 1,111,072,455 1,318,370,605 882,926,252 13,342,610,804 

รวมสาํรองค่าสินไหมทดแทน 797,637 1,321,006 37,250 1,270,299 147,232 1,660,207 37,549,483 11,599,367 80,505,563 462,748,493 597,636,537 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัต่อแบบสัญญาล่วงหนา้         2,586,362 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนท่ีไม่สามารถจดัสรรได ้         15,200,112 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแลว้และตกลงแลว้         39,601,915 

สาํรองโครงการพ่ีชา้งคืนเงิน           57,519,975 

รวมสาํรองค่าสินไหมทดแทนและ ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายก่อนการประกนัภยัต่อ        712,544,901 
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(ข) ตารางค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 
(หน่วย: บาท) 

ปีอุบติัเหตุ / ปีท่ีรายงาน ก่อนปี 2554 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 รวม 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน:            

 - ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ  721,324,875 538,390,816 666,585,006 652,427,451 708,061,685 731,478,999 664,139,194 835,072,703 797,529,758  

 - หน่ึงปีถดัไป  695,655,662 560,267,815 679,806,716 666,240,546 714,236,036 719,031,821 653,378,619 838,109,807   

 - สองปีถดัไป  656,087,984 550,835,320 650,315,912 629,202,545 651,043,632 685,673,691 652,476,617    

 - สามปีถดัไป  647,250,794 549,588,126 650,515,256 621,847,860 650,139,851 688,214,313     

 - ส่ีปีถดัไป  647,457,126 549,470,603 648,707,289 620,423,339 651,789,555      

 - หา้ปีถดัไป  647,287,891 542,017,351 648,932,169 621,005,045       

 - หกปีถดัไป  654,939,921 541,954,683 649,316,017        

 - เจด็ปีถดัไป  655,926,070 542,678,791         

 - แปดปีถดัไป  648,763,877          

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน

สัมบูรณ์ 2,864,917,125 648,763,877 542,678,791 649,316,017 621,005,045 651,789,555 688,291,814 653,301,472 843,685,336 829,141,351 8,992,890,383 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม 2,864,410,092 648,697,892 542,672,086 648,074,238 620,869,140 650,171,198 674,669,150 646,844,119 788,393,646 558,104,808 8,642,906,369 

รวมสาํรองค่าสินไหมทดแทน 507,033 65,985 6,705 1,241,779 135,905 1,618,357 13,622,664 6,457,353 55,291,690 271,036,543 349,984,014 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัต่อแบบสัญญาล่วงหนา้         1,174,278 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนจากสัญญาความเสียหายส่วนเกิน         (10,112,479) 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนท่ีไม่สามารถจดัสรรได ้         15,200,112 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแลว้และตกลงแลว้         39,601,915 

สาํรองโครงการพ่ีชา้งคืนเงิน           49,508,529 

รวมสาํรองค่าสินไหมทดแทนและ ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายหลงัการประกนัภยัต่อ        445,356,369 
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15.3 หลกัเกณฑ์และข้อสมมติ 

ในการประมาณการความรับผดิค่าสินไหมทดแทน บริษทัฯใชว้ธีิการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บการ

ยอมรับโดยทัว่ไปในการคาํนวณ ซ่ึงขอ้สมมติท่ีใช้ในการคาํนวณสํารองสําหรับภาระหน้ีสินจากสัญญา

ประกนัภยั มีดงัน้ี 

(ก) ขอ้สมมติในเร่ืองประสบการณ์การเกิดค่าสินไหมทดแทน 

การคาํนวณสํารองภาระหน้ีสินจากสัญญาประกันภยั บริษทัฯคาํนวณโดยใช้พฒันาการค่าสินไหม

ทดแทนท่ีเกิดข้ึนในอดีตในการประมาณการความรับผิดค่าสินไหมทดแทนของบริษทัฯโดยไม่ไดมี้การ

พิจารณาถึงมูลค่าของเงินท่ีเปล่ียนแปลงตามระยะเวลา  

สําหรับการรับประกนัภยัโดยตรงและการรับประกนัภยัต่อแบบเฉพาะราย บริษทัฯคาํนวณโดยใช้วิธี

พฒันาการของค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ ซ่ึงตั้งอยู่บนขอ้สมมติท่ีวา่การเปล่ียนแปลงของ

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนหรือค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสมของปีอุบติัเหตุหน่ึงๆเทียบ

กับปีอุบัติเหตุถัดไปจะเปล่ียนแปลงด้วยสัดส่วนคงท่ี โดยมีข้อสมมติว่าระดับความเพียงพอของ                   

เงินสํารองค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายของบริษทัฯสอดคลอ้งกนัตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา การพิจารณา

ปัจจยัพฒันาการค่าสินไหมทดแทนในอดีต ทาํให้สามารถเลือกใชปั้จจยัพฒันาการค่าสินไหมทดแทนท่ี

เหมาะสมเพื่อพยากรณ์ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนจริงสะสมของแต่ละปีอุบติัเหตุและเพื่อประมาณการ

ค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ได ้

สาํหรับการรับประกนัภยัต่อแบบสัญญาล่วงหนา้ (Inward Treaty Reinsurance) จะตั้งขอ้สมมติวา่ IBNR 

Reserve และ Case Reserve ของการรับประกนัภยัต่อแบบสัญญาล่วงหนา้มีความสัมพนัธ์ในลกัษณะ

เดียวกนักบัการรับประกนัภยัตรง 

สําหรับการรับประกนัภยัท่ีขอ้มูลพฒันาการความเสียหายมีการเปล่ียนแปลงรวดเร็วมาก บริษทัฯใชว้ิธี

อตัราส่วนความเสียหายในการประเมินความรับผดิค่าสินไหมทดแทน 

(ข) ขอ้สมมติในเร่ืองค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

สําหรับค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนท่ีไม่สามารถจดัสรรได ้(ULAE) บริษทัฯใชข้อ้มูล 

ULAE รายปียอ้นหลงั เพื่อหาอตัราส่วน ULAE โดยตั้งสมมติฐานให้ค่าใชจ่้ายค่าสินไหมทดแทนท่ี

จดัสรรไม่ได้จาํนวนคร่ึงหน่ึงเกิดข้ึนเม่ือมีการเปิดแฟ้มค่าสินไหมทดแทน และอีกคร่ึงหน่ึงท่ีเหลือ

เกิดข้ึนเม่ือมีการปิดแฟ้มค่าสินไหมทดแทน ซ่ึงการคาํนวณทั้งหมดตั้งอยูบ่นพื้นฐานของขอ้มูลรวมก่อน

หกัการประกนัภยัต่อ เน่ืองจากโดยทัว่ไปผูรั้บประกนัภยัต่อจะไม่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ ULAE 
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15.4 สํารองเบีย้ประกนัภัยทีย่งัไม่ถือเป็นรายได้ 

(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,187,126,376 1,168,283,650 

เบ้ียประกนัภยัรับสาํหรับปี 2,412,644,469 2,335,737,774 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นปีน้ี (2,380,453,010) (2,316,895,048) 

ยอดคงเหลือปลายปี 1,219,317,835 1,187,126,376 

16. เจ้าหนีบ้ริษัทประกนัภัยต่อ 

  (หน่วย: บาท) 

 2562 2561 

เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 453,662,673 272,250,214 

เงินคา้งจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่ออ่ืน 239,477,766 184,300,437 

รวมเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 693,140,439 456,550,651 

17. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

จาํนวนเงินของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานหลังออกจากงานสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                  

31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชนต์น้ปี 14,149,336 17,655,412 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน   

ตน้ทุนบริการปีปัจจุบนั 3,466,842 4,273,445 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 419,460 458,029 

ตน้ทุนบริการในอดีต 2,834,189 - 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี - (1,184,304) 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน   

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั   

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงดา้นประชากรศาสตร์ (1,714,497) (977,613) 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐานทางการเงิน 407,784 402,514 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (8,522,541) (6,478,147) 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชนป์ลายปี 11,040,573 14,149,336 
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เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน              

ราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงได้กาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจา้งซ่ึงทาํงาน

ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าว

มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการ

สําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัฯมีหน้ีสินสํารองผลประโยชน์

ระยะยาวของพนกังานเพิ่มข้ึน 2.83 ลา้นบาท บริษทัฯบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดย

รับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบกาํไรขาดทุนของปีปัจจุบนั 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานท่ีรวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 460,789 606,934 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 498,931 410,918 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 5,760,771 3,713,622 

รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 6,720,491 4,731,474 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน

ประมาณ 12 ปี และบริษทัฯคาดวา่จะมีจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปี ขา้งหน้า 

เป็นจาํนวนประมาณ 1 ลา้นบาท 

ขอ้สมมติท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี  

 2562 2561 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 1.69 2.81 

อตัราการเพ่ิมของเงินเดือนในอนาคต 4.00 - 6.00 4.50 - 8.50 

อตัราการเปล่ียนแปลงจาํนวนพนกังาน 0.00 - 30.00 0.00 - 32.00 

อตัรามรณะ (อา้งอิงตารางมรณะไทย ปี 2560)   
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ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 2562 

 

การ

เปล่ียนแปลง 

จาํนวนเงิน 

เพ่ิมข้ึน / 

(ลดลง) 

การ

เปล่ียนแปลง 

จาํนวนเงิน 

เพ่ิมข้ึน / 

(ลดลง) 

อตัราคิดลด เพ่ิมข้ึน 1% (957,806) ลดลง 1% 1,086,294 

อตัราการข้ึนเงินเดือน  เพ่ิมข้ึน 1% 1,108,156 ลดลง 1% (995,461) 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เพ่ิมข้ึน 10% (632,001) ลดลง 10% 740,605 

อตัรามรณะ  เพ่ิมข้ึน 1 ปี (43,325) ลดลง 1 ปี 38,758 

 

 (หน่วย: บาท) 

 2561 

 

การ

เปล่ียนแปลง 

จาํนวนเงิน 

เพ่ิมข้ึน / 

(ลดลง) 

การ

เปล่ียนแปลง 

จาํนวนเงิน 

เพ่ิมข้ึน / 

(ลดลง) 

อตัราคิดลด เพ่ิมข้ึน 1% (1,216,131) ลดลง 1% 1,372,754 

อตัราการข้ึนเงินเดือน  เพ่ิมข้ึน 1% 1,412,757 ลดลง 1% (1,273,821) 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เพ่ิมข้ึน 10% (555,389) ลดลง 10% 636,048 

อตัรามรณะ  เพ่ิมข้ึน 1 ปี (61,440) ลดลง 1 ปี 55,015 

18. ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน 2562 มีผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิจาํนวน 700 หุ้น แจง้ความจาํนงขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็น

หุ้นสามญัในอตัรา 1 หุ้นบุริมสิทธิต่อ 1 หุ้นสามญั โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลงดงักล่าวกบั

กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2562 ทาํให้บริษทัฯ มีหุ้นบุริมสิทธิคงเหลือ 17 หุ้น และหุ้นสามญั 

23,499,983 หุน้ 

19. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง

ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรสํารองตามกฎหมาย

ไวค้รบถว้นแลว้ 
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20. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

 (หน่วย: บาท) 

 2562 2561 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 122,399,297 106,525,679 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 73,640,113 68,679,340 

ค่าภาษีอากร 6,054,417 2,812,382 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 3,686,044 19,958,948 

ค่าโฆษณาส่งเสริมการขาย 16,490,719 30,538,596 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอ่ืน 45,686,727 59,460,919 

รวมค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 267,957,317 287,975,864 

21. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 2562 2561 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน 835,143,338 830,433,569 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 160,484,871 151,743,788 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 378,373,759 373,877,653 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 284,794,928 293,853,383 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 73,640,113 68,679,340 

ค่าโฆษณาส่งเสริมการขาย 16,490,719 30,538,596 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 55,427,188 82,232,249 

รวมค่าใชจ่้าย 1,804,354,916 1,831,358,578 

22. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

พ.ศ. 2530 โดยพนกังานจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ถึง 15 ของเงินเดือนพนกังาน

และบริษทัฯจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 หรือ 5 ของเงินเดือนซ่ึงข้ึนอยูก่บัอายุงาน

ของพนกังาน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั และจะจ่าย

ให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2562

บริษทัฯจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนเป็นจาํนวนเงินประมาณ 3.88 ลา้นบาท (2561: 4.39 ลา้นบาท) 



 

41 

23. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อ่ืน) ด้วยจาํนวนถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัและหุ้นบุริมสิทธิท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกอยู ่               

ในระหวา่งปี 

24. เงินปันผลจ่าย 

ในระหวา่งปี บริษทัฯไดมี้การประกาศจ่ายเงินปันผลดงัน้ี 

เงินปันผล อนุมติัโดย รวมเงินปันผล เงินปันผลต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลจ่ายจากกาํไรสะสม

ของปี 2560 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 

1/2561 วนัท่ี 25 เมษายน 2561 

23.50 1.00 

25. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหว่างปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

เหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุด                         

วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 2562 2561 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั    

 เบ้ียประกนัภยัรับ 24,448 387,164 เป็นไปตามสญัญาประกนัภยั 

 เบ้ียประกนัภยัต่อ 789,051 117,806 เป็นไปตามสญัญาประกนัภยัต่อตาม

ประเภทของการประกนัภยัและ

ประกนัภยัต่อ 

 รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 130,880 27,208 เป็นไปตามสญัญาประกนัภยัต่อตาม

ประเภทของการประกนัภยัและ

ประกนัภยัต่อ 

 ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการ

ประกนัภยัต่อ 

6,102 - เป็นไปตามสญัญาประกนัภยัต่อตาม

ประเภทของการประกนัภยัและ

ประกนัภยัต่อ 

 ค่าบริการงานสนบัสนุนจ่าย 14,566,975 13,697,875 ราคาตามสญัญา 

 ค่าใชจ่้ายอ่ืน 3,516,176 - อตัราใกลเ้คียงกบัท่ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียด 

ดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

ลกูหนีจ้ากสัญญาประกนัภยัต่อ   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - บริษทั อาคเนยป์ระกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 95,623 27,208 

สินทรัพย์อ่ืน - สํารองสินไหมรับคืนจากคู่กรณีสุทธิ   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - บริษทั อาคเนยป์ระกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 2,029,402 1,473,246 

สินทรัพย์อ่ืน - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - บริษทั อาคเนยป์ระกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 631,629 - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - บริษทั อาคเนยป์ระกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 67,032 - 

เจ้าหนีบ้ริษทัประกนัภยัต่อ   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - บริษทั อาคเนยป์ระกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 617,365 117,806 

หนีสิ้นอ่ืน - ค่าบริการงานสนับสนุนค้างจ่าย   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - บริษทั เครืออาคเนย ์จาํกดั - 2,739,575 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - บริษทั เครือไทย โฮลด้ิงส์ จาํกดั (มหาชน) 1,800,000 - 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่

กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 2562 2561 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 19,148,776 34,468,255 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 2,057,105 2,782,174 

รวม 21,205,881 37,250,429 
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26. หลกัทรัพย์ประกนัและทรัพย์สินทีจั่ดสรรไว้เป็นเงินสํารองวางไว้กบันายทะเบียน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯไดว้างหลกัทรัพยป์ระกนัและทรัพยสิ์นท่ีจดัสรรไวเ้ป็นเงิน

สาํรองประกนัภยักบันายทะเบียนตามพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2562 2561 

 ราคาทุน                  

ตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุน                  

ตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

หลกัทรัพย์ประกนั     

พนัธบตัรรัฐวสิาหกิจ 14.12 14.33 14.03 14.60 

ทรัพย์สินทีจ่ดัสรรเป็นเงนิสํารอง     

พนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 218.13 221.75 119.41 127.97 

ตราสารหน้ีภาครัฐและภาคเอกชน - - 45.00 47.39 

รวมหลกัทรัพยป์ระกนัและทรัพยสิ์น                

ท่ีจดัสรรไวเ้ป็นเงินสาํรอง 232.25 236.08 178.44 189.96 

27. เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภัย 

  (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2562 2561 

ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยัสะสมตน้ปี 40,981,357 35,134,540 

เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยัในปี 6,139,516 5,846,817 

ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยัสะสมปลายปี 47,120,873 40,981,357 
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28.  ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานดําเนินงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั

ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ

บริษทัฯคือกรรมการผูจ้ดัการ 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์

และตามกิจกรรมท่ีดาํเนินงาน บริษทัฯไดจ้ดัแบ่งธุรกรรมอนัเป็นท่ีมาของรายไดห้ลกัของบริษทัฯ เป็นสอง

ธุรกรรมท่ีสาํคญั คือ การรับประกนัวนิาศภยัและการลงทุน ตามรายละเอียดดงัน้ี  

•  การรับประกนัวินาศภยั เป็นส่วนงานท่ีดาํเนินธุรกิจทางดา้นการรับประกนัภยั โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท 

ประกอบด้วย การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยรถยนต ์                        

การประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ และการประกนัภยัเบด็เตล็ด  

•  การลงทุน เป็นส่วนงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการบริหารทางการเงินของบริษทัฯ รวมถึงการพิจารณา

การลงทุนในหลกัทรัพย ์ 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น

การตดัสินใจเก่ียวกับการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯประเมินผลการ

ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากรายไดแ้ละผลกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน (ก่อนภาษีเงิน

ได)้ เปรียบเทียบกบัแผนงานและงบประมาณท่ีตั้งไว ้ซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไร

หรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดไดบ้ริหารสินทรัพย์

ของบริษทัฯโดยภาพรวมไม่ไดแ้ยกเป็นรายส่วนงานดาํเนินงาน 
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ข้อมูลรายได้และกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงานของบริษัทฯ สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี               

31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี  

 (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทาง

ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั

อุบติัเหตุ              

ส่วนบุคคล                 

และสุขภาพ 

ประกนัภยั

เบด็เตล็ดอ่ืน รวม 

ส่วนงานรับประกนัภยั       

รายได้จากการรับประกนัภยั       

เบ้ียประกนัภยัรับ 133,446,903 75,083,956 1,755,939,914 322,318,648 125,855,048 2,412,644,469 

หกั: เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการ                

เอาประกนัภยัต่อ (65,021,375) (22,178,010) (718,230,119) (158,948,033) (86,070,104) (1,050,447,641) 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 68,425,528 52,905,946 1,037,709,795 163,370,615 39,784,944 1,362,196,828 

บวก (หกั): สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงั    

ไม่ถือเป็นรายไดล้ด (เพ่ิม) จากปีก่อน 7,614,507 8,991,158 58,049,456 23,822,963 (330,823) 98,147,261 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ

จากการประกนัภยัต่อ 76,040,035 61,897,104 1,095,759,251 187,193,578 39,454,121 1,460,344,089 

รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการ

ประกนัภยัต่อ 15,763,051 6,248,479 253,534,462 61,720,678 24,768,712 362,035,382 

รวมรายได้จากการรับประกนัภยั 91,803,086 68,145,583 1,349,293,713 248,914,256 64,222,833 1,822,379,471 

ค่าใช้จ่ายการรับประกนัภยั       

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายใน

การจดัการสินไหมทดแทน 46,017,243 37,212,466 1,039,848,412 186,129,176 58,827,846 1,368,035,143 

หกั: ค่าสินไหมทดแทนรับคืน                      

 จากการประกนัภยัต่อ (27,924,366) (10,225,483) (338,014,158) (91,062,170) (43,137,996) (510,364,173) 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 26,572,537 9,345,857 286,201,226 36,644,219 19,609,920 378,373,759 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 15,548,989 8,075,038 203,523,062 67,668,099 5,537,682 300,352,870 

รวมค่าใช้จ่ายการรับประกนัภยั 60,214,403 44,407,878 1,191,558,542 199,379,324 40,837,452 1,536,397,599 

 31,588,683 23,737,705 157,735,171 49,534,932 23,385,381 285,981,872 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน      (267,957,317) 

กาํไรจากการรับประกนัภยัก่อน    

รายได้อ่ืน      18,024,555 

รายไดอ่ื้น      14,498,091 

กาํไรจากส่วนงานรับประกนัภยั      32,522,646 

ส่วนงานลงทุน       

รายไดจ้ากการลงทุน      44,522,004 

ขาดทุนจากเงินลงทุน      (7,903,209) 

กาํไรจากส่วนงานลงทุน      36,618,795 

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้      69,141,441 
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 (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ประกนัอคัคีภยั 

ประกนัภยัทาง

ทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถ 

ประกนัภยั

อุบติัเหตุ              

ส่วนบุคคล                 

และสุขภาพ 

ประกนัภยั

เบด็เตล็ดอ่ืน รวม 

ส่วนงานรับประกนัภยั       

รายได้จากการรับประกนัภยั       

เบ้ียประกนัภยัรับ 143,982,935 95,969,645 1,558,444,076 383,623,578 153,717,540 2,335,737,774 

หกั: เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการ                

เอาประกนัภยัต่อ (63,699,749) (34,107,827) (382,332,550) (183,576,977) (110,083,179) (773,800,282) 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 80,283,186 61,861,818 1,176,111,526 200,046,601 43,634,361 1,561,937,492 

บวก (หกั): สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงั    

ไม่ถือเป็นรายไดล้ด (เพ่ิม) จากปีก่อน (119,061) (12,241,238) (149,008,386) 18,427,765 (3,048,456) (145,989,376) 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ

จากการประกนัภยัต่อ 80,164,125 49,620,580 1,027,103,140 218,474,366 40,585,905 1,415,948,116 

รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการ

ประกนัภยัต่อ 15,619,077 10,508,447 137,153,779 69,871,952 32,336,647 265,489,902 

รวมรายได้จากการรับประกนัภยั 95,783,202 60,129,027 1,164,256,919 288,346,318 72,922,552 1,681,438,018 

ค่าใช้จ่ายการรับประกนัภยั       

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายใน

การจดัการสินไหมทดแทน 37,615,452 46,092,639 976,931,793 237,000,229 55,927,931 1,353,568,044 

หกั: ค่าสินไหมทดแทนรับคืน                      

 จากการประกนัภยัต่อ (20,151,265) (9,254,679) (314,688,209) (110,340,498) (40,543,108) (494,977,759) 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 28,369,125 13,914,858 253,989,754 53,113,400 24,490,516 373,877,653 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 21,576,009  11,142,663  181,648,062  89,077,033  7,471,009  310,914,776  

รวมค่าใช้จ่ายการรับประกนัภยั 67,409,321  61,895,481  1,097,881,400  268,850,164  47,346,348  1,543,382,714  

 28,373,881   (1,766,454) 66,375,519  19,496,154  25,576,204  138,055,304  

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน      (287,975,864) 

ขาดทุนจากการรับประกนัภยัก่อน

รายได้อ่ืน      (149,920,560) 

รายไดอ่ื้น      14,646,708 

ขาดทุนจากส่วนงานรับประกนัภยั      (135,273,852) 

ส่วนงานลงทุน       

รายไดจ้ากการลงทุน      46,767,803 

กาํไรจากเงินลงทุน      3,679,832 

กาํไรจากส่วนงานลงทุน      50,447,635 

ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้      (84,826,217) 
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กาํไรขาดทุนจากส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอขา้งตน้ไม่รวมส่วนของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้เน่ืองจากผูมี้

อาํนาจตดัสินใจสูงสุดไดบ้ริหารโดยภาพรวมไม่ไดแ้ยกเป็นรายส่วนงานดาํเนินงาน 

บริษทัฯไม่ไดแ้สดงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของแต่ละส่วนงาน เน่ืองจากผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดไดบ้ริหาร

สินทรัพยข์องบริษทัฯโดยภาพรวมไม่ไดแ้ยกเป็นรายส่วนงานดาํเนินงาน 

ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์  

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้น รายได้และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ใน                

งบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี 2562 และ 2561 บริษทัฯไม่มีรายได้ค่าเบ้ียประกันภยัจากผูเ้อาประกันรายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือ

มากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

29. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ภายหน้า 

29.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวน 5.13 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือระบบ

คอมพิวเตอร์ (2561: 5.13 ลา้นบาท) 

29.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคาร ยานพาหนะ อุปกรณ์และบริการ 

อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย

ในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 ลา้นบาท 

จ่ายชาํระภายใน  

ภายใน 1 ปี 21.98 

1 ถึง 5 ปี 28.45 

29.3 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีคดีท่ีถูกฟ้องร้องจากการเป็นผูรั้บประกนัภยั โดยมีทุนทรัพยถู์กฟ้อง

เป็นจาํนวนประมาณ 162.11 ลา้นบาท ทั้งน้ี จากทุนทรัพยท่ี์ฟ้องร้องดงักล่าว บริษทัฯมีภาระผูกพนัไม่เกิน

ทุนประกนัสูงสุดของกรมธรรมห์ลงัจากหกัการประกนัภยัต่อคิดเป็นจาํนวนรวม 31.64 ลา้นบาท ซ่ึงผลของ

การพิจารณาคดียงัไม่ส้ินสุด อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดบ้นัทึกสํารองเผื่อผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนบางส่วนไว้

ในงบการเงินเป็นจาํนวนประมาณ 24.47 ลา้นบาท ซ่ึงฝ่ายบริหารเช่ือวา่สํารองเผื่อผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน

จาํนวนดงักล่าวเพียงพอแลว้ 
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30.  ความเส่ียงของบริษัทประกนัวนิาศภยั 

30.1 ความเส่ียงจากการรับประกนัภัย 

การดาํเนินงานของบริษทัฯ เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการคุม้ครองความเส่ียงประเภทต่าง ๆ ของผูเ้อาประกนัภยั 

ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดมี้แนวทางการป้องกนัความเส่ียงจากการรับประกนัภยัในดา้นต่าง ๆ รวมทั้งในดา้น

การรับประกันภยัต่อ โดยท่ีบริษทัฯ มีการทบทวนนโยบายการรับประกนัภยัเป็นประจาํจากผูบ้ริหารท่ี

เก่ียวขอ้ง ตลอดจนในการดาํเนินงานรับประกนัภยันั้น ฝ่ายรับประกนัภยัจะมีการประเมิน สํารวจ และ

วเิคราะห์ภยัอยา่งละเอียดถ่ีถว้น เพื่อให้เหมาะสมกบัความเส่ียงของบริษทัฯ ท่ีสามารถยอมรับได ้ตลอดจน

การจัดทาํรายงานผลการดําเนินงานการรับประกันภัยเสนอต่อผูบ้ริหารระดับสูงอย่างต่อเน่ือง เพื่อ

ตรวจทานและใหค้าํแนะนาํในเชิงนโยบายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดาํเนินงานอยา่งสูงสุด ตลอดจน

ทาํใหบ้ริษทัฯ มีความสามารถในการปฏิบติัตามขอ้ผูกพนักบัผูเ้อาประกนัภยัไดอ้ยา่งรวดเร็วและเป็นธรรม 

และลดความเส่ียงซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อจาํนวนค่าสินไหมทดแทนและกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บใน

อนาคต 

บริษทัฯมีการกาํหนดอตัราเบ้ียประกนัภยัใหเ้หมาะสมกบัระดบัความเส่ียง โดยใชห้ลกัสถิติและขอ้สมมติท่ี

เก่ียวกบัความถ่ีและความรุนแรงของภยัท่ีจะเกิดตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเป็นมาตรฐาน มาใช้ใน

การกาํหนดราคาของผลิตภณัฑ์แต่ละตวั ซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะกาํหนดอตัราเบ้ียประกนัภยัท่ีเหมาะสม                      

ใหส้ามารถแข่งขนัในตลาดได ้

บริษทัฯ ไดมี้การกระจายความเส่ียงภยัในการรับประกนัภยัทุกประเภท โดยเฉพาะการรับประกนัภยัท่ีมีทุน

เอาประกนัภยัสูง ซ่ึงการกระจายความเส่ียงนั้นไดมี้การกระจายไปให้กบับริษทัรับประกนัภยัต่อทั้งในและ

ต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัฯได้มีการคดัเลือกโดยเน้นไปยงักลุ่มบริษทัท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ

ระดบัไม่ตํ่ากวา่ A หรือมีอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพยเ์ส่ียง (Capital Adequacy Ratio : CAR) 

เป็นไปตามมาตรฐานท่ี คปภ. กาํหนด เพื่อให้มัน่ใจวา่ผูเ้อาประกนัภยัจะไม่ไดรั้บผลกระทบใดๆ ในกรณีท่ี

เกิดมหันตภยัท่ีมีผูป้ระสบภยัเป็นจาํนวนมากทั้งในแง่จาํนวนเงินหรือปริมาณท่ีเกิดภยั อีกทั้งยงัเป็นการ

ป้องกนัความเส่ียงท่ีเกิดกบับริษทัฯ  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ตารางแสดงการกระจุกตวัของหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั โดยแยก

ตามประเภทประกนัภยั 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2562 2561 

 สาํรอง                 

เบ้ียประกนัภยั

ก่อนการ

ประกนัภยัต่อ 

สาํรอง                 

เบ้ียประกนัภยั

ส่วนท่ี           

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรอง                 

เบ้ียประกนัภยั

ก่อนการ

ประกนัภยัต่อ 

สาํรอง                 

เบ้ียประกนัภยั

ส่วนท่ีประกนัภยั

ต่อ สุทธิ 

อคัคีภยั 64 (24) 40 73 (26) 47 

ทางทะเลและขนส่ง 29 (8) 21 40 (10) 30 

รถยนต ์ 913 (362) 551 804 (195) 609 

อุบติัเหตุส่วนบุคคล

และสุขภาพ 147 (69) 78 187 (85) 102 

เบด็เตล็ด 66 (40) 26 83 (57) 26 

รวม 1,219 (503) 716 1,187 (373) 814 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2562 2561 

 สาํรอง                   

ค่าสินไหม

ทดแทนก่อน     

การประกนัภยัต่อ 

สาํรอง                      

ค่าสินไหม

ทดแทนส่วนท่ี

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรอง                   

ค่าสินไหม

ทดแทนก่อน     

การประกนัภยัต่อ 

สาํรอง                      

ค่าสินไหม

ทดแทนส่วนท่ี

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

อคัคีภยั 16 (9) 7 16 (4) 12 

ทางทะเลและขนส่ง 27 (8) 19 28 (8) 20 

รถยนต ์ 549 (170) 379 479 (132) 347 

อุบติัเหตุส่วนบุคคล

และสุขภาพ 46 (22) 24 49 (22) 27 

เบด็เตล็ด 75 (58) 17 188 (154) 34 

รวม 713 (267) 446 760 (320) 440 

การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีหน้ีสินจากการรับประกนัภยัจะเพิ่มข้ึนหรือลดลง

เน่ืองมาจากความผนัผวนของขอ้สมมติท่ีใชใ้นการคาํนวณซ่ึงจะกระทบต่อภาระผกูพนัดา้นสินไหมทดแทน

ทั้งดา้นก่อนการรับประกนัภยัต่อ และหลงัการรับประกนัภยัต่อ โดยความเส่ียงอาจเกิดจากความถ่ีและความ

รุนแรงท่ีเกิดความเสียหาย หรือ ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการจดัการสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามท่ีคาดไว ้
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ผลกระทบต่อภาระผกูพนัดา้นสินไหมทดแทนท่ีเปล่ียนแปลงเน่ืองจาก

การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานเป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2562 

 

ขอ้สมมติท่ี

เปล่ียนแปลง 

ภาระผกูพนัดา้น

สินไหมทดแทน

ก่อนการรับ

ประกนัภยัต่อ

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ภาระผกูพนัดา้น

สินไหมทดแทน

หลงัการรับ

ประกนัภยัต่อ

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

กาํไรก่อนภาษี

เงินไดเ้พ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 

ส่วนของเจา้ของ

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

อตัราความเสียหาย                   

ในปีอุบติัเหตุล่าสุด +1% 24.1 14.9 (14.9) (11.9) 

อตัราความเสียหาย         

ในปีอุบติัเหตุล่าสุด -1% (25.7) (16.3) 16.3 13.0 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการ

สินไหมท่ีจดัสรรไม่ได ้ +1% 3.3 3.3 (3.3) (2.6) 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการ

สินไหมท่ีจดัสรรไม่ได ้ -1% (3.3) (3.3) 3.3 2.6 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2561 

 

ขอ้สมมติท่ี

เปล่ียนแปลง 

ภาระผกูพนัดา้น

สินไหมทดแทน

ก่อนการรับ

ประกนัภยัต่อ

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ภาระผกูพนัดา้น

สินไหมทดแทน

หลงัการรับ

ประกนัภยัต่อ

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

กาํไรก่อนภาษี

เงินไดเ้พ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 

ส่วนของเจา้ของ

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

อตัราความเสียหาย      

ในปีอุบติัเหตุล่าสุด +1% 24.9 15.6 (15.6)  (12.5) 

อตัราความเสียหาย         

ในปีอุบติัเหตุล่าสุด -1% (23.7) (14.8) 14.8 11.8 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการ

สินไหมท่ีจดัสรรไม่ได ้ +1% 3.3 3.3 (3.3) (2.6) 

ค่าใชจ่้ายในการจดัการ

สินไหมท่ีจดัสรรไม่ได ้ -1% (3.3) (3.3) 3.3 2.6 
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30.2 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

(ก) ความเส่ียงด้านเครดิต 

ความเส่ียงด้านเครดิต คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัฯอาจได้รับความเสียหายอนัสืบเน่ืองมาจากการท่ี

คู่สัญญาของบริษทัฯจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวไ้ด ้บริษทัฯมีความเส่ียงดา้นเครดิต

ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ

และเงินให้กูย้ืม จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้เครดิตคือมูลค่าตามบญัชีหัก

ดว้ยสาํรองเผือ่ผลขาดทุนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

บริษทัฯมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงด้านเครดิต โดยมีระบบติดตามและรายงานฐานะลูกหน้ีเบ้ีย

ประกนัภยัคา้งชาํระเป็นประจาํ และมีการวิเคราะห์ลูกหน้ีเพื่อคดัเลือกคู่คา้ท่ีมีประสิทธิภาพในการดาํเนิน

ธุรกิจอยา่งสมํ่าเสมอ รวมถึงการควบคุมให้การเรียกเก็บเบ้ียประกนัภยัเป็นไปตามระเบียบของสํานกังาน

คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยการเรียกเก็บเบ้ียประกนัภยั เป็นตน้ 

รวมทั้งมีการเพิ่มระดบัความเขม้งวดในเร่ืองสัญญาประกนัภยัต่อกบับริษทัรับประกนัภยัต่อ (Reinsurers) 

โดยการกาํหนดอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่ตํ่ากวา่ A หรือมีอตัราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 

(Capital Adequacy Ratio CAR) เป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) กาํหนด 

(ข) ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของราคาตลาด 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเส่ียงท่ีบริษทัฯอาจไดรั้บความเสียหายอนั

สืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนและราคาของหลกัทรัพย ์ซ่ึงส่งผลกระทบ

ต่อฐานะการเงินของบริษทัฯ เน่ืองจากบริษทัฯไม่มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้น 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดจึงมีเพียงความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียและความเส่ียงจาก

การเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยเ์ท่านั้น 

บริษทัฯมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดโดยมีการจดัการและ

ควบคุมการลงทุนทุกประเภทให้เป็นไปตามขอบเขตและขอ้กาํหนดของ คปภ. รวมถึงจดัให้มีการติดตาม

และรายงานสถานการณ์ความเคล่ือนไหวของปัจจยัความเส่ียงทางการเงินและภาวะเศรษฐกิจอยา่งใกลชิ้ด 

เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบต่อมูลค่าสินทรัพยแ์ละเงินลงทุนของบริษทัฯ ในสภาพการณ์ต่าง ๆ ประกอบ

ในการบริหารเงินลงทุนของบริษทัฯ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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(1) ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย  

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจะเปล่ียนแปลงไป

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีสาํคญัสามารถจาํแนกตามประเภท

อตัราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีท่ี

ครบกาํหนด หรือ วนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ีย

ใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2562 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     

 

ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม ่         

หรือวนัครบกาํหนด อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน  มากกวา่ ปรับข้ึนลงตาม   อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี อตัราตลาด ไม่มีดอกเบ้ีย รวม (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 237.9 8.9 246.8 0.10 - 1.00 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        

 หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 231.3 353.6 57.3 - - 642.2 1.20 - 6.80 

 หลกัทรัพยเ์อกชน 160.6 383.9 237.2 - 215.7 997.4 1.85 - 5.05 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบ

กาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน 10.0 - - - - 10.0 0.55 

เงินใหกู้ย้ืม - - - 2.9 - 2.9 0.75 - 2.20 

สินทรัพย์จากสัญญาประกนัภัย        

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - - - - 244.9 244.9 - 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ                   

- สาํรองสินไหมทดแทน - - - - 267.2 267.2 - 

ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ - - - - 243.4 243.4 - 

หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย        

หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั                             

- สาํรองค่าสินไหมทดแทนและ      

ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย - - - - 712.5 712.5 - 

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ - - - - 693.1 693.1 - 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2561 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     

 

ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม ่         

หรือวนัครบกาํหนด อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน  มากกวา่ ปรับข้ึนลงตาม   อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี อตัราตลาด ไม่มีดอกเบ้ีย รวม (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 285.9 53.3 339.2 0.10 - 0.75 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์        

 หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 94.9 302.6 10.0 - - 407.5 1.00 - 6.80 

 หลกัทรัพยเ์อกชน 10.1 180.0 142.9 - 300.5 633.5 2.10 - 4.80 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบ

กาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน 390.0 - - - - 390.0 0.60 - 1.60 

เงินใหกู้ย้ืม - - - 3.5 - 3.5 0.75 - 1.75 

สินทรัพย์จากสัญญาประกนัภัย        

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - - - - 328.7 328.7 - 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ                   

- สาํรองสินไหมทดแทน - - - - 320.0 320.0 - 

ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ - - - - 82.4 82.4 - 

หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย        

หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั                             

- สาํรองค่าสินไหมทดแทนและ      

ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย - - - - 760.2 760.2 - 

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ - - - - 456.6 456.6 - 

(2) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพย ์

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรัพย ์คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง

ราคาตลาดของตราสารทุน ท่ีอาจทาํให้เกิดความผนัผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย ์                          

ทางการเงิน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีความเส่ียงจากการถือเงินลงทุนในหลกัทรัพยซ่ึ์ง

ราคาจะเปล่ียนแปลงไปตามภาวะตลาด 

(ค) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัฯจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัไดเ้ม่ือครบ

กาํหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินไดเ้พียงพอตาม

ความตอ้งการในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายได ้
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บริษทัฯมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องโดยการบริหารเบ้ียประกนัภยัคา้งรับให้

สามารถชาํระค่าเบ้ียประกนัภยัใหร้วดเร็วและมากท่ีสุด และมีการเตรียมสภาพคล่องสําหรับค่าใชจ่้าย

ต่างๆ ทั้งค่าใช้จ่ายดา้นสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการดาํเนินอย่างเพียงพอดว้ยการลงทุนใน    

ตราสารทางการเงินในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ตลอดจนการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องโดยมี

การจดัหาแหล่งเงินทุนสาํรอง ไดแ้ก่ วงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคารพาณิชย ์เป็นตน้ 

วนัท่ีครบกาํหนดของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนับจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2562 

 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 246.8 - - - - 246.8 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 213.7 401.9 737.5 294.5 2.0 1,649.6 

เงินให้กูย้มื - 0.5 1.6 0.8 - 2.9 

สินทรัพย์จากสัญญาประกนัภยั       

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - 244.9 - - - 244.9 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ                 

- สาํรองสินไหมทดแทน - 134.8 130.8 1.6 - 267.2 

ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ - 243.4 - - - 243.4 

หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภยั       

หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั                     

- สาํรองค่าสินไหมทดแทนและ

ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย - 376.1 332.9 3.5 - 712.5 

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ - 693.1 - - - 693.1 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2561 

 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 339.2 - - - - 339.2 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 298.5 495.1 482.5 152.9 2.0 1,431.0 

เงินให้กูย้มื - 0.7 1.7 1.1 - 3.5 

สินทรัพย์จากสัญญาประกนัภยั       

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - 328.7 - - - 328.7 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ                 

- สาํรองสินไหมทดแทน - 149.9 110.0 60.1 - 320.0 

ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ - 82.4 - - - 82.4 

หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภยั       

หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั                     

- สาํรองค่าสินไหมทดแทนและ

ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย - 409.9 278.0 72.3 - 760.2 

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ - 456.6 - - - 456.6 
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30.3 มูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมและมีสินทรัพยท่ี์วดั

มูลค่าตามราคาทุนแต่ตอ้งเปิดเผยมูลค่ายติุธรรม โดยสามารถแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม ได้

ดงัน้ี 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2562 

 

มูลค่าตาม

บญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย      

ตราสารหน้ี 1,304.4 - 1,304.4 - 1,304.4 

ตราสารทุน 213.7 200.0 13.7 - 213.7 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - ท่ีดินและอาคาร 26.8 - - 26.8 26.8 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 246.8 246.8 - - 246.8 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์จะถือจนครบกาํหนด      

ตราสารหน้ี 119.5 - 128.9 - 128.9 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบกาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน 10.0 10.0 - - 10.0 

เงินลงทุนทัว่ไป 2.0 - - 19.8 19.8 

เงินให้กูย้มื 2.9 - - 2.9 2.9 

 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2561 

 

มูลค่าตาม

บญัชี มูลค่ายติุธรรม 

  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย      

ตราสารหน้ี 621.1 - 621.1 - 621.1 

ตราสารทุน 298.5 284.8 13.7 - 298.5 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - ท่ีดินและอาคาร 27.0 - - 27.0 27.0 

สินทรัพย์ทางการเงนิที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 339.2 339.2 - - 339.2 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์จะถือจนครบกาํหนด      

ตราสารหน้ี 119.4 - 117.1 - 117.1 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบกาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน 390.0 390.0 - - 390.0 

เงินลงทุนทัว่ไป 2.0 - - 24.8 24.8 

เงินให้กูย้มื 3.5 - - 3.5 3.5 
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การจดัลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เป็นไปตามท่ีกาํหนด

ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.20 

  วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของสินทรัพย ์โดยบริษทัฯมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรม

ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก) สินทรัพยท์างการเงินท่ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

และเงินฝากสถาบนัการเงิน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบ

แสดงฐานะการเงิน 

(ข) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม

ตลาดตราสารหน้ีไทย 

(ค) เงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดแสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด เงินลงทุนใน

หน่วยลงทุนแสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาดหรือคาํนวณโดยใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนท่ีประกาศโดย

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดคาํนวณ

ตามหลกัเกณฑก์ารประเมินมูลค่าท่ีเป็นท่ียอมรับทัว่ไป 

(ง) มูลค่ายติุธรรมของเงินใหกู้ย้มืท่ีใชอ้ตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวัและไม่มีความเส่ียงท่ีมีสาระสําคญัของ

การใหสิ้นเช่ือ ถือตามจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

(จ) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - ท่ีดินและอาคาร แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการประเมินโดยผูป้ระเมินราคา

อิสระ โดยใชว้ธีิเปรียบเทียบราคาตลาดสาํหรับท่ีดินและวิธีตน้ทุนสําหรับอาคาร และขอ้สมมติหลกั

ท่ีใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมดงักล่าว ประกอบดว้ย ราคาประเมินท่ีดินต่อตารางวาและราคา

ประเมินอาคารต่อตารางเมตร 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

31.  การบริหารจัดการทุน 

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนของบริษทัฯ คือการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่ง

ต่อเน่ืองเพื่อให้ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มีการรักษาสมดุลของโครงสร้างทางการเงินและ

ดาํรงเงินกองทุนตามความเส่ียงใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของ คปภ.  

32. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2563 

 



(Unit: Baht)

Note 2019 2018

Assets

Cash and cash equivalents 6 246,753,397           339,239,428           

Premium receivables - net 7 244,912,241           328,677,474           

Accrued investment income 7,532,153               8,330,247               

Reinsurance assets - net 8 770,860,509           693,355,499           

Reinsurance receivables 9 243,378,745           82,400,753             

Investment assets

   Investments in securities - net 10 1,649,642,874        1,431,003,231        

   Loans 11 2,900,668               3,508,531               

Property, buildings and equipment 12 36,894,902             36,415,511             

Intangible assets 13 22,487,817             25,426,975             

Deferred tax assets 14.1 123,940,634           133,346,443           

Other assets

   Prepaid income tax 16,846,833             13,994,688             

   Other receivable, net 16,717,857             16,889,450             

   Claim receivables from litigants, net 36,841,736             20,553,413             

   Others 50,934,095             44,570,346             

Total assets 3,470,644,461        3,177,711,989        

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

The Thai Insurance Public Company Limited

Statements of financial position

As at 31 December 2019



(Unit: Baht)

Note 2019 2018

Liabilities and equity

Liabilities 

Insurance contract liabilities 15 1,931,862,736        1,947,312,916        

Due to reinsurers 16 693,140,439           456,550,651           

Employee benefit obligations 17 11,040,573             14,149,336             

Other liabilities

   Premium received in advance 17,670,038             14,761,436             

   Accrued commission 33,290,061             50,827,268             

   Other accounts payable 27,908,585             31,324,442             

   Accrued expenses 54,026,632             66,096,582             

   Others 31,580,580             20,441,374             

Total liabilities 2,800,519,644        2,601,464,005        

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

The Thai Insurance Public Company Limited

Statements of financial position (continued)

As at 31 December 2019



(Unit: Baht)

Note 2019 2018

Equity

Share capital

   Registered 18

      17 non-cumulative preference shares of Baht 10 each 170                         7,170                      

         (2018: 717 non-cumulative preference 

            shares of Baht 10 each)

      23,499,983 ordinary shares of Baht 10 each 234,999,830           234,992,830           

         (2018: 23,499,283 ordinary shares of 

            Baht 10 each)

         235,000,000           235,000,000           

   Issued and paid up 18

      17 non-cumulative preference shares of Baht 10 each 170                         7,170                      

         (2018: 717 non-cumulative preference 

            shares of Baht 10 each)

      23,499,983 ordinary shares of Baht 10 each 234,999,830           234,992,830           

         (2018: 23,499,283 ordinary shares of 

            Baht 10 each)

         235,000,000           235,000,000           

Premium on share capital 103,600,111           103,600,111           

Retained earnings

   Appropriated

      Statutory reserve 19 23,500,000             23,500,000             

      Other reserve 20,000,000             20,000,000             

   Unappropriated 265,540,861           200,527,607           

Other components of equity 22,483,845             (6,379,734)              

Total equity 670,124,817           576,247,984           

Total liabilities and equity 3,470,644,461        3,177,711,989        

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

Directors

Statements of financial position (Continued)

As at 31 December 2019

The Thai Insurance Public Company Limited



Statements of comprehensive income

Note 2019 2018

Profit or loss:

Income

Gross premium written 2,412,644,469       2,335,737,774       

Less: Premium ceded to reinsurers (1,050,447,641)     (773,800,282)        

Net premium written 1,362,196,828       1,561,937,492       

Add (less): Unearned premium reserves decrease (increase) 

   from prior year 98,147,261           (145,989,376)        

Net earned premium 1,460,344,089       1,415,948,116       

Fees and commissions income from reinsurance 362,035,382         265,489,902         

Investment income 10.4 44,522,004           46,767,803           

Gain (loss) on investments (7,903,209)            3,679,832             

Other income 14,498,091           14,646,708           

Total income 1,873,496,357       1,746,532,361       

Expenses

Gross claims and losses adjustments expenses 1,368,035,143       1,353,568,044       

Less: Claims recovery from reinsurers (510,364,173)        (494,977,759)        

Commissions and brokerages expenses 378,373,759         373,877,653         

Other underwriting expenses 300,352,870         310,914,776         

Operating expenses 20 267,957,317         287,975,864         

Total expenses 21 1,804,354,916       1,831,358,578       

Profit (loss) before income tax 69,141,441           (84,826,217)          

Revenue from income tax (expenses) 14.2 (12,123,372)          15,209,726           

Profit (loss) for the year 57,018,069           (69,616,491)          

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

The Thai Insurance Public Company Limited

(Unit: Baht)

For the year ended 31 December 2019



Statements of comprehensive income (Continued)

Note 2019 2018

Other comprehensive income:

Other comprehensive income to be reclassified 

   to profit or loss in subsequent periods

   Gain (loss) on changes in value of available-for-sale

      investments 10.3 36,244,201           (44,423,167)          

   Add (less): Income tax effect (7,248,840)            8,884,633             

   Other comprehensive income to be reclassified 

      to profit or loss in subsequent periods - net of tax (loss) 28,995,361           (35,538,534)          

Other comprehensive income not to be reclassified 

   to profit or loss in subsequent periods

   Actuarial gain 17 9,829,254             7,053,246             

   Less: Income tax effect (1,965,851)            (1,410,649)            

   Actuarial gain - net of tax 7,863,403             5,642,597             

   Changes in revaluation of assets 12 -                            16,836,362           

   Less: Income tax effect -                            (3,367,272)            

   Changes in revaluation of assets - net of tax -                            13,469,090           

   Other comprehensive income not to be reclassified 

      to profit or loss in subsequent periods - net of tax 7,863,403             19,111,687           

Other comprehensive income for the year - net of tax (loss) 36,858,764           (16,426,847)          

Total comprehensive income for the year (loss) 93,876,833           (86,043,338)          

Earnings (loss) per share 23

Basic earnings (loss) per share 2.43                      (2.96)                     

Weighted average number of ordinary shares 

   and preference shares (shares) 23,500,000           23,500,000           

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

For the year ended 31 December 2019

The Thai Insurance Public Company Limited

(Unit: Baht)



Statements of changes in equity

(Unit: Baht)

 Surplus 

 (deficit) on changes

in value of Surplus on Total other

Premium on available-for-sale revaluation of components

Preference shares Ordinary shares share capital Statutory reserve Other reserve Unappropriated investments assets of equity Total

Balance as at 1 January 2018 7,170                 234,992,830      103,600,111      23,500,000        20,000,000        288,001,501      15,689,710        -                         15,689,710        685,791,322      

Loss for the year -                         -                         -                         -                         -                         (69,616,491)       -                         -                         -                         (69,616,491)       

Other comprehensive income for the year (loss) -                         -                         -                         -                         -                         5,642,597          (35,538,534)       13,469,090        (22,069,444)       (16,426,847)       

Total comprehensive income for the year (loss) -                         -                         -                         -                         -                         (63,973,894)       (35,538,534)       13,469,090        (22,069,444)       (86,043,338)       

Dividend paid (Note 24) -                         -                         -                         -                         -                         (23,500,000)       -                         -                         -                         (23,500,000)       

Balance as at 31 December 2018 7,170                 234,992,830      103,600,111      23,500,000        20,000,000        200,527,607      (19,848,824)       13,469,090        (6,379,734)         576,247,984      

Balance as at 1 January 2019 7,170                 234,992,830      103,600,111      23,500,000        20,000,000        200,527,607      (19,848,824)       13,469,090        (6,379,734)         576,247,984      

Profit for the year -                         -                         -                         -                         -                         57,018,069        -                         -                         -                         57,018,069        

Other comprehensive income for the year -                         -                         -                         -                         -                         7,863,403          28,995,361        -                         28,995,361        36,858,764        

Total comprehensive income for the year -                         -                         -                         -                         -                         64,881,472        28,995,361        -                         28,995,361        93,876,833        

Convert preference shares to ordinary shares (Note 18) (7,000)                7,000                 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

Amortise surplus on revaluation of assets -                         -                         -                         -                         -                         131,782             -                         (131,782)            (131,782)            -                         

Balance as at 31 December 2019 170                    234,999,830      103,600,111      23,500,000        20,000,000        265,540,861      9,146,537          13,337,308        22,483,845        670,124,817      

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

Other components of equity

Issued and paid-up Appropriated

The Thai Insurance Public Company Limited

For the year ended 31 December 2019

Retained earnings



Cash flows statements

2019 2018

Direct premium written 2,498,735,146       2,303,744,029       

Cash received (paid) for reinsurance (71,175,499)          53,683,176           

Net investment income 44,331,470           39,272,604           

Other income 13,837,530           14,756,024           

Losses incurred on direct insurance (1,335,438,586)     (1,313,785,494)     

Losses adjustments expenses on direct insurance (83,062,113)          (83,477,245)          

Commissions and brokerages on direct insurance (397,653,673)        (356,755,001)        

Other underwriting expenses (295,163,367)        (310,067,719)        

Operating expenses (258,773,323)        (294,864,256)        

Income tax expenses (14,784,422)          (8,062,358)            

Investments in securities (569,315,242)        17,041,447           

Loans 607,864                (2,639,454)            

Deposits at financial institutions 380,000,000         146,000,000         

Net cash from (used in) operating activities (87,854,215)          204,845,753         

Cash flows from investing activities

Equipment (3,761,316)            (3,488,939)            

Intangible assets (870,500)               (668,050)               

Net cash used in investing activities (4,631,816)            (4,156,989)            

Cash flows from financing activities

Dividend paid -                            (23,500,000)          

Net cash used in financing activities -                            (23,500,000)          

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents (92,486,031)          177,188,764         

Cash and cash equivalents at beginning of year 339,239,428         162,050,664         

Cash and cash equivalents at end of year 246,753,397         339,239,428         

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

For the year ended 31 December 2019

Cash flows from operating activities

The Thai Insurance Public Company Limited

(Unit: Baht)
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The Thai Insurance Public Company Limited 
Notes to financial statements 
For the year ended 31 December 2019 

1. General information 

The Thai Insurance Public Company Limited (“the Company”) is a public company 

incorporated and domiciled in Thailand. The Company is principally engaged in the non-life 

insurance business. The Company has a total of 14 branches located in Bangkok and other 

provinces. The Company’s registered office is at 34/3 Soi Langsuan, Ploenchit Road, 

Lumpini, Patumwan, Bangkok. 

On 15 June 2018, the Extraordinary General Meeting of the Company’s shareholders 

No.1/2561 passed a resolution to approve the Company’s entering into the Joint Investment 

Agreement with Southeast Group Company Limited (“SEG”) in order to agree on the 

implementation of the business restructuring plan and the business alliance plan. When the 

implementation of the plans is completed, the SEG’s shareholders are to have control over 

the Company’s business through a newly established holding company, “Thai Group 

Holdings Public Company Limited” (“HoldCo”). HoldCo is to make a tender offer of all 

securities of the Company by issuing and offering additional ordinary shares in exchange for 

the Company’s shares at the exchange ratio of one ordinary share of the Company per one 

ordinary share of HoldCo and one preference share of the Company to one ordinary share 

of HoldCo.  Upon the post tender offer, HoldCo will submit an application to list the ordinary 

shares of HoldCo on the Stock Exchange of Thailand (SET) in place of the ordinary shares 

and preference shares of the Company which will be delisted from SET on the same day. 

According to the business restructuring plan, as the first option for the shareholders of the 

Company who wish to sell the Company’s shares, SEG made a conditional voluntary tender 

offer for all shares of the Company by cash settlement at a price of Baht 34.24 per share. As 

a result of the first Tender Offer made on 17 August 2018, Southeast Management 

Company Limited, which is a limited company incorporated under Thai laws and domiciled 

in Thailand, held 67.93% of the Company’s issued shares, and is thereafter deemed the 

Company’s parent company. 

On 23 July 2019, HoldCo allocated 21,957,646 newly-issued ordinary shares, at a par value 

of Baht 10 each to the Company’s shareholders who accepted the exchange of the shares 

at a ratio of one ordinary share of the Company to one ordinary share of HoldCo and one 

preference share of the Company to one ordinary share of HoldCo. As a result of the Tender 

Offer, HoldCo is the major shareholders who is holding 93.44% of the Company’s shares. 
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On 24 July 2019, the Company submitted an application to delist its shares from the SET in 

accordance with the resolution of the Extraordinary General Meeting of the Company’s 

shareholders No.1/2561 held on 15 June 2018 because the business restructuring plan 

between the Company and Southeast Corporation Company Limited (formerly, Southeast 

Group Company Limited) was completed. 

On 30 July 2019, SET approved the listing of Thai Group Holdings Public Company Limited, 

under the symbol “SEG”, to be the listed securities and delisting of the Company’s shares, 

under the symbol “TIC”, from the SET, which is effective on 31 July 2019.  

2. Basis for preparation of the financial statements 

 The financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting 

Standards enunciated under the Accounting Professions Act B.E. 2547, and in accordance 

with Thai accounting practices related to insurance and the guidelines prescribed by the 

Office of Insurance Commission (“OIC”), and in accordance with the format of financial 

statements specified in the Notification of the OIC regarding criteria, procedures, conditions 

and terms for preparation and submission of financial statements and operating 

performance reports of non-life insurance companies B.E. 2559 dated 4 March 2016. 

 The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where 

otherwise disclosed in the accounting policies. 

 The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of 

the Company. The financial statements in English language have been translated from the 

Thai language financial statements. 

3. New financial reporting standards  

3.1 Financial reporting standards that became effective in the current year 

During the year, the Company has adopted the revised (revised 2018) and new financial 

reporting standards and interpretations which are effective for fiscal year beginning on or 

after 1 January 2019. These financial reporting standards were aimed at alignment with the 

corresponding International Financial Reporting Standards with most of the changes 

directed towards clarifying accounting treatment and providing accounting guidance for 

users of the standards. The adoption of these financial reporting standards does not have 

any significant impact on the Company’s financial statements. However, the new standard 

involves changes to key principles, which are summarised below: 
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TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 

TFRS 15 supersedes the following accounting standards together with related 

interpretations.  

TAS 11 (revised 2017) Construction Contracts 

TAS 18 (revised 2017) Revenue 

TSIC 31 (revised 2017) Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services 

TFRIC 13 (revised 2017) Customer Loyalty Programmes 

TFRIC 15 (revised 2017) Agreements for the Construction of Real Estate 

TFRIC 18 (revised 2017) Transfers of Assets from Customers 

Entities are to apply this standard to all contracts with customers unless those contracts fall 

within the scope of other standards. The standard establishes a five-step model to account 

for revenue arising from contracts with customers, with revenue being recognised at an 

amount that reflects the consideration to which an entity expects to be entitled in exchange 

for transferring goods or services to a customer. The standard requires entities to exercise 

judgement, taking into consideration all of the relevant facts and circumstances when 

applying each step of the model. 

This standard does not have any significant impact on the Company’s financial statements. 

TFRS 4 (revised 2018) Insurance contracts 

This standard provides an additional option to insurers that meet certain criteria stipulated in 

the standard, whereby they can be temporarily exempted from adoption of certain 

measures under TFRS 9 Financial Instruments and TFRS 7 Financial Instruments: 

Disclosures, which applicable for the financial reporting period beginning in or after                           

1 January 2020, and can instead adopt the Thai Accounting Guidance applicable for 

insurance business related to financial instruments and disclosures for the financial 

reporting period beginning before 1 January 2022 or before the effective date of TFRS 17 

Insurance Contracts (when issued). 

This standard does not have any significant impact on the Company’s financial statements. 
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3.2 Financial reporting standards that became effective for fiscal year beginning on or 
after 1 January 2020 

 The Federation of Accounting Professions issued a number of new and revised financial 

reporting standards and interpretations, which are effective for fiscal year beginning on or 

after 1 January 2020. These financial reporting standards were aimed at alignment with the 

corresponding International Financial Reporting Standards with most of the changes 

directed towards clarifying accounting treatment and providing accounting guidance for 

users of the standards except the following new standards which involve changes to key 

principles, which are summarised below. 

 Financial reporting standards related to financial instruments 

 A set of TFRSs related to financial instruments consists of five accounting standards and 

interpretations, as follows: 

 Financial reporting standards: 

TFRS 7 Financial Instruments: Disclosures 
TFRS 9  Financial Instruments 

 Accounting standard: 

TAS 32  Financial Instruments: Presentation 

 Financial Reporting Standard Interpretations: 

TFRIC 16  Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation 
TFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments 

These TFRSs related to financial instruments make stipulations relating to the classification 

of financial instruments and their measurement at fair value or amortised cost (taking into 

account the type of instrument, the characteristics of the contractual cash flows and the 

Company’s business model), calculation of impairment using the expected credit loss 

method, and hedge accounting. These include stipulations regarding the presentation and 

disclosure of financial instruments. When the TFRSs related to financial instruments are 

effective, some accounting standards, interpretations and guidance which are currently 

effective will be cancelled. 
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Thai Accounting Guidance related to financial instruments and disclosures 
applicable to insurance business 

Thai Accounting Guidance related to financial instruments and disclosures applicable to 

insurance business was issued to comply with TFRS 4 (revised 2018) Insurance contracts, 

which allows insurers who meet certain criteria stipulated in TFRS 4 to delay adoption of 

TFRS 9 Financial Instruments and TFRS 7 Financial Instruments: Disclosures, which are 

applicable for the financial reporting period beginning on or after 1 January 2020, and to 

adopt the Thai Accounting Guidance related to financial instruments and disclosures 

applicable to insurance business instead. 

This accounting guidance has some differences from TFRS 9 with the significant 

differences being as described below. 

- Classification and measurement of financial assets: These are to be classified as 

trading securities, available-for-sale securities, held to maturity debt securities, and 

loans and receivables, with no requirement to take into account the assessment of the 

Company’s business model and the characteristics of the contractual cash flows. 

- Loss on impairment, gain or loss on derecognition, and gain and loss on fair value 

hedges for available-for-sale equity securities items are to be recognised in profit or 

loss. 

- The embedded derivatives in financial assets that are hybrid contracts are to be 

separated from host contract if they meet all criteria for separation. 

In addition, the accounting guidance has some differences from TFRS 7 with respect to 

disclosures. 

The Company’s management has decided to adopt Thai Accounting Guidance related to 

financial instruments and disclosures applicable to insurance business after deciding that 

the Company meets the criteria stipulated in TFRS 4 Insurance contracts, making it eligible 

to adopt the Thai Accounting Guidance, and that adopting this Thai Accounting Guidance is 

more appropriate in the current situation.  
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The Company’s management expects the adoption of this Thai Accounting Guidance to 

result in the financial statements in important matters as following. 

- Classification and measurement of investments in equity instruments of non-listed 

companies - The Company is to classify the investments as available-for-sale 

investment and to measure the investment at fair value through other comprehensive 

income. 

- Recognition of credit losses - The Company is to recognise an allowance for expected 

credit losses on its financial assets, and it is no longer necessary for a credit-impaired 

event to have occurred.  

The management of the Company is currently evaluating the impact of this Thai Accounting 

Guidance on the financial statements in the year when it is adopted.  

TFRS 16 Leases 

TFRS 16 supersedes TAS 17 Leases together with related Interpretations. The standard 

sets out the principles for the recognition, measurement, presentation and disclosure of 

leases, and requires a lessee to recognise assets and liabilities for all leases with a term of 

more than 12 months, unless the underlying asset is low value.  

Accounting by lessors under TFRS 16 is substantially unchanged from TAS 17. Lessors will 

continue to classify leases as either operating or finance leases using similar principles to 

those used under TAS 17. 

The Company plans to adopt TFRS 16 using the modified retrospective method of adoption 

of which the cumulative effect is recognised as an adjustment to the retained earnings as at 

1 January 2020 (if any), and the comparative information was not restated.  

The management of the Company expects the effect of the adoption of this accounting 

standard to the statement of financial position as at 1 January 2020 to be increase the 

Company’s assets by Baht 45 million and the Company’s liabilities by Baht 45 million. 
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4. Significant accounting policies 

4.1 Revenue recognition 

(a) Premium income  

 Premium income consists of direct premium and reinsurance premium less premium 

of canceled policies and premiums refunded to policyholders. 

Direct premium income is recognised on the date the insurance policy comes into 

effect. For long-term insurance policies with coverage periods of longer than one year, 

related premium is recorded as “premium received in advance”, and recognised as 

income over the coverage period each year. 

Reinsurance premium income is recognised as income when the reinsurer places the 

reinsurance application or the statement of accounts with the Company.  

(b) Fee and commission income from reinsurers 

 Fee and commission income from reinsurers are recognised as income when services 

have been rendered.  

 Fee and commission income from reinsurers with coverage periods longer than one 

year are recorded as unearned items and recognised as income over the coverage 

period each year. 

(c) Investment income  

 Interest income and dividend on investments 

 Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest rate. 

Dividends are recognised when the right to receive payment is established. 

 Interest income on loan  

 Interest income on loan is recognised as income on an accrual basis, based on the 

amount of principal outstanding. 

(d) Gain (loss) on investment 

 Gain (loss) on investment is recognised as income or expense on the transaction 

date. 
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4.2  Expenses recognition 

(a) Premium ceded to reinsurers 

 Premium ceded to reinsurers is recognised as expenses when the insurance risk is 

transferred to another insurer. 

 For long-term reinsurance policies with coverage periods longer than one year, ceded 

premium is recorded as prepaid expenses and recognised as expenses over the 

coverage period. 

(b)  Claims and loss adjustment expenses 

 Claims and loss adjustment expenses consist of claims and loss adjustment expenses 

of direct insurance and reinsurance for both reported and not reported, and include 

the amounts of claims, related expenses, and claims adjustments of current and prior 

periods incurred during the year, less residual value and other recoveries (if any), and 

claims recovery from reinsurers. 

 Claims recovery from reinsurers are recognised when claims and loss adjustment 

expenses are recorded as the condition in the relevant reinsurance contract. 

 Claims and loss 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 Company’s management. The maximum value of 

claims estimated shall not exceed the sum-insured under the relevant policy. 

 Claims and loss adjustment expenses of reinsurance are recognised when the 

reinsurer places the loss advice with the Company. 

(c) Commission and brokerage fees expenses 

 Commissions and brokerage fees are expended when incurred. 

 Commission and brokerage fees paid for policies with coverage periods of longer than 

one year are recorded as prepayment items and recognised as expenses over the 

coverage period. 

(d) Other underwriting expenses 

 Other underwriting expenses are other insurance expenses for both direct and indirect 

expenses, including contributions, which are recognised as expenses on accrual 

basis. 

(e) Operating expenses 

 Operating expenses are operating expenses, not related to underwriting and claim, 

which are recognised as expenses on accrual basis. 



9 

4.3 Classification of insurance contracts 

 The Company classifies the insurance contract and reinsurance contract based on the 

nature of the contract. An insurance contract is one under which the insurer has accepted 

significant insurance risk from another party by agreeing to compensate the policyholder if a 

specified uncertain future event (the insured event) adversely affects the policyholder. 

Determination of whether a significant insurance risk has been accepted is based on 

comparison of the amount of benefit payable under the contract if an insured event occurs 

with the payment obligation if the insured event does not occur. If a contract does not meet 

these criteria, the Company classifies it as an investment contract. Investment contracts are 

insurance contracts in legal form that transfer significant financial risk but not significant 

insurance risk. Financial risk is the risk of a possible future change in interest rate, foreign 

exchange rate and index of price or rates. 

 The Company classifies contracts based on an assessment of the insurance risk at an 

inception of contract on a contract-by-contract basis. Once a contract has been classified as 

an insurance contract, it remains an insurance contract for the remainder of its lifetime, 

unless all rights and obligations are extinguished or expire. If any contract is previously 

classified as an investment contract at an inception date, it can, however, be reclassified as 

insurance contracts after inception if insurance risk becomes significant. 

4.4 Cash and cash equivalents 

 Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at banks, and all highly liquid 

investments with an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal 

restrictions. 

4.5 Premium receivables and allowance for doubtful accounts 

 Premium receivables from direct insurance are stated at net realisable value. The Company 

sets up an allowance for doubtful accounts based on estimated loss that may incur in 

collection of the premium due, on the basis of collection experiences, aging, and a review of 

current status of the premium receivables as at the end of reporting period.  

 Increase (decrease) in allowance for doubtful accounts is recognised as expenses during 

the year. 

4.6 Reinsurance assets  

Reinsurance assets consist of insurance reserve refundable from reinsurers which is 

estimated based on the related reinsurance contract of loss reserves and outstanding 

claims in accordance with the law regarding insurance reserve calculation, and unearned 

premium reserves.  
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The Company records allowance for doubtful accounts for estimated loss that may be 

incurred due to inability to make collection, taking into account collection experience, aging 

and the status of receivables from reinsurers as at the end of reporting period.  

Increase (decrease) in allowance for doubtful accounts is recognised as expenses during 

the year. 

4.7 Reinsurance receivables and due to reinsurers 

(a) Receivables from reinsurance contracts consist of the outstanding balance of 

amounts due from reinsurers and amounts deposits on reinsurance. 

Amounts due from reinsurers consist of inward premium receivable, 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 estimated loss 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 reporting period. 

(b) Amounts due to reinsurers consist of the outstanding balance of amounts due to 

reinsurers and amounts withheld on reinsurance. 

Amounts due to reinsurers consist of reinsurance premiums and other items payable 

to reinsurers, excluding loss reserves. 

The Company presents net of reinsurance to the same entity (receivables from reinsurance 

contracts or amounts due to reinsurers) when the following criteria for offsetting are met. 

(1) The entity has a legal right to offset amounts presented in the statements of financial 

position, and 

(2) The entity intends to receive or pay the net amount recognised in the statements of 

financial position, or to realise the asset at the same time as it pays the liability. 

4.8 Investments in securities 

 Investments in available-for-sale securities are stated at fair value. Changes in the fair value 

of these securities are recorded in other comprehensive income, and will be recorded in 

profit or loss when the securities are sold.  

 Investments in debt securities expected to be held to maturity are recorded at amortised 

cost. The premium/discount on debt securities is amortised/accreted by the effective rate 

method with the amortised/accreted amount presented as an adjustment to the interest 

income. The debt securities are classified as held to maturity when the Company has the 

positive intention and ability to hold them to maturity. 
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 Investments in non-marketable equity securities, which the Company classifies as other 

investments, are stated at cost net of allowance for impairment (if any). 

  The fair value of marketable securities is based on the latest bid price at the last working 

day of the year of the Stock Exchange of Thailand. The fair value of debt securities is 

determined based on yield rates quoted by the Thai Bond Market Association.  The fair 

value of unit trusts is determined from their net asset value.  

 The weighted average method is used for computation of the cost of investments. 

 In the event the Company reclassifies investments from one type to another, such 

investments will be readjusted to their fair value as at reclassification date.  The difference 

between carrying amount of the investments and the fair value on the date of 

reclassification are recorded in profit or loss or recorded as other components of equity, 

depending on the type of investment that is reclassified.  

 On disposal of an investment, the difference between net disposal proceed and the carrying 

amount of the investment is recognised in profit or loss.  

4.9 Loans and allowance for doubtful accounts 

  Loans are stated at the net realisable value. The Company accounts for allowance for 

doubtful accounts on the estimated loss that may be incurred in collection based on the 

analysis and assessment debtor’s settlement ability including valuation of collateral on a 

specific account basis.  

  Increase (decrease) in allowance for doubtful accounts is recognised as expenses during 

the year. 

4.10 Property, buildings and equipment and depreciation  

  Land is stated at revalued amount less allowance for loss on impairment of assets (if any). 

Buildings and equipment are stated at cost or revalued amount less accumulated 

depreciation and allowance for loss on impairment of assets (if any). 

  Buildings are initially recorded at cost on the acquisition date, and subsequently revalued by 

an independent professional appraiser to their fair values. Revaluations are made with 

sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from fair 

value at the end of reporting period. 
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  Differences arising from the revaluation are dealt with in the financial statements as follows:  

- When an asset’s carrying amount is increased as a result of a revaluation of the 

Company’s assets, the increase is credited directly to the other comprehensive 

income and the cumulative increase is recognised under the heading of “Revaluation 

surplus”. However, a revaluation increase is recognised as income to the extent that 

it reverses a revaluation decrease in respect of the same asset previously recognised 

as an expense.   

- When an asset’s carrying amount is decreased as a result of a revaluation of the 

Company’s assets, the decrease is recognised in profit or loss.  However, the 

revaluation decrease is charged to the other comprehensive income to the extent that 

it does not exceed an amount already held in “Revaluation surplus” in respect of the 

same asset. 

 Depreciation of buildings and equipment is calculated by reference to their costs or the 

revalued amount, on the straight-line basis over the following estimated useful lives: 

Buildings - 20, 29  years 

Furniture, fixtures and office equipment - 5          years 

Motor vehicles - 5          years 

Depreciation is included in determining income. 

No depreciation is provided on land and work in progress. 

An item of property, buildings and equipment is derecognised upon disposal or when no 

future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on 

disposal of an asset is included in profit or loss when the asset is derecognised. 

4.11 Intangible assets and amortisation 

 Intangible assets are carried at cost less any accumulated amortisation and any 

accumulated impairment loss (if any).  

 Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over the economic 

useful life and tested for impairment whenever there is an indication that the intangible 

assets may be impaired. The amortisation period and the amortisation method of such 

intangible assets are reviewed at least at each financial year end. The amortisation 

expense is charged to profit or loss. 

 The useful lives of intangible assets with finite useful lives which are computer software are 

5 years and 10 years. 
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4.12 Impairment of assets 

 At the end of each reporting period, the Company performs impairment reviews in respect 

of the property, buildings and equipment and intangible assets whenever events or changes 

in circumstances indicate that an asset may be impaired. An impairment loss is recognised 

when the recoverable amount of an asset, which is the higher of the asset’s fair value less 

cost to sell and its value in use, is less than the carrying amount.  

 An impairment loss is recognised in profit or loss.  

 In the assessment of asset impairment, if there is any indication that previously recognised 

impairment loss may no longer exist or may have decreased, the Company estimates the 

asset’s recoverable amount. A previously recognised impairment loss is reversed only if 

there has been a change in the assumptions used to determine the asset’s recoverable 

amount since the last impairment loss was recognised. The increased in carrying amount of 

the asset attributable to a reversal of an impairment loss shall not exceed the carrying 

amount that would have been determined had no impairment loss been recognised for the 

asset in prior years. Such reversal is recognised in profit or loss. 

4.13 Insurance contract liabilities 

 Insurance contract liabilities consist of loss reserves, outstanding claims and unearned 

premium reserves. 

 (a) Loss reserves and outstanding claims 

Outstanding claims are recorded at the amount to be actually paid. Loss reserves are 

provided upon receipt of claim advices from the insured based on the claims notified 

by the insured and estimates made by the Company’s management. The maximum 

value of claims estimate shall not exceed the sum-insured of the related insurance 

policies.  

Claims reserves were calculated by using an actuarial method based on a best 

estimate of the claims, that are expected to be paid in respect of loss that occurred 

before or as at the reporting date, covering both reported and not reported loss, and 

including claim handling expenses, after deducting salvage values and other 

recoverable values. Differences between the calculated claims reserves and the 

claims already recognised are recorded as incurred but not reported claims (IBNR). 
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 (b) Premium reserves 

Premium reserves consist of unearned premium reserve and unexpired risk reserve. 

(1) Unearned premium reserve  

Unearned premium reserve is calculated based on direct premium before 
deducting premium ceded as follows: 

Transportation (cargo), travelling 
accident with coverage periods 
of not over six-months 

- 100% of premium as from the date policy 
is effective, throughout the period of 
insurance coverage  

Others - A daily average basis  

Outward unearned premium reserve is calculated based on reinsurance premium 
ceded, as the same method as direct insurance, that transfer insurance risk to 
reinsurer.  

The increase or decrease in unearned premium reserves from prior year is to be 
recognised in profit or loss. 

(2) Unexpired risk reserve 

Unexpired risk reserve is the reserve for the future claims and related expenses 
that may be incurred in respect of in-force policies. Unexpired risk reserve is set 
aside using an actuarial method, at the best estimate of the claims that are 
expected to be incurred during the remaining period of coverage, based on 
historical claims data. 

At the end of reporting period, the Company compares the amounts of unexpired risk 
reserve with unearned premium reserve, and if unexpired risk reserve is higher than 
unearned premium reserve, the difference is recognised in profit or loss and the 
unexpired risk reserve is presented in the financial statements. 

4.14 Employee benefit obligations 

Short-term employee benefits 

Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as 
expenses when incurred. 

Post-employment benefits 

Defined contribution plans 

The Company and its employees have jointly established a provident fund. The fund is 
monthly contributed by employees and by the Company. The fund’s assets are held in a 
separate trust fund and the Company’s contributions are recognised as expenses when 
incurred. 
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Defined benefit plans  

The Company has obligations in respect of the severance payments it must make to 

employees upon retirement under labor law. The Company treats these severance payment 

obligations as a defined benefit plan. 

The obligation under the defined benefit plan is determined by independent actuary based 

on actuarial techniques, using the projected unit credit method.  

Actuarial gain and loss arising from post-employment benefits are recognised immediately in 

other comprehensive income. 

4.15 Provisions 

 Provisions are recognised when the Company has a present obligation as a result of a past 

event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be 

required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the 

obligation. 

4.16 Long-term leases  

 Leases of vehicles which transfer substantially all the risks and rewards of ownership are 

classified as finance leases. Finance leases are capitalised at the lower of the fair value of 

the leased assets and the present value of the minimum lease payments. The outstanding 

rental obligations, net of finance charges, are included in other payables, while the interest 

element is charged to profit or loss over the lease period. The asset acquired under finance 

leases is depreciated over the useful life of the asset. 

 Leases of buildings and equipment which do not transfer substantially all the risks and 

rewards of ownership are classified as operating leases. Operating lease payments are 

recognised as expense in profit or loss on a straight line basis over the lease term. 

4.17 Foreign currencies 

 The financial statements are presented in Baht, which is also the Company’s functional 

currency. 

 Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rates ruling at 

the date of transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies 

are translated into Baht at the exchange rates ruling at the end of reporting period.  

Gain and loss on exchange are included in determining income. 
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4.18 Income tax 

 Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and 

deferred tax. 

 Current tax 

 Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the 

taxation authorities, based on taxable profits determined in accordance with tax legislation.  

 Deferred tax 

 Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets 

and liabilities and their carrying amounts at the end of each reporting period, using the tax 

rates enacted at the end of the reporting period. 

 The Company recognises deferred tax liabilities for all taxable temporary differences while it 

recognises deferred tax assets for all deductible temporary differences, to the extent that it 

is probable that future taxable profit will be available against which such deductible 

temporary differences can be utilised. 

 At the end of each reporting period, the Company reviews and reduces the carrying amount 

of deferred tax assets to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit 

will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised. 

 The Company records deferred tax directly to equity if the tax relates to items that are 

recorded directly to equity.  

4.19 Related party transactions 

 Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the 

Company, whether directly or indirectly, or which are under common control with the 

Company. 

 They also include individuals which directly or indirectly own a voting interest in the 

Company that gives them significant influence over the Company, key management 

personnel, directors, and officers with authority in the planning and direction of the 

Company’s operations. 
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4.20 Fair value measurement 

 Fair value is the price that would be received from sell an asset or paid to transfer a liability 

in an orderly transaction between buyer and seller (market participants) at the 

measurement date. The Company applies a quoted market price in an active market to 

measure its assets and liabilities. Except in case of no active market of an identical asset or 

liability or when a quoted market price is not available, the Company measures fair value 

using valuation technique that are appropriate in the circumstances and maximises the use 

of relevant observable inputs related to assets and liabilities that are required to be 

measured at fair value. 

 All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial 

statements are categorised within the fair value hierarchy into three levels based on 

categorise of input to be used in fair value measurement as follows: 

Level 1  Use of quoted market prices in an observable active market for such assets or 

liabilities  

Level 2 Use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or 

indirectly 

Level 3 Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows  

At the end of each reporting period, the Company determine whether transfers have 

occurred between levels within the fair value hierarchy for assets and liabilities held at the 

end of the reporting period that are measured at fair value on a recurring basis. 

5. Significant accounting judgements and estimates 

 The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards at 

times requires management to make subjective judgements and estimates regarding 

matters that are inherently uncertain. These judgements and estimates affect reported 

amounts and disclosures; and actual results could differ from these estimates. Significant 

judgements and estimates are as follows: 

5.1 Recognition and derecognition of assets and liabilities 

In considering whether to recognise or to derecognise assets or liabilities, the management 

is required to make judgement on whether significant risk and rewards of those assets or 

liabilities have been transferred, based on their best knowledge of the current events and 

arrangements. 
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5.2 Allowance for doubtful accounts of premium receivables, reinsurance receivables or 
other assets 

In determining an allowance for doubtful accounts of premium receivables, reinsurance 

receivables or other assets, the management needs to make judgement and estimates 

expected loss to be incurred for each debtor based upon, among other things, past 

collection history, aging profile of outstanding debts and the prevailing economic condition.  

5.3 Impairment of investments in securities 

The Company treats investments as impaired when management considers that such 

investments has an indication of impairments. The determination of indication of 

investments requires judgement of the management. 

5.4 Property, buildings and equipment and depreciation 

 In determining depreciation of buildings and equipment, the management is required to 

make estimates of the useful lives and residual values of the buildings and equipment, and 

to review estimate useful lives and residual values when there are any changes.  

 The Company measures land and buildings at revalued amounts. Such amounts are 

determined by the independent appraiser using the market approach for land and the cost 

approach for buildings. The valuation involves certain assumptions and estimates as 

described in Note 12. 

 In addition, the management is required to review property, buildings and equipment for 

impairment on a periodical basis and record impairment loss when it is determined that their 

recoverable amount is lower than the carrying amount. This requires judgement regarding 

forecast of future revenues and expenses relating to the assets subject to the review. 

5.5 Intangible assets and amortisation 

The initial recognition and measurement of intangible assets, and subsequent impairment 

testing, require management to make estimates of cash flows to be generated by the asset 

or the cash generating units and to choose a suitable discount rate in order to calculate the 

present value of those cash flows. 

5.6 Deferred tax assets 

 Deferred tax assets are recognised in respect of temporary differences only to the extent 

that it is probable that taxable profit will be available against which these differences can be 

utilised. Significant management judgement is required to determine the amount of deferred 

tax assets that can be recognised, based upon the likely timing and level of estimate future 

taxable profits.  
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5.7 Loss reserves and outstanding claims 

 At the end of each reporting period, the Company has to estimate loss reserves and 

outstanding claims taking into account two factors. These are the claims incurred and   

reported, and the claims incurred but not reported (IBNR). The ultimate loss of outstanding 

claims is established using a range of standard actuarial claims projection techniques. The 

main assumptions underlying these techniques relate to historical experience, including the 

development of claims estimates, loss incurred and paid, average costs per claim and claim 

numbers etc. Loss reserves is determined by independent actuary based on actuarial 

techniques and separate by type of insures. Nevertheless, the estimation requires the 

management’s judgements reflecting the best estimates available at that time. Such 

estimates are forecasts of future outcomes, and actual results could differ. 

5.8 Unexpired risk reserve 

 Unexpired risk reserve is calculated using an actuarial method, based on a best estimate of 

the claims and related expenses expected to be paid over the remaining term of the 

insurance. Estimating the reserve requires the management to exercise judgement, with 

reference to historical data and the best estimates available at the time. 

5.9 Post-employment benefits under defined benefit plans  

  The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques. 

Such determination is made based on various assumptions, including discount rate, future 

salary increase rate, mortality rate and staff turnover rate. 

5.10 Leases  

In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance lease, 

the management is required to use judgement regarding whether significant risk and 

rewards of ownership of the leased asset has been transferred, taking into consideration 

terms and conditions of the arrangement.  

5.11 Litigation  

 The Company has contingent liabilities as a result of litigation. The Company’s 

management has used judgement to assess the results of the litigation and believes that 

loss incurred will not exceed the recorded amounts as at the end of reporting period. 
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5.12 Fair value of financial instruments  

In determining the fair value of financial instruments that are not actively traded and for 

which quoted market prices are not readily available, the management exercise judgement, 

using a variety of valuation techniques and models. The input to these models is taken from 

observable markets, and includes consideration of credit risk, liquidity, correlation and 

longer-term volatility of financial instruments. Change in assumptions about these factors 

could affect the fair value, and disclosures of fair value hierarchy. 

6. Cash and cash equivalents 

 (Unit: Baht) 

 2019 2018 

Cash on hand 265,000 365,000 

Deposits at banks with no fixed maturity date 246,488,397 338,874,428 

Cash and cash equivalents 246,753,397 339,239,428 

 As at 31 December 2019, bank deposits in saving accounts carried interests between 0.10 

and 1.00 percent per annum (2018: 0.10 percent and 0.75 percent per annum). 

7. Premium receivables 

 The balances as at 31 December 2019 and 2018 of premium receivables dued from direct 

insurance are classified by aging from the maturity date, under the stipulated law of the 

premium collection, as follows:  

 (Unit: Baht) 

 2019 2018 

Not yet due 193,619,267 245,573,031 

Not over 30 days 22,958,537 39,613,491 

Over 31 days to 60 days 11,768,070 27,776,344 

Over 61 days to 90 days 4,839,322 7,791,128 

Over 90 days  58,917,030 55,401,183 

Total premium receivables 292,102,226 376,155,177 

Less: Allowance for doubtful accounts (47,189,985) (47,477,703) 

Total premium receivables, net 244,912,241 328,677,474 

For premium receivables due from agents and brokers, the Company has stipulated the 

collection guideline in accordance with the law of the premium collection. For overdue 

premium receivables, the Company has the legal process with such agents and brokers. 
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8. Reinsurance assets 

  (Unit: Baht) 

 2019 2018 

Insurance recoverable from reinsurers   

Claim reserves 267,188,532 327,193,599 

Unearned premium reserves  503,671,977 373,333,257 

Less: Allowance for doubtful accounts - (7,171,357) 

Reinsurance assets, net 770,860,509 693,355,499 

9. Reinsurance receivables 

 (Unit: Baht) 

 2019 2018 

Amounts deposit on reinsurance  5,004 5,004 

Amounts due from reinsurers 258,074,677 82,395,749 

Less: Allowance for doubtful accounts (14,700,936) - 

Reinsurance receivables, net 243,378,745 82,400,753 

The balances as at 31 December 2019 and 2018 of amounts due from reinsurers are 

classified by aging as follows:  

  (Unit: Baht) 

 2019 2018 

Not yet due 188,976,646 46,374,496 

Not over 12 months 56,952,031 28,042,100 

Over 1 year to 2 years 8,424,096 5,919,746 

Over 2 years 3,721,904  2,059,407 

Total amounts due from reinsurers 258,074,677 82,395,749 

Less: Allowance for doubtful accounts (14,700,936) - 

Total amounts due from reinsurers, net 243,373,741 82,395,749 
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10. Investments in securities 

10.1 Classified by type of investments 

 (Unit: Baht) 

 2019 2018 

 Cost/  Cost/  

 Amortised cost Fair value Amortised cost Fair value 

Available-for-sale investments     

Government and state enterprise 

securities 514,471,885 522,663,712 286,672,973 289,879,421 

Private debt securities 765,274,220 781,765,954 329,807,586 331,235,554 

Equity securities 214,921,104 199,925,392 233,185,316 205,739,301 

Unit trusts 11,999,997 13,741,263 97,138,995 95,029,195 

Warrants - 4,056 - 110,369 

Total 1,506,667,206 1,518,100,377 946,804,870 921,993,840 

Add (less): Unrealised gain (loss) 11,433,171 - (24,811,030) - 

Less: Allowance for impairment - - (2,410,024) (2,410,024) 

Total available-for-sale investments 1,518,100,377 1,518,100,377 919,583,816 919,583,816 

Held-to-maturity investments     

Government and state enterprise 

securities 119,531,579  119,408,497  

Deposits at financial institutions which 

amounts maturing over 3 months 10,011,078  390,011,078  

Total held-to-maturity investments 129,542,657  509,419,575  

Other investments     

Equity securities 2,834,211  2,834,211  

Less: Allowance for impairment (834,371)  (834,371)  

Total other investments 1,999,840  1,999,840  

Total investments in securities 1,649,642,874  1,431,003,231  
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10.2 Remaining period of debt securities 

 Investments in debt securities and deposits at financial institutions as at 31 December 2019 

and 2018 has remaining period to maturity as follows: 

 (Unit: Baht) 

 2019 

 Period to maturity 

 1 year 1 - 5 years Over 5 years Total 

Available-for-sale investments     

Government and state enterprise securities 231,169,495 226,507,350 56,795,040 514,471,885 

Private debt securities 159,999,869 376,421,539 228,852,812 765,274,220 

Total 391,169,364 602,928,889 285,647,852 1,279,746,105 

Add: Unrealised gain 790,527 15,049,668 8,843,366 24,683,561 

Total 391,959,891 617,978,557 294,491,218 1,304,429,666 

Held-to-maturity investments     

Government and state enterprise securities - 119,531,579 - 119,531,579 

Deposits at financial institutions which 

amounts maturing over 3 months 10,011,078 - - 10,011,078 

Total 10,011,078 119,531,579 - 129,542,657 

Total investments in debt securities, net 401,970,969 737,510,136 294,491,218 1,433,972,323 

 

 (Unit: Baht) 

 2018 

 Period to maturity 

 1 year 1 - 5 years Over 5 years Total 

Available-for-sale investments     

Government and state enterprise securities 94,927,149 181,745,824 10,000,000 286,672,973 

Private debt securities 10,000,000 179,925,133 139,882,453 329,807,586 

Total 104,927,149 361,670,957 149,882,453 616,480,559 

Add: Unrealised gain 156,387 1,472,047 3,005,982 4,634,416 

Total 105,083,536 363,143,004 152,888,435 621,114,975 

Held-to-maturity investments     

Government and state enterprise securities - 119,408,497 - 119,408,497 

Deposits at financial institutions which 

amounts maturing over 3 months 390,011,078 - - 390,011,078 

Total 390,011,078 119,408,497 - 509,419,575 

Total investments in debt securities, net 495,094,614 482,551,501 152,888,435 1,130,534,550 
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10.3 Other components of equity - Surplus (deficit) on changes in value of available-for-
sales investments 

 (Unit: Baht) 

 For the years ended 31 December  

 2019 2018 

Balance - beginning of the year (19,848,824) 15,689,710 

Changes during the year   

Unrealised gain (loss) during the year 25,930,968 (46,401,345) 

Realised loss that included in profit or loss 10,313,233 1,978,178  

 36,244,201 (44,423,167) 

Related income tax (7,248,840) 8,884,633 

Net comprehensive income for the year (loss) 28,995,361 (35,538,534) 

Balance - end of the year 9,146,537 (19,848,824) 

10.4 Investment income 

 During the years ended 31 December 2019 and 2018, the Company has the following 

investment income. 

(Unit: Baht) 

 2019 2018 

Interest income from debt securities 31,634,085 30,348,667 

Dividends from equity securities 12,887,919 16,419,136 

Total investment income  44,522,004 46,767,803 
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10.5 Investments subject to restriction 

 As at 31 December 2019 and 2018, the Company has placed the following securities as 

collateral. 

 (Unit: Baht) 

 2019 2018 

Deposit at banks which pledged for   

 Bank overdrafts 10,001,078 10,001,078 

 Letter of bank guarantees 10,000 10,000 

Total 10,011,078 10,011,078 

 In addition, the Company pledged its securities with the Registrar as discussed in Notes 26 

to the financial statements. 

11. Loans  

 As at 31 December 2019 and 2018, the balances of loans to employees are aged, based on 

due date, as follows: 

 (Unit: Baht) 

 2019 2018 

Outstanding year Principal Accrued interest  Principal Accrued interest  

Not yet due 2,900,668 - 3,508,531 - 

Total loans 2,900,668 - 3,508,531 - 

 These represented loans provided to employees in accordance with employee’s benefit 

plan for personal guarantee loans. Credit line is not over than Baht 1,000,000 with interest 

charge at the rate of 1 - year fixed deposit rate plus 1 percent per annum as announced by 

commercial bank. 
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12. Property, buildings and equipment 
     (Unit: Baht) 

 Revaluation basis Cost basis  

   Furniture,   

 Land Buildings 

fixture and 

office 

equipment 

Motor 

vehicles Total 

Cost / Revalued amount      

1 January 2018 10,163,636 4,789,000 89,681,725 3,169,300 107,803,661 

Additions - - 3,496,416 - 3,496,416 

Disposals - - (773,859) - (773,859) 

Revaluations 12,936,436 3,899,926 - - 16,836,362 

31 December 2018 23,100,072 8,688,926 92,404,282 3,169,300 127,362,580 

Additions - - 4,639,821  - 4,639,821 

Disposals/ write-off - - (3,747,208) (3,129,000) (6,876,208) 

31 December 2019 23,100,072 8,688,926 93,296,895 40,300 125,126,193 

Accumulated depreciation      

1 January 2018 - 4,788,998 79,410,893 3,169,298 87,369,189 

Depreciation for the year - - 4,291,429 - 4,291,429 

Depreciation on disposals - - (713,549) - (713,549) 

31 December 2018 - 4,788,998 82,988,773 3,169,298 90,947,069 

Depreciation for the year - 164,727 3,650,206 - 3,814,933 

Depreciation on disposals/         

write-off - - (3,534,485) (3,128,999) (6,663,484) 

31 December 2019 - 4,953,725 83,104,494 40,299 88,098,518 

Allowance for impairment loss      

1 January 2018 - - - - - 

31 December 2018 - - - - - 

Increase during the year - - 132,773 - 132,773 

31 December 2019 - - 132,773 - 132,773 

Net book value      

31 December 2018 23,100,072 3,899,928 9,415,509 2 36,415,511 

31 December 2019 23,100,072 3,735,201 10,059,628 1 36,894,902 

Depreciation for the year      

2018     4,291,429 

2019     3,814,933 

 The Company arranged for an independent professional appraiser to appraise the value of 

land and building in 2018, using the market approach and cost approach, respectively. 
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 Had the land and buildings been carried in the financial statements on a historical cost 

basis, their net book value as of 31 December 2019 and 2018 would have been as follows: 
(Unit: Baht) 

 2019 2018               

Land  10,163,636 10,163,636 

Buildings 2 2 

 Key assumptions used in the valuation are summarised below: 

  

 

Result to fair value where as 

an increase in assumption 

value 

Price per square wah for land (Baht) 140,000 - 270,000 Increase in fair value 

Price per square metre for building (Baht) 800 - 8,000 Increase in fair value 

 As at 31 December 2019, certain equipment items have been fully depreciated but are still 

in use. The gross carrying amount before deducting accumulated depreciation of those 

assets amounted to approximately Baht 74.19 million (2018: Baht 80.03 million). 

13. Intangible assets 

   (Unit: Baht) 

 

Computer 

software Work in process Total 

Cost    

1 January 2018 74,495,724 8,962,865 83,458,589 

Additions 668,050 - 668,050 

Write-off - (232,000) (232,000) 

31 December 2018 75,163,774 8,730,865 83,894,639 

Additions 870,500 - 870,500 

31 December 2019 76,034,274 8,730,865 84,765,139 

Amortisation    

1 January 2018 54,019,806 - 54,019,806 

Amortisation for the year 4,447,858 - 4,447,858 

31 December 2018 58,467,664 - 58,467,664 

Amortisation for the year 3,809,658 - 3,809,658 

31 December 2019 62,277,322 - 62,277,322 

Net book value    

31 December 2018 16,696,110 8,730,865 25,426,975 

31 December 2019 13,756,952 8,730,865 22,487,817 
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 As at 31 December 2019, the Company has computer software which has been fully 

amortised but are still in use. The gross carrying amount before deducting accumulated 

amortisation, amounting to approximately Baht 39.14 million (2018: Baht 36.03 million). 

14. Deferred tax assets/liabilities and income tax expenses 

14.1 Deferred tax assets/liabilities 

 As of 31 December 2019 and 2018, the components of deferred tax assets and deferred tax 

liabilities are as follows: 

  (Unit: Baht) 

 31 December 

Changes in deferred tax assets 

that are recognised in profit or 

loss for the years ended                        

31 December  

 2019 2018 2019 2018 

Deferred tax assets      

Allowance for doubtful accounts 15,412,048 14,663,198 748,850 3,991,790 

Employment benefit obligation 3,082,489 2,891,008 2,157,332 735,471 

Unearned premium reserves  34,153,425 37,803,624 (3,650,199) 6,314,996 

Incurred but not reported loss reserves  10,682,143 11,032,914 (350,771) (51,631) 

Claims reserves 66,038,060 64,773,091 1,264,969 5,512,518 

Allowance for impairment of investments in 

securities 166,874 166,874 - - 

Allowance for impairment of office equipment 26,555 - 26,555 - 

Unutilised tax loss - 420,800 (420,800) 420,800 

Deficit on changes in value of available-for-sale 

investments - 4,962,206   

Total 129,561,594 136,713,715   

Deferred tax liabilities      

Surplus on change in value of available-for-sale 

investments  2,286,634 -   

Surplus on revaluation of assets 3,334,326 3,367,272   

Total 5,620,960 3,367,272   

Deferred tax assets - net  123,940,634 133,346,443   

Changes in deferred tax assets that are 

recognised in profit or loss   (224,064) 16,923,944 
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14.2 Income tax expenses 

Corporate income tax for the years ended 31 December 2019 and 2018 has been calculated 
at the rate of 20% of profit (loss) before income tax, after adding back certain provisions and 
expenses which are disallowable for tax computation purposes, and deducting dividend 
income which is exempted from tax.  

 Income tax expense (income) for the years ended 31 December 2019 and 2018 comprise 
the following: 

 (Unit: Baht) 

 2019 2018 

Current income tax:   

Current income tax charge for the year 11,497,577 - 

Adjustment of prior year’s corporate income tax 401,731 1,714,218 

Deferred tax:    

Relating to origination and reversal of temporary differences  224,064 (16,923,944) 

Income tax expenses (income) as reported in the statements of 

comprehensive income 12,123,372 (15,209,726) 

 The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for 

the years ended 31 December 2019 and 2018 are as follows: 
 (Unit: Baht) 

 2019 2018 

Deferred tax relating to    

Gain or loss on changes in value of available-for-sale investments 7,248,840 (8,884,633) 

 Actuarial gain 1,965,851 1,410,649 

Changes in revaluation of assets - 3,367,272 

Total 9,214,691 (4,106,712) 

 The reconciliation between income tax expenses (income) and the product of accounting 

profit (loss) multiplied with applicable tax rate for the years ended 31 December 2019 and 

2018 are as follows:  
 (Unit: Baht) 

 2019 2018 

Accounting profit (loss) before income tax 69,141,441 (84,826,217) 

Applicable tax rate 20% 20% 

Accounting profit (loss) before income tax multiplied by                

applicable tax rate 13,828,288 (16,965,243) 

Adjustment of prior year’s corporate income tax  401,731 1,714,218 

Net tax effect on income or expenses that are not taxable                   

or non deductible in determining taxable profits (2,106,647) 41,299 

Income tax expenses (income) reported in the statements of 

comprehensive income  12,123,372 (15,209,726) 
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15. Insurance contract liabilities  
(Unit: Baht) 

 2019 

 

Insurance 

contract liabilities 

Liabilities on 

reinsurance Net 

Claims reserves and outstanding claims    

-  Claims incurred and reported 637,181,407 (245,235,753) 391,945,654 

-  Claims incurred but not reported 75,363,494 (21,952,779) 53,410,715 

Premium reserves    

-  Unearned premium reserves 1,219,317,835 (503,671,977) 715,645,858 

Total 1,931,862,736 (770,860,509) 1,161,002,227 

(Unit: Baht) 

 2018 

 

Insurance 

contract liabilities 

Liabilities on 

reinsurance Net 

Claims reserves and outstanding claims    

-  Claims incurred and reported 682,398,484 (297,398,757) 384,999,727 

-  Claims incurred but not reported 77,788,056 (22,623,485) 55,164,571 

Premium reserves    

-  Unearned premium reserves 1,187,126,376 (373,333,257) 813,793,119 

Total 1,947,312,916 (693,355,499) 1,253,957,417 

During the years 2019 and 2018, the management of the Company entered into 

reinsurance agreements in order to mitigate insurance risk. Although positions are 

managed on a net basis by management, the management still requires to disclose 

insurance contract liabilities on both a gross and net basis in order to provide a 

comprehensive set of disclosures. 

15.1 Claims reserves and outstanding claims 
  (Unit: Baht) 

 For the years ended 31 December  

 2019 2018 

Balance - beginning of the year 760,186,540 809,593,302 

Claims expenses for the year 1,410,249,135 1,430,104,661 

Change in claims reserves and assumptions 3,322,338 (59,874,716) 

Claims expenses paid during the year (1,461,213,112) (1,419,636,707) 

Balance - end of the year 712,544,901 760,186,540 

 As at 31 December 2019 and 2018, the Company has claim reserves and outstanding 

claims under the reinsurance contracts of Baht 2.14 million and Baht 2.29 million, 

respectively.
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15.2 Claims development table 

(a)  Gross claims table 

(Unit: Baht) 

Accident year / Reporting year Prior year 2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Claims estimates:  

  

 

  

 

  

 

 - As at accident year   1,828,833,187 718,924,305 1,164,648,679 803,744,447 1,030,767,081 1,070,050,999 1,153,157,617 1,380,621,684 1,293,116,128  

- Next one year  1,789,197,465 738,689,699 1,137,293,119 819,204,347 1,045,056,063 1,081,836,973 1,123,026,571 1,392,568,635   

- Next two years  1,729,778,063 729,411,355 1,106,264,432 779,442,355 959,444,043 1,026,994,080 1,121,882,647    

- Next three years  1,691,230,288 728,251,087 1,108,910,046 771,505,383 949,457,137 1,029,151,255     

- Next four years  1,691,366,615 728,115,959 1,106,944,352 769,662,695 951,114,852      

- Next five years  1,691,193,634 720,714,257 1,107,145,518 770,279,482       

- Next six years  1,745,046,981 720,652,244 1,107,906,831        

- Next seven years  1,748,780,722 724,667,806         

- Next eight years  1,744,345,774          

Ultimate claims reserves 3,745,481,105 1,744,345,774 724,667,806 1,107,906,831 770,279,482 951,114,852 1,029,228,756 1,122,671,822 1,398,876,168 1,345,674,745 13,940,247,341 

Cumulative payment to date 3,744,683,468 1,743,024,768 724,630,556 1,106,636,532 770,132,250 949,454,645 991,679,273 1,111,072,455 1,318,370,605 882,926,252 13,342,610,804 

Total claims reserves and 

outstanding claims 797,637 1,321,006 37,250 1,270,299 147,232 1,660,207 37,549,483 11,599,367 80,505,563 462,748,493 597,636,537 

Claims reserves under inward treaty          2,586,362 

Unallocated loss adjustment expenses          15,200,112 

Incurred and agreed claims payable          39,601,915 

Reserve for P’Chang project           57,519,975 

Total gross claims reserves and outstanding claims          712,544,901 
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(b)  Net claims table  

(Unit: Baht) 

Accident year / Reporting year Prior year 2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Claims estimates:  

  

 

  

 

  

 

 - As at accident year   721,324,875 538,390,816 666,585,006 652,427,451 708,061,685 731,478,999 664,139,194 835,072,703 797,529,758  

- Next one year  695,655,662 560,267,815 679,806,716 666,240,546 714,236,036 719,031,821 653,378,619 838,109,807   

- Next two years  656,087,984 550,835,320 650,315,912 629,202,545 651,043,632 685,673,691 652,476,617    

- Next three years  647,250,794 549,588,126 650,515,256 621,847,860 650,139,851 688,214,313     

- Next four years  647,457,126 549,470,603 648,707,289 620,423,339 651,789,555      

- Next five years  647,287,891 542,017,351 648,932,169 621,005,045       

- Next six years  654,939,921 541,954,683 649,316,017        

- Next seven years  655,926,070 542,678,791         

- Next eight years  648,763,877          

Ultimate claims reserves 2,864,917,125 648,763,877 542,678,791 649,316,017 621,005,045 651,789,555 688,291,814 653,301,472 843,685,336 829,141,351 8,992,890,383 

Cumulative payment to date 2,864,410,092 648,697,892 542,672,086 648,074,238 620,869,140 650,171,198 674,669,150 646,844,119 788,393,646 558,104,808 8,642,906,369 

Total claims reserves and 

outstanding claims 507,033 65,985 6,705 1,241,779 135,905 1,618,357 13,622,664 6,457,353 55,291,690 271,036,543 349,984,014 

Claims reserves under inward treaty          1,174,278 

Excess of loss reinsurance           (10,112,479) 

Unallocated loss adjustment expenses          15,200,112 

Incurred and agreed claims payable          39,601,915 

Reserve for P’Chang project           49,508,529 

Total claims reserves and outstanding claims after reinsurance         445,356,369 
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15.3 Criteria and assumptions 

In estimating claims liabilities, the Company uses a generally accepted actuarial method. 

Assumptions used in calculating reserve for insurance contract liabilities are as follows: 

(a) Assumptions relating to claims experience 

The Company’s calculation of insurance contract liabilities relies on the claims 

development history to develop estimates of the claim liabilities that do not reflect the 

time value of money. 

For the direct and facultative business, the Company uses the reported loss 

development method to calculate the claims liability, which assumes that the relative 

change in a given accident year’s incurred claims estimates or cumulative paid claims 

from one accident year to the next is constant. This method assumes implicitly that 

the relative adequacy of the Company’s outstanding reserves has been consistent 

over time. By referring to these historical loss development factors, the Company can 

select appropriate loss development factors for use in projecting the actual cumulative 

incurred claims for any accident year to estimate the ultimate loss. 

For the inward treaty reinsurance business, the Company assumes that the IBNR 

reserve and case reserve of treaty business share a similar relationship with their 

direct business counterparts.  

For direct business for which the loss development triangle data is too volatile, the 

Company adopts the loss ratio method to estimate its claims liability.   

(b) Assumptions relating to related expenses 

In determining the unallocated loss adjustment expenses (ULAE), the Company uses 

the historical annual ULAE to calculate the ULAE ratio, assuming that half of the 

unallocated claims expenses are incurred when the claims file is opened and the 

remaining half are incurred when the claims are closed. All calculations are performed 

on a gross of reinsurance basis, as reinsurers typically do not assume a share of 

ULAE. 

15.4 Unearned premium reserves 

 (Unit: Baht) 

 For the years ended 31 December  

 2019 2018 

Balance - beginning of the year 1,187,126,376 1,168,283,650 

Premium written for the year 2,412,644,469 2,335,737,774 

Premium earned for the current year (2,380,453,010) (2,316,895,048) 

Balance - end of the year 1,219,317,835 1,187,126,376 
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16. Due to reinsurers 

  (Unit: Baht) 

 2019 2018 

Amounts withheld on reinsurance  453,662,673 272,250,214 

Amounts due to reinsurers  239,477,766 184,300,437 

Total due to reinsurers 693,140,439 456,550,651 

17. Employee benefit obligations 

Provision for long-term employee benefits, which represents compensation payable to 

employee after they retire, for the years ended 31 December 2019 and 2018 was as 

follows: 

 (Unit: Baht) 

 For the years ended 31 December  

 2019 2018 

Employee benefit obligation at the beginning of year 14,149,336 17,655,412 

Recognised in profit or loss   

Current service cost 3,466,842 4,273,445 

Interest cost 419,460 458,029 

Past service cost 2,834,189 - 

Benefits paid during the year - (1,184,304) 

Recognised in other comprehensive income   

Actuarial (gain) loss arising from    

Demographic assumptions changes (1,714,497) (977,613) 

Financial assumptions changes 407,784 402,514 

Experience adjustments (8,522,541) (6,478,147) 

Employee benefit obligation at the end of year 11,040,573 14,149,336 

On 5 April 2019, The Labor Protection Act (No. 7) B.E. 2562 was announced in the Royal 

Gazette. This stipulates additional legal severance pay rates for employees who have 

worked for an uninterrupted period of twenty years or more, with such employees entitled to 

receive not less than 400 days’ compensation at the latest wage rate. The law is effective 

from 5 May 2019. This change is considered a post-employment benefits plan amendment 

and the Company has additional long-term employee benefit liabilities of Baht 2.83 million 

as a result. The Company has reflected the effect of the change by recognising past service 

costs as expenses in the income statement of the current year. 
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Long-term employee benefit expenses included in profit or loss was as follows: 

 (Unit: Baht) 

 For the years ended 31 December  

 2019 2018 

Claims and losses adjustments expenses 460,789 606,934 

Other underwriting expenses 498,931 410,918 

Operating expenses 5,760,771 3,713,622 

Total expenses recognised in profit or loss 6,720,491 4,731,474 

As at 31 December 2019, the weighted average duration of the liabilities for long-term 

employee retirement benefit is 12 years, and the Company expects to pay Baht 1 million of 

long-term employee benefits during the next year. 

Principal actuarial assumptions at the valuation date were as follows: 

 2019 2018 

 (% per annum) (% per annum) 

Discount rate  1.69 2.81 

Future salary increasing rate 4.00 - 6.00 4.50 - 8.50 

Employee turnover rate 0.00 - 30.00 0.00 - 32.00 

Mortality rate (based on the 2017 Thai Mortality Table)   

The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of 

the long-term employee benefit obligation as at 31 December 2019 and 2018 are 

summarised below:  

  (Unit: Baht) 

 2019 

 

Change 

Amount 

increase/(decrease) Change 

Amount 

increase/(decrease) 

Discount rate Increase 1% (957,806) Decrease 1% 1,086,294 

Salary increase rate Increase 1% 1,108,156 Decrease 1% (995,461) 

Turnover rate Increase 10% (632,001) Decrease 10% 740,605 

Mortality rate Increase 1 year (43,325) Decrease 1 year 38,758 
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  (Unit: Baht) 

 2018 

 

Change 

Amount 

increase/(decrease) Change 

Amount 

increase/(decrease) 

Discount rate Increase 1% (1,216,131) Decrease 1% 1,372,754 

Salary increase rate Increase 1% 1,412,757 Decrease 1% (1,273,821) 

Turnover rate Increase 10% (555,389) Decrease 10% 636,048 

Mortality rate Increase 1 year (61,440) Decrease 1 year 55,015 

18. Share capital 

On 14 June 2019, a preferred shareholder notified his intention to convert 700 preference 

shares into ordinary shares at a ratio of one preference share to one ordinary share. The 

Company registered the conversion with the Ministry of Commerce on 3 July 2019. As a 

result of the conversion, the Company has outstanding 17 preference shares and 

23,499,983 ordinary shares. 

19. Statutory reserve 

 Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is 

required to set aside to a statutory reserve at least 5% of its net profit after deducting 

accumulated deficit brought forward (if any), until the reserve reaches 10% of the registered 

capital. The statutory reserve is not available for dividend distribution. At present, the 

statutory reserve has fully been set aside. 

20. Operating expenses 

  (Unit: Baht) 

 2019 2018 

Personnel expenses 122,399,297 106,525,679 

Premises and equipment expenses  73,640,113 68,679,340 

Taxes and duties 6,054,417 2,812,382 

Bad debts and doubtful accounts 3,686,044 19,958,948 

Advertise and promotion expenses 16,490,719 30,538,596 

Other operating expenses 45,686,727 59,460,919 

Total operating expenses 267,957,317 287,975,864 
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21. Expenses by nature 

Expense by nature are comprised significant expense as follows: 

(Unit: Baht) 

 2019 2018 

Net claims and losses adjustment expenses 835,143,338 830,433,569 

Personnel expenses 160,484,871 151,743,788 

Commissions and brokerage expenses 378,373,759 373,877,653 

Other underwriting expenses 284,794,928 293,853,383 

Premises and equipment expenses 73,640,113 68,679,340 

Advertise and promotion expenses 16,490,719 30,538,596 

Other operating expenses 55,427,188 82,232,249 

Total expenses  1,804,354,916 1,831,358,578 

22. Provident fund 

The Company and its employees have jointly established a provident fund in accordance 

with the Provident Fund Act B.E. 2530. Employee contributed to the fund monthly at the rate 

of 3% - 15% of their basic salaries, and the Company contributed at rates of 3% or 5% of 

their basic salaries, based on the length of employment. The fund, which is managed by 

TISCO Asset Management Company Limited, will be paid to employees upon termination in 

accordance with the fund rules. During the year 2019, the Company contributed 

approximately Baht 3.88 million (2018: Baht 4.39 million) to the fund. 

23. Earnings (loss) per share 

 Basic earnings (loss) per share is calculated by dividing the profit (loss) for the year 

(excluding other comprehensive income) by the weighted average number of ordinary 

shares and preference shares held by third parties in issue during the year. 

24. Dividend paid 

During the year, the Company declared the following dividend. 

Dividend Approved by Total dividend Dividend per share 

  (Million Baht) (Baht) 

Final dividend from 2017 

retained earnings 

Annual General Meeting of the 

shareholders No. 1/2561 on                

25 April 2018 

23.50 1.00 
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25. Related party transactions 

 During the years, the Company had significant business transactions with related party. 

Such transactions, which are summarised below, arose in the ordinary course of business 

and were concluded on commercial terms and bases agreed upon between the Company 

and those related party. 

  (Unit: Baht) 

 For the years ended                        

31 December  

 2019 2018 Transfer pricing policy 

Transactions with related 

companies 

   

Gross premium written 24,448 387,164 According to terms of 

underwriting agreements 

Premium ceded 789,051 117,806 According to terms of 

reinsurance agreements 

depending on types of 

insurance and reinsurance 

Fee and commission income 130,880 27,208 According to terms of 

reinsurance agreements 

depending on types of 

insurance and reinsurance 

Claim recovery from reinsurers 6,102 - According to terms of 

reinsurance agreements 

depending on types of 

insurance and reinsurance 

Support service expenses 14,566,975 13,697,875 At contract price 

Other expenses 3,516,176 - Similar rates to the rates the 

related party offers to its 

general customers 
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As at 31 December 2019 and 2018, the Company had the following significant balances 

with its related companies. 
(Unit: Baht) 

 2019 2018 

Reinsurance receivables   

Related company - Southeast Insurance Public Company Limited 95,623 27,208 

Other assets - Claim recovery reserve from litigants, net   

Related company - Southeast Insurance Public Company Limited 2,029,402 1,473,246 

Other assets - Prepaid expenses   

Related company - Southeast Insurance Public Company Limited 631,629 - 

Related company - Southeast Life Insurance Public Company Limited 67,032 - 

Due to reinsurers   

Related company - Southeast Insurance Public Company Limited 617,365 117,806 

Other liabilities - Accrued support service expenses   

Related company - Southeast Group Company Limited - 2,739,575 

Related company - Thai Group Holdings Public Company Limited  1,800,000 - 

 Directors and management’s benefits 

 During the years ended 31 December 2019 and 2018, the Company had employee benefit 

expenses payable to their directors and management as below. 
  (Unit: Baht) 

 2019 2018 

Short-term employee benefits 19,148,776 34,468,255 

Employee retirement benefits 2,057,105 2,782,174 

Total 21,205,881 37,250,429 

26. Assets pledged and reserved with the Registrar 

 As at 31 December 2019 and 2018, the Company had the following assets pledged and 

reserved with the Registrar of the Office of Insurance Commission in accordance with the 

Non-life Insurance Act. 
(Unit: Million Baht) 

 2019 2018 

 Amortised cost Fair value Amortised cost Fair value 

Assets pledged     

State enterprise bonds 14.12 14.33 14.03 14.60 

Assets reserved     

Government and state enterprise bonds  218.13 221.75 119.41 127.97 

State enterprise and private debt securities - - 45.00 47.39 

Total assets pledged and reserved with 

the Registrar 232.25 236.08 178.44 189.96 
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27. Contribution to General Insurance Fund 

(Unit: Baht) 

 For the years ended 31 December 

 2019 2018 

Accumulated General Insurance fund at the beginning of the year 40,981,357 35,134,540 

Contribution during the year 6,139,516 5,846,817 

Accumulated General Insurance fund at the end of the year 47,120,873 40,981,357 

28. Segment information 

 Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports 

that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to make decisions 

about the allocation of resources to the segment and assess its performance. The 

Managing Director has been identified as chief operating decision maker. 

 For management purposes, the Company are organised into business units based on its 

products and operating activities. The business divides activities from which it derives its 

major revenue into two main categories, which are non-life insurance and investment, as 

detail below. 

-  The non-life insurance segment is divided into 5 types, which are Fire insurance, Marine 

and transportation insurance, Motor insurance, Personal accident and health insurance, 

and Miscellaneous insurance 

-  The investment segment is the business unit responsible for the Company’s cash 

management, including making securities investment decisions.  

The chief operating decision maker monitors the operating results of the business units 

separately for the purpose of making decisions about resource allocation and assessing 

performance. Segment performance is measured based on revenue and operating profit or 

loss (before income tax) comparing with the plan and budget and on a basis consistent with 

that used to measure operating profit or loss in the financial statements. However, the chief 

operating decision maker manages the Company’s assets as a whole, and not separately 

based on business segment. 
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The following tables present revenue and profit (loss) before tax information regarding the 

Company’s operating segments for the years ended 31 December 2019 and 2018. 

      (Unit: Baht) 

 For the year ended 31 December 2019 

 

Fire 

Marine and 

transportation Motor 

Personal 

accident and 

health Miscellaneous Total 

Underwriting segment       

Underwriting income       

Gross premium written 133,446,903 75,083,956 1,755,939,914 322,318,648 125,855,048 2,412,644,469 

Less: Premium ceded to reinsurers (65,021,375) (22,178,010) (718,230,119) (158,948,033) (86,070,104) (1,050,447,641) 

Net premium written 68,425,528 52,905,946 1,037,709,795 163,370,615 39,784,944 1,362,196,828 

Add (less): Unearned premium reserves 

decrease (increase) from prior year 7,614,507 8,991,158 58,049,456 23,822,963 (330,823) 98,147,261 

Net earned premium 76,040,035 61,897,104 1,095,759,251 187,193,578 39,454,121 1,460,344,089 

Fees and commissions income from 

reinsurance 15,763,051 6,248,479 253,534,462 61,720,678 24,768,712 362,035,382 

Total underwriting income 91,803,086 68,145,583 1,349,293,713 248,914,256 64,222,833 1,822,379,471 

Underwriting expenses       

Gross claims and losses  46,017,243 37,212,466 1,039,848,412 186,129,176 58,827,846 1,368,035,143 

 adjustments expenses       

Less: Claims recovery from reinsurers (27,924,366) (10,225,483) (338,014,158) (91,062,170) (43,137,996) (510,364,173) 

Commissions and brokerages expenses 26,572,537 9,345,857 286,201,226 36,644,219 19,609,920 378,373,759 

Other underwriting expenses 15,548,989 8,075,038 203,523,062 67,668,099 5,537,682 300,352,870 

Total underwriting expenses  60,214,403 44,407,878 1,191,558,542 199,379,324 40,837,452 1,536,397,599 

 31,588,683 23,737,705 157,735,171 49,534,932 23,385,381 285,981,872 

Operating expenses      (267,957,317) 

Profit from underwriting before other 

income      18,024,555 

Other income      14,498,091 

Profit from underwriting segment      32,522,646 

Investments segment       

Investment income      44,522,004 

Loss on investments      (7,903,209) 

Profit from investments segment      36,618,795 

Profit before income tax      69,141,441 
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      (Unit: Baht) 

 For the year ended 31 December 2018 

 

Fire 

Marine and 

transportation Motor 

Personal 

accident and 

health Miscellaneous Total 

Underwriting segment       

Underwriting income       

Gross premium written 143,982,935 95,969,645 1,558,444,076 383,623,578 153,717,540 2,335,737,774 

Less: Premium ceded to reinsurers (63,699,749) (34,107,827) (382,332,550) (183,576,977) (110,083,179) (773,800,282) 

Net premium written 80,283,186 61,861,818 1,176,111,526 200,046,601 43,634,361 1,561,937,492 

Add (less): Unearned premium reserves 

decrease (increase) from prior year (119,061) (12,241,238) (149,008,386) 18,427,765 (3,048,456) (145,989,376) 

Net earned premium 80,164,125 49,620,580 1,027,103,140 218,474,366 40,585,905 1,415,948,116 

Fees and commissions income from 

reinsurance 15,619,077 10,508,447 137,153,779 69,871,952 32,336,647 265,489,902 

Total underwriting income 95,783,202 60,129,027 1,164,256,919 288,346,318 72,922,552 1,681,438,018 

Underwriting expenses       

Gross claims and losses  37,615,452 46,092,639 976,931,793 237,000,229 55,927,931 1,353,568,044 

 adjustments expenses       

Less: Claims recovery from reinsurers (20,151,265) (9,254,679) (314,688,209) (110,340,498) (40,543,108) (494,977,759) 

Commissions and brokerages expenses 28,369,125 13,914,858 253,989,754 53,113,400 24,490,516 373,877,653 

Other underwriting expenses 21,576,009  11,142,663  181,648,062  89,077,033  7,471,009  310,914,776  

Total underwriting expenses  67,409,321  61,895,481  1,097,881,400  268,850,164  47,346,348  1,543,382,714  

 28,373,881   (1,766,454) 66,375,519  19,496,154  25,576,204  138,055,304  

Operating expenses      (287,975,864) 

Loss from underwriting before other 

income      (149,920,560) 

Other income      14,646,708 

Loss from underwriting segment      (135,273,852) 

Investments segment       

Investment income      46,767,803 

Gain on investments      3,679,832 

Profit from investments segment      50,447,635 

Loss before income tax      (84,826,217) 

Profit or loss for each segment does not include income tax expenses because the chief 

operating decision maker manages on a group basis and are not allocated to individual 

business segments. 

The Company does not present the assets and liabilities of each segment because the chief 

operating decision maker manages the Company’s assets as a whole, and not separately 

based on business segment. 
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Geographic information 

The Company is operated its business in Thailand only, as a result, all of the revenues and 

assets as reflected in these financial statements pertain to the aforementioned geographical 

reportable. 

Major customers 

For the years 2019 and 2018, the Company has no major policy holder with premium 

written at 10 percent or more of an entity’s premium written. 

29. Commitments and contingent liabilities 

29.1 Capital commitments 

 As at 31 December 2019, the Company had capital commitments of approximately Baht 

5.13 million relating to acquisition of computer systems (2018: Baht 5.13 million). 

29.2  Operating lease and services commitments 

 The Company has entered into several lease agreements in respect of the lease of building 

space, motor vehicle, equipment and service agreements. The terms of the agreements are 

generally between 1 and 5 years. As at 31 December 2019, future minimum lease 

payments required under these non-cancellable operating leases and services contracts 

are as follows: 

 Million Baht 

Payable within:  

 Less than 1 year 21.98 

 1 to 5 years 28.45 

29.3  Litigation 

As at 31 December 2019, the Company has been sued for damages totaling approximately 

Baht 162.11 million as insurer. Total claims in these cases, to the extent that these do not 

exceed the sum insured per the relevant policies, and after recoveries from reinsurers, 

amounted to Baht 31.64 million. These cases are not yet finalised but the Company has set 

aside provision for potential loss in the financial statements amounting to Baht 24.47 million, 

which the Company’s management believes is adequate. 



44 

30. Non-life insurance company’s risks 

30.1 Insurance risk 

The Company’s operations relate directly to the protection of the insured from various types 

of risk. The Company therefore has various ways of mitigating the underwriting risk, 

including reinsurance and has in place underwriting policies that are regularly reviewed by 

the relevant management. The underwriting department are responsible for detailed and 

careful evaluation, surveying, and analysis of risk in order to ensure it is appropriate given 

with the Company’s acceptable risk levels, and for the preparation of regular underwriting 

reports to the senior management for review and for suggesting policy improvements to 

maximize efficiency, enable the Company to meet its obligations to the insured promptly 

and fairly and to mitigate risks that may affect the amounts of claims and the expected 

future cash inflows. 

The Company sets premium rates that are appropriate to the level of risk, using statistics 

and assumptions about the frequency and severity of peril that accord with standard 

actuarial methodology for each product, which is a key factor in setting appropriate and 

competitive prices. 

The Company diversifies its underwriting risk for all types of insurance, especially for 

policies with a high sum insured, via internal and foreign reinsurance companies, and 

mostly selects reinsurance companies with credit ratings of not less than A or Capital 

Adequacy Ratios that are in line with OIC requirements, to ensure that the insured will not 

be affected by catastrophes with a widespread impact, either in financial terms or in terms 

of the size of the event, and to mitigate the risk exposure of the Company. 

Concentration of insurance contract liabilities as at 31 December 2019 and 2018, 

segregated by insurance type are shown below. 

 (Unit: Million Baht) 

 2019 2018 

 Gross 

premium 

reserve 

Outward 

premium 

reserve Net 

Gross 

premium 

reserve 

Outward 

premium 

reserve Net 

Fire 64 (24) 40 73 (26) 47 

Marine and transportation 29 (8) 21 40 (10) 30 

Motor 913 (362) 551 804 (195) 609 

Personal accident and health 147 (69) 78 187 (85) 102 

Miscellaneous 66 (40) 26 83 (57) 26 

Total 1,219 (503) 716 1,187 (373) 814 
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 (Unit: Million Baht) 

 2019 2018 

 Gross loss 

reserve 

Outward 

loss reserve Net 

Gross loss 

reserve 

Outward 

loss reserve Net 

Fire 16 (9) 7 16 (4) 12 

Marine and transportation 27 (8) 19 28 (8) 20 

Motor 549 (170) 379 479 (132) 347 

Personal accident and health 46 (22) 24 49 (22) 27 

Miscellaneous 75 (58) 17 188 (154) 34 

Total 713 (267) 446 760 (320) 440 

 Sensitivity testing is an analysis of the extent to which insurance liabilities risk will increase 

or decrease due to changes in the assumptions used in the calculation. This will effect both 

gross claim expenses and net claim expenses and the risk may be the result of the 

frequency and severity of the losses or expenses used in determining the claims not being 

as expected. 

 The result of sensitivity analysis that effect to the loss reserves from the change in 

assumption as at 31 December 2019 and 2018 are summarised below. 

(Unit: Million Baht) 

 2019 

 

Assumption 

change 

Increase 

(decrease) in 

gross claim 

liabilities  

Increase 

(decrease) in net 

claim liabilities  

Increase 

(decrease) in 

profit before tax 

Increase 

(decrease) in 

equity 

Loss ratio for the lasted 

accident year +1% 24.1 14.9 (14.9) (11.9) 

Loss ratio for the lasted 

accident year -1% (25.7) (16.3) 16.3 13.0 

ULAE ratio +1% 3.3 3.3 (3.3) (2.6) 

ULAE ratio -1% (3.3) (3.3) 3.3 2.6 

(Unit: Million Baht) 

 2018 

 

Assumption 

change 

Increase 

(decrease) in 

gross claim 

liabilities  

Increase 

(decrease) in net 

claim liabilities  

Increase 

(decrease) in 

profit before tax 

Increase 

(decrease) in 

equity 

Loss ratio for the lasted 

accident year +1% 24.9 15.6 (15.6)  (12.5) 

Loss ratio for the lasted 

accident year -1% (23.7) (14.8) 14.8 11.8 

ULAE ratio +1% 3.3 3.3 (3.3) (2.6) 

ULAE ratio -1% (3.3) (3.3) 3.3 2.6 
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30.2 Risk management 

(a) Credit risk 

Credit risk is the risk that the Company may suffer a financial loss as a result of a 

counterparty’s inability to comply with the terms. The Company is exposed to credit 

risk primarily with respect to premium receivables, reinsurance assets, reinsurance 

receivables and loans. The Company’s maximum exposure to credit risk is limited to 

the book value less allowance for doubtful debt as presented in the statement of 

financial position. 

The Company’s credit risk management policy incorporates a system for regular 

monitoring and reporting on the status of overdue insurance premiums. Moreover, 

analysis is employed to ensure the consistent selection of counterparties that operate 

their businesses efficiently and that the controls in place over the collection of 

insurance premiums are in accordance with the regulations on premium collection set 

by the Office of Insurance Commission. The Company also has a strict policy to enter 

into reinsurance contracts only with reinsurers that have a credit rating of at least A or 

have a Capital Adequacy Ratio that is in line with OIC requirements. 

(b) Market risk 

Market risk is the risk that changes in interest rates, foreign exchange rates and 

securities prices may have an effect on the Company’s financial position. The 

Company had no financial instruments denominated in foreign currencies; market risk 

is therefore confined only to interest rate risk and equity position risk. 

The Company manages market risk by managing and controlling all types of 

investment in compliance with OIC requirements. In addition, the Company closely 

monitors and reports on movements in financial and economic risk factors in order to 

stay aware of the impact to the Company’s asset and investment valuations in various 

situations and consider this in maximising the returns of these investments. 
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(1) Interest rate risk 

Interest rate risk is the risk that the value of assets and liabilities will fluctuate 

due to changes in market interest rates. 

Significant assets and liabilities as at 31 December 2019 and 2018 classified by 

type of interest rate are summarised in the table below, with those assets and 

liabilities that carry fixed interest rates further classified based on the maturity 

date, or the repricing date if this occurs before the maturity date.  

(Unit: Million Baht) 

 2019 

 Fixed interest rates     

 The repricing period or maturity date     

 Within 1 - 5 Over Floating Non-interest  Interest rate 

 1 year years 5 years interest rate bearing Total  (% p.a.) 

Financial assets        

Cash and cash equivalents - - - 237.9 8.9 246.8 0.10 - 1.00 

Investments in securities        

    Government and state        

enterprise securities 231.3 353.6 57.3 - - 642.2 1.20 - 6.80 

    Private enterprise securities 160.6 383.9 237.2 - 215.7 997.4 1.85 - 5.05 

    Deposits at banks which amounts 

maturing in over 3 months 10.0 - - - - 10.0 0.55 

Loans - - - 2.9 - 2.9 0.75 - 2.20 

Assets under insurance contracts        

Premium receivables - - - - 244.9 244.9 - 

Reinsurance assets - claims 

reserves - - - - 267.2 267.2 - 

Reinsurance receivables - - - - 243.4 243.4 - 

Liabilities under insurance 

contracts        

Insurance contract liabilities - claims 

reserves and outstanding claims - - - - 712.5 712.5 - 

Due to reinsurers - - - - 693.1 693.1 - 
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(Unit: Million Baht) 

 2018 

 Fixed interest rates     

 The repricing period or maturity date     

 Within 1 - 5 Over Floating Non-interest  Interest rate 

 1 year years 5 years interest rate bearing Total  (% p.a.) 

Financial assets        

Cash and cash equivalents - - - 285.9 53.3 339.2 0.10 - 0.75 

Investments in securities        

    Government and state        

enterprise securities 94.9 302.6 10.0 - - 407.5 1.0 - 6.80 

    Private enterprise securities 10.1 180.0 142.9 - 300.5 633.5 2.10 - 4.80 

    Deposits at banks which amounts 

maturing in over 3 months 390.0 - - - - 390.0 0.60 - 1.60 

Loans - - - 3.5 - 3.5 0.75 - 1.75 

Assets under insurance contracts        

Premium receivables - - - - 328.7 328.7 - 

Reinsurance assets - claims 

reserves - - - - 320.0 320.0 - 

Reinsurance receivables - - - - 82.4 82.4 - 

Liabilities under insurance 

contracts        

Insurance contract liabilities - claims 

reserves and outstanding claims - - - - 760.2 760.2 - 

Due to reinsurers - - - - 456.6 456.6 - 

(2) Equity position risk 

Equity position risk is the risk that changes in the market prices of equity 
securities will result in fluctuations in revenues and in the values of financial 
assets. 

As at 31 December 2019 and 2018, the Company has risk from its investments 
in securities of which the price will change with reference to market conditions.  

(c) Liquidity risk 

Liquidity risk is the risk that the Company will be unable to liquidate its financial assets 
and/or procure sufficient funds to discharge its obligations in a timely manner, 
resulting in the occurrence of a financial loss.  
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The Company manages liquidity risk by managing the premium collection process to 
minimise the collection period and maximise the amount collected. To ensure that the 
Company has sufficient liquidity to meet possible future obligations, including claims 
expenses and operating expenses, investments are time appropriately and liquidity 
risk is managed by securing alternative sources of funds, such as bank overdraft 
accounts. 

Counting from the financial position date, the periods to maturity of assets and 

liabilities held as at 31 December 2019 and 2018 are as follows: 

 (Unit: Million Baht) 

 2019 

 At call Within 1 year 1 - 5 years Over 5 years Unspecified Total 

Financial assets       

Cash and cash equivalents 246.8 - - - - 246.8 

Investments in securities 213.7 401.9 737.5 294.5 2.0 1,649.6 

Loans - 0.5 1.6 0.8 - 2.9 

Assets under insurance 

contracts       

Premium receivables - 244.9 - - - 244.9 

Reinsurance assets - 

claims reserves  - 134.8 130.8 1.6 - 267.2 

Reinsurance receivables - 243.4 - - - 243.4 

Liabilities under 

insurance contracts       

Insurance contract liabilities 

- claims reserves and 

outstanding claims - 376.1 332.9 3.5 - 712.5 

Due to reinsurers - 693.1 - - - 693.1 
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 (Unit: Million Baht) 

 2018 

 At call Within 1 year 1 - 5 years Over 5 years Unspecified Total 

Financial assets       

Cash and cash equivalents 339.2 - - - - 339.2 

Investments in securities 298.5 495.1 482.5 152.9 2.0 1,431.0 

Loans - 0.7 1.7 1.1 - 3.5 

Assets under insurance 

contracts       

Premium receivables - 328.7 - - - 328.7 

Reinsurance assets - 

claims reserves  - 149.9 110.0 60.1 - 320.0 

Reinsurance receivables - 82.4 - - - 82.4 

Liabilities under 

insurance contracts       

Insurance contract liabilities 

- claims reserves and 

outstanding claims - 409.9 278.0 72.3 - 760.2 

Due to reinsurers - 456.6 - - - 456.6 

30.3 Fair value  

As of 31 December 2019 and 2018, the Company had assets measured at fair value, and 

had assets measured at cost but have to disclose fair value, using different levels of inputs 

as follows:  
(Unit: Million Baht) 

 2019 

 

Book 

value Fair value 

  Level 1 Level 2 Level 3 Total 

Assets measured at fair value      

Available-for-sale investments      

 Debt instruments    1,304.4 - 1,304.4 - 1,304.4 

 Equity instruments 213.7 200.0 13.7 - 213.7 

Property, buildings and equipment                        

- property and buildings 26.8 - - 26.8 26.8 

Assets which fair value are disclosed      

Cash and cash equivalents 246.8 246.8 - - 246.8 

Held-to-maturity investments      

 Debt instruments 119.5 - 128.9 - 128.9 

 Deposits at banks which amounts 

 maturing in over 3 months 10.0 10.0 - - 10.0 

Other investments 2.0 - - 19.8 19.8 

Loans 2.9 - - 2.9 2.9 
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(Unit: Million Baht) 

 2018 

 

Book 

value Fair value 

  Level 1 Level 2 Level 3 Total 

Assets measured at fair value      

Available-for-sale investments      

 Debt instruments    621.1 - 621.1 - 621.1 

 Equity instruments 298.5 284.8 13.7 - 298.5 

Property, buildings and equipment                        

- property and buildings 27.0 - - 27.0 27.0 

Assets which fair value are disclosed      

Cash and cash equivalents 339.2 339.2 - - 339.2 

Held-to-maturity investments      

 Debt instruments 119.4 - 117.1 - 117.1 

 Deposits at banks which amounts 

 maturing in over 3 months 390.0 390.0 - - 390.0 

Other investments 2.0 - - 24.8 24.8 

Loans 3.5 - - 3.5 3.5 

 The fair value hierarchy of assets as at 31 December 2019 and 2018 presents according to 

Note 4.20 to the financial statements.  

 The method used for fair value measurement depends upon the characteristics of the 

assets. The Company establishes the fair value by adopting the following methods: 

(a) For financial assets maturing in the short-term, which consist of cash and cash 

equivalents and deposits at banks, the fair value is estimated based on the book value 

presented in the statements of financial position. 

(b) For investments in debt instruments, fair value is determined by using the yield curve 

as announced by the Thai Bond Market Association. 

(c) Investments in marketable equity securities has been presented at fair value by using 

market price. Investments in unit trusts has been presented at fair value, derived from 

quoted market price or determined by using the net asset value as announced by 

asset management company. Investments in non-marketable equity securities is 

determined by using a generally accepted valuation methodology. 
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(d) Fair value of loans carrying interest at floating rates and without significant credit risk 

is estimated based on book value as presented in the statements of financial position. 

(e) For property, buildings and equipment - property and buildings, fair value is appraised 

by an independent professional appraiser using the market approach for land, and 

cost approach for building. The key assumptions used in such appraisal are price per 

square wah and price per square metre. 

 During the current year, there were no transfers within the fair value hierarchy. 

31. Capital management 

 The primary objectives of the Company’s capital management are to ensure that it has an 

appropriate financial structure in order to continue its business as a going concern, to 

provide a return to its shareholders and other related parties, and to maintain risk-based 

capital in accordance with Declaration of the OIC. 

32. Approval of financial statements 

 These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors 

on 17 February 2020. 
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