The First Innovative Insurer

ประวัติความเปนมา
History

สมเด็จพระศร�สวร�นทิราบรมราชเทว� พระพันวัสสาอัยยิกาเจา
“ดวยทรงเล็งเห็นวาควรจัดตั้งบร�ษัทของคนไทยข�้น
เพ�่อมิใหสูญเสียเง�นตราแกตางประเทศ”
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.”
วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2481
ภายใตชื่อ “บร�ษัท สยามประกันภัย จำกัด”
ดำเนินธุรกิจรับประกันว�นาศภัยทุกชนิดนับเปน
บร�ษัทประกันภัยแหงแรกของคนไทย
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�งเปลี่ยนชื่อเปน 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 ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยโดยใชชื่อยอ TIC นับเปนบร�ษัท
ประกันภัยบร�ษัทแรกที่เขาเปนบร�ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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.

ในป พ.ศ. 2536
ไดแปรสภาพเปนบร�ษัทมหาชน เมื่อเดือนสิงหาคม
In 1993
The company was transformed into a public
company in August,1993
ในป พ.ศ. 2546
บร�ษทั ฯ ไดรบั รางวัล Best Corporate Governance
Report Award จาก SET Award 2003 ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
In 2003
The company won the Best Corporate
Governance Report Award from SET Award
2003 by the Stock Exchange of Thailand

ในป พ.ศ. 2553
บร�ษัทฯ ไดรับรางวัลบร�ษัทไดรับรางวัลบร�ษัทประกัน
ว�นาศภัยทีม่ กี ารพัฒนาดีเดน อันดับ 2 ประจำป 2553
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสร�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.
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สรุปอัตราสวนทางการเง�นที่สำคัญ
Financial Highlights

2562
2019

2561
2018

2560
2017

1.13

1.11

1.15

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

Current Ratio (Times)

อัตราหมุนเว�ยนเบี้ยประกันคางรับ (วัน)

Turnover of Premium Receivables (Days)

43.39

48.81

48.87

Retention Rate (%)

Retention Rate (%)

56.46

66.87

56.46

อัตราการจายคาสินไหมทดแทนตอเบี้ย

Loss Ratio (%)

58.73

60.64

50.61

Earnings on Underwriting to Net Premium

22.13

9.74

26.44

64.83

68.70

79.85

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากำไร

ประกันภัยที่ถือเปนรายได (%)
อัตรากำไรขั้นตน (%)

Written (%)
อัตราสวนคาใชจายในการรับประกันตอเบี้ย

Underwriting Expenses and Operating

ประกันภัยที่ถือเปนรายได (%)

Expenses Ratio (%)

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%)

Return Investment (%)

1.93

2.84

4.25

อัตราสวนของผูถือหุนตอเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

Shareholders’ Equity to Net Premium Written

0.49

0.37

0.54

(เทา)

Ratio (Times)

อัตรากำไรสุทธิตอรายไดรวม (%)

Net Profit Margin (%)

2.36

-2.98

3.37

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%)

Return on Equity (%)

9.15

-11.03

11.81

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (%)

Return on Total Assets (%)

1.72

-2.13

2.39

Total Assets Turnover (Times)

0.73

0.72

0.71

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)

Debt Equity Ratio (%)

4.18

4.51

3.89

POLICY LIABILITY TO CAPITAL FUND (เทา)

Policy Liability to Capital Fund (Times)

2.88

3.38

2.88

อัตราสวนเง�นสำรองตอสวนของผูถือหุน (เทา)

Unearned Premium Reserve to Capital Fund

1.82

2.06

1.70

35.13

37.36

34.86

2.43

-2.96

3.24

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราการหมุนเว�ยนของสินทรัพย (เทา)
อัตราสวนว�เคราะหนโยบายทางการเง�น

(Times)
อัตราสวนเง�นสำรองตอสินทรัพย (%)

Unearned Premium Reserve to Total Assets (%)

กำไรสุทธิตอหุน (บาท)

Earnings Per share (Baht)

เง�นปนผลตอหุน (บาท)

Dividend Per share (Baht)

หุนสามัญ

Ordinary share

0.00

0.00

1.00

หุนบุร�มสิทธิ

Preferred share

0.00

0.00

1.00

28.52

24.52

29.18

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)

Book Value Per Share (Baht)
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สารจากประธานกรรมการ
Message from the Chairman

เศรษฐกิจไทยในป 2562 ขยายตัวรอยละ 2.4 ปรับตัวดีข�้นจากป 2561 จากการ
ขยายตัวของการบร�โภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมรอยละ 4.5 และรอยละ 2.2 ตามลำดับ
โดยอุตสาหกรรมประกันว�นาศภัยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ�น 245,450 ลานบาท เพ��มข�้น
จากปกอนหนา 14,155 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.1
สำหรับผลการดำเนินงานในป 2562 บร�ษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีเบี้ย
ประกันภัยรับจำนวน 2,413 ลานบาท โดยมีกำไรจากการรับประกันภัย 24 ลานบาท และ
มีกำไรสุทธิ 57 ลานบาท โดยในปที่ผานมาบร�ษัทฯ มุงเนนในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ดำเนินธุรกิจเพ�่อสงเสร�มว�สัยทัศน ในการเปนผูนำดานนวัตกรรมประกันภัย โดยใหความ
สำคัญกับการปรับปรุงเปาหมาย กลยุทธ และวางแผนของทุกสวนงานเพ�อ่ สรางแรงขับเคลือ่ น
ในการเปลี่ยนแปลงจากทุกสวนงาน
สำหรับแนวทางในการดำเนินธุรกิจในป 2563 บร�ษัทฯ มุงเนนการดำเนินกลยุทธ
ตอเนื่องจากป 2562 ในการพัฒนา และปรับปรุงชองทางจำหนาย การตลาด ผลิตภัณฑ
นโยบายการรับประกันภัย ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน ระบบสารสนเทศ รวมถึงบุคลากร เพ�อ่ ให
ทุกสวนงานมีสวนรวมในการเปนผูนำดานนวัตกรรมประกันภัยของบร�ษัทฯ ตลอดจน
การใหประชาชนทุกกลุมสามารถเขาถึงการประกันภัยที่มีคุณภาพ และเหมาะสม
ในนามของคณะกรรมการบร�ษทั ฯ ขอขอบพระคุณทานผูถ อื หุน ลูกคา คูค า ตัวแทน
นายหนา ที่ใหความไววางใจ และสนับสนุนบร�ษัทฯ ดวยดีตลอดมา รวมถึงผูบร�หาร และ
พนักงาน ที่ ไดทุมเทความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอันเปนปจจัยสำคัญที่ทำให
การดำเนินงานของบร�ษัทฯ บรรลุผลสำเร็จดวยดี และนำพาบร�ษัทฯ ไปสูเปาหมาย เพ�่อให
บร�ษัทฯ เปนบร�ษัทประกันภัยที่ลูกคาใหความไววางใจมากที่สุด
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(ดร.สมชัย สัจจพงษ)
ประธานกรรมการ
บร�ษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

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.

Dr. Somchai Sujjapongse
Chairman
Thai Insurance Public Company Limited

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.
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คณะกรรมการบร�ษัท
Board of Directors

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

แตงตัง้ เปน กรรมการ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
Dr. Somchai Sujjapongse (Age 59 Years old)
Chairman / Chairman of the Investment Committee

Appointed Date July 11, 2018

การศึกษา / หลักสูตรการอบรม

Education / Certifications

- ปร�ญญาเอก เศรษฐศาสตร OHIO STATE UNIVERSITY สหรัฐอเมร�กา

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

- ปร�ญญาโท เศรษฐศาสตร OHIO STATE UNIVERSITY สหรัฐอเมร�กา

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

- ปร�ญญาตร� เศรษฐศาสตร (เกียรตินิยม) จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย

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

- หลักสูตรหลักนิติธรรมเพ�่อประชาธิป ไตย (นธป.) รุนที่ 3 สำนักงานศาล

- หลักสูตรผูบร�หารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย (TEPCot) รุนที่ 2

รัฐธรรมนูญ
- หลักสูตรผูบร�หารระดับสูงดานว�ทยาการพลังงาน วพน. รุน 3
สถาบันว�ทยาการพลังงาน พ.ศ. 2556
- การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผูบร�หารระดับสูงของรัฐว�สาหกิจ
และองคการมหาชน (PDI) สถาบันพระปกเกลา พ.ศ. 2554

สถาบันว�ทยาการการคา มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย พ.ศ. 2552
- หลักสูตรผูบร�หารระดับสูงสถาบันว�ทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 2 พ.ศ. 2549
สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (Thai institute of Directors : IOD)
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุนที่ 75 พ.ศ. 2549
- นักบร�หารระดับสูง ผูนำที่มีว�สัยทัศน รุนที่ 44 พ.ศ. 2548

- หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุนที่ 20
ว�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันว�ชาการปองกันประเทศประจำปการ
ศึกษา 2550-2551
ตำแหนงอื่น

Other Positions

กรรมการ

Director

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

Thai Group Holdings Public Company Limited

รองประธานกรรมการบร�หาร / ประธานสายงานสนับสนุนการบร�หาร /

Vice Chairman of the Executive Board / Chief Administrative Officer /

ประธานสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ / ประธานสายงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองคกร /

Chief of Information Technology /

ประธานสายงานสถาบันพัฒนาอาคเนย

Chief of Human Resources and Corporate Development /

บร�ษัท เคร�ออาคเนย จำกัด

Chief of Southeast Academy
Southeast Group Company Limited

ประสบการณทำงาน และ/หร�อตำแหนงที่สำคัญ 5 ปยอนหลัง
2558 - 2561 ปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

Experience and/or significant position within 5 years

2557 - 2558 อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

2015 – 2019 Permanent secretary, Ministry of Finance Commissioner

2554 - 2557 ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

2014 – 2015 Director-General, The Customs Department

2553 - 2554 ผูอ ำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐว�สาหกิจ กระทรวงการคลัง

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

แตง ตัง้ เปนกรรมการ วันที่ 15 มิถนุ ายน 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

Education / Certifications

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

- Master of Business Administration University of Utah, USA

- ปร�ญญาโท เศรษฐศาสตร มหาบัณฑิต จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย

- Master of Economics, Chulalongkorn University

- ปร�ญญาตร� เศรษฐศาสตร บัณฑิต จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย

- Bachelor of Economics, Chulalongkorn University

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

- Chartered Financial Analyst (CFA), CFA Institute USA

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

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

Professional, USA

Professional, USA

- หลักสูตรที่ปร�กษาทางการเง�นสมาคมบร�ษัทหลักทรัพย ไทย

- Financial Advisor Program, Association of Thai Securities Company

ตำแหนงอื่น

Other Positions

กรรมการ / บร�ษัท โกลบอล บิสสิเนส คอนเน็คชั่น จำกัด

Director / Global Business Connection Company Limited

ประสบการณทำงาน และ/หร�อตำแหนงที่สำคัญ 5 ปยอนหลัง

Experience and/or significant position within 5 years

2559 – ปจจ�บัน ผูอำนวยการอาวุโส บร�ษัท เคร�ออาคเนย จำกัด

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

2556 – 2558 ผูอำนวยการอาวุโส บร�ษัท กรุงไทยแอดไวซ เซอรร�่ จำกัด

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

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

2010 – 2014 Senior Vice President, Capital Nomura Securities, Plc
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คณะกรรมการบร�ษัท
Board of Directors

ดร. มหัทธนะ อัมพรพ�สฏิ ฐ (อายุ 43 ป)
กรรมการ / กรรมการบร�หาร / กรรมการผูจัดการ

แตงตัง้ เปน กรรมการ วันที่ 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

Education / Certifications

- ปร�ญญาเอก เศรษฐศาสตร

- Ph.D. in Economics

Claremont Graduate University, CA, USA.
- ปร�ญญาโท เศรษฐศาสตร
Claremont Graduate University, CA, USA.
- ปร�ญญาโท เศรษฐศาสตร
Suffolk University, MA, USA.
- ปร�ญญาโท ศิลปศาสตร การเง�นระหวางประเทศและเศรษฐศาสตร
จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
- ปร�ญญาตร� เศรษฐศาสตร
University of California, Irvine, CA, USA.

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

ตำแหนงอื่น

Other Positions

ไมมี

None

ประสบการณทำงาน และ/หร�อตำแหนงที่สำคัญ 5 ปยอนหลัง 2558-2561

Experience and/or significant position within 5 years

2560 – 2561 ผูอ ำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ

2017 – 2018 Senior Vice President, Business Development

บร�ษัท เคร�อไทย โฮลดิ�ง จำกัด (มหาชน)
2558 – 2560 ผูอ ำนวยการสวนนโยบายประกันภัย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

10

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

นายว�ศษิ ฐ โทนุสนิ (อายุ 53 ป)
รองประธานกรรมการ / กรรมการบร�หารความเสี่ยง / กรรมการบร�หาร

แตงตัง้ เปน กรรมการ วันที่ 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

Education / Certifications

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

- Bachelor Degree of Business Administration (Major in Finace)

ตำแหนงอื่น

Other Positions

ไมมี

None

ประสบการณทำงาน และ/หร�อตำแหนงที่สำคัญ 5 ปยอนหลัง

Experience and/or significant position within 5 years

2558 - ปจจ�บัน ผูอำนวยการอาวุโส บร�ษัท เคร�อไทย โฮลดิ�งส จำกัด (มหาชน)

2015 - Present Senior Vice President

2556 - 2558 ผูช ว ยกรรมการผูจ ดั การ บร�ษทั ชับบสามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2553 - 2556 ผูชวยผูอำนวยการ บร�ษัท โตเกียวมาร�นประกันชีว�ต (ประเทศไทย)

The South East Insurance Public Company Limited
2013 - 2015

จำกัด มหาชน

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

แตงตัง้ เปน กรรมการ วันที่ 15 มิถนุ ายน 2561
Mr. Trirong Butragaht (Age 50 Years old)
Director / Member of the Investment Committee

Appointed Date June 15, 2018

การศึกษา / หลักสูตรการอบรม

Education / Certifications

- Advance Management Program INSEAD, France

- Advance Management Program INSEAD, France

- ปร�ญญาโท International Management – Finance

- Master of International Management – Finance

International University of Japan
- ปร�ญญาตร� บร�หารธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร

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

ตำแหนงอื่น
กรรมการ / บร�ษัท เอส โซฟ�น จำกัด

Other Positions

กรรมการ / บร�ษัท เจนเทิลแอนดเนเชอรัล จำกัด

Director / S Sofin Company Limited

กรรมการ / บร�ษัท โฟรสปูน จำกัด

Director / Gentle and Natural Company Limited
Director / Fourspoona Company Limited

ประสบการณทำงาน และ/หร�อตำแหนงที่สำคัญ 5 ปยอนหลัง 2558-2561
2560 – ปจจ�บัน รองกรรมการผูจัดการ บร�ษัทเคร�ออาคเนย จำกัด

Experience and/or significant position within 5 years

2556 – 2560 รองกรรมการผูจัดการ ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)

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

2552 – 2556 ผูชวยกรรมการผูจัดการ ธนาคาร ไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)

2013 – 2017

Senior Executive Vice President, TMB Bank Public Company Limited

2009 – 2013

Executive Vice President,
Siam Commercial Bank Public Company Limited

12

นายสุธนัย ประเสร�ฐสรรพ (อายุ 65 ป)
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง

แตง ตัง้ เปนกรรมการ วันที่ 15 มิถนุ ายน 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

Education / Certifications

- ปร�ญญาโท ว�ทยาศาสตรมหาบัณฑิต จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย

- Master of Science in Information Systems Management,

การจัดการระบบ สารสนเทศ
- ปร�ญญาตร� เศรษฐศาสตรบญ
ั ฑิต 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 *
* ปจจ�บันไมไดรักษาสถานะภาพ

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

ตำแหนงอื่น

Other Positions

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ /

Chairman of the Audit Committee,

กรรมการบร�หารความเสี่ยง
บร�ษัท ฟอรจ�น พารท อินดัสตี้ จำกัด (มหาชน)
อนุกรรมการดานไอที
บร�ษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพยจำกัด

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

ประสบการณทำงาน และ/หร�อตำแหนงที่สำคัญ 5 ปยอนหลัง

Experience and/or significant position within 5 years

2561 – ปจจ�บัน ประธานกรรมการตรวจสอบ

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

บร�ษัท ฟอรจ�น พารท อินดัสตร�้ จำกัด (มหาชน)
2560 – ปจจ�บัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บร�ษัท ฟอรจ�น พารท อินดัสตร�้ จำกัด (มหาชน)
2560 – ปจจ�บัน กรรมการบร�หารความเสี่ยง
บร�ษัท ฟอรจ�น พารท อินดัสตร�้ จำกัด (มหาชน)
2558 – ปจจ�บัน อนุกรรมการดาน IT บร�ษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัด
2550 – 2558 ผูบร�หารระดับสูงธนาคารเพ�่อการสงออกและนำเขา แหงประเทศไทย
2549 – 2550 หัวหนางานตรวจสอบไทยธนาคาร

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
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คณะกรรมการบร�ษัท
Board of Directors

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

แตงตั้งเปนกรรมการ 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

Education / Certifications

- บัญชีบัณฑิต มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร

- Bachelor of Accounting, Thammasat University

- ประกาศนียบัตรการบร�หารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบร�หารระดับสูง

- Advanced Certificate Course in Management of Public Economics for

(ปกศ.) รุนที่ 8 สถาบันพระปกเกลา
- หลักสูตร Leadership Development Program สถาบัน National University
of Singapore (NUS) Business School ประเทศสิงคโปร
- หลักสูตรการกำกับดูแลที่ดีและ Anti –corruption สถาบัน IOD พ.ศ. 2557

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

ตำแหนงอื่น
Other Positions

ไมมี

None
ประสบการณทำงาน และ/หร�อตำแหนงที่สำคัญ 5 ปยอนหลัง 2558-2561
2558 – ปจจ�บัน อาจารยพ�เศษหลักสูตรปร�ญญาโทบร�หารธุรกิจ สาขาการบัญชี
ว�ทยาลัยพาณิชยศาสตร มหาว�ทยาลัยบูรพา
2558 – ปจจ�บัน อาจารยพเ� ศษหลักสูตรควบตร�-โท ทางการบัญชีและ บร�หารธุรกิจ (IBMP)
คณะพาณิชยศาสตร และการบัญชี มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
2548 – ปจจ�บัน อาจารยพ�เศษโครงการปร�ญญาโทการบัญชี (MAP)
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
2540 – ปจจ�บัน อาจารยพ�เศษภาคว�ชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
2540 – ปจจ�บัน ที่ปร�กษาและคณะทำงานจัดทำระบบศูนยสินทรัพยเพ�่อพัฒนา ระบบ
บัญชีบร�หาร ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2540 – ปจจ�บัน ที่ปร�กษาศูนยบร�การว�ชาการแหงจ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัยและโครงการ
ศึกษาตอเนื่องจ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย

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
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นางอภิญญา ปุญญฤทธิ์ (อายุ 65 ป)
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

แตง ตัง้ เปนกรรมการ วันที่ 15 มิถนุ ายน 2561
Mrs. Apinya Poonyarit (Age 65 Years old)
Independent Director / Member of the Audit Committee

Appointed Date June 15, 2018

การศึกษา / หลักสูตรการอบรม

Education / Certifications

- ปร�ญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จ�ตว�ทยาสังคม) จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย

- Master of Arts in Social Psychology, Chulalongkorn University

- ปร�ญญาตร� ศิลปศาสตรบัณฑิต (จ�ตว�ทยา) มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร

- Bachelor of Arts in Psychology, Thammasat University

- หลักสูตรว�ทยากร นักบร�หารดานการเง�นการธนาคาร

- Lecturer Program in Banking and Finance Management

- Participatory Approach to Self-Help Group (Germany)

- Participatory Approach to Self-Help Group (Germany)

- Human Resource Studies (U.K.)

- Human Resource Studies (United Kingdom)

ตำแหนงอื่น

Other Positions

ไมมี

None

ประสบการณทำงาน และ/หร�อตำแหนงที่สำคัญ 5 ปยอนหลัง

Experience and/or significant position within 5 years

2555 – 2559 ผูอ ำนวยการฝายเง�นฝากธนาคารเพ�อ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตร

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

2558 – 2560 อดีตอุปนายกสมาคมศิษยเกาเขมะสิร�อนุสสรณ
และอดีตรองประธานคณะทำงานบทบาทหญิงชาย (Gender) รวมพลัง
สรางสรรคสังคม ธ.ก.ส.
2554 – 2556 อดีตกรรมการสมาคมนักฝกอบรมแหงประเทศไทย
2547 – 2551 อดีตกรรมการสมาคมจ�ตว�ทยาแหงประเทศไทย

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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คณะผูบร�หาร

Executive Officers
ประสบการณ

บร�ษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต เดือนมกราคม 2563
ผูอำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ
บร�ษัท เคร�อไทย โฮลดิ�ง จำกัด (มหาชน)
ผูอำนวยการสวนนโยบายประกันภัย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

การศึกษา

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

ดร. มหัทธนะ อัมพรพ�สิฏฐ
กรรมการผูจัดการ

Dr. Mahatana Ampornpisit
Managing Director

ปร�ญญาโท เศรษฐศาสตร
Suffolk University, MA, USA.
ปร�ญญาโท ศิลปศาสตร การเง�นระหวางประเทศ
และเศรษฐศาสตร
จ�ฬาลงกรณมหาว�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.
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ประสบการณ

Experience

การศึกษา

Education

ประสบการณ

Experience

การศึกษา

Education

บร�ษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต เดือน กรกฎาคม 2561
ผูอำนวยการอาวุโส ฝายบัญชีและการเง�น
บร�ษัท เคร�อไทย โฮลดิ�ง จำกัด (มหาชน)
ผูอำนวยการแผนกบัญชีการเง�นและการลงทุน
บร�ษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ผูชวยผูอำนวยการแผนกบัญชีการเง�น
บร�ษัท แมนูไลฟ (ประเทศไทย)
ประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)

นางสาวอารยา สวัสดิชัย

รองกรรมการผูจัดการ สายงานการเง�น

Ms. Araya Sawatdichai

Assistant Managing Director of Finance and
Accounting

ปร�ญญาโท เศรษฐศาสตร
Master of Commerce - Economics,
มหาว�ทยาลัยนิวเซาทเวลส ประเทศออสเตรเลีย
University of New South Wales, Australia
ปร�ญญาตร� บัญชี, สารสนเทศทางการบัญชี
Bachelor’s degree Faculty of Commerce and
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
Accountancy ,
จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
Chulalongkorn University

บร�ษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งแตเดือนมกราคม 2563
ผูชวยผูอำนวยการ
บร�ษัท อาคเนยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
รองผูอำนวยการ
บร�ษัท เมืองไทยประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)
ผูจัดการอาวุโส

นางสาวจันทิมา ศิร�จรรยาวัฒน
ผูชวยผูอำนวยการ สายงานนวัตกรรม และ
คิดคนผลิตภัณฑ

Ms. Juntima Sirichanyawat
Assistant Vice President of Innovation and
Product

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

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
บร�ษทั กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวต� จำกัด (มหาชน) 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.

ปร�ญญาโท ว�ศวกรรมซอฟแวร
มหาว�ทยาลัยศร�ปทุม
ปร�ญาตร� ว�ทยาศาสตรคอมพ�วเตอร
มหาว�ทยาลัยศร�ปทุม

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

17

คณะผูบร�หาร

Executive Officers
ประสบการณ

Experience

การศึกษา

Education

ประสบการณ

Experience

นายกรเอก ศร�ทิพาธร

การศึกษา

Education

ผูชวยผูอำนวยการ สายงานปฏิบัติการ

ปร�ญญาตร� สาขาการตลาด
มหาว�ทยาลัยรามคำแหง

Mr.Kornaek Sritipathon

การอบรม

Training

บร�ษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต เดือน ธันวาคม 2562
ผูอำนวยการสายงานการตลาด
บร�ษัท แกรนดโฮมมารท จำกัด
ผูจัดการอาวุโส ฝายขายและการตลาด
โรเธนเบิรก กรุป
ผูจัดการสวนสื่อสารการตลาด
บร�ษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จำกัด (มหาชน)

นางสาวจ�ตติพร ไวโรจนวท� ยาการ
ผูชวยผูอำนวยการสายงานขาย

ปร�ญญาโท การว�จัยทางพฤติกรรมศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร (นิดา)
ปร�ญญาตร� นิเทศศาสตร
มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

Ms. Chitiporn Virotvithayagan
Assistant Vice President of Sales

บร�ษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต เดือน กุมภาพันธ 2559
ผูจัดการภาคเหนือ
บร�ษัท เคเอสเค ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ผูจัดการ ฝายขายภาคเหนือ
บร�ษัท แอกซา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ผูจัดการสาขา
บร�ษทั อลิอนั ซ ซี.พ�. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ฝายการตลาด
บร�ษัท คิวบีอี ประกันภัย ประเทศไทย จำกัด
(มหาชน)

Assistant Vice President of Operation
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ANZIIF Thai (Certificate Program)
TII (Special Program)
PRH Program

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

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

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.

Bachelor of Business Administration
Ramkhamhaeng University
ANZIIF Thai (Certificate Program)
TII (Special Program)
PRH Program

นายชาลี ลีตกิ ลุ

ผูชวยผูอำนวยการสายงานการตลาด

Mr. Chalee Leetikul

Assistant Vice President of Branding and
Digital Marketing

ประสบการณ

Experience

การศึกษา

Education

ประสบการณ

Experience

การศึกษา

Education

บร�ษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต เดือน มกราคม 2563
ผูจัดการสายงานการตลาดดิจ�ทัลประจำ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก
บร�ษัท นิสสัน เอชีย และโอเชียเนีย
ผูชวยรองประธานสายงานการตลาดดิจ�ทัล
และคอนเทนต
บร�ษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีว�ต จำกัด
(มหาชน)
หัวหนาสายงานการตลาดดิจ�ทัลและคอนเทนต
บร�ษัท แบงกอก เซิรช เทคโนโลยี
ผูอำนวยการสายงานบรรณาธิการเว็บไซต
บร�ษัท แบงกอก เซิรช เทคโนโลยี
ปร�ญญาตร� มนุษยศาสตร
มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย
ประกาศนียบัตร การจัดการธุรกิจ
TAFE NSW College ออสเตรเลีย
ประกาศนียบัตรทางการตลาด
สถาบันบัณฑิตบร�หารธุรกิจศศินทร
แหงจ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย

บร�ษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งแตป 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

นายธนเสฏฐ มหาสิทธิธำรงกุล

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

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

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

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
Bachelor’s degree Computer Science
Suan Sunandha Rajabhat University

ผูชวยผูอำนวยการ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Mr. Thanaseth Mahasitithumrongkul
Assistant Vice President of Information
Technology
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คณะผูบร�หาร

Executive Officers
ประสบการณ

Experience

การศึกษา

Education

บร�ษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งแตป 2547
ปร�ญญาตร� (บร�หารธุรกิจ)
มหาว�ทยาลัยหอการคาไทย

นางสาวจ�ฑามาศ สอทิพย

เลขานุการบร�ษัท / ผูชวยผูอำนวยการสายงาน
ความสัมพันธองคกร

Ms. Jutamas Sorthip

Company Secretary /
Assistant Vice President of Corporate Relations
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The Thai Insurance Public Company Limited
2004 - Present
Bachelor of Business
University of the Thai Chamber of
Commerce

รายชื่อผูถือหุนรายใหญ
Major Shareholders

ขอมูล ณ วัน Record Date วันที่ 16 มีนาคม 2563
Information From the Record Date On March 16, 2020

ลำดับ
No

ชื่อผูถือหุน
Name

1.

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

2.

นางนิตยา บุรณเวช
Mrs.Nittaya Puranaveja

ทุนจดทะเบียนและเร�ยกชำระเต็มมูลคาแลว
235,000,000 บาท (23,500,000 หุน
แบงออกเปน
หุนสามัญ
234,999,830 บาท (23,499,283 หุน
หุนบุร�มสิทธิ
170 บาท
(17 หุน
Authorized Capital and Fully Paid
235,000,000 Bath
Divided to
Ordinary Share 234,999,830 Baht
Preferred Share
170 Baht

จำนวนหุน
Unit

%*

21,957,646

93.44%

179,700

0.76%

มูลคาหุนละ 10 บาท)
มูลคาหุนละ 10 บาท)
มูลคาหุนละ 10 บาท)

(23,500,000 Share(s) / Par Value 10 Baht)
(23,499,283 Share(s) / Par Value 10 Bath)
(17Share(s) / Par Value 10 Bath)

นโยบายการจายเง�นปนผล
จายไมต่ำกวารอยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ข�้นอยูกับผลการดำเนินงาน แนวโนมของภาวะเศรษฐกิจและความเพ�ยงพอของเง�นกองทุนที่บร�ษัทฯ ตองดำรงไว
ตามขอกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งความเพ�ยงพอของเง�นกองทุนตอการขยายงาน
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.
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โครงสรางองคกร

Organization Structure

คณะกรรมการบร�ษัท
Board of Directors

คณะกรรมการ
พ�จารณาการลงทุน

Investment Committee

คณะกรรมการบร�หาร
Executive Committee

สำนักบร�หารโครงการพ�เศษ
Special Project Management

สำนักกรรมการ
และเลขานุการบร�ษัท
Director's office /
Company Secretary

กรรมการผูจัดการ
Managing Director

รองกรรมการผูจัดการ

ฝายลงทุน

Investment Dept

Deputy Managing Director

สายงานขาย
Sale

สายงานการตลาด
Marketing

ฝายขาย 1
Sale 1

ฝายการตลาด
Marketing

ฝายบัญชีและจัดเก็บเบี้ย
Accounting & Collection

ฝายขาย 2
Sale 2

ฝายการตลาด Online
Online Marketing

ฝายกฏหมาย
Legal

สายงานการเง�น
Finance

สายงานวางแผน
กลยุทธองคกรและพัฒนาธุรกิจ
Strategic Planning and
Business Development
ฝายวางแผนกลยุทธองคกร
Strategic Planning
ฝายพัฒนาธุรกิจ

Business Development Actuary

สวนงาน
Management Information
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สายงานพ�จารณารับประกันภัย
Underwrite
ฝายพ�จารณารับประกันภัย
Underwrite

ฝายคณิตศาสตรประกันภัย
Actuary

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

Risk Management Committee

สำนักบร�หารความเสี่ยงและ
กำกับการปฎิบัติตามกฎหมาย
Risk Management and
Compliance office

สวนงานกำกับ
และปฏิบัติตามกฎหมาย
Compliance office

สวนงานบร�หารความเสี่ยง
Risk Management

สำนักตรวจสอบ

Internal Audit Office

สายงานปฏิบัติการ
Operation

สายงานนวัตกรรม
และคิดคนผลิตภัณฑ
Innovation and
Product Development

ฝายบร�การและลูกคาสัมพันธ
Service and customer relation

ฝายงานนวัตกรรม

สายงานเทคโนโลยี
Information Technology
ฝายดูแลโครงสราง
ระบบสารสนเทศ
Infrastructure

สายงานความสัมพันธองคกร
Corporate Relations
ฝายทรัพยากรบุคคล

Human Resource Management

Innovation

ฝายสินไหม
Claim

ฝายคิดคนผลิตภัณฑ

ฝายพัฒนาแพลตฟอรม
Platform Development

Product Development

ฝายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology

ฝายสื่อสารองคกร

Corporate Communication

ฝายบร�การสำนักงาน

Office Service & Admin
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การแปลงสภาพหุนบุร�มสิทธิเปนหุนสามัญ

Conversion of preferred shares into ordinary shares
การแปลงสภาพหุนบุร�มสิทธิเปนหุนสามัญ
ตามที่ที่ประชุมว�สามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 ของ บร�ษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2552 ไดมีมติอนุมัติการเพ��มทุนจดทะเบียน
โดยการออกหุน บุรม� สิทธิใหม บร�ษทั ฯไดดำเนินการจัดสรรหุน บุรม� สิทธิเพ�ม� ทุนดังกลาวใหกบั ผูถ อื หุน เดิม จำนวน 4,500,000 หุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ไดรบั เปนหลักทรัพยจดทะเบียนโดยใหเร�ม� ทำการซือ้ ขายไดตง้ั แตวนั ที่ 1 เมษายน 2552 โดยกำหนดใหบรุ ม� สิทธิของหุน บุรม� สิทธิมอี ายุจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555
เมื่อครบกำหนดเวลาดังกลาวแลว ใหบุร�มสิทธิของหุนบุร�มสิทธิเปนอันสิ�นสุดลงทันที โดยใหมีสิทธิเปนอยางเดียวกับหุนสามัญ และใหแปลงหุนบุร�มสิทธิเปนหุนสามัญ
ในอัตราหุนบุร�มสิทธิ 1 หุนตอ หุนสามัญ 1 หุน ในการนี้ใหทำไดโดยผูถือหุนบุร�มสิทธิยื่นคำขอแปลงหุนตอบร�ษัทฯ พรอมกับสงมอบใบหุนคืนใหแกบร�ษัทฯ ตาม
หลักเกณฑ เง�่อนไข และว�ธีการที่บร�ษัทกำหนดฯ โดยกำหนดวันใชสิทธิแปลงสภาพหุนบุร�มสิทธิ เปนหุนสามัญ ทุกวันที่ 15 กุมภาพันธ วันที่ 15 มิถุนายน และ
วันที่ 15 ตุลาคม ของทุกป จนกวาหุนบุร�มสิทธิจะแปลงเปนหุนสามัญหมด โดยผูถือหุนบุร�มสิทธิสามารถใชสิทธิแปลงหุนครั้งแรกในวันที่ 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
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โครงสรางของคณะกรรมการ ประจำป 2562
คณะกรรมการประกอบดวย คณะกรรมการบร�ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการนโยบายและกลยุทธ คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณา
คาตอบแทน คณะกรรมการพ�จารณาการลงทุน คณะกรรมการบร�หาร และคณะกรรมการบร�หารความเสีย่ ง มีขอบเขตหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ สรุปไดดงั นี้
1. คณะกรรมการบร�ษัท มีจำนวน 8 คน มีอำนาจหนาที่ในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบร�ษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให
ฝายจัดการดำเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กรรมการของบร�ษัทฯ สองคนลงลายมือชื่อรวมกันและ
ประทับตราสำคัญของบร�ษัทฯ มีอำนาจกระทำการผูกพันแทนบร�ษัทฯ ไดตามเง�่อนไขที่ระบุไวในหนังสือรับรองและขอบังคับของบร�ษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 คน มีหนาที่ดูแลใหบร�ษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดูแลไมใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนโดยการสอบทานรายการระหวางบร�ษัทฯ หร�อบร�ษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบร�ษัทฯ
พรอมกำหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชีตลอดจนสอบทานรายงานทางการเง�นของบร�ษทั ฯ ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีอยางพอเพ�ยงและเชือ่ ถือได
(สามารถอานรายละเอียดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบใน www.thaiins.com)
3. คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน มีจำนวน 3 คน มีหนาที่กำหนดหลักเกณฑว�ธีการเกี่ยวกับการบร�หารงานบุคคล การกำหนด
คาตอบแทนของคณะกรรมการ ผูบร�หาร พนักงาน และคาตอบแทนของที่ปร�กษา เสนอแนะว�ธีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการ และติดตาม
ผลการประเมิน รวมทั้งมีหนาที่สรรหากรรมการเพ�่อมาดำรงตำแหนง
4. คณะกรรมการนโยบายและกลยุทธ มีจำนวน 3 คน ทำหนาที่สนับสนุนคณะกรรมการและฝายจัดการ ใหคำปร�กษาในการกำหนดนโยบายทิศทาง
การดำเนินธุรกิจ เปาหมายกลยุทธ ติดตามและประเมินผล ตลอดจนใหคำแนะนำคณะกรรมการและฝายจัดการในการดำเนินการธุรกิจใหเปนไปตามนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. คณะกรรมการพ�จารณาการลงทุน มีจำนวน 3 คน เพ�่อใหสอดคลองกับประกาศเร�่องการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสร�ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) คณะกรรมการจ�งมีมติจดั ตัง้ คณะกรรมการพ�จารณาการลงทุนเพ�อ่ มีหนาทีก่ ำหนดนโยบายการลงทุนพ�จารณาจัดทำ
ระเบียบ ว�ธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน พ�จารณาและอนุมัติการลงทุน รวมทั้งกำกับดูแลสถานะของเง�นลงทุนของบร�ษัท ใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนและ
ขอกำหนดของ คปภ.
6. คณะกรรมการบร�หาร มีจำนวน 2 คน โดยคณะกรรมการบร�หารทัง้ คณะเปนสมาชิกของคณะกรรมการนโยบายและกลยุทธ มีหนาทีก่ ำหนดนโยบาย
เปาหมาย กลยุทธ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำป เพ�่อเสนอใหคณะกรรมการบร�ษัทอนุมัติ ตลอดจนควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ
ใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย กลยุทธ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบร�ษัท
7. คณะกรรมการบร�หารความเสีย่ ง มีจำนวน 6 คน ทำหนาทีก่ ำหนดขอบเขตการบร�หารความเสีย่ งใหสอดคลองกับนโยบายการบร�หารความเสีย่ ง
บร�ษัทและครอบคลุมประเภทความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอรายได เง�นกองทุน ชื่อเสียง หร�อการดำรงอยูของบร�ษัท

ลำดับที่

รายชื่อ

ตำแหนง

หมายเหตุ

ประธานกรรมการ

กรรมการที่เปนผูบร�หาร

รองประธานกรรมการ

กรรมการที่เปนผูบร�หาร

1.

ดร. สมชัย สัจจพงษ

2.

นางสาวอรวรรณ วรปญญา

3.

นายว�ศิษฐ โทนุสิน

กรรมการ

กรรมการที่เปนผูบร�หาร

4.

นายอานนท ชนไมตร�

กรรมการ

-

5.

นายไตรรงค บุตรากาศ

กรรมการ

-

6.

นายสมชาย ว�วัฒนวัฒนา

กรรมการอิสระ

-

7.

นายสุธนัย ประเสร�ฐสรรพ

กรรมการอิสระ

-

8.

นางอภิญญา ปุญญฤทธิ์

กรรมการอิสระ

-

หมายเหตุ :
ลำดับที่ 2 พนจากตำแหนงกรรมการ เนื่องจากลาออก มีผลนับแตวันที่ 6 กันยายน 2562
ลำดับที่ 3 ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ มีผลนับแตวันที่ 6 กันยายน 2562
ลำดับที่ 1 ไดรับการแตงตั้งเปนรักษาการกรรมการผูจัดการอีกตำแหนง มีผลนับแตวันที่ 6 กันยายน 2563
* เปนกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพัน บร�ษัทฯ ตามกำหนดในหนังสือรับรองบร�ษัทฯ
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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.

No.

Name

Position

Remark

1.

Dr.Somchai Sujjapongse*

Chairman

Executive Director

2.

Ms.Orawan Vorapanya*

Vice Chairman

Executive Director

3.

Mr.Wisit Thonusin*

Director

Executive Director

4.

Mr.Anon Chonmaitree*

Director

-

5.

Mr.Trirong Butragaht*

Director

-

6.

Mr.Somchai Wiwatwattana

Independent Director

-

7.

Mr.Suthanai Prasertsan

Independent Director

-

8.

Mrs.Apinya Poonyarit

Independent Director

-

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
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ลักษณะโครงสรางของคณะกรรมการบร�ษัท ประจำป 2562
ประกอบดวย
กรรมการที่เปนผูบร�หาร
3 ทาน
กรรมการที่ไมไดเปนผูบร�หาร
2 ทาน
กรรมการที่เปนอิสระ
3 ทาน
คณะกรรมการบร�ษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน เทากับหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปจจ�บันมีจำนวน 8 ทาน องคประกอบ
ของคณะกรรมการบร�ษทั มีความเหมาะสมทีจ่ ะทำใหคณะกรรมการสามารถปฏิบตั หิ นาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประธานกรรมการบร�ษทั ไมไดเปนบุคคลเดียว
กับกรรมการผูจัดการ และไมมีความสัมพันธใดๆกับฝายบร�หาร
คุณสมบัติของกรรมการที่เปนอิสระ
1. มีอายุไมเกิน 65 ป
2. มีการศึกษาไมต่ำกวาปร�ญญาตร�
3. มีคุณสมบัติของการเปนกรรมการอิสระตามหลักเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยกำหนด
(ขอ 1 – 2 เปนคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บร�ษัทฯกำหนดข�้น มากกวาเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กำหนด)
เลขานุการบร�ษัท
คณะกรรมการบร�ษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2560 ไดมีมติแตงตั้ง นางสาวจ�ฑามาศ สอทิพย ทำหนาที่เปนเลขานุการบร�ษัท
ซึ่งเปนผูมีความรูความสามารถ โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
- ใหคำแนะนำ หลักเกณฑ ขอกำหนด ระเบียบ และกฎหมาย ที่คณะกรรมการตองทราบในการทำหนาที่กรรมการบร�ษัทจดทะเบียน
- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้
• ทะเบียนกรรมการ
• หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปของบร�ษัท
• หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
• เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหร�อผูบร�หาร
• ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ตามที่ไดรับมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการกำหนดการประชุมอยางนอยไตรมาสละครั้ง กรรมการทุกทานมีอิสระที่จะเสนอวาระในการประชุมโดยมีการกำหนดวาระไว
ชัดเจนเปนการลวงหนาเลขานุการบร�ษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมแกกรรมการเปนการลวงหนา
อยางนอย 7 วันกอนการประชุม เลขานุการบร�ษัทเปนผูจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร มีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่พรอมให
คณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
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The Company’s Board of Directors for 2019
comprise of
Managerial director
Non-managerial directors
Independent directors

3 persons
2 persons
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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การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยป 2562

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหนง

การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
คณะ
กรรมการ
บร�ษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหาและ นโยบายและ พ�จารณาลงทุน บร�หาร
บร�หาร
พ�จารณา
กลยุทธ
ความเสี่ยง

1. ดร. สมชัย สัจจพงษ

ประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการบร�หาร /
ประธานกรรมการสรรหา
และพ�จารณาคาตอบแทน /
ประธานกรรมการนโยบายและกลยุทธ
/ ประธานกรรมการพ�จารณาลงทุน

5/6

-

3/3

-

8/8

2. นายว�ศิษฐ โทนุสิน

รองประธานกรรมการ /
กรรมการบร�หารความเสี่ยง /
กรรมการนโยบายและกลยุทธ /
กรรมการบร�หาร

2/2

-

-

-

-

-

7/7

3. นายไตรรงค บุตรากาศ

กรรมการ / กรรมการพ�จารณาลงทุน

6/6

-

-

-

8/8

-

-

4. นายอานนท ชนไมตร�

กรรมการ / กรรมการพ�จารณาลงทุน

6/6

-

-

-

8/8

-

-

5. นายสุธนัย ประเสร�ฐสรรพ

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง /

6/6

4/4

3/3

-

-

6/7

-

-

25/25

กรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน

6.นายสมชาย ว�วัฒนวัฒนา

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
/ กรรมการสรรหาและพ�จารณา
คาตอบแทน

6/6

4/4

3/3

-

-

3/3

-

7. นางอภิญญา ปุญญฤทธิ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
/ กรรมการสรรหาและพ�จารณา
คาตอบแทน

6/6

4/4

3/3

-

-

-

-

-

-

4/4

18/18

การเขารวมประชุมกรรมการที่ลาออกระหวางป
1. นางสาวอรวรรณ วรปญญา รองประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง /
กรรมการนโยบายและกลยุทธ /
กรรมการบร�หาร
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2/2

-

-

The details of attending meetings are as Following 2019

Name
1. Dr.Somchai Sujjapongse

Attended (Time)

Position

Board of
Directors

Chairman / Chairman of the Executive Committee /

Audit
Committee

Normination
and Compensation
Committee

Strategy and Investment
Risk
Executive
policy
Management Committee
Committee
Committee
Committee

5/6

-

3/3

-

8/8

-

25/25

2/2

-

-

-

-

-

7/7

Chairman of the Strategy and policy Committee /
Chairman of the Investment Committee /
Chairman of the Normination and Compensation
Committee

2. Mr.Wisit Thonusin

Vice Chairman /
Member of Risk Management Committee /
Member of the Strategy and policy Committee /
Executive Committee

3. Mr.Trirong Butragaht

Director / Member of the Investment Committee

6/6

-

-

-

8/8

-

-

4. Mr.Anon Chonmaitree

Director / Member of the Investment Committee

6/6

-

-

-

8/8

-

-

5. Mr.Suthanai Prasertsan

Independent Director / Vice Chairman/

6/6

4/4

3/3

-

-

6/7

-

6/6

4/4

3/3

-

-

3/3

-

6/6

4/4

3/3

-

-

-

-

-

-

4/4

18/18

Chairman of Risk Management Committee /
Chairman of Audit Committee /
Member of the Normination
and Compensation Committee

6. Mr.Somchai Wiwatwattana

Independent Director / Member of Risk Management
Committee / Member of Audit Committee / Member
of the Normination and Compensation Committee

7. Mrs.Apinya Poonyarit

Independent Director / Member of Audit
Committee / Member of the Normination and
Compensation Committee

Resigned Director during the year
1. Ms.Orawan Vorapanya

Vice Chairman /

2/2

-

-

Chairman of Risk Management Committee /
Member of the Strategy and policy Committee /
Executive Committee /

31

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

Management and corporate governance
ภาวะผูนำและว�สัยทัศน
คณะกรรมการไดมสี ว นใหความเห็นชอบตอการกำหนด ว�สยั ทัศน ภารกิจ คานิยมองคกร กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบร�ษทั ฯ
ตลอดจนติดตามใหฝายจัดการดำเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนด ภายใตการจัดการที่มีระบบควบคุมภายในที่ดี เพ�่อใหบร�ษัท
ดำเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
Vision (ว�สัยทัศน)
เปนผูนำดานนวัตกรรมประกันภัยเพ�่อทำใหทุกคนสามารถเขาถึงประกันได โดยการนำเทคโนโลยีมาปรับใชเพ�่อสรางนวัตกรรม
Mission (พันธกิจ)
พัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจโดยเนนการลดความซับซอนของกระบวนการ รวมถึงโครงสรางองคกร และสงเสร�มระบบตางๆ
ใหเปนอัตโนมัติ
Core Values (คานิยม)
• Trust มีความนาเชื่อถือ
• Innovation สรางสรรคนวัตกรรม
• Customer Centric ลูกคาเปนศูนยกลาง

การสรรหากรรมการและผูบร�หาร
การแตงตั้งคณะกรรมการบร�ษัทฯ : กรรมการมีไมนอยกวา 5 คน โดยจำนวนกรรมการสูงสุดมีได ไมจำกัด และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมการทั้งหมด ตองมีถิ�นที่อยูในราชอาณาจักร ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ใหนับวาผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงเทากัน หนึ่งหุนตอ
หนึ่งเสียง ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดดังกลาว เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หร�อหลายคนเปนกรรมการก็ ได ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคน
เปนกรรมการ จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพ�ยงใดไมได ใหบุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เปนผู ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการ
เทาจำนวนกรรมการทีพ
่ ง� จะมี ในกรณีทบ่ี คุ คลซึง่ ไดรบั เลือกตัง้ ในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน เกินจำนวนกรรมการทีพ
่ ง� จะมี ใหเลือกโดยว�ธจี บั ฉลาก
เพ�่อให ไดจำนวนกรรมการที่จะพ�งมี
ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายกำหนด เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน มติของคณะกรรมการใน
เร�อ่ งดังกลาวนี้ ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอ ยกวาสามในสีข่ องจำนวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู บุคคลซึง่ เขาเปนกรรมการแทน อยูใ นตำแหนงกรรมการ
ไดเพ�ยงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน และในที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติให กรรมการคนใดออกจากตำแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา สามในสี่ของจำนวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันได ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนหุนที่ถือโดย
ผูถ อื หุน ทีม่ าประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง คณะกรรมการสรรหา และพ�จารณาคาตอบแทนมีหนาทีส่ รรหาบุคคลผูท รงคุณวุฒิ เปนกรรมการทีพ
่ น จากตำแหนง
ตามวาระ หร�อพนจากตำแหนงในกรณีอน่ื ๆ เสนอตอคณะกรรมการบร�ษทั ฯ และ/หร�อ ทีป่ ระชุมผูถ อื หุน เพ�อ่ ลงมติแตงตัง้ โดยจะสรรหาจากผูท รงคุณวุฒทิ ม่ี ี
ความสามารถ มีภาวะผูนำ มีว�สัยทัศน เปนผูมีคุณธรรมและจร�ยธรรม
การแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนไมตำ่ กวา 3 คน โดยเปนประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน คณะกรรมการ
สรรหาและพ�จารณาคาตอบแทนเปนผูสรรหา บุคคลผูมีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบ ใหครบตามจำนวนที่กำหนด และมีวาระอยูในตำแหนง
ตามวาระของการเปนกรรมการบร�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.
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การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

Management and corporate governance
คาตอบแทนของคณะกรรมการและผูบร�หาร
คณะกรรมการไดกำหนดเร�อ่ งคาตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการผูจ ดั การ ไวในนโยบายการกำกับดูแลอยางชัดเจน ในป 2547 คณะกรรมการ
บร�ษทั ฯไดแตงตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพ�จารณาคาตอบแทน เพ�อ่ ทำหนาทีเ่ สนอความเห็นในการพ�จารณาคาตอบแทนของกรรมการ ผูบ ร�หารระดับสูง
และของพนักงาน โดยพ�จารณาความเหมาะสมเปร�ยบเทียบกับที่ถือปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมกับผลประกอบการของบร�ษัทฯ
คณะกรรมการและผูบร�หารไดรับคาตอบแทนจากบร�ษัทฯในป 2562 ดังนี้
คาตอบแทนกรรมการรวมจำนวน 8 คน (รวมกรรมการเขาออกระหวางป) เปนคาตอบแทนรายเดือน และคาเบีย้ ประชุมเปนจำนวนเง�น 1,657,500 บาท
รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ ในป 2562 และการถือครองหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
กรรมการ

ดร. สมชัย สัจจพงษ

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
กรรมการ
สรรหา
นโยบาย
และพ�จารณา และกลยุทธ
คาตอบแทน

เพ��มข�้น
(ลดลง)
จากปกอน

210,000.00

-

210,000.00

-

-

-

-

-

82,000.00

-

82,000.00

-

-

-

-

-

120,000.00

240,000.00

-

240,000.00

-

-

-

-

-

120,000.00

240,000.00

-

240,000.00

-

-

-

322,500.00

-

322,500.00

-

-

-

-

262,500.00

-

262,500.00

-

-

-

-

262,500.00

-

262,500.00

-

-

-

-

38,000.00

-

38,000.00

-

-

240,000.00 1,657,500.00

-

1,657,500.00

-

-

82,000.00

-

นายไตรรงค บุตรากาศ

120,000.00

นายอานนท ชนไมตร�

120,000.00

นายสุธนัย ประเสร�ฐสรรพ

120,000.00 180,000.00

22,500.00

-

นายสมชาย ว�วฒ
ั นวัฒนา

120,000.00 120,000.00

22,500.00

นางอภิญญา ปุญญฤทธิ์

120,000.00 120,000.00

22,500.00

38,000.00

เง�นบำเหน็จ รวมคาตอบ การถือหุน
ประจำป แทนกรรมการ จำนวนหุน
2562
( ณ 31
ธันวาคม
2562 )

-

-

นายว�ศษิ ฐ โทนุสนิ

รวมเบี้ย
ประชุม

-

30,000.00

180,000.00

นางสาวอรวรรณ วรปญญา

กรรมการ
พ�จารณา
ลงทุน

-

900,000.00 420,000.00

97,500.00

-

คาตอบแทนของผูบ ร�หาร ผูบ ร�หาร หมายถึง ผูบ ร�หารนับจากกรรมการผูจ ดั การลงมา ประกอบดวย กรรมการ รองกรรมการผูจ ดั การ ผูอ ำนวยการ
และผูบร�หารระดับผูชวยผูอำนวยการฝายทุกราย รวมจำนวน 12 คน (จำนวนนี้รวมผูบร�หารที่เขา-ออกระหวางปดวย) เปนจำนวนเง�น 21.20 ลานบาท
ซึ่งเปนผลตอบแทนเง�นเดือน เง�นเพ��มพ�เศษ และเง�นสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
คาตอบแทนอื่น ที่ไมใชตัวเง�น บร�ษัทฯ ไดจัดทำประกันใหกับคณะกรรมการ ดังนี้
• ประกันชีว�ตและประกันสุขภาพกลุม ใหความคุมครองการเสียชีว�ตและรักษาพยาบาล แกกรรมการ
• ประกัน Director and Officer ใหความคุมครองความเสียหายที่อาจเกิดข�้นจากการปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบของกรรมการ หร�อ
คณะกรรมการ
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ที่ประชุมผูถือหุนไดแตงตั้งบร�ษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นางสาวสมใจ คุณปสุต เปนผูสอบบัญชีของบร�ษัทฯ ประจำป 2562 โดยบร�ษัทฯ จาย
คาตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ในการตรวจสอบและสอบทานงบการเง�นประจำปและรายไตรมาส เปนจำนวนเง�น 1,460,000 บาท และ นอกจากนี้
บร�ษทั ฯ ไดจา ยคาบร�การอืน่ ๆ (Non-Audit Fee) ไดแก คาสอบทานรายงานทางการเง�นเพ�อ่ จัดทำงบการเง�นรวมของเคร�ออาคเนยรายไตรมาสและสำหรับป
คาสอบทานรายงานการดำรงกองทุน และคาสอบทานสัญญาประกันภัย รวมเปนจำนวนเง�น 1,520,000 บาท สำนักงานที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหร�อ
กิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสำนักงานที่ผูสอบบัญชีสังกัด
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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:Director

Audit
Committee

Nomination
and
Compensation
Committee

Investment
Committee

-

-

210,000.00

-

210,000.00

-

-

-

82,000.00

-

82,000.00

-

-

Total

Variable
Total
Shareholdings
Increase
Remuneration
Director's
of Director as
(Decrease)
2019
remuneration at 31 December from previous
2019

Dr.Somchai Sujjapongse

180,000.00

-

Ms.Orawan Vorapanya

82,000.00

-

-

-

Mr.Trirong Butragaht

120,000.00

-

-

-

120,000.00

240,000.00

-

240,000.00

-

-

Mr.Anon Chonmaitree

120,000.00

-

-

-

120,000.00

240,000.00

-

240,000.00

-

-

Mr.Suthanai Prasertsan

120,000.00 180,000.00

22,500.00

-

-

322,500.00

-

322,500.00

-

-

Mr.Somchai Wiwatwattana

120,000.00 120,000.00

22,500.00

-

-

262,500.00

-

262,500.00

-

-

Mrs.Apinya Poonyarit

120,000.00 120,000.00

22,500.00

-

-

262,500.00

-

262,500.00

-

-

-

-

38,000.00

-

38,000.00

-

-

240,000.00 1,657,500.00

-

1,657,500.00

-

-

Mr.Wisit Thonusin

38,000.00

-

900,000.00 420,000.00

30,000.00

Strategy
and Policy
Committee

97,500.00

-

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
คณะกรรมการไดตระหนักและใหความสำคัญอยางยิ�งตอการกำกับดูแลกิจการ เพ�่อสรางความเชื่อมั่นตอผูถือหุน ผูลงทุน ลูกคา พนักงาน และผูมี
สวนไดเสีย โดยในชวงที่ผานมาไดมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบร�ษัทเพ�่อใหสอดรับกับการปรับโครงสรางกิจการ และแผนการดำเนินธุรกิจรวมกันกับ
เคร�อไทย โฮลดิง� ส จำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการบร�ษทั ครัง้ ที่ 6/2562 ไดรบั ทราบถึงหลักปฏิบตั ติ าม Corporate Governance Code: “CG Code”
และเขาใจถึงประโยชนและหลักปฏิบัติในการนำไปใชสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืนเปนอยางดี ซึ่งบร�ษัทฯ กำลังอยูระหวางการจัดทำนโยบายเพ�่อเปน
ทิศทางในการนำหลักปฏิบตั ดิ งั กลาวไปปรับใชใหเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ โดยในป 2562 บร�ษทั ฯ ไดรบั ผลการประเมินภายใตโครงการสำรวจการกำกับ
ดูแลกิจการบร�ษัทจดทะเบียนไทย จากสมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย (IOD) อยูในระดับ “ดี” และไดรับการประเมินผลคะแนนเฉลี่ยระหวาง
90-99 คะแนน ภายใตโครงการ การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2562 ซึ่งบร�ษัทฯ ไดปฎิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ในเร�่องดังตอไปนี้
• สิทธิและความเทาเทียมของผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย
• โครงสราง องคประกอบ หนาที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการและผูบร�หาร
• มาตรการและการแจงเบาะแสภายในองคกร
• การเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส
• การบร�หารความเสี่ยง
• การควบคุมภายใน
• การตอตานคอรัปชั่น
• การพัฒนาที่ยั่งยืน
• การสงเสร�มการสรางผลิตภัณฑประกันภัยและการบร�การ
• จรรยาบรรณ และขอพ�งปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจที่ดี
( สามารถอานรายละเอียด กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบร�ษัทฯ ไดใน www.thaiins.com )
นอกจากนี้ คณะกรรมการไดจดั ทำแบบประเมินคณะกรรมการทัง้ คณะเสนอใหกรรมการแตละทานทำการประเมิน เพ�อ่ ชวยใหคณะกรรมการไดพจ� ารณา
ทบทวนผลงาน ปญหา อุปสรรคในปที่ผานมา นำผลการประเมินว�เคราะห และนำมาปรับปรุงดำเนินงานของคณะกรรมการตอไป

สิทธิของผูถือหุน และการจัดประชุมผูถือหุน
ในป 2562 บร�ษัทฯ มีการจัดประชุมผูถือหุน 1 ครั้ง เปนการจัดประชุมสามัญประจำป เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 และ โดยมีคณะกรรมการเขารวม
ประชุม ซึง่ รวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบดวย ประธานบร�ษทั ฯ ทำหนาทีเ่ ปนประธานในทีป่ ระชุม บร�ษทั ฯ ไดจดั สงหนังสือนัดประชุม ขอมูลประกอบ
การประชุมตามวาระ และหนังสือมอบฉันทะ ใหแกผถู อื หุน ลวงหนากอนวันประชุม 7 วัน โดยในแตละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ ในการประชุม
ครั้งนี้ในวาระของการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บร�ษัทฯ ไดใหขอมูลประวัติประสบการณของคณะกรรมการแตละทานอยางละเอียด
เพ�่อประกอบการตัดสินใจของผูถือหุน บร�ษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลเชนเดียวกับเอกสารที่จัดสงใหผูถือหุนเปนการลวงหนา 1 เดือนกอนวันประชุมใน
www.thaiins.com ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นอยางไมมีขอจำกัด ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ�น ไดมีการบันทึกและจัดทำ
รายงานการประชุมโดยมีเนื้อหาครอบคลุมทุกวาระ
สำหรับการประชุมผูถ อื หุน ประจำป 2563 บร�ษทั ฯไดกำหนดวันประชุมสามัญผูถ อื หุน ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 บร�ษทั ฯ ไดใหความสำคัญในการ
รักษาสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถ อื หุน เพ�อ่ รักษาสิทธิของผูถ อื หุน สวนนอย บร�ษทั ฯ จ�งมีหนังสือผานระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยฯ แจงสิทธิ
แกผูถือหุนสวนนอย ในการเสนอวาระการประชุมรวมถึงการเสนอชื่อบุคคลเพ�่อรับการพ�จารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ ในการประชุมสามัญผูถือหุน
เปนการลวงหนา เมื่อวันที่ 11 พฤศจ�กายน 2562 โดยมีระยะเวลาใหแจงการใชสิทธิดังกลาวมายังบร�ษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 (สรุปผลจนถึง
วันที่ 31 มกราคม 2563 ไมมีผูถือหุนใชสิทธิดังกลาว) และบร�ษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลในเอกสารเชิญประชุมผูถือหุนเชนเดียวกับเอกสารที่จัดสงใหผูถือหุนเปน
การลวงหนาในเว็บไซตของบร�ษัทฯ
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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.

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.
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ความสัมพันธกับผูลงทุน
บร�ษัทฯ ไดใหความสำคัญโดยกำหนดไวในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ในการเผยแพรขอมูลทั้งขอมูลทางการเง�น และที่มิใชขอมูลทางการเง�น
อาทิเชน ผลิตภัณฑ ขาวสารความเคลื่อนไหวในการดำเนินงานของบร�ษัทฯ ตอผูถือหุนและผูสนใจจะลงทุนโดยทั่วไป อยางถูกตอง ครบถวน และโปรงใส
โดยผานทางระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซต ของบร�ษัทฯ (www.thaiins.com) ในสวนของผูลงทุนสัมพันธ บร�ษัทฯ ได
กำหนดให สำนักกรรมการ ทำหนาทีต่ ดิ ตอสือ่ สารกับผูถ อื หุน และผูท ส่ี นใจจะลงทุน โดยสามารถโทรศัพทตดิ ตอไดทห่ี มายเลข 0-2613-0100 ตอ 305, 304
สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ
บร�ษทั ฯ ไดใหความสำคัญตอสิทธิของผูม สี ว นไดเสียทุกกลุม ตัง้ แต ผูถ อื หุน พนักงาน ผูบ ร�หาร ลูกคา คูค า เจาหนี้ ตลอดจนสังคม บร�ษทั ฯ ตระหนัก
ถึงหนาที่ความรับผิดชอบ โดยไดจัดทำจรรยาบรรณขอพ�งปฏิบัติที่ใหพนักงานใหความสำคัญตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ที่จะตอบสนองตอผลประโยชน
ใหแกทุกฝายอยางซื่อตรงและเปนธรรม ซึ่งสามารถสรุปแนวทางปฏิบัติแยกตามกลุมตางๆ ได ดังนี้
ผูถือหุน
บร�ษัทฯ มุงมั่นในการดำเนินงานที่จะรักษาผลประโยชนของผูถือหุนเพ�่อสรางความพ�งพอใจสูงสุดแกผูถือหุน
ดวยผลตอบแทนที่ดีและการเติบโตอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการเปดเผย ขอมูลตอผูลงทุน ผูถือหุน อยางถูกตอง
ครบถวนโปรงใส และเชื่อถือได อยางเทาเทียม
พนักงาน
บร�ษัทฯ ใหโอกาสแกพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมกันในการทำงาน และยึดหลัก คุณธรรมและความยุติธรรม
ในการบร�หารงานทรัพยากรบุคคล ตลอดจนใหความสำคัญ เร�อ่ งการพัฒนาพนักงานทุกระดับ ทัง้ ในดานความรู
ทักษะ และคานิยมที่ดีในการทำงาน มีการนำระบบการประเมินและการวัดผลอยางเปนธรรมตามความสามารถ
(Competency) ใช Balanced Scorecard เพ�่อเปนเคร�่องมือสำหรับใชในการบร�หารจัดการและประเมินผล
การทำงาน โดยกำหนดดัชนีการวัดผลสำเร็จ (KPIs : Key Performance Indicators) มาวัดผลสำเร็จในการ
ทำงานของพนักงานเพ�่อเทียบกับเปาหมาย
ลูกคา
บร�ษัทฯ มุงมั่นในการสรางความพ�งพอใจและความมั่นใจใหแกลูกคา โดยเสนอกรมธรรมที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ใหความคุม ครองทีเ่ พ�ยงพอและเหมาะสมในราคาทีย่ ตุ ธิ รรม และบร�การทีด่ ตี อ ลูกคา กับทัง้ ใหความสำคัญในการ
สรางความสะดวกใหแกลกู คา บร�ษทั ฯ เอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคาโดยมีหนวยงานทีต่ ดิ ตาม สงแบบสอบถาม
ความพ�งพอใจของลูกคา และนำมาปรับปรุงการบร�การอยูเสมอ
คูคา
บร�ษัทฯ มุงมั่นที่สรางความสัมพันธที่ดี เพ�่อเอื้อประโยชนรวมกัน และเพ�่อเปนการรักษาสิทธิของคูคา ในธุรกิจ
ประกันภัยการปฏิบตั ดิ ว ยความซือ่ สัตยอยางสูงสุดตามหลักประกันภัย (Utmost Good Faith) เปนสิง� ทีบ่ ร�ษทั ฯ
ใหความสำคัญอยางสูงตอคูค า ทัง้ ตัวแทนนายหนา และบร�ษทั รับประกันภัยตอ รวมทัง้ ใหความสำคัญตอความลับ
ทางการคาของคูคา
คูแขง
บร�ษทั ฯ มุง แขงขันทางการคาตามมารยาททางธุรกิจ ภายใตกรอบของกฎหมายอยางเปนธรรม มุง เนนการแขงขัน
ทางดานคุณภาพและประสิทธิภาพของการใหบร�การเพ�่อประโยชนสูงสุดของลูกคา ไมทำลายชื่อเสียงของคูแขง
เพ�ยงเพ�่อผลประโยชนของบร�ษัทฯ ในขณะเดียวกันบร�ษัทฯ ก็ถือวาบร�ษัทประกันภัยอื่นเปนคูคาและเปนผูรวม
ว�ชาชีพเดียวกัน มีสัตยาบันรวมกันในการประกอบว�ชาชีพ และในฐานะที่เปนบร�ษัทสมาชิกของสมาคมบร�ษัท
ประกันว�นาศภัย บร�ษัทฯ ไดรวมกิจกรรมและรวมพ�ทักษผลประโยชนของผูประกอบว�ชาชีพเดียวกันเพ�่อเปน
การรักษาภาพลักษณของธุรกิจประกันภัยโดยรวม
เจาหนี้
บร�ษัทฯ ไดปฏิบัติตามเง�่อนไขสัญญาที่ไดตกลงกันไวอยางเครงครัด หร�อหาแนวทางในการดำเนินการแก ไขเพ�่อ
ประโยชนรวมกัน
สังคม
บร�ษัทฯ ตระหนักถึงความเปนสวนหนึ่งของสังคม ซึ่งไดใหการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนมาอยาง
ตอเนือ่ ง บร�ษทั ฯ ใหความสำคัญในเร�อ่ ง CSR (Corporate Social Responsibility) โดยกำหนดไวเปนแผนกลยุทธ
ขององคกร
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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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Management and corporate governance
การดูแลเร�่องการใชขอมูลภายใน
บร�ษัทฯ มีหลักปฏิบัติสำหรับการใชขอมูลเพ�่อประโยชนสวนตน คณะกรรมการและผูบร�หารทุกทานตองรักษาขอมูลของบร�ษัทฯไวเปนความลับ
กอนที่บร�ษัทฯ จะเปดเผยสูสาธารณชน โดยเฉพาะอยางยิ�งเร�่องผลประกอบการ และขอมูลสำคัญของบร�ษัทฯ ซึ่งเปนไปตามขอกำหนดของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและหลักปฏิบัติของบร�ษัทฯ ซึ่งไดกำหนดว�ธีปฏิบัติในเร�่องการใช
ขอมูลภายในไวอยางชัดเจนในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบร�ษัทฯ
บร�ษัทฯ กำหนดใหผูบร�หารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสงสำเนารายงานใหแกบร�ษัทฯ และรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการเปนประจำทุกเดือน
การควบคุมภายในและการบร�หารความเสี่ยง
บร�ษัทฯ ไดใหความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน โดยมีการจัดโครงสรางองคกรที่มีการแบงแยกหนาที่และความรับผิดชอบระหวางหนวยงาน
ตางๆ มีการกำหนดอำนาจหนาที่ในการดำเนินงานและอำนาจอนุมัติ ไวเปนลายลักษณอักษร บร�ษัทฯ ไดมีสำนักตรวจสอบที่มีความเปนอิสระในการ
ปฏิบัติงาน ที่ข�้นตรงและรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจัดการ โดยทำหนาที่ใหคำปร�กษาและประเมินความเพ�ยงพอและความมี
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วของกับดานการปฏิบตั งิ าน การควบคุมทางการเง�น รายงายการเง�น และการปฏิบตั ติ ามขอกำหนดกฎหมาย
ซึ่งมีการกำหนดวัตถุประสงค ขอบเขตหนาที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติไวชัดเจน ในกฎบัตรสำนักตรวจสอบ สำนักตรวจสอบไดจัดใหมีคูมือและ
กำหนดแนวการตรวจสอบใหเปนไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานว�ชาชีพตรวจสอบภายใน โดยครอบคลุมเนื้อหาตามขอกำหนดของสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับและสงเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
สำหรับในดานการบร�หารความเสี่ยงในฐานะที่บร�ษัทประกันว�นาศภัย บร�ษัทฯ ไดใหความสำคัญอยางยิ�ง โดยมีการกำหนดนโยบายในการบร�หาร
ความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของแผนการดำเนินธุรกิจ และประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายในและภายนอก รวมทั้งกำหนดแนวทางในการบร�หารและ
จัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินฝายบร�หารดวยแบบประเมินที่สำนักตรวจสอบไดจัดทำ โดยครอบคลุมการประเมิน ทั้ง 5 สวน คือ องคกรและ
สภาพแวดลอม การบร�หารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติของฝายบร�หาร ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตามประเมินผล
คณะกรรมการบร�ษัทฯ มีความเห็นวาบร�ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน อยางพอเพ�ยงและเหมาะสมแลว แตอยางไรก็ตาม บร�ษัทฯ ยังคงตองพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอยางสม่ำเสมอ
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดสรรหาผูส อบบัญชีภายนอกทีม่ ใิ ชสำานักงานเดียวกับผูส อบบัญชีรบั อนุญาต รับรองงบการเง�น เปนผูป ระเมิน
ความพอเพ�ยงของระบบการควบคุมภายในและระเบียบการลงทุน เพ�่อเสนอตอกรรมการประกันภัย เพ�่อตรวจสอบ ยืนยันใหเกิดความแนใจอยางอิสระ ใน
ความพอเพ�ยงของระบบควบคุมภายในและมีหนาที่เสนอรายงาน ประเมินระบบการควบคุมภายใน และระเบียบว�ธีปฏิบัติในการลงทุนตอคณะกรรมการ
กำกับและสงเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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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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รายการระหวางกัน
คณะกรรมการไดดูแล และใหความสำคัญในเร�่องความขัดแยงทางผลประโยชนโดยกำหนดไวเปนลายลักษณอักษรในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ในสวนของรายการที่เกี่ยวโยงกัน การมีผลประโยชนที่อาจขัดแยงกับบร�ษัทฯ บร�ษัทฯ ไดตระหนักถึงผลประโยชนสูงสุดที่บร�ษัทฯ พ�งไดรับ จ�งพ�จารณา
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันดวยความรอบคอบ เปนธรรม และโปรงใส โดยเสนอขออนุมตั ติ อ คณะกรรมการบร�ษทั ฯ และตอผูถ อื หุน ตามหลักเกณฑทต่ี ลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยกำหนด
รายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปที่ผานมา
ในระหวางป บร�ษทั ฯ มีรายการธุรกิจทีส่ ำคัญกับกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง�อ่ นไขทางการคา และเกณฑตามทีต่ กลงกัน
ระหวางบร�ษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยขอมูลรายละเอียดรายการระหวางกันไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบ
การเง�นขอ 25 ซี่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
รายการลงทุนและการคาระหวางกันเปนรายการที่เกิดข�้นตามปกติธุรกิจ และเปนไปตามราคาตลาด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบร�ษทั ฯ ไดสอบทานรายการระหวางกันครบถวนตามมาตรฐานบัญชี โดยผานการตรวจสอบจากผูส อบบัญชีรบั อนุญาต
เปนรายการทีเ่ กิดข�น้ ในลักษณะการประกอบธุรกิจปกติทว่ั ไปตามกลไกตลาดทางการคาปกติ ซึง่ เปนไปตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และคณะกรรมการกำกับและสงเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดอันกอใหเกิดกับบร�ษัทฯ
มาตรการหร�อขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน
การทำรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เปนไปตามขั้นตอนการทำงานตามปกติของบร�ษัทฯ ในการรับประกันภัย บร�ษัทฯ โดยฝาย
พ�จารณารับประกันภัยและบร�หารความเสี่ยง ไดพ�จารณาความเสี่ยงและอัตราเบี้ยประกันในการรับประกันภัยประเภทตางๆ โดยอัตราเบี้ยเปนไปตามอัตรา
มาตรฐานที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับและสงเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย
แนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต
รายการระหวางกันที่อาจเกิดข�้นในอนาคตระหวางบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกัน คาดวายังคงมีเกิดข�้นโดยมีเง�่อนไขตามปกติธุรกิจ
คณะกรรมการ ไดอนุมตั ใิ นหลักการเกีย่ วกับขอตกลงทางการคาทีม่ เี ง�อ่ นไขการคาทัว่ ไปในการทำธุรกรรมระหวางบร�ษทั กับกรรมการ ผูบ ร�หาร หร�อ
บุคคลที่มีความเกี่ยวของ เพ�่อใหฝายจัดการสามารถทำธุรกรรมดังกลาวได หากธุรกรรมเหลานั้นมีขอตกลงและเง�่อนไขทางการคาโดยทั่วไป ในลักษณะ
เดียวกันกับที่จะพ�งกระทำกับคูสัญญาทั่วไป ในสถานการณเดียวกัน ดวยอำนาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่มีสถานะเปนกรรมการ
ผูบร�หาร หร�อบุคคลที่มีความเกี่ยวของ
จร�ยธรรมธุรกิจ
บร�ษัทฯ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ไดจัดทำจรรยาบรรณและขอพ�งปฏิบัติไวเปนลายลักษณอักษร โดยไดประมวลเอาจร�ยธรรมหร�อ
การปฏิบตั ใิ นสิง� ทีด่ งี าม เพ�อ่ ใหผบู ร�หารและพนักงานทุกคนในบร�ษทั ฯ ไดรบั ทราบและพ�งปฏิบตั ติ อ พนักงานดวยกัน ตอบร�ษทั ฯ ตอลูกคา คูค า และตอสังคม
ดวยความซื่อสัตย สุจร�ต ยุติธรรม ดวยความรับผิดชอบ และเคารพสิทธิของผูอื่น พรอมทั้งมีการติดตามการถือปฏิบัตินั้นอยูเสมอ
( สามารถอานรายละเอียด จรรยาบรรณและขอพ�งปฎิบัติของบร�ษัทฯ ไดใน www.thaiins.com )
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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
โครงสรางรายไดของบร�ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายไดจากการประกันภัยประเภทรถยนตยงั คงมีสดั สวนมากทีส่ ดุ โดยคิดเปนรอยละ 72.78
ของเบี้ยรับทั้งหมด รองลงมาไดแก การประกันภัยเบ็ดเตล็ด รอยละ 18.58 การประกันภัยประเภทอัคคีภัย รอยละ 5.53 และการประกันภัยประเภททางทะเล
และขนสง รอยละ 3.11
โครงสรางรายได
ประเภท
การรับ
ประกันภัย

(หนวย:พันบาท)

เบี้ยประกันภัยรับ
2562

%

2561

%

2560

%

2559

%

1,755,940

72.78%

1,558,444

66.72%

1,425,279

63.07%

1,237,668

59.77%

75,084

3.11%

95,970

4.11%

54,907

2.43%

28,362

1.37%

อัคคีภัย

133,447

5.53%

143,983

6.16%

150,769

6.67%

156,666

7.57%

เบ็ดเตล็ด

448,174

18.58%

537,341

23.01%

628,706

27.82%

648,148

31.30%

รวมทั้งสิ�น

2,412,644

100.00%

2,335,738

100.00%

2,259,661

100.00%

2,070,844

100.00%

รถยนต
ทะเลและขนสง

หมายเหตุ: การะประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพยสิน (IAR: Industrial All Risks) รวมอยูในประเภทการรับประกันเบ็ดเตล็ด

ลักษณะผลิตภัณฑและบร�การ
บร�ษัทฯ ไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับและสงเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการประกอบธุรกิจประกันว�นาศภัยครบทั้ง
4 ประเภท ขางตน ซึ่งสามารถจัดกลุมการรับประกันภัยได ดังตอไปนี้
1. การประกันภัยรถยนต บร�ษัทฯ ใหความคุมครองการสูญหายและความเสียหายของตัวรถ อุปกรณประจำรถจากการเฉี่ยวชนการถูกลักขโมย
ความสูญเสียตอชีว�ตและทรัพยสินของผูขับข�่และผูโดยสารในรถ ความสูญเสียตอชีว�ต และทรัพยสินของบุคคลภายนอก รวมทั้งความคุมครองพ�เศษอื่น ๆ
เชน คาขาดประโยชนระหวางซอมรถ โดยรับประกันภัยทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับ
2. การประกันภัยทางทะเลและขนสง บร�ษทั ฯ ใหความคุม ครองความสูญเสียหร�อเสียหายของทรัพยสนิ ทีเ่ อาประกันภัย ซึง่ แบงออกเปน การประกันภัย
สินคา การประกันภัยตัวเร�อ และการประกันภัยความรับผิดของผูรับขนสงในระหวางทำการขนสงระหวางประเทศ หร�อภายในประเทศ ที่เกิดความเสียหาย
จากภัยทางทะเล ความเสียหายจากภัย ธรรมชาติตางๆ หร�ออุบัติเหตุ เชน เร�อลม เร�อเกยตื้น การโยนทิ�งทะเล การไฟไหม หร�อการระเบิด เปนตน
3. การประกันอัคคีภยั บร�ษทั ฯ รับประกันภัยทีอ่ ยูอ าศัย ตัวอาคาร เคร�อ่ งจักร เฟอรนเิ จอรเคร�อ่ งตกแตงติดตัง้ ตร�งตรา สต็อกสินคา และอืน่ ๆ โดยให
ความคุม ครองจากไฟไหม ฟาผา การระเบิด และภัยที่ไมไดรบั ความคุม ครอง ตามเง�อ่ นไขความคุม ครองทัว่ ไปของกรมธรรมแตสามารถขยายความคุม ครอง
เพ��มเติมไดแก ภัยน้ำทวม ภัยแผนดินไหวหร�อภูเขาไฟระเบิดหร�อคลื่นใตน้ำหร�อสึนามิที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ ภัยลูกเห็บ และภัยลมพายุ ฯลฯ
4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด บร�ษัทฯ รับประกันภัยประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากการประกันภัย 3 ประเภทขางตน โดยแบงเปน 3 กลุมดังนี้
• ประกันภัยเกีย่ วกับบุคคล เชน การประกันภัยอุบตั เิ หตุสว นบุคคล การประกันภัยอุบตั เิ หตุเดินทาง ประกันภัยสุขภาพ ประกันภัยโรครายแรง
• ประกันภัยเกีย่ วกับทรัพยสนิ เชน การประกันภัยความเสีย่ งภัยทุกชนิด การประกันภัยเง�นประกันภัยความซือ่ สัตย การประกันภัยว�ศวกรรม
ประกันภัยติดตั้งเคร�่องจักร
• ประกันภัยเกี่ยวกับความรับผิดตอบุคคลภายนอก เชน การประกันภัยความรับผิด ตอผลิตภัณฑ ความรับผิดตามกฎหมายจากการขนสง
วัตถุอันตราย
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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
(unit:thousand Baht)

Type of
business

Gross Premium
2562

%

2561

%

2560

%

2559

%

1,755,940

72.78%

1,558,444

66.72%

1,425,279

63.07%

1,237,668

59.77%

75,084

3.11%

95,970

4.11%

54,907

2.43%

28,362

1.37%

Fire

133,447

5.53%

143,983

6.16%

150,769

6.67%

156,666

7.57%

Miscellaneous

448,174

18.58%

537,341

23.01%

628,706

27.82%

648,148

31.30%

2,412,644

100.00%

2,335,738

100.00%

2,259,661

100.00%

2,070,844

100.00%

Motor
Marine and
Transportation

Total

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 ไดรับแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพยของบร�ษัท (แบบ 256-2) โดยบร�ษัท เคร�อไทย โฮลดิ�งส จำกัด (มหาชน) ตามแผน
การปรับโครงสรางกิจการ สงผลให บร�ษัท เคร�อไทย โฮลดิ�งส จำกัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญของบร�ษัท โดย ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 มีสัดสวน
การถือหุน คิดเปนรอยละ 93.44 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมด
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 บร�ษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอยื่นเพ�กถอนหุนสามัญและหุนบุร�มสิทธิออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย เนื่องจากบร�ษัทมีความประสงคจะดำเนินการตามแผนการปรับโครงสรางกิจการ โดยไดดำเนินการจัดตั้งบร�ษัท โฮลดิ�งส ซึ่งเปนบร�ษัท
มหาชนจำกัดเพ�่อรองรับแผนการปรับโครงสรางกิจการ โดยใชชื่อวา “บร�ษัท เคร�อไทย โฮลดิ�งส จำกัด (มหาชน)” (“SEG”) โดย SEG เพ��มทุนจดทะเบียน
เพ�่อเสนอขายหุนสามัญ ใหแกผูถือหุนเดิมของบร�ษัทฯ พรอมกับการทำคำเสนอซื้อหุนทั้งหมดของบร�ษัท จากผูถือหุนของบร�ษัททุกราย โดยการแลกเปลี่ยน
หลักทรัพย รวมถึง SEG จะออกและเสนอขายหุนสามัญเพ��มทุนใหแก บร�ษัท อาคเนย คอรปอเรชั่น จำกัด (ชื่อเดิม บร�ษัท เคร�ออาคเนย จำกัด) (“อาคเนย
คอรปอเรชั่น”) เพ�่อชำระเปนคาตอบแทนในการรับโอนกิจการทั้งหมดของอาคเนย คอรปอเรชั่น ภายหลังการออกและเสนอขายหลักทรัพยดังกลาว SEG
จ�งมีฐานะเปนผูถือหุนรายใหญของบร�ษัทฯ และผูถือหุนเดิมของบร�ษัท มีฐานะเปนผูถือหุนของ SEG โดยหุนสามัญของ SEG จะเขาหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ แทนหุน ของบร�ษทั ซึง่ ถูกเพ�กถอนออกจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ในวันเดียวกัน คือวันที่ 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.

47

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Business Operation

ปจจัยความเสี่ยง
ปจจ�บันสภาพแวดลอมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก การบร�หารความเสี่ยงจ�งเปนกระบวนการสำคัญที่จะชวยในการจัดการวางแผน
รองรับความไมแนนอนของธุรกิจไดอยางเปนระบบ ดังนั้น บร�ษัทฯ จ�งไดกำหนดกรอบ และ นโยบายการบร�หารความเสี่ยง เพ�่อเปนแนวทางในการจัดการ
กับความเสี่ยงตางๆ โดยมีการทบทวนและเสนอใหคณะกรรมการอนุมัติเปนประจำทุกป เพ�่อเสนอนโยบายดังกลาวตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
สงเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทั้งนี้เพ�่อใหมีแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงตางๆ อันไดแก ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานการ
รับประกันภัย ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ความเสี่ยงจากการลงทุน ความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ความเสีย่ งดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการตระหนักถึงความเสีย่ งทางภัยคุกคามดานไซเบอร เปนตน โดยมีการกระจายการบร�หารความเสีย่ ง
ไปทุกหนวยงาน เพ�อ่ สรางการตระหนักถึงความเสีย่ ง ความรับผิดชอบตอความเสีย่ ง และความสามารถในการบร�หารความเสีย่ งใหอยูภ ายใตระดับความเสีย่ ง
ทีย่ อมรับได เพ�อ่ ใหมน่ั ใจวาปจจัยความเสีย่ ง และความเสีย่ งอันอาจจะเกิดข�น้ และสงผลกระทบตอการประกอบธุรกิจของบร�ษทั ฯ ไดรบั การพ�จารณา จัดการ
และควบคุมอยางเพ�ยงพอเหมาะสม ที่จะทำใหบร�ษัทฯ เปนบร�ษัทประกันภัยที่ลูกคาใหความไววางใจมากที่สุด รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง
ของบร�ษัทฯ มีดังนี้
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ
บร�ษัทฯ ไดบูรณาการบร�หารความเสี่ยงเขากับกลยุทธและนโยบายการดำเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ โดยไดประเมิน และว�เคราะหความเสี่ยงใน
แผนธุรกิจสามป จัดลำดับความเสี่ยงตามความสำคัญ และไดกำหนดมาตรการบร�หารความเสี่ยงหลัก เพ�่อใหความเสี่ยงหลักเหลานั้นอยูภายใต
ความเสี่ยงที่บร�ษัทยอมรับได
บร�ษทั ฯ มีการกำหนดเปาหมายขององคกร แผนกลยุทธและแผนการปฏิบตั งิ านในแตละระดับไวอยางชัดเจน เพ�อ่ ใหมรี ะบบการบร�หารความเสีย่ ง
ครอบคลุมทัว่ ทัง้ องคกร ตลอดจนการกำหนดระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได และมีการทบทวนและปรับเปลีย่ นแผนงานอยางสม่ำเสมอ เพ�อ่ ใหสอดคลอง
กับสถานการณและปจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง
บร�ษัทฯ ไดปรับปรุงระบบการทำงานภายใน ไดแก ขั้นตอนการทำงานที่สามารถเพ��มประสิทธิภาพการทำงานไดดีข�้น ตนทุนต่ำลง และระบบ
ประเมินผลที่ชัดเจน สอดคลองกับเปาหมายของบร�ษัท ฝายวางแผนกลยุทธทำหนาที่สรุปสถานการณของการดำเนินการ และแสดงสถานะของ
ความสำเร็จของแผนงาน การบร�หารความเสีย่ งดังกลาว ชวยใหบร�ษทั สามารถคาดการณถงึ ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดไดทนั เวลา และสามารถหาทางปองกัน
หร�อพลิกใหเปนโอกาสทางธุรกิจได
2. ความเสี่ยงดานการรับประกันภัย
ทางบร�ษทั ฯ ไดมกี ารกำหนดอัตราเบีย้ ประกันใหเหมาะสมกับระดับความเสีย่ ง โดยใชหลักสถิติ และสมมติฐานทีเ่ กีย่ วกับความถีแ่ ละความรุนแรง
ของภัยที่จะเกิดตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เปนมาตรฐานมาใชในการกำหนดราคาของผลิตภัณฑแตละตัว จ�งเปนปจจัยสำคัญที่จะกำหนด
อัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม สามารถแขงขันในตลาดได
การดำเนินงานของบร�ษัทฯ เกี่ยวของโดยตรงกับการคุมครองความเสี่ยงประเภทตางๆ ของผูเอาประกันภัย ดังนั้น บร�ษัทฯ จ�งไดมีแนวทาง
การปองกันความเสีย่ งจากการรับประกันภัยในดานตางๆ รวมทัง้ ในดานการรับประกันภัยตอ โดยทีบ่ ร�ษทั ฯ มีนโยบายการรับประกันภัยทีม่ กี ารทบทวน
เปนประจำจากผูบร�หารที่เกี่ยวของ ตลอดจนในการดำเนินงานรับประกันภัยนั้น ฝายรับประกันภัยจะมีการประเมิน สำรวจ และว�เคราะหภัยอยาง
ละเอียดถีถ่ ว น เพ�อ่ ใหเหมาะสมกับความเสีย่ งของบร�ษทั ฯ ทีส่ ามารถยอมรับได ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการรับประกันภัย เสนอ
ตอผูบ ร�หารระดับสูงอยางตอเนือ่ ง เพ�อ่ ตรวจทานและใหคำแนะนำในเชิงนโยบายเพ�อ่ ใหเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานอยางสูงสุด ตลอดจนทำให
บร�ษทั ฯ มีความสามารถในการปฏิบตั ติ ามขอผูกพันกับผูเ อาประกันภัยไดอยางรวดเร็วและเปนธรรม และลดความเสีย่ ง ซึง่ อาจสงผลกระทบตอจำนวน
คาสินไหมทดแทนและกระแสเง�นสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคต
บร�ษัทฯ มีนโยบายธุรกิจดานรับประกันภัย และการประกันภัยตอ โดยกำหนดใหมีการพ�จารณาถึงปจจัยเสี่ยงกอนที่จะรับประกันภัย เพ�่อใหมี
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 ไดมีการกระจายความเสี่ยงภัยในการรับประกันภัยทุกประเภท โดยเฉพาะการรับประกันภัยที่มีทุนเอาประกันภัยสูง ซึ่งการกระจาย
ความเสี่ยงนั้น ไดมีการกระจายไปใหกับบร�ษัทรับประกันภัยตอทั้งในและตางประเทศ ซึ่งบร�ษัทฯ ไดมีการคัดเลือก โดยเนนไปยังกลุมบร�ษัทที่ไดรับการ
จัดอันดับความนาเชื่อถือระดับไมต่ำกวา A- หร�อมีอัตราสวนเง�นกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเสี่ยง (Capital Adequacy Ratio : CAR) เปนไปตาม
มาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนด เพ�่อใหมั่นใจวาผูเอาประกันภัยจะไมไดรับผล
กระทบใดๆ ในกรณีที่เกิดมหันตภัยที่มีผูประสบภัยเปนจำนวนมากทั้งในแงจำนวนเง�นหร�อปร�มาณที่เกิดภัย อีกทั้งยังเปนการปองกันความเสี่ยงที่เกิด
กับบร�ษัทฯ อีกดวย
3. ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
บร�ษทั ฯ ตระหนักวาความเสีย่ งดานการปฏิบตั กิ ารเปนปจจัยเสีย่ งหนึง่ ทีเ่ กิดข�น้ จากการดำเนินธุรกิจ และใหความสำคัญอยางมากในการบร�หาร
ความเสีย่ งดานการปฏิบตั กิ ารและมีการพัฒนาการบร�หารความเสีย่ งอยางตอเนือ่ งเสมอมา โดยมีหนวยงานตางๆ ของบร�ษทั ฯ ทำหนาทีใ่ นการบร�หาร
ความเสีย่ งดานการปฏิบตั กิ ารของตน โดยจะตองระบุความเสีย่ งทีส่ ำคัญ ประเมินประสิทธิภาพของการควบคุม และกำหนดแผนในการลดหร�อปองกัน
ความเสีย่ งเพ�อ่ ใหความเสีย่ งอยูใ นระดับทีย่ อมรับได เหมาะสมกับธุรกิจ โดยหนวยงานจะระบุดชั นีชว้ี ดั ความเสีย่ ง (Key Risk Indicator) เพ�อ่ ติดตาม
ใหแนใจวาความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับไดหร�อใหเกิดการจัดการแก ไขอยางทันทวงที กรณีที่เกิดเหตุการณความเสียหายข�้น นอกจากจะมีกระบวน
การแกไขอยางเปนระบบแลว บร�ษทั ฯ ยังทำการเก็บขอมูลไวเปนกรณีศกึ ษาเพ�อ่ ปองกันหร�อลดความเสีย่ งนัน้ ๆ ในดานผลกระทบ และความเสีย่ งจาก
ปจจัยภายนอก
บร�ษทั ฯ มีการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอยางตอเนือ่ ง (Business Continuity Management : BCM) เพ�อ่ ใหบร�ษทั ฯ สามารถดำเนิน
ธุรกิจตอไปไดหากมีเหตุการณทอ่ี าจทำใหธรุ กิจตองหยุดชะงัก ซึง่ มีการฝกซอมประจำอยางนอยปละ 1 ครัง้ ซึง่ ในป 2562 ไดมกี ารซักซอมแผนกรณี
จำลองการรับมือจากผลกระทบของการเกิดแผนดินไหวรุนแรง ทำให ไมสามารถเขาปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญได เพ�่อนำผลที่ไดรับจากการซอม
ไปปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานและจัดทำแผนบร�หารความตอเนื่องทางธุรกิจตอไป
นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ยังไดมีการจัดทำนโยบายความเสี่ยงดานฉอฉลข�้นมา เพ�่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โดยที่ผูบร�หาร และ
พนักงานทุกระดับของบร�ษัทพ�งควรปฏิบัติ เพ�่อใหสามารถยับยั้ง ปองกัน ตรวจหา รายงาน จัดการ และเยียวยาความเสียหายจากการฉอฉลได
อยางมีประสิทธิภาพ และสงเสร�มใหบร�ษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ความเสี่ยงจากการลงทุน
การลงทุนของบร�ษทั ฯ นัน้ ดำเนินไปตามขอบเขตขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
และกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งบร�ษัทฯ ถือเปนกลไกสำคัญในการบร�หารการลงทุนของบร�ษัทฯ ใหมีความรอบคอบรัดกุม
รายไดจากการลงทุนไดมาในรูปของดอกเบีย้ เง�นปนผล และกำไร (ขาดทุน) จากการจำหนายหลักทรัพย ซึง่ การเปลีย่ นแปลงใดๆ เกีย่ วกับภาวะ
เศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและตางประเทศ การเมือง รวมถึงนโยบายทางการเง�น จะมีผลกระทบตอรายไดจากการลงทุน โดยบร�ษัทฯ มีหนวยงานที่
รับผิดชอบโดยตรงเกีย่ วกับดานการบร�หารการลงทุนทีจ่ ะคอยติดตามสถานการณตา งๆ ในการประเมินความเสีย่ งและสามารถปรับกลยุทธการลงทุน
ใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบร�ษทั ฯ มีการทบทวนนโยบายการลงทุนอยางตอเนือ่ ง เพ�อ่ ใหการบร�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. ความเสี่ยงดานเครดิต
บร�ษทั ฯ มีนโยบายในการบร�หารความเสีย่ งดานเครดิต โดยมีระบบติดตามและรายงานฐานะลูกหนีเ้ บีย้ ประกันภัยคางชำระเปนประจำ และมีการ
ว�เคราะหลูกหนี้เพ�่อคัดเลือกคูคาที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอยางสม่ำเสมอ รวมถึงการควบคุมใหการเร�ยกเก็บเบี้ยประกันภัยเปนไปตาม
ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) วาดวยการเร�ยกเก็บเบีย้ ประกันภัย เปนตน รวมทัง้ มีการ
เพ�ม� ระดับความเขมงวดในเร�อ่ งสัญญาประกันภัยตอกับบร�ษทั รับประกันภัยตอ (Reinsurers) โดยการกำหนดอันดับความนาเชือ่ ถือไมตำ่ กวา A- หร�อ
มีอัตราสวนเง�นกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเสี่ยง (Capital Adequacy Ratio : CAR) เปนไปตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสร�ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนด
6. ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
บร�ษัทฯ มีนโยบายในการบร�หารความเสี่ยงดานสภาพคลองโดยการบร�หารเบี้ยประกันภัยคางรับใหสามารถชำระคาเบี้ยประกันภัยใหรวดเร็ว
และมากที่สุด และมีการเตร�ยมสภาพคลองสำหรับคาใชจายตางๆ ทั้งคาใชจายดานสินไหมทดแทนและคาใชจายในการดำเนินการอยางเพ�ยงพอดวย
การลงทุนในตราสารทางการเง�นในระยะเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนการบร�หารความเสี่ยงดานสภาพคลองโดยมีการจัดหาแหลงเง�นทุนสำรอง ไดแก
วงเง�นเบิกเกินบัญชีกับธนาคารพาณิชย เปนตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บร�ษทั ฯ มีอตั ราสวนเง�นกองทุนตอเง�นกองทุนทีต่ อ งดำรงตามกฎหมาย อยูท ร่ี อ ยละ 171.84 (อยูร ะหวางตรวจสอบ
ของผูส อบบัญชี) สูงกวาทีส่ ำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดวาตองไมนอ ยกวารอยละ 140 โดย
บร�ษัทฯ มีการติดตามผล และประเมินความเพ�ยงพอของเง�นกองทุนอยางตอเนื่อง
7. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย
บร�ษัทฯ มีหนาที่ตองปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมาย และระเบียบขอบังคับของหนวยงานราชการและหนวยงานกำกับ อาทิ สำนักงานคณะ
กรรมการกำกับและสงเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเง�น เปนตน
บร�ษทั ฯ มีหนวยงานดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย (Compliance Unit) ซึง่ รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูท ำหนาทีใ่ หคำปร�กษา
เสนอแนะ ตลอดจนใหความเห็นในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับกฎหมายและระเบียบขอบังคับของหนวยงานราชการและหนวยงานกำกับ เพ�่อใหมั่นใจ
วาการปฏิบัติงานของบร�ษัทฯ ไมเปนการฝาฝนและสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบขอบังคับของทางการ
8. ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บร�ษัทฯ จัดใหมีสารสนเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัย มีรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคลองกับขนาด ลักษณะ และความซับซอนของธุรกิจ รวมถึง
ความเสี่ยงทางดานไซเบอร ซึ่งไดมีการศึกษาและนำมาพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศอยางสม่ำเสมอโดยระบบสารสนเทศดังกลาวจะสามารถ
สนับสนุน ติดตามดูแล และควบคุมการบร�หารความเสี่ยง รวมถึงการนำขอมูลไปใชอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ การจัดใหมีระบบการจัดเก็บ
ขอมูลที่ปลอดภัย มีการกำหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลของบุคลากรเฉพาะที่เกี่ยวของ และจัดใหมีกระบวนการสำรองขอมูลการรองรับจำนวนการ
ทำรายการที่สูงข�้น รวมทั้งกระบวนการกูคืนขอมูลในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินข�้น
9. ปจจัยความเสี่ยงอื่นๆ
นอกจากปจจัยความเสี่ยงจากการรับประกันภัยและความเสี่ยงจากการลงทุนแลว ยังมีปจจัยความเสี่ยงประเภทอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบตอ
สถานะทางการเง�นและการดำเนินงานของบร�ษัทฯ เชน ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระเบี้ยประกันภัย และความเสี่ยงจากมหันตภัย เปนตน
บร�ษทั ฯ มีระบบการบร�หารความเสีย่ งทัง้ องคกร (Enterprise Risk Management : ERM) โดยใหทกุ หนวยจัดทำแผนงานบร�หารความเสีย่ ง
ไวในแผนกลยุทธ รวมถึงใหจัดทำการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม เพ�่อนำผลมาประยุกตใชหร�อปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง รวมถึง
การสรางความเขาใจรวมกันเกีย่ วกับความเสีย่ งและการควบคุมภายใน มีระบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามตัวชีว้ ดั โดยไดมกี ารจัดตัง้ คณะทำงาน
บร�หารความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวยผูบร�หารระดับสูง ทั้งนี้เพ�่อใหการดำเนินงานของบร�ษัทในทุกดานบรรลุวัตถุประสงคตามที่บร�ษัทฯ กำหนดไว
ภายใตระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม
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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�ษทั ฯมีเบีย้ ประกันภัยรับจำนวน 2,412.64 ลานบาท เพ�ม� ข�น้ จากปกอ นจำนวน 76.91 ลานบาท คิดเปนอัตราเพ�ม� ข�น้
รอยละ 3.29 และบร�ษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิจำนวน 1,362.20 ลานบาท ลดลงจากปกอนจำนวน 199.74 ลานบาท คิดเปนอัตราลดลงรอยละ 12.79
สาเหตุจากการเปลี่ยนนโยบายการรับประกันภัยตองานรถยนตภาคสมัครใจ
บร�ษทั ฯ มีเบีย้ ประกันภัยทีถ่ อื เปนรายไดสทุ ธิจำนวน 1,460.34 ลานบาท เพ�ม� ข�น้ จากปกอ นจำนวน 44.40 ลานบาท คิดเปนอัตราเพ�ม� ข�น้ รอยละ 3.14
ซึ่งมีสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายไดเพ��มข�้น 244.14 ลานบาท สาเหตุจากการเปลี่ยนนโยบายการรับประกันภัยตองานรถยนตภาคสมัครใจ
บร�ษัทฯมีรายไดจากรายไดคาจางคาบำเหน็จจากการทำประกันภัยตอจำนวน 362.04 ลานบาท เพ��มข�้นจากปกอนจำนวน 96.55 ลานบาท คิดเปน
อัตราเพ��มข�้นรอยละ 36.37 สาเหตุจากการเปลี่ยนนโยบายการรับประกันภัยตองานรถยนตภาคสมัครใจ
ในสวนของคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการสินไหมสุทธิจำนวน 857.67 ลานบาท ลดลงจากปกอนจำนวน 0.92 ลานบาท คิดเปนอัตรา
ที่ลดลงรอยละ 0.11 จากการจัดการงานสินไหมทดแทนที่เหมาะสม รวมถึงการเปลี่ยนนโยบายการรับประกันภัยตองานรถยนตภาคสมัครใจ
คาจางคาบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรงจำนวน 378.37 ลานบาท เพ�ม� ข�น้ จากปกอ นจำนวน 4.50 ลานบาท คิดเปนอัตราทีเ่ พ�ม� ข�น้ รอยละ 1.20
และมีคาใชจายในการรับประกันภัยอื่นจำนวน 300.35 ลานบาท ลดลงจากปกอนจำนวน 10.56 ลานบาท และคิดเปนอัตราลดลงรอยละ 3.40
ซึ่งทำใหบร�ษัทฯ มีคาใชจายจากการรับประกันภัยทั้งสิ�นจำนวน 1,536.40 ลานบาท โดยลดลงจากปกอนจำนวน 6.99 ลานบาท และคิดเปนอัตราที่
ลดลงรอยละ 0.45
บร�ษทั ฯ มีคา ใชจา ยในการดำเนินงาน จำนวน 267.96 ลานบาท ลดลงจากปกอ นจำนวน 20.02 ลานบาท คิดเปนอัตราทีล่ ดลงรอยละ 6.95 เมือ่ เทียบ
กับปกอนจากการลดลงของ คาใชจายพนักงาน หนี้สงสัยจะสูญ รวมถึงคาใชจายโฆษณาสงเสร�มการขาย
ในสวนของรายไดจากการลงทุนและรายไดอื่น ๆ ในป 2562 มีจำนวนทั้งสิ�น 51.12 ลานบาท ลดลงจำนวน 13.98 ลานบาท คิดเปนอัตราที่ลดลง
รอยละ 21.47 โดยเปร�ยบเทียบลดลงจากการปรับนโยบายการลงทุน (ตราสารทุน) ที่มีผลขาดทุนจากการขายเง�นลงทุน
บร�ษทั ฯ มีผลกำไรกอนหักภาษีเง�นได จำนวน 69.14 ลานบาท เมือ่ หักคาใชจา ยภาษีเง�นไดนติ บิ คุ คลจำนวน 12.12 ลานบาทแลว บร�ษทั ฯมีผลกำไรสุทธิ
จำนวน 57.02 ลานบาท เพ��มข�้นจำนวน 126.63 ลานบาท คิดเปนอัตราที่เพ��มข�้นรอยละ 181.90 โดยเปร�ยบเทียบกับปกอน
นอกจากนี้บร�ษัทฯ สามารถดำรงอัตราสวนทางการเง�นที่สำนักงาน คปภ. ใชกำกับดูแลไดเกินกวาเกณฑที่กำหนดในทุกอัตราสวน รวมถึงมีความ
เพ�ยงพอของเง�นกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC) อยูที่รอยละ 171.84 ซึ่งเกินกวาเกณฑที่กำหนดไวที่รอยละ 120 (อยูในระหวางการตรวจสอบของ
ผูสอบบัญชี) ซึ่งเพ�ยงพอตอการดำเนินงานและการขยายงานตามเปาหมายของบร�ษัทฯ
ผลการดำเนินงานตามประเภทการรับประกันภัย ป 2562
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เบ็ดเตล็ดอื่น

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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การรับประกันอัคคีภัย
บร�ษทั ฯ มีเบีย้ ประกันอัคคีภยั จำนวน 133.45 ลานบาท ลดลงจากป 2561 จำนวน 10.54 ลานบาท หร�อคิดเปนอัตรารอยละ 7.32 ซึง่ เบีย้ ประกันอัคคีภยั
มีสดั สวนรอยละ 5.53 ของเบีย้ ประกันรวมทัง้ หมด มีเบีย้ ประกันภัยสุทธิทบ่ี ร�ษทั รับความเสีย่ งภัยไวเองจำนวน 68.43 ลานบาท โดยมีเบีย้ ประกันภัยทีถ่ อื เปน
รายไดสุทธิจำนวน 76.04 ลานบาท ลดลงจากปกอนจำนวน 4.12 ลานบาท หร�อลดลงรอยละ 5.14 มีรายไดคาจางและคาบำเหน็จจำนวน 15.76 ลานบาท
มีคาใชจายในการรับประกันภัยรวมจำนวน 60.21 ลานบาท จ�งเปนผลกำไรจากการรับประกันภัยกอนหักคาใชจายดำเนินงานจำนวน 31.59 ลานบาท
จะเห็นวาอัตราคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนตอเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได (Loss Ratio) อยูที่รอยละ 23.79 ในขณะที่
ป 2561 อยูที่รอยละ 21.79
การรับประกันภัยทางทะเลและขนสง
บร�ษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยทางทะเลและขนสง จำนวน 75.08 ลานบาท ลดลงเพ��มข�้นจากป 2561 จำนวน 20.89 ลานบาท หร�อคิดเปนอัตรารอยละ
21.76 ซึ่งเบี้ยประกันภัยทางทะเลและขนสง มีสัดสวนรอยละ 3.11 ของเบี้ยประกันรวมทั้งหมด มีเบี้ยประกันภัยสุทธิที่บร�ษัทรับความเสี่ยงภัยไวเองจำนวน
52.91 ลานบาทโดยมีเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิ จำนวน 61.90 ลานบาท เพ��มข�้นจากปกอนจำนวน 12.28 ลานบาท หร�อเพ��มข�้นรอยละ 24.74
มีรายไดคาจางและคาบำเหน็จจำนวน 6.25 ลานบาท มีคาใชจายในการรับประกันภัยรวมจำนวน 44.41 ลานบาท จ�งเปนผลกำไรจากการรับประกันภัย
กอนหักคาใชจายดำเนินงานจำนวน 23.74 ลานบาท จะเห็นวามีอัตราคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนตอเบี้ยประกันภัยที่ถือ
เปนรายได (Loss Ratio) อยูที่รอยละ 43.60 ในขณะที่ป 2560 อยูที่รอยละ 74.24
การรับประกันภัยรถ
บร�ษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรถ จำนวน 1,755.94 ลานบาทเพ��มข�้นจากป 2561 จำนวน 197.50 ลานบาท หร�อคิดเปนอัตรารอยละ 12.67 ซึ่งเบี้ย
ประกันภัยรถมีสัดสวนรอยละ 72.78 ของเบี้ยประกันรวมทั้งหมด มีเบี้ยประกันภัยสุทธิที่บร�ษัทรับความเสี่ยงภัยไวเองจำนวน 1,037.71 ลานบาท โดยมี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิจำนวน 1,095.76 ลานบาท เพ��มข�้นจากปกอนจำนวน 68.66 ลานบาท หร�อเพ��มข�้นรอยละ 6.68 มีรายไดคาจางและ
คาบำเหน็จจำนวน 253.53 ลานบาท มีคา ใชจา ยในการรับประกันภัยรวมจำนวน 1,191.56 ลานบาท จ�งเปนผลกำไรจากการรับประกันภัยกอนหักคาใชจา ย
ดำเนินงานจำนวน 157.74 ลานบาท จะเห็นวามีอัตราคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนตอเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได
(Loss Ratio) อยูที่รอยละ 64.05 ในขณะที่ป 2561 อยูที่รอยละ 64.48
การรับประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล
บร�ษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล จำนวน 322.32 ลานบาท ลดลงจากป 2561 จำนวน 61.30 ลานบาท หร�อคิดเปนอัตรารอยละ 15.98
ซึ่งเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลมีสัดสวนรอยละ 13.36 ของเบี้ยประกันรวมทั้งหมด มีเบี้ยประกันภัยสุทธิที่บร�ษัทรับความเสี่ยงภัยไวเองจำนวน
163.37 ลานบาท โดยมีเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดสุทธิจำนวน 187.19 ลานบาทลดลงจากปกอนจำนวน 31.28 ลานบาท หร�อลดลงรอยละ 14.32
มีรายไดคาจางและคาบำเหน็จจำนวน 61.72 ลานบาท มีคาใชจายในการรับประกันภัยรวมจำนวน 199.38 ลานบาท จ�งเปนผลกำไรจากการรับประกันภัย
กอนหักคาใชจายดำเนินงานจำนวน 49.53 ลานบาท จะเห็นวามีอัตราคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนตอเบี้ยประกันภัยที่
ถือเปนรายได (Loss Ratio) อยูที่รอยละ 50.79 ในขณะที่ป 2561 อยูที่รอยละ 57.97
การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น
บร�ษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นจำนวน 125.86 ลานบาท ลดลงจากป 2561 จำนวน 27.86 ลานบาท หร�อคิดเปนอัตรารอยละ 18.13 ซึ่ง
เบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นมีสัดสวนรอยละ 5.22 ของเบี้ยประกันรวมทั้งหมด มีเบี้ยประกันภัยสุทธิที่บร�ษัทรับความเสี่ยงภัยไวเองจำนวน 39.78 ลานบาท
โดยมีเบีย้ ประกันภัยทีถ่ อื เปนรายไดสทุ ธิจำนวน 39.45 ลานบาท ลดลงจากปกอ นจำนวน 1.13 ลานบาท หร�อลดลงรอยละ 2.79 มีรายไดคา จางและคาบำเหน็จ
จำนวน 24.77 ลานบาท มีคาใชจายในการรับประกันภัยรวมจำนวน 40.84 ลานบาท จ�งเปนผลกำไรจากการรับประกันภัยกอนหักคาใชจายดำเนินงาน
จำนวน 23.39 ลานบาท อัตราคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนตอเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได (Loss Ratio) อยูที่รอยละ
39.77 ในขณะที่ป 2561 อยูที่รอยละ 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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ว�เคราะหฐานะการเง�น
สินทรัพย
สวนประกอบของสินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บร�ษัทฯ มีสินทรัพยรวมจำนวน 3,470.64 ลานบาท เพ��มข�้นจากป 2561 รอยละ 9.22 โดยสวนใหญมาจากการเพ��มข�้น
ของสินทรัพยจากการประกันภัยตอ และสินทรัพยลงทุน
สินทรัพยสวนใหญของบร�ษัทฯ เปนสินทรัพยหมุนเว�ยน บร�ษัทฯ มีสินทรัพยถาวร ซึ่งประกอบดวย ที่ดินอาคารและอุปกรณและสินทรัพย ไมมีตัวตน
สุทธิรวม คิดเปนรอยละ 1.71 ของสินทรัพยทง้ั หมด บร�ษทั ฯ มีหนีส้ นิ รวมจำนวน 2,800.52 ลานบาท เพ�ม� ข�น้ จากปกอ นรอยละ 7.65 โดยสวนใหญมาจากการ
เพ�ม� ข�น้ ของหนีส้ นิ จากการประกันภัยตอ
คุณภาพของสินทรัพย
ลูกหนี้ (เบีย้ ประกันภัยคางรับ)
เบีย้ ประกันภัยคางรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แยกตามอายุหนีร้ วมทัง้ จำนวนคาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ จะปรากฏอยูใ นหมายเหตุประกอบ
งบการเง�นของบร�ษทั ฯ ขอ 7
บร�ษทั ฯ มีอตั ราสวนเบีย้ ประกันภัยคางรับราคาประเมินตอเบีย้ ประกันภัยคางรับทัง้ หมด อยูท ร่ี อ ยละ 93.31 เทียบกับป 2561 อยูท ร่ี อ ยละ 92.64 ดีกวา
เกณฑท่ี คปภ.กำหนดไวทร่ี อ ยละ 80
เง�นใหกยู มื
ปจจ�บนั บร�ษทั ฯ มีนโยบายการใหสนิ เชือ่ เฉพาะพนักงานบร�ษทั ฯ เพ�อ่ เปนสวัสดิการเทานัน้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บร�ษทั ฯ มีเง�นใหกยู มื เพ�อ่
สวัสดิการพนักงาน จำนวน 2.90 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนรอยละ 0.08 ของยอดรวมสินทรัพยทง้ั หมด ในขณะทีป่  2561 มีจำนวน 3.51 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 0.11 ของยอดรวมสินทรัพย
เง�นลงทุนในหลักทรัพย
บร�ษทั ฯ มีนโยบายในการกระจายความเสีย่ งในการลงทุน โดยเลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐว�สาหกิจ ตัว๋ เง�นคลัง ตัว๋ แลกเง�น หุน ทุนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ หุนทุนเอกชนอื่น หุนกูของบร�ษัทชั้นนำ รวมถึงหนวยลงทุนที่ใหผลตอบแทนดีและมีสภาพคลอง ซึ่งเปนไปตามกฏระเบียบที่สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับและสงเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนด และเปนไปตามนโยบายการลงทุนของบร�ษัทฯ ที่ผานการพ�จารณาจาก
คณะกรรมการพ�จารณาการลงทุน ภายใตการพ�จารณาความเสี่ยงที่เหมาะสมตามหลักเกณฑการดำรงเง�นกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based
Capital : RBC) ที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสร�มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ใชกำกับดูแล เพ�่อใหมีความสมดุลระหวางผลตอบแทน
และความเสีย่ ง
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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�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดจำนวน 246.75 ลานบาท ลดลงจากป 2561 ที่มีจำนวน 92.49 ลานบาท โดยมาจาก
สวนของกระแสเง�นสด ในกิจกรรมตางๆ มีดงั นี้

กระแสเง�นสดไดมา (ใช ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
กระแสเง�นสดไดมา (ใช ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเง�นสดไดมา (ใช ไป) จากกิจกรรมจัดหาเง�น
กระแสเง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดเพ��มข�้น (ลดลง) สุทธิ

2562
(87.85)
(4.63)
(92.48)

ลานบาท
2561
204.85
(4.16)
(23.50)
177.19

อัตราสวนสภาพคลอง
อัตราสวนสภาพคลอง คือ อัตราสวนของสินทรัพยหมุนเว�ยนตอหนี้สินหมุนเว�ยน โดยสำหรับป 2562 อยูที่ระดับ 1.13 เทา ใกลเคียงกับป 2561
ที่อยูที่ระดับ 1.11 เทา ซึ่งยังคงเปนผลมาจากสัดสวนหนี้สินตามสัญญาประกันภัยยังคงสอดคลองตามเบี้ยประกันภัยรับเหมือนปที่แลว ในขณะที่สินทรัพย
สภาพคลองสวนใหญของบร�ษทั ฯ เปนเง�นสดและเง�นฝากประจำธนาคารจำนวน 256.76 ลานบาท ซึง่ มีอตั ราลดลงจากปกอ นรอยละ 64.79 อันเปนผลจาก
การปรับนโยบายการลงทุนสำหรับป 2562 ทีม่ กี ารปรับลดเง�นฝากประจำ และเนนลงทุนในหลักทรัพยรฐั บาลและรัฐว�สาหกิจ รวมถึงตราสารหนีภ้ าคเอกชน
ความเหมาะสมของโครงสรางเง�นทุน
เง�นทุนเพ�่อการดำเนินงานสวนใหญมาจากสวนของผูถือหุนและจากการประกอบธุรกิจ โดยหนี้สินสวนใหญมาจากสำรองเบี้ยประกันภัยและสำรอง
คาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจายซึ่งเกิดจากการดำเนินธุรกิจประกันภัยอันเปนธุรกิจหลัก
โดยในป 2562 มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนอยูที่ระดับ 4.18 เทาซึ่งลดลงจากปกอน ที่อยูในระดับ 4.51 เทา
สำหรับอัตราสวน Policy Liability to Capital Fund หร�ออัตราภาระหนี้สินที่มีตอผูเอาประกันภัยเมื่อเทียบกับสวนของผูถือหุนสำหรับป 2562
อยูที่ระดับ 2.88 เทา จากป 2561 ที่อยูที่ระดับ 3.38 เทา อันเปนผลตอเนื่องจากสำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจายที่ลดลงจากปกอน
โดยสัดสวนของผลกำไรสะสมเพ��มข�้นตามผลการดำเนินการของป 2562
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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:

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

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.
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เปาหมายการดำเนินธุรกิจใน 3 - 5 ปขางหนา
1. ดานชองทางจำหนาย บร�ษัทฯ มีเปาหมายในการขยายชองทางจำหนายผลิตภัณฑ ไปยังชองทางออนไลนผาน Sale Platform ที่ทางบร�ษัทฯ
พัฒนาข�้นเพ�่อใหสอดคลองกับว�สัยทัศนและพันธกิจใหมของบร�ษัทที่จะมุงเนนรูปแบบในการดำเนินธุรกิจแบบดิจ�ทัลทั้งการซื้อรวมไปถึงบร�การหลังการขาย
โดยชองใหมจะประกอบดวยการขายผลิตภัณฑผาน Sale Platform ของบร�ษัทโดยตรง หร�อการนำ Link ของ Sale Platform ไปวางขายบนชองทางของ
คูคาหร�อ Ecosystem Partner เพ�่อลดคาใชจายในการดำเนินงาน ซึ่งจะสงผลใหบร�ษัทมีกำไรที่สูงข�้น
2. ดานผลิตภัณฑ บร�ษทั ฯ มีเปาหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑเพ�อ่ สรางกำไร สรางภาพลักษณองคกรใหมคี วามทันสมัย และตรงกับความตองการ
ของลูกคา โดยสำหรับผลิตภัณฑที่มีอยูเดิมบร�ษัทมีแผนที่จะปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของผลิตภัณฑและปรับราคาใหมีความเหมาะสมเพ�่อสรางโอกาสในการ
ทำกำไร และพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่ตรงตอความตองการของลูกคาเพ�่อขยายฐานลูกคา
3. ดานการตลาด เนื่องจากบร�ษัทฯ มีแผนที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจที่สงผลใหตองมีการปรับปรุงผลิตภัณฑชองทางการจำหนาย ว�ธีการ
ดำเนินงานและ อืน่ ๆ ทำใหบร�ษทั มีความประสงคทจ่ี ะ Rebrand เพ�อ่ ใหมคี วามสอดคลองและสือ่ ถึงรูปแบบธุรกิจใหม นอกจากนีบ้ ร�ษทั จะเนนการเขาถึงลูกคา
กลุมเปาหมายผานชองทางออนไลนตางๆ เชนเว็บไซต Facebook และ Line แทนชองทางการทำการตลาดเดิม
4. ดานว�ธีการปฏิบัติงาน บร�ษัทฯ มีเปาหมายที่จะลดขั้นตอนการทำงานที่มีความซ้ำซอนเพ�่อใหบุคลากรสามารถใชเวลาและความสามารถในการ
ทำงานทีเ่ หมาะสม โดยบร�ษทั ฯ วางแผนทีจ่ ะพัฒนาเทคโนโลยี Robot Process Automation (RPA) ซึง่ เปนโปรแกรมคอมพ�วเตอรอตั โนมัตทิ ถ่ี กู พัฒนาข�น้ มา
เพ�อ่ ทำงานแทนมนุษยในกระบวนการการทำงานทีต่ อ งทำซ้ำๆ โดยสามารถเลือกใชงานแบบอิสระครอบคลุมงานธุรกรรมทัง้ หมด หร�อใหดแู ลเฉพาะบางสวน
ของกระบวนการ ซึง่ ยังอาศัยคนในการตัดสินใจโดยเฉพาะในเร�อ่ งทีต่ อ งใช ดุลยพ�นจิ โดยตอยอดจากป 2562 เพ�อ่ ใหครอบคลุมกระบวนการทีเ่ ปนสาระสำคัญ
เพ�อ่ ใหรองรับและสอดคลองกับการเจร�ญเติบโตทางธุรกิจขององคกร นอกจากนีบ้ ร�ษทั ฯ ยังมีเปาหมายในการปรับกระบวนการทำงานใหมปี ระสิทธิภาพมากข�น้
ดวยการพัฒนาระบบ เพ�่อตรวจสอบขั้นตอนการทำงานของทุกสวนงานเพ�่อใหสามารถทำใหการทำงานมีมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได
5. ดานบุคลากร บร�ษัทฯ มุงเนนในการสรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีคุณธรรม และสามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
ไดอยางรวดเร็ว ตามรูปแบบธุรกิจใหมของบร�ษัทและไดทำการเปลี่ยนคานิยมองคกร (Core Value) ใหมีความเหมาะสมคือ Trust (มีความนาเชื่อถือ)
Innovation (สรางสรรคนวัตกรรม) Customer Centric (ลูกคาเปนศูนยกลาง) นำระบบการประเมินผลงานอยางยุติธรรม และเปนระบบ มีการกำหนด
Career path และความกาวหนาในอาชีพที่ชัดเจน ทั้งยังสนับสนุนการเขารวมทำกิจกรรม เพ�่อสังคม Corporate Social Responsibility (CSR) รวมถึง
ปลูกฝงใหพนักงานมีจร�ยธรรมและคุณธรรมในการทำงาน บร�ษัทฯ ยังไดสงเสร�มใหพนักงานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพ�่อการพัฒนาองคกร
เนนการมีสวนรวมของพนักงาน และการทำงานเปนทีม
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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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ความรับผิดชอบตอพนักงาน
บร�ษัทฯ ตระหนักในคุณคาของทรัพยากรมนุษย และมีความตองการใหพนักงานทำงานอยางมีความสุข จ�งไดสงเสร�มบรรยากาศการทำงานอยางมี
สวนรวมและมอบโอกาสความกาวหนาในสายอาชีพอยางเทาเทียมกัน โดยพนักงานจะไดรบั การพัฒนาสงเสร�มใหมคี วามรู ความสามารถตอเนือ่ ง เพ�อ่ การ
สรางคุณคา และทักษะในการทำงาน ภายใตแนวทางการบร�หารงานบุคคล ดังนี้
1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ดำเนินการโดยถือประโยชนและผลสำเร็จของบร�ษัทฯ และพนักงาน ดวยหลักคุณธรรม หลักความเสมอภาค
หลักความสามารถ เพ�อ่ ใหได “คนดี” และ “คนเกง” ทีม่ ที ศั นคติสอดคลองกับงานและวัฒนธรรมขององคกร โดยพ�จารณาจากคุณสมบัตขิ องแตละ
ตำแหนง คุณวุฒทิ างการศึกษา ประสบการณและขอกำหนดอืน่ ๆ ทีจ่ ำเปนแกงาน และไมมขี อ กีดกันเร�อ่ งเพศ อายุ เชือ้ ชาติ ศาสนา หร�อความสัมพันธ
สวนบุคคล
2. กำหนดการจายคาตอบแทนตามความสามารถของพนักงาน รวมทั้งจัดสิทธิประโยชนและสวัสดิการแกพนักงานใหเหมาะสมและเปนธรรม โดย
กำหนดโครงสรางเง�นเดือนที่สอดคลองกับภาวการณทางดานเศรษฐกิจและสามารถแขงขันไดกับธุรกิจประเภทเดียวกัน และการปรับข�้นคาจาง
พ�จารณาจากความสำเร็จขององคกรและผลการปฏิบัติงานของพนักงานในปที่ผานมา
3. สนับสนุนสงเสร�มใหพนักงานไดรบั การพัฒนาอยางตอเนือ่ ง ความสามารถในเชิงบร�หารจัดการ และความสามารถในการปฏิบตั งิ าน เพ�อ่ พัฒนา
ความสามารถในการทำงาน เปดโอกาสใหพนักงานกาวหนาในอาชีพการงาน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรใหเปนคนมีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี และ
มีความรูในการทำงาน
4. สรางบรรยากาศ และนำการสื่อสารที่ดีเพ�่อใหเกิดความสัมพันธที่ดี และประสิทธิภาพในการทำงานรวมกันโดยมีกิจกรรมเสร�มสรางบรรยากาศ
และความสัมพันธอยางสม่ำเสมอ
5. จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ ซึ่งมีตัวแทนทั้งฝายนายจาง และลูกจางเพ�่อพ�จารณาเสนอ ปรับปรุงสวัสดิการตางๆ เพ�่อใหเปนสิทธิประโยชนแก
พนักงาน
ความรับผิดชอบตอสังคม
ในป 2562 บร�ษัทฯ ไดรวมกิจกรรมเพ�่อสังคม เพ�่อสงเสร�มคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีว�ตใหคนไทยมีความเปนอยูที่ดีข�้น ยิ�งไปกวานั้น
บร�ษัทเชื่อมั่นวาการกระทำความดี จะสงผลที่ดีตอพนักงาน บร�ษัท ลูกคา คูคา สังคม ชุมชนและสิ�งแวดลอม เพ�่อการเติบโตอยางยั่งยืนของบร�ษัทฯ
1. กิจกรรมการกุศล “ปนรถถีบ ฮวมใจ ฮอมบุญ กับไทยประกันภัย เจ�ยงใหม – หละปูน 2562” เพ�่อทำนุบำรุงศาสนสถาน
ณ วัดพระธาตุหร�ภุญชัยวรมหาว�หาร จังหวัดลำพ�นและสงเสร�มและสนับสนุนการใหความสำคัญในการออกกำลังกายโดยการปนจักรยาน
2. กิจกรรม เดิน–ว��ง “พ�่ชางว��งดวยใจ…ใหศร�ธัญญา” ณ โรงพยาบาลศร�ธัญญา จังหวัดนนทบุร� เพ�่อสนับสนุนกิจการดานการแพทย พยาบาล
เจาหนาที่ และผูรับบร�การ ณ โรงพยาบาลศร�ธัญญา ผานมูลนิธิโรงพยาบาลศร�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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ภาพกิจกรรมการกุศล “ปนรถถีบ ฮวมใจ ฮอมบุญ กับไทยประกันภัย เจ�ยงใหม – หละปูน 2562”
Chiang Mai – Lamphun Charity Bike Ride with Thai Insurance

ภาพกิจกรรม เดิน–ว��ง “พ�่ชางว��งดวยใจ…ใหศร�ธัญญา” ณ โรงพยาบาลศร�ธัญญา จังหวัดนนทบุร�
P Chang Charity Mini Marathon 2019 at Srithanya Hospital, Nonthaburi
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โครงการแนวรวมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจร�ต
บร�ษทั ฯ ตระหนักและใหความสำคัญในเร�อ่ งการตอตานการทุจร�ต เนือ่ งจากการทุจร�ตคอรรปั ชัน่ สงผลใหเกิดความเสียหายความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
ความนาเชื่อถือ หากเปนการทุจร�ตคอรรัปชั่นที่เกิดข�้นระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน ความเสียหายจะใหญทั้งมูลคาความเสียหาย ความนาเชื่อถือและ
ภาพลักษณ ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ซึ่งเปนความเสียหายตอสังคมในวงกวาง หากเปนการทุจร�ตภายในบร�ษัท ก็จะมีความเสียหายตอ
ผูเกี่ยวของในองคกรทั้งหมด (Stakeholder) ไมวาจะเปนพนักงานทุกคน ผูถือหุน ลูกคา คูคา
บร�ษัทฯ ไดเขารวมลงนาม รวมกับเพ�่อนบร�ษัทสมาชิกในสมาคมประกันว�นาศภัยไทย เพ�่อเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจร�ต โดยรวมทีจ่ ะสนับสนุนและมีสว นรวมในยุทธศาสตรชาติวา ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจร�ต โดยอาศัยการสรางสภาพแวดลอมทางการ
แขงขันอยางเปนธรรม และการดำเนินธุรกิจอยางสุจร�ต โดยบร�ษัทที่เขารวมโครงการนี้ตกลงกันวา
1. จะจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการทุจร�ตภายในบร�ษัท รวมถึงการนำนโยบายการตอตานการทุจร�ต และแผนการกำกับการ
ปฏิบัติงาน ไปปฏิบัติ และจัดใหมีคูมือ / แนวทางในการดำเนินธุรกิจแกผูบร�หารและพนักงาน
2. จะเปดเผยและแลกเปลี่ยนนโยบายภายใน ประสบการณ แนวปฏิบัติที่ดีและ แนวทางความสำเร็จในการสนับสนุนใหเกิดการทำรายการทางธุรกิจ
อยางมีคุณธรรม ถูกตอง และโปรงใสในประเทศไทย
3. จะรวมมือกับบร�ษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน คูคา และผูมีสวนไดเสียกลุมอื่น ๆ โดยการสรางแนวรวมปฏิบัติ และการเขารวมในกิจกรรมตอตาน
การทุจร�ต
ปจจ�บันไดมีการสื่อสารใหพนักงานไดมีความรูความเขาใจโดยการปฐมนิเทศพนักงานรวมทั้งการสื่อสารผานระบบอีเมลภายในบร�ษัทฯ เพ�่อใหรับรู
ตระหนัก เห็นความสำคัญ ซึ่งจะทำอยางตอเนื่อง โดยจะจัดทำนโยบายคูมือแนวปฏิบัติแนวทางในการดำเนินธุรกิจ แกผูบร�หารและพนักงานตอไป

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.
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ขอมูลบร�ษัท

Company Infomation
ชื่อบร�ษัท
ประเภทธุรกิจ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ
ทะเบียนบร�ษัทเลขที่
โทรศัพท
โทรสาร
Call Center
Home Page

บร�ษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
รับประกันว�นาศภัย
34/3 อาคารไทยประกันภัย ซอยหลังสวน ถนนเพลินจ�ต แขวงลุมพ�นี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
0107536000820
0-2613-0100
0-2652-2873
0-2613-0123
www.thaiins.com

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หุนสามัญ
จำนวน 23,499,983 หุน
หุนบุร�มสิทธิ
จำนวน
17 หุน

มูลคาที่ตราไว หุนละ 10 บาท
มูลคาที่ตราไว หุนละ 10 บาท

รวม 234,999,830 บาท
รวม
170 บาท
รวม 235,000,000 บาท

ทุนที่ออกและชำระแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หุนสามัญ
จำนวน 23,499,983 หุน
หุนบุร�มสิทธิ
จำนวน
17 หุน

มูลคาที่ตราไว หุนละ 10 บาท
มูลคาที่ตราไว หุนละ 10 บาท

รวม 234,999,830 บาท
รวม
170 บาท
รวม 235,000,000 บาท

นิติบุคคลที่บร�ษัทฯ ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ข�้นไป
ไมมี
นายทะเบียนหลักทรัพย
บร�ษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท : 0 2009-9000
โทรสาร : 0 2009-9991
ผูสอบบัญชี

ที่ปร�กษากฎหมาย
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บร�ษัท เคพ�เอ็มจ� ภูมิ ไชย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50 อาคารเอ็มไพร ทาวเวอร
195 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2677-2000
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

Name
Type of Business
Head office
Registration No.
Tel
Fax
Call Center
Home Page

THE THAI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
Non-life Insurance
34/3 Soi Langsuan, Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
0107536000820
0-2613-0100
0-2652-2873
0-2613-0123
www.thaiins.com

Registered Share Capital as at December 31, 2019
Ordinary Shares
23,499,983 at Baht 10 each,
Preferred Share
17 at Baht 10 each,
Issued and Paid-up Share as at December 31, 2019
Ordinary Shares
23,499,983 at Baht 10 each,
Preferred Share
17 at Baht 10 each,

totaling
totaling
Totaling

234,999,830 Baht
170 Baht
235,000,000 Baht

totaling
totaling
Totaling

234,999,830 Baht
170 Baht
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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รายงานคณะกรรมการ

Board of Director’s Report
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเง�น
คณะกรรมการบร�ษัท ตระหนักถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบ ในฐานะคณะกรรมการของบร�ษัท ภายใตพระราชบัญญัติบร�ษัทมหาชนจำกัด
ในหนาที่ที่เปนผูรับผิดชอบตองบการเง�นของบร�ษัท และสารสนเทศทางการเง�นที่ปรากฏในรายงานประจำป งบการเง�นดังกลาวจัดทำข�้นตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเง�นทีก่ ำหนดในพระราชบัญญัตวิ ช� าชีพบัญชี พ.ศ.2547 และตามว�ธกี ารบัญชีเกีย่ วกับการประกันภัยในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ และใชดุลยพ�นิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสำคัญ
อยางเพ�ยงพอในหมายเหตุประกอบงบการเง�น
คณะกรรมการไดจัดใหมีการดำรงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพ�่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความ
ถูกตอง ครบถวน และเพ�ยงพอที่จะดำรงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และเพ�่อใหทราบจ�ดออนเพ�่อปองกันไมใหเกิดการทุจร�ตหร�อการดำเนินการที่ผิดปกติอยางมี
สาระสำคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการบร�ษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบร�หารมีความเปนอิสระเปนผูดูแลรับผิดชอบ
เกีย่ วกับ คุณภาพของรายงานทางการเง�น และระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับเร�อ่ งนีป้ รากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจำปแลว
คณะกรรมการมีความเห็นวา ระบบควบคุมภายในของบร�ษัทฯโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความ
เชื่อถือไดของงบการเง�นของบร�ษัทฯ สำหรับปสิ�นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

( ดร. สมชัย สัจจพงษ )
ประธานกรรมการ

( ดร. มหัทธนะ อัมพรพ�สิฏฐ )
กรรมการผูจัดการ
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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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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
Report of the Audit Committee

เร�ยน ทานผูถือหุนบร�ษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของบร�ษทั ไดรบั การแตงตัง้ จากคณะกรรมการบร�ษทั ปจจ�บนั ประกอบดวยกรรมการอิสระซึง่ มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามหลักเกณฑ
ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสร�มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนด จำนวน 3 ทาน ดังนี้
1. นายสุธนัย ประเสร�ฐสรรพ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมชาย ว�วัฒนวัฒนา
กรรมการตรวจสอบ
3. นางอภิญญา ปุญญฤทธิ์
กรรมการตรวจสอบ
มี นายขจรเกียรติ สิตประเสร�ฐนันท เปน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง ซึ่งทุกครั้งมีกรรมการตรวจสอบทุกทาน และผูสอบบัญชีเขารวม
ประชุมดวย และไดเสนอผลการประชุมตอคณะกรรมการบร�ษัททุกครั้ง โดยกิจกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ไดดำเนินการมีดังนี้
1. พ�จารณาทบทวนงบการเง�นของบร�ษัทฯ ใหมีความความถูกตองครบถวนตามมาตรฐานบัญชี และการเปดเผยขอมูลอยางเพ�ยงพอ ตลอดจน
ปฏิบัติตามขอกำหนดของทางการ รวมกับผูสอบบัญชี
2. พ�จารณาใหความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบ และรับทราบผลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบ รวมถึงกำกับดูแล ใหขอเสนอแนะและติดตาม
การปรับปรุงแก ไข
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอองคกรใหคณะกรรมการบร�ษัททราบ
4. พ�จารณาคัดเลือกผูส อบบัญชีรบั อนุญาต ทีม่ คี วามเปนอิสระ มีความชำนาญในหลักการบัญชีของธุรกิจประกันว�นาศภัย โดยนำเสนอผูส อบบัญชี
และพ�จารณาคาตอบแทนการสอบบัญชี เสนอตอคณะกรรมการเพ�่อขออนุมัติจากผูถือหุน
5. สอบทานและพ�จารณาการเปดเผยขอมูลของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หร�อ รายการทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายหร�อ
ระเบียบที่เกี่ยวของ
6. สอบทานการปฏิบัติงานของบร�ษัทฯ ใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย และ
พระราชบัญญัติประกันว�นาศภัย
7. พ�จารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ�่อใหครอบคลุมกับธุรกิจและภารกิจในการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา บร�ษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีการจัดทำงบการเง�นถูกตองตามที่ควร มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพ�ยงพอ ไดปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงมีการเปดเผยขอมูลอยางเพ�ยงพอ

(นายสุธนัย ประเสร�ฐสรรพ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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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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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
Independent Auditor's Report
เสนอตอผูถือหุนของ
บร�ษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเง�นของบร�ษทั ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บร�ษทั ฯ) ซึง่ ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเง�น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวน ของเจาของและงบกระแสเง�นสดสำหรับปสิ�นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเง�นรวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
ขาพเจาเห็นวางบการเง�นขางตนนี้แสดงฐานะการเง�น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเง�นสดสำหรับปสิ�นสุดวันเดียวกัน
ของบร�ษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น
เกณฑ ในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรค ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอ
การตรวจสอบงบการเง�นในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากบร�ษทั ฯตามขอกำหนดจรรยาบรรณของผูป ระกอบว�ชาชีพบัญชีทก่ี ำหนดโดย
สภาว�ชาชีพบัญชีในสวนทีเ่ กีย่ วของกับการตรวจสอบงบการเง�น และขาพเจาไดปฏิบตั ติ ามขอกำหนดดานจรรยาบรรณอืน่ ๆตามทีร่ ะบุในขอกำหนดนัน้ ดวย
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพ�ยงพอและเหมาะสมเพ�่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขอมูลอื่น
ผูบร�หารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ซึ่งรวมถึงขอมูลที่รวมอยูในรายงานประจำปของบร�ษัทฯ (แตไมรวมถึง งบการเง�นและรายงานของผูสอบบัญชี
ที่แสดงอยูในรายงานนั้น) ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตร�ยมใหกับขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้
ความเห็นของขาพเจาตองบการเง�นไมครอบคลุมถึงขอมูลอืน่ และขาพเจาไมไดใหขอ สรุปในลักษณะการให ความเชือ่ มัน่ ในรูปแบบใด ๆ ตอขอมูลอืน่ นัน้
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเง�นคือ การอานและพ�จารณาวาขอมูลอื่นนั้นมีความขัดแยงที่มีสาระสำคัญกับงบการเง�น
หร�อกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหร�อไม หร�อ ปรากฏวาขอมูลอื่นแสดงขัดตอขอเท็จจร�งอันเปนสาระสำคัญหร�อไม
เมือ่ ขาพเจาไดอา นรายงานประจำปของบร�ษทั ฯตามทีก่ ลาวขางตน และหากสรุปไดวา มีการแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจร�งอันเปนสาระสำคัญ ขาพเจา
จะสื่อสารเร�่องดังกลาวใหผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลทราบเพ�่อใหมีการดำเนินการแก ไขที่เหมาะสมตอไป
ความรับผิดชอบของผูบร�หารและผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลตองบการเง�น
ผูบร�หารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเง�นเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น และรับผิดชอบ
เกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู ร�หารพ�จารณาวาจำเปนเพ�อ่ ใหสามารถจัดทำ งบการเง�นทีป่ ราศจากการแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจร�งอันเปนสาระสำคัญ
ไมวาจะเกิดจากการทุจร�ตหร�อขอผิดพลาด
ในการจัดทำงบการเง�น ผูบร�หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบร�ษัทฯในการดำเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเร�่องที่เกี่ยวกับการ
ดำเนินงานตอเนือ่ งในกรณีทม่ี เี ร�อ่ งดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสำหรับกิจการทีด่ ำเนินงานตอเนือ่ งเวนแตผบู ร�หารมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกบร�ษทั ฯ หร�อ
หยุดดำเนินงานหร�อไมสามารถดำเนินงานตอเนื่องอีกตอไปได
ผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเง�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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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
Independent Auditor's Report

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเง�น
การตรวจสอบของขาพเจามีวตั ถุประสงคเพ�อ่ ใหไดความเชือ่ มัน่ อยางสมเหตุสมผลวางบการเง�นโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจร�ง
อันเปนสาระสำคัญหร�อไม ไมวาจะเกิดจากการทุจร�ตหร�อขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่น
อยางสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูล
ทีข่ ดั ตอขอเท็จจร�งอันเปนสาระสำคัญทีม่ อี ยูไดเสมอไป ขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจร�งอาจเกิดจากการทุจร�ตหร�อขอผิดพลาดและถือวามีสาระสำคัญเมือ่ คาดการณ
อยางสมเหตุสมผลไดวารายการที่ขัดตอขอเท็จจร�งแตละรายการหร�อทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเง�นจากการ
ใชงบการเง�นเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพ�นิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผูประกอบว�ชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจร�งอันเปนสาระสำคัญในงบการเง�น ไมวาจะเกิดจากการทุจร�ตหร�อขอผิดพลาด
ออกแบบและปฏิบัติงานตามว�ธีการตรวจสอบเพ�่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพ�ยงพอและเหมาะสมเพ�่อเปน
เกณฑ ในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจร�งอันเปนสาระสำคัญซึ่งเปนผลมาจาก การทุจร�ตจะสูงกวา
ความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจร�ตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดง
ขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจร�งหร�อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำความเขาใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพ�่อออกแบบว�ธีการตรวจสอบ ใหเหมาะสมกับสถานการณ แตไมใช
เพ�่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของ การควบคุมภายในของบร�ษัทฯ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบร�หารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ
ที่ผูบร�หารจัดทำ
• สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสำหรับกิจการทีด่ ำเนินงานตอเนือ่ งของผูบ ร�หาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรบั
วามีความไมแนนอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหร�อสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสำคัญตอความสามารถของ
บร�ษัทฯ ในการดำเนินงานตอเนื่องหร�อไม หากขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสำคัญ ขาพเจาจะตองใหขอสังเกตไวในรายงานของ
ผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของในงบการเง�น หร�อหากเห็นวาการเปดเผยดังกลาวไมเพ�ยงพอ ขาพเจาจะแสดงความเห็น
ที่เปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาข�้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม
เหตุการณหร�อสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหบร�ษัทฯตองหยุดการดำเนินงานตอเนื่องได
• ประเมินการนำเสนอ โครงสรางและเนือ้ หาของงบการเง�นโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลทีเ่ กีย่ วของ ตลอดจนประเมินวางบการเง�นแสดงรายการ
และเหตุการณที่เกิดข�้นโดยถูกตองตามที่ควรหร�อไม
ขาพเจาไดสอ่ื สารกับผูม หี นาทีใ่ นการกำกับดูแลในเร�อ่ งตางๆ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นทีม่ นี ยั สำคัญ
ที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

สมใจ คุณปสุต
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4499
บร�ษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุงเทพฯ : 17 กุมภาพันธ 2563
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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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บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี�ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ
ลูกหนี�จากสัญญาประกันภัยต่อ
สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
เงินให้กู้ยืม
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อื�น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี�อื�น - สุทธิ
สินไหมค้างรับคืนจากคู่กรณี - สุทธิ
อื�น ๆ
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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(หน่วย: บาท)
2561

8
9

246,753,397
244,912,241
7,532,153
770,860,509
243,378,745

339,239,428
328,677,474
8,330,247
693,355,499
82,400,753

10
11
12
13
14.1

1,649,642,874
2,900,668
36,894,902
22,487,817
123,940,634

1,431,003,231
3,508,531
36,415,511
25,426,975
133,346,443

16,846,833
16,717,857
36,841,736
50,934,095
3,470,644,461

13,994,688
16,889,450
20,553,413
44,570,346
3,177,711,989

6
7

บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ
หนี�สินและส่วนของเจ้าของ
หนี�สิน
หนี�สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี�บริษัทประกันภัยต่อ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินอื�น
เบี�ยประกันภัยรับล่วงหน้า
ค่านายหน้าค้างจ่าย
เจ้าหนี�อื�น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื�น ๆ
รวมหนี�สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

15
16
17

2562

(หน่วย: บาท)
2561

1,931,862,736
693,140,439
11,040,573

1,947,312,916
456,550,651
14,149,336

17,670,038
33,290,061
27,908,585
54,026,632
31,580,580
2,800,519,644

14,761,436
50,827,268
31,324,442
66,096,582
20,441,374
2,601,464,005

บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 17 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
(2561: หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 717 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
หุ้นสามัญ 23,499,983 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
(2561: หุ้นสามัญ 23,499,283 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
ทุนที�ออกและชําระแล้ว
หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 17 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
(2561: หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 717 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
หุ้นสามัญ 23,499,983 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
(2561: หุ้นสามัญ 23,499,283 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
สํารองอื�น
ยังไม่จัดสรร
องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ

(หน่วย: บาท)
2561

2562

18
170

7,170

234,999,830

234,992,830

235,000,000

235,000,000

170

7,170

234,999,830

234,992,830

235,000,000
103,600,111

235,000,000
103,600,111

23,500,000
20,000,000
265,540,861
22,483,845
670,124,817
3,470,644,461

23,500,000
20,000,000
200,527,607
(6,379,734)
576,247,984
3,177,711,989

18

19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ

บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ
กําไรหรือขาดทุน:
รายได้
เบี�ยประกันภัยรับ
หัก: เบี�ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี�ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): สํารองเบี�ยประกันภัยที�ยังไม่ถือเป็นรายได้ลด (เพิ�ม) จากปีก่อน
เบี�ยประกันภัยที�ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการประกันภัยต่อ
รายได้จากการลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
รายได้อื�น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน
หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื�น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

10.4

20
21
14.2

2562

(หน่วย: บาท)
2561

2,412,644,469
(1,050,447,641)
1,362,196,828
98,147,261
1,460,344,089
362,035,382
44,522,004
(7,903,209)
14,498,091
1,873,496,357

2,335,737,774
(773,800,282)
1,561,937,492
(145,989,376)
1,415,948,116
265,489,902
46,767,803
3,679,832
14,646,708
1,746,532,361

1,368,035,143
(510,364,173)
378,373,759
300,352,870
267,957,317
1,804,354,916
69,141,441
(12,123,372)
57,018,069

1,353,568,044
(494,977,759)
373,877,653
310,914,776
287,975,864
1,831,358,578
(84,826,217)
15,209,726
(69,616,491)

บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:
รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย
บวก (หัก): ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน)
รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- สุทธิจากภาษีเงินได้
การเปลี�ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
การเปลี�ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
- สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ (ขาดทุน)

10.3

17

12

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (ขาดทุน)
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน
จํานวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ (หุ้น)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(หน่วย: บาท)
2561

2562

36,244,201
(7,248,840)

(44,423,167)
8,884,633

28,995,361

(35,538,534)

9,829,254
(1,965,851)

7,053,246
(1,410,649)

7,863,403
-

5,642,597
16,836,362
(3,367,272)

-

13,469,090

7,863,403
36,858,764

19,111,687
(16,426,847)

93,876,833

(86,043,338)

2.43
23,500,000

(2.96)
23,500,000

23

บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561
ขาดทุนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (ขาดทุน)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ (หมายเหตุ 18)
ตัดจําหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

ทุนที�ออกและชําระแล้ว
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
7,170
234,992,830
7,170
234,992,830
7,170
(7,000)
170

234,992,830
7,000
234,999,830

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ
103,600,111
103,600,111
103,600,111
103,600,111

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
สํารองอื�น
23,500,000
20,000,000
23,500,000
20,000,000
23,500,000
23,500,000

20,000,000
20,000,000

ยังไม่จัดสรร
288,001,501
(69,616,491)
5,642,597
(63,973,894)
(23,500,000)
200,527,607
200,527,607
57,018,069
7,863,403
64,881,472
131,782
265,540,861

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกิน (ตํ�ากว่า) ทุน
จากการวัดมูลค่า ส่วนเกินทุนจากการ รวมองค์ประกอบอื�น
เงินลงทุนเผื�อขาย
ตีราคาสินทรัพย์ ของส่วนของเจ้าของ
15,689,710
15,689,710
(35,538,534)
13,469,090
(22,069,444)
(35,538,534)
13,469,090
(22,069,444)
(19,848,824)
13,469,090
(6,379,734)
(19,848,824)
28,995,361
28,995,361
9,146,537

13,469,090
(131,782)
13,337,308

(6,379,734)
28,995,361
28,995,361
(131,782)
22,483,845

รวม
685,791,322
(69,616,491)
(16,426,847)
(86,043,338)
(23,500,000)
576,247,984
576,247,984
57,018,069
36,858,764
93,876,833
670,124,817

บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เบี�ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินรับ (จ่าย) เกี�ยวกับการประกันภัยต่อ
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายได้อื�น
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื�น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
อุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(หน่วย: บาท)
2561

2,498,735,146
(71,175,499)
44,331,470
13,837,530
(1,335,438,586)
(83,062,113)
(397,653,673)
(295,163,367)
(258,773,323)
(14,784,422)
(569,315,242)
607,864
380,000,000
(87,854,215)

2,303,744,029
53,683,176
39,272,604
14,756,024
(1,313,785,494)
(83,477,245)
(356,755,001)
(310,067,719)
(294,864,256)
(8,062,358)
17,041,447
(2,639,454)
146,000,000
204,845,753

(3,761,316)
(870,500)
(4,631,816)

(3,488,939)
(668,050)
(4,156,989)

(92,486,031)
339,239,428
246,753,397

(23,500,000)
(23,500,000)
177,188,764
162,050,664
339,239,428

บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั มหาชนและมีภูมิลาํ เนาในประเทศไทย
ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯคือการรับประกันวินาศภัย บริ ษทั ฯมีสาขาในกรุ งเทพฯและต่างจังหวัดรวม 14 สาขา
ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยู่ที่ เลขที่ 34/3 ซอยหลังสวน ถนนเพลิ นจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพฯ
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติเห็ นชอบให้บริ ษทั ฯเข้าทํา
สัญญาร่ วมลงทุนกับบริ ษทั เครื ออาคเนย์ จํากัด (“SEG”) เพื่อทําความตกลงเกี่ ยวกับการดําเนิ นการตาม
แผนการปรับโครงสร้างกิจการและแผนการดําเนินธุ รกิจร่ วมกัน เมื่อดําเนิ นการแล้วเสร็ จ ผูถ้ ือหุ ้นของ SEG
จะเข้า มามี อ าํ นาจควบคุ ม ในกิ จ การของบริ ษ ัท ฯผ่า นบริ ษ ทั โฮลดิ้ ง ที่ จ ัดตั้ง ขึ้ น ใหม่ ภายใต้ชื่ อ “บริ ษ ัท
เครื อไทย โฮลดิ้ งส์ จํา กัด (มหาชน)” (“บริ ษทั โฮลดิ้ง”) โดยบริ ษทั โฮลดิ้ง จะทํา คําเสนอซื้ อหลักทรั พ ย์
ทั้งหมดของบริ ษทั ฯโดยการออกและเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ ในอัตราการแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ ต่อ 1 หุ ้นสามัญของบริ ษทั โฮลดิ้ง และ
1 หุ ้นบุริมสิ ทธิ ของบริ ษทั ฯต่อ 1 หุ ้นสามัญของบริ ษทั โฮลดิ้ง และภายหลังคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์เสร็ จสิ้ น
บริ ษทั โฮลดิ้งจะดําเนิ นการยื่นขอนําหุ ้นสามัญของบริ ษทั โฮลดิ้งเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนหุ น้ สามัญและหุ น้ บุริมสิ ทธิ ของบริ ษทั ฯซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจาก
การเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันเดียวกัน
จากแผนการปรับโครงสร้างกิจการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็ นทางเลื อกลําดับแรกให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ที่ประสงค์จะขายหุ น้ ของบริ ษทั ฯ SEG ได้ดาํ เนินการให้มีการทําคําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของบริ ษทั ฯ
โดยความสมัครใจแบบมีเงื่อนไขโดยชําระราคาเป็ นเงินสดในราคาหุ น้ ละ 34.24 บาท ผลจากการทําคําเสนอ
ซื้ อหลักทรัพย์ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม 2561 มีผลให้บริ ษทั อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั
จํากัดที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและมีภูมิลาํ เนาในประเทศไทยเข้าถือหุ น้ ในบริ ษทั ฯในอัตราร้อยละ 67.93
ของจํานวนหุ น้ ที่ออกจําหน่ายทั้งหมด ผลดังกล่าวทําให้บริ ษทั อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จํากัด เป็ นบริ ษทั ใหญ่
ของบริ ษทั ฯนับจากวันดังกล่าว
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 บริ ษทั โฮลดิ้งได้จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 21,957,646 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่
ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ฯ ที่ตอบรับการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ ในอัตราการแลก
หลักทรั พย์เท่ากับ 1 หุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ต่อ 1 หุ ้นสามัญของบริ ษทั โฮลดิ้ง และ 1 หุ ้นบุ ริมสิ ท ธิ ของ
บริ ษทั ฯต่อ 1 หุ น้ สามัญของบริ ษทั โฮลดิ้ง ซึ่ งภายหลังการแลกเปลี่ยนหุ ้น บริ ษทั โฮลดิ้งมีฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ของบริ ษทั ฯในอัตราร้อยละ 93.44
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เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 บริ ษทั ฯยื่นคําขอถอนหุ ้นออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย ซึ่ ง เป็ นไปตามมติข องที่ ป ระชุ ม วิส ามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งที่ 1/2561 เมื่ อวันที่
15 มิถุนายน 2561 เนื่ องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั อาคเนย์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (เดิ มชื่ อ บริ ษทั เครื ออาคเนย์
จํากัด) ได้ดาํ เนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลักทรัพย์ของบริ ษทั เครื อไทย โฮลดิ้งส์
จํากัด (มหาชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์ “SEG” เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ “TIC” ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยมี
ผลตั้งแต่วนั ที่ 31 กรกฎาคม 2562 เป็ นต้นไป
2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ นนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ.
2547 และจัดทําขึ้ นตามวิธีการบัญชี เกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องซึ่ ง
กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (“คปภ.”) และเป็ นไป
ตามรู ปแบบงบการเงินที่กาํ หนดในประกาศ คปภ. เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาในการ
จัดทํา และยื่นงบการเงิ นและรายงานเกี่ ย วกับ ผลการดํา เนิ นงานของบริ ษ ทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559
ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงิ นฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับ ที่ บ ริ ษ ทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ นฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ฉบับ ปรั บ ปรุ ง (ปรั บ ปรุ ง 2561) และฉบับ ใหม่ จํา นวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผ ลบัง คับ ใช้ สํา หรั บ
งบการเงิ นที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิ บตั ิ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี
และการให้แนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมา
ถือปฏิ บตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิ นของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสั ญญาทีท่ าํ กับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี
ที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ การโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง
(ปรับปรุ ง 2560)
อสังหาริ มทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทาํ กับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญา
ที่อยูใ่ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กาํ หนดหลักการ 5 ขั้นตอนสําหรับการ
รับรู ้ รายได้ที่เกิ ดขึ้นจากสัญญาที่ทาํ กับลู กค้า โดยกิจการจะรับรู ้ รายได้ในจํานวนเงินที่ สะท้อนถึ งสิ่ งตอบ
แทนที่ กิ จ การคาดว่า จะมี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ จากการแลกเปลี่ ย นสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารที่ ไ ด้ส่ ง มอบให้ แ ก่ ลู ก ค้า
และกําหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ ที่เกี่ ยวข้องทั้งหมดในการ
พิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง สั ญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีขอ้ กําหนดเพิ่มเติม โดยมีการให้ทางเลือกสําหรับผูร้ ับประกันภัยที่
เข้าเงื่ อนไขตามที่ ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ ให้สามารถยกเว้นการถื อปฏิ บตั ิ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน และฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูล
เครื่ องมือทางการเงิ น (ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2563) บางประการเป็ นการชั่วคราว และให้ถือปฏิ บ ตั ิ ตามแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี เรื่ อง เครื่ องมื อทาง
การเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับธุ รกิจประกันภัย แทนสําหรับรอบระยะเวลารายงานที่เริ่ มก่อนวันที่ 1
มกราคม 2565 หรื อก่อนมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาประกันภัย (เมื่ อมีการ
ประกาศใช้) มีผลบังคับใช้
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2563
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ ง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงิ นที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึน
เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บาย
ให้ ชัด เจนเกี่ ย วกับ วิ ธี ป ฏิ บ ัติ ท างการบัญ ชี แ ละการให้ แ นวปฏิ บ ัติ ท างบัญ ชี ก ับ ผู ใ้ ช้ ม าตรฐาน ยกเว้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่ดงั ต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ ยนแปลงหลักการสําคัญซึ่ งสามารถสรุ ป
ได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม เครื่ องมื อทางการเงิ น ประกอบด้วยมาตรฐานและการตี ค วาม
มาตรฐานจํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัด
มูลค่าเครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิ น ลักษณะของกระแสเงิ นสดตามสัญญาและแผนธุ รกิจของกิจการ (Business Model) หลักการ
เกี่ยวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิ ดขึ้น และหลักการเกี่ ยวกับการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง รวมถึ งการแสดงรายการและการเปิ ดเผย
ข้อ มู ล เครื่ อ งมื อทางการเงิ น และเมื่ อ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นกลุ่ ม นี้ มี ผ ลบัง คับ ใช้ จะทํา ให้
มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี บางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่
ในปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลสํ าหรับธุรกิจประกันภัย
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับธุ รกิจประกันภัย ออกมา
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2562) เรื่ องสัญญาประกันภัย
ที่อนุ ญาตให้ผูร้ ั บประกันที่เข้าเงื่ อนไขตามที่กาํ หนด ให้สามารถยกเว้นการถือปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน และฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทาง
การเงิ น ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2563 เป็ นการชัว่ คราว และกําหนดให้ถือปฏิ บตั ิตามแนวปฏิ บตั ิทางการ
บัญชี เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับธุ รกิจประกันภัย แทน
แนวปฏิ บ ตั ิ ทางการบัญชี ฉ บับนี้ มี ขอ้ กําหนดบางเรื่ องที่แตกต่า งจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 9 โดยมีเรื่ องที่สาํ คัญดังนี้
-

การจัด ประเภทและการวัด มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ให้ จ ัด ประเภทเป็ นหลัก ทรั พ ย์เ พื่ อ ค้า
หลัก ทรั พ ย์เผื่ อขาย ตราสารหนี้ ที่ จะถื อจนครบกํา หนด และลู ก หนี้ และเงิ น ให้กู้ยืม โดยไม่ต้อ ง
คํานึงถึงหลักการประเมินโมเดลธุ รกิจและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา

-

การรั บ รู ้ ผ ลขาดทุ นจากด้อยค่า ผลกํา ไรขาดทุ นจากการตัดรายการ และผลกํา ไรขาดทุ นจากการ
ป้ องกันความเสี่ ยงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ ยง สําหรับตราสารทุนที่เป็ น
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย ให้รับรู ้เข้าส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

-

กําหนดให้อนุ พนั ธ์แฝงในสิ นทรัพย์ทางการเงินที่เป็ นสัญญาแบบผสมต้องแยกออกจากสัญญาหลัก
หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อในการแยกสัญญา

นอกจากนี้ แนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ดงั กล่ า วมี ขอ้ กํา หนดบางเรื่ องที่แตกต่า งจากมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 7 ในส่ วนของการเปิ ดเผยรายการ
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริ ษทั ฯ เข้าเงื่ อนไขตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นฉบับที่ 4 เรื่ อง สัญญาประกันภัย ที่กาํ หนดให้สามารถเลือกถื อปฏิบตั ิตามแนวปฏิ บตั ิทางการ
บัญชี เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับธุ รกิ จประกันภัย ได้และเห็ นว่าการเลือกใช้
แนวปฏิบตั ิมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั มากกว่า ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงเลือกใช้แนวปฏิบตั ิทางการ
บัญชีดงั กล่าว
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ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯคาดว่าการนําแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ฉบับนี้ มาใช้ จะมีผลกระทบต่องบการเงินใน
เรื่ องที่สาํ คัญดังนี้
-

การจัด ประเภทและวัด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น ของบริ ษัท ที่ ไ ม่ ใ ช่ บ ริ ษ ัท
จดทะเบียน - บริ ษทั ฯต้องจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนในบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนเป็ น
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย และวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

-

การรับรู ้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - บริ ษทั ฯต้องรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อ
สิ นทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน

ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯอยูร่ ะหว่างประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงิน ณ วันที่นาํ แนวปฏิ บตั ิ
ทางการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กาํ หนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินสําหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า
การบัญชีสาํ หรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่า
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกัน
กับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17
บริ ษทั ฯคาดว่าจะนํามาตรฐานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบตั ิโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมของการนํามาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบตั ิใช้ครั้งแรกโดยการปรับปรุ งกับกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
(ถ้ามี) และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯคาดว่าการนํามาตรฐานการบัญชี ดงั กล่าวมาใช้ จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะ
การเงิ น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 คื อ สิ นทรั พย์ของบริ ษทั ฯมี จาํ นวนเพิ่ มขึ้นรวมทั้งสิ้ นประมาณ 45
ล้านบาท และหนี้สินของบริ ษทั ฯมีจาํ นวนเพิม่ ขึ้นรวมทั้งสิ้ นประมาณ 45 ล้านบาท

6

4.

นโยบายการบัญชี ทสี่ ํ าคัญ

4.1 การรับรู้ รายได้
(ก) เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ยประกันภัยรับประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผูเ้ อาประกันภัย และเบี้ยประกัยภัยต่อ
รับ หักด้วยมูลค่าของกรมธรรม์ที่ยกเลิกและการส่ งคืนเบี้ยประกันภัย
เบี้ ยประกันภัยรั บโดยตรงจากผูเ้ อาประกันภัยถื อเป็ นรายได้ตามวันที่ ที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์
ประกันภัยตามจํานวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ในกรณี ที่กรมธรรม์มีอายุการคุม้ ครองเกิน 1 ปี จะบันทึก
เบี้ยประกันภัยรับเป็ นรายการรับล่วงหน้า โดยทยอยรับรู ้เป็ นรายได้ตามอายุการให้ความคุม้ ครองเป็ น
รายปี
เบี้ ยประกันภัยต่อรั บถื อเป็ นรายได้เมื่ อบริ ษทั ฯได้รับใบคําขอเอาประกันภัยต่อหรื อใบแจ้งการเอา
ประกันภัยต่อจากบริ ษทั ผูเ้ อาประกันภัยต่อ
(ข) รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู ้เป็ นรายได้ในงวดที่ได้ให้บริ การ
ในกรณี ที่เป็ นค่าจ้างและค่า บํา เหน็ จสําหรั บ การเอาประกันภัยต่อที่ มีอายุก ารคุ ม้ ครองเกิ น 1 ปี จะ
บันทึกเป็ นรายการรับล่วงหน้า โดยทยอยรับรู ้เป็ นรายได้ตามอายุการให้ความคุม้ ครองเป็ นรายปี
(ค) รายได้จากการลงทุน
ดอกเบีย้ รั บและเงินปั นผลรั บจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯ มีสิทธิ ในการรับเงินปั นผล
ดอกเบีย้ รั บจากเงินให้ ก้ ยู ืม
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กยู้ มื รับรู ้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างจากยอดเงินต้นที่คา้ งชําระ
(ง) กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ
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4.2 การรับรู้ ค่าใช้ จ่าย
(ก) เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อได้โอนความเสี่ ยงจากการประกันภัย
ให้บริ ษทั รับประกันภัยต่อแล้วตามจํานวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ในกรณี ที่เป็ นการเอาประกันภัยต่อที่มีอายุการคุ ม้ ครองเกิน 1 ปี จะบันทึกเป็ นรายการจ่ายล่วงหน้า
โดยทยอยรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุม้ ครองเป็ นรายปี
(ข) ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนประกอบด้วย ค่าสิ นไหมทดแทน
และค่ า ใช้ จ่ า ยในการจัด การค่ า สิ น ไหมทดแทนจากการรั บ ประกัน ภัย โดยตรงและจากการรั บ
ประกันภัยต่อ และสําหรับทั้งความเสี ยหายที่ได้รับรายงานแล้วและที่ยงั ไม่ได้รับรายงาน ซึ่ งแสดง
ตามมูลค่าของค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และรายการปรับปรุ งค่าสิ นไหมของ
งวดปั จจุบนั และงวดก่อนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี หักด้วยมูลค่าซากและการรับคืนอื่น (ถ้ามี) และหัก
ด้วยค่าสิ นไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง
ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อรับรู ้เมื่อได้บนั ทึกค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายใน
การจัดการค่าสิ นไหมทดแทนตามเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงจะ
รับรู ้เมื่อได้รับแจ้งจากผูเ้ อาประกันภัยตามจํานวนที่ผเู ้ อาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของ
ฝ่ ายบริ หาร มูลค่าประมาณการสิ นไหมทดแทนสู งสุ ดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อจะรับรู ้เมื่อ
ได้รับแจ้งจากบริ ษทั ประกันต่อตามจํานวนที่ได้รับแจ้ง
(ค) ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จถือเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ
ในกรณี ที่เป็ นค่าจ้างและค่าบําเหน็จจ่ายสําหรับการรับประกันภัยที่มีอายุการคุม้ ครองเกิน 1 ปี จะบันทึก
รายจ่ายเป็ นรายการจ่ายล่วงหน้า โดยทยอยรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ความคุม้ ครองเป็ นรายปี
(ง) ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น คือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิ ดจากการรับประกันภัย ทั้งค่าใช้จ่ายทางตรง
และทางอ้อม และให้รวมถึงเงินสมทบต่าง ๆ โดยรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
(จ) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน คื อค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานที่ ไม่เกี่ ยวกับการรับประกันภัยและการ
จัดการค่าสิ นไหมทดแทน โดยรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
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4.3 การจัดประเภทสั ญญาประกันภัย
บริ ษทั ฯจัดประเภทของสั ญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อโดยการพิ จารณาลักษณะของสัญญา
ประกันภัย โดยสั ญ ญาประกันภัย คื อสัญ ญาซึ่ งผูร้ ั บ ประกัน ภัย รั บ ความเสี่ ย งด้า นการรั บ ประกัน ภัย ที่ มี
นัย สํา คัญจากคู่ สั ญญาอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง (ผูเ้ อาประกันภัย) โดยตกลงจะชดใช้ค่ า สิ นไหมทดแทนให้แก่ ผูเ้ อา
ประกันภัยหากเหตุ การณ์ ในอนาคตอันไม่แน่ นอนที่ ระบุไว้ (เหตุ ก ารณ์ ที่เอาประกันภัย) เกิ ดผลกระทบ
ในทางลบต่อผูเ้ อาประกันภัย ในการพิจารณาว่ามีการรั บความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนยั สําคัญ
หรื อไม่น้ นั จะพิจารณาจากจํานวนผลประโยชน์ที่จะต้องจ่ายกรณี ที่มีสถานการณ์ที่รับประกันภัยเกิดขึ้นกับ
ภาระผูก พันที่ จะต้องจ่า ยตามสัญญาหากไม่มี สถานการณ์ ที่รับประกันภัย เกิ ดขึ้น ซึ่ ง หากไม่เข้า เงื่ อนไข
ดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯจะจัดประเภทสัญญาประกันภัยดังกล่าวเป็ นสัญญาการลงทุน ซึ่ งสัญญาการลงทุน
คือสัญญาที่มีรูปแบบทางกฎหมายเป็ นสัญญาประกันภัยและทําให้ผรู ้ ับประกันภัยมีความเสี่ ยงทางการเงิน
แต่ไม่ได้ทาํ ให้ผรู ้ ับประกันภัยมีความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัยที่สาํ คัญ ความเสี่ ยงทางการเงิน ได้แก่ ความ
เสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรื อราคา
บริ ษทั ฯ จัดประเภทของสัญญาโดยประเมินความสําคัญของความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัยเป็ นรายสัญญา
ณ วันเริ่ ม ต้นสัญญา หากสัญญาใดจัดประเภทเป็ นสัญญาประกันภัย แล้ว จะยังคงเป็ นสัญญาประกันภัย
ตลอดไปจนกว่าสิ ทธิ และภาระผูกพันทั้งหมดถูกทําให้สิ้นสุ ดหรื อสิ้ นผลบังคับ หากสัญญาใดเคยจัดประเภท
เป็ นสัญญาการลงทุน ณ วันเริ่ มต้นสัญญา อาจจะถูกจัดประเภทเป็ นสัญญาประกันภัยในเวลาต่อมาได้ หาก
พบว่าความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญ
4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงิ นลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
คล่องสู ง ซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีขอ้ จํากัดในการ
เบิกใช้
4.5 เบีย้ ประกันภัยค้ างรับและค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยโดยตรงแสดงด้วยมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ โดยบริ ษทั ฯ บันทึกค่า
เผื่อหนี้ ส งสัยจะสู ญสําหรั บผลขาดทุ นโดยประมาณที่ อาจเกิ ดขึ้นจากการเก็บเงิ นไม่ได้ ซึ่ งพิจารณาจาก
ประสบการณ์ การเก็บเงิ น อายุของหนี้ คงค้างและตามสถานะปั จจุบนั ของเบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลารายงาน
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี
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4.6 สิ นทรัพย์ จากการประกันภัยต่ อ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยสํารองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจากการประกันภัยต่อซึ่ งประมาณ
ขึ้นโดยอ้างอิงสัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้องของสํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
ตามกฎหมายว่าด้วยการคํานวณสํารองประกันภัย และสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ที่เกิดขึ้น
จากการประกันภัยต่อ
บริ ษทั ฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญสําหรับสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ของการด้อยค่า
เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ประสบการณ์การเก็บ
เงิน อายุของหนี้คงค้างและตามสถานะปั จจุบนั ของบริ ษทั ประกันภัยต่อ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี
4.7 ลูกหนีจ้ ากสั ญญาประกันภัยต่ อและเจ้ าหนีบ้ ริษัทประกันภัยต่ อ
(ก) ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อแสดงด้วยจํานวนเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ และเงินวางไว้จาก
การประกันภัยต่อ
เงิ นค้างรับจากบริ ษทั ประกันภัยต่อประกอบด้วยค่าเบี้ยประกันภัยต่อค้างรั บ ค่าจ้างและค่าบําเหน็ จ
ค้างรับ ค่าสิ นไหมทดแทนค้างรับ และรายการค้างรับอื่น ๆ จากบริ ษทั ประกันภัยต่อ หักค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญ โดยบริ ษทั ฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้น
จากการเก็บเงิ นไม่ ได้ ซึ่ งพิ จารณาจากประสบการณ์ การเก็ บเงิ น และตามสถานะปั จจุ บนั ของบริ ษ ทั
ประกันภัยต่อ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
(ข) เจ้า หนี้ บ ริ ษ ัท ประกันภัย ต่อแสดงด้ว ยจํา นวนเงิ นค้า งจ่ า ยจากการประกัน ภัย ต่ อ และเงิ นมัด จํา ที่
บริ ษทั ฯถือไว้จากการเอาประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย และรายการค้างจ่ายอื่นๆ ให้กบั
บริ ษทั ประกันภัยต่อ ยกเว้นสํารองค่าสิ นไหมทดแทนจากสัญญาประกันภัยต่อค้างจ่าย
บริ ษทั ฯ แสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุ ทธิ ของกิจการเดียวกัน (ลูกหนี้ จากสัญญาประกันภัยต่อหรื อ
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ) เมื่อเข้าเงื่อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้
(1) บริ ษทั ฯมีสิทธิ ตามกฎหมายในการนําจํานวนที่รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ
(2) บริ ษทั ฯตั้งใจที่จะรับหรื อจ่ายชําระจํานวนที่รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจ
ที่จะรับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายชําระหนี้สิน
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4.8 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
บันทึ กในส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื่ อได้จาํ หน่ าย
หลักทรัพย์น้ นั ออกไป
เงิ นลงทุ นในตราสารหนี้ ที่จะถื อจนครบกําหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่ าย บริ ษทั ฯตัดบัญชี
ส่ วนเกิน/รับรู ้ ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ซึ่ งจํานวนที่ตดั จําหน่ าย/รับรู ้ น้ ี จะ
แสดงเป็ นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ ตราสารหนี้จะจัดประเภทเป็ นตราสารหนี้ ที่จะถือจนครบกําหนดเมื่อ
บริ ษทั ฯมีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถที่จะถือไว้จนครบกําหนดไถ่ถอน
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป แสดงตามราคาทุนสุ ทธิ
จากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทําการ
สุ ดท้ายของปี ของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ คาํ นวณโดยใช้อตั รา
ผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่า
สิ นทรัพย์สุทธิ ของหน่วยลงทุน
บริ ษทั ฯใช้วธิ ี ถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณี ท่ีมีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็ นอีกประเภทหนึ่ง บริ ษทั ฯจะปรับมูลค่า
ของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่าง
ราคาตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนหรื อบันทึกในส่ วน
ของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุนจะถูก
บันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.9 เงินให้ ก้ ูยืมและค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ
เงิ น ให้ กู้ยืม แสดงตามมู ล ค่า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้รับ บริ ษ ัท ฯ ตั้ง ค่า เผื่อ หนี้ สงสั ย จะสู ญของเงิ น ให้กู้ยืม สํา หรั บ
ผลขาดทุ น ที่ ค าดว่า จะเรี ย กเก็ บ จากลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้โ ดยการวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ฐานะของลู ก หนี้ จาก
ประสบการณ์ในการพิจารณาความเสี่ ยงและมูลค่าหลักประกันประกอบ
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญที่ต้งั เพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
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4.10 ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่หักค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี) อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่า
ตามราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่หกั ค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
บริ ษทั ฯบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของอาคารในราคาทุ น ณ วันที่ได้สินทรั พย์มา หลังจากนั้นบริ ษทั ฯจัดให้มีการ
ประเมินราคาอาคารโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระและบันทึกสิ นทรัพย์ดงั กล่าวในราคาที่ตีใหม่ ทั้งนี้บริ ษทั ฯจัดให้
มีการประเมิ นราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นครั้ งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
บริ ษทั ฯบันทึกส่ วนต่างซึ่ งเกิดจากการตีราคาสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
- บริ ษทั ฯบันทึกราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ท่ีเพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและ
รับรู ้ จาํ นวนสะสมในบัญชี “ส่ วนเกิ นทุ นจากการตีราคาสิ นทรัพย์” ในส่ วนของเจ้าของ อย่างไรก็ตาม
หากสิ นทรั พย์น้ ันเคยมี การตี ราคาลดลงและบริ ษทั ฯได้รับรู ้ ราคาที่ ลดลงในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุ น
แล้ว ส่ วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ ีจะถู กรับรู ้ เป็ นรายได้ไม่เกิ นจํานวนที่เคยลดลงซึ่ งรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
ปี ก่อนแล้ว
- บริ ษทั ฯรับรู ้ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน อย่างไร
ก็ตาม หากสิ นทรัพย์น้ นั เคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคา
สิ นทรัพย์” อยู่ในส่ วนของเจ้าของ ส่ วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู ้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ในจํานวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์”
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุ ปกรณ์ คาํ นวณจากราคาทุ นหรื อราคาที่ ตีใหม่โดยวิธีเส้ นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังต่อไปนี้
อาคาร
เครื่ องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

- 20, 29 ปี
- 5
ปี
- 5
ปี

ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหว่างทํา
บริ ษ ทั ฯ ตัดรายการที่ ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่ อจําหน่ ายสิ นทรั พย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อขาดทุนจากการ
จําหน่ายสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื่อบริ ษทั ฯ ตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
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4.11 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนและค่ าตัดจําหน่ าย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมู ลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
ของสิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษ ทั ฯตัดจํา หน่ า ยสิ นทรั พ ย์ไ ม่ มี ตวั ตนที่ มี อายุก ารให้ป ระโยชน์ จาํ กัดอย่า งมี ระบบตลอดอายุก ารให้
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่า
สิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า บริ ษทั ฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิธีการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนของบริ ษทั ฯเป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดโดยประมาณ
5 ปี และ 10 ปี
4.12 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ หรื อ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน หากมีขอ้ บ่งชี้ วา่ สิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริ ษทั ฯรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคื น หมายถึ ง มู ลค่า ยุติธ รรมหักต้นทุ นในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมู ล ค่าจากการใช้สินทรั พ ย์
แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
บริ ษทั ฯจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
หากในการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรั พ ย์ มี ข ้อบ่ง ชี้ ที่แสดงให้เห็ นว่า ผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าของ
สิ นทรั พย์ที่รับ รู ้ ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษทั ฯจะประมาณมู ลค่าที่ ค าดว่าจะได้รับคื นของ
สิ นทรัพย์น้ นั และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู ้ ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ ยนแปลง
ประมาณการที่ใช้กาํ หนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุ ด
โดยมู ลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่า
มูลค่าตามบัญชี ที่ควรจะเป็ น หากกิ จการไม่เคยรับรู ้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงวดก่อนๆ
บริ ษทั ฯจะบันทึ กกลับรายการผลขาดทุ นจากการด้อยค่าของสิ นทรั พย์โดยรับรู ้ ไปในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนทันที
4.13 หนีส้ ิ นจากสั ญญาประกันภัย
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ประกอบด้วยสํารองค่าสิ นไหมทดแทน ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายและสํารอง
เบี้ยประกันภัย
(ก) สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจํานวนที่จะจ่ายจริ ง ส่ วนสํารองค่าสิ นไหมทดแทนจะบันทึก
เมื่อได้รับการแจ้งคําเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากผูเ้ อาประกันภัยตามจํานวนที่ผเู ้ อาประกันภัยแจ้ง และโดย
การประมาณการของฝ่ ายบริ หาร มูลค่าประมาณการสิ นไหมทดแทนสู งสุ ดจะไม่เกินทุนประกันของ
กรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
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ประมาณการสํารองสิ นไหมทดแทนคํานวณโดยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยคํานวณจาก
ประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสิ นไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยในอนาคตสําหรับ
ความสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นแล้วก่อนหรื อ ณ วันที่ในรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสู ญเสี ยที่
บริ ษทั ฯได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน และรวมถึ งค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหม
ทดแทน และหักด้วยมูลค่าซากและการรับคืนอื่น ผลต่างของประมาณการสํารองสิ นไหมทดแทนที่
คํานวณได้สู งกว่า ค่าสิ นไหมทดแทนที่ ได้รับรู ้ ไปแล้วในบัญชี จะรั บรู ้ เป็ นความเสี ย หายที่ เกิ ดขึ้ น
แล้วแต่ยงั ไม่ได้มีการรายงานให้บริ ษทั ฯ ทราบ (Incurred but not reported claim: IBNR)
(ข) สํารองเบี้ยประกันภัย
สํารองเบี้ยประกันภัยประกอบด้วย สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ และสํารองความเสี่ ยง
ภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด
(1) สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้คาํ นวณจากเบี้ยประกันภัยรับก่อนการเอาประกันภัย
ต่อด้วยวิธีการดังนี้
การประกันภัยขนส่ งเฉพาะเที่ยว
การประกันอุบตั ิเหตุการเดินทางที่มี
ระยะเวลาคุม้ ครองไม่เกิน 6 เดือน

- ร้อยละร้อยของเบี้ยประกันภัยรับ ตั้งแต่วนั ที่
กรมธรรม์ประกันภัยเริ่ มมีผลคุม้ ครองตลอด
ระยะเวลาที่บริ ษทั ฯยังคงให้ความคุม้ ครองแก่
ผูเ้ อาประกันภัย

การประกันภัยอื่น

- วิธีเฉลี่ยรายวัน

สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้จากการเอาประกันภัยต่อคํานวณจากเบี้ยประกันภัย
จ่ายจากการเอาประกันภัยต่อด้วยวิธีการเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยตรง โดยจะรับรู ้สําหรับ
กรมธรรม์ที่ได้โอนความเสี่ ยงจากการประกันภัยให้บริ ษทั รับประกันภัยต่อแล้ว
สํารองเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มหรื อลดจากปี ก่อนจะถูกรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
(2) สํารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด
สํา รองความเสี่ ย งภัย ที่ ย งั ไม่สิ้นสุ ด เป็ นจํา นวนเงิ นที่บ ริ ษ ทั ฯจัดสรรไว้เพื่ อชดใช้ค่า สิ นไหม
ทดแทนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสําหรับการประกันภัยที่ยงั มีผลบังคับอยู่
ซึ่ ง คํา นวณโดยวิธี ก ารทางคณิ ตศาสตร์ ป ระกันภัย บริ ษ ทั ฯ ใช้ก ารประมาณการที่ดีที่ สุ ดของ
ค่าสิ นไหมทดแทนที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลื ออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูล
ในอดีต
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะเปรี ยบเทียบมูลค่าของสํารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด
กับสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ หากมูลค่าของสํารองความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดสู ง
กว่าสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ บริ ษทั ฯจะรับรู ้ส่วนต่างในกําไรหรื อขาดทุนและแสดง
รายการสํารอง ความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดในงบการเงิน
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4.14 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและ
เงินที่บริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชี พได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ เงินที่บริ ษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯคํานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่ วยที่ ป ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยนัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกันภัย อิ ส ระได้ท าํ การ
ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gain and loss) สําหรับ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.15 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯจะบันทึ ก ประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่ อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุ การณ์ ในอดี ตได้
เกิ ด ขึ้ น แล้ว และมี ค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้า งแน่ น อนว่า บริ ษ ัท ฯจะเสี ย ทรั พ ยากรเชิ ง เศรษฐกิ จ ไปเพื่ อ
ปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.16 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่ายานพาหนะที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือ
เป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่า
หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพันตาม
สัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินอื่น ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที่เช่า
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สัญญาเช่ าอาคารและอุ ปกรณ์ ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน จํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วน
ของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
4.17 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงินเป็ นสกุลเงินบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สิ นทรัพย์
และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งอยูใ่ นสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ ยน
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุน
4.18 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณ
จากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และ
หนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ ยวข้องนั้น โดยใช้อตั รา
ภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯรั บรู ้ หนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชั่วคราวที่ ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไป
ได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ฯจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้
หักภาษี
บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯจะไม่มีกาํ ไรทาง
ภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึกภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของ หากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของ
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4.19 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึ ง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุ มบริ ษทั ฯ หรื อถู ก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุ ค คลหรื อกิ จ การที่ เกี่ ย วข้องกันยัง หมายรวมถึ ง บุ ค คลที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อมซึ่ งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของ
บริ ษทั ฯ ที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
4.20 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่ นโดยรายการดังกล่ าวเป็ นรายการที่เกิ ดขึ้นในสภาพปกติ ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั ฯใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะ
เดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรม
โดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้
ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิ นแบ่งออกเป็ น
สามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจํา
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทสี่ ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่ องที่ มี ค วามไม่ แน่ นอนเสมอ การใช้ดุล ยพินิจและการประมาณการดัง กล่า วนี้ ส่ ง ผล
กระทบต่อจํานวนเงิ นที่แสดงในงบการเงิ นและต่อข้อมูลที่ แสดงในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น ผลที่
เกิ ดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชี ที่
สําคัญ มีดงั นี้
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5.1 การรับรู้ และการตัดรายการสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ น
ในการพิ จารณาการรั บ รู ้ หรื อการตัดรายการสิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ น ฝ่ ายบริ หารต้อ งใช้ดุล ยพิ นิ จในการ
พิจารณาว่าบริ ษทั ฯได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดังกล่าวแล้ว
หรื อไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู ้ได้ในสภาวะปั จจุบนั
5.2 ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญของเบีย้ ประกันภัยค้ างรับ เงินค้ างรับจากการประกันภัยต่ อ หรื อสิ นทรัพย์ อื่น
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของเบี้ ยประกันภัยค้างรับ เงิ นค้างรับจากการประกันภัยต่อ หรื อ
สิ นทรัพย์อื่น ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้
แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยู่
ในขณะนั้น
5.3 ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เมื่อฝ่ ายบริ หารพิจารณาว่าเงินลงทุนดังกล่าวมี
ข้อบ่ ง ชี้ ข องการด้อยค่า เกิ ดขึ้ น การที่ จะสรุ ป ว่า เงิ นลงทุ นดัง กล่ า วมี ข ้อบ่ ง ชี้ ของการด้อยค่ า หรื อไม่น้ ัน
จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
5.4 ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่า เสื่ อมราคาของอาคารและอุ ปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุก ารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิ กใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น
บริ ษทั ฯแสดงมูลค่าของที่ดินและอาคารด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่ งราคาที่ตีใหม่น้ ีได้ประเมินโดยผูป้ ระเมินราคา
อิ สระโดยใช้วิธี เปรี ยบเที ยบราคาตลาดสํา หรับ สิ นทรัพย์ประเภทที่ดิน และวิธีต้นทุนสํา หรับ สิ นทรั พ ย์
ประเภทอาคาร ซึ่ งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติและการประมาณการบางประการตามที่
อธิ บายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 12
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่ วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั
ในการนี้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
5.5 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนและค่ าตัดจําหน่ าย
ในการบันทึ กและวัดมู ล ค่าของสิ นทรั พย์ไ ม่มี ตวั ตน ณ วันที่ไ ด้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่ าใน
ภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสิ นทรัพย์ รวมทั้ง
การเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนั้น ๆ
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5.6 สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯจะรั บรู ้ สินทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สําหรั บผลแตกต่า งชัว่ คราวที่ ใช้หักภาษี เมื่ อมี ความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั ฯจะมี กาํ ไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่ จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชัว่ คราวนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯควรรับรู ้ จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้
รอการตัดบัญชี เป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ
ช่วงเวลา
5.7 สํ ารองค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ าสิ นไหมทดแทนค้ างจ่ าย
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯต้องประมาณการสํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทน
ค้างจ่ายโดยแยกพิจารณาสองส่ วน คือ ส่ วนของค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและบริ ษทั ฯได้รับรายงานความ
เสี ย หายแล้ว และส่ วนของความเสี ย หายที่ เกิ ดขึ้ นแล้วแต่ บ ริ ษ ทั ฯยังไม่ไ ด้รับ รายงาน (Incurred but not
reported claim - IBNR) ซึ่ งต้องใช้วิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่เป็ นมาตรฐานสากลในการประมาณ
การ โดยข้อสมมติหลักที่ใช้ในวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลในอดีต ซึ่ ง
ได้แก่ การเปลี่ ย นแปลงประมาณการค่า สิ น ไหมทดแทน การจ่ า ยชํา ระค่า สิ นไหมทดแทน ค่า สิ นไหม
ทดแทนเฉลี่ ย จํานวนครั้งของค่าสิ นไหม เป็ นต้น ในการคํานวณตามวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยนี้
บริ ษทั ฯได้วา่ จ้างนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยอิสระเป็ นผูท้ าํ การวิเคราะห์ตามประเภทของการรับประกันภัย
อย่างไรก็ตาม การประมาณการดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารซึ่ งสะท้อนถึงการประมาณการอย่าง
ดีที่สุดในขณะนั้นซึ่ งเป็ นการคาดการณ์ เหตุการณ์ ในอนาคต ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริ งจึงอาจแตกต่างกับที่ได้
ประมาณการไว้
5.8 สํ ารองความเสี่ ยงภัยทีไ่ ม่ สิ้นสุ ด
สํารองประกันภัยสําหรับความเสี่ ยงภัยที่ไม่สิ้นสุ ดคํานวณตามวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยใช้การ
ประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอา
ประกันที่เหลืออยู่ ซึ่ งการประมาณเงินสํารองดังกล่าวจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร ซึ่ งอ้างอิงจาก
ข้อมูลในอดีตและประมาณการอย่างดีที่สุด ณ ขณะนั้น
5.9 ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
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5.10 สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประเมินเงื่ อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า บริ ษทั ฯได้โอนหรื อรั บโอน
ความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
5.11 คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ฯมีหนี้ สินที่อาจจะเกิ ดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้ องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมัน่ ว่าความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจะไม่เกินกว่าจํานวนที่ได้ประมาณ
การไว้แล้ว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
5.12 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้
ในตลาดซื้ อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิ น
ดัง กล่ า วโดยใช้เทคนิ ค และแบบจํา ลองการประเมิ นมู ลค่า ซึ่ ง ตัวแปรที่ ใ ช้ใ นแบบจํา ลองได้ม าจากการ
เทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคํานึ งถึ งความเสี่ ยงด้านเครดิ ต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่เกี่ยวข้อง
กับตัวแปรที่ใช้ในการคํานวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
6.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํ หนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2562
265,000
246,488,397
246,753,397

(หน่วย: บาท)
2561
365,000
338,874,428
339,239,428

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงิ นฝากออมทรั พ ย์มีอตั ราดอกเบี้ย ระหว่า งร้ อยละ 0.10 ถึ ง 1.00 ต่อปี (2561:
ร้อยละ 0.10 ถึง 0.75 ต่อปี )
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7.

เบีย้ ประกันภัยค้ างรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
จําแนกอายุตามเงิ นต้นที่คา้ งชําระนับตั้งแต่วนั ครบกําหนดชําระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย
แสดงได้ดงั นี้

ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 31 - 60 วัน
ค้างรับ 61 - 90 วัน
ค้างรับเกินกว่า 90 วัน
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
หัก: ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุ ทธิ

2562
193,619,267
22,958,537
11,768,070
4,839,322
58,917,030
292,102,226
(47,189,985)
244,912,241

(หน่วย: บาท)
2561
245,573,031
39,613,491
27,776,344
7,791,128
55,401,183
376,155,177
(47,477,703)
328,677,474

สําหรับเบี้ยประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า บริ ษทั ฯได้กาํ หนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้ ให้
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ที่เกินกว่ากําหนดรับชําระ บริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการ
ตามกฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็ นกรณี ไป
8.

สิ นทรัพย์ จากการประกันภัยต่ อ
2562
สํารองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ
สํารองสิ นไหมทดแทน
สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุ ทธิ

267,188,532
503,671,977
770,860,509

(หน่วย: บาท)
2561
327,193,599
373,333,257
(7,171,357)
693,355,499
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9.

ลูกหนีจ้ ากสั ญญาประกันภัยต่ อ

เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - สุ ทธิ

2562
5,004
258,074,677
(14,700,936)
243,378,745

(หน่วย: บาท)
2561
5,004
82,395,749
82,400,753

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ยอดคงเหลือของเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อจําแนกอายุตามเงินต้น
ที่คา้ งชําระแสดงได้ดงั นี้

ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน
ค้างรับเป็ นระยะเวลา 1 - 2 ปี
ค้างรับเกินกว่า 2 ปี
รวมเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ - สุ ทธิ

2562
188,976,646
56,952,031
8,424,096
3,721,904
258,074,677
(14,700,936)
243,373,741

(หน่วย: บาท)
2561
46,374,496
28,042,100
5,919,746
2,059,407
82,395,749
82,395,749
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10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
10.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน
(หน่วย: บาท)
2562

เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
รวม
บวก (หัก): กําไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจริ ง
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกําหนด
เกินกว่า 3 เดือน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุน
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
จําหน่าย

2561

มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
จําหน่าย

มูลค่ายุติธรรม

514,471,885
765,274,220
214,921,104
11,999,997
1,506,667,206

522,663,712
781,765,954
199,925,392
13,741,263
4,056
1,518,100,377

286,672,973
329,807,586
233,185,316
97,138,995
946,804,870

289,879,421
331,235,554
205,739,301
95,029,195
110,369
921,993,840

11,433,171
1,518,100,377

1,518,100,377

(24,811,030)
(2,410,024)
919,583,816

(2,410,024)
919,583,816

119,531,579

119,408,497

10,011,078
129,542,657

390,011,078
509,419,575

2,834,211
(834,371)
1,999,840
1,649,642,874

2,834,211
(834,371)
1,999,840
1,431,003,231
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10.2 จําแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
เงิ นลงทุ นในตราสารหนี้ และเงิ นฝากสถาบันการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มี ระยะเวลา
คงเหลือนับจากวันสิ้ นปี ดังนี้
2562
ครบกําหนด
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี

1 ปี
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวม
บวก: กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รวม
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกําหนด
เกินกว่า 3 เดือน
รวม
รวมเงินลงทุนในตราสารหนีส้ ุ ทธิ

รวม

231,169,495
159,999,869
391,169,364
790,527
391,959,891

226,507,350
376,421,539
602,928,889
15,049,668
617,978,557

56,795,040
228,852,812
285,647,852
8,843,366
294,491,218

514,471,885
765,274,220
1,279,746,105
24,683,561
1,304,429,666

-

119,531,579

-

119,531,579

10,011,078
10,011,078
401,970,969

119,531,579
737,510,136

294,491,218

10,011,078
129,542,657
1,433,972,323
(หน่วย: บาท)

2561
ครบกําหนด
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี

1 ปี
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวม
บวก: กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รวม
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกําหนด
เกินกว่า 3 เดือน
รวม
รวมเงินลงทุนในตราสารหนีส้ ุ ทธิ

(หน่วย: บาท)

รวม

94,927,149
10,000,000
104,927,149
156,387
105,083,536

181,745,824
179,925,133
361,670,957
1,472,047
363,143,004

10,000,000
139,882,453
149,882,453
3,005,982
152,888,435

286,672,973
329,807,586
616,480,559
4,634,416
621,114,975

-

119,408,497

-

119,408,497

390,011,078
390,011,078
495,094,614

119,408,497
482,551,501

152,888,435

390,011,078
509,419,575
1,130,534,550
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10.3 องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ - ส่ วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุนจากการวัดมูลค่ าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผื่อขาย

ยอดคงเหลือต้นปี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
กําไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งระหว่างปี
ขาดทุนที่รวมอยูใ่ นส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี - สุ ทธิ (ขาดทุน)
ยอดคงเหลือปลายปี

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
(19,848,824)
15,689,710
25,930,968
10,313,233
36,244,201
(7,248,840)
28,995,361
9,146,537

(46,401,345)
1,978,178
(44,423,167)
8,884,633
(35,538,534)
(19,848,824)

10.4 รายได้ จากการลงทุน
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯมีรายได้จากการลงทุนดังนี้

ดอกเบี้ยรับจากตราสารหนี้
เงินปั นผลรับจากตราสารทุน
รวมรายได้จากการลงทุน

2562
31,634,085
12,887,919
44,522,004

(หน่วย: บาท)
2561
30,348,667
16,419,136
46,767,803
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10.5 เงินลงทุนทีต่ ิดภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯได้วางหลักทรัพย์บางส่ วนไว้เป็ นหลักประกัน ดังนี้
(หน่วย: บาท)
2561

2562
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็ นหลักประกัน
เงินเบิกเกินบัญชี
หนังสื อคํ้าประกันซึ่ งออกโดยธนาคาร
รวม

10,001,078
10,000
10,011,078

10,001,078
10,000
10,011,078

นอกจากนี้ บริ ษทั ฯได้วางหลักทรัพย์ไว้กบั นายทะเบียนตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26
11. เงินให้ กู้ยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ยอดคงเหลือของเงินให้กยู้ มื จําแนกอายุตามเงินต้นแสดงได้ดงั นี้
2562
ระยะเวลาค้างชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
รวมเงินให้กยู้ มื

เงินต้น
2,900,668
2,900,668

2561
ดอกเบี้ยค้างรับ
-

เงินต้น
3,508,531
3,508,531

(หน่วย: บาท)
ดอกเบี้ยค้างรับ
-

จํานวนดังกล่าวเป็ นเงิ นให้กูย้ ืมแก่พนักงานตามโครงการสวัสดิ การโดยมีบุคคลคํ้าประกันเงิ นกู้ กําหนด
วงเงินกูย้ มื ไม่เกิน 1,000,000 บาท และคิดดอกเบี้ยโดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปี ของธนาคาร
พาณิ ชย์แห่งหนึ่งบวกร้อยละ 1 ต่อปี
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12. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: บาท)
สิ นทรัพย์ซ่ ึงแสดงมูลค่าตาม
ราคาที่ตีใหม่

สิ นทรัพย์ซ่ ึงแสดงมูลค่าตาม
ราคาทุน
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
สํานักงาน
ยานพาหนะ

ที่ดิน

อาคาร

10,163,636
12,936,436
23,100,072
23,100,072

4,789,000
3,899,926
8,688,926
8,688,926

89,681,725
3,496,416
(773,859)
92,404,282
4,639,821
(3,747,208)
93,296,895

3,169,300
3,169,300
(3,129,000)
40,300

107,803,661
3,496,416
(773,859)
16,836,362
127,362,580
4,639,821
(6,876,208)
125,126,193

-

4,788,998
4,788,998
164,727

79,410,893
4,291,429
(713,549)
82,988,773
3,650,206

3,169,298
3,169,298
-

87,369,189
4,291,429
(713,549)
90,947,069
3,814,933

-

4,953,725

(3,534,485)
83,104,494

(3,128,999)
40,299

(6,663,484)
88,098,518

-

-

132,773
132,773

-

132,773
132,773

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2561

23,100,072

3,899,928

9,415,509

2

36,415,511

31 ธันวาคม 2562

23,100,072

3,735,201

10,059,628

1

36,894,902

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่
1 มกราคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย
ตีราคา
31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2562
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/
ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2562
ค่ าเผื่อการด้อยค่ า
1 มกราคม 2561
31 ธันวาคม 2561
บันทึกเพิ่มขึ้นระหว่างปี
31 ธันวาคม 2562

รวม

ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2561

4,291,429

2562

3,814,933
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บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีการประเมินราคาสิ นทรัพย์ประเภทที่ ดินและอาคารโดยใช้วิธีเปรี ยบเที ยบราคาตลาด
(Market Approach) และวิธีตน้ ทุน (Cost Approach) ตามลําดับ โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระในปี 2561
หากบริ ษ ัท ฯแสดงมู ล ค่ า ของที่ ดิ น และอาคารดัง กล่ า วด้ว ยวิ ธี ร าคาทุ น มู ล ค่ า สุ ท ธิ ต ามบัญ ชี ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จะเป็ นดังนี้
2562
10,163,636
2

ที่ดิน
อาคาร

(หน่วย: บาท)
2561
10,163,636
2

ข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่าราคาที่ตีใหม่ สรุ ปได้ดงั นี้
ผลกระทบต่อราคาที่ตีใหม่
เมื่ออัตราตามข้อสมมติฐานเพิ่มขึ้น
ราคาประเมินที่ดินต่อตารางวา (บาท)
ราคาประเมินอาคารต่อตารางเมตร (บาท)

140,000 - 270,000
800 - 8,000

ราคาที่ตีใหม่เพิ่มขึ้น
ราคาที่ตีใหม่เพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯมีอุปกรณ์จาํ นวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่า
ตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงินประมาณ 74.19 ล้านบาท (2561: 80.03
ล้านบาท)
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13. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
(หน่วย: บาท)
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

งานระหว่างทํา

74,495,724
668,050
75,163,774
870,500
76,034,274

8,962,865
(232,000)
8,730,865
8,730,865

83,458,589
668,050
(232,000)
83,894,639
870,500
84,765,139

54,019,806
4,447,858
58,467,664
3,809,658
62,277,322

-

54,019,806
4,447,858
58,467,664
3,809,658
62,277,322

31 ธันวาคม 2561

16,696,110

8,730,865

25,426,975

31 ธันวาคม 2562

13,756,952

8,730,865

22,487,817

ราคาทุน
1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้นจากการซื้ อ
ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้นจากการซื้ อ
31 ธันวาคม 2562
ค่ าตัดจําหน่ าย
1 มกราคม 2561
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
31 ธันวาคม 2561
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
31 ธันวาคม 2562
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งตัดจําหน่ายหมดแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่ มูลค่า
ตามบัญชี ก่อนหักค่า ตัดจํา หน่ ายสะสมของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดงั กล่ าวมี จาํ นวนเงิ นประมาณ 39.14
ล้านบาท (2561: 36.03 ล้านบาท)
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14. สิ นทรัพย์ /หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี และค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
14.1 สิ นทรัพย์ /หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ส่ วนประกอบของสิ นทรั พ ย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

31 ธันวาคม
2562
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ผลประโยชน์ของพนักงาน
สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนที่ อาจเกิ ดขึ้นแต่
ยังมิได้รายงานให้บริ ษทั ฯทราบ
สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์สาํ นักงาน
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ใช้
ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
รวม
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
ส่วนเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน

2561

(หน่วย: บาท)
ส่วนเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่รับรู ้
ในกําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

15,412,048
3,082,489
34,153,425

14,663,198
2,891,008
37,803,624

748,850
2,157,332
(3,650,199)

3,991,790
735,471
6,314,996

10,682,143
66,038,060
166,874
26,555
-

11,032,914
64,773,091
166,874
420,800

(350,771)
1,264,969
26,555
(420,800)

(51,631)
5,512,518
420,800

-

4,962,206

129,561,594

136,713,715

2,286,634
3,334,326

3,367,272

5,620,960
123,940,634

3,367,272
133,346,443
(224,064)

16,923,944
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14.2 ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คํานวณขึ้นในอัตราร้อยละ 20 ของ
กําไร (ขาดทุ น) ก่ อนภาษี สําหรั บปี และบวกกลับด้วยสํารองและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ ไม่อนุ ญาตให้ถือเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการคํานวณภาษีและหักด้วยเงินปันผลที่ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนํามารวมเป็ นเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

2562

(หน่วย: บาท)
2561

11,497,577
401,731

1,714,218

224,064
12,123,372

(16,923,944)
(15,209,726)

จํานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
2562
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
กําไรหรื อขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
รวม

7,248,840
1,965,851
9,214,691

(หน่วย: บาท)
2561
(8,884,633)
1,410,649
3,367,272
(4,106,712)

31

รายการกระทบยอดจํานวนเงิ นระหว่างค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงิ นได้กบั ผลคู ณของกําไร (ขาดทุ น) ทาง
บัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สามารถแสดงได้ดงั นี้

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ผลกระทบทางภาษีสุทธิ ของรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็ นรายได้
หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

2562
69,141,441

(หน่วย: บาท)
2561
(84,826,217)

ร้อยละ 20
13,828,288
401,731

ร้อยละ 20
(16,965,243)
1,714,218

(2,106,647)
12,123,372

41,299
(15,209,726)

15. หนีส้ ิ นจากสั ญญาประกันภัย
(หน่วย: บาท)
2562
หนี้สินตามสัญญา
หนี้สินส่วน
ประกันภัย
ที่เอาประกันภัยต่อ
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
- ค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว
- ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
สํารองเบี้ยประกันภัย
- สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

สุทธิ

637,181,407
75,363,494

(245,235,753)
(21,952,779)

391,945,654
53,410,715

1,219,317,835
1,931,862,736

(503,671,977)
(770,860,509)

715,645,858
1,161,002,227
(หน่วย: บาท)

2561
หนี้สินตามสัญญา
หนี้สินส่วน
ประกันภัย
ที่เอาประกันภัยต่อ
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
- ค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว
- ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
สํารองเบี้ยประกันภัย
- สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวม

สุทธิ

682,398,484
77,788,056

(297,398,757)
(22,623,485)

384,999,727
55,164,571

1,187,126,376
1,947,312,916

(373,333,257)
(693,355,499)

813,793,119
1,253,957,417
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ในระหว่างปี 2562 และ 2561 ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาประกันภัยต่อเพื่อเป็ นการบริ หาร
ความเสี่ ยงจากการรั บ ประกันภัย ถึ ง แม้ว่า ฝ่ ายบริ หารจะบริ หารความเสี่ ยงโดยการพิจารณาภาระความ
เสี ยหายสุ ทธิ จากการรั บประกัน อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารยังจําเป็ นต้องเปิ ดเผยภาระหนี้ สินตามสัญญา
ประกันทั้งในส่ วนของความเสี ยหายรวมและความเสี ยหายสุ ทธิ
15.1 สํ ารองค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ าสิ นไหมทดแทนค้ างจ่ าย

ยอดคงเหลือต้นปี
ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนและ
ข้อสมมติฐานในการคํานวณสํารองค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
760,186,540
809,593,302
1,410,249,135
1,430,104,661
3,322,338
(1,461,213,112)
712,544,901

(59,874,716)
(1,419,636,707)
760,186,540

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯมีสํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายที่
เกิดจากสัญญารับประกันภัยต่อจํานวน 2.14 ล้านบาท และ 2.29 ล้านบาท ตามลําดับ
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15.2 ตารางพัฒนาการค่ าสิ นไหมทดแทน
(ก) ตารางค่าสิ นไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ
ปี อุบตั ิเหตุ / ปี ที่รายงาน
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน:
- ณ สิ้ นปี อุบตั ิเหตุ
- หนึ่งปี ถัดไป
- สองปี ถัดไป
- สามปี ถัดไป
- สี่ ปีถัดไป
- ห้าปี ถัดไป
- หกปี ถัดไป
- เจ็ดปี ถัดไป
- แปดปี ถัดไป
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน
สัมบูรณ์
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม

ก่อนปี 2554

2554

2555

2556

2557

2558

1,828,833,187
1,789,197,465
1,729,778,063
1,691,230,288
1,691,366,615
1,691,193,634
1,745,046,981
1,748,780,722
1,744,345,774

718,924,305
738,689,699
729,411,355
728,251,087
728,115,959
720,714,257
720,652,244
724,667,806

1,164,648,679
1,137,293,119
1,106,264,432
1,108,910,046
1,106,944,352
1,107,145,518
1,107,906,831

803,744,447
819,204,347
779,442,355
771,505,383
769,662,695
770,279,482

1,030,767,081
1,045,056,063
959,444,043
949,457,137
951,114,852

1,070,050,999 1,153,157,617 1,380,621,684 1,293,116,128
1,081,836,973 1,123,026,571 1,392,568,635
1,026,994,080 1,121,882,647
1,029,151,255

3,745,481,105 1,744,345,774
3,744,683,468 1,743,024,768
797,637
1,321,006

724,667,806
724,630,556
37,250

1,107,906,831
1,106,636,532
1,270,299

770,279,482
770,132,250
147,232

951,114,852
949,454,645
1,660,207

1,029,228,756 1,122,671,822 1,398,876,168 1,345,674,745
991,679,273 1,111,072,455 1,318,370,605 882,926,252
37,549,483
11,599,367
80,505,563 462,748,493

รวมสํารองค่าสิ นไหมทดแทน
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อแบบสัญญาล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วและตกลงแล้ว
สํารองโครงการพี่ชา้ งคืนเงิน
รวมสํารองค่าสิ นไหมทดแทนและ ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายก่อนการประกันภัยต่อ

2559

2560

2561

2562

(หน่วย: บาท)
รวม

13,940,247,341
13,342,610,804
597,636,537
2,586,362
15,200,112
39,601,915
57,519,975
712,544,901
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(ข) ตารางค่าสิ นไหมทดแทนสุ ทธิ
ปี อุบตั ิเหตุ / ปี ที่รายงาน
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน:
- ณ สิ้ นปี อุบตั ิเหตุ
- หนึ่งปี ถัดไป
- สองปี ถัดไป
- สามปี ถัดไป
- สี่ ปีถัดไป
- ห้าปี ถัดไป
- หกปี ถัดไป
- เจ็ดปี ถัดไป
- แปดปี ถัดไป
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน
สัมบูรณ์
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม

ก่อนปี 2554

2,864,917,125
2,864,410,092
507,033

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

721,324,875
695,655,662
656,087,984
647,250,794
647,457,126
647,287,891
654,939,921
655,926,070
648,763,877

538,390,816
560,267,815
550,835,320
549,588,126
549,470,603
542,017,351
541,954,683
542,678,791

666,585,006
679,806,716
650,315,912
650,515,256
648,707,289
648,932,169
649,316,017

652,427,451
666,240,546
629,202,545
621,847,860
620,423,339
621,005,045

708,061,685
714,236,036
651,043,632
650,139,851
651,789,555

731,478,999
719,031,821
685,673,691
688,214,313

664,139,194
653,378,619
652,476,617

835,072,703
838,109,807

797,529,758

648,763,877
648,697,892
65,985

542,678,791
542,672,086
6,705

649,316,017
648,074,238
1,241,779

621,005,045
620,869,140
135,905

651,789,555
650,171,198
1,618,357

688,291,814
674,669,150
13,622,664

653,301,472
646,844,119
6,457,353

843,685,336
788,393,646
55,291,690

829,141,351
558,104,808
271,036,543

รวมสํารองค่าสิ นไหมทดแทน
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อแบบสัญญาล่วงหน้า
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนจากสัญญาความเสี ยหายส่ วนเกิน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วและตกลงแล้ว
สํารองโครงการพี่ชา้ งคืนเงิน
รวมสํารองค่าสิ นไหมทดแทนและ ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายหลังการประกันภัยต่อ

(หน่วย: บาท)
รวม

8,992,890,383
8,642,906,369
349,984,014
1,174,278
(10,112,479)
15,200,112
39,601,915
49,508,529
445,356,369
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15.3 หลักเกณฑ์ และข้ อสมมติ
ในการประมาณการความรับผิดค่าสิ นไหมทดแทน บริ ษทั ฯใช้วธิ ี การทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ได้รับการ
ยอมรั บโดยทัว่ ไปในการคํานวณ ซึ่ งข้อสมมติ ที่ใช้ในการคํานวณสํารองสําหรั บภาระหนี้ สินจากสัญญา
ประกันภัย มีดงั นี้
(ก) ข้อสมมติในเรื่ องประสบการณ์การเกิดค่าสิ นไหมทดแทน
การคํา นวณสํารองภาระหนี้ สินจากสั ญญาประกันภัย บริ ษทั ฯคํา นวณโดยใช้พฒั นาการค่ า สิ นไหม
ทดแทนที่เกิดขึ้นในอดีตในการประมาณการความรับผิดค่าสิ นไหมทดแทนของบริ ษทั ฯโดยไม่ได้มีการ
พิจารณาถึงมูลค่าของเงินที่เปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา
สําหรับการรับประกันภัยโดยตรงและการรับประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย บริ ษทั ฯคํานวณโดยใช้วิธี
พัฒนาการของค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว ซึ่ งตั้งอยู่บนข้อสมมติที่วา่ การเปลี่ ยนแปลงของ
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นหรื อค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสมของปี อุบตั ิเหตุหนึ่ งๆเทียบ
กับ ปี อุ บ ัติ เ หตุ ถ ัด ไปจะเปลี่ ย นแปลงด้ว ยสั ด ส่ ว นคงที่ โดยมี ข ้อ สมมติ ว่า ระดับ ความเพี ย งพอของ
เงินสํารองค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายของบริ ษทั ฯสอดคล้องกันตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา การพิจารณา
ปัจจัยพัฒนาการค่าสิ นไหมทดแทนในอดีต ทําให้สามารถเลือกใช้ปัจจัยพัฒนาการค่าสิ นไหมทดแทนที่
เหมาะสมเพื่อพยากรณ์ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริ งสะสมของแต่ละปี อุบตั ิเหตุและเพื่อประมาณการ
ค่าสิ นไหมทดแทนสัมบูรณ์ได้
สําหรับการรับประกันภัยต่อแบบสัญญาล่วงหน้า (Inward Treaty Reinsurance) จะตั้งข้อสมมติวา่ IBNR
Reserve และ Case Reserve ของการรับประกันภัยต่อแบบสัญญาล่วงหน้ามีความสัมพันธ์ในลักษณะ
เดียวกันกับการรับประกันภัยตรง
สําหรับการรับประกันภัยที่ขอ้ มูลพัฒนาการความเสี ยหายมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ วมาก บริ ษทั ฯใช้วิธี
อัตราส่ วนความเสี ยหายในการประเมินความรับผิดค่าสิ นไหมทดแทน
(ข) ข้อสมมติในเรื่ องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
สําหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ (ULAE) บริ ษทั ฯใช้ขอ้ มูล
ULAE รายปี ย้อนหลัง เพื่อหาอัตราส่ วน ULAE โดยตั้งสมมติฐานให้ค่าใช้จ่ายค่าสิ นไหมทดแทนที่
จัดสรรไม่ได้จาํ นวนครึ่ งหนึ่ งเกิ ดขึ้ นเมื่ อมี การเปิ ดแฟ้ ม ค่าสิ นไหมทดแทน และอีกครึ่ งหนึ่ ง ที่ เหลื อ
เกิดขึ้นเมื่อมีการปิ ดแฟ้มค่าสิ นไหมทดแทน ซึ่ งการคํานวณทั้งหมดตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของข้อมูลรวมก่อน
หักการประกันภัยต่อ เนื่องจากโดยทัว่ ไปผูร้ ับประกันภัยต่อจะไม่มีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบ ULAE
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15.4 สํ ารองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ ถือเป็ นรายได้

ยอดคงเหลือต้นปี
เบี้ยประกันภัยรับสําหรับปี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ในปี นี้
ยอดคงเหลือปลายปี

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
1,187,126,376
1,168,283,650
2,412,644,469
2,335,737,774
(2,380,453,010)
(2,316,895,048)
1,219,317,835
1,187,126,376

16. เจ้ าหนีบ้ ริษัทประกันภัยต่ อ

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่ออื่น
รวมเจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

2562
453,662,673
239,477,766
693,140,439

(หน่วย: บาท)
2561
272,250,214
184,300,437
456,550,651

17. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
จํานวนเงิ นของภาระผู กพันผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานหลังออกจากงานสํ าหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงดังนี้

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ตน้ ปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การปี ปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ การในอดีต
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน
ส่ วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
14,149,336
17,655,412
3,466,842
419,460
2,834,189
-

4,273,445
458,029
(1,184,304)

(1,714,497)
407,784
(8,522,541)
11,040,573

(977,613)
402,514
(6,478,147)
14,149,336
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เมื่ อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน
ราชกิ จจานุ เบกษา ซึ่ ง ได้ก าํ หนดอัตราค่า ชดเชยเพิ่ม เติ ม กรณี นายจ้า งเลิ ก จ้า ง สํา หรั บ ลู ก จ้า งซึ่ ง ทํา งาน
ติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าว
มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็ นการแก้ไขโครงการ
สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริ ษทั ฯมีหนี้ สินสํารองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 2.83 ล้านบาท บริ ษทั ฯบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวโดย
รับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกําไรขาดทุนของปี ปั จจุบนั
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่รวมอยูใ่ นส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนแสดงได้ดงั นี้

ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
460,789
606,934
498,931
410,918
5,760,771
3,713,622
6,720,491
4,731,474

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณ 12 ปี และบริ ษทั ฯคาดว่าจะมีจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า
เป็ นจํานวนประมาณ 1 ล้านบาท
ข้อสมมติที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงาน
อัตรามรณะ (อ้างอิงตารางมรณะไทย ปี 2560)

2562
(ร้อยละต่อปี )
1.69
4.00 - 6.00
0.00 - 30.00

2561
(ร้อยละต่อปี )
2.81
4.50 - 8.50
0.00 - 32.00
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ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงข้อสมมติที่สําคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
2562

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
อัตรามรณะ

การ
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น 1%
เพิ่มขึ้น 1%
เพิ่มขึ้น 10%
เพิ่มขึ้น 1 ปี

จํานวนเงิน
เพิ่มขึ้น /
(ลดลง)
(957,806)
1,108,156
(632,001)
(43,325)

การ
เปลี่ยนแปลง
ลดลง 1%
ลดลง 1%
ลดลง 10%
ลดลง 1 ปี

จํานวนเงิน
เพิ่มขึ้น /
(ลดลง)
1,086,294
(995,461)
740,605
38,758
(หน่วย: บาท)

2561

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
อัตรามรณะ

การ
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น 1%
เพิ่มขึ้น 1%
เพิ่มขึ้น 10%
เพิ่มขึ้น 1 ปี

จํานวนเงิน
เพิ่มขึ้น /
(ลดลง)
(1,216,131)
1,412,757
(555,389)
(61,440)

การ
เปลี่ยนแปลง
ลดลง 1%
ลดลง 1%
ลดลง 10%
ลดลง 1 ปี

จํานวนเงิน
เพิ่มขึ้น /
(ลดลง)
1,372,754
(1,273,821)
636,048
55,015

18. ทุนเรื อนหุ้น
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 มีผูถ้ ือหุ ้นบุริมสิ ทธิ จาํ นวน 700 หุ ้น แจ้งความจํานงขอแปลงหุ ้นบุริมสิ ทธิ เป็ น
หุ ้นสามัญในอัตรา 1 หุ ้นบุริมสิ ทธิ ต่อ 1 หุ ้นสามัญ โดยบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับ
กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ทําให้บริ ษทั ฯ มีหุ้นบุริมสิ ทธิ คงเหลือ 17 หุ ้น และหุ ้นสามัญ
23,499,983 หุ น้
19. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กําไรสุ ทธิ ป ระจําปี ส่ วนหนึ่ ง ไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกํา ไรสุ ท ธิ ประจําปี หักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสํารองตามกฎหมาย
ไว้ครบถ้วนแล้ว
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20. ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าโฆษณาส่ งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

2562
122,399,297
73,640,113
6,054,417
3,686,044
16,490,719
45,686,727
267,957,317

(หน่วย: บาท)
2561
106,525,679
68,679,340
2,812,382
19,958,948
30,538,596
59,460,919
287,975,864

21. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้

ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าโฆษณาส่ งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย

2562
835,143,338
160,484,871
378,373,759
284,794,928
73,640,113
16,490,719
55,427,188
1,804,354,916

(หน่วย: บาท)
2561
830,433,569
151,743,788
373,877,653
293,853,383
68,679,340
30,538,596
82,232,249
1,831,358,578

22. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชี พ
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ
พ.ศ. 2530 โดยพนักงานจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึง 15 ของเงินเดือนพนักงาน
และบริ ษทั ฯจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 หรื อ 5 ของเงินเดือนซึ่ งขึ้นอยูก่ บั อายุงาน
ของพนักงาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จํากัด และจะจ่าย
ให้แก่พนักงานเมื่ อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุ นของบริ ษทั ฯ ในระหว่างปี 2562
บริ ษทั ฯจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็ นจํานวนเงินประมาณ 3.88 ล้านบาท (2561: 4.39 ล้านบาท)
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23. กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่ น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ ย ถ่ วงนํ้า หนักของหุ ้นสามัญและหุ ้นบุ ริม สิ ท ธิ ที่ถื อโดยบุ คคลภายนอกที่ ออกอยู่
ในระหว่างปี
24. เงินปันผลจ่ าย
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯได้มีการประกาศจ่ายเงินปั นผลดังนี้
เงินปั นผล

อนุมตั ิโดย

เงินปั นผลจ่ายจากกําไรสะสม ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้งที่
ของปี 2560
1/2561 วันที่ 25 เมษายน 2561

รวมเงินปันผล
(ล้านบาท)
23.50

เงินปั นผลต่อหุ น้
(บาท)
1.00

25. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯมี รายการธุ รกิ จที่ สําคัญกับบุ คคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน รายการธุ รกิจดังกล่าว
เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
เหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ยประกันภัยต่อ

รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ

ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการ
ประกันภัยต่อ
ค่าบริ การงานสนับสนุนจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น

24,448
789,051

130,880

6,102

14,566,975
3,516,176

นโยบายการกําหนดราคา

387,164 เป็ นไปตามสัญญาประกันภัย
117,806 เป็ นไปตามสัญญาประกันภัยต่อตาม
ประเภทของการประกันภัยและ
ประกันภัยต่อ
27,208 เป็ นไปตามสัญญาประกันภัยต่อตาม
ประเภทของการประกันภัยและ
ประกันภัยต่อ
- เป็ นไปตามสัญญาประกันภัยต่อตาม
ประเภทของการประกันภัยและ
ประกันภัยต่อ
13,697,875 ราคาตามสัญญา
- อัตราใกล้เคียงกับที่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
กันคิดกับลูกค้าทัว่ ไป
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ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที่เกี่ ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียด
ดังนี้
31 ธันวาคม 2562
ลูกหนีจ้ ากสั ญญาประกันภัยต่ อ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน - บริ ษทั อาคเนย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
สิ นทรัพย์ อื่น - สํ ารองสิ นไหมรับคืนจากคู่กรณีสุทธิ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน - บริ ษทั อาคเนย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
สิ นทรัพย์ อื่น - ค่ าใช้ จ่ายจ่ ายล่วงหน้ า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน - บริ ษทั อาคเนย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน - บริ ษทั อาคเนย์ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
เจ้ าหนีบ้ ริษทั ประกันภัยต่ อ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน - บริ ษทั อาคเนย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
หนีส้ ิ นอื่น - ค่ าบริการงานสนับสนุนค้ างจ่ าย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน - บริ ษทั เครื ออาคเนย์ จํากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน - บริ ษทั เครื อไทย โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2561

95,623

27,208

2,029,402

1,473,246

631,629
67,032

-

617,365

117,806

1,800,000

2,739,575
-

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธั นวาคม 2562 และ 2561 บริ ษ ัทฯมี ค่ าใช้จ่ ายผลประโยชน์ พนักงานที่ ให้ แก่
กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2562
19,148,776
2,057,105
21,205,881

(หน่วย: บาท)
2561
34,468,255
2,782,174
37,250,429
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26. หลักทรัพย์ ประกันและทรัพย์ สินทีจ่ ัดสรรไว้ เป็ นเงินสํ ารองวางไว้กบั นายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯได้วางหลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จดั สรรไว้เป็ นเงิน
สํารองประกันภัยกับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2561

2562
ราคาทุน
ตัดจําหน่าย
หลักทรัพย์ ประกัน
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
ทรัพย์ สินทีจ่ ดั สรรเป็ นเงินสํารอง
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน
รวมหลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สิน
ที่จดั สรรไว้เป็ นเงินสํารอง

มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน
ตัดจําหน่าย

มูลค่ายุติธรรม

14.12

14.33

14.03

14.60

218.13
-

221.75
-

119.41
45.00

127.97
47.39

232.25

236.08

178.44

189.96

27. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมต้นปี
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยในปี
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายปี

(หน่วย: บาท)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
40,981,357
35,134,540
6,139,516
5,846,817
47,120,873
40,981,357
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28. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานดําเนินงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน ทั้งนี้ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯคือกรรมการผูจ้ ดั การ
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน บริ ษทั ฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุ รกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์
และตามกิจกรรมที่ดาํ เนิ นงาน บริ ษทั ฯได้จดั แบ่งธุ รกรรมอันเป็ นที่มาของรายได้หลักของบริ ษทั ฯ เป็ นสอง
ธุ รกรรมที่สาํ คัญ คือ การรับประกันวินาศภัยและการลงทุน ตามรายละเอียดดังนี้
•

การรับประกันวินาศภัย เป็ นส่ วนงานที่ดาํ เนิ นธุ รกิจทางด้านการรับประกันภัย โดยแบ่งเป็ น 5 ประเภท
ประกอบด้ ว ย การประกัน อัค คี ภ ัย การประกัน ภัย ทางทะเลและขนส่ ง การประกัน ภัย รถยนต์
การประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลและสุ ขภาพ และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

•

การลงทุน เป็ นส่ วนงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริ หารทางการเงิ นของบริ ษทั ฯ รวมถึ งการพิจารณา
การลงทุนในหลักทรัพย์

ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดําเนิ นงานของแต่ละหน่วยธุ รกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การตัดสิ นใจเกี่ ย วกับ การจัดสรรทรั พยากรและการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน บริ ษทั ฯประเมิ นผลการ
ปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากรายได้และผลกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงาน (ก่อนภาษีเงิ น
ได้) เปรี ยบเทียบกับแผนงานและงบประมาณที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดี ยวกับที่ใช้ในการวัดกําไร
หรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานในงบการเงิ น อย่างไรก็ตาม ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดได้บริ หารสิ นทรัพย์
ของบริ ษทั ฯโดยภาพรวมไม่ได้แยกเป็ นรายส่ วนงานดําเนิ นงาน
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ข้อ มู ล รายได้ แ ละกํา ไร (ขาดทุ น ) ก่ อ นภาษี เ งิ น ได้ข องส่ ว นงานของบริ ษัท ฯ สํ า หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่
31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั ต่อไปนี้

ประกันอัคคีภยั
ส่ วนงานรับประกันภัย
รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการ
เอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั
ไม่ถือเป็ นรายได้ลด (เพิม่ ) จากปี ก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สุทธิ
จากการประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการ
ประกันภัยต่อ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายใน
การจัดการสิ นไหมทดแทน
หัก: ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืน
จากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
กําไรจากการรับประกันภัยก่ อน
รายได้อื่น
รายได้อื่น
กําไรจากส่ วนงานรับประกันภัย
ส่ วนงานลงทุน
รายได้จากการลงทุน
ขาดทุนจากเงินลงทุน
กําไรจากส่ วนงานลงทุน
กําไรก่อนภาษีเงินได้

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประกันภัย
อุบตั ิเหตุ
ประกันภัยทาง
ส่ วนบุคคล
ประกันภัย
ทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถ
และสุ ขภาพ
เบ็ดเตล็ดอื่น

(หน่วย: บาท)

รวม

133,446,903

75,083,956

1,755,939,914

322,318,648

125,855,048

2,412,644,469

(65,021,375)
68,425,528

(22,178,010)
52,905,946

(718,230,119)
1,037,709,795

(158,948,033)
163,370,615

(86,070,104)
39,784,944

(1,050,447,641)
1,362,196,828

7,614,507

8,991,158

58,049,456

23,822,963

(330,823)

98,147,261

76,040,035

61,897,104

1,095,759,251

187,193,578

39,454,121

1,460,344,089

15,763,051
91,803,086

6,248,479
68,145,583

253,534,462
1,349,293,713

61,720,678
248,914,256

24,768,712
64,222,833

362,035,382
1,822,379,471

46,017,243

37,212,466

1,039,848,412

186,129,176

58,827,846

1,368,035,143

(27,924,366)
26,572,537
15,548,989
60,214,403
31,588,683

(10,225,483)
9,345,857
8,075,038
44,407,878
23,737,705

(338,014,158)
286,201,226
203,523,062
1,191,558,542
157,735,171

(91,062,170)
36,644,219
67,668,099
199,379,324
49,534,932

(43,137,996)
19,609,920
5,537,682
40,837,452
23,385,381

(510,364,173)
378,373,759
300,352,870
1,536,397,599
285,981,872
(267,957,317)
18,024,555
14,498,091
32,522,646
44,522,004
(7,903,209)
36,618,795
69,141,441
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ประกันอัคคีภยั
ส่ วนงานรับประกันภัย
รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
143,982,935
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการ
(63,699,749)
เอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
80,283,186
บวก (หัก): สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั
(119,061)
ไม่ถือเป็ นรายได้ลด (เพิ่ม) จากปี ก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สุทธิ
จากการประกันภัยต่อ
80,164,125
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการ
15,619,077
ประกันภัยต่อ
95,783,202
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายใน
การจัดการสิ นไหมทดแทน
37,615,452
หัก: ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืน
จากการประกันภัยต่อ
(20,151,265)
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
28,369,125
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
21,576,009
67,409,321
รวมค่าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
28,373,881
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ขาดทุนจากการรับประกันภัยก่ อน
รายได้อื่น
รายได้อื่น
ขาดทุนจากส่ วนงานรับประกันภัย
ส่ วนงานลงทุน
รายได้จากการลงทุน
กําไรจากเงินลงทุน
กําไรจากส่ วนงานลงทุน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประกันภัย
อุบตั ิเหตุ
ประกันภัยทาง
ส่วนบุคคล
ประกันภัย
ทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถ
และสุ ขภาพ
เบ็ดเตล็ดอื่น

(หน่วย: บาท)

รวม

95,969,645

1,558,444,076

383,623,578

153,717,540

2,335,737,774

(34,107,827)
61,861,818

(382,332,550)
1,176,111,526

(183,576,977)
200,046,601

(110,083,179)
43,634,361

(773,800,282)
1,561,937,492

(12,241,238)

(149,008,386)

18,427,765

(3,048,456)

(145,989,376)

49,620,580

1,027,103,140

218,474,366

40,585,905

1,415,948,116

10,508,447
60,129,027

137,153,779
1,164,256,919

69,871,952
288,346,318

32,336,647
72,922,552

265,489,902
1,681,438,018

46,092,639

976,931,793

237,000,229

55,927,931

1,353,568,044

(9,254,679)
13,914,858
11,142,663
61,895,481
(1,766,454)

(314,688,209)
253,989,754
181,648,062
1,097,881,400
66,375,519

(110,340,498)
53,113,400
89,077,033
268,850,164
19,496,154

(40,543,108)
24,490,516
7,471,009
47,346,348
25,576,204

(494,977,759)
373,877,653
310,914,776
1,543,382,714
138,055,304
(287,975,864)
(149,920,560)
14,646,708
(135,273,852)
46,767,803
3,679,832
50,447,635
(84,826,217)
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กําไรขาดทุนจากส่ วนงานดําเนิ นงานที่นาํ เสนอข้างต้นไม่รวมส่ วนของค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้ เนื่ องจากผูม้ ี
อํานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดได้บริ หารโดยภาพรวมไม่ได้แยกเป็ นรายส่ วนงานดําเนิ นงาน
บริ ษทั ฯไม่ได้แสดงสิ นทรัพย์และหนี้สินของแต่ละส่ วนงาน เนื่ องจากผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดได้บริ หาร
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯโดยภาพรวมไม่ได้แยกเป็ นรายส่ วนงานดําเนิ นงาน
ข้ อมูลเกีย่ วกับเขตภูมิศาสตร์
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุ รกิ จในเขตภู มิ ศาสตร์ เดี ยว คื อประเทศไทย ดัง นั้น รายได้และสิ นทรั พย์ที่แสดงอยู่ใ น
งบการเงินจึงถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์ แล้ว
ข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ ารายใหญ่
ในปี 2562 และ 2561 บริ ษ ทั ฯไม่มีรายได้ค่า เบี้ ยประกันภัยจากผูเ้ อาประกันรายใดที่ มี มูล ค่า เท่า กับ หรื อ
มากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ
29. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้ ภายหน้ า
29.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯมีรายจ่ายฝ่ ายทุนจํานวน 5.13 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อระบบ
คอมพิวเตอร์ (2561: 5.13 ล้านบาท)
29.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงานและสั ญญาบริการ
บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคาร ยานพาหนะ อุปกรณ์และบริ การ
อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯมีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย
ในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริ การที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
ล้านบาท
จ่ายชําระภายใน
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี

21.98
28.45

29.3 คดีฟ้องร้ อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีคดี ที่ถูกฟ้ องร้องจากการเป็ นผูร้ ับประกันภัย โดยมีทุนทรัพย์ถูกฟ้ อง
เป็ นจํานวนประมาณ 162.11 ล้านบาท ทั้งนี้ จากทุนทรัพย์ที่ฟ้องร้องดังกล่าว บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันไม่เกิน
ทุนประกันสู งสุ ดของกรมธรรม์หลังจากหักการประกันภัยต่อคิดเป็ นจํานวนรวม 31.64 ล้านบาท ซึ่ งผลของ
การพิจารณาคดียงั ไม่สิ้นสุ ด อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้บนั ทึกสํารองเผื่อผลเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นบางส่ วนไว้
ในงบการเงินเป็ นจํานวนประมาณ 24.47 ล้านบาท ซึ่ งฝ่ ายบริ หารเชื่ อว่าสํารองเผื่อผลเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น
จํานวนดังกล่าวเพียงพอแล้ว
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30. ความเสี่ ยงของบริษัทประกันวินาศภัย
30.1 ความเสี่ ยงจากการรับประกันภัย
การดําเนินงานของบริ ษทั ฯ เกี่ยวข้องโดยตรงกับการคุม้ ครองความเสี่ ยงประเภทต่าง ๆ ของผูเ้ อาประกันภัย
ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงได้มีแนวทางการป้ องกันความเสี่ ยงจากการรับประกันภัยในด้านต่าง ๆ รวมทั้งในด้าน
การรั บประกันภัยต่อ โดยที่ บริ ษทั ฯ มี การทบทวนนโยบายการรั บประกันภัย เป็ นประจําจากผูบ้ ริ หารที่
เกี่ ยวข้อง ตลอดจนในการดําเนิ นงานรั บประกันภัยนั้น ฝ่ ายรั บประกันภัยจะมีการประเมิน สํารวจ และ
วิเคราะห์ภยั อย่างละเอียดถี่ถว้ น เพื่อให้เหมาะสมกับความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ที่สามารถยอมรับได้ ตลอดจน
การจัด ทํา รายงานผลการดํา เนิ น งานการรั บ ประกัน ภัย เสนอต่ อ ผู บ้ ริ ห ารระดับ สู ง อย่า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ
ตรวจทานและให้คาํ แนะนําในเชิ งนโยบายเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงานอย่างสู งสุ ด ตลอดจน
ทําให้บริ ษทั ฯ มีความสามารถในการปฏิบตั ิตามข้อผูกพันกับผูเ้ อาประกันภัยได้อย่างรวดเร็ วและเป็ นธรรม
และลดความเสี่ ยงซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อจํานวนค่าสิ นไหมทดแทนและกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับใน
อนาคต
บริ ษทั ฯมีการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ ยง โดยใช้หลักสถิติและข้อสมมติที่
เกี่ยวกับความถี่และความรุ นแรงของภัยที่จะเกิดตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่เป็ นมาตรฐาน มาใช้ใน
การกําหนดราคาของผลิ ตภัณฑ์แต่ละตัว ซึ่ งเป็ นปั จจัยสําคัญที่จะกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม
ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้
บริ ษทั ฯ ได้มีการกระจายความเสี่ ยงภัยในการรับประกันภัยทุกประเภท โดยเฉพาะการรับประกันภัยที่มีทุน
เอาประกันภัยสู ง ซึ่ งการกระจายความเสี่ ยงนั้นได้มีการกระจายไปให้กบั บริ ษทั รับประกันภัยต่อทั้งในและ
ต่างประเทศ ซึ่ งบริ ษทั ฯได้มีการคัดเลื อกโดยเน้นไปยังกลุ่มบริ ษทั ที่ ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชื่ อถื อ
ระดับไม่ต่าํ กว่า A หรื อมีอตั ราส่ วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง (Capital Adequacy Ratio : CAR)
เป็ นไปตามมาตรฐานที่ คปภ. กําหนด เพื่อให้มน่ั ใจว่าผูเ้ อาประกันภัยจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ในกรณี ที่
เกิ ดมหันตภัยที่ มีผูป้ ระสบภัยเป็ นจํานวนมากทั้งในแง่จาํ นวนเงิ นหรื อปริ มาณที่ เกิ ดภัย อี กทั้งยังเป็ นการ
ป้ องกันความเสี่ ยงที่เกิดกับบริ ษทั ฯ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ตารางแสดงการกระจุกตัวของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย โดยแยก
ตามประเภทประกันภัย

อัคคีภยั
ทางทะเลและขนส่ง
รถยนต์
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
และสุขภาพ
เบ็ดเตล็ด
รวม

อัคคีภยั
ทางทะเลและขนส่ง
รถยนต์
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
และสุขภาพ
เบ็ดเตล็ด
รวม

สํารอง
เบี้ยประกันภัย
ก่อนการ
ประกันภัยต่อ
64
29
913

2562
สํารอง
เบี้ยประกันภัย
ส่ วนที่
ประกันภัยต่อ
(24)
(8)
(362)

147
66
1,219

(69)
(40)
(503)

สํารอง
ค่าสิ นไหม
ทดแทนก่อน
การประกันภัยต่อ
16
27
549

2562
สํารอง
ค่าสิ นไหม
ทดแทนส่ วนที่
ประกันภัยต่อ
(9)
(8)
(170)

46
75
713

(22)
(58)
(267)

40
21
551

สํารอง
เบี้ยประกันภัย
ก่อนการ
ประกันภัยต่อ
73
40
804

2561
สํารอง
เบี้ยประกันภัย
ส่ วนที่ประกันภัย
ต่อ
(26)
(10)
(195)

78
26
716

187
83
1,187

(85)
(57)
(373)

สุ ทธิ

7
19
379

สํารอง
ค่าสิ นไหม
ทดแทนก่อน
การประกันภัยต่อ
16
28
479

2561
สํารอง
ค่าสิ นไหม
ทดแทนส่วนที่
ประกันภัยต่อ
(4)
(8)
(132)

24
17
446

49
188
760

(22)
(154)
(320)

สุ ทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

สุ ทธิ
47
30
609
102
26
814
(หน่วย: ล้านบาท)

สุ ทธิ
12
20
347
27
34
440

การทดสอบความอ่อนไหวเป็ นการวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่หนี้ สินจากการรับประกันภัยจะเพิ่มขึ้นหรื อลดลง
เนื่องมาจากความผันผวนของข้อสมมติที่ใช้ในการคํานวณซึ่งจะกระทบต่อภาระผูกพันด้านสิ นไหมทดแทน
ทั้งด้านก่อนการรับประกันภัยต่อ และหลังการรับประกันภัยต่อ โดยความเสี่ ยงอาจเกิดจากความถี่และความ
รุ นแรงที่เกิดความเสี ยหาย หรื อ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดการสิ นไหมทดแทนไม่เป็ นไปตามที่คาดไว้

49

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ผลกระทบต่อภาระผูกพันด้านสิ นไหมทดแทนที่เปลี่ยนแปลงเนื่ องจาก
การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานเป็ นดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ข้อสมมติที่
เปลี่ยนแปลง
อัตราความเสี ยหาย
ในปี อุบตั ิเหตุล่าสุ ด
อัตราความเสี ยหาย
ในปี อุบตั ิเหตุล่าสุ ด
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
สิ นไหมที่จดั สรรไม่ได้
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
สิ นไหมที่จดั สรรไม่ได้

ภาระผูกพันด้าน
สิ นไหมทดแทน
ก่อนการรับ
ประกันภัยต่อ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

2562
ภาระผูกพันด้าน
สิ นไหมทดแทน
หลังการรับ
ประกันภัยต่อ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

กําไรก่อนภาษี
เงินได้เพิม่ ขึ้น
(ลดลง)

ส่ วนของเจ้าของ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

+1%

24.1

14.9

(14.9)

(11.9)

-1%

(25.7)

(16.3)

16.3

13.0

+1%

3.3

3.3

(3.3)

(2.6)

-1%

(3.3)

(3.3)

3.3

2.6
(หน่วย: ล้านบาท)

ข้อสมมติที่
เปลี่ยนแปลง
อัตราความเสี ยหาย
ในปี อุบตั ิเหตุล่าสุ ด
อัตราความเสี ยหาย
ในปี อุบตั ิเหตุล่าสุ ด
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
สิ นไหมที่จดั สรรไม่ได้
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
สิ นไหมที่จดั สรรไม่ได้

ภาระผูกพันด้าน
สิ นไหมทดแทน
ก่อนการรับ
ประกันภัยต่อ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

2561
ภาระผูกพันด้าน
สิ นไหมทดแทน
หลังการรับ
ประกันภัยต่อ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

กําไรก่อนภาษี
เงินได้เพิ่มขึ้น
(ลดลง)

ส่ วนของเจ้าของ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

+1%

24.9

15.6

(15.6)

(12.5)

-1%

(23.7)

(14.8)

14.8

11.8

+1%

3.3

3.3

(3.3)

(2.6)

-1%

(3.3)

(3.3)

3.3

2.6
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30.2 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
(ก) ความเสี่ ยงด้ านเครดิต
ความเสี่ ย งด้า นเครดิ ต คื อ ความเสี่ ย งที่ บ ริ ษ ทั ฯอาจได้รับ ความเสี ย หายอันสื บ เนื่ องมาจากการที่
คู่สัญญาของบริ ษทั ฯจะไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ได้ บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงด้านเครดิต
ที่เกี่ยวเนื่องกับเบี้ยประกันภัยค้างรับ สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
และเงิ นให้กูย้ ืม จํานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้เครดิตคือมูลค่าตามบัญชี หัก
ด้วยสํารองเผือ่ ผลขาดทุนที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
บริ ษทั ฯมีนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิ ต โดยมีระบบติ ดตามและรายงานฐานะลู กหนี้ เบี้ย
ประกันภัยค้างชําระเป็ นประจํา และมีการวิเคราะห์ลูกหนี้ เพื่อคัดเลือกคู่คา้ ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ น
ธุ รกิจอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงการควบคุมให้การเรี ยกเก็บเบี้ยประกันภัยเป็ นไปตามระเบียบของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัยว่าด้วยการเรี ยกเก็บเบี้ยประกันภัย เป็ นต้น
รวมทั้งมีการเพิ่มระดับความเข้มงวดในเรื่ องสัญญาประกันภัยต่อกับบริ ษทั รับประกันภัยต่อ (Reinsurers)
โดยการกําหนดอันดับความน่าเชื่ อถือไม่ต่าํ กว่า A หรื อมีอตั ราส่ วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง
(Capital Adequacy Ratio CAR) เป็ นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบ
ธุ รกิจประกันภัย (คปภ.) กําหนด
(ข) ความเสี่ ยงจากการเปลีย่ นแปลงของราคาตลาด
ความเสี่ ยงจากการเปลี่ ยนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯอาจได้รับความเสี ยหายอัน
สื บเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนและราคาของหลักทรัพย์ ซึ่ งส่ งผลกระทบ
ต่อฐานะการเงินของบริ ษทั ฯ เนื่ องจากบริ ษทั ฯไม่มีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น
ความเสี่ ยงจากการเปลี่ ยนแปลงของราคาตลาดจึงมีเพียงความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์เท่านั้น
บริ ษทั ฯมี นโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงจากการเปลี่ ยนแปลงของราคาตลาดโดยมี การจัดการและ
ควบคุมการลงทุนทุกประเภทให้เป็ นไปตามขอบเขตและข้อกําหนดของ คปภ. รวมถึงจัดให้มีการติดตาม
และรายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของปั จจัยความเสี่ ยงทางการเงินและภาวะเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้ทราบถึ งผลกระทบต่อมูลค่าสิ นทรัพย์และเงิ นลงทุนของบริ ษทั ฯ ในสภาพการณ์ ต่าง ๆ ประกอบ
ในการบริ หารเงินลงทุนของบริ ษทั ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
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(1) ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ ยงที่มูลค่าของสิ นทรัพย์และหนี้สินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สิ นทรัพย์และหนี้สินที่สาํ คัญสามารถจําแนกตามประเภท
อัตราดอกเบี้ย และสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ที่
ครบกําหนด หรื อ วันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ย
ใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2562
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่
หรื อวันครบกําหนด
ภายใน
มากกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หลักทรัพย์เอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบ
กําหนดเกินกว่า 3 เดือน
เงินให้กยู ้ ืม
สิ นทรัพย์ จากสั ญญาประกันภัย
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
- สํารองสิ นไหมทดแทน
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
หนีส้ ิ นจากสั ญญาประกันภัย
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
- สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและ
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด ไม่มีดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

รวม

-

-

-

237.9

8.9

246.8

0.10 - 1.00

231.3
160.6

353.6
383.9

57.3
237.2

-

215.7

642.2
997.4

1.20 - 6.80
1.85 - 5.05

10.0
-

-

-

2.9

-

10.0
2.9

0.55
0.75 - 2.20

-

-

-

-

244.9

244.9

-

-

-

-

-

267.2
243.4

267.2
243.4

-

-

-

-

-

712.5
693.1

712.5
693.1

-
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(หน่วย: ล้านบาท)
2561
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่
หรื อวันครบกําหนด
ภายใน
มากกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หลักทรัพย์เอกชน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบ
กําหนดเกินกว่า 3 เดือน
เงินให้กยู ้ ืม
สิ นทรัพย์ จากสั ญญาประกันภัย
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
- สํารองสิ นไหมทดแทน
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
หนีส้ ิ นจากสั ญญาประกันภัย
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
- สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและ
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

-

-

-

285.9

53.3

339.2

0.10 - 0.75

94.9
10.1

302.6
180.0

10.0
142.9

-

300.5

407.5
633.5

1.00 - 6.80
2.10 - 4.80

390.0
-

-

-

3.5

-

390.0
3.5

0.60 - 1.60
0.75 - 1.75

-

-

-

-

328.7

328.7

-

-

-

-

-

320.0
82.4

320.0
82.4

-

-

-

-

-

760.2
456.6

760.2
456.6

-

(2) ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์
ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ คือ ความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ ยนแปลง
ราคาตลาดของตราสารทุ น ที่ อาจทําให้เกิ ดความผันผวนต่อรายได้หรื อมู ลค่า ของสิ นทรัพ ย์
ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงจากการถือเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซ่ ึ ง
ราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะตลาด
(ค) ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯจะไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันได้เมื่อครบ
กําหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดได้ หรื อไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตาม
ความต้องการในเวลาที่เหมาะสม ซึ่ งอาจทําให้เกิดความเสี ยหายได้
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บริ ษทั ฯมี นโยบายในการบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องโดยการบริ หารเบี้ยประกันภัยค้างรับให้
สามารถชําระค่าเบี้ยประกันภัยให้รวดเร็ วและมากที่สุด และมีการเตรี ยมสภาพคล่องสําหรับค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ทั้งค่าใช้จ่ายด้านสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นอย่างเพียงพอด้วยการลงทุนใน
ตราสารทางการเงินในระยะเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนการบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องโดยมี
การจัดหาแหล่งเงินทุนสํารอง ได้แก่ วงเงินเบิกเกินบัญชีกบั ธนาคารพาณิ ชย์ เป็ นต้น
วันที่ ครบกําหนดของสิ นทรั พย์และหนี้ สินนับจากวันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 และ 2561 มีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

2562
เมื่อทวงถาม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัย
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
- สํารองสิ นไหมทดแทน
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
หนีส้ ินจากสั ญญาประกันภัย
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
- สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและ
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

ภายใน 1 ปี

1 - 5 ปี

ไม่มีกาํ หนด

มากกว่า 5 ปี

รวม

246.8
213.7
-

401.9
0.5

737.5
1.6

294.5
0.8

2.0
-

246.8
1,649.6
2.9

-

244.9

-

-

-

244.9

-

134.8
243.4

130.8
-

1.6
-

-

267.2
243.4

-

376.1
693.1

332.9
-

3.5
-

-

712.5
693.1
(หน่วย: ล้านบาท)

2561
เมื่อทวงถาม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัย
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
- สํารองสิ นไหมทดแทน
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
หนีส้ ินจากสั ญญาประกันภัย
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
- สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและ
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

ภายใน 1 ปี

1 - 5 ปี

ไม่มีกาํ หนด

มากกว่า 5 ปี

รวม

339.2
298.5
-

495.1
0.7

482.5
1.7

152.9
1.1

2.0
-

339.2
1,431.0
3.5

-

328.7

-

-

-

328.7

-

149.9
82.4

110.0
-

60.1
-

-

320.0
82.4

-

409.9
456.6

278.0
-

72.3
-

-

760.2
456.6
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30.3 มูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและมีสินทรัพย์ที่วดั
มูลค่าตามราคาทุนแต่ตอ้ งเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม โดยสามารถแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ได้
ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

2562
มูลค่าตาม
บัญชี
ระดับ 1
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - ที่ดินและอาคาร
สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่จะถือจนครบกําหนด
ตราสารหนี้
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือน
เงินลงทุนทัว่ ไป
เงินให้กยู้ มื

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

1,304.4
213.7
26.8

200.0
-

1,304.4
13.7
-

26.8

1,304.4
213.7
26.8

246.8

246.8

-

-

246.8

119.5
10.0
2.0
2.9

10.0
-

128.9
-

19.8
2.9

128.9
10.0
19.8
2.9

(หน่วย: ล้านบาท)

2561
มูลค่าตาม
บัญชี
ระดับ 1
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - ที่ดินและอาคาร
สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่จะถือจนครบกําหนด
ตราสารหนี้
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือน
เงินลงทุนทัว่ ไป
เงินให้กยู้ มื

รวม

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

621.1
298.5
27.0

284.8
-

621.1
13.7
-

27.0

621.1
298.5
27.0

339.2

339.2

-

-

339.2

119.4
390.0
2.0
3.5

390.0
-

117.1
-

24.8
3.5

117.1
390.0
24.8
3.5
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การจัดลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็ นไปตามที่กาํ หนด
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.20
วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของสิ นทรัพย์ โดยบริ ษทั ฯมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรม
ตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก)

สิ นทรัพย์ทางการเงินที่จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
และเงิ นฝากสถาบันการเงิ น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมู ลค่าตามบัญชี ที่แสดงในงบ
แสดงฐานะการเงิน

(ข)

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ คาํ นวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย

(ค)

เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด เงินลงทุนใน
หน่วยลงทุนแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดหรื อคํานวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ประกาศโดย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดคํานวณ
ตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็ นที่ยอมรับทัว่ ไป

(ง)

มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กยู้ มื ที่ใช้อตั ราดอกเบี้ยแบบลอยตัวและไม่มีความเสี่ ยงที่มีสาระสําคัญของ
การให้สินเชื่อ ถือตามจํานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

(จ)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - ที่ดินและอาคาร แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการประเมินโดยผูป้ ระเมินราคา
อิสระ โดยใช้วธิ ี เปรี ยบเทียบราคาตลาดสําหรับที่ดินและวิธีตน้ ทุนสําหรับอาคาร และข้อสมมติหลัก
ที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว ประกอบด้วย ราคาประเมินที่ดินต่อตารางวาและราคา
ประเมินอาคารต่อตารางเมตร

ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
31. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนของบริ ษทั ฯ คือการดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนิ นงานอย่าง
ต่อเนื่ องเพื่อให้ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง มีการรักษาสมดุลของโครงสร้างทางการเงินและ
ดํารงเงินกองทุนตามความเสี่ ยงให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของ คปภ.
32. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
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The Thai Insurance Public Company Limited
Statements of financial position
As at 31 December 2019
(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

7,532,153

8,330,247

Accrued investment income
Reinsurance assets - net

8

770,860,509

693,355,499

Reinsurance receivables

9

243,378,745

82,400,753

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

14.1

123,940,634

133,346,443

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

3,470,644,461

3,177,711,989

Investment assets

Deferred tax assets
Other assets

Total assets

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

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

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

2,800,519,644

2,601,464,005

Other liabilities

Total liabilities

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

234,999,830

234,992,830

235,000,000

235,000,000

170

7,170

234,999,830

234,992,830

235,000,000

235,000,000

103,600,111

103,600,111

23,500,000

23,500,000

Other reserve

20,000,000

20,000,000

Unappropriated

265,540,861

200,527,607

(2018: 717 non-cumulative preference
shares of Baht 10 each)
23,499,983 ordinary shares of Baht 10 each
(2018: 23,499,283 ordinary shares of
Baht 10 each)

Issued and paid up

18

17 non-cumulative preference shares of Baht 10 each
(2018: 717 non-cumulative preference
shares of Baht 10 each)
23,499,983 ordinary shares of Baht 10 each
(2018: 23,499,283 ordinary shares of
Baht 10 each)

Premium on share capital
Retained earnings
Appropriated
Statutory reserve

19

Other components of equity

22,483,845

Total equity
Total liabilities and equity

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Directors

(6,379,734)

670,124,817

576,247,984

3,470,644,461

3,177,711,989

The Thai Insurance Public Company Limited
Statements of comprehensive income
For the year ended 31 December 2019
(Unit: Baht)
Note

2019

2018

Profit or loss:
Income
Gross premium written

2,412,644,469

Less: Premium ceded to reinsurers

(1,050,447,641)

Net premium written

1,362,196,828

2,335,737,774
(773,800,282)
1,561,937,492

Add (less): Unearned premium reserves decrease (increase)
from prior year

98,147,261

Net earned premium

(145,989,376)

1,460,344,089

1,415,948,116

362,035,382

265,489,902

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

1,368,035,143

1,353,568,044

Fees and commissions income from reinsurance
Investment income

10.4

Expenses
Gross claims and losses adjustments expenses
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
Revenue from income tax (expenses)

14.2

Profit (loss) for the year

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

69,141,441

(84,826,217)

(12,123,372)

15,209,726

57,018,069

(69,616,491)

The Thai Insurance Public Company Limited
Statements of comprehensive income (Continued)
For the year ended 31 December 2019
(Unit: Baht)
Note

2019

2018

10.3

36,244,201

(44,423,167)

(7,248,840)

8,884,633

28,995,361

(35,538,534)

9,829,254

7,053,246

(1,965,851)

(1,410,649)

7,863,403

5,642,597

-

16,836,362

Less: Income tax effect

-

(3,367,272)

Changes in revaluation of assets - net of tax

-

13,469,090

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)

2.43

(2.96)

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
Add (less): Income tax effect
Other comprehensive income to be reclassified
to profit or loss in subsequent periods - net of tax (loss)
Other comprehensive income not to be reclassified
to profit or loss in subsequent periods
Actuarial gain

17

Less: Income tax effect
Actuarial gain - net of tax
Changes in revaluation of assets

12

Other comprehensive income not to be reclassified
to profit or loss in subsequent periods - net of tax

Earnings (loss) per share

23

Basic earnings (loss) per share
Weighted average number of ordinary shares
and preference shares (shares)

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

23,500,000

23,500,000

The Thai Insurance Public Company Limited
Statements of changes in equity
For the year ended 31 December 2019
(Unit: Baht)
Other components of equity
Surplus
(deficit) on changes
Retained earnings
Issued and paid-up
Preference shares
Balance as at 1 January 2018

Appropriated

Premium on

Ordinary shares

share capital

Statutory reserve

Other reserve

Unappropriated

Surplus on

Total other

revaluation of

components

investments

assets

15,689,710

of equity

234,992,830

103,600,111

23,500,000

20,000,000

Loss for the year

-

-

-

-

-

(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)

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

-

-

-

-

-

57,018,069

-

-

-

-

Total

7,170

Profit for the year

288,001,501

in value of
available-for-sale

-

-

-

15,689,710
-

-

-

685,791,322
(69,616,491)

(23,500,000)

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

7,000

-

-

-

-

-

-

-

-

Convert preference shares to ordinary shares (Note 18)

(7,000)

Amortise surplus on revaluation of assets
Balance as at 31 December 2019

-

-

-

-

-

131,782

-

170

234,999,830

103,600,111

23,500,000

20,000,000

265,540,861

9,146,537

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

(131,782)
13,337,308

(131,782)
22,483,845

670,124,817

The Thai Insurance Public Company Limited
Cash flows statements
For the year ended 31 December 2019
(Unit: Baht)
2019

2018

Cash flows from operating activities
Direct premium written
Cash received (paid) for reinsurance

2,498,735,146

2,303,744,029

(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)

(569,315,242)

17,041,447

Investments in securities
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
Intangible assets
Net cash used in investing activities

(3,761,316)

(3,488,939)

(870,500)

(668,050)

(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.

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.

1

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:

2

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.
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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

-

100% of premium as from the date policy

accident with coverage periods

is effective, throughout the period of

of not over six-months

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.
14

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
Cash on hand

2018

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
Not yet due

2018

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

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

Over 90 days

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
Reinsurance assets, net

9.

770,860,509

(7,171,357)
693,355,499

Reinsurance receivables
(Unit: Baht)
2019
Amounts deposit on reinsurance

2018
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
Not yet due

2018

188,976,646

46,374,496

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

Not over 12 months

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

Amortised cost

Fair value

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

11,999,997

13,741,263

97,138,995

95,029,195

-

4,056

-

110,369

1,506,667,206

1,518,100,377

946,804,870

921,993,840

11,433,171

-

(24,811,030)

-

-

-

(2,410,024)

(2,410,024)

1,518,100,377

1,518,100,377

919,583,816

919,583,816

Unit trusts
Warrants
Total
Add (less): Unrealised gain (loss)
Less: Allowance for impairment
Total available-for-sale investments
Held-to-maturity investments
Government and state enterprise
securities

119,531,579

119,408,497

10,011,078

390,011,078

129,542,657

509,419,575

2,834,211

2,834,211

(834,371)

(834,371)

1,999,840

1,999,840

1,649,642,874

1,431,003,231

Deposits at financial institutions which
amounts maturing over 3 months
Total held-to-maturity investments
Other investments
Equity securities
Less: Allowance for impairment
Total other investments
Total investments in securities
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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

790,527

15,049,668

8,843,366

24,683,561

391,959,891

617,978,557

294,491,218

1,304,429,666

-

119,531,579

-

119,531,579

10,011,078

-

-

10,011,078

10,011,078

119,531,579

-

129,542,657

401,970,969

737,510,136

294,491,218

1,433,972,323

Add: Unrealised gain
Total
Held-to-maturity investments
Government and state enterprise securities
Deposits at financial institutions which
amounts maturing over 3 months
Total
Total investments in debt securities, net

(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

104,927,149

361,670,957

149,882,453

616,480,559

156,387

1,472,047

3,005,982

4,634,416

105,083,536

363,143,004

152,888,435

621,114,975

-

119,408,497

-

119,408,497

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

Total
Add: Unrealised gain
Total
Held-to-maturity investments
Government and state enterprise securities
Deposits at financial institutions which
amounts maturing over 3 months
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10.3 Other components of equity - Surplus (deficit) on changes in value of available-forsales investments
(Unit: Baht)
For the years ended 31 December
2019
Balance - beginning of the year

2018

(19,848,824)

15,689,710

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)

9,146,537

(19,848,824)

Changes during the year

Balance - end of the year

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

10,001,078

10,001,078

10,000

10,000

10,011,078

10,011,078

Deposit at banks which pledged for
Bank overdrafts
Letter of bank guarantees
Total

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,
fixture and

Land

Buildings

office

Motor

equipment

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

-

-

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)

31 December 2019

23,100,072

8,688,926

93,296,895

40,300

125,126,193

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

-

-

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

-

-

-

4,953,725

83,104,494

40,299

88,098,518

1 January 2018

-

-

-

-

-

31 December 2018

-

-

-

-

-

Increase during the year

-

-

132,773

-

132,773

31 December 2019

-

-

132,773

-

132,773

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

(773,859)

-

(3,129,000)

(773,859)

(6,876,208)

Accumulated depreciation

(713,549)

-

(713,549)

Depreciation on disposals/
write-off
31 December 2019

(3,534,485)

(3,128,999)

(6,663,484)

Allowance for impairment loss

Net book value

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
Land

2018

10,163,636

10,163,636

2

2

Buildings

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)
Price per square metre for building (Baht)

140,000 - 270,000

Increase in fair value

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

74,495,724

8,962,865

83,458,589

668,050

-

668,050

Cost
1 January 2018
Additions
Write-off
31 December 2018

-

(232,000)

(232,000)

75,163,774

8,730,865

83,894,639

870,500

-

870,500

76,034,274

8,730,865

84,765,139

54,019,806

-

54,019,806

4,447,858

-

4,447,858

58,467,664

-

58,467,664

3,809,658

-

3,809,658

62,277,322

-

62,277,322

31 December 2018

16,696,110

8,730,865

25,426,975

31 December 2019

13,756,952

8,730,865

22,487,817

Additions
31 December 2019
Amortisation
1 January 2018
Amortisation for the year
31 December 2018
Amortisation for the year
31 December 2019
Net book value
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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)
Changes in deferred tax assets
that are recognised in profit or
loss for the years ended
31 December
2019

31 December

2018

2019

2018

Deferred tax assets
Allowance for doubtful accounts

15,412,048

14,663,198

748,850

3,991,790

3,082,489

2,891,008

2,157,332

735,471

Unearned premium reserves

34,153,425

37,803,624

(3,650,199)

Incurred but not reported loss reserves

10,682,143

11,032,914

(350,771)

Claims reserves

66,038,060

64,773,091

1,264,969

5,512,518

166,874

166,874

-

-

26,555

-

26,555

-

-

420,800

-

4,962,206

129,561,594

136,713,715

2,286,634

-

Surplus on revaluation of assets

3,334,326

3,367,272

Total

5,620,960

3,367,272

123,940,634

133,346,443

Employment benefit obligation

6,314,996
(51,631)

Allowance for impairment of investments in
securities
Allowance for impairment of office equipment
Unutilised tax loss

(420,800)

420,800

(224,064)

16,923,944

Deficit on changes in value of available-for-sale
investments
Total
Deferred tax liabilities
Surplus on change in value of available-for-sale
investments

Deferred tax assets - net
Changes in deferred tax assets that are
recognised in profit or loss
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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
Adjustment of prior year’s corporate income tax

11,497,577

-

401,731

1,714,218

224,064

(16,923,944)

12,123,372

(15,209,726)

Deferred tax:
Relating to origination and reversal of temporary differences
Income tax expenses (income) as reported in the statements of
comprehensive income

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

-

3,367,272

9,214,691

(4,106,712)

Changes in revaluation of assets
Total

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
Accounting profit (loss) before income tax
Applicable tax rate

69,141,441
20%

2018
(84,826,217)
20%

Accounting profit (loss) before income tax multiplied by
applicable tax rate
Adjustment of prior year’s corporate income tax

13,828,288

(16,965,243)

401,731

1,714,218

(2,106,647)

41,299

12,123,372

(15,209,726)

Net tax effect on income or expenses that are not taxable
or non deductible in determining taxable profits
Income tax expenses (income) reported in the statements of
comprehensive income
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15.

Insurance contract liabilities
(Unit: Baht)
2019
Insurance

Liabilities on

contract liabilities

reinsurance

Net

Claims reserves and outstanding claims
- Claims incurred and reported

637,181,407

(245,235,753)

391,945,654

75,363,494

(21,952,779)

53,410,715

- 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

- Claims incurred but not reported
Premium reserves

(Unit: Baht)
2018
Insurance

Liabilities on

contract liabilities

reinsurance

Net

Claims reserves and outstanding claims
- Claims incurred and reported

682,398,484

(297,398,757)

384,999,727

77,788,056

(22,623,485)

55,164,571

- 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

- Claims incurred but not reported
Premium reserves

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
Balance - beginning of the year
Claims expenses for the year
Change in claims reserves and assumptions
Claims expenses paid during the year
Balance - end of the year

2018

760,186,540

809,593,302

1,410,249,135

1,430,104,661

3,322,338
(1,461,213,112)
712,544,901

(59,874,716)
(1,419,636,707)
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

1,293,116,128

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

- 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

770,279,482

- Next five years

1,691,193,634

720,714,257

1,107,145,518

- 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

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

Total claims reserves and
outstanding claims
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
Total gross claims reserves and outstanding claims

57,519,975
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

- 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

621,005,045

- Next five years

647,287,891

542,017,351

648,932,169

- 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

797,529,758

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

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

Total claims reserves and
outstanding claims
Claims reserves under inward treaty
Excess of loss reinsurance

1,174,278
(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

(2,380,453,010)

(2,316,895,048)

1,219,317,835

1,187,126,376

Premium earned for the current year
Balance - end of the year
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16.

Due to reinsurers
(Unit: Baht)
2019

17.

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

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

Employee benefit obligation at the beginning of year

2019

2018

14,149,336

17,655,412

3,466,842

4,273,445

419,460

458,029

2,834,189

-

Recognised in profit or loss
Current service cost
Interest cost
Past service cost
Benefits paid during the year

-

(1,184,304)

Recognised in other comprehensive income
Actuarial (gain) loss arising from
Demographic assumptions changes
Financial assumptions changes
Experience adjustments
Employee benefit obligation at the end of year

(1,714,497)
407,784

(977,613)
402,514

(8,522,541)

(6,478,147)

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)

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

Discount rate

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
Amount
Change

increase/(decrease)

Amount
Change

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
Amount
Change

18.

increase/(decrease)

Amount
Change

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

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
Personnel expenses

2018

122,399,297

106,525,679

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

Premises and equipment expenses
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21.

Expenses by nature
Expense by nature are comprised significant expense as follows:
(Unit: Baht)
2019
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

1,804,354,916

1,831,358,578

Total expenses

22.

2018

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

Final dividend from 2017
retained earnings

Approved by

Annual General Meeting of the

Total dividend

Dividend per share

(Million Baht)

(Baht)

23.50

1.00

shareholders No. 1/2561 on
25 April 2018
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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
Other expenses

14,566,975

13,697,875

3,516,176

-

At contract price
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

2,029,402

1,473,246

631,629

-

67,032

-

617,365

117,806

-

2,739,575

1,800,000

-

Other assets - Claim recovery reserve from litigants, net
Related company - Southeast Insurance Public Company Limited
Other assets - Prepaid expenses
Related company - Southeast Insurance Public Company Limited
Related company - Southeast Life Insurance Public Company Limited
Due to reinsurers
Related company - Southeast Insurance Public Company Limited
Other liabilities - Accrued support service expenses
Related company - Southeast Group Company Limited
Related company - Thai Group Holdings Public Company Limited

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
Short-term employee benefits

19,148,776

34,468,255

Employee retirement benefits

2,057,105

2,782,174

21,205,881

37,250,429

Total

26.

2018

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
Amortised cost

2018
Fair value

Amortised cost

Fair value

Assets pledged
State enterprise bonds

14.12

14.33

14.03

14.60

218.13

221.75

119.41

127.97

-

-

45.00

47.39

232.25

236.08

178.44

189.96

Assets reserved
Government and state enterprise bonds
State enterprise and private debt securities
Total assets pledged and reserved with
the Registrar
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27.

Contribution to General Insurance Fund
(Unit: Baht)
For the years ended 31 December
2019
Accumulated General Insurance fund at the beginning of the year
Contribution during the year
Accumulated General Insurance fund at the end of the year

28.

2018

40,981,357

35,134,540

6,139,516

5,846,817

47,120,873

40,981,357

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
Personal
accident and

Marine and
Fire

transportation

Motor

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)

68,425,528

52,905,946

1,037,709,795

163,370,615

39,784,944

1,362,196,828

7,614,507

8,991,158

58,049,456

23,822,963

(330,823)

98,147,261

76,040,035

61,897,104

1,095,759,251

187,193,578

39,454,121

1,460,344,089

15,763,051

6,248,479

253,534,462

61,720,678

24,768,712

362,035,382

91,803,086

68,145,583

1,349,293,713

248,914,256

64,222,833

1,822,379,471

46,017,243

37,212,466

1,039,848,412

186,129,176

58,827,846

1,368,035,143

(27,924,366)

(10,225,483)

(338,014,158)

(91,062,170)

(43,137,996)

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

Net premium written
Add (less): Unearned premium reserves
decrease (increase) from prior year
Net earned premium
Fees and commissions income from
reinsurance
Total underwriting income
Underwriting expenses
Gross claims and losses
adjustments expenses
Less: Claims recovery from reinsurers

Operating expenses

(510,364,173)

(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
Personal
accident and

Marine and
Fire

transportation

Motor

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

Less: Premium ceded to reinsurers

(63,699,749)

(34,107,827)

(382,332,550)

(183,576,977)

(110,083,179)

80,283,186

61,861,818

1,176,111,526

200,046,601

43,634,361

(119,061)

(12,241,238)

(149,008,386)

18,427,765

(3,048,456)

80,164,125

49,620,580

1,027,103,140

218,474,366

40,585,905

1,415,948,116

15,619,077

10,508,447

137,153,779

69,871,952

32,336,647

265,489,902

95,783,202

60,129,027

1,164,256,919

288,346,318

72,922,552

1,681,438,018

37,615,452

46,092,639

976,931,793

237,000,229

55,927,931

1,353,568,044

(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

Net premium written

2,335,737,774
(773,800,282)
1,561,937,492

Add (less): Unearned premium reserves
decrease (increase) from prior year
Net earned premium

(145,989,376)

Fees and commissions income from
reinsurance
Total underwriting income
Underwriting expenses
Gross claims and losses
adjustments expenses
Less: Claims recovery from reinsurers

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
Gain on investments
Profit from investments segment
Loss before income tax

46,767,803
3,679,832
50,447,635
(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.
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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

Outward

Gross

Outward

premium

premium

premium

premium

reserve

reserve

reserve

reserve

Net

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

66

(40)

26

83

(57)

26

1,219

(503)

716

1,187

(373)

814

Miscellaneous
Total
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(Unit: Million Baht)
2019

2018

Gross loss

Outward

reserve

loss reserve

Gross loss

Outward

reserve

loss reserve

Net

Net

Fire

16

(9)

7

16

(4)

12

Marine and transportation

27

(8)

19

28

(8)

20

549

(170)

379

479

(132)

347

Personal accident and health

46

(22)

24

49

(22)

27

Miscellaneous

75

(58)

17

188

(154)

34

713

(267)

446

760

(320)

440

Motor

Total

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
Increase
(decrease) in

Increase

Increase

Increase

Assumption

gross claim

(decrease) in net

(decrease) in

(decrease) in

change

liabilities

claim liabilities

profit before tax

equity

Loss ratio for the lasted
accident year

+1%

24.1

14.9

(14.9)

(11.9)

-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

Loss ratio for the lasted
accident year

(Unit: Million Baht)
2018
Increase
(decrease) in

Increase

Increase

Increase

Assumption

gross claim

(decrease) in net

(decrease) in

(decrease) in

change

liabilities

claim liabilities

profit before tax

equity

Loss ratio for the lasted
accident year

+1%

24.9

15.6

(15.6)

(12.5)

-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

Loss ratio for the lasted
accident year
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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

1 year

years

5 years

interest rate

bearing

Interest rate
Total

(% p.a.)

Financial assets
Cash and cash equivalents

-

-

-

237.9

8.9

246.8

0.10 - 1.00

231.3

353.6

57.3

-

-

642.2

1.20 - 6.80

160.6

383.9

237.2

-

215.7

997.4

1.85 - 5.05

10.0

-

-

-

-

10.0

0.55

-

-

-

2.9

-

2.9

0.75 - 2.20

-

-

-

-

244.9

244.9

-

-

-

-

-

267.2

267.2

-

-

-

-

-

243.4

243.4

-

-

-

-

-

712.5

712.5

-

-

-

-

-

693.1

693.1

-

Investments in securities
Government and state
enterprise securities
Private enterprise securities
Deposits at banks which amounts
maturing in over 3 months
Loans
Assets under insurance contracts
Premium receivables
Reinsurance assets - claims
reserves
Reinsurance receivables
Liabilities under insurance
contracts
Insurance contract liabilities - claims
reserves and outstanding claims
Due to reinsurers
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(Unit: Million Baht)
2018
Fixed interest rates
The repricing period or maturity date
Within

1-5

Over

Floating

Non-interest

1 year

years

5 years

interest rate

bearing

Interest rate
Total

(% p.a.)

Financial assets
Cash and cash equivalents

-

-

-

285.9

53.3

339.2

0.10 - 0.75

94.9

302.6

10.0

-

-

407.5

1.0 - 6.80

10.1

180.0

142.9

-

300.5

633.5

2.10 - 4.80

390.0

-

-

-

-

390.0

0.60 - 1.60

-

-

-

3.5

-

3.5

0.75 - 1.75

-

-

-

-

328.7

328.7

-

-

-

-

-

320.0

320.0

-

-

-

-

-

82.4

82.4

-

-

-

-

-

760.2

760.2

-

-

-

-

-

456.6

456.6

-

Investments in securities
Government and state
enterprise securities
Private enterprise securities
Deposits at banks which amounts
maturing in over 3 months
Loans
Assets under insurance contracts
Premium receivables
Reinsurance assets - claims
reserves
Reinsurance receivables
Liabilities under insurance
contracts
Insurance contract liabilities - claims
reserves and outstanding claims
Due to reinsurers

(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

-

0.5

1.6

0.8

-

2.9

-

244.9

-

-

-

244.9

-

134.8

130.8

1.6

-

267.2

-

243.4

-

-

-

243.4

-

376.1

332.9

3.5

-

712.5

-

693.1

-

-

-

693.1

Loans
Assets under insurance
contracts
Premium receivables
Reinsurance assets claims reserves
Reinsurance receivables
Liabilities under
insurance contracts
Insurance contract liabilities
- claims reserves and
outstanding claims
Due to reinsurers
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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

-

0.7

1.7

1.1

-

3.5

-

328.7

-

-

-

328.7

-

149.9

110.0

60.1

-

320.0

-

82.4

-

-

-

82.4

-

409.9

278.0

72.3

-

760.2

-

456.6

-

-

-

456.6

Loans
Assets under insurance
contracts
Premium receivables
Reinsurance assets claims reserves
Reinsurance receivables
Liabilities under
insurance contracts
Insurance contract liabilities
- claims reserves and
outstanding claims
Due to reinsurers

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

213.7

200.0

13.7

-

213.7

26.8

-

-

26.8

26.8

246.8

246.8

-

-

246.8

119.5

-

128.9

-

128.9

10.0

10.0

-

-

10.0

Other investments

2.0

-

-

19.8

19.8

Loans

2.9

-

-

2.9

2.9

Equity instruments
Property, buildings and equipment
- property and buildings
Assets which fair value are disclosed
Cash and cash equivalents
Held-to-maturity investments
Debt instruments
Deposits at banks which amounts
maturing in over 3 months
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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

27.0

-

-

27.0

27.0

339.2

339.2

-

-

339.2

119.4

-

117.1

-

117.1

390.0

390.0

-

-

390.0

Other investments

2.0

-

-

24.8

24.8

Loans

3.5

-

-

3.5

3.5

Property, buildings and equipment
- property and buildings
Assets which fair value are disclosed
Cash and cash equivalents
Held-to-maturity investments
Debt instruments
Deposits at banks which amounts
maturing in over 3 months

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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