


ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบ 3 ปี

คณะกรรมการบริษัท

ผู้บริหาร

เจ้าหน้าที่บริหาร

ข้อมูลทั่วไป



2 อินทรประกันภัย

หน่วย : พันบาท

2556 2555 2554

ผลประกอบการในรอบปี

เบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น  1,014,545  822,767  840,960 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ  277,872  358,452  203,710 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้  297,923  313,002  259,126 

รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ  300,446  162,674  190,112 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย  363,621  496,191  428,979 

ค่าใช้จ่ายการดำาเนินงาน  112,788  61,698  64,844 

กำาไรจากการรับประกันภัย  (12,039)  (87,460)  (44,585)

กำาไรจากการลงทุน  20,246  25,708  1,730 

รายได้อื่น  6,600  3,771  2,341 

กำาไรก่อนหักภาษีเงินได้  7,233  (63,322)  (44,781)

กำาไรสุทธิ  (4,164)  (63,322)  (49,763)

ฐานะการเงิน ณ วันสิ้นปี

สินทรัพย์รวม  1,407,933  1,840,541  2,203,000 

หนี้สินรวม  1,254,400  1,675,489  2,022,609 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  153,533  165,052  180,391 

อัตราส่วนทางการเงิน

มูลค่าตามบัญชี (บาท ต่อหุ้น)  15.35  16.51  18.04 

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท ต่อหุ้น)  (0.42)  (6.33)  (4.98)

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท ต่อหุ้น)

อัตราการจ่ายเงินปันผล 0.00% 0.00% 0.00%

อัตราส่วนกำาไรสุทธิต่อรายได้รวม -0.41% -7.70% -5.92%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม -0.30% -3.44% -2.26%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น -2.71% -38.36% -27.59%

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  0.95  0.88  0.93 

อัตราส่วนหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับ (วัน)  67.89  85.26  165.71 

อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนต่อ

53.79% 75.98% 84.30%

ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบ 3ปี
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1. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา อายุ 64 ปี ตำาแหน่ง ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
จำานวนหุ้นที่ถือ  -    หุ้น เพิ่มขึ้น(ลดลง) -  
วุฒิการศึกษา  MBA THE UNIVERSITY OF SANTA CLARA,
  SAN JOSE, CA., U.S.A.
  บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4111)
  Thai Institute of Directors Association : DCP 28/2003, DAP 19/2004
ประสบการณ์ทำางาน อธิบดีกรมบัญชีกลาง
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ปัจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำากระทรวง กระทรวงการคลัง
  กรรมการอำานวยการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบันส่งเสริมและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
     สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ซไีอบขีพรนิซเิพลิ จำากดั
  ประธานกรรมการ   บริษัท ที่ปรึกษาบริษัท เอ็มเอฟซี จำากัด

2. นายธวัชไชย สุทธิกิจไพศาล อายุ 53 ปี ตำาแหน่ง รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร
   ประธานคณะกรรมการการลงทุน 

จำานวนหุ้นที่ถือ  - หุ้น เพิ่มขึ้น(ลดลง) 
วุฒิการศึกษา  Master of Business Administration , The University of Texas at Austin
  Master of Science in Electrical Engineering, The University of Texas at Austin
 Bachelor of Science in Electrical Engineering (with Honor), The University of Texas at Austin
ประสบการณ์ทำางาน กรรมการ บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำากัด   
  รองประธานกรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จำากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษัท ทุนภัทร จำากัด (มหาชน)
  หลักทรัพย์ภัทร จำากัด (มหาชน)   
  

3. นายสุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน์ อายุ 59 ปี ตำาแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้อำานวยการ 
จำานวนหุ้นที่ถือ  -    หุ้น เพิ่มขึ้น(ลดลง) - 
วุฒิการศึกษา  บัญชีมหาบัณฑิต บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Thai Institute of Directors Association : DAP 21/200,
  ACP 1/2004, DCP 72/2006, RCP 13/2006, QFR 4/2006 RCC 5/2008, CDC 3/2008
  RCC 5/2008, ACP 1/2009 ; (MIA 5/2009, MFR 8/2008, MIR 6/2009, MFM 1/2009)
ประสบการณ์ทำางาน กรรมการผู้อำานวยการ บริษัท ไทยเจริญประกันภัย จำากัด (มหาชน)
ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ   บริษัท โซลาร์ตรอน จำากัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษัท กลางดง ไลมแอนด์เอ็กเพิร์ตเอ็นไวรอนเมนท์ จำากัด 
 

4. นายกรุงไกร ภัทรโกมล อายุ 78 ปี ตำาแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร   
จำานวนหุ้นที่ถือ  -    หุ้น เพิ่มขึ้น(ลดลง) -  
วุฒิการศึกษา  พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 
  นิติศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์บัณฑิต วารสารศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
  ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
  ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร , 
  Thai Institute of Directors Association :  DCP 35/2003 
ประสบการณ์ทำางาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง   
ปัจจุบัน  กรรมการ    บริษัท ไทยวิจัยและฝึกอบรม จำากัด  
 

คณะกรรมการบริษัท
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5. นายนเรศน์ ชุติจิรวงศ์ อายุ 46 ปี ตำาแหน่ง  กรรมการ
จำานวนหุ้นที่ถือ  -    หุ้น เพิ่มขึ้น(ลดลง) -
วุฒิการศึกษา  MBA, Sasin Graduate Institute of Business Administration, Chulalongkorn University
   วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต   สาขาไฟฟ้า  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำางาน Associate Director, Corporate Finance Department Pricewaterhouse Coopers FAS Ltd.  
ปัจจุบัน  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่    ฝ่ายธนกิจและวางแผนกลุ่มบริษัทห้างเซ็นทรัล
    

 

6. นายวิศิลป์ ว่องวานิชวัฒนะ อายุ 62 ปี ตำาแหน่ง  กรรมการ/
จำานวนหุ้นที่ถือ  -    หุ้น เพิ่มขึ้น(ลดลง) -
วุฒิการศึกษา  เศรษฐศาสตร์บัณฑิต นิติศาสตร์บัณฑิต พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สารสนเทศคอมพิวเตอร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
ประสบการณ์ทำางาน ผู้วิเคราะห์ระบบ    บจก. ตรีเพรชอีซูซุ
  ผู้จัดการแผนกคอมพิวเตอร์  บจก. กรีมแคร์เรียร์
ปัจจุบัน  ผู้อำานวยการฝ่าย    บจก. ทีซีซีแลนด์
  กรรมการ    บจก. ทีซีซีโฮลดิ้ง
     บจก. สนิทเสถียร 
     บจก. เจริญวรรณกิจ 
     บจก. แอสเซ็ทแมเนจเม้นต์แอดไวซ์ซอรี
     บจก. สิริวนา

7 นายจำานงค์ วัฒนเกส อายุ 61 ปี ตำาแหน่ง  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
    กรรมการบริหารความเสี่ยง 

จำานวนหุ้นที่ถือ  -    หุ้น เพิ่มขึ้น(ลดลง) -  
วุฒิการศึกษา  MBA, Central Missouri State University, U.S.A., พาณิชย์ศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  Thai Institute of Directors Association : DCP 5/2001, ACP 2002, : DCP Refresher 2006 
ประสบการณ์ทำางาน President,     The Management Link Inc. 
ปัจจุบัน  Audit Committee Chairman   Thai Cardif Life Assurance Ltd.  
 

8. นางสุภาพร รัชตสุวรรณ อายุ 54 ปี ตำาแหน่ง  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
    กรรมการบริหารความเสี่ยง

จำานวนหุ้นที่ถือ  -    หุ้น เพิ่มขึ้น(ลดลง)  -  
วุฒิการศึกษา  Master of Management, Sasin Graduate Institute of Business Administration,
  Chulalongkorn University
  บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Thai Institute of Directors Association : DAP 36/2005 
ประสบการณ์ทำางาน Finance Manager,    Union Carbide Thailand Ltd.
  Controllers,    Pacififfiic Plastics (Thailand) Co.,Ltd.
ปัจจุบัน  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี  สำานักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย

9. รศ.ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ อายุ 60 ปี ตำาแหน่ง  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
    ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 

จำานวนหุ้นที่ถือ  -    หุ้น เพิ่มขึ้น(ลดลง) - 
วุฒิการศึกษา  บัญชีบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต บัญชีมหาบัณฑิต บัญชีดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Master of Science; Computer Information System มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ทำางาน อาจารย์ประจำา    มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  ผู้จัดการ    สนง. พี.เอ.แอล การบัญชีและทนายความ
ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำา   ภาควิชาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• กรรมการทั้ง 9 ท่าน เป็นกรรมการที่มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท โดยกรรมการสองท่านในกลุ่มลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัท 
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการแต่ละท่านข้างต้น
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ผู้บริหาร

1 นายสุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน์ อายุ 59 ปี  ตำาแหน่ง  กรรมการผู้อำานวยการ
วันเริ่มทำางาน  มกราคม 2549
วุฒิการศึกษา  บัณชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  บัณชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Thai Institute of Directors Association :  DAP 21/2004 ACP 1/2004, 
  DCP 72/2006  RCP 13/2006, QFR 4/2006 
  RCC 5/2008, CDC 3/2008, RCC 5/2008, 
  ACP 1/2009 ; (MIA 5/2009, MFR 8/2008, MIR 6/2009,  MFM 1/2009)
ประสบการณ์ทำางาน กรรมการผู้จัดการ (2545-2548) บริษัท ไทยเจริญประกันภัย จำากัด (มหาชน)

2.นายธเนศ  โฆษิตวนิชพงศ์ อายุ 69 ปี ตำาแหน่ง รองกรรมการผู้อำานวยการ
วันเริ่มทำางาน  มกราคม 2549
วุฒิการศึกษา  บัณชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
  Thai Institute of Directors Association : DAP 12/2004
ประสบการณ์ทำางาน กรรมการรองผู้อำานวยการ (2533-2548)
  บริษัท อินทรประกันภัย จำากัด (มหาชน)

    
3 นางปนัดดา  พงศ์ชัยยุทธ์ อายุ 57  ปี ตำาแหน่ง รองกรรมการผู้อำานวยการ

วันเริ่มทำางาน  เมษายน 2526
วุฒิการศึกษา  บัณชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ประสบการณ์ทำางาน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ (2553-2554)
  ผู้อำานายการสายงานบัญชีและการเงิน  (2551-2553)
  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี   (2537-2551)
  บริษัท อินทรประกันภัย จำากัด (มหาชน)

4 นายประเสริฐ จงปัญญางาม อายุ 56  ปี ตำาแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ
วันเริ่มทำางาน  กันยายน 2556
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมโยธา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
  ปริญญาโท  สาขาวิทยาการประกันภัย (Actuarial Science) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ประสบการณ์ทำางาน ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัลประกันภัย
  ผู้อำานวยการฝ่าย   ฝ่ายเทคนิคประกันภัย บจก. บีที ประกันภัย
  ผู้จัดการฝ่ายรับประกันภัย และผู้จัดการฝ่ายสินไหม บมจ. อินทรประกันภัย
  ผู้จัดการส่วนรับประกันภัย  บมจ. ประกันคุ้มภัย
  Risk Engineer  & Fire Underwriter New Hampshire Insurance Co. (AIG)

*ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวในระหว่างผู้บริหารข้างต้น ผู้บริหารแต่ละท่านไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท*
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เจ้าหน้าที่บริหาร

นายเชิงสิงห์ หมวดทองอ่อน อายุ 43 ปี ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการสายงานประกันภัยรถยนต์
การศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการกลุ่มวิชาการโรงแรม  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

นายสาคร เจดีย์  อายุ 54 ปี   ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการสายงานประกันภัยอื่นและประกันภัยโครงการ
การศึกษา  ศิลปศาสตร์บัณฑิต  สาขาการจัดการทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

นายมีชัย วรวัตร์  อายุ 48  ปี ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการสายงานกฏหมายและการปฏิบัติตามกฏระเบียบ
การศึกษา  นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

นายอรุณ ศิริยกุล  อายุ 54  ปี  ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการสายงานประกันภัยต่อ
การศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นางศิริเพ็ญ  มัติโก  อายุ 42 ปี   ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการสายงานสนับสนุนการตลาดและกิจการสาขา
การศึกษา   การศึกษาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นายยงยุทธ์ พันธุ์สาย อายุ 54  ปี ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการสายงานสินไหมทดแทนรถยนต์
การศึกษา  เนติบัณฑิตไทย สำานักอบรมแห่งเนติบัณฑิตสภา
  นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

นายยุทธนา  แย้มอุทัย อายุ 57  ปี ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการสายงานสินไหมทดแทนประกันภัยโครงการ
การศึกษา  นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

นางบุหลัน  รัตนวิจัย อายุ 59  ปี ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการสายงานสินไหมวินาศภัยอื่น
 การศึกษา  ศิลปศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาสถิติ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายนิวัฒน์  หาญจิระสวัสดิ์  อายุ 40   ปี ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษา  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายโฆษิต  อังคสุวรรณ อายุ 42 ปี   ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการสายงานคณิตศาสตร์ประกันภัย
 การศึกษา  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายเทวัญ พิทักษ์ดำารงค์วงค์ อายุ 35 ปี ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการสายงานบัญชีและการเงิน
การศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

นางสาวกนกกุล จารุธัญดิลก  อายุ 61   ปี ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการสายงานเลขานุการ และเลขานุการบริษัท
การศึกษา  Bachelor of Arts; Political Science,  Panjab University, Chandigarh , India
  Master of Arts; Public Administration, Panjab University, Chandigarh, India

นางสุวณี  แย้มนาม  อายุ 60  ปี ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการสายงานตรวจสอบภายใน
การศึกษา  บัญชีบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวในระหว่างเจ้าหน้าที่บริหารข้างต้น     เจ้าหน้าที่บริหารแต่ละท่านไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท**



การประกอบธุรกิจ

 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปัจจัยความเสี่ยง

ข้อมูลทั่วไป
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายในการดำาเนินงานของบริษัท
 ธุรกิจประกันภัย มีบทบาทในการพัฒนาสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์จากระบบประกันครบถ้วน เหมือนวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ว่า “วางใจเมื่อเรียกใช้ อุ่นใจเมื่อมีภัย” 
โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการดำาเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลกำาไร สร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งปกป้องผล
ประโยชน์ของประชาชน นอกจากนี้ บริษัทได้ปรับกระบวนการทำางานภายในให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ รวมถึงการบริหารจัดการและการ
พัฒนาต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีความเข้มแข็ง มีมาตรฐานในดำาเนินกิจการ ดังนี้
 1) พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ความสำาคัญต่อการบริหารความเสี่ยง
ภัยจากการรับประกันภัย โดยเน้นการจัดการรับประกันภัยที่มีคุณภาพ เบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม การประกันภัยต่อไปยังผู้รับประกันภัย
ต่อที่มีความมั่นคงทางการเงิน
 2) พฒันาบคุลากรใหม้คีวามรู ้และจรยิธรรม ควบคูไ่ปกบัการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ เปดิเผยขอ้มลูงบการเงนิตามมาตรฐาน
ทางบัญชีอย่างถูกต้องและโปร่งใส เพื่อรักษาระบบบรรษัทภิบาลที่ดี
 3) พัฒนาองคก์รใหม้ฐีานะการเงนิทีม่ัน่คงและแขง็แกรง่ โดยมุง่เนน้การสรา้งและดำารงความมัน่คงแขง็แรงของเงนิกองทนุ ตาม
เกณฑ์ที่หน่วยงานกำากับดูแลกำาหนดไว้
 สำาหรับเป้าหมายของบริษัท คือ การรักษางานลูกค้าเดิมให้มีการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทให้ได้สัดส่วนไม่น้อยกว่า 
80% ขยายงานการประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั (พรบ.) และภาคสมคัรใจ โดยจะวางผลติภณัฑใ์หมด่า้นการประกนัภยัรถยนตแ์บบ 3 Plus 
ที่เพิ่มความคุ้มครองและผลประโยชน์เพิ่มเติม และออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ เช่น ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเป็นผลิตภัณฑ์แบบ
สำาเร็จรูป ประกันภัยโรคมะเร็ง ที่ระบุเงื่อนไขความคุ้มครองแบบตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งเป็นครั้งแรก จ่ายทันที
แผนประกันภัยเงินชดเชยรายได้ขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน เป็นต้น 
 ในปี 2556 ภาพรวมของบริษัทยังสามารถเติบโตเพิ่มขึ้นแต่เป็นการเติบโตแบบชะลอตัว โดยมีเบี้ยประกันภัยรับตรงเพิ่มขึ้น
ประมาณร้อยละ 12% ประกอบด้วยเบี้ยประกันอัคคีภัย 2.00% ประกันภัยเบ็ดเตล็ด 39.00% ประกันภัยขนส่งทางทะเล 0.70% และ
ประกันภัยรถยนต์ 58.00% ซึ่งคิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 0.50% สำาหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) และภาค
สมัครใจประเภท 1 ประเภท 2 และประเภท 5 มีการเติบโตเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากประมาณ โดยเฉพาะการประกันภัยรถยนต์
ภาคบังคับ (พรบ.) 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ
 บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2492 โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท ประกันนิรภัย จำากัด” เพื่อประกอบธุรกิจด้านประกันภัย ปี 

2522 เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท อินเตอร์ไลฟ์ประกันภัย จำากัด ปี 2531 เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ประกอบด้วย ธนาคารมหานคร 
จำากัด (มหาชน) บริษัท ทีซีซี ธุรกิจ จำากัด ธนาคารกรุงเทพฯพาณิชย์การ จำากัด กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำากัด และบริษัทเงินทุน

หลักทรัพย์ ปี 2533 เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50.0 ล้านบาท เป็น 75.0 ล้านบาท และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2534 ปี 2535 เพิ่มทุนอีกจาก 75.0 ล้านบาท เป็น 100.0 ล้านบาท และดำาเนินการแปรสภาพจากบริษัทจำากัด เป็น 

บริษัทมหาชนจำากัด เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อจาก “อินเตอร์ไลฟ์ประกัน
ภัย” เป็น “อินทรประกันภัย” ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2537 และมีผลสมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ตั้งแต่วันที่ 
24 มีนาคม 2537 
 ปี 2543 เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น บริษัท 28 คอมเมอร์เชียล จำากัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นร้อยละ 51.79 ของ
ทุนจดทะเบียนของบริษัท ปี 2546 บริษัท 28 คอมเมอร์เชียล จำากัด โอนขายหุ้นจำานวน 5,179,429 หุ้น ให้บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำากัด ซึ่ง

เป็นนิติบุคคลในกลุ่มเดียวกัน รวมกับหุ้นเดิมที่ถืออยู่ 1,448,166 หุ้น ทำาให้ถือหุ้นจำานวนรวม 6,627,595 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.28 ของ
ทุนจดทะเบียน ทำาให้บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำากัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด ปี 2550 บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำากัด โอนขายหุ้นทั้งหมดจำานวน 
6,627,595 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.28 ของทุนจดทะเบียนให้แก่บริษัท 28 คอมเมอร์เชียล จำากัด

 บริษัทเพิ่มวัตถุประสงค์จากเดิม 8 ข้อ เป็น 14 ข้อ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 18/2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 
2554 เพื่อรองรับการขยายงานด้านการรับประกันภัยอิสรภาพ วันที่ 8 มิถุนายน 2554 บริษัท 28 คอมเมอร์เชียล จำากัด โอนขายหุ้น
จำานวน 6,627,595 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.28 ของทุนจดทะเบียน ให้บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกัน 
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
การเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นในช่วงที่ผ่านมา

รายชื่อผู้ถือหุ้น
ณ 7 เมษายน 2554 ณ 5 เมษายน 2555 ณ 4 เมษายน 2556

จำานวนหุ้น ร้อยละ จำานวนหุ้น ร้อยละ จำานวนหุ้น ร้อยละ

บริษัท 28 คอมเมอร์เชียล จำากัด 6,627,595 66.275 - - - -

บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำากัด - - 6,627,595 66.275 6,627,595 66.275

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 1,048,300 10.483 1,041,900 10.419 1,042,100 10.421

กลุ่มครอบครัว “จิราธิวัฒน์” 856,194 8.562 856,194 8.562 845,128 8.451

นายสุชาติ อริยชาติผดุงกิจ 494,000 4.940 494,000 4.940 494,000 4.940

น.ส.นุชนาฎ กาญจนฉายา 407,142 4.071 407,142 4.071 407,142 4.071

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไทยรุ่งเรืองทรัสต์ จำากัด 314,500 3.145 314,500 3.145 314,500 3.145

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 โครงสร้างรายได้

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
โครงสร้างรายได้ จำานวนเงิน เพิ่ม(ลด) จำานวนเงิน เพิ่ม(ลด) จำานวนเงิน เพิ่ม(ลด)

% % %

1. รายได้จากเบี้ยประกันภัยรับ

อัคคีภัย 155,095 338.63 27,641 (82.18)  22,188 (19.73)

ภัยทางทะเลและขนส่ง  8,384 4.84  7,490 (10.66)  7,163 (4.37)

ภัยรถยนต์ 324,997 (19.60) 357,979 10.15  569,517 59.09%

ประกันภัยอุบัติเหตุ 229,130 (41.07) 340,331 48.53  360,621 5.96%

ภัยเบ็ดเตล็ด 123,354 57.84  89,326 (27.59)  55,056 (38.37)

รวมรายได้จากเบี้ยประกันภัยรับ 840,960 (8.05) 822,767 (2.16) 1,014,545 23.31

2. รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น       

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 17,456 15.92 21,655 24.05% 19,483 (10.03)

กำาไร(ขาดทุน)จากการลงทุนในหลักทรัพย์ (15,726) (409.43)  4,053 125.77%  764 (81.15)

รายได้อื่น  2,341 194.84  3,771 61.09%  6,601 75.05

รวมรายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น  4,071 (68.11) 29,479 624.12% 26,848 (8.92)

ลักษณะผลิตภัณฑ์
 การประกันภัยรับตรง

 การดำาเนนิธรุกจิหลกัของบรษิทั คอื การรบัประกนัวนิาศภยั ในปจัจบุนัรปูแบบการประกนัภยัมกีารพฒันาใหม้คีวามหลากหลาย
มากขึ้น ซึ่งสามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการ และจำาแนกออกดังนี้
 (1) การประกันภัยรถยนต์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

 - การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กำาหนดให้ผู้ใช้   
 รถยนต์ทุกประเภทจะต้องทำาประกันภัย คุ้มครองต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิตและร่างกาย รวมทั้งค่ารักษา

 พยาบาลของผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางรถยนต์
 - การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ แยกออกเป็น 

 ประเภท 1 คุม้ครองความเสยีหายตอ่ทรพัยส์นิและรา่งกายของทัง้ผูเ้อาประกนัและบคุคลภายนอกไมเ่กนิวงเงนิเอาประกนั

ภัย 
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 ประเภท 2 คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และ/หรือ การบาดเจ็บ การพิการ หรือการเสียชีวิต
ของบุคลภายนอก และขยายความคุ้มครองการสูญหายของรถยนต์ หรือความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจาก
ภัยต่างๆ เช่น ไฟไหม้ เป็นต้น

 ประเภท 3 คุ้มครองเฉพาะการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และความเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 ประเภท 5 คุ้มครองความเสียหายจากการชนกับยานพาหนะทางบก และคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมาย ต่อการสูญ

เสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 

 (2) การประกันภัยอื่น ประกอบด้วย
 (2.1) การประกันอัคคีภัย 
  สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) บ้านที่อยู่อาศัย ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ ห้องชุดสำาหรับอยู่อาศัย ในแฟลต 
  คอนโดมิเนียม ฯลฯ 
   ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง  เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า
  ภายในบ้าน และทรัพย์สินอื่นที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

 (2.2) การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง คุ้มครองความเสียหายแก่ตัวเรือ ทรัพย์สินหรือสินค้าที่อยู่ในระหว่างการ
ขนส่ง การบรรทุกขณะที่ทำาการขนส่ง ทางนำ้า ทางอากาศ และทางบก

 (2.3) การประกันภัยเบ็ดเตล็ด แบ่งออกเป็นการประกันภัยชนิดต่างๆ ดังนี้
   ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ เป็นการประกันภัยที่ตกลงจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกัน
ภัย ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้แก่ผู้เอาประกันภัย แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ไดแ้ก ่การประกนัภยัอบุตัเิหตแุละสขุภาพหมู ่และการประกนัภยัอบุตัเิหตแุละสขุภาพรายบคุคล ทัง้สองประเภทใหค้วามคุม้ครอง
ที่เหมือนกัน 
  ประกันการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ จากอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นปัจจัย
ภายนอก และภัยพิเศษที่ไม่ได้ระบุยกเว้น
  ประกันภัยความรับผิดและอ่ืนๆ คุ้มครองต่อความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดขึ้นเนื่องมาจากภัยอื่นๆ ซึ่งจำาแนกการ
ประกันภัยออกเป็นหลายรูปแบบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

- การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท

- การประกันอิสรภาพ

- การประกันภัยคุ้มครองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยกรณีเกิดการจลาจล

- การประกันภัยคุ้มครองผู้ค้ำาประกัน และการประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อ

ฯ ลฯ

การประกันภัยต่อ

 การประกนัภยัตอ่เปน็การกระจายความเสีย่งในการรบัประกนัภยั ลกัษณะของความเสีย่งภยัของทรพัยส์นิทีเ่อาประกนัภยักเ็ปน็
อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้ต้องมีการเอาประกันภัยต่อ กล่าวคือ หากทรัพย์สินที่เอาประกันมีความเสี่ยงสูง บริษัทก็จะบริหารความเสี่ยงโดย
กระจายความเสี่ยงภัยให้แก่บริษัทรับประกันภัยต่อ โดยแบ่งประเภทของการประกันภัยต่อดังนี้

 การเอาประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) เป็นการประกันภัยต่อระหว่างบริษัทกับบริษัทรับประกันภัยต่อ
แบบรายตอ่ราย โดยบรษิทัจะตอ้งเสนอรายละเอยีดของภยัแตล่ะรายไปใหก้บับรษิทัรบัประกนัภยัตอ่พจิารณาเปน็ครัง้ๆ ไป ซึง่อาจจะบอก
รับหรือปฏิเสธภัยที่เสนอไปก็ได้
 การประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Reinsurance) เป็นการประกันภัยต่อตามสัญญาที่มีข้อตกลงกันไว้ล่วงหน้า โดยระบุราย
ละเอียดของภัย สัญญาจะมีอายุ 1 ปี 

 การประกันภัยต่อแบบความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss ) เป็นการประกันภัยต่อแบบหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองความเสีย
หายส่วนที่เกินกว่าจำานวนที่กำาหนด ซึ่งโดยทั่วไปผู้รับประกันภัยต่อจะกำาหนดจำานวนเงินรับผิดสูงสุดไว้
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การตลาดและการแข่งขัน
 1) สภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะตลาด
 แนวโน้มธุรกิจประกันวินาศภัยมีอัตราการขยายแบบชะลอตัว ตามภาวะเศรษฐกิจ ท่ามกลางการคาดการณ์การเติบโตมาจาก
ปัจจัยสนับสนุนหลักคือ คือ ความสำาเร็จในการขยายฐานธุรกิจประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนถึงการรักษาอัตรา
การต่ออายุกรมธรรม์ ควบคู่ไปกับการเพิ่มจำานวนลูกค้ารายใหม่ รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม อย่างไรก็ดีธุรกิจประกันภัย
จะมีทิศทางที่ดีกว่าปีก่อน ซึ่งมีปัจจัยหนุนจากนโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐส่งตรงต่อธุรกิจประกันภัย รวมถึงการปรับโครงสร้าง
การบรหิาร การปรบัอตัราเบีย้ประกนัภยัทีอ่าจมกีารปรบัเพิม่ในการประกนัภยัทีม่คีวามเสีย่ง สง่ผลตอ่ตลาดประกนัภยัในภาพรวมทีม่อีตัรา
เติบโตทั้งตลาดและกำาลังซื้อ โดยถือเป็นปัจจัยบวกที่สำาคัญอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ธุรกิจประกันภัยคงต้องติดตามปัจจัยที่อาจส่งผลต่อ
การดำาเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการพัฒนา การสร้างบุคลากรเฉพาะทางเข้ามารองรับการขยายงาน ส่วนปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโต
ของอุตสาหกรรมประกันมากคือ การแข่งขันที่สูงขึ้น ความต้องการของตลาด และภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 ธุรกิจประกันภัยในปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง วัดได้จากอัตราการเจริญเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับที่สูงขึ้นและเพื่อ
รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมประกันภัย และมุ่งเน้นให้สาธารณชนทุกระดับสามารถเข้าถึงระบบประกันภัยอย่างทั่วถึง สำานักงาน 
คปภ. จึงกำาหนดนโยบาย และทิศทางการกำากับธุรกิจประกันภัยในหลายด้าน อาทิ การส่งเสริมการประกันภัยสำาหรับรายย่อย (Micro 
Insurance) เพื่อประชาชนผู้มีรายได้น้อย การจัดทำาฐานข้อมูลสำาหรับการประกันภัย (Insurance Bureau System : IBS) เพื่อเป็น
ศนูยก์ลางขอ้มลูดา้นการประกนัภยัทีจ่ะชว่ยสนบัสนนุการกำากบัดแูลและสง่เสรมิธรุกจิประกันภยัใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้และโครงการ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนผ่านระบบสินไหมอัตโนมัติ (E - Claim) รวมถึงแผนการ“เราต้องพัฒนาระบบประกันภัยให้มีศักยภาพ มีขีดความ
สามารถในการแข่งขันเพ่ิมมากข้ึน ด้วยเป้าหมายสำาคัญ คือ การทำาให้ประเทศไทยรุกก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้นำาในการให้บริการด้านการ
ประกันภัย ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC”

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน
 จากตัวเลขของส่วนวิจัยและสถิติ ศูนย์สารสนเทศ สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

จำานวนเบี้ยประกันภัยรับตรงรวมของทั้งประเทศเทียบกับจำานวนเบี้ยประกันภัยรับตรงของบริษัทจะเป็นดังนี้

ประเภทการรับประกันภัย

ปี 2556 ส่วนแบ่ง
ตลาด
ปี 255

เบี้ยประกันภัยรับตรงทั้งประเทศ เบี้ยประกันภัยรับตรงของบริษัท

พันบาท เพิ่ม(ลด) % พันบาท เพิ่ม(ลด) % ส่วนแบ่งตลาด

อัคคีภัย 11,812,656  21.04  20,547 (18.48) 0.17 0.26%

ภัยทางทะเล 5,299,296  2.11  7,163 (3.01) 0.14 0.14%

รถยนต์ ภาคบังคับ 14,887,593  12.91  202,770 177.85 1.36 0.55%

  ภาคสมัครใจ 103,530,356  14.12  366,747 28.68 0.35 0.31%

เบ็ดเตล็ด 67,491,569  11.36  412,153 (2.48) 0.61 0.70%

รวม 203,021,470  13.13  1,009,380 24.12 0.50 0.45%

ที่มา : ส่วนวิจัยและสถิติ ศูนย์สารสนเทศ สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 

2556
 2) เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจและแผนการรองรับการขยายงานของบริษัท

 บรษิทัมเีปา้หมายเบีย้ประกนัภยัที ่1,000 ลา้นบาท โดยตอ้งรกัษาระดบัการดำารงเงนิกองทนุใหไ้มต่่ำากว่าเกณฑท์ีก่ฎหมายกำาหนด 
จากสภาวะการแข่งขันของธุรกิจประกันภัยในปัจจุบันนี้ที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง กอปรกับผู้เอาประกันภัยก็มีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องการประกันภัยค่อนข้างมากจึงทำาให้มีความต้องการการประกันภัยที่มีความคุ้มครองที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงภัยที่
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จะเกิดขึ้นได้ ดังนั้น บริษัทได้ทำาการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมและการแข่งขันที่มีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจขององค์กร โดยวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม (SWOT) และกำาหนดกลยุทธ์ธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมการดำาเนินธุรกิจที่สำาคัญในด้านต่างๆ เพื่อรับมือ
กบัสภาพแวดลอ้มและการแขง่ขนัทีเ่ขม้ขน้และการเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ ผลักดนัใหก้ารดำาเนนิกลยทุธใ์นแตล่ะดา้น สามารถเพิม่ขดีความ
สามารถในการแขง่ขนัใหก้บัองคก์ร และนำาไปสูก่ารบรรลเุปา้หมายในการดำาเนนิธรุกิจ บรษัิทจดัทำาแผนงานและโครงการสนบัสนนุกลยทุธ์
เพื่อเป็นการนำาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแผนงานและโครงการที่สำาคัญของแต่ละกลยุทธ์ ดังนี้

 1) กลยุทธ์ด้านการตลาด และช่องทางการจัดจำาหน่าย ออกแบบผลิตภัณฑ์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
- จัดทำาระบบ Call Center : CCS เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบริการลูกค้า 
- จัดอบรมให้ความรู้ด้านประกันภัยและผลิตภัณฑ์ใหม่ และพัฒนาระบบการออกกรมธรรม์ประกันภัยแบบ Online
- การรับชำาระเบี้ยประกันภัย ณ จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส 

 - โครงการจัดทำา Data Warehouse
 2) กลยุทธ์ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ
 - จัดทำาระเบียบวิธีปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในองค์กร 
 - การจัดเก็บเบี้ยประกันภัย และการเร่งรัดหนี้จากผู้หางาน 
 - หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน และระบบการเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณี
 3) กลยุทธ์ด้านบุคลากร 

- โครงการอบรมความรู้ด้านประกันภัยให้กับพนักงาน 
- พัฒนาระบบการให้บริการแก่ลูกค้า

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 ถึงแม้ว่าการแข่งขันของธุรกิจประกันภัยจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น เรายังคงมีความเชื่อมั่นในศักยภาพและการพัฒนาตนเองเพื่อ
เพิม่ความแขง็แกรง่ใหก้บัภาพลกัษณข์องบรษิทั และเพือ่ดำารงไวซ้ึง่ผลประกอบการทีน่า่พงึพอใจและสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุ
ฝา่ย โดยออกแบบผลติภณัฑป์ระกนัภยัในรปูแบบใหมท่ีไ่มซ่บัซอ้น งา่ยตอ่การเขา้ใจในเงือ่นไขความคุม้ครอง รวมถึงการพฒันาและปรบัปรงุ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีอยู่เดิมให้เป็นปัจจุบันเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทันต่อเหตุการณ์ แสวงหาตัวแทน/นายหน้าราย
ใหม ่รวมถงึแหลง่งานหรอืชอ่งทางการจำาหนา่ยใหม ่เพือ่เพิม่รายไดต้ามแผนธรุกจิทีว่างไว ้และเพือ่ใหบ้รษิทัมแีหลง่รายไดใ้หมเ่พิม่ขึน้ โดย
การเพิม่ชอ่งทางการบรกิารใหไ้ปสูก่ลุม่ลกูคา้ทัง้เกา่และใหม ่จงึนำาเทคโนโลยสีารสนเทศมาสนบัสนนุการบรกิารและสรา้งความพงึพอใจให้
แก่ลูกค้า

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
 - ไม่มี –
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ปัจจัยความเสี่ยง
 บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามดูแลความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีคณะกรรมการบริษัทดูแลใน
ภาพรวม  นอกจากนี้ยังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการ
ลงทุน เพื่อกำาหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงทั้งด้านธุรกิจประกันภัย และการลงทุน 
 ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจและผลการดำาเนินงานของบริษัท และแนวทางในการจัดการความเสี่ยงแต่ละด้าน
มีดังนี้
ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ
 1) ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย
ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย คือความเสี่ยงจากภาระผูกพันที่มีต่อลูกค้า  โดยกำาหนดเบี้ยประกันภัยไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขความ
คุม้ครอง  หรอืความเสยีหายมากกวา่สมมตฐิานในการพจิารณารบัประกนัภยั ความเสีย่งจากการประกนัภยัตอ่ไมเ่พยีงพอ ความเสีย่งจาก
ความเสียหายที่เกินความคาดหมาย ได้แก่ อุทกภัยร้ายแรงช่วงปลายปี 2554 ซึ่งสร้างความเสียหายในวงกว้าง  อันก่อให้เกิดความเสีย
หายต่อเศรษฐกิจ ส่งผลต่อผลการดำาเนินงานและอาจกระทบต่อฐานะการเงินโดยสะท้อนผ่านอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 
          บริษัทมีกระบวนการพิจารณารับประกันภัย และมีเงื่อนไขที่เหมาะสม รวมทั้งมีการติดตามข้อมูลเพื่อปรับอัตราเบี้ยประกันภัยให้
สอดคล้องกับความเสี่ยง จำากัดจำานวนเงินที่บริษัทสามารถรับเสี่ยงภัยไว้เอง  มีการกระจายความเสี่ยงให้กับบริษัทรับประกันภัยต่อ โดย
การจดัใหม้สีญัญาประกนัภยัตอ่หลายรปูแบบ เพือ่เปน็เครือ่งมอืในการปอ้งกันและควบคมุความเส่ียงภยัทีท่ำาใหเ้กิดผลกระทบตอ่ฐานะการ
เงินและการดำาเนินงานของบริษัท 
 2) ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำาระของคู่สัญญา
              -บริษัทรับประกันภัยต่อไม่สามารถชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามภาระผูกพันที่มีต่อบริษัท เมื่อเกิดภัยพิบัติโดยอาจจะมาจาก
ความไม่มั่นคงของฐานะการเงินของบริษัทรับประกันภัยต่อ หรือเงื่อนไขการเอาประกันภัยต่อไม่ครอบคลุมความเสียหาย ทำาให้บริษัทต้อง
รับภาระในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเอง 
 - ความเสีย่งจากการขาดอายคุวามสญัญาประกนัภยัตอ่ ซึง่อาจเกดิกรณมีกีารใชเ้วลาสำารวจความเสยีหายและพจิารณาสนิไหม
ทดแทน โดยเฉพาะที่เกิดความเสียหายครั้งใหญ่เป็นวงกว้าง  
                - ความเสี่ยงจากจำานวนผู้รับประกันภัยต่อลดลงจากการถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลง  ไม่ประสงค์จะรับประกันภัยต่อ 
หรือรับในจำานวนที่จำากัด
 บรษิทัพจิารณากลัน่กรองแนวทางการบรหิารความเส่ียงดา้นการประกันภยัตอ่เพือ่สามารถกำาหนดกลยทุธก์ารบรหิารการประกนั
ภยัตอ่และการดำารงเงนิกองทนุอยา่งเพยีงพอ  พจิารณาคดัเลอืกบรษิทัผูร้บัประกนัภยัตอ่จากฐานะการเงนิ และอนัดบัความนา่เชือ่ถอืของ
บริษัทรับประกันภัยต่อ รวมถึงเงื่อนไขในการเอาประกันภัยต่ออย่างรอบคอบ โดยสายงานประกันภัยต่อที่เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องการประกันภัยต่อ และมีฝ่ายกฎหมายในการพิจารณาประเด็นทางกฎหมาย  มีการกระจายความเสี่ยง โดยพิจารณาจัดสรรสัดส่วน
ให้กับผู้รับประกันภัยต่อที่เป็นผู้นำาในแต่ละสัญญาให้เหมาะสมกับขนาดของภัย และจัดสรรให้กับผู้รับประกันภัยต่อแต่ละรายเพื่อป้องกัน
การกระจุกตัวที่อาจเกิดจากผู้รับประกันภัยต่อรายหนึ่งรายใดมากเกินไป
         3) ความเสี่ยงจากการเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัย
 - บริษัทกำาหนดระยะเวลาในการนำาส่งเบี้ยประกันภัย สำาหรับตัวแทน นายหน้าประกันภัย และผู้เอาประกันภัยบางครั้งไม่นำาส่ง
บริษัท หรืออาจเรียกเก็บไม่ได้ ทำาให้เบี้ยค้างชำาระเกินระยะเวลาที่กำาหนด เกิดเป็นหนี้สูญ
 บรษิทักำาหนดแนวทางการเกบ็เบีย้ประกนัภยั โดยมหีนว่ยงานเรง่รดัหนีฯ้ รบัผดิชอบการเรยีกเก็บเงนิคา่เบีย้ประกนัภยัตดิตามให้

มีการชำาระค่าเบี้ยประกันภัยอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการติดตามเบี้ยประกันภัยค้างรับ เพื่อการบริหารหนี้ค้างชำาระอย่างมีประสิทธิภาพ   
กำาหนดหลักประกันในการทำาธุรกิจ โดยให้ตัวแทนและนายหน้า นำาหลักทรัพย์มาค้ำาประกันตามวงเงินที่บริษัทกำาหนด 

ความเสี่ยงจากการลงทุน
 1) ความเสี่ยงด้านเครดิต มีผลกระทบจากการผิดนัดชำาระหนี้ กรณีจะไม่จ่ายคืนหนี้เงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ย ภายในเวลาที่
กำาหนดและตามจำานวนที่ตกลงกันไว้  และความเสี่ยงอันอาจเกิดจากมูลค่าตลาดของตราสารที่เราถือครองไว้ด้อยค่าลงไป 
 บรษิทักำาหนดนโยบายการลงทนุ โดยคำานงึความเส่ียงดว้ยการจำากัดวงเงนิการลงทนุตามระดบัความเส่ียง โดยพจิารณาจากระดบั
ความเสี่ยง กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก ตราสารหนี้ที่ออก สั่งจ่าย รับรอง รับอาวัล หรือค้ำาประกันโดยรัฐบาลไทยธนาคารแห่งประเทศไทย 

ลงทุนในตราสารหนี้ที่ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำาว่า A-
 2) ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว  เป็นความสูญเสียจากการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง  ลงทุนสินทรัพย์
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กับคู่สัญญารายใดรายหนึ่งมากเกินไป 
 บริษัทกระจายการลงทุนในหลายหมวดธุรกิจ จะไม่ลงทุนกับกลุ่มบริษัทใดบริษัทหนึ่ง  จะลงทุนในประเภทของสินทรัพย์หลาย
ประเภท ตามกฎเกณฑ์ และสัดส่วนในการลงทุนที่สำานักงาน คปภ. ประกาศกำาหนด
         3) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำาระหนี้หรือภาระผูกพัน
ของบริษัทเมื่อถึงกำาหนด หรือสามารถจัดหาได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูง
 เพ่ือรกัษาสภาพคลอ่งใหเ้พยีงพอ บรษิทัมกีารบรหิารจดัการการเลอืกลงทนุในสนิทรพัยท์ีม่สีภาพคลอ่งสงู ลงทนุในรปูเงนิฝากกบั
ธนาคารพาณชิยท์ีม่คีวามมัน่คง เพือ่รกัษาระดบัเงนิสดในมอืใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมตลอดเวลา เพือ่เพยีงพอตอ่การชำาระหนีท้ีถ่งึกำาหนด 
ทำาให้เชื่อมั่นว่าความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอยู่ในระดับควบคุมได้
  
ความเสี่ยงอื่นๆ
 1) ความเสี่ยงด้านการตลาด  อาจเกิดจากความผันผวนของราคาตลาดของสินทรัพย์ที่ลงทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สิน หนี้สิน และภาระผูกพันต่างๆ 
 บรษิทัแตง่ตัง้คณะกรรมการการลงทนุ เพือ่ดำาเนนิตามกระบวนการบรหิารความเสีย่งทีเ่กดิจากการลงทนุ ภายใตก้รอบนโยบาย
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และข้อกำาหนดตามประกาศสำานักงาน คปภ.  รวมทั้งกรอบการลงทุนเพื่อกำาหนดขีดจำากัดในการ
ลงทนุทกุประเภท โดยใหเ้ชือ่มโยงและสอดรบักบัผลกระทบตอ่เงนิกองทนุทีต่อ้งดำารงไวต้ามกฎเกณฑก์ารดำารงเงนิกองทนุตามระดบัความ
เสี่ยง
         2) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำาหนดแผนกลยุทธ์ หรือความไม่สอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ นโยบาย เป้า
หมาย โครงสร้างองค์กร การแข่งขัน ที่มีผลกระทบต่อรายได้
 คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง จะเป็นผู้วางแนวปฏิบัติในการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่ออำานวยให้การกำาหนดกลยุทธ์ 
การวางแผนธุรกิจ การวัดผลการดำาเนินงานเป็นไปอย่างประสิทธิผล ทบทวนแผนงานอย่างต่อเนื่อง และติดตามผลเพื่อเทียบกับแผนงาน
ที่วางไว้ทุกเดือน  นอกจากนี้ นำาหลักการและแนวทางในการกำากับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะ
กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการตรวจสอบ เพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และระบบ
ควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ 
 3) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน  เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงานภายใน ความไม่เพียงพอของกระบวนการทำางาน บุคลากรระบบ
งาน หรือปัจจัยภายนอก
 ความเสี่ยงจะถูกควบคุมด้วยระบบตรวจสอบภายในและบริหารความเส่ียง รวมถึงการวางบทบาทหน้าท่ี เพ่ือให้ตระหนักถึง
ความรบัผดิชอบและความระมดัระวงัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเส่ียงจากการปฏบิตังิานใหแ้ก่พนกังาน โดยคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงเปน็
ผู้วางกรอบและแผนการประเมิน รวมถึงควบคุมความเสี่ยงโดยรวม โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำาหน้าที่วิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ รวมถึง
จัดเตรียมเครื่องมือเพื่อระบุและประเมินความเสี่ยงจากกระบวนการปฏิบัติงาน  ผลการประเมินจะนำามาพิจารณาถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
และรายละเอยีดทีส่ำาคญัตา่งๆ เพือ่การจดัการตามระดบัอำานาจความรบัผดิชอบของพนกังานในระยะเวลาเหมาะสม และสามารถควบคุม
ความเสยีหายใหอ้ยูใ่นวงจำากดัได ้ นอกจานี ้บรษิทัไดจ้ดัทำาแผนรองรบัการดำาเนนิธรุกจิอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ชว่ยใหธ้รุกจิสามารถดำาเนนิงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทำาให้ธุรกิจหยุดชะงัก  
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ข้อมูลทั่วไป

บริษัท อินทรประกันภัย จำากัด (มหาชน)
 เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2492
 เลขทะเบียนบริษัท 0107537000394
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระเต็มมูลค่าแล้ว
 หุ้นสามัญ 10 ล้านหุ้น  มูลค่าที่ตราไว้
 หุ้นละ 10 บาท รวม 100 ล้านบาท
 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 แห่งประเทศไทย ใช้คำาย่อว่า “INSURE” 
 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2534
การถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
 - ไม่มี -
สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่ 
 364/29 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี  
 กรุงเทพมหานคร 10400
 โทรศัพท์ 0 2247 9261, 0 2247 6570
 Website : www.indara.co.th
 E-mail : contact@indara.co.th

ปัจจุบันบริษัทมีสาขา 5  สาขา
สาขาเชียงใหม่ 
 310 ถนนเชียงใหม่-ลำาปาง  แขวงนครพิงค์ 
 ตำาบลป่าตัน  อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
 โทรศัพท์ 0 5325 1981, 0 5325 1398 – 9
 โทรสาร 0 5325 1980
สาขาหาดใหญ่ 
 61/11 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำาบลหาดใหญ่
 อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
 โทรศัพท์ 0 7425 3058 - 9
 โทรสาร 0 7425 3057
สาขาแหลมฉบัง 
 4/19 ถนนสุขุมวิท ก.ม. 129
 ตำาบลทุ่งสุขลา อำาเภอศรีราชา
 จังหวัดชลบุรี 20230
 โทรศัพท์ 0 3849 1366 - 8
 โทรสาร 0 3849 1365
สาขาย่อยนครราชสีมา 
 2322/2 ถนนมิตรภาพ ตำาบลในเมือง
 อำาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
 โทรศัพท์ 0 4421 3986
 โทรสาร 0 4421 3795
สาขาย่อยพิษณุโลก 
 459/1020 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ
 อำาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
 โทรศัพท์  0 5522 4325-6
 โทรสาร  0 5522 4038

นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
 เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
 กรุงเทพมหานคร 10110
 โทรศัพท์ 0 2229 2000, 0 2656 5656
 โทรสาร 0 2654 5649

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 - ไม่มี -

ผู้สอบบัญชี
 บริษัท สำานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด
 โดย นางนงลักษณ์  พุ่มน้อย
 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
 193/136-137  ถนนรัชดาภิเษก
 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 โทรศัพท์ 0 2264 0777
 โทรสาร 0 2264 0789-90

ธนาคารพาณิชย์ที่ติดต่อประจำา
ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) สาขาถนนศรีอยุธยา
 513 ถนนศรีอยุธยา
 แขวงพญาไท เขตราชเทวี
 กรุงเทพมหานคร 10400
 โทรศัพท์ 0 2245 2398
 โทรสาร 0 2246 2855

ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) สาขาถนนรางนำ้า
 เลขที่ 4/14 ถนนรางนำ้า แขวงถนนพญาไท 
 เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400
 โทรศัพท์  0 2247 0077, 0 2247 0730   
 โทรสาร 0 2640 0128

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) สำานักงานใหญ่
 เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร 
 เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10ต00
 โทรศัพท์  0 2544 5229  
 โทรสาร 0 2544 2969

ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ
 - ไม่มี -



การจัดการและการกำากับดูแลกิจการ

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการจัดการ

การกำากับดูแลกิจการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

รายการระหว่างกัน
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
 จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว

 (1)  บริษัทมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เรียกชำาระแล้ว 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 
บาท  
 (2)  บริษัทไม่มี

- หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
- หลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ เช่น ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน หรือตราสารหนี้ใด ๆ
- พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต
- ข้อตกลงระหว่างกันของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement) ในเรื่องที่จะมีผลกระทบต่อการออกแบบ
และเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท

 ผู้ถือหุ้น
 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
             (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 20/2556

รายชื่อผู้ถือหุ้น
15  มีนาคม  2556 *

จำานวนหุ้นที่ถือ %

1. บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำากัด 6,627,595  66.276

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 1,041,900 10.419

3. ครอบครัว “จิราธิวัฒน์” 814,095 8.141

3. นายสุชาติ อริยชาติผดุงกิจ 494,000 4.940

4. นางสาวนุชนาฎ กาญจนฉายา 407,142  4.071

5. บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไทยรุ่งเรืองทรัสต์ จำากัด 314,500  3.145

9,699,232 96.992

หมายเหตุ :  บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำากัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท อินทรประกันภัย จำากัด (มหาชน) และ บริษัท เจริญวรรณกิจ จำากัด 
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำากัด โดยมีความสัมพันธ์กันดังนี้

 
 1. ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำากัด และ บริษัท เจริญวรรณกิจ จำากัด เป็นกลุ่มเดียวกัน

 2. คณะกรรมการบริษัท
  2.1 กรรมการบริษัทส่วนใหญ่ของบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำากัด และ บริษัท เจริญวรรณกิจ จำากัด เป็นกลุ่มเดียวกัน
  2.2 กรรมการบริษัทจำานวน 3 คน ของบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำากัด เป็นกรรมการของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำากัด (มหาชน)
  2.3 กรรมการบริษัทจำานวน 1 คน ของบริษัท เจริญวรรณกิจ จำากัด เป็นกรรมการของบริษัท อินทรประกันภัย จำากัด (มหาชน)

 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 การจา่ยปนัผลของบรษิทัขึน้อยูก่บัผลการดำาเนนิงานของบรษิทัในแตล่ะปซีึง่บรษิทัมนีโยบายจา่ยเงนิปนัผลไมต่่ำากวา่ รอ้ยละ 60 
ของกำาไรสุทธิประจำาปี 
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทได้รับพิจารณาเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทปัจจุบันคณะ
กรรมการบริษัทมีจำานวน 9 ท่าน ซึ่งเป็นจำานวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ ประกอบด้วยกรรมการภายนอกที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน 
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน  กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน โดยในจำานวนนี้มีกรรมการอิสระ 3 ท่าน 
ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ 
 ทั้งนี้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ถือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีหลากหลาย อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจ  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระ ซึ่งมีหน้าที่ตามกำาหนดในข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ มี
ความรูแ้ละประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทัง้ทำาหนา้ที่อื่นในฐานะกรรกมการตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นการถ่วง
ดุลที่พอเพียง  นอกจากนี้ ได้มีการแบ่งแยกตำาแหน่งและอำานาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับ
กรรมการผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร เพื่อการกำากับดูแลกิจการที่ดี  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  คณะกรรมการบริษัทมีดังนี้

ชื่อ – สกุล ตำ�แหน่ง เข้�ร่วมประชุม (ครั้ง)

1. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา ประธานกรรมการ 8/8

2. นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล รองประธานกรรมการ 3/8

3. นายกรุงไกร ภัทรโกมล กรรมการ 8/8

4. นายสุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน์ กรรมการ 8/8

5. นายวิศิลป์ ว่องวานิชวัฒนะ กรรมการ 7/8

6. นายนเรศน์ ชุติจิรวงศ์ กรรมการ 7/8

7. นายจำานงค์ วัฒนเกส

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 7/8

8. รศ. ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 8/8

9. นางสุภาพร รัชตสุวรรณ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริหารความเสี่ยง 7/8

หมายเหตุ :  1. ในปี 2556  คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม  8  ครั้ง

 2. หลงัจาก นายวนัชยั จริาธวิฒัน ์ถงึแกก่รรมเมือ่วนัที ่15 กนัยายน 2555 บรษิทัไมไ่ดแ้ตง่ตัง้กรรมการแทน คณะกรรมการ
บริษัทจึงมีจำานวน 8 ท่าน  จนกระทั่งในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 นายวัชไชย สุทธิกิจพิศาล ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 และได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
บริหาร จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556-57 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ทำาให้คณะกรรมการบริษัทมี
จำานวน 9 ท่าน

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
(1) เป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบ ในการกำาหนดทิศทางวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบายธุรกิจของบริษัทร่วมกับ 

ฝ่ายบริหาร และพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทให้แข่งขันได้ในธุรกิจ โดยคำานึงถึงนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่
ดี และผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

(2) กำากับดูแลและพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียง รวมท้ังกำากับดูแลและพัฒนาการบริหารบริ ษัทด้วย 
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หลักธรรมาภิบาล เพ่ือมุ่งสู่มาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือ
ผู้หนึ่ งผู้ ใด และไม่ดำาเนินการใดๆ ท่ีเป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริ ษัท ตลอดจน 
จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ เชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในบริษัท มีความถูกต้อง โปร่งใส 
ยุติธรรม และเป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(3) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เพื่อกำากับดูแลระบบการบริหาร การดำาเนิน
งานของบริษัทตามความเหมาะสม

(4) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำาหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
(5) พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(6) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำาปี เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(7) พิจารณาอนุมัติโครงสร้างการบริหาร กลยุทธ์ แผนการดำาเนินงาน เป้าหมายและงบประมาณประจำาปี
(8) อนุมัติอัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวมประจำาปี และระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทกำาหนดวัน เวลาประชุมไว้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง ต่อปี  โดยแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบเพื่อจัดสรร

เวลาในการเข้าร่วมการประชุม  และอาจจัดการประชุมพิเศษได้ตามความจำาเป็น ในการประชุมแต่ละครั้งได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่
กำาหนดวาระชัดเจน รวมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม  ทั้งนี้ กรรมการสามารถ
เสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้โดยเสนอผ่านเลขานุการบริษัท ในการประชุม ประธานที่ประชุมมีหน้าที่จัดสรรเวลาในการนำาเสนอ
เรื่องตามวาระ และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านสามารถอภิปราย ซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ  กรรมการที่มีส่วนได้
เสียในเรื่องที่นำาสู่การพิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว  กรรมการสามารถขอคำาชี้แจงหรือขอตรวจ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณาเพิ่มเติมได้จากฝ่ายบริหาร สำาหรับบันทึกการประชุม ได้จัดทำาเป็นลายลักษณ์อักษร และหลังจากที่
ผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้ว จะถูกจัดเก็บไว้สามารถตรวจสอบได้

กรรมการที่มีอำานาจลงนามแทนบริษัท
 ตามหนังสือรับรองของบริษัทระบุให้ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัทเป็นสำาคัญ  

ผู้บริหาร
 ตามคำานิยามของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ 31 ธันวาคม 2556  มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง

(1)  นายสุชาติ  ไตรศิริเวทวัฒน์ กรรมการผู้อำานวยการ

(2)  นายธเนศ  โฆษิตวนิชพงศ์ รองกรรมการผู้อำานวยการ

(3)  นางปนัดดา  พงศ์ชัยยุทธ์ รองกรรมการผู้อำานวยการ

(4)  นายประเสริฐ จงปัญญางาม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ 

(เริ่มงาน 1 กันยายน 2556)

 ผู้บริหารของบริษัทไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา 
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โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

เลขานุการบริษัท  
  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง  นางสาวกนกกุล จารุธัญดิลก  ผู้อำานวยการสายงานเลขานุการ  เป็นเลขานุการบริษัท ปฏิบัติ
หน้าที่ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ ได้แก่ จัดประชุมคณะกรรมการ  จัดประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำารายงานการประชุม ตลอดจนทำา
หน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ดำาเนินตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และเก็บรักษาเอกสารข้อมูล ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือ
หุ้น ดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
 หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1.  จัดทำาและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
   (ก)  ทะเบียนกรรมการ
   (ข)  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำาปีของบริษัท
   (ค)  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
3. จัดส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

ภายใน 7 วนัทำาการ นบัแตว่นัทีบ่รษิทัได้รบัรายงานนัน้ และบรษัิทตอ้งจดัใหม้รีะบบการเก็บรกัษาเอกสาร หรอืหลกัฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล  และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้  ภายในระยะ
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี  นับแต่วันที่มีการจัดทำาเอกสาร หรือข้อมูลดังกล่าว

4.  ดำาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 17/2553 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553   ได้มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมปี
ละไม่เกิน 3.0 ล้านบาท จะจ่ายเป็นรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2556 กรรมการบริษัทประชุม 
8 ครั้ง   กรรมการบริหาร 12 ครั้ง   กรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง  และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 6 ครั้ง ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่

กรรมการในปี 2556 ปรากฏรายละเอียด ดังนี้
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ค่า
ตอบแทน
(บาท)

ค่าเบี้ย
ประชุม
(บาท)

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

(1) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

นายบุญศักดิ   เจียมปรีชา ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 600,000 96,000 696,000

นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล รองประธานกรรมการ /รองประธานกรรมการบริหาร 45,000 24,000 69,000

นายกรุงไกร  ภัทรโกมล กรรมการ / กรรมการบริหาร 120,000 76,000 196,000

นายวิศิลป์    ว่องวานิชวัฒนะ กรรมการ 120,000 43,000 163,000

นายนเรศน์   ชุติจิรวงศ์ กรรมการ 120,000 43,000 163,000

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายจำานงค์   วัฒนเกส

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 240,000 99,000 339,000

รศ. ดร. พรรณนิภา   รอดวรรณะ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 180,000 92,000 272,000

นางสุภาพร   รัชตสุวรรณ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 180,000 79,000 272,000

(2) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

นายสุชาติ    ไตรศิริเวทวัฒน์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำานวยการ 120,000 76,000 196,000

รวม 1,725,000 628,000 2,353,000

      (2)  ค่าตอบแทนอื่นๆ
            1)  ในปี 2556 กรรมการได้รับสวัสดิการ โดยบริษัททำาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้แก่กรรมการทุกท่านในจำานวนทุนประกัน

ภัย 1,000,000.- บาท ต่อคน และประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร

     2) ผู้บริหาร   
   ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายของคณะกรรมการบริษัทกำาหนด ในปี 2556  บริษัทจ่ายค่าตอบแทน
เป็นตัวเงิน คือ เงินเดือนเป็นจำานวนเงิน  17,603,204  บาท เงินโบนัส 1,350,868 บาท

  สว่นสวสัดกิารในรปูสทิธปิระโยชนเ์กีย่วกบัการรกัษาพยาบาล การตรวจสขุภาพ ประกนัชวีติและอบุตัเิหต ุสวสัดกิารเงนิกู ้รวม
ทั้งเงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ สำาหรับพนักงานที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำา จะได้รับสิทธิเป็นสมาชิกกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ โดย
บริษัทจะจ่ายเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพแก่พนักงานในอัตราเท่ากับที่พนักงานจ่ายเข้ากองทุน คือ ร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนักงาน
แต่ละคน  เพื่อสะสมเป็นเงินกองทุนสำาหรับพนักงานในยามเกษียณ ซึ่งพนักงานจะได้รับเมื่อลาออกจากบริษัท  กองทุนสำารองเลี้ยงชีพนี้
จัดขึ้นตาม พ.ร.บ. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพพ.ศ. 2530 และแต่งตั้งบริษัทหลักหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำากัด เป็นผู้บริหาร

   ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

 ในปี 2556 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานเป็นเงินเดือน เงินโบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ผล
ประโยชน์อื่นๆ จำานวนเงินทั้งสิ้น 54,784,572 บาท 
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บุคลากร
   จำานวนพนักงานทั้งหมด
 บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำานวนพนักงานอย่างมีนัยสำาคัญแต่อย่างใด  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556 มีพนักงานรวมทั้งหมด 
150 คน และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 

จำานวนพนักงานในแต่ละสายงานหลักของบริษัท  ณ สิ้นปี  2556

จำานวน (คน)

ระดับบริหาร  กก.ผอ. + รอง กก.ผอ. + ผช. กก.ผอ. 4

รับประกันภัย  สนับสนุนการตลาดและกิจการสาขา 
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

58

สินไหมทดแทน 34

บัญชีและการเงิน  บริหารสำานักงาน  เทคโนโลยีสารสนเทศ 42

กฏหมายและการกำากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  คณิตศาสตร์ประกันภัย 7

สายงานตรวจสอบภายใน  เลขานุการบริษัท 5

รวม 150

  

นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล
 บริษัทตระหนักเสมอว่า บุคลากรเป็นปัจจัยที่สำาคัญและมีคุณค่าในการขับเคลื่อนการดำาเนินธุรกิจ  การบริหารทรัพยากรบุคคล 
มกีารเปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลาและสถานการณ ์จงึตอ้งมกีารพฒันาและปรบัปรงุการบรหิารทรพัยากรบคุคลในทกุๆ ดา้นใหส้อดคลอ้ง
กบันโยบาย เปา้หมายทางธรุกจิ และกลยทุธข์องบรษิทั สนบัสนนุพนกังานทกุคนมโีอกาสพฒันาความรู ้ความสามารถ เพือ่เพิม่ศกัยภาพตอ่
การทำางานในหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ รวมทัง้ มทีนุทางปญัญาแหง่การเรยีนรู ้บรษิทัจงึมนีโยบายใหพ้นกังานไดร้บัการฝกึอบรมทัง้ระยะสัน้
และระยะยาวตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับตำาแหน่งและหน้าที่  นอกจากนี้ บริษัทจัดวางระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้
มีความชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม ยึดถือระบบคุณธรรม โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถของพนักงานเป็นสำาคัญ ดังนั้น ผลตอบแทน
และแรงจูงใจต่างๆ จะขึ้นอยู่กับคุณภาพและผลสำาเร็จของงาน 

 บรษิทัจะรกัษาพนกังานทีเ่ปน็คนดแีละคนเกง่ ใหร้ว่มทำางานกบับรษิทัไดย้าวนาน โดยกำาหนดเสน้ทางกา้วหนา้ในสายอาชพีอยา่ง
ชดัเจนจะดำาเนนิการนำาแผนสบืทอดตำาแหนง่มาใชส้ำาหรบัผูบ้รหิารทกุระดบั  เพือ่เปน็การเตรยีมผูบ้รหิารและพนกังานใหม้ศีกัยภาพทีพ่รอ้ม

กบัการดำารงตำาแหนง่ผูบ้รหิารทนัทเีมือ่มตีำาแหนง่วา่ง ถอืเป็นแนวทางในการดแูลรกัษาบคุลากรของบรษัิท นอกจากนีบ้รษัิทใหค้วามสำาคญั
กับพนักงานทุกคน เปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน โดยให้พนักงานทุกคนมีความสุข มีความพึงพอใจ มีสุขภาพอนามัย สภาพ
แวดล้อมบรรยากาศในการทำางานที่ดี ด้วยการสนับสนุนให้เกิดความสมดุลทั้งในงานและชีวิตส่วนตัว

การกำากับดูแลกิจการ 
 นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบรษิทัไดต้ระหนกัถงึถงึความสำาคญัในการกำากับดแูลกิจการทีด่ ีการควบคมุและตรวจสอบภายใน และการบรหิาร
ความเสี่ยง จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกำากับดูแลการดำาเนินกิจการในด้านต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการลงทนุ ซึง่คณะกรรมการชดุยอ่ยจะมคีณุสมบตัแิละขอบเขต
อำานาจหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับและส่งการประกอบธุรกิจประกันภัย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำาหนดไว้ ดังนี้ 

 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
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 1) คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และคำานึงถึงสิทธิของ
ผูถ้อืหุน้ทกุกลุม่อยา่งเทา่เทยีมกนั  และบรษิทัปฏบิตัติามขอ้บงัคบัของบรษิทัทีเ่กีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่ไดแ้นบเปน็เอกสารประกอบ
นำาส่งผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม
 2) การประชุมผู้ถือหุ้น  ในปี 2556 บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 
20/2556  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556  และครั้งที่ 2  เป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 3  ตุลาคม 2556  
เพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล  การประชุมของบริษัทจัดขึ้นในวัน  เวลาทำาการ และสถานที่คือ ณ 
ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำานักงานใหญ่ บริษัท อินทรประกันภัย จำากัด (มหาชน)  ถนนศรีอยุธยา  ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ 
ได้คำานึงถึงความสะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม 
  3) บริษัทจัดทำาหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยแจ้งในเอกสารเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้น
ทราบถึงข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม  พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการลงมติ
เพื่ออนุมัติในแต่ละวาระ
 4) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ที่ประชุมได้ทำาการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำาดับระเบียบวาระ
ทีไ่ดก้ำาหนดไวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุ ซึง่บรษิทัไดจ้ดัสง่ให้แก่ผูถื้อหุน้เปน็การล่วงหนา้  โดยไมม่กีารเปล่ียนแปลงลำาดบัวาระการประชมุ และ
ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
 5) ในการเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาเรือ่งเงนิปนัผล บรษิทัมขีอ้มลูและเหตผุลอยา่งชดัเจนประกอบการพจิารณาการ
งดจ่ายเงินปันผล สำาหรับปี 2556 โดยอธิบายถึงเหตุผลที่ว่า  บริษัทมีขาดทุนสะสม ซึ่งตามกฎหมายแล้ว บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
 6) ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ มีการนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ขอมตินำาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณา  โดยระบุชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อไว้ในหนังสือเชิญประชุม  และแนบประวัติของแต่ละท่านสำาหรับเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณา  รวมถึงข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ
 7) บริษัทเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำาทุกปี สำาหรับ
ปี 2556  คณะกรรมการบริษัทได้นำาเสนอความเห็นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17/2553 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 และมีมติอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมที่มิได้มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งยังคงถือปฏิบัติตามมติที่อนุมัติไว้จนถึงปี 2556
  8) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2556 คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ในการนำาเสนอตอ่ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาเลอืกตัง้ผูส้อบบญัชแีละกำาหนดคา่ตอบแทนประจำาปดีงัทีไ่ดป้ฏบิตัติอ่เนือ่งเปน็ประจำา
ทุกปี  โดยระบรุายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบญัช ีคุณวุฒทิางการศกึษา ประวัติการทำางาน บรษิัททีส่ังกัด ความสัมพันธห์รอืการมสี่วนได้
เสียกับบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่อาจจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ รวมถึงการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี
ประจำาปีสำาหรับปีและปีก่อนเพื่อพิจารณา

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 1) บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนเท่าเทียบกัน คือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 2) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ กรรมการผู้อำานวยการ 

เปน็ผูช้ีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึวธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ และการนบัผลลงคะแนน ซึง่ไดก้ระทำาในการประชมุสามญั
ผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
 3) ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถมาประชมุดว้ยตนเอง สามารถใชส้ทิธอิอกเสยีงโดยการมอบฉนัทะใหผู้อ้ืน่มาประชมุและออก

เสียงลงคะแนนแทน โดยไม่ได้มีการกำาหนดเงื่อนไขใดๆ ที่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม และเปิดโอกาสให้ส่งหนังสือมอบฉันทะมายัง
บริษัทก่อนการเข้าร่วมประชุมเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาตรวจสอบในวันประชุม
 4) บรษิทัไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึเอกสารหรอืหลกัฐานทีต่อ้งนำามาแสดงตนในการเขา้รว่มประชมุ ตลอดจนคำาแนะนำาและ

ขั้นตอนในมอบฉันทะอย่างชัดเจน โดยแนบกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังเช่นที่ปฏิบัติทุกปีที่ผ่านมา
 5) มาตรการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการดูแลเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทในการแสวงหาผล
ประโยชน์ส่วนตน และผู้เกี่ยวข้อง กำาหนดเป็นหลักให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการที่ต้องเก็บรักษาสารสนเทศที่สำาคัญ โดยจำากัดให้รับ
รู้ได้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ
สายงานบัญชีและการเงิน มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทท้ังของตนและคู่สมรสและของบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 

ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการรายงานการมีส่วนได้เสียให้เลขานุการบริษัททราบ เพื่อได้
รายงานให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
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บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
  คณะกรรมการบริษัทดูแลสิทธิตามที่กฎหมายกำาหนดของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้มั่นใจในสิทธิ

ดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติด้วยดีดังต่อไปนี้
 พนักงาน บริษัทตะหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า  จึงสรรหาพนักงานที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน  ดูแลและให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำาเสมอ 
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระทำาใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอ่ความมัน่คงในหนา้ทีก่ารทำางานของพนกังาน ตลอดจนปฏบิตัติอ่พนกังานดว้ยความสภุาพ พรอ้มกบัใหค้วามมัน่ใจในคุณภาพ
ชีวิต โดยจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ และประกันชีวิต เป็นต้น  สำาหรับความ
ปลอดภัยในการทำางานนั้น บริษัทมุ่งเน้นในด้านรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
 พนกังานไมพ่งึกระทำาการใดทีเ่ปน็การประพฤตปิฏบิตัทิีข่ดัตอ่ผลประโยชนข์องบรษิทั พนกังานตอ้งอทุศิตนและเวลาใหแ้ก่กจิการ
ของบรษิทัอยา่งเตม็ที ่ไมฝ่า่ฝนืกฎหมายหรอืขดัตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน ไมม่ผีลเสยีถงึชือ่เสยีงหรอืกิจการ
ของบริษัท ไม่นำาความลับไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของตน
  หน่วยงานของรัฐ  บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำาหนด และกฎระเบียบต่างๆ ที่กำาหนดโดยองค์กรที่กำากับดูแล 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์ สำานักงาน
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  รวมทั้ง
ให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานเอกชนอื่นๆ
  อนึง่ บรษิทัใหค้วามสำาคญัตอ่การตอ่ตา้นการทจุรติ ตลอดจนการรบัและจา่ยสนิบน โดยไดม้สีายงานกฎหมายและการกำากบัการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย และหน่วยรับเรื่องร้องเรียน เพื่อทำาหน้าที่สอดส่องดูแลการร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมถึงพฤติกรรม
ที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติ
ตามการดูแลกิจการที่ดี โดยช่องทางการรับเรื่อง มีช่องทาง เช่น  โทรศัพท์  โทรสาร  เว็บไซต์ของบริษัท หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-mail) ที่ contact@indara.co.th  และสามารถยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานุการบริษัท หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัท
  ลูกค้า  เพื่อให้ได้มาซึ่งผลสำาเร็จของการสร้างสัมพันธภาพและความประทับใจต่อการบริการ 
 1) ให้การต้อนรับลูกค้าด้วยความอ่อนน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส ใช้วาจาสุภาพ หากกรณีที่มีการพบปะโดยตรง  แสดงความเคารพ
และทักทายตามประเพณีอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความประทับใจ
 2) รักษาเวลาที่นัดหมายอย่างเคร่งครัด การเจรจาธุรกิจควรดำาเนินไปภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ถูกกาลเทศะ ในกรณีเกิด
เหตุสุดวิสัยควรพยายามติดต่อแจ้งคู่นัดหมายให้ทราบในทันทีท่ีทำาได้ และเพ่ือเตรียมความพร้อมท้ังด้านข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับลูกค้า รวม
ถึงธรรมเนียมที่ปฏิบัติ ก่อนการติดต่อทุกครั้ง แสดงออกถึงความเอาใจใส่ในการให้บริการ 
 3) ควรรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเหมาะสม มิพึงเปิดเผยรายละเอียดและข้อมูลของลูกค้าแก่บุคคลอื่น
 คู่ค้า  แสดงความรับผิดชอบต่อคู่ค้าโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม ปฏิบัติตามสัญญาและ
เงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไข จะดำาเนินการแจ้งให้คู่ค้าทราบทันที
เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไข  และยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต
ทางการค้ากับคู่ค้า

 คู่แข่ง  ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีไม่สุจริต ไม่พยายามทำาลายชื่อเสียงเพื่อฉวยโอกาสเพียง
ให้ได้รับผลประโยชน์ ประพฤติ ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี  ไม่ปฏิบัติต่อคู่แข่งรายใดเป็นพิเศษเหนือคู่แข่งรายอื่น
 เจา้หนี ้ ยดึถอืความเสมอภาคและความซือ่สตัยใ์นการดำาเนนิธรุกิจและผลประโยชนร์ว่มกันบนหลักจรรยาบรรณทีด่ ียดึม่ันสทิธิ
การปฏบิตัติามเงือ่นไขภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละกฎหมายทีก่ำาหนดอยา่งเครง่ครดั  สทิธใินการไดร้บัขอ้มลูทีถ่กูตอ้งครบถว้น และสทิธทิีจ่ะได้รบั
การชำาระหนีต้รงตามเวลา และไดร้บัการดแูลเพือ่รกัษาสมัพนัธภาพทีด่ทีางการคา้กบัทกุฝา่ยเพือ่ใหเ้กดิการพฒันาธรุกจิและอตุสาหกรรม

ร่วมกันอย่างยั่งยืน เป็นคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติโดยรวม
 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม บริษัทตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่ง
แวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน

 1)  ปลุกจิตสำานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อมให้เกิดข้ึนในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องโดยคำานึง
ผลกระทบต่อความเสียหายที่อาจเกิด  มีส่วนร่วมกิจกรรมที่เป็นการสร้างสรรค์ เพื่อคืนกำาไรให้แก่สังคมอย่างสม่ำาเสมอ 
 2) เพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลัง บริษัทถือเป็นนโยบายหลักในการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติและให้ความร่วม
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มือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายและกฎระเบียบ
 3) บริษัทมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวม

ทั้งสนับสนุนโครงการการศึกษาแก่เยาวชน  และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาสให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งพา
ตนเองได้ 
  4) บรษิทัไมม่นีโยบายทีจ่ะใหก้ารสนบัสนนุทางการเงนิ ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้มแกน่กัการเมอืงหรอืพรรคการเมอืงเพือ่ผล
ประโยชน์ของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้นๆ  ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย  

 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
 1) คณะกรรมการมคีวามรบัผดิชอบตอ่การปฏบัิตหินา้ทีแ่ละเปน็อสิระอยา่งแทจ้รงิจากฝา่ยจดัการ เพือ่ประโยชนสู์งสุดของบรษิทั
และผูถ้อืหุน้ โดยมกีารแบง่แยกหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบระหวา่งคณะกรรมการและฝา่ยจดัการ โดยคณะกรรมการเปน็ผูก้ำาหนดนโยบายและ
กำากบัดแูลใหร้ะบบงานดำาเนนิไปตามนโยบายทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย มจีรยิธรรม และมกีารกำาหนดบทบาทและการถ่วงดลุกันอยา่งโปรง่ใส 
โดยประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำานวยการ ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน
 2) จำานวนกรรมการของบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 20. ที่กำาหนดว่า “ให้บริษัทมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
 3) การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้งให้กรรมการออกจาก
ตำาแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา  กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
 4)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทมีจำานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริหาร 4 ท่าน กรรมการอิสระ
3 ท่าน ที่ทำาหน้าที่กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสำาคัญและประวัติของกรรมการแต่ละท่าน
อย่างชัดเจนไว้ในเอกสารแนบ 1 
 5) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งมีคุณสมบัติตามกำาหนดของคณะกรรมการตลาด
ทนุ คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเปน็ผูด้แูลรบัผดิชอบเกีย่วกบัคณุภาพรายงานทางการเงนิและระบบควบคุม
ภายใน ก่อนการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญ 
 6) คณะกรรมการบริษัททำาหน้าท่ีกำากับดูแลให้การปฏิบัติงานที่ฝ่ายจัดการได้ตั้งเป้าหมายไว้  ซึ่งคณะกรรมการบริหารมีการ
ประชุมทุกเดือน และคณะกรรมการบริษัทประชุมทุกๆ ไตรมาส เพื่อพิจารณาทิศทางการบริหารจัดการ ติดตามผลการดำาเนินงาน หาก
ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ก็จะวิเคราะห์สาเหตุเพื่อกำาหนดแนวทางแก้ไข 
     (7)  แตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเพือ่ทำาหนา้ทีค่วบคมุดแูลปจัจยัเสีย่งตา่งๆ ทีอ่าจมผีลกระทบตอ่การดำาเนนิธรุกจิ  กำาหนด
วิธีการในการตอบสนองต่อความเสี่ยง หรือแนวทางแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายหรือเป้าหมายที่กำาหนดไว้

เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 1) กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย หรือโอน  ต่อสำานักงาน ก.ล.ต.ตามมาตรา 

59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของตนเพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552  เรื่อง การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

 2) บทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการในการเปดิเผยสารสนเทศ ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูไมใ่ชท่างการเงนิตามขอ้กำาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส 
เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศได้อย่างเท่าเทียมกัน

 3) กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ท่ีได้ล่วงรู้ข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เปิดเผยแก่
บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ถือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท เป็นการกระทำาผิดวินัย จะได้รับโทษตั้งแต่ การตัก
เตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง 
 4) บริษัทจัดให้มีผู้ประสานงานที่ทำาหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อดูแลในด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ บริษัทเปิดเผย
สารสนเทศตามข้อกำาหนดของหน่วยงานกำากับดูแล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  เพื่อสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ก่อ

ให้เกิดความมั่นใจและความเชื่อถือต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์  ผู้สนใจทั่วไป โดยเผยแพร่ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 
56-1) รายงานประจำาปี (แบบ 56-2) และในเว็บไซต์ของบริษัท www.indara.co.th
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คณะกรรมการชุดย่อย
 โครงสร้างกรรมการประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการ
ตรวจสอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการลงทุน

คณะกรรมการบริหาร
 ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)

1. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา ประธานกรรมการบริหาร 12/12

2 นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล รองประธานกรรมการบริหาร 3/12

2. นายกรุงไกร ภัทรโกมล กรรมการบริหาร 12/12

3. นายสุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน์ กรรมการบริหาร 12/12

หมายเหตุ :  1.  ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารมีการประชุม 12 ครั้ง
  2. เดิม นายวันชัย จิราธิวัฒน์ ดำารงตำาแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริหาร ถึงแก่
กรรม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2555  ต่อมาในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เลือกตั้ง นายธวัชไชย สุทธิ
กิจพิศาล  เป็นกรรมการบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556-57 แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งรอง ประธานกรรมการ
บริษัท และรองประธานกรรมการบริหาร ทำาให้คณะกรรมการบริหารมีจำานวน 4 ท่าน
  คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และได้กำาหนดขอบเขตอำานาจดังต่อไปนี้
ขอบเขต  หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

(1) ติดตาม  กำากับ  และควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  
พิจารณากลั่นกรองการใช้จ่ายเงินเพื่อดำาเนินการต่างๆ  รวมทั้งอนุมัติการลงทุน
ในส่วนที่เกินกว่าอำานาจของกรรมการผู้อำานวยการ

(2) พิจารณากลั่นกรองการมอบอำานาจดำาเนินการของบริษัท เพื่อให้การดำาเนินงานสำาเร็จลุล่วง มีความถูกต้อง โปร่งใส 
ยุติธรรม และเป็นไปตามข้อกำาหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

(3) ดำาเนินการอื่นๆ  ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการบริหาร  
 ในปทีีผ่า่นมามกีารประชมุทกุเดอืน เพือ่รบัทราบผลการดำาเนนิงาน ประสานงานในทางปฏบิตัเิพือ่กำาหนดแผนการทำางาน พจิารณา

ทบทวนและประเมินผล  โดยมีการกำาหนดวัน เวลาประชุมไว้ล่วงหน้า  และแจ้งต่อกรรมการบริหารทุกท่านทราบ
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คณะกรรมการตรวจสอบ  
 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  มีความรู้และ
ประสบการณ์ในด้านการบัญชี  มีหน้าท่ีรับผิดชอบการสอบทานรายงานด้านการเงิน สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน  การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  จัดทำารายงานและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท 
เพื่ออนุมัติ และเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล ตำ�แหน่ง
เข้�ร่วมประชุม  

(ครั้ง)

1. นายจำานงค์ วัฒนเกส ประธานกรรมการตรวจสอบ 6/7

2. นางสุภาพร รัชตสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ 7/7

3. รศ. ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ กรรมการตรวจสอบ 6/7

หมายเหตุ  1. ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 7 ครั้ง
   2. นางสุภาพร รัชตสุวรร  และ รศ.ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
ของบริษัท

ขอบเขต หน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

( 1 ) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

( 2 ) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal control) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ
สำานักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบร่วมกันกับผู้บริหารในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างพนักงานสำานัก
ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามกฎข้อบังคับว่าด้วย
พนักงานของบริษัท

( 3 ) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

( 4 ) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว  รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละครั้ง

( 5 ) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์  ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

( 6 ) จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และมีข้อสนเทศดังต่อไปนี้
(6.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(6.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(6.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

   ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(6.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(6.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6.6) จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ แต่ละคน
(6.7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
(6.8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ 
   ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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( 7 ) ปฏิบัติการอื่นใดที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย และด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้  ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบ ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท
ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำาเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

( 8 ) ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวงของคณะกรรมการตรวจสอบภายใต้กฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนภายใต้การมอ
หมายของคณะกรรมการบริษัท เป็นการกระทำาในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นตัวการ และหากได้รายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัททราบแล้วนั้น ย่อมเป็นการกระทำาของคณะกรรมการบริษัท

 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังให้ความเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารและจัดการทั่วไปของฝ่ายจัดการในส่วนที่เป็น
ประเด็นสำาคัญๆ และอาจส่งผลกระทบต่อบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการมอบหมายอำานาจในการบริหารและจัดการ เพื่อ
ให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลอำานาจผ่านหน่วยงานตรวจสอบ

วาระการดำารงตำาแหน่ง
 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำาแหน่งตามวาระการเป็นกรรมการบริษัทของแต่ละท่าน โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้น
จากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกครั้งก็ได้
 ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่ง
ตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบทดแทน  เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำานวนครบตามที่คณะกรรมการ 
บริษัทกำาหนด  ภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนดไว้

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของบริษัท เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติงบระหว่างกาล และงบการเงินประจำาปี โดยกำาหนดไว้  7  ครั้งต่อปี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 เนื่องจาก นายวิศิลป์ ว่องวานิชวัฒนะ และนายนเรศน์ ชุติจิรวงศ์ กรรมการของบริษัท  ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556-57  เมื่อวันที่ 4  เมษายน 2556 ดังนี้

ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)

1. รศ.ดร พรรณนิภา รอดวรรณะ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/6

2. นายจำานงค์ วัฒนเกส กรรมการบริหารความเสี่ยง 6/6

3. นางสุภาพร รัชตสุวรรณ กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/6

นายวิศิลป์ ว่องวานิชวัฒนะ กรรมการ

คณะกรรมการชุดเก่า

2/6

นายนเรศน์ ชุติจิรวงศ์ กรรมการ 2/6

หมายเหตุ :  ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม 6 ครั้ง มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใน
ระหว่างปี จึงนำาเสนอจำานวน(ครั้ง) การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดเก่าและชุดใหม่

ขอบเขต หน้าที่ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(1) ติดตามพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง

(2) ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง

(3) ประเมินและอนุมัติแผนจัดการความเสี่ยง
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(4) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงทุกๆ 3 เดือน
พร้อมข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการ

(5) ดำาเนินการอื่นๆ  ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

  
คณะกรรมการลงทุน
 คณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ออกประกาศ  “เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556”   ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130  ตอนพิเศษ 412 ง  ลงวันที่ 
24 ตุลาคม 2556  และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป  โดยบริษัทต้องจัดให้มีคณะกรรมการลงทุน  ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทจำานวนไม่น้อยกว่าสามคน  ประกอบด้วย 
 (1) กรรมการ  หรือผู้บริหารของบริษัท  และ
 (2) บคุคลทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญและประสบการณเ์ปน็เวลาไมน่อ้ยกวา่สามปเีกีย่วกบัการบรหิารการลงทนุ  การบรหิารความ
เสี่ยง  หรือการวิเคราะห์หลักทรัพย์  ซึ่งอาจเป็นกรรมการผู้บริหารของบริษัท หรือบุคคลภายนอกก็ได้

  ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2556-57 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556  มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัท 1 ท่าน และผู้
บริหารของบริษัทเป็นคณะกรรมการลงทุน ดังนี้

1. นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการลงทุน

2. นายธเนศ โฆษิตวนิชพงศ์ รองกรรมการผู้อำานวยการ กรรมการลงทุน

3. นายเทวัญ พิทักษ์ดำารงค์วงศ์ ผู้อำานวยการสายงานบัญชี
และการเงิน

กรรมการลงทุน

 ขอบเขต หน้าที่ ของคณะกรรมการการลงทุน
(1) จัดทำากรอบนโยบายการลงทุน เพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

(2) พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนของบริษัทที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุนและนโยบายการบริหารความเสี่ยง
รวม

(3) กำากับดูแลการลงทุนของบริษัท ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเสี่ยงรวม ระเบียบวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน และข้อกำาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(4) กำากับดูแลในเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับธุรกรรมการ
ลงทุนของบริษัท

(5) กำากับดูแล ระบบงาน บุคลากร และข้อมูลที่ใช้ประกอบการลงทุนของบริษัทให้มีความเพียงพอต่อการดำาเนินงาน

(6) บริหารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

(7) รายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำาเสมอ

 
การสรรหากรรมการและแต่งตั้งกรรมการ
 

 (1) กรรมการอิสระ  
 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำาเนินธุรกิจ และเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง  และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ

ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  นอกจากนี้ ยังทำาหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ ช่วยดูแลการดำาเนินธุรกิจด้วยดีอย่างต่อ
เนื่อง ในปัจจุบันมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งนอกจากมีคุณสมบัติที่ดีของการเป็นกรรมการบริษัทแล้ว ยังมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้  
 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น
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รายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท  ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2) ไมเ่ปน็หรอืเคยเปน็กรรมการทีม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจำา หรอืผูม้อีำานาจ

ควบคุมบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปี  ก่อนได้
รับการแต่งตั้ง

3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา  คู่สมรส  พี่น้อง  และ
บุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้มีอำานาจควบคุม  หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4) ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม หรอืนติบิคุคลทีเ่ปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ ผูม้อีำานาจควบคมุ 
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำานาจควบคุม 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย  บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  ผู้มีอำานาจควบคุม  หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท  บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี  จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม  นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอำานาจควบคุม  และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  ผู้มีอำานาจควบคุม  หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมา
แล้วไม่น้อยกว่าสอง ปี

 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย  หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจ้าง  พนักงาน  ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกินร้อย
ละหนึ่งของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ
บริษัท หรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท

 (2) การสรรหากรรมการ
 บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา  แต่หากตำาแหน่งกรรมการว่างลง  นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ข้อบังคับของบริษัท (ข้อ 

25.) กำาหนดให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา  68 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 และต้องไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 34  ของ พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแนวทางปฏิบัติของสำานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำานักงาน คปภ.) “เรื่อง คุณสมบัติของผู้บริหาร นักคณิตศาสตร์ประกันภัย และผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประกันภัย”  เข้ามาเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน  โดยมติของคณะกรรมการในการตั้ง

กรรมการใหม่นี้  ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่  และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ
แทน  จะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ส่วนวิธีการตั้งกรรมการนั้น จะต้องปฏิบัติตามข้อ
บังคับของบริษัท ซึ่งกำาหนดไว้ดังนี้

 ข้อ  21 การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  21.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
  21.2  ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคน หรือคราวละ

หลายคนรวมเปน็คณะ ตามแตท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะเหน็สมควร แตใ่นการลงมต ิแตล่ะครัง้ผูถ้อืหุน้ตอ้งออกเสยีง

ด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือ คณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  21.3  การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่

ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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ผู้บริหารและคณะทำางานเฉพาะเรื่อง
 ผูบ้รหิาร ประกอบดว้ยกรรมการทีเ่ปน็ผูบ้รหิาร  คอื นายสุชาต ิไตรศริเิวทวัฒน ์ในฐานะกรรมการผูอ้ำานวยการไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท ให้มีอำานาจกระทำาการแทนในการปฏิบัติภารกิจประจำาวัน และภารกิจทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของ
บริษัท  เพื่อเป็นการแบ่งเบาภารกิจของคณะกรรมการบริษัท  ตลอดจนเพื่อความคล่องตัวในการดำาเนินกิจการงานใด ๆ ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์  

อำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำานวยการ
 (1) บริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำาหนด คำาสั่งและมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

(2) ดำาเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามโนบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(3) ดำาเนินการให้มีการจัดทำาและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อขออนุมัติและรายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทเป็น
ประจำาทุกเดือน

(4) บังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ดำาเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคำาสั่ง หนังสือแจ้งหรือหนังสือ
ต่างๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลอื่น เพื่อให้การดำาเนินงานของบริษัทสำาเร็จลุล่วง

(5) บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง รวมถึงการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้างลงโทษทางวินัย 
ตลอดจนให้ออกจากตำาแหน่งตามระเบียบ ข้อกำาหนด หรือคำาสั่งที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ บริษัทกำาหนด

(6) มีอำานาจในการมอบอำานาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะแทนได้ โดยการมอบอำานาจช่วง และ/
หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำาหนด หรือคำาสั่งที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ บริษัทกำาหนดไว้

(7) เป็นผู้นำาและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท

 ทั้งนี้ การใช้อำานาจของกรรมการผู้อำานวยการ ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำาได้ หากกรรมการผู้อำานวยการ 
มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทในการใช้อำานาจดังกล่าว 

คณะทำางานเฉพาะเรื่อง 

 กรรมการผู้อำานวยการ แต่งตั้งผู้บริหารเป็นคณะทำางานช่วยกลั่นกรองเรื่องสำาคัญเพื่อแบ่งเบาภารกิจ 4 คณะ ดังนี้ 
1. พิจารณารับประกันภัย

2. บริหารสินไหมทดแทน

3. ด้านกฎหมาย

4. กำากับการปฏิบัติตามระเบียบ

การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม
 - บริษัทไม่มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม - 
 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 1) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นปัจจัยสำาคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำาเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน
ดังนั้น ความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคนที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย
คำาสั่ง และระเบียบปฏิบัติที่บริษัทกำาหนด
 2) ระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ พนักงานทุกคนมีหน้าที่และข้อปฏิบัติดังนี้

- มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและดูแลให้ระบบสารสนเทศที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนไม่ให้ถูก
บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงโดยมิชอบ และไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีความสำาคัญทางธุรกิจต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง
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- มีวินัยในการใช้ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสาร ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อบริษัท และผู้อื่น เช่น
ใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยมิชอบ สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและทรัพย์สิน 
ก่อความรำาคาญต่อการทำางานของระบบสารสนเทศ ดักข้อมูล ลักลอบถอดรหัสผ่าน ปลอมแปลงข้อมูล
คอมพิวเตอร์ เผยแพร่ภาพ ข้อความ หรือเสียงที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่ใช้ในเชิงธุรกิจส่วนตัวหรือการกระ
ทำาที่ผิดกฎหมาย

- ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟแวร์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 

- กำาหนดการเข้ารหัสข้อมูลในกรณีที่ต้องการส่งข้อมูลที่สำาคัญต่อธุรกิจ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมทั้งไม่
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำาคัญต่อธุรกิจกับเว็บไซต์ที่ไม่มีการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล

- กรณีที่พนักงานขออนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานสมทบ ใช้ระบบสารสนเทศ พนักงานผู้ขอต้องควบคุมการใช้งาน
ของผู้ปฏิบัติงานสมทบอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องความเสียหายที่อาจเกิดแก่บริษัท และหากพบความผิดปกติ
ในการใช้สารสนเทศ พนักงานผู้นั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

- เพื่อป้องกันความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ บริษัทมีกำาหนดรหัสการเข้าถึงระบบตามหน้าที่ความรับ
ผิดชอบบริษัทจะทำาการเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของ
พนักงาน หากพบข้อสงสัยว่าพนักงานใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสม 

- หากพบว่าพนักงานมีการละเมิด และผลการสอบสวนออกมา ปรากฎว่าเป็นจริง จะได้รับการพิจารณา
ลงโทษทางวินัย และ/หรือทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

ความรับผิดชอบต่อสังคม
 บรษิทั อนิทรประกนัภยั จำากดั(มหาชน)  มอีดุมการณใ์นการดำาเนนิธรุกจิอยา่งมคีณุธรรม โดยยดึมัน่ในความรบัผดิชอบตอ่สงัคม
และผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการกำากับกิจการที่ดี และจริยธรรมทางธุรกิจ  รวมถึงมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีจุด
มุ่งหมายที่ต้องการคือ ผลตอบแทน  ความมั่นคง ความก้าวหน้า และการเจริญเติบโต การที่ธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น ไม่ใช่อยู่ที่ผล
ประโยชนห์รอืกำาไรขององคก์รเพยีงอยา่งเดยีว แตจ่ำาเปน็ตอ้งคำานงึถงึการคนืกำาไรในสิง่ทีด่งีามสูส่งัคมควบคูไ่ปดว้ย ในปจัจบุนัการดำาเนิน
ธุรกิจจึงต้องคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และนำามาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อสร้างให้องค์กรอยู่รอดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ใน
การดำาเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทจึงกำาหนดหลักการไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ  7 ประการ ดังนี้
 (1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
  บริษัทให้ความสำาคัญกับการดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิในทรัพย์สิน 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม และแข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรม
 1) หลีกเลี่ยงการดำาเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  หรือหากพบว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิด
ขึ้น ก็จัดให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรมและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างครบถ้วน
   2) ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวกหรือร่วมสมคบคิด(ฮั้ว) กัน
  3) ไม่สนับสนุนการดำาเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
 

 (2) การต่อต้านทุจริตคอรับชั่น
    ในปีพ.ศ. 2556 บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์โครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
 1) จัดทำานโยบายต่อต้านการทุจริตเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
 2) กำาหนดเป็นระเบียบวินัยและหน้าที่ของพนักงาน การให้หรือยอมรับสินจ้างรางวัลจากผู้หนึ่งผู้ใด เพื่อการกระทำาหรือละเว้น

ไม่กระทำาการใดตามหน้าที่ อันทำาให้บริษัทต้องเสียประโยชน์ ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่อย่างร้ายแรง
 4) รณรงคใ์หต้ระหนกัถงึความสำาคญัของการตอ่ตา้นการทจุรติ โดยการใหห้รอืจา่ยสนิบนทกุรปูแบบ เพือ่ผลประโยชนท์างธรุกจิ 
การจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสมในการตกลงทางธุรกิจใดๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบอย่างไม่เหมาะสม  รวมถึงความ

สำาคัญในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
 5) จัดให้มีระบบการกำากับดูแล ติดตามความเส่ียงจากการทุจริต เพื่อควบคุม ป้องกัน และสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงมี
กระบวนการแก้ไขปัญหา พร้อมกับให้ความเป็นธรรมกรณีมีการร้องเรียนเกิดขึ้น
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 6) ผูท้ีก่ระทำาการทจุรติเปน็การกระทำาผดิจรรยาบรรณของบรษิทั ซึง่จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาโทษทางวนิยัตามระเบยีบทีก่ำาหนด 
หรืออาจได้รับโทษตามกฎหมายด้วย
 
    (3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
 สิทธิมนุษยชน หมายถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลท่ีได้รับรอง หรือคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หลักการที่สำาคัญที่สุดคือ มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชนจึงเป็นสิ่งที่
รัฐธรรมนูญมุ่งที่จะให้ความคุ้มครองแก่บุคคลทุกคน 
 บริษัทไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและความเป็นส่วนตัว โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน มีหน้าที่เคารพและปฏิบัติตามหลักการ
สิทธิมนุษยชนในเรื่องต่างๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
   1) สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัท เข้าไปมีส่วน เกี่ยวข้องกับ
การล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก  เป็นต้น
   2) ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในธุรกิจของบริษัท  และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติ
ตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชนยัง ครอบคลมุไปถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่

 (4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 บริษัทคำานึงถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน ตลอดจนการสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานและองค์กรด้วยการจัดกา
ทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรม ตามกำาหนดมาตรฐานแรงงานไทยและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม และ
เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในการร่วมมือของทุกฝ่าย ส่งผลให้มีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
 1) มีเงื่อนไขการจ้างงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพโดยพิจารณาระดับ
ค่าจ้าง ค่าครองชีพ เศรษฐกิจ จัดให้มีการดำาเนินการในเรื่องสวัสดิการ คือ การประกันสังคม สวัสดิการการรักษาพยาบาล การประกัน
อุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันชีวิต และกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ  อีกทั้งจัดให้มีวันลาพักผ่อนประจำาปี การทำางานล่วงเวลาที่สมเหตุสมผล 
 2) จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการที่มาจากการเลือกตั้ง และมีการประชุมทุกๆ 3 เดือนเพื่อหารือในเรื่อง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพนักงาน 
 3) มีนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยจัดให้มีระบบการทำางานที่มุ่งเน้นสุขอนามัยในที่ทำางาน มีระบบป้องกัน
มลพิษทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งการปฏบิตังิาน มรีะบบปอ้งกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ทัง้จากอบุตัภิยัและโรคภยั จดัใหม้สีถานทีท่ำางานสะอาด 
สภาพแวดล้อมในการทำางาน ตลอดจนความเป็นอยู่ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
 4) นำาปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชเ้พือ่สง่เสรมิใหพ้นกังานมดีลุยภาพในการใชช้วีติ สง่เสรมิใหพ้นกังานมโีอกาสบำาเพญ็ประโยชน์
ทำาความดีเพื่อสังคม  เปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้ฝึกฝนทักษะเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ 
 5)  เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน มีอิสระในการให้ความเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ตลอดจนข้อร้อง
เรียนกรณีมีปัญหา หรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  

 (5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ปัจจุบันรูปแบบการประกันภัยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีความหลากหลายมากขึ้น  ดังนั้น การประกันภัยจึงมีความสำาคัญ 
และเปน็ทางเลอืกอกีทางหนึง่ทีส่ามารถชว่ยบรรเทาความเดอืดรอ้นเมือ่เกดิความเสยีหายแกช่วีติและทรพัยส์นิตา่ง ๆ  ทีไ่ดท้ำาประกนัภยัไว ้ 
บรษิทัประกนัภยัเปน็ผูท้ำาหนา้ทีเ่ชญิชวนใหท้ำาประกนัภยั  เสนอขายกรมธรรมป์ระกนัภยั เกบ็เบีย้ประกนัและชดใชค้า่สนิไหมทดแทนให้แก่

ผูเ้อาประกนัภยัหรอืผูร้บัประโยชนต์ามทีร่ะบไุวใ้นสญัญา  ซึง่เปน็ความรบัผดิชอบตามเงือ่นไขความคุม้ครอง นอกจากนี ้บรษิทัยงัคงยดึถอื
สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 5 ประการ ดังนี้
 1 ) สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำาพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการ
โฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริงและปราศจากพิษภัยแก่ผู้บริโภครวมตลอดถึงสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือ
บริการอย่างถูกต้องและเพียงพอที่จะไม่หลงผิดในการซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม

 2) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยความสมัครใจของผู้บริโภค
และปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรม
 3) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิท่ีจะได้รับสินค้าหรือบริการท่ีปลอดภัยมีสภาพและ

คุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สิน ในกรณีใช้ตามคำาแนะนำาหรือระมัดระวังตาม
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สภาพของสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว
 4) สทิธทิีจ่ะไดร้บัความเปน็ธรรมในการทำาสญัญา ไดแ้ก ่สทิธทิีจ่ะไดร้บัขอ้สญัญาโดยไมถ่กูเอารดัเอาเปรยีบจากผูป้ระกอบธรุกจิ
 5) สทิธทิีจ่ะไดร้บัการพจิารณาและชดเชยความเสยีหาย ไดแ้ก ่สทิธทิีจ่ะไดร้บัการคุม้ครองและชดใชค้า่เสยีหายเมือ่มกีารละเมดิ
สิทธิของผู้บริโภคตามข้อ 1, 2, 3 และ 4 ดังกล่าว

 (6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 การบรหิารองคก์รใหก้า้วหนา้และประสบผลสำาเรจ็ นอกจากจะตอ้งมคีวามเก่ง ตอ้งมคีวามดคีูข่นานไปดว้ย เพราะวา่องคก์รทีท่ำา
กำาไรได้มากมายมหาศาลไม่ใช่เป็นเครื่องชี้วัดว่าองค์กรจะสามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนในอนาคต สิ่งที่สำาคัญคือความรับผิดชอบต่อ
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม จะทำาใหอ้งคก์รไดร้บัการยอมรบัไมถ่กูสงัคมตอ่ตา้นและสามารถดำาเนนิธรุกจิไดอ้ยา่งยัง่ยนื ดว้ยคณุธรรมจรยิธรรม
ขององคก์ร ตระหนกัถงึการใหเ้พือ่เปน็การคนืกำาไรไปสูส่งัคมในรปูแบบตา่ง ๆ  ตามความรบัผดิชอบตอ่สงัคมขององคก์รนัน้ บรษิทัสนบัสนนุ
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในหลากหลายแนวทาง อาทิ การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
ส่งเสริมให้หันมาใช้ระบบพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง หรือเลือกใช้พลังงานทางเลือก ตลอดจนสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
บริษัทมุ่งมั่นบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพตามระบบมาตรฐานและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดำาเนินตามนโยบายการ
ดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นไปตามเป้าหมายโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
 1) รับผิดชอบและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับศักยภาพของระบบนิเวศธรรมชาติ ระบบเศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี มรดกทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
 2) ปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้กำาหนด และระเบยีบปฏบิตัทิีเ่ก่ียวขอ้งกับส่ิงแวดล้อมอยา่งเครง่ครดัควบคูไ่ปกับการพฒันามาตรฐาน
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดด้านสิ่งแวดล้อม
 3) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมท่ีสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและไม่มีผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มและสขุภาพอนามยัของผูใ้ชบ้รกิารและประชาชน ปลกุจติสำานกึประชาชนในชมุชนถงึการมสีว่นรว่มในการจดัการสิง่แวดลอ้ม 
เพื่อป้องกันและขจัดปัญหาภาวะมลพิษ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
 4) มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการและสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างประหยัด คุ้มค่า 
และมีประสิทธิภาพ
 5) ใหค้วามสำาคัญในการบรหิารงานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำางานอยา่งเหมาะสมและไดม้าตรฐาน 
รวมทั้งการส่งเสริม และสร้างจิตสำานึกในการดูแลสุขภาพของพนักงานและครอบครัว

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
 การพัฒนาชุมชนและสังคม เป็นการสร้างความเจริญในด้านเศรษฐกิจ เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อพัฒนาสังคมให้เป็นสังคม

ที่ดีและน่าอยู่ สามารถก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน  บริษัทจึงมีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม และ/หรือ มีส่วนร่วมในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สนับสนุนการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมให้ถูกสุขอนามัย ช่วยกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม อันที่จะเกิดประโยชน์

ต่อชุมชนและสังคม สร้างสานสัมพันธ์ และค่านิยมที่ดี เพื่อการดำาเนินธุรกิจที่ยั่งยืนโดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
 1) สนบัสนนุการดำาเนนิกจิกรรมอาสาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาชมุชนและสงัคม สง่เสรมิและเขา้รว่มโครงการประกนัภยัในทอ้ง

ถิน่ โดยมุง่เนน้ใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่สามารถเขา้สูร่ะบบประกนัภยัได ้ รว่มมอืและสนบัสนนุการชว่ยเหลอืประชาชนในการปอ้งกนัอบัุติเหตุ 
การเกิดภัยพิบัติ หรือสาธารณภัยอย่างเต็มความสามารถ รับผิดชอบ และยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจน ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่นที่สำานักงาน/สาขาของบริษัทตั้งอยู่

 2) ดำาเนนิกจิกรรมเพือ่รว่มสรา้งสรรคส์งัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้มอยา่งสม่ำาเสมอ โดยมสีว่นรว่มพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ของ
ชุมชน พัฒนาองค์ความรู้ สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ของประชาชน เพื่อยกระดับสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา
และการเรียนรู้ ให้การสนับสนุนทำาวิจัยโครงการพัฒนาชุมชน ทุนการศึกษา หรือทุนจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน แก่เด็กผู้ด้อยโอกาส
ในท้องถิ่นที่สำานักงาน/สาขาของบริษัทตั้งอยู่
 3) สนับสนุนให้ชุมชนและสังคมมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างเพียงพอ  ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคม

ให้สะอาด ปลอดภัย เพื่อการอยู่อาศัยร่วมกัน ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชนอันเนื่องมาจากการดำาเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ กับเจ้าหน้าที่ ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รับผิด
ชอบ และยึดมั่นรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่สำานักงาน/สาขาของบริษัทตั้งอยู่
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 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท อินทรประกันภัย จำากัด (มหาชน)  ได้รับการแต่งตั้ง จากคณะกรรมการบริษัทประกอบ
ด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจทางด้านบัญชีและการเงินเป็นอย่าง
ดีโดยมีนายจำานงค์ วัฒนเกส  ดำารงตำา   แหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ รศ.ดร.พรรณนิภา  รอดวรรณะ  และนางสุภาพร  รัชต
สุวรรณ    ดำารงตำาแหน่ง กรรมการตรวจสอบ  โดยมีนางสุวณี  แย้มนาม  ผู้อำานวยการสายงานตรวจสอบภายใน ทำาหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
 ในระหว่างปี 2556  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง  โดยได้ประชุมร่วมกับ   ผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้บริหาร
ที่เกี่ยวข้อง  สรุปสาระสำาคัญดังนี้
 -  การสอบทานงบการเงิน
 สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำาปี 2556  โดยได้หารือแนวทางการตรวจสอบและประเด็นที่ตรวจพบกับ
ผู้สอบบัญชีอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำางบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  งบการเงินมี
ความถูกต้องเชื่อถือได้รวม ทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ
 -  สอบทานการดำาเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายระเบียบปฏิบัติและข้อกำาหนดของ
หน่วยงานกำากับดูแล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน แลการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม 
และมปีระสทิธภิาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตัหินา้ทีแ่ละแสดงความคดิเหน็ไดอ้ยา่งอสิระ โดยมหีนว่ยงานตรวจสอบภายในเปน็หนว่ย
ปฏิบัติซึ่งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
 -  พิจารณาคัดเลือก  เสนอแต่งตั้ง  และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  เสนอ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา ผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสม  ของค่า
ตอบแทนแล้ว  เห็นควรเสนอแต่งตั้ง นางนงลักษณ์  พุ่มน้อย  ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขทะเบียน 4172  จากบริษัท สำานักงาน เอินส์ท 
แอนด์ ยัง จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำาปี 2556

 (นายจำานงค์  วัฒนเกส)
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการบริษัท อินทรประกันภัย จำากัด (มหาชน) ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ในฐานะกรรมการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด ต่อรายงานทางการเงินที่จัดทำาขึ้น เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่าได้แสดงฐานะการเงิน งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และผลการดำาเนินงาน รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจำาป ีรายงานทางการเงนิดงักลา่วจดัทำาขึน้ตามมาตรฐานบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและ
ถอืปฏบิตัอิยา่งสม่ำาเสมอ ใชด้ลุยพนิจิอยา่งระมดัระวงัและประมาณการทีด่ทีีส่ดุในการจดัทำา รวมทัง้มกีารเปดิเผยขอ้มลูสำาคญัอยา่งเพยีง
พอ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้มี
ส่วนได้เสีย  
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะจำานวน 3 คนมีคุณสมบัติครบ
ถว้นตามกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ เปน็ผูด้แูลรบัผดิชอบเก่ียวกับคณุภาพของรายงานทางการเงนิ ระบบควบคมุภายในและการบรหิาร
ความเสี่ยง ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 จากโครงสรา้งการบรหิารและระบบควบคมุภายใน ตลอดจนงบการเงนิของบรษิทัไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต
จากบริษัทสำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด ซึ่งให้ความเห็นต่องบการเงินแสดงฐานะการเงิน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  ผลการ
ดำาเนนิงานและกระแสเงินสด สำาหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกนัของบรษิทั  ซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจำาปทีำาให้คณะกรรมการบรษิัทเชื่อไดว้า่งบ
การเงินแสดงถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา)
ประธานกรรมการ

(นายสุชาติ ไตรศิริเวทวัฒน์)
กรรมการผู้อำานวยการ
20 กุมภาพันธ์ 2557
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้จัดทำาระบบและขั้นตอนของการควบคุมภายใน การจัดการและลดความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายมี

การทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสมำ่าเสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การดำาเนินการ การ

กำากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

              คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำาหน้าที่สอบทานการดำาเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบาย ระเบียบ

ขอ้บงัคบั ตลอดจนกฎหมาย ระเบยีบปฏบิตัแิละขอ้กำาหนดของหนว่ยงานกำากับดแูล  รวมทัง้สอบทานใหม้รีะบบควบคมุภายใน ระบบตรวจ

สอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ  

ซึ่งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง  นอกจากนี้ ทำาหน้าที่รายงานสรุปผล

การตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็วา่ บรษิทัมรีะบบการควบคมุภายในอยา่งเพยีงพอครอบคลมุทัง้ 5 สว่น โดยมโีครงสรา้งองคก์ร

และสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อระบบควบคุมภายใน และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำาเสมอ ตลอดจนมีมาตรการควบคุม

การปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการทำาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

ทั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในท่ีจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน 

และการนำาองค์กรไปสู่เป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ

บริษัท  ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติของ นางสุวณี แย้มนาม  แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมี

ความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน และทำาหน้าที่ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกด้วย 
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รายการระหว่างกัน
 บรษิทัอาจมรีายการระหวา่งกนั กบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบคุคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกนั ซึง่บรษิทัสามารถทำาธรุกรรมดงักลา่วได ้

หากธรุกรรมเหลา่นัน้มขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกับทีวิ่ญญชูนจะพงึกระทำากับคูสั่ญญาทัว่ไป ในสถานการณเ์ดยีวกัน ดว้ยอำานาจ

ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน  นอกจากนี้ บริษัทได้

กำาหนดนโยบายและขัน้ตอนอนมุตักิารเขา้ทำารายการระหวา่งกนั เกดิขึน้กบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ มสีว่นไดเ้สยี  ตาม

หลกัเกณฑแ์ละขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.)  อกีทัง้ กำาหนดหลกัเกณฑ์

และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อการปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ

ตลาดทุน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำาหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของ

บริษัท  

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ในระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ

เกณฑต์ามทีต่กลงกนัระหวา่งบรษิทัและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเหลา่นัน้ ซึง่เปน็ไปตามปกตธิรุกจิ โดยขอ้มลูรายละเอยีดรายการระหวา่งกนั

ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12.

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

 บริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกันครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชี โดยผ่านการตรวจสอบแล้ว เป็นรายการที่เกิดขึ้นในลักษณะ

การประกอบธุรกิจปกติทั่วไปตามกลไกตลาดทางการค้าปกติ ซ่ึงเป็นไปตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะ

กรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดอันก่อให้เกิดกับบริษัท

มาตรฐานหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

 บรษิทัไดก้ำาหนดมาตรการควบคมุการทำารายการระหว่างกันของบรษัิท กับบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์มสีว่นได้

ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯกำาหนดเงื่อนไข

ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าปกติในราคาตลาด ในการดำาเนินธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันหรือบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  ซึ่งไม่แตก

ต่างจากบุคคลภายนอก และไม่มีผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนในการอนุมัติให้กระทำารายการระหว่างกันใดๆ  แต่หากมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นก็

จะเป็นไปตามธุรกิจปกติ และเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  โดยอยู่ภายใต้ข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์

แหง่ประเทศไทย และสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์เพือ่ปอ้งกันมใิหเ้กิดความขดัแยง้กันทางผลประโยชน ์

ตามหลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

 บรษิทัใหค้วามสำาคญัภายใตก้รอบการกำากบัดแูลกิจการทีด่ ีโดยมนีโยบายในการทำารายการระหว่างกันใหเ้ปน็ไปและสอดคลอ้งกบั

ขอ้กำาหนดของกฏหมาย และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  สำานกังานคณะกรรมการกำากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์

ในเรือ่งรายการทีเ่กีย่วโยงกนัรวมทัง้การไดม้าหรอืจำาหนา่ยไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีน การทำารายการระหวา่งกนัในอนาคตอาจ

เกิดขึ้นตามการดำาเนินธุรกิจทั่วไป มีการกำาหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติที่ชัดเจน 



ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

 การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

วิเคราะห์การดำาเนินงานและฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,407.93  ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.50 จากป ีก่อน  สินทรัพย์ที่มีสัดส่วน
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำาคัญ เมื่อเทียบกับปีก่อน ได้แก่
 1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 282.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 154.39 จากสิ้นปีก่อน เนื่องจากในปี 2556 บริษัทต้อง
สำารองเงินสดหมุนเวียนเพิ่มขึ้น สำาหรับการจ่ายค่าสินไหมน้ำาท่วมที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี 2554  ที่มีการตกลงแล้ว
 2. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 695.18 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 38.66 จากสิ้นปีก่อน สาเหตุจากค่าสินไหมน้ำาท่วมส่วนที่
เรียกจากประกันภัยต่อมีการตกลงราคา และรับชำาระจากผู้เอาประกันภัยต่อได้เป็นส่วนใหญ่ คงเหลือส่วนที่ยังตกลงไม่ได้เพียงบางส่วน
เท่านั้น
 3. เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด 177.04 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 41.98 จากสิ้นปีก่อน เนื่องจากในปี 2556  บริษัทไม่ต่ออายุ
เงินลงทุนที่ครบกำาหนด  และนำาไปฝากประจำาระยะสั้นกับธนาคารพาณิชย์แทน เพื่อสำารองไว้จ่ายค่าสินไหมน้ำาท่วมให้แกผู้เอาประกันภัย
 4. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 20.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31.38 จากสิ้นปีก่อน สาเหตุจากสำารองค่าสินไหมที่บวกกลับ
ทางภาษีลดลงจากปีก่อน 14.73 ล้านบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 15
 5. ค่าสินไหมค้างรับจากคู่กรณี 2.82 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 52.83 จากสิ้นปีก่อน สาเหตุจากบริษัทมีนโยบายการรับประกัน
ภัยรถยนต์ประเภท 1 ลดลงมีการพิจารณารับประกันภัยเข้มงวดขึ้น และเน้นกรมธรรม์ประเภท 3 และ กรมธรรม์ภาค
บังคับ(พ.ร.บ.) มากขึ้น
 (1) คุณภาพสินทรัพย์

1. เบี้ยประกันภัยค้างรับ

ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีลูกหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยค้างรับ 56.19 ล้านบาท โดยเป็นค่าเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงกำาหนด
ชำาระ 48.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.25 ของมูลค่ารวมทั้งหมด  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 0.8 ล้านบาทจากปีก่อน ซึ่งฝ่าย
บริหารพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

2. เงินให้กู้ยืม

ปัจจุบันบริษัท ไม่มีนโยบายที่จะขยายสินเชื่อไปให้แก่บุคคลภายนอก คงมีเพียงนโยบายให้กู้เฉพาะพนักงานบริษัท เพื่อ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย หรือเหตุฉุกเฉิน ตามระเบียบสวัสดิการของพนักงานเท่านั้น

3. เงินลงทุนในหลักทรัพย์

บริษัทมีนโยบายกระจายความเสี่ยงในการลงทุน  โดยแบ่งเงินลงทุนเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกบริษัทจะนำาไปลงทุนในเงิน
ฝากประจำาและตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำา บริหารเป็นกระแสเงินสดหมุนเวียนภายในบริษัท และใช้ในการดำาเนินธุรกิจปกติ  ส่วนที่
สอง บริษัทมอบหมายให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นผู้บริหาร เป็นเงินลงทุนส่วนที่ไม่จำาเป็นต้องนำามาใช้ในการดำาเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มผล
ตอบแทนในระยะยาว ตามกรอบการลงทุนที่บริษัทกำาหนดให้

(2) สภาพคล่อง

ในระหว่างปี 2556  บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 171.20 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินสดจากการดำาเนิน

งานเพิ่มขึ้น 52.37 ล้านบาท และจากกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้น 118.83 ล้านบาท  รวม ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบ
เท่าเงินสด 282.08 ล้านบาท ซึ่งฝ่ายบริหารเห็นว่าเป็นจำานวนเพียงพอต่อการใช้หมุนเวียนในการจ่ายค่าสินไหมและค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

นอกจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแล้ว ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 11 ในส่วนของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
นั้น จะเห็นได้ว่าเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หน่วยลงทุน 
เป็นต้น ซึ่งสินทรัพย์เหล่านี้สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ในความต้องการของตลาด
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หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  บริษัทมีหนี้สินรวม 1,254.40 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 25.13 จากปีก่อน หนี้สินที่มีสัดส่วน
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำาคัญ เมื่อเทียบกับปีก่อน ได้แก่

1. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 394.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 110.90 จากสิ้นปีก่อน สาเหตุที่เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากเงินถือไว้
จากการประกันภัยต่อ เพิ่มขึ้น 170.46 ล้านบาท จากการทำาสัญญาเอาประกันภัยต่อเพิ่มขึ้นในการประกันภัยรถยนต์และอุบัติเหตุส่วน
บุคคล สำาหรับปี 2556 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 17

2. สำารองค่าสินไหมและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 375.15 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 63.45 จากสิ้นปีก่อน เนื่องจากบริษัทได้มี
การทยอยจ่ายค่าสินไหมที่เกิดจากภัยน้ำาท่วมเมื่อปลายปี 2554 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย คงเหลือประมาณร้อยละ 24 จากค่าสินไหมที่เกิด
ขึ้นที่อยู่ระหว่างดำาเนินการ

ส่วนของเจ้าของ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส่วนของเจ้าของมีจำานวนรวม 153.53 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.98 จากสิ้นปีก่อน จากผลขาดทุน
สุทธิจากการดำาเนินงานปี 2556 4.16 ล้านบาท และองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ ลดลง 7.35 ล้านบาท สาเหตุจากการปรับ
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี 2556  

ความเพียงพอของเงินกองทุน
บริษัทมีความสามารถในการดำารงเงินกองทุนอย่างเพียงพอตามที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำาหนด  โดยตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554  เกณฑ์ที่กำาหนดให้บริษัทประกันดำารงเงินกองทุนตามระดับความ
เสี่ยง (Risk Based Capital) ไม่ต่ำากว่า 125%  และปรับเกณฑ์ดังกล่าวขึ้นเป็น 140%  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป

จากวิกฤตการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปี 2554 ทำาให้เกิดความเสียหายอย่างมาก เกินกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
รับประกันภัยตามปกติ  ดังนั้น สำานักงาน คปภ.  จึงได้ออกประกาศ “ เรื่อง การประเมินราคาทรัพย์สิน และหนี้สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2555 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555”  และประกาศ “เรื่อง กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำารายงานการดำารงเงินกองทุน
ของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 2 เมษายน 2555”  และประกาศอื่นๆ ตามมา  เพื่อผ่อนปรนหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการดำารง
เงินกองทุน โดยสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้คำานวณความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง  ตามหลักเกณฑ์ของสำานักงาน คปภ. ที่
กำาหนดล่าสุด โดยมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงอยู่ที่ 347.14% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
ก่อนตรวจสอบ)

คำาอธิบายผลการดำาเนินงาน
 สำาหรับปี 2556 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น 1,014 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.31 จากปี 2555 มาจากเบี้ยประกันภัย
รถยนต์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 59.09 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา รายได้จากการรับประกันภัย 598.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.79 
โดยแยกเป็นเบี้ยที่ถือเป็นรายได้ 297.92 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.82 และรายได้ค่าบำาเหน็จจากการประกันภัยต่อ 300.45 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 84.69 เนื่องจากในปี 2556 บริษัทได้มีการปรับสัดส่วนการเอาประกันภัยต่อสำาหรับการรับประกันภัยบางประเภทเพิ่มขึ้น 

เพื่อให้ขีดความสามารถในการรับงานให้มากขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในแผนการบริหารความเสี่ยง
 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยในปี 2556 ทั้งสิ้น 610.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.41 สาเหตุ
หลักมาจากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการเรียกเก็บค่าสินไหมน้ำาท่วมเมื่อปลายปี 2554 จากบริษัทประกันภัยต่อไม่ได้ 47.50 ล้าน

บาท และค่าใช้จ่ายเงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำากัด เพิ่มขึ้น 15.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 177.85  จากการ
ที่บริษัทรับเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภท พรบ. เพิ่มขึ้น เป็นผลทำาให้บริษัทมีผลขาดทุนจากการรับประกันภัย 
12.04 ล้านบาท (ปี 2555 ขาดทุน 82.21 ล้านบาท)

รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น 26.85 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.93 จากปี 2555 แยกเป็นรายได้จากการลงทุน 20.25
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.24 และรายได้อื่น 6.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 75.03      มาจากค่าบริการข้อมูลที่ได้รับจากบริษัท กลาง

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำากัด จำานวน 4.38 ล้านบาท 
เมื่อพิจารณาจากรายได้และค่าใช้จ่ายแล้ว ในปี 2556 บริษัทมีกำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 7.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
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112.46 จากปีก่อน ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 11.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 249.30 เนื่องจากผลกระทบจากสำารองค่าเผื่อหนี้สูญของค่า
สินไหมน้ำาท่วมส่วนที่เรียกจากบริษัทประกันภัยต่อไม่ได้ ไม่สามารถนำามาหักภาษีได้ จำานวน 9.50 ล้านบาท (สำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
47.50 ล้านบาทคูณอัตราภาษี 20 %) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 15  ทำาให้ผลการดำาเนินงานปี 2556 เป็นผลขาดทุนสุทธิ 
4.16 ล้านบาท ( ปี 2555 ขาดทุนสุทธิ 62.65 ล้านบาท )

ผลการดำาเนินงานของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
การประกันอัคคีภัย
 เบี้ยประกันภัยรับอัคคีภัยในปี 2556 มีจำานวน 22.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.19 ของเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งหมด ลดลง
ร้อยละ 19.72 จากปีก่อน บริษัทรับความเสี่ยงภัยไว้เอง 8.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.33 บริษัทมีกำาไรจากการรับประกันอัคคีภัย
ก่อนหักค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน 6.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 148.92 จากปีก่อน สาเหตุหลักจากค่าสินไหมที่ลดลงจากปีก่อน 13.58 ล้าน
บาท และรายได้ค่าบำาเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อเพิ่มขึ้น 2.81 ล้านบาท

การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
 เบี้ยประกันภัยรับอัคคีภัยในปี 2556 มีจำานวน 7.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.71 ของเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งหมด ลดลง
ร้อยละ 4.37 จากปีก่อน บริษัทรับความเสี่ยงภัยไว้เอง 2.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.32 บริษัทมีกำาไรจากการรับประกันภัยทางทะเล
และขนส่งก่อนหักค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน 2.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 73.56 จากปีก่อน เนื่องจากสัดส่วนที่บริษัทรับเสี่ยงภัยไว้เองเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 7.86 จากปีก่อน และอัตราส่วนค่าสินไหมที่ลดลงจากร้อยละ 19.85 ในปีก่อน เหลือร้อยละ 4.31 ในปี 2556

การประกันภัยรถ
 เบี้ยประกันภัยรับรถยนต์ในปี 2556 มีจำานวน 569.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.14 ของเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งหมด เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 59.09 จากปีก่อน บริษัทรับความเสี่ยงภัยไว้เอง 151.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.81 จากปีก่อน บริษัทมีรายได้จากการ
รับประกันภัย 318.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.34 จากปีก่อน และมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 280.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 41.20 จากปีก่อน รวมแล้วบริษัทมีกำาไรจากการรับประกันภัยรถยนต์ก่อนหักค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน 37.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
370.89 จากปีก่อน สาเหตุมาจากการปรับสัดส่วนการเอาประกันภัยต่อมีผลทำาให้รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จเพิ่มขึ้น 98.05 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 127.30 จากปีก่อน และอัตราค่าสินไหมรถยนต์ลดลงจากร้อยละ 67.52 ในปีก่อน เหลือร้อยละ 44.22 ในปี 2556

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 เบี้ยประกันภัยรับอุบัติเหตุส่วนบุคคลในปี 2556 มีจำานวน 360.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.55 ของเบี้ยประกันภัยรับ รวม
ทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.96 จากปีก่อน บริษัทรับความเสี่ยงภัยไว้เอง 89.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.82 บริษัทมีรายได้จากการรับ
ประกันภัย 226.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.51 จากปีก่อน และมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 184.28 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 16.16 
จากปีก่อน รวมแล้วบริษัทมีกำาไรจากการรับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลก่อนหักค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน 41.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
266.51 จากปีก่อน สาเหตุมาจากการปรับสัดส่วนการเอาประกันภัยต่อมีผลทำาให้รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จเพิ่มขึ้น 37.43 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 53.02 จากปีก่อน และอัตราค่าสินไหมลดลงจากร้อยละ 81.24 ในปีก่อน เหลือร้อยละ 75.19 ในปี 2556 

การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น
 เบี้ยประกันภัยรับเบ็ดเตล็ดอื่นในปี 2556 มีจำานวน 55.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.43 ของเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งหมด ลด
ลงร้อยละ 38.37 จากปีก่อน สาเหตุจากการประกันภัยเบ็ดเตล็ดบางประเภทที่ผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะต่ออายุ บริษัทรับความเสี่ยง
ภัยไว้เอง 25.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.71  บริษัทมีรายได้จากการรับประกันภัย 37.37 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.97 จาก ปีก่อน 

และมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 25.14 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 50.92 จากปีก่อน สาเหตุค่าสินไหมที่เกิดจากภัยน้ำาท่วมเมื่อปลาย
ปี 2554 บางรายมีการปรับประมาณการค่าสินไหมลดลงในปี 2556 รวมแล้วบริษัทมีกำาไรจากการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นก่อนหักค่าใช้
จ่ายดำาเนินงาน 12.23 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนเป็นผลขาดทุน 5.11 ล้านบาท 
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ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน
 ปี 2556  บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน 112.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.81 สาเหตุใหญ่
มาจากบริษัทประกันภัยต่อรายหนึ่งไม่สามารถจ่ายค่าสินไหมที่เกิดจากภัยน้ำาท่วมเมื่อปลายปี 2554 ส่วนที่รับประกันภัยต่อจากบริษัทได้
ครบถ้วน  สามารถชำาระให้ได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ทำาให้บริษัทต้องตั้งสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 47.50 ล้านบาท และค่าใช้
จ่ายในการขายที่ผันแปรตามปริมาณเบี้ยประกันภัยรับที่เพิ่มขึ้น หากไม่รวมสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 47.50 ล้านบาท นี้ ค่าใช้จ่าย
ดำาเนินงานปกติจะคงเหลือ 65.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียง 3.59 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.82 

รายได้จากการลงทุน
 ในปี 2556 บริษัทมีกำาไรจากการลงทุนรวม 20.25 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.24 จากปีก่อน ประกอบด้วย รายได้จากการ
ลงทุน (ดอกเบี้ยและเงินปันผล) 19.48 ล้านบาท กำาไรจากการจำาหน่ายหลักทรัพย์ 1.46 ล้านบาท โดยมีการตั้งด้อยค่าของหลักทรัพย์
บางตัว จำานวน 0.7 ล้านบาท สาเหตุมาจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของไทย ณ สิ้นปี 2556 ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2555 อันเนื่องมาจาก
ปัญหาทางการเมืองของประเทศ และปริมาณเงินลงทุนของบริษัทที่ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทต้องเตรียมกระแสเงินสดสำารอง
สำาหรับจ่ายค่าสินไหมน้ำาท่วมเมื่อปลายปี 2554 ให้แก่ผู้เอาประกันภัย 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172  แห่งบริษัทสำานักงาน เอินส์ท 

แอนด์ ยัง จำากัด ในการตรวจสอบงบการเงินเปรียบเทียบประจำาปี 2556 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นรับรองงบการเงิน
โดยไม่มีเงื่อนไขเช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมา

            หน่วย : บาท

ปี 2556 ปี 2555

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 710,000 710,000

ค่าบริการอื่น

   สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน -   60,000

   สอบทานเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงสำาหรับงวดเดือนมิถุนายน 110,000 110,000

   สอบทานเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงสำาหรับงวดเดือนธันวาคม 290,000 290,000

รวม 1,110,000      1,170,000

 ผู้สอบบัญชีได้ส่งแบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่ได้รับดังกล่าวข้างต้นให้แก่บริษัทแล้ว



รายงานผู้สอบบัญชี

งบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท อินทรประกันภัย จำากัด (มหาชน)

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท อินทรประกันภัย จำากัด (มหาชน) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำาหรับ

ปีส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำาคัญและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผูบ้รหิารเปน็ผูร้บัผดิชอบในการจดัทำาและการนำาเสนองบการเงนิเหลา่นีโ้ดยถกูตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำา งบการเงินที่

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

 ขา้พเจา้เปน็ผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ตอ่งบการเงนิดงักลา่วจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ข้าพเจ้า

ได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึง่กำาหนดใหข้้าพเจา้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถงึ

วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำานวนเงินและ                    

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมิน

ความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิด

พลาด ในการประเมินความเส่ียงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับ การจัดทำาและการนำา

เสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมิน

ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทำาขึ้นโดยผู้
บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม 

 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความ

เห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำาเนินงานและกระแส
เงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท อินทรประกันภัย จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

 ข้าพเจ้าขอให้สังเกตเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี

ก. ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และข้อ 4 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเนื่องจาก

การนำามาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่12 เรือ่งภาษเีงนิได ้มาถอืปฏบิตั ิและการปรบัปรงุการคำานวณสำารองเบีย้ประกัน

ภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ บริษัทฯได้ปรับย้อนหลังงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2555 ที่แสดงเป็น

ข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและการปรับปรุงการ

คำานวณสำารองเบีย้ประกนัภยัทียั่งไม่ถอืเปน็รายไดด้งักลา่ว และนำาเสนอ งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

2555 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบายการบัญชีเก่ียวกับภาษีเงินได้ท่ีได้นำามาถือปฏิบัติใหม่และการ

ปรับปรุงการคำานวณสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ดังกล่าวด้วยเช่นกัน 

ข. ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 บริษัทฯได้เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีเกี่ยวกับการ

บันทึกสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ โดยใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีข้างต้นแต่อย่างใด

 นงลักษณ์ พุ่มน้อย

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172

 บริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด

 กรุงเทพฯ: 20 กุมภาพันธ์ 2557
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

     (หน่วย: บาท) 
 หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

   (ปรับปรุงใหม่) 
สินทรัพย์    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8  282,084,211   110,884,902   116,804,280 
รายได้จากการลงทุนค้างรับ   2,830,958   3,262,977   3,357,972 
เบี้ยประกันภัยค้างรับ 9, 12  56,186,429   74,125,936   119,276,522 
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 10, 12  695,178,575   1,133,350,582   1,489,527,542 
สินทรัพย์ลงทุน    
   เงินลงทุนในหลักทรัพย์    
      เงินลงทุนเผื่อขาย 11  116,145,303   116,219,860   102,523,800 
      เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด 11  177,042,071   305,115,606   297,152,542 
      เงินลงทุนทั่วไป 11  558,960   558,960   558,960 
   เงินให้กู้ยืม   416,394   315,305   96,812 
ทรัพย์สินรอการขาย   540,000   590,000   5,000 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13  31,202,449   33,240,333   35,828,725 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14  172,319   212,146   257,669 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 4, 15  20,903,807   30,462,069   37,646,902 
ค่าสินไหมค้างรับจากคู่กรณี   2,818,271   5,974,497   15,652,081 
สินทรัพย์อื่น 16  21,853,981   26,227,708   14,003,602 
รวมสินทรัพย์   1,407,933,728   1,840,540,881   2,232,692,409 
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ    
หนี้สิน    
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 17  394,526,035   187,064,841   233,765,948 
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย    
   สำารองค่าสินไหมทดแทนและ    
      ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 18  375,154,518   1,026,347,639   1,397,814,657 
   สำารองเบี้ยประกันภัย 19  378,671,742   336,401,377   320,697,018 
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย 20  9,969,626   9,716,673   9,717,255 
ค่านายหน้าค้างจ่าย   12,027,892   12,740,378   23,043,985 
หนี้สินอื่น    
   เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า   51,597,239   76,704,377   1,686,613 
   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   17,284,397   13,567,205   13,093,506 
   เจ้าหนี้อื่น   9,408,565   8,695,861   8,462,568 
   อื่น ๆ   5,760,572   4,250,944   7,167,078 
รวมหนี้สิน   1,254,400,586   1,675,489,295   2,015,448,628 
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่วนของเจ้าของ    

ทุนเรือนหุ้น    

   ทุนจดทะเบียน    

      หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 100,000,000   100,000,000   100,000,000 

   ทุนที่ออกและชำาระแล้ว    

      หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 100,000,000   100,000,000   100,000,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ   138,110,766   138,110,766   138,110,766 

ขาดทุนสะสม    

   จัดสรรแล้ว    

      สำารองตามกฎหมาย 26  10,000,000   10,000,000   10,000,000 

   ยังไม่จัดสรร (ขาดทุน)   (89,658,734)  (85,495,022)  (22,849,853)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ   (4,918,890)  2,435,842   (8,017,132)

รวมส่วนของเจ้าของ   153,533,142   165,051,586   217,243,781 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ   1,407,933,728   1,840,540,881   2,232,692,409 

     (หน่วย: บาท) 
 หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

   (ปรับปรุงใหม่)
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท) 
 หมายเหตุ 2556 2555
   (ปรับปรุงใหม่) 
รายได้   
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ  12, 21  297,923,046   313,002,969 
รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 12, 21  300,446,433   162,673,959 
รวมรายได้   598,369,479   475,676,928 
ค่าใช้จ่าย   
การรับประกันภัย   
   ค่าสินไหมทดแทน   
      ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการ   
         จัดการค่าสินไหมทดแทน 21  160,263,906   237,827,491 
   ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 12, 21  174,332,163   149,107,351 
   ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 21  138,185,763   100,316,657 
เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำากัด 21  24,839,295   8,939,767 
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 21, 22  112,788,290   61,697,644 
รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย   610,409,417   557,888,910 
ขาดทุนจากการรับประกันภัย   (12,039,938)  (82,211,982)
รายได้จากการลงทุนสุทธิ   19,482,662   21,655,051 
กำาไรจากเงินลงทุน   1,456,990   4,052,736 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน   (693,354)  - 
รายได้อื่น   6,600,612   3,771,134 
กำาไร (ขาดทุน) จากการดำาเนินงาน   14,806,972   (52,733,061)
เงินสมทบสำานักงานคณะกรรมการกำากับและ   
   ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย   (3,022,584)  (2,439,667)
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย 29  (2,523,456)  (2,171,074)
เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย   (2,027,698)  (729,777)
กำาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   7,233,234   (58,073,579)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 15  (11,396,946)  (4,571,590)
ขาดทุนสำาหรับปี   (4,163,712)  (62,645,169)
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   
   ผลกำาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย   (9,193,416)  13,066,217 
   ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   1,838,684   (2,613,243)
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี - สุทธิจากภาษี   (7,354,732)  10,452,974 
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี   (11,518,444)  (52,192,195)
   
ขาดทุนต่อหุ้น 25   
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน    
   ขาดทุนสำาหรับปี  (0.42) (6.26)
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(หน่วย: บาท)
     องค์ประกอบอื่นของ 

     ส่วนของเจ้าของ 

     กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

                     กำาไรสะสม  ส่วนเกิน (ต่ำากว่า) ทุน 

 ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน  จัดสรรแล้ว  จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน 

 และชำาระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ สำารองตามกฎหมาย ยังไม่จัดสรร ในหลักทรัพย์เผื่อขาย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - ตามที่รายงานไว้เดิม  100,000,000   138,110,766   10,000,000   (57,698,482)  (10,021,414)  180,390,870 
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 4)  -   -   -   35,642,620   2,004,282   37,646,902 
ผลสะสมจากการปรับปรุงการคำานวณสำารองเบี้ยประกันภัย      
   ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (หมายเหตุ 4)  -   -   -   (793,991)  -   (793,991)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - หลังการปรับปรุง  100,000,000   138,110,766   10,000,000   (22,849,853)  (8,017,132)  217,243,781 
กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี - ปรับปรุงใหม่  -   -   -   (62,645,169)  10,452,974   (52,192,195)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง  100,000,000   138,110,766   10,000,000   (85,495,022)  2,435,842   165,051,586 
      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามที่รายงานไว้เดิม  100,000,000   138,110,766   10,000,000   (121,020,479) 3,044,803 130,135,090 
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 4)  -   -   -   31,071,030   (608,961)  30,462,069 

ผลสะสมจากการปรับปรุงการคำานวณสำารองเบี้ยประกันภัย      
   ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (หมายเหตุ 4)  -   -   -   4,454,427   -   4,454,427 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังการปรับปรุง  100,000,000   138,110,766   10,000,000   (85,495,022)  2,435,842   165,051,586 

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  -   -   -   (4,163,712)  (7,354,732)  (11,518,444)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  100,000,000   138,110,766   10,000,000   (89,658,734)  (4,918,890)  153,533,142 

      

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)
  2556   2555 
  (ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน  

เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง  999,720,762   932,960,638 
เงินรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ  603,336,866   249,897,885 
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง  (1,169,148,754)  (852,899,069)
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการ  

   รับประกันภัยโดยตรง  (12,263,299)  (9,899,320)
ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง  (174,192,970)  (157,672,797)
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น  (163,682,794)  (108,148,029)
ดอกเบี้ยรับ  14,055,366   15,756,641 
เงินปันผลรับ  5,985,780   5,425,755 
รายได้อื่น  6,598,120   3,001,880 
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน  (58,035,036)  (76,308,820)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน   52,374,041   2,114,764 
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  

กระแสเงินสดได้มา  

   เงินลงทุนในหลักทรัพย์  32,277,142   176,214,617 
   เงินให้กู้ยืม  368,911   201,507 
   เงินฝากสถาบันการเงิน  368,000,000   377,000,000 
   อุปกรณ ์  4,486   771,296 
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน   400,650,539   554,187,420 
กระแสเงินสดใช้ไป  

   เงินลงทุนในหลักทรัพย์  (30,885,296)  (141,549,610)
   เงินให้กู้ยืม  (470,000)  (420,000)
   เงินฝากสถาบันการเงิน  (249,800,000)  (419,000,000)
   อุปกรณ ์  (669,976)  (1,251,952)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน   (281,825,272)  (562,221,562)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน  118,825,267   (8,034,142)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ   171,199,308   (5,919,378)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นป ี  110,884,903  116,804,280
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 8)  282,084,211  110,884,902
 - -
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม  

รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย  

   ผลกำาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย  (7,316,063)  13,066,217

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อินทรประกันภัย จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

 บริษัท อินทรประกันภัย จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชน ซ่ึงจัดต้ังและมีภูมิลำาเนาใน ประเทศไทย ธุรกิจ

หลักของบริษัทฯคือการรับประกันวินาศภัย ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี 364/29 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนน

พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 บริษัทฯมีสาขาจำานวน 5 แห่ง

1.2 ผลกระทบจากมหาอุทกภัย

ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 ได้เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงขึ้นในประเทศไทย วิกฤตการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบ

อย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงิน โดยบริษัทฯได้บันทึกผลกระทบดังกล่าวในงบการเงินจนถึงวันที่  31 ธันวาคม 

2556 ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ค่าสินไหม
ทดแทน              
ก่อนการ

ประกันภัยต่อ

ค่าสินไหมทดแทน
ส่วนที่เรียกคืนจาก

การเอา
ประกันภัยต่อ

ค่าสินไหม
ทดแทน
หลังการ

ประกันภัยต่อ

ค่าสินไหม
ทดแทนจาก
สัญญารับ
ประกันภัย
ต่อช่วงแบบ

อัตราส่วนตาม
ข้อตกลง
ของตลาด

ค่าสินไหม
ทดแทนสุทธิ

สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหม

ทดแทนค้างจ่าย 97.80 (91.39) 6.41 21.30 27.71

ค่าสินไหมทดแทนจ่าย 604.22 (562.66) 41.56 5.66 47.22

รวม 702.02 (654.05) 47.97 26.96 74.93

สำารองส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อตามสัญญา Excess of Loss (29.28) - (29.28)

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ - รับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 18.69 26.96 45.65

หัก:  ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ - ส่วนที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายแล้วในปี 2554 (21.39) (20.76) (42.15)

 ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ - ส่วนที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายแล้วในปี 2555 (0.75) (9.26) (10.01)

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ - ส่วนที่ปรับลดค่าใช้จ่ายในปี 2556 (3.45) (3.06) (6.51)

บรษิทัฯไดป้ระมาณการอย่างดีทีส่ดุสำาหรบัสำารองคา่สนิไหมทดแทนและสำารองประกนัภยัสว่นท่ีเรยีกคนืจากบรษิทั

ประกันภัยต่อ โดยอ้างอิงจากเอกสารหลักฐานและรายงานการสำารวจภัยที่ได้รับ 
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1.3 ข้อสมมติฐานทางการบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีขาดทุนสะสมจำานวน 80 ล้านบาท (2555: 85 ล้านบาท) ถึงแม้ว่าปัจจัยดัง
กล่าวจะทำาให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถในการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ แต่ฝ่ายบริหารของ 
บรษิทัฯกำาลงัอยู่ระหวา่งการพจิารณาปรบัปรงุแผนการดำาเนนิงานของบรษิทัฯและเชือ่วา่จะแกป้ญัหาได ้จากเหตผุล
ดังกล่าวงบการเงินนี้ยังคงจัดทำาขึ้นภายใต้ข้อสมมติฐานการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องของกิจการ

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

 งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ. 2547 
และได้จัดทำาข้ึนตามวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่ง
กำาหนดโดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) การแสดงรายการ
ในงบการเงนินีไ้ดจ้ดัทำาขึน้เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามรปูแบบงบการเงนิท่ีประกาศโดยคณะกรรมการกำากับและสง่เสรมิการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
แปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

 งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่

 มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

 (ก) มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 8 ส่วนงานดำาเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดำาเนินงาน

ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคา   ที่
ตีราคาใหม่

ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของ           
ผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน
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มาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบัญชแีละแนวปฏบัิตทิางบญัชี

ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานฉบบันีก้ำาหนดใหก้จิการระบผุลแตกตา่งช่ัวคราวทีเ่กดิจากความแตกตา่งระหวา่งมลูคา่สนิทรพัยแ์ละ

หนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษี

เงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด บริษัทฯได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในไตรมาสที่ 

1 ของปีปัจจุบันและปรับย้อนหลังงบการเงินของปีก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทฯ

รับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4

(ข) มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่จะมีผลบังคับในอนาคต

วันที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนำาเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลก

เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

1 มกราคม 2557

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1 มกราคม 2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการ

ดำาเนินงานที่ยกเลิก

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดำาเนินงาน 1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการบัญชี
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วันที่มีผลบังคับใช้
ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าดำาเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำาขึ้นตามรูปแบบ

กฎหมาย

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน 

การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า

หรือไม่

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอนการ

บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

1 มกราคม 2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 1 มกราคม 2557

ฝา่ยบรหิารของบรษัิทฯเชือ่วา่มาตรฐานการบัญช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการ

บญัชแีละการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิขา้งตน้จะไมก่ระทบอยา่งเปน็สาระสำาคญัตอ่งบการเงนิ
เมื่อนำามาถือปฏิบัติ ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย ซึ่งอยู่ระหว่างการ

ประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้ และยังไม่สามารถสรุปผลได้ในขณะนี้

4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำามาตรฐานการบัญชีใหม่ เรื่อง ภาษีเงินได้   

มาถือปฏิบัติ และการปรับปรุงการคำานวณสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

4.1 ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำามาตรฐานการบัญชีใหม่ เรื่อง ภาษีเงินได้
มาถือปฎิบัติ

 ในไตรมาส 1 ของปีปัจจุบัน บริษัทฯได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำาคัญตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินข้อ 3 เนื่องจากบริษัทฯนำามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ ผลสะสมของ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ

เจ้าของ
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จำานวนเงนิของรายการปรบัปรงุทีม่ผีลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงนิและงบกำาไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ มี

ดังนี้ 
(หน่วย: บาท)

31 ธันวาคม 

2556

31 ธันวาคม 

2555

1 มกราคม 

2555

งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 20,903,807 30,462,069 37,646,902

ขาดทุนสะสมลดลง 19,674,084 31,071,030 35,642,620

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น (ลดลง) 1,229,723 (608,961) 2,004,282

(หน่วย: บาท)

2556 2555

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กำาไรขาดทุน:

ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 11,396,946 4,571,590

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น 1.14 0.46

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลกำาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น (ลดลง) 1,838,684 (2,613,243)

4.2 ผลสะสมจากการปรับปรุงการคำานวณสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

 ในไตรมาสที่สี่ของปีปัจจุบัน บริษัทฯพบว่าการคำานวณสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2555 สูงไป เนื่องจากบริษัทฯคำานวณสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้สำาหรับกรมธรรม์บาง
ฉบับเกินกว่าระยะเวลาคุ้มครองตามกรมธรรม์ ดังนั้นบริษัทฯจึงได้ทำาการปรับปรุงรายการบัญชีโดยแสดงผลของ

รายการปรับปรุงดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

จำานวนเงนิของรายการปรบัปรงุทีม่ผีลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงนิและงบกำาไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ มี

ดังนี้ 

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 

2555 1 มกราคม 2555

งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อลดลง 8,667,268 7,954,648

สำารองเบี้ยประกันภัยลดลง 13,121,695 7,160,657

ขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น (ลดลง) (4,454,427) 793,991
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(หน่วย: บาท)

2555

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กำาไรขาดทุน:

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้เพิ่มขึ้น 5,248,418

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลง 0.52

5. การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 บริษัทฯได้เปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้จากวิธี

ถัวเฉลี่ยตามอายุกรมธรรม์ (วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่) เป็นวิธีถัวเฉลี่ยตามอายุกรมธรรม์ (วิธีเศษหนึ่งส่วนสามร้อย

หกสิบห้า) โดยใช้วิธีเปลี่ยนทันทีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป เพื่อให้การบันทึกสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยัง

ไม่ถือเป็นรายได้สอดคล้องกับระยะเวลาคุ้มครองตามกรมธรรม์แต่ละฉบับ

6. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

6.1 การรับรู้รายได้

(ก) เบี้ยประกันภัยรับ 

 เบี้ยประกันภัยรับประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผู้เอาประกันภัย และเบี้ยประกัยภัยต่อรับ หัก

ด้วยมูลค่าของกรมธรรม์ที่ยกเลิกและการส่งคืนเบี้ยประกันภัย และปรับปรุงด้วยสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยัง

ไม่ถือเป็นรายได้

 เบีย้ประกนัภยัรบัโดยตรงจากผูเ้อาประกันภัยถือเป็นรายได้ตามวนัทีท่ีมี่ผลบังคบัใช้ในกรมธรรม์ประกนัภยั ใน

กรณีที่กรมธรรม์มีอายุการคุ้มครองเกิน 1 ปีจะบันทึกรายได้เป็นรายการรับล่วงหน้า โดยทยอยรับรู้เป็นราย

ได้ตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี

เบี้ยประกันภัยต่อรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯได้รับใบคำาขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้งการเอาประกันภัย

ต่อจากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 

(ข)  รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ

รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นรายได้ในงวดที่ได้ให้บริการ

ในกรณีที่เป็นค่าจ้างและค่านายหน้าสำาหรับการเอาประกันภัยต่อที่มีอายุการคุ้มครองเกิน 1 ปี จะบันทึกราย

ได้เป็นรายการรับล่วงหน้า โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี

(ค) ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับจากเงินลงทุน

 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เงินปันผลรับถือเป็นราย

ได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล
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(ง) กำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

 กำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่ที่เกิดรายการ

6.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

(ก) เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย

 เบี้ยประกันภัยต่อจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อได้โอนความเสี่ยงจากการประกันภัย

ให้บริษัทรับประกันภัยต่อแล้ว 

(ข) ค่าใช้จ่ายค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ

 ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จถือเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ

(ค) ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน

 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้

จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยต่อ ซึ่งแสดง

ตามมลูคา่ของคา่สนิไหมทดแทนและคา่ใชจ้า่ยอืน่ท่ีเกีย่วขอ้งและรายการปรบัปรงุคา่สนิไหมของงวดปัจจบุนั

และงวดก่อนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี หักด้วยมูลค่าซากและการรับคืนอื่น (ถ้ามี) และหักด้วยค่าสินไหมรับคืน

จากการเอาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง

 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงจะรับรู้เมื่อ

ได้รับแจ้งจากผู้เอาประกันภัยตามจำานวนท่ีผู้เอาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร 

มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง

 คา่สนิไหมทดแทนและคา่ใชจ้า่ยในการจดัการคา่สนิไหมทดแทนจากการรบัประกนัภยัตอ่จะรบัรูเ้มือ่ไดร้บัแจง้

จากบริษัทประกันต่อตามจำานวนที่ได้รับแจ้ง

6.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด หมายถงึเงนิสดและเงนิฝากธนาคารและเงนิลงทนุระยะสัน้ทีม่ ีสภาพคล่องสงู 
ซึ่งถึงกำาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้

6.4 เบี้ยประกันภัยค้างรับและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เบี้ยประกันภัยค้างรับทั้งจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยต่อแสดงด้วยมูลค่าสุทธิ ที่จะ

ได้รับ โดยบริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ 

ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ วันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงาน

6.5 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อและเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
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(ก) สนิทรพัย์จากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจำานวนเงนิคา้งรบัจากการประกนัภยัตอ่ เงนิมดัจำาทีว่างไวจ้ากการ

รับประกันภัยต่อ และสำารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อ 

เงนิคา้งรบัจากบริษทัประกนัภัยต่อประกอบดว้ยคา่จา้งและคา่บำาเหนจ็คา้งรบั คา่สนิไหมทดแทนคา้งรบั และ

รายการค้างรับอ่ืนๆ จากบริษัทประกันภัยต่อยกเว้นเบี้ยประกันภัยค้างรับ หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดย

บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ่ง

พิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบันของเงินค้างรับจากบริษัทประกันภัยต่อ ณ 

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

สำารองประกันภัยส่วนท่ีเรียกคืนจากการประกันภัยต่อประมาณข้ึนโดยอ้างอิงสัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง

ของสำารองเบีย้ประกนัภยั และสำารองคา่สนิไหมทดแทนและคา่สนิไหมทดแทนคา้งจา่ยตามกฎหมายว่าดว้ย

การคำานวณสำารองประกันภัย

(ข)  เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อแสดงด้วยจำานวนเงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ และเงินมัดจำาที่บริษัทถือไว้

จากการเอาประกันภัยต่อ

 เงินค้างจ่ายจากบริษัทประกันภัยต่อประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย และรายการค้างจ่ายอื่นๆ ให้กับ

บริษัทประกันภัยต่อ ยกเว้นค่าสินไหมทดแทน

บรษิทัฯ แสดงรายการประกนัภยัตอ่ดว้ยยอดสทุธขิองกิจการเดียวกัน (สนิทรพัยจ์ากการประกันภยัต่อหรอืเจ้าหนี้

บริษัทประกันภัยต่อ) เมื่อเข้าเงื่อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้

(1) กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนำาจำานวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ

(2) กิจการต้ังใจที่จะรับหรือจ่ายชำาระจำานวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับ

ประโยชน์จากสินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายชำาระหนี้สิน

6.6 เงินลงทุนในหลักทรัพย์

(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์

ดังกล่าวบันทึกในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำาหน่ายหลัก

ทรัพย์นั้นออกไป 

(ข) เงนิลงทนุในตราสารหนีท้ีจ่ะครบกำาหนดชำาระในหนึง่ป ีรวมทัง้ท่ีจะถอืจนครบกำาหนดแสดงมลูคา่ตามวธิรีาคา

ทุนตัดจำาหน่าย บริษัทฯตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตำ่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่ง

จำานวนที่ตัดจำาหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ ตราสารหนี้จัดเป็นประเภทที่จะถือจน

ครบกำาหนด เมื่อบริษัทฯมีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถที่จะถือไว้จนครบกำาหนดไถ่ถอน

(ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนท่ัวไป ซ่ึงแสดงในราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า (ถ้ามี)

 มลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาดคำานวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสดุ ณ สิน้วนัทำาการสดุทา้ย

ของป ีสว่นมลูคา่ยตุธิรรมของตราสารหนีค้ำานวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนทีป่ระกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้

ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
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 บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักในการคำานวณต้นทุนของเงินลงทุน

 ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯ จะปรับมูลค่าของเงิน

ลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชี

และมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ตำ่ากว่า) ทุนจากการ

เปลี่ยนแปลงมูลค่าในส่วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

 เมือ่มกีารจำาหนา่ยเงนิลงทนุ ผลต่างระหวา่งสิง่ตอบแทนสทุธทิีไ่ดร้บักบัมลูคา่ตามบญัชขีองเงนิลงทนุ จะถกูบันทึก

ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

6.7 ทรัพย์สินรอการขาย

 ทรัพย์สินรอการขายตามที่กำาหนดโดย คปภ. ให้แสดงตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ทรัพย์สินรอการขายดัง

กลา่วหมายถงึ (1) ทรพัยส์นิทีต่กเปน็ของบรษิทัฯ เน่ืองจากการชำาระหน้ี หรอืเน่ืองจากการท่ีบรษิทัฯได้ซ้ือทรพัยส์นิ

ทีจ่ำานองไวก้บับรษิทัฯนัน้จากการขายทอดตลาดโดยคำาสัง่ศาลหรอืเจา้พนกังานพทิกัษท์รพัย ์รวมทัง้การเขา้ครอบ

ครองทรพัยส์นิจากการใหเ้ชา่การเงนิหรอืการใหเ้ชา่ซือ้ (2) ทีด่นิ อาคาร และทรพัยส์นิอืน่ รวมทัง้สทิธกิารเชา่เพือ่

ใช้ดำาเนินธุรกิจหรือสำาหรับพนักงานซึ่งมิได้ใช้เพื่อการดังกล่าวแล้ว

6.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 

 ทีด่นิแสดงมลูคา่ตามราคาทนุ อาคารและอปุกรณแ์สดงมูลคา่ตามราคาทุนหลงัหกัคา่เสือ่มราคาสะสมและคา่เผ่ือ

การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หักมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของ

อาคารและอุปกรณ์โดยวิธีเส้นตรง (ยกเว้นสินทรัพย์ที่ซื้อมาก่อนปี 2535 ใช้วิธียอดลดลง) ตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณดังต่อไปนี้ 

อาคาร 20 ปี

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำานักงาน 3 - 10 ปี

ยานพาหนะ 5 ปี

  ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

  ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดิน 

  บริษัทฯตัดรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เม่ือจำาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำาหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ จะ

รับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนเม่ือบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์น้ันออกจากบัญชี 

6.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำาหน่าย

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของ

สินทรัพย์นั้น 

 บริษัทฯตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิง
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เศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการ

ด้อยค่า บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจำาหน่ายและวิธีการตัดจำาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุก

สิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำาหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอายุการให้ประโยชน์ 10 ปี

6.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ

ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่ง

ทำาให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำาคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำานาจใน

การวางแผนและควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทฯ

6.11 เงินตราต่างประเทศ

 บริษัทฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลที่ใช้ในการดำาเนินงานของบริษัทฯ

 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์

และหนี้สินซึ่งเป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน

สิ้นรอบระยะเวลารายงาน

 กำาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

6.12 สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

  ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจำานวนที่จะจ่ายจริง ส่วนสำารองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับการแจ้ง

คำาเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยตามจำานวนท่ีผู้เอาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่าย

บริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง 

 บรษิทัฯไดต้ัง้สำารองเพิม่เตมิสำาหรบัความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ได้มีการรายงานใหบ้รษิทัฯ ทราบ (Incurred 

but not reported claim: IBNR) ซึ่งคำานวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยคำานวณจากประมาณการ

ทีด่ทีีส่ดุของคา่สนิไหมทดแทนทีค่าดวา่จะจา่ยใหแ้กผู่เ้อาประกนัภยัในอนาคตสำาหรบัความสญูเสยีท่ีเกดิขึน้แลว้กอ่น

หรือ ณ วันที่ในรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียที่บริษัทฯ ได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับ

รายงาน สุทธิด้วยค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรู้ไปแล้วในบัญชี 

6.13 สำารองเบี้ยประกันภัย

  สำารองเบีย้ประกนัภยัประกอบดว้ย สำารองเบ้ียประกันภยัทีย่งัไม่ถือเป็นรายได้ และสำารองความเสีย่งภยัท่ียงัไมส่ิน้

สุด

   (ก) สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

บริษัทฯ บันทึกสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ซึ่งคำานวณจากเบี้ยประกันภัยรับก่อนการเอา
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ประกันภัยต่อด้วยวิธีการดังนี้
การประกันอัคคีภัย, ภัยทางทะเลและขนส่ง

 (ตัวเรือ), รถยนต์และภัยเบ็ดเตล็ด

-  วิธีถัวเฉลี่ยตามอายุกรมธรรม์ (วิธีเศษหนึ่งส่วนสาม

ร้อยหกสิบห้า)

การประกันภัยขนส่งเฉพาะเที่ยว การ

ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่มีระยะ

เวลาคุ้มครองไม่เกิน 6 เดือน

-  ร้อยละร้อยของเบี้ยประกันภัยรับ ตั้งแต่วันที่

กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลคุ้มครองตลอด

ระยะเวลาที่บริษัทยังคงให้ความคุ้มครองแก่              

ผู้เอาประกัน
การประกันภัยอิสรภาพ - ร้อยละเจ็ดสิบของเบี้ยประกันภัยรับ ตั้งแต่วันที่

กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลคุ้มครอง 

(ข) สำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด

สำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด เป็นจำานวนเงินที่บริษัทฯจัดสำารองไว้เพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่อาจ

เกิดขึ้นในอนาคตสำาหรับการประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่ ซึ่งคำานวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกัน

ภัย บริษัทฯ ใช้การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่

เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะเปรียบเทียบมูลค่าของสำารองความเสี่ยงภัยท่ียังไม่สิ้นสุดกับสำารอง

เบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ หากมูลค่าของสำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดสูงกว่าสำารองเบี้ยประกันภัย

ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ บริษัทฯจะรับรู้ส่วนต่างและแสดงรายการสำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดในงบการเงิน

6.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์

  ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯจะทำาการประเมินการดอ้ยคา่ของทีด่นิ อาคารและอปุกรณห์รอืสนิทรพัย์

ไม่มีตัวตน หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือมูลค่าที่คาดว่า

จะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง 

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า 

  บริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีรับรู้
ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์น้ัน และจะกลับรายการ

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้กำาหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับ

คืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการ กลับ

รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีท่ีควรจะเป็น หากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการ

ด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปใน
ส่วนของกำาไรหรือขาดทุนทันที 

6.15 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
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บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่

บริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงิน

ที่บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  

บริษัทฯมีภาระสำาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯถือว่า

เงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน 

บริษัทฯคำานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่

ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดย ผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าว

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออก

จากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

 หนี้สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม

โครงการผลประโยชนห์กัด้วยต้นทนุบรกิารในอดตีทีย่งัไมไ่ดร้บัรูแ้ละผลกำาไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้รับรู้ 

6.16 ประมาณการหนี้สิน

 บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดข้ึนแล้ว 

และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น 

และบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

6.17 ภาษีเงินได้

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำานวณจาก

กำาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับ

ใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
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 บริษัทฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์

ภาษเีงินไดร้อการตดับญัชสีำาหรบัผลแตกตา่งชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษ ีรวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษทีีย่งัไมไ่ดใ้ชใ้นจำานวน

เท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง

ชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

 บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะ

ทำาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีกำาไรทางภาษีเพียงพอ

ต่อการนำาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

 บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่

ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ

7. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ

 ในการจดัทำางบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป ฝา่ยบรหิารจำาเปน็ตอ้งใชด้ลุยพนิจิและการประมาณ

การในเรือ่งทีมี่ความไม่แนน่อนเสมอ การใชด้ลุยพนิจิและการประมาณการดงักลา่วนีส้ง่ผลกระทบตอ่จำานวนเงนิท่ี

แสดงในงบการเงนิและตอ่ขอ้มลูทีแ่สดงในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ผลท่ีเกิดข้ึนจรงิอาจแตกต่างไปจากจำานวน

ที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ มีดังนี้

 สัญญาเช่า 

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้

ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยง

และผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

 ในการประมาณค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ฝา่ยบรหิารจำาเป็นตอ้งใช้ดลุยพนิจิในการประมาณการผลขาดทนุ

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและ

สภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน

 บรษิทัฯจะตัง้คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขายและเงนิลงทนุทัว่ไปเม่ือมูลคา่ยติุธรรมของเงนิ

ลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำาคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุป

วา่เงนิลงทนุดงักลา่วไดล้ดลงอยา่งมสีาระสำาคญัหรอืเป็นระยะเวลานานหรอืไม่นัน้จำาเป็นต้องใช้ดุลยพนิจิของฝ่าย

บริหาร

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

 ในการคำานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการให้ประโยชน์

และมลูคา่คงเหลอืเมือ่เลกิใชง้านของอาคารและอปุกรณ ์และต้องทบทวนอายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมูลคา่คงเหลอื
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ใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

 นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึก

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่หากคาดวา่มลูคา่ทีค่าดวา่จะได้รบัคนืตำา่กวา่มูลคา่ตามบัญชีของสนิทรพัยน์ัน้ ในการนีฝ่้าย

บรหิารจำาเปน็ต้องใชด้ลุยพนิจิทีเ่กีย่วข้องกบัการคาดการณร์ายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยในอนาคตซึง่เกีย่วเนือ่งกบัสนิทรพัย์

นั้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่าย

บริหารจำาเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ รวมทั้งการเลือกอัตราคิด

ลดที่เหมาะสมในการคำานวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

 สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯต้องประมาณการสำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

โดยแยกพิจารณาสองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและบริษัทฯได้รับรายงานความเสียหายแล้ว 

และส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่บริษัทฯยังไม่ได้รับรายงาน (Incurred but not reported - IBNR) 

ซึ่งต้องใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น วิธี Chain Ladder และวิธี Bornheutter-

Ferguson ในการประมาณการ 

ขอ้สมมตหิลกัทีใ่ชใ้นวธีิการทางคณิตศาสตรป์ระกนัภยัดงักลา่วประกอบดว้ยขอ้มลูในอดตี ซึง่ไดแ้ก ่การเปลีย่นแปลง

ประมาณการค่าสนิไหมทดแทน การจา่ยชำาระคา่สนิไหมทดแทน คา่สนิไหมทดแทนเฉลีย่ จำานวนครัง้ของคา่สนิไหม 

เปน็ตน้ ในการคำานวณตามวธิกีารทางคณติศาสตรป์ระกันภยันี ้จะทำาการวเิคราะหต์ามประเภทของการรบัประกนั

ภัย และต้องใช้นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความ

เข้าใจในธุรกิจประกันภัยและความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯเป็นผู้วิเคราะห์

อย่างไรก็ตามประมาณการดังกล่าวเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต จึงอาจแตกต่างกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

จริงได้

สำารองความเสี่ยงภัยที่ไม่สิ้นสุด

สำารองประกันภัยสำาหรับความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดคำานวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้การ

ประมาณการทีดี่ทีส่ดุของค่าสนิไหมทดแทนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ในระยะเวลาเอาประกนัภยัทีเ่หลอือยู ่ซึง่การประมาณ

เงินสำารองดังกล่าวจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและประมาณการอย่างดี

ที่สุด ณ ขณะนั้น

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 
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 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่ง

ต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรา

มรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน เป็นต้น

คดีฟ้องร้อง

บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมิน

ผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไม่เกินกว่าจำานวนที่ได้บันทึกไว้แล้ว ณ วันสิ้น

รอบระยะเวลารายงาน 

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: บาท)

2556 2555

เงินสด 390,000 360,000

เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำาหนดระยะเวลาจ่ายคืน 157,694,211 55,524,902

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นกำาหนดระยะเวลา 224,800,000 274,000,000

รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 382,884,211 329,884,902

หัก: เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นที่มีระยะเวลา

         ครบกำาหนดเกินกว่า 3 เดือนนับแต่วันที่ได้มา (86,800,000) (205,000,000)

        เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำากัดในการใช้ (14,000,000) (14,000,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 282,084,211 110,884,902

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯได้นำาเงินฝากประจำาจำานวน 14 ล้านบาท (2555: 14 ล้านบาท) ไปวางไว้กับ

นายทะเบียนเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำาประกันตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำามีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.50 ถึง 3.15 

ต่อปี (2555: ร้อยละ 0.50 ถึง 4.00 ต่อปี)
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9. เบี้ยประกันภัยค้างรับ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยค้างรับจำาแนกอายุตามเงินต้นที่ค้างชำาระ

นับตั้งแต่วันครบกำาหนดชำาระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัยแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)
2556

จากผู้เอา
จากตัวแทน

และ จากการรับ

ประกันภัย
นายหน้า
ประกันภัย ประกันภัยต่อ รวม

ยังไม่ถึงกำาหนดรับชำาระ 1,626,872 46,543,995 291,673 48,462,540

ค้างรับไม่เกิน 30 วัน 2,063 6,823,915 169,344 6,995,322

ค้างรับ 31 - 60  วัน 12,741 429,243 51,066 493,050

ค้างรับ 61 - 90 วัน - 13,445 8,401 21,846

ค้างรับ 91 วัน - 1 ปี - 30,094 176,685 206,779

ค้างรับเกินกว่า 1 ปี - 3,195,037 6,892 3,201,929

รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ 1,641,676 57,035,729 704,061 59,381,466

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (3,195,037) - (3,195,037)

เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ 1,641,676 53,840,692 704,061 56,186,429

(หน่วย: บาท)

2555

จากผู้เอา
จากตัวแทน

และ จากการรับ

ประกันภัย
นายหน้า
ประกันภัย ประกันภัยต่อ รวม

ยังไม่ถึงกำาหนดรับชำาระ 481,132 67,841,675 1,262,529 69,585,336

ค้างรับไม่เกิน 30 วัน 175,154 1,533,219 54,661 1,763,034

ค้างรับ 31 - 60  วัน 112,133 300,249 109,102 521,484

ค้างรับ 61 - 90 วัน 18,751 63,479 768,201 850,431

ค้างรับ 91 วัน - 1 ปี 1,514 333,098 103,505 438,117

ค้างรับเกินกว่า 1 ปี - 3,265,037 90,174 3,355,211

รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ 788,684 73,336,757 2,388,172 76,513,613

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (2,387,677) - (2,387,677)

เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ 788,684 70,949,080 2,388,172 74,125,936

สำาหรับเบี้ยประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า บริษัทฯได้กำาหนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ท่ีเกินกว่ากำาหนดรับชำาระ บริษัทฯได้ดำาเนินการตามกฎหมายกับ

ตัวแทนและนายหน้าเป็นกรณีไป
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10. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
(หน่วย: บาท)

2556 2555

เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 163,899,694 95,719,633

สำารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ 531,278,881 1,037,630,949

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 695,178,575 1,133,350,582

สำารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รวมสำารองประกันภัยส่วนที่

เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อของอุทกภัยตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 จำานวนประมาณ 

120.7 ล้านบาท (2555: จำานวนประมาณ 606.9 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ยอดคงเหลือของเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อโดยจำาแนกอายุตาม

เงินต้นที่ค้างชำาระแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: บาท)

2556 2555

ยังไม่ถึงกำาหนดรับชำาระ 2,900 266,000

ค้างรับไม่เกินระยะเวลา  12  เดือน    187,128,190 95,163,158

ค้างรับเป็นระยะเวลา 1 - 2 ปี 23,916,226 290,475

ค้างรับเป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 ปี 352,378 -

รวม 211,399,694 95,719,633

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (47,500,000) -

รวมเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ - สุทธิ 163,899,694 95,719,633
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11. เงินลงทุนในหลักทรัพย์

11.1 เงินลงทุนเผื่อขาย

(หน่วย: บาท)

2556

ราคาทุน

กำาไรที่ยังไม่

เกิดขึ้นจริง

ขาดทุนที่ยังไม่

เกิดขึ้นจริง

มูลค่า

ยุติธรรม

ร้อยละของ

เงินลงทุนใน

หลักทรัพย์ต่อ

สินทรัพย์รวม
หลักทรัพย์รัฐบาลและ

รัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย 27,995,162 152,770 - 28,147,932 2.00
รวม 27,995,162 152,770 - 28,147,932 2.00
หลักทรัพย์เอกชน
หุ้นกู้ 34,167,983 290,410 - 34,458,393 2.45
หุ้นทุน 40,855,949 - (15,436,222) 25,419,727 1.81
หน่วยลงทุน 33,030,846 - (4,911,595) 28,119,251 2.00
รวม 108,054,778 290,410 (20,347,817) 87,997,371 6.26
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (13,756,023) - 13,756,023 - -
รวม 94,298,755 290,410 (6,591,794) 87,997,371 6.26
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 122,293,917 443,180 (6,591,794) 116,145,303 8.26

(หน่วย: บาท)
2555

ราคาทุน
กำาไรที่ยังไม่

เกิดขึ้นจริง

ขาดทุนที่ยังไม่

เกิดขึ้นจริง

มูลค่า

ยุติธรรม

ร้อยละของ

เงินลงทุนใน

หลักทรัพย์
ต่อสินทรัพย์

รวม
หลักทรัพย์รัฐบาลและ

รัฐวิสาหกิจ

พันธบัตรรัฐบาลไทย 14,416,160 106,220 - 14,522,380 0.79

รวม 14,416,160 106,220 - 14,522,380 0.79

หลักทรัพย์เอกชน

หุ้นกู้ 39,741,847 174,262 - 39,916,109 2.17

หุ้นทุน 39,048,872 1,501,284 (13,062,669) 27,487,487 1.49

หน่วยลงทุน 33,030,846 1,263,038 - 34,293,884 1.86

รวม 111,821,565 2,938,584 (13,062,669) 101,697,480 5.50

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (13,062,669) - 13,062,669 - -

รวม 98,758,896 2,938,584 - 101,697,480 5.50

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 113,175,056 3,044,804 - 116,219,860 6.28
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11.2 เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด

(หน่วย: บาท)

2556 2555

ราคาทุน/

ราคาทุนตัด

จำาหน่าย

ร้อยละของ

เงินลงทุนใน

หลักทรัพย์ต่อ

สินทรัพย์รวม

ราคาทุน/

ราคาทุนตัด

จำาหน่าย

ร้อยละของ

เงินลงทุนใน

หลักทรัพย์ต่อ

สินทรัพย์รวม
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย 41,233,169 2.93 36,094,159 1.96
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 10,008,902 0.71 15,021,447 0.82
รวม 51,242,071 3.64 51,115,606 2.78
หลักทรัพย์เอกชน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน 829,720 0.06 829,720 0.05
หุ้นกู้ 25,601,192 1.82 35,638,581 1.94
รวม 26,430,912 1.88 36,468,301 1.99
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (1,430,912) (0.10) (1,468,301) (0.08)
รวม 25,000,000 1.78 35,000,000 1.91
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำาหนดเกินกว่า 3 เดือน
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ 100,800,000 7.16 219,000,000 11.90
รวม 100,800,000 7.16 219,000,000 11.90
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด

สุทธิ 177,042,071 12.58 305,115,606 16.59

11.3 เงินลงทุนทั่วไป

(หน่วย: บาท)

2556 2555

ราคาทุน

ร้อยละของ
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่อ
สินทรัพย์รวม ราคาทุน

ร้อยละของ
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่อ
สินทรัพย์รวม

เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของ                             
ตลาดในประเทศ 559,020 0.04 559,020 0.03

รวม 559,020 0.04 559,020 0.03

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (60) 0.00 (60) 0.00

รวมเงินลงทุนทั่วไปสุทธิ 558,960 0.04 558,960 0.03
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11.4 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้

(หน่วย: บาท)

2556

ครบกำาหนด

น้อยกว่า 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม

เงินลงทุนเผื่อขาย

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

พันธบัตรรัฐบาลไทย 5,501,737 22,493,425 - 27,995,162

รวม 5,501,737 22,493,425 - 27,995,162

บวก: กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 9,437 143,333 - 152,770

รวม 5,511,174 22,636,758 - 28,147,932

หลักทรัพย์เอกชน

หุ้นกู้ 13,046,750 21,121,233 - 34,167,983

รวม 13,046,750 21,121,233 - 34,167,983

หัก: ขาดทุน ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 54,041 236,369 - 290,410

รวม 13,100,791 21,357,602 - 34,458,393

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 18,611,965 43,994,360 - 62,606,325

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

พันธบัตรรัฐบาลไทย 35,015,336 6,217,833 - 41,233,169

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 10,008,902 - - 10,008,902

รวม 45,024,238 6,217,833 - 51,242,071

หลักทรัพย์เอกชน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน - - 829,720 829,720

หุ้นกู้ 15,000,000 10,000,000 601,192 25,601,192

รวม 15,000,000 10,000,000 1,430,912 26,430,912

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า - - (1,430,912) (1,430,912)

รวม 15,000,000 10,000,000 - 25,000,000
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำาหนด

เกินกว่า 3 เดือน

เงินฝากธนาคารพาณิชย์ 91,000,000 9,800,000 - 100,800,000

รวม 91,000,000 9,800,000 - 100,800,000

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด 151,024,238 26,017,833 - 177,042,071
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 (หน่วย: บาท)

2555

ครบกำาหนด

น้อยกว่า 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม

เงินลงทุนเผื่อขาย

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

พันธบัตรรัฐบาลไทย 999,478 10,988,228 2,428,454 14,416,160

รวม 999,478 10,988,228 2,428,454 14,416,160
บวก (หัก): กำาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น

จริง (5) 99,737 6,488 106,220

รวม 999,473 11,087,965 2,434,942 14,522,380

หลักทรัพย์เอกชน

หุ้นกู้ 3,004,843 36,737,004 - 39,741,847

รวม 3,004,843 36,737,004 - 39,741,847
บวก (หัก): กำาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น

จริง (7,515) 181,777 - 174,262

รวม 2,997,328 36,918,781 - 39,916,109

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 3,996,801 48,006,746 2,434,942 54,438,489

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

พันธบัตรรัฐบาลไทย - 36,094,159 - 36,094,159

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 5,000,000 10,021,447 - 15,021,447

รวม 5,000,000 46,115,606 - 51,115,606

หลักทรัพย์เอกชน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน - - 829,720 829,720

หุ้นกู้ 10,000,000 25,000,000 638,581 35,638,581

รวม 10,000,000 25,000,000 1,468,301 36,468,301

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า - - (1,468,301) (1,468,301)

รวม 10,000,000 25,000,000 - 35,000,000
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำาหนด

เกินกว่า 3 เดือน 

เงินฝากธนาคารพาณิชย์ 204,000,000 15,000,000 - 219,000,000

รวม 204,000,000 15,000,000 - 219,000,000

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด 219,000,000 86,115,606 - 305,115,606

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินลงทุนในตั๋วเงินและหุ้นกู้ได้รวมเงินลงทุนของบริษัทบางแห่งที่อาจมีปัญหาในการ

จา่ยคนืเงนิลงทนุเปน็จำานวน 1.5 ลา้นบาท (2555: 1.5 ลา้นบาท) บรษิทัฯได้ต้ังคา่เผือ่การด้อยคา่สำาหรบัเงนิลงทนุ

ดังกล่าวไว้เต็มจำานวนแล้ว
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11.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯได้วางหลักทรัพย์บางส่วนไว้เป็นหลักประกันดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

2556 2555

หลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน (หมายเหตุ 27) 14,000 14,000
พันธบัตร เงินฝากและตั๋วแลกเงินจัดสรรไว้เป็นเงินสำารอง                       

ไว้กับนายทะเบียน (หมายเหตุ 28) 40,000 50,000
พันธบัตรวางค้ำาประกันที่เกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตาม

ปกติธุรกิจของบริษัท 1,600 2,000

รวม 55,600 66,000

12. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข

ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ

โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

 (หน่วย: พันบาท)

2556 2555 นโยบายการกำาหนดราคา
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย  

จำากัด (มหาชน)
(ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน)

เบี้ยประกันภัยต่อรับ 987 4,114 เป็นปกติทางการค้าของการประกันต่อตามประเภทของ

การประกันภัย และสัญญาประกันภัยต่อ
ค่าบำาเหน็จรับ 76 94 ตามที่ระบุในสัญญาเป็นปกติทางการค้า

เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย 408 488 เป็นปกติทางการค้าของการประกันต่อตามประเภทของ

การประกันภัย และสัญญาประกันภัยต่อ

ค่าบำาเหน็จจ่าย 109 435 ตามที่ระบุในสัญญาเป็นปกติทางการค้า

บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำากัด

(ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน)

เบี้ยประกันภัยรับ 192 3,110 อัตราเบี้ยประกันตามประเภทของการประกันภัย
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

2556 2555

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย  จำากัด

   เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 1,204 2,663

บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำากัด

   เบี้ยประกันภัยค้างรับ - 1,527
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการ

และผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

2556 2555

ผลประโยชน์ระยะสั้น 21.3 17.8

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 0.9 0.9

รวม 22.2 18.7
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13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: บาท)
เครื่อง

ตกแต่ง 

ติดตั้งและ

ที่ดิน อาคาร

อุปกรณ์

สำานักงาน

ยาน

พาหนะ รวม

ราคาทุน

1 มกราคม 2555 20,285,100 28,572,576 33,141,380 6,428,476 88,427,532

ซื้อเพิ่ม - - 1,251,952 - 1,251,952

จำาหน่าย - - (415,398) (1,485,545) (1,900,943)

31 ธันวาคม 2555 20,285,100 28,572,576 33,977,934 4,942,931 87,778,541

ซื้อเพิ่ม - - 669,976 - 669,976

จำาหน่าย - - (198,594) - (198,594)

31 ธันวาคม 2556 20,285,100 28,572,576 34,449,316 4,942,931 88,249,923

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 มกราคม 2554 - 20,646,583 28,526,006 3,426,218 52,598,807
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่

จำาหน่าย - - (413,362) (1,485,538) (1,898,900)

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 836,452 2,218,863 782,986 3,838,301

31 ธันวาคม 2555 - 21,483,035 30,331,507 2,723,666 54,538,208
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่

จำาหน่าย - - (196,600) - (196,600)

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 244,234 1,690,121 771,511 2,705,866

31 ธันวาคม 2556 - 21,727,269 31,825,028 3,495,177 57,047,474

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

31 ธันวาคม 2555 20,285,100 7,089,541 3,646,427 2,219,265 33,240,333

31 ธันวาคม 2556 20,285,100 6,845,307 2,624,288 1,447,754 31,202,449

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

2555 3,838,301

2556 2,705,866

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีอาคาร ยานพาหนะและอุปกรณ์จำานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่

ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำานวนเงินประมาณ 53.8 ล้าน

บาท (2555: 48.1 ล้านบาท)
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์

(หน่วย: บาท)
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

ราคาทุน

1 มกราคม 2554 1,068,615

ซื้อเพิ่ม -

31 ธันวาคม 2555 1,068,615

ซื้อเพิ่ม -

31 ธันวาคม 2556 1,068,615

การตัดจำาหน่ายสะสม

1 มกราคม 2554 810,946

ค่าตัดจำาหน่าย 45,523

31 ธันวาคม 2555 856,469

ค่าตัดจำาหน่าย 39,827

31 ธันวาคม 2556 896,296

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2555 212,146

31 ธันวาคม 2556 172,319

ค่าตัดจำาหน่ายที่รวมอยู่ในงบกำาไรขาดทุน

2555 45,523

2556 39,827
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15. ภาษีเงินได้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี - -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ                 

การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 11,396,946 4,571,590

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 11,396,946 4,571,590

 จำานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับผลกำาไรจากการวัดมูลค่า

   เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (1,838,684) 2,613,243

รวม (1,838,684) 2,613,243
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 รายการกระทบยอดจำานวนเงนิระหวา่งคา่ใช้จา่ยภาษเีงนิได้กับผลคณูของกำาไรทางบัญชีกับอตัราภาษท่ีีใช้สำาหรบั

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)

กำาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 7,233,234 (58,073,579)

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 23%

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 1,446,647 (13,356,923)
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก

   การเปล่ียนแปลงอัตราภาษี - 1,742,207

ผลกระทบทางภาษีของขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ 1,182,710 17,422,170

ผลกระทบทางภาษีของรายได้ที่ได้รับยกเว้นทางภาษีและ

   ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำามาหักภาษีได้ 8,767,589 (1,235,864)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 11,396,946 4,571,590
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 สว่นประกอบของสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดว้ยรายการ

ดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

งบแสดงฐานะการเงิน งบกำาไรขาดทุน

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม
31 ธันวาคม 

2556

31 ธันวาคม 

2555

1 มกราคม 

2555 2556 2555

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 3,743,410 1,307,118 4,596,701 (2,436,292) 3,289,584
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เบี้ยประกันภัย

ค้างรับ 161,472 - - (161,472) -

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น 786,889 767,195 767,195 (19,694) -

สำารองค่าสินไหมทดแทน 8,040,388 22,770,377 23,317,267 14,729,989 546,890
สำารองค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้น

แต่ยังมิได้รายงานให้บริษัทฯทราบ 

(IBNR) 1,910,600 1,376,800 2,111,800 (533,800) 735,000

สำารองผลประโยชน์พนักงาน 1,993,925 1,943,335 1,943,451 (50,590) 116
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลัก

ทรัพย์ 3,037,400 2,906,205 2,906,205 (131,195) -
ขาดทุน (กำาไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัด

มูลค่าเงินลงทุน - เงินลงทุนในหลัก

ทรัพย์เผื่อขาย 1,229,723 (608,961) 2,004,283 - -

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 20,903,807 30,462,069 37,646,902 11,396,946 4,571,590

ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็น ร้อยละ 

23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป และในเดือนธันวาคม 2554 ได้มีพระราชกฤษฎีกา
ประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวสำาหรับปี 2555     ถึงปี 2557 

บรษิทัฯไดส้ะทอ้นผลกระทบของการเปลีย่นแปลงอตัราภาษดีงักลา่วในการคำานวณภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชตีาม

ที่แสดงไว้ข้างต้นแล้ว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำานวน 93 ล้านบาท (2555:                     

87 ลา้นบาท) ทีบ่รษิทัฯไม่ได้บนัทกึสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีเนือ่งจากบรษิทัฯพจิารณาแลว้เหน็วา่บรษิทัฯ

อาจไม่มีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำาขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้
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16. สินทรัพย์อื่น

(หน่วย: บาท)

2556 2555

ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย 3,179,091 2,281,072

ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จจ่ายล่วงหน้า 9,033,207 13,830,920

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน 2,057,378 892,758

ลูกหนี้อื่น 3,369,146 5,722,016

อื่น ๆ 4,215,159 3,500,942

รวมสินทรัพย์อื่น 21,853,981 26,227,708

17. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

(หน่วย: บาท)

2556 2555

เบี้ยประกันภัยต่อค้างจ่าย 1,371,473 6,539,224

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ 349,592,403 179,136,192

เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่ออื่น 43,562,159 1,389,425

รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 394,526,035 187,064,841

18. สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

(หน่วย: บาท)

2556 2555

ยอดคงเหลือต้นปี 1,026,347,639 1,397,814,657

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายใน

การจัดการค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี 303,863,298 376,522,984

การเปลี่ยนแปลงค่าสินไหมทดแทน

และค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนของปีอุบัติเหตุปีก่อน (4,157,254) (22,379,488)

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย

ในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี (950,899,165) (725,610,514)

ยอดคงเหลือปลายปี 375,154,518 1,026,347,639

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายที่เกิดจากสัญญารับ

ประกันภัยต่อจำานวน 100.2 ล้านบาท (2555: 576.2 ล้านบาท)

 สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 รวมสำารองค่าสินไหมทดแทนของ
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มหาอุทกภัยตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 จำานวน 119.1 ล้านบาท (2555: จำานวน 625.4 ล้าน

บาท)

19. สำารองเบี้ยประกันภัย

 สำารองเบ้ียประกันภัย หมายถึง ภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย ซ่ึงเป็นจำานวนท่ีสูงกว่าระหว่างสำารองเบ้ียประกันภัย

ท่ียังไม่ถือเป็นรายได้และสำารองความเส่ียงภัยท่ียังไม่ส้ินสุด

19.1  สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

(หน่วย: บาท)

2556 2555

ยอดคงเหลือต้นปี 349,523,072 327,857,675

เบี้ยประกันภัยรับสำาหรับปี 1,009,379,863 809,645,594

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปีนี้ (980,231,193) (801,101,892)

ยอดคงเหลือปลายปี 378,671,742 336,401,377

19.2  สำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด

(หน่วย: บาท)
2556 2555

ยอดคงเหลือต้นปี 194,843,636 151,333,348

ประมาณการค่าสินไหมที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ 207,575,270 194,843,636

ความเสี่ยงภัยที่หมดสิ้นไปแล้วในปีนี้ (194,843,636) (151,333,348)

ยอดคงเหลือปลายปี 207,575,270 194,843,636

20.  ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย

จำานวนเงินสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงานแสดงได้ดังน้ี

(หน่วย: บาท)

2556 2555

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 9,716,673 9,717,255

ต้นทุนบริการในปีปัจจุบัน 973,658 1,071,174

ต้นทุนดอกเบี้ย 328,748 315,682

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (1,190,400) (1,388,000)

ผลขาดทุนจากการประมาณทางคณิตศาสตร์ประกันภัย 140,947 562

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 9,969,626 9,716,673
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่รวมอยู่ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: บาท)

2556 2555

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 973,658 1,071,174

ต้นทุนดอกเบี้ย 328,748 315,682

ผลขาดทุนจากการประมาณทางคณิตศาสตร์ประกันภัย 140,947 562

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน 1,443,353 1,387,418

สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

2556 2555

อัตราคิดลด 4% 3.6%

อัตราการเพิ่มของเงินเดือนในอนาคต 3.0% - 6.0% 3.0% - 6.0%
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน  (ขึ้นกับช่วง

อายุ) 7.0% - 25.0% 7.0% - 25.0$

จำานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สำาหรับปีปัจจุบันและสามปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ภาระผูกพันตามโครงการผล

ประโยชน์ จำานวนภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุงจากผลของประสบการณ์

ปี 2556 9,969,626 381,102

ปี 2555 9,716,673 83,560

ปี 2554 9,717,255 1,045,874

ปี 2553 4,104,684 -
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21. การรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกันภัย

 ข้อมูลตามการรับประกันภัยสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 สามารถแยกตามประเภทการรับประกันภัย

ได้ดังนี้

 (หน่วย: บาท)

2556

ประกันอัคคี
ภัย

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ

ประกันอุบัติเหตุ 
ส่วนบุคคล

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอื่น รวม

รายได้จากการรับประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรับ 22,188,337 7,163,521 569,516,590 360,621,069 55,055,725 1,014,545,242

หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ (13,239,666) (4,418,698) (418,015,679) (271,111,083) (29,887,135) (736,672,261)

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 8,948,671 2,744,823 151,500,911 89,509,986 25,168,590 277,872,981
บวก (หัก):สำารองเบี้ยประกันภัย

ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (436,628) 18,729 (8,552,916) 28,591,020 429,860 20,050,065

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 8,512,043 2,763,552 142,947,995 118,101,006 25,598,450 297,923,046

รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 4,093,549 1,486,139 175,072,286 108,027,425 11,767,034 300,446,433

รวมรายได้จากการรับประกันภัย 12,605,592 4,249,691 318,020,281 226,128,431 37,365,484 598,369,479

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้

จ่ายในการจัดการค่าสินไหม

ทดแทน 16,561 119,189 63,209,418 88,802,423 8,116,315 160,263,906

ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 4,872,073 898,814 89,405,401 69,128,910 10,026,965 174,332,163

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 1,353,324 615,177 102,873,145 26,347,786 6,996,331 138,185,763
เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครองผู้

ประสบภัยจากรถ จำากัด - - 24,839,295 - - 24,839,295
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

ก่อนค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน 6,241,958 1,633,180 280,327,259 184,279,119 25,139,611 497,621,127

ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน 112,788,290

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 610,409,417
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  ขอ้มลูตามการรบัประกนัภยัสำาหรบัปสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 สามารถแยกตามประเภทการรบัประกนัภยั

ได้ดังนี้

 (หน่วย: บาท)

2555

ประกันอัคคีภัย
ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ

ประกันอุบัติเหตุ  
ส่วนบุคคล

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอื่น รวม

รายได้จากการรับประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรับ 27,640,746 7,490,684 357,979,021 340,331,211 89,325,627 822,767,289

หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ (19,686,504) (5,209,032) (214,794,122) (175,576,861) (49,048,981) (464,315,500)

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 7,954,242 2,281,652 143,184,899 164,754,350 40,276,646 358,451,789

บวก (หัก):สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยัง
ไม่ถือเป็นรายได้ 2,088,352 (16,845) (14,160,306) (26,964,218) (6,395,803) (45,448,820)

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
       

10,042,594       2,264,807 
        

129,024,593 
        

137,790,132 
       

33,880,843 
          

313,002,969 

รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 1,280,632 1,537,417 77,023,630 70,599,222 12,233,058 162,673,959

รวมรายได้จากการรับประกันภัย
       

11,323,226       3,802,224 
        

206,048,223 
        

208,389,354 
       

46,113,901 
          

475,676,928 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายใน
การจัดการค่าสินไหมทดแทน 13,597,988 449,605 87,111,193 111,935,345 24,733,360 237,827,491

ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 6,412,475 1,018,850 59,736,288 66,345,588 15,594,150 149,107,351

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 4,317,069 826,231 42,747,401 41,526,604 10,899,352 100,316,657

เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครองผู้
ประสบภัยจากรถ จำากัด - - 8,939,767 - - 8,939,767

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ก่อนค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน 24,327,532 2,294,686 198,534,649 219,807,537 51,226,862 496,191,266

ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน 61,697,644

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 557,888,910
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22. ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน

(หน่วย: บาท)
2556 2555

ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่าย

   การรับประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน
37,349,351 34,864,754

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่

   และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
11,399,595 12,278,106

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
48,368,444 (18,021)

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานอื่น
15,670,900 14,572,805

รวมค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน
112,788,290 61,697,644

23.  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

 (หน่วย: บาท)
2556 2555

เงินเดือนและค่าแรง 49,542,980 45,314,417

เงินประกันสังคม 984,420 823,433

เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 1,685,512 1,721,487

ผลประโยชน์อื่น ๆ 2,571,660 2,941,430

รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 54,784,572 50,800,767

24.  กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

 บรษิทัฯและพนกังานของบรษัิทฯได้รว่มกนัจดัตัง้กองทุนสำารองเลีย้งชีพตามพระราชบัญญตักิองทุนสำารองเลีย้งชพี 

พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 และเงินที่บริษัทฯจ่าย
สมทบใหใ้นอตัรารอ้ยละ 5 ถงึ 10 ของเงนิเดอืนซึง่ขึน้อยูก่บัอายงุานของพนกังาน กองทนุสำารองเลีย้งชพีนีบ้รหิาร

โดยผู้จดัการกองทนุทีไ่ดร้บัอนญุาตจากกระทรวงการคลงั ในระหวา่งป ี2556  บรษิทัฯไดจ้า่ยสมทบเขา้กองทุนเป็น
จำานวนเงินประมาณ 1.7 ล้านบาท (2555: 1.7 ล้านบาท)

25.  ขาดทุนต่อหุ้น

 ขาดทนุตอ่หุน้ขัน้พ้ืนฐานคำานวณโดยหารขาดทนุสำาหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (ไมร่วมกำาไรขาดทุนเบด็เสรจ็
อื่น) ด้วยจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

26. สำารองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำาไร

สุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยก

มา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำารองตามกฎหมายดังกล่าว
ไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้
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27.  หลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯได้วางหลักประกันไว้กับนายทะเบียนตามพระราชบัญญติัประกันวนิาศภยั 

ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

2556 2555

ราคาทุน

มูลค่า

ยุติธรรม ราคาทุน

มูลค่า

ยุติธรรม

เงินฝากธนาคาร 14.0 14.0 14.0 14.0

28. ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำารองไว้กับนายทะเบียน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯได้วางหลักทรัพย์ไว้เป็นเงินสำารองประกันภัยกับนายทะเบียนตาม 

พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

2556 2555

ราคาทุน
มูลค่า

ยุติธรรม ราคาทุน
มูลค่า

ยุติธรรม

พันธบัตรรัฐบาล 40.0 40.2 40.0 39.9

เงินฝากธนาคาร - - 10.0 10.0

40.0 40.2 50.0 49.9

29. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย

(หน่วย: บาท)
2556 2555

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมต้นปี 5,963,881 3,792,807

เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2,523,456 2,171,074

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายปี 8,487,337 5,963,881

30. ส่วนงานดำาเนินงาน

 ข้อมูลส่วนงานดำาเนินงานที่นำาเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ

ดำาเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมำ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและ
ประเมินผลการดำาเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานของบริษัท คือ ประธาน

กรรมการบริหาร

 เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 

ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น 
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 ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำาเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของ

สว่นงานโดยพจิารณาจากกำาไรหรอืขาดทนุจากการดำาเนนิงาน ซึง่วดัมลูคา่โดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัทีใ่ชใ้นการวัดกำาไร

หรือขาดทุนจากการดำาเนินงานในงบการเงิน 

 บริษัทฯดำาเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึง

ถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

 ในปี 2556 และ 2555 บริษัทฯไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของ

กิจการ
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ข้อมูลรายได้และกำาไรของส่วนงานของบริษัทฯสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประกันอัคคี
ภัย

ประกันภัย
ทางทะเล
และขนส่ง ประกันภัยรถ

ประกันภัย 
เบ็ดเตล็ดอื่น รวม

เบี้ยประกันภัย

รับประกันภัยตรง 20,547,270 7,162,834 569,516,590 412,153,170 1,009,379,864

รับประกันภัยต่อ 1,641,067 687 - 3,523,624 5,165,378

เบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น 22,188,337 7,163,521 569,516,590 415,676,794 1,014,545,242

หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ (13,239,666) (4,418,698) (418,015,679) (300,998,218) (736,672,261)

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 8,948,671 2,744,823 151,500,911 114,678,576 277,872,981
บวก (หัก) สำารองประกัน

ภัย (เพิ่มขึ้น) ลดลง (436,628) 18,729 (8,552,915) 29,020,879 20,050,065
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็น

รายได้ 8,512,043 2,763,552 142,947,996 143,699,455 297,923,046

รายได้ค่าบำาเหน็จรับ 4,093,549 1,486,139 175,072,286 119,794,459 300,446,433
รวมรายได้จากการรับ

ประกันภัย 12,605,592 4,249,691 318,020,282 263,493,914 598,369,479

หัก: ค่าสินไหมทดแทน (242,213) 35,643 56,249,094 91,958,082 148,000,606
 ค่าใช้จ่ายสายงาน

สินไหม 258,774 83,545 6,960,324 4,960,657 12,263,300

 ค่าบำาเหน็จจ่าย 4,872,073 898,814 89,405,401 79,155,875 174,332,163
 ค่าใช้จ่ายในการรับ

ประกันภัย 1,155,979 551,464 122,647,121 29,647,059 154,001,623
 ค่าใช้จ่ายสายงานรับ

ประกันภัย 197,345 63,713 5,065,319 3,697,058 9,023,435

 ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน - - - - 112,788,290
กำาไร (ขาดทุน) จากการ
รับประกันภัย 6,363,634 2,616,512 37,693,023 54,075,183 (12,039,938)

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 20,246,298

รายได้อื่น 6,600,612

ค่าใช้จ่ายอื่น (7,573,738)
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี

เงินได้ 7,233,234

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (11,396,946)

ขาดทุนสำาหรับปี (4,163,712)
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(หน่วย: บาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประกันอัคคี

ภัย

ประกันภัย

ทางทะเล

และขนส่ง ประกันภัยรถ

ประกันภัย 

เบ็ดเตล็ดอื่น รวม
(ปรับปรุงใหม่)

เบี้ยประกันภัย

รับประกันภัยตรง 25,204,465 7,384,643 357,979,021 422,654,196 813,222,325

รับประกันภัยต่อ 2,436,281 106,041  - 7,002,642 9,544,964 

เบี้ยประกันภัยรับทั้งสิ้น 27,640,746 7,490,684 357,979,021 429,656,838 822,767,289

หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ  (19,686,504)  (5,209,032)
 

(214,794,122)

 

(224,625,842)  (464,315,500)

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 7,954,242 2,281,652 143,184,899 205,030,996 358,451,789 
บวก (หัก) สำารองประกัน

ภัย (เพิ่มขึ้น) ลดลง 2,088,353 
        

(16,845) (14,160,307) (33,360,021) (45,448,820)
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็น

รายได้   10,042,595 

     

2,264,807 129,024,592 171,670,975 313,002,969 

รายได้ค่าบำาเหน็จรับ 1,280,632 1,537,417 77,023,630 82,832,280 162,673,959 
รวมรายได้จากการรับ

ประกันภัย 11,323,227 3,802,224 206,048,222 254,503,255 475,676,928 

หัก: ค่าสินไหมทดแทน 13,281,852 363,932 83,016,870 131,754,579 228,417,233 
 ค่าใช้จ่ายสายงาน

สินไหม

        

316,136 

           

85,673 

     

4,094,324 

     

4,914,125      9,410,258 

 ค่าบำาเหน็จจ่าย      6,412,475 

     

1,018,850   59,736,288   81,939,738 149,107,351 
 ค่าใช้จ่ายในการรับ

ประกันภัย      4,014,595 

        

744,260   47,769,788   47,724,202 100,252,845 
 ค่าใช้จ่ายสายงานรับ

ประกันภัย

        

302,474 

           

81,971 

     

3,917,380 

     

4,701,754      9,003,579 

 ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน - - - -   61,697,644 
กำาไร (ขาดทุน) จากการ
รับประกันภัย (13,004,305)

     
1,507,538 

     
7,513,572 (16,531,143) (82,211,982)

รายได้จากการลงทุนสุทธิ   25,707,787 

รายได้อื่น      3,771,134 

ค่าใช้จ่ายอื่น   (5,340,518)
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษี

เงินได้ (58,073,579)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   (4,571,590)

ขาดทุนสำาหรับปี (62,645,169)
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 สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: บาท)

สินทรัพย์ของส่วนงานการประกันภัย รวมสินทรัพย์ สินทรัพย์
ประกันภัย

ทาง ประกันภัย ของส่วนงาน ของส่วนงาน
สินทรัพย์ที่

ประกันอัคคีภัย

ทะเลและ
ขนส่ง ประกันภัยรถ เบ็ดเตล็ดอื่น การประกันภัย การลงทุน

ปันส่วนไม่ได้

รวม

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 
2556 24,923,271 6,878,630 358,827,221 199,161,588 589,790,710 294,162,728 523,980,290 1,407,933,728
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 
2555 78,136,666 7,868,251 241,797,680 789,122,995 1,116,854,022 422,209,731 301,477,128 1,254,400,586

หนี้สิน
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 
2556 57,920,869 8,530,473 680,854,319 367,948,897 1,115,254,558 - 401,246,771 1,516,501,329
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 
2555 120,337,766 8,979,619 443,302,518 982,361,369 1,568,102,969 - 120,508,022 1,675,489,295

31.  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

31.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำาเนินงาน

 บริษัทฯได้เข้าทำาสัญญาเช่าดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารสำานักงาน อุปกรณ์และบริการอื่น ๆ

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีจำานวนเงินข้ันตำา่ท่ีต้องจ่ายในอนาคตท้ังส้ินภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

ดังนี้

ล้านบาท

จ่ายชำาระ

ภายใน 1 ปี 0.1

มากกว่า 1 ปี 0.1

31.2 การค้ำาประกัน

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีหนังสือค้ำาประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจำานวนเงิน 

0.1 ลา้นบาท (2555: 0.1 ลา้นบาท) ซึง่เกีย่วเน่ืองกับภาระผกูพนัทางปฏิบัติบางประการตามปกติธรุกิจของบรษิทัฯ
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31.3 คดีฟ้องร้อง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีคดีความที่ถูกฟ้องร้องหลายคดีทุนทรัพย์รวม 96.3 ล้านบาท (2555: 27.5 

ลา้นบาท) บรษิทัฯไดต้ัง้สำารองคา่สนิไหมทดแทนไวแ้ลว้จำานวน 85.0 ลา้นบาท (2555: 15.3 ลา้นบาท) ฝา่ยบรหิาร

ของบริษัทฯเห็นว่าความเสียหายที่บริษัทฯได้บันทึกไว้เพียงพอแล้ว เนื่องจากเป็นไปตามรายงานความเสียหายที่ผู้

ประเมนิอสิระไดป้ระเมนิไวแ้ละเปน็ไปตามความคุม้ครองทีร่ะบุไวใ้นกรมธรรม์ของบรษิทัฯ ขณะนีค้ดีอยูใ่นระหว่าง

การพิจารณาของศาล อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯแพ้คดี มูลค่าความเสียหายสุทธิจากสัญญาประกันภัยต่อในส่วน

ที่บริษัทฯจะต้องจ่ายเพิ่มเติมจากที่บริษัทฯได้บันทึกไว้ไม่เป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

32. เครื่องมือทางการเงิน

32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 เครือ่งมอืทางการเงนิทีส่ำาคัญของบรษัิทฯตามทีน่ยิามอยูใ่นมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107 “การแสดงรายการและ

การเปดิเผยขอ้มูลสำาหรบัเครือ่งมือทางการเงนิ” ประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด เบีย้ประกนัภยั

คา้งรบั สนิทรพัยจ์ากการประกนัภยัตอ่ เจา้หนีบ้รษิทัประกันภยัต่อ เงนิลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละเงนิใหกู้้ยมื บรษัิทฯ

มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับเบี้ยประกันภัยค้างรับ เงินให้กู้ยืม เงินค้างรับเกี่ยวกับการ

ประกนัภยัตอ่และลกูหนีอ้ืน่ ฝา่ยบรหิารควบคมุความเสีย่งนีโ้ดยการกำาหนดใหมี้นโยบายและวธิกีารในการควบคมุ

วงเงินสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำาคัญจากการให้สินเชื่อ 

นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯไม่มีการกระจุกตัว เน่ืองจากบริษัทฯมีฐานของลูกค้าท่ีหลากหลายและมีอยู่

จำานวนมากราย จำานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของเบี้ยประกัน

ภัยค้างรับ เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสำาคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากสถาบันการเงิน

 สินทรัพย์ทางการเงินที่สำาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำาหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำาหนด หรือวันที่มีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำาหนด

อัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
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(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2556

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย

มากกว่า มากกว่า

ปรับขึ้นลง

ตาม

อัตรา

ดอกเบี้ย

ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด รวม

(ร้อยละ

ต่อปี)
เงินลงทุนในหลัก

ทรัพย์ - สุทธิ
หลักทรัพย์รัฐบาล

และรัฐวิสาหกิจ 50,535,412 28,854,591 - - 79,390,003 2.30-6.00
ตราสารหนี้ภาค

เอกชน 28,101,791 31,357,602 - - 59,458,393 3.02-6.00
เงินฝากสถาบันการ

เงิน 215,000,000 9,800,000 - 157,694,211 382,494,211 0.50-3.15

รวม 293,637,203 70,012,193 - 157,694,211 521,343,607

(หน่วย: บาท)

31 ธันวาคม 2555

อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตรา

ดอกเบี้ย

มากกว่า มากกว่า

ปรับขึ้นลง

ตาม อัตราดอกเบี้ย

ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด รวม (ร้อยละต่อปี)

เงินลงทุนในหลัก
ทรัพย์ - สุทธิ

หลักทรัพย์รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ 5,999,473 57,203,572 2,434,941 - 65,637,986 2.73 - 5.25

ตราสารหนี้ภาค
เอกชน 12,997,328 61,918,781 - - 74,916,109 3.30 - 53.0

เงินฝากสถาบันการ
เงิน 259,000,000 15,000,000 - 55,524,902 329,524,902 0.50 - 4.00

รวม 277,996,801 134,122,353 2,434,941 55,524,902 470,078,997
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32.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำานวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความ

รอบรู ้และเตม็ใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอ่รองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอสิระในลกัษณะทีไ่ม่มคีวามเกีย่วข้อง

กัน 

 วธีิการกำาหนดมลูคา่ยตุธิรรมขึน้อยูก่บัลกัษณะของเครือ่งมือทางการเงนิ มูลคา่ยติุธรรมจะกำาหนดจากราคาตลาด

ล่าสุด หรือกำาหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

  บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้

  เงินลงทุนในหลักทรัพย์/เงินฝากสถาบันการเงิน

  ตราสารทุนและตราสารหนี้ในความต้องการของตลาด มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด

  เงินฝากสถาบันการเงินและตั๋วเงิน ซึ่งมีระยะเวลาครบกำาหนดเหลือน้อยกว่า 90 วัน มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาที่

แสดงในงบแสดงฐานะการเงินส่วนที่เกิน 90 วัน ประมาณโดยวิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอัตรา

ดอกเบี้ยปัจจุบันและอายุสัญญาคงเหลือ

33. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนของบริษัทฯ คือการดำารงไว้ซึ่งความสามารถในการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

และการดำารงเงินกองทุนตามความเสี่ยงให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของคปภ. 

อยา่งไรกต็าม คปภ. ได้ออกมาตรการในการผอ่นคลายกรอบการดำารงเงนิกองทนุตามความเสีย่งสำาหรบัความเสยี

หายที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุอุทกภัย โดยมีกำาหนดระยะเวลาการผ่อนผัน 15 เดือน ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ถึง 

วันที่ 31 มีนาคม 2556 ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 คปภ. ได้ขยายเวลามาตรการผ่อนผันไปจนถึงวันที่ 31 

มีนาคม 2557 โดยมีการกำาหนดเงื่อนไขบางประการเพิ่มเติม

34. การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557



Independent Auditor’s Report

financial statements

Notes to financial statements
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Independent Auditor's Report
To the Shareholders of Indara Insurance Public Company Limited 

I have audited the accompanying financial statements of Indara Insurance Public Company Limited 
which comprise the statement of financial position as at 31 December 2013, and the related statements 
of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and a summary 
of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in 
accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management 
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material 
misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I conducted 
my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards require that I comply with 
ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the 
financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures 
in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the 
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or 
error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's 
preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures 
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the 
effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of 
accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as 
well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide  a basis for 
my audit opinion.



96 อินทรประกันภัย

Opinion

In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the 
financial position of Indara Insurance Public Company Limited as at 31 December 2013, and its 
financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial 
Reporting Standards.

Emphasis of matter

I draw attention to the following matters. 

a) As described in Note 3 and Note 4 to the financial statement, regarding the change in accounting 
policy due to the adoption of Thai Accounting Standard No. 12 Income Taxes, and the adjustment 
of unearned premium reserve calculation, the Company has restated the financial statements 
for the year ended 31 December 2012, presented herein as comparative information, to reflect 
the adjustments resulting from such change. The Company has also presented a statement of 
financial position as at 1 January 2012,  as comparative information, using the newly adopted 
accounting policy for income taxes and making the same adjustment of unearned premium 
reserve calculation.

b) As described in Note 5 to the financial statement, the Company changed its accounting estimate 
regarding the recognition of unearned premium reserve, and applied the change prospective.

My opinion is not qualified in respect of the above matters.

Nonglak Pumnoi
Certified Public Accountant (Thailand) No. 4172

Ernst & Young Office Limited
Bangkok: 20 February 2014
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    (Unit: Baht)

 Note 31 December 2013 31 December 2012 1 January 2012

   (Restated) 

Assets    

Cash and cash equivalents 8  282,084,211   110,884,902   116,804,280 

Accrued investment income   2,830,958   3,262,977   3,357,972 

Premium receivables 9, 12  56,186,429   74,125,936   119,276,522 

Reinsurance assets 10, 12  695,178,575   1,133,350,582   1,489,527,542 

Investment assets    

   Investments in securities    

      Available-for-sale investments 11  116,145,303   116,219,860   102,523,800 

      Held-to-maturity investments 11  177,042,071   305,115,606   297,152,542 

      Other investments 11  558,960   558,960   558,960 

   Loans   416,394   315,305   96,812 

Properties foreclosed   540,000   590,000   5,000 

Property, building and equipment 13  31,202,449   33,240,333   35,828,725 

Intangible assets 14  172,319   212,146   257,669 

Deferred tax assets 4, 15  20,903,807   30,462,069   37,646,902 

Claim receivable from litigants    2,818,271   5,974,497   15,652,081 

Other assets 16  21,853,981   26,227,708   14,003,602 

Total assets   1,407,933,728   1,840,540,881   2,232,692,409 

Liabilities and equity    

Liabilities     

Due to reinsurers 17  394,526,035   187,064,841   233,765,948 

Insurance contract liabilities    

   Loss reserves and outstanding claims 18  375,154,518   1,026,347,639   1,397,814,657 

   Premium reserve 19  378,671,742   336,401,377   320,697,018 

Employee benefit obligations 20  9,969,626   9,716,673   9,717,255 
Accrued commissions   12,027,892   12,740,378   23,043,985 

Other liabilities    

   Premium received in advance   51,597,239   76,704,377   1,686,613 
   Accrued expenses   17,284,397   13,567,205   13,093,506 

   Other payables   9,408,565   8,695,861   8,462,568 

   Others   5,760,572   4,250,944   7,167,078 

Total liabilities   1,254,400,586   1,675,489,295   2,015,448,628 

Statement of financial position
As at 31 December 2013
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Statement of financial position (continued)
As at 31 December 2013

Equity    

Share capital    

   Registered    

      10,000,000 ordinary shares of Baht 10 each  100,000,000   100,000,000   100,000,000 

   Issued and paid up     

      10,000,000 ordinary shares of Baht 10 each  100,000,000   100,000,000   100,000,000 

Premium on share capital   138,110,766   138,110,766   138,110,766 

Retained earnings    

   Appropriated    

      Legal reserve 26  10,000,000   10,000,000   10,000,000 

   Unappropriated  (deficit)   (89,658,734)  (85,495,022)  (22,849,853)

Other components of equity   (4,918,890)  2,435,842   (8,017,132)

Total equity   153,533,142   165,051,586   217,243,781 

Total liabilities and equity   1,407,933,728   1,840,540,881   2,232,692,409 

 

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

    (Unit: Baht)
 Note 31 December 2013 31 December 2012 1 January 2012

   (Restated) 
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    (Unit: Baht) 
 Note   2013   2012 
     (Restated) 
Income    
Net earned premium 12, 21   297,923,046   313,002,969 
Commissions and brokerages income 12, 21   300,446,433   162,673,959 
Total income    598,369,479   475,676,928 
Expenses    
Underwriting    
   Claim expenses    
      Claims and loss adjustment expenses 21   160,263,906   237,827,491 
   Commissions and brokerages 12, 21   174,332,163   149,107,351 
   Other underwriting expenses 21   138,185,763   100,316,657 
Contribution to Road Accident Victims     
   Protection Company Limited 21   24,839,295   8,939,767 
Operating expenses 21, 22   112,788,290   61,697,644 
Total underwriting expenses    610,409,417   557,888,910 
Loss from underwriting    (12,039,938)  (82,211,982)
Net investment income    19,482,662   21,655,051 
Gains on investments    1,456,990   4,052,736 
Losses on impairment of investments    (693,354)  - 
Other income    6,600,612   3,771,134 
Income (loss) from operations    14,806,972   (52,733,061)
Contribution to the Office of Insurance Commission    (3,022,584)  (2,439,667)
Contribution to the General Insurance Fund 29   (2,523,456)  (2,171,074)
Contribution to the Victims Compensation Fund    (2,027,698)  (729,777)
Income (loss) before income tax expenses    7,233,234   (58,073,579)
Income tax expenses 15   (11,396,946)  (4,571,590)
Loss for the year    (4,163,712)  (62,645,169)
Other comprehensive income    
Gains on changes in values of     
   available-for-sale investments     (9,193,416)  13,066,217 
Income tax relating to other components     
   of comprehensive income    1,838,684   (2,613,243)
Other comprehensive income for the year -  net of tax    (7,354,732)  10,452,974 
Total comprehensive income for the year    (11,518,444)  (52,192,195)
    
Loss per share 25    
Basic loss per share    
   Loss for the year    (0.42)  (6.26)

Statement of comprehensive income

For the year ended 31 December 2013

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

      (Unit: Baht)
     Other components of equity 
     Other comprehensive income 
 Issued and  Retained earnings  Surplus (deficit) on 
  paid-up Premium on Appropriated  changes in value of  
 share capital share capital legal reserve Unappropriated available-for-sale investments Total

Balance as at 31 December 2011 - as previously reported  100,000,000   138,110,766   10,000,000   (57,698,482)  (10,021,414)  180,390,870 
Cumulative effect of change in accounting policy      

    for income tax (Note 4)  -   -   -   35,642,620   2,004,282   37,646,902 

Cumulative effect of the adjustment of      

   unearned premium reserve calculation (Note 4)  -   -   -   (793,991)  -   (793,991)

Balance as at 31 December 2011 - as restated  100,000,000   138,110,766   10,000,000   (22,849,853)  (8,017,132)  217,243,781 
Total comprehensive income for the year - restated  -   -   -   (62,645,169)  10,452,974   (52,192,195)

Balance as at 31 December 2012 - restated  100,000,000   138,110,766   10,000,000   (85,495,022)  2,435,842   165,051,586 

      

Balance as at 31 December 2012 - as previously reported  100,000,000   138,110,766   10,000,000   (121,020,479)  3,044,803   130,135,090 
Cumulative effect of change in accounting policy      

   for income tax (Note 4)  -   -   -   31,071,030   (608,961)  30,462,069 
Cumulative effect of the adjustment of      

   unearned premium reserve calculation (Note 4)  -   -   -   4,454,427   -   4,454,427 

Balance as at 31 December 2012 - as restated  100,000,000   138,110,766   10,000,000   (85,495,022)  2,435,842   165,051,586 
Total comprehensive income for the year  -   -   -   (4,163,712)  (7,354,732)  (11,518,444)

Balance as at 31 December 2013  100,000,000   138,110,766   10,000,000   (89,658,734)  (4,918,890)  153,533,142

Statement of changes in equity

For the year ended 31 December 2013



101อินทรประกันภัย

  (Unit: Baht)
  2013  2012 
   (Restated) 
Cash flows from (used in) operating activities  
Direct premium written  999,720,762   932,960,638 
Cash receive for reinsurance  603,336,866   249,897,885 
Loss incurred on direct insurance  (1,169,148,754)  (852,899,069)
Loss adjustment expenses on direct insurance  (12,263,299)  (9,899,320)
Commissions and brokerages on direct insurance  (174,192,970)  (157,672,797)
Other underwriting expenses  (163,682,794)  (108,148,029)
Interest income  14,055,366   15,756,641 
Dividend income  5,985,780   5,425,755 
Other income  6,598,120   3,001,880 
Operating expenses  (58,035,036)  (76,308,820)
Net cash flows from operating activities  52,374,041   2,114,764 
Cash flows from (used in) investing activities  
Cash flows from  
   Investments in securities  32,277,142   176,214,617 
   Loans  368,911   201,507 
   Deposits at financial institutions  368,000,000   377,000,000 
   Equipment  4,486   771,296 
Net cash flows from investing activities  400,650,539   554,187,420 
Cash flows used in  
   Investments in securities  (30,885,296)  (141,549,610)
   Loans  (470,000)  (420,000)
   Deposits at financial institutions  (249,800,000)  (419,000,000)
   Equipment  (669,976)  (1,251,952)
Net cash flows used in investing activities  (281,825,272)  (562,221,562)
Net cash flows from (used in) investing activities  118,825,267   (8,034,142)
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents  171,199,308   (5,919,378)
Cash and cash equivalents at beginning of year  110,884,903   116,804,280 
Cash and cash equivalents at end of year (Note 8)  282,084,211   110,884,902 
  -   - 
Supplemental cash flows information   
Non-cash item  
   Gains on changes in values of available-for-sale investments   (7,316,063)  13,066,217 

Statement of cash flow
For the year ended 31 December 2013

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Indara Insurance Public Company Limited
Notes to financial statements

For the year ended 31 December 2013 
1. General information
1.1   Corporate information

Indara 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's registered address is at 364/29 Sri Ayuthaya Road, Thanon Phayathai, Ratchathewi, 
Bangkok 10400. The Company has a total of 5 branches.

1.2 The impact from the severe flooding
In the fourth quarter of 2011, there was severe flooding in Thailand. The floods materially affected 
the financial statements of the Company, with the financial impact reflected in the financial 
statements until 31 December 2013 are as follows:

(Unit: Million Baht)

Gross 
claims

Claims 
reserve 

refundable  
from 

reinsurers

Net claims 
after 

refundable

Claim from 
quota share 
retrocession 
treaty as   

per market 
agreement

Net 
claims 

Loss reserves and outstanding 
claims 97.80 (91.39) 6.41 21.30 27.71

Claim paid 604.22 (562.66) 41.56 5.66 47.22

Total 702.02 (654.05) 47.97 26.96 74.93
Claim reserve refundable from reinsurance under 
   Excess of Loss contracts (29.28) - (29.28)
Net claims expense - recognised in the statement                                    

of comprehensive income 18.69 26.96 45.65

Less: Net claim expense - recognised as expenses in 2011 (21.39) (20.76) (42.15)
 

 Net claim expense - recognised as expenses in 2012 (0.75) (9.26) (10.01)

Net claim expense - reversal of expenses in 2013 (3.45) (3.06) (6.51)
The Company currently set aside loss reserves and claim reserve refundable from reinsurers 
based on best estimates, with reference to supporting documentation and surveyors' reports. 

1.3 Fundamental accounting assumptions
 As at 31 December 2013, the Company had deficits of Baht 80 million (2012: Baht 85 million). 

Although these conditions raise substantial doubt about the Company's ability to continue as 
a going concern, the Company's management are considering improvements to the Company's 
operations and believe that they will be able to resolve these problems. For this reason, the 
financial statements have been prepared on the going concern basis.

2. Basis of preparation
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 
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Thai accounting practices related to insurance, and the accounting and reporting guidelines 
prescribed by the Office of Insurance Commission ("OIC"). The presentation of the financial 
statements has been made in compliance with the Declaration of the Insurance Commission 
dated 27 May 2010. 

 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.

 The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise 
disclosed in the accounting policies.

3 New accounting standards 
Below is a summary of accounting standards that became effective in the current accounting 
year and those that will become effective in the future.
(a) Accounting standards that became effective in the current accounting year

Accounting standards:
TAS 12 Income Taxes
TAS 20 (revised 2009) Accounting for Government Grants and Disclosure of 

Government Assistance
TAS 21 (revised 2009) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

Financial Reporting Standard:
TFRS 8 Operating Segments

Accounting Standard Interpretations:
SIC 10 Government Assistance - No Specific Relation to Operating 

Activities
SIC 21 Income Taxes - Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets
SIC 25 Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its 

Shareholders
Accounting Treatment Guidance for Transfers of Financial Assets

These accounting standards, financial reporting standard, accounting standard interpretations 
and accounting treatment guidance do not have any significant impact on the financial 
statements, except for the following accounting standard.
TAS 12 Income Taxes 
This accounting standard requires an entity to identify temporary differences between the 
carrying amount of an asset or liability in the statement of financial position and its tax 
base and recognise the tax effects as deferred tax assets or liabilities subjecting to certain 
recognition criteria. The Company has changed this accounting policy in the first quarter 
of this year and restated the prior year's financial statements, presented as comparative 
information, as though the Company had initially recognised the tax effects as deferred 
tax assets or liabilities. The cumulative effect of this change in accounting policy has been 
presented in Note 4 to the financial statements.

(b) Accounting standards that will become effective in the future
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Effective date

Accounting Standards:

TAS 1 (revised 2012) Presentation of Financial Statements 1 January 2014

TAS 7 (revised 2012) Statement of Cash Flows 1 January 2014

TAS 12 (revised 2012) Income Taxes 1 January 2014

TAS 17 (revised 2012) Leases 1 January 2014

TAS 18 (revised 2012) Revenue 1 January 2014

TAS 19 (revised 2012) Employee Benefits 1 January 2014

TAS 21 (revised 2012) The Effects of Changes in Foreign Exchange 
Rates

1 January 2014

TAS 24 (revised 2012) Related Party Disclosures 1 January 2014

TAS 28 (revised 2012) Investments in Associates 1 January 2014

TAS 31 (revised 2012) Interests in Joint Ventures 1 January 2014

TAS 34 (revised 2012) Interim Financial Reporting 1 January 2014

TAS 38 (revised 2012) Intangible Assets 1 January 2014

Financial Reporting Standards:

TFRS 2 (revised 2012) Share-based Payment 1 January 2014

TFRS 3 (revised 2012) Business Combinations 1 January 2014

TFRS 4 Insurance Contracts 1 January 2016

TFRS 5 (revised 2012) Non-current Assets Held for Sale and 
Discontinued Operations

1 January 2014

TFRS 8 (revised 2012) Operating Segments 1 January 2014

Accounting Standard Interpretations:

TSIC 15 Operating Leases - Incentives 1 January 2014

TSIC 27 Evaluating the Substance of Transactions 
Involving the Legal Form of a Lease

1 January 2014

TSIC 29 Service Concession Arrangements: Disclosures 1 January 2014

TSIC 32 Intangible Assets - Web Site Costs 1 January 2014

Financial Reporting Standard Interpretations:

TFRIC 1 Changes in Existing Decommissioning, 
Restoration and Similar Liabilities

1 January 2014

TFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains 
a Lease

1 January 2014
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Effective date

TFRIC 5 Rights to Interests arising from 
Decommissioning, Restoration and 
Environmental Rehabilitation Funds

1 January 2014

TFRIC 7 Applying the Restatement Approach under TAS 
29 Financial Reporting in Hyperinflationary 
Economies

1 January 2014

TFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment 1 January 2014

TFRIC 12 Service Concession Arrangements 1 January 2014

TFRIC 13 Customer Loyalty Programmes 1 January 2014

TFRIC 17 Distributions of Non-cash Assets to Owners 1 January 2014

TFRIC 18 Transfers of Assets from Customers 1 January 2014

The Company's management believes that those accounting standards, financial reporting 
standards, accounting standard interpretations and financial reporting standard interpretations 
will not have any significant impact on the financial statements for the year when they are 
initially applied, except for TFRS 4, for which the management is still evaluating the first-
year impact to the financial statements and has yet to reach a conclusion.

4. Cumulative effect of change in accounting policy for deferred taxes due to the adoption 
of new accounting standard and the adjustment of unearned premium reserve calculation

4.1 Cumulative effect of the change in accounting policy for deferred taxes due to the 
adoption of new accounting standard
During the first quarter of this year, the Company made the change described in Note 3 to the 
financial statements to its significant accounting policies, as a result of the adoption of TAS 12 
Income Taxes. The cumulative effect of the change in the accounting policy has been separately 
presented in the statement of changes in equity.
The amounts of adjustments affecting the statement of financial position and the statement of 
comprehensive income are summarised below.

(Unit: Baht)

31 December  

2013

31 December  

2012

1 January                   

2012

Statement of financial position

Increase in deferred tax assets 20,903,807 30,462,069 37,646,902

Decrease in deficit retained earnings 19,674,084 31,071,030 35,642,620
Increase (decrease) in other 

components of equity 1,229,723 (608,961) 2,004,282
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(Unit: Baht)

2013 2012

Statement of comprehensive income 

Profit or loss:

Increase in tax expense 11,396,946 4,571,590

Increase in basic loss per share 1.14 0.46

Other comprehensive income:
Increase (decrease) in gains on changes in values 

of available-for-sale investments 1,838,684 (2,613,243)
4.2 Adjustment of unearned premium reserve calculation 

In the forth quarter of this year, the Company found that the unearned premium reserve calculated 
as of 31 December 2012 had been overstated, because for some insurance policies it had been 
calculated for a period exceeding the period of insurance coverage. The Company therefore 
made an accounting adjustment and separately presented the effect of the adjustment in the 
statement of change in equity.
The amounts of the adjustments affecting the statements of financial position and the statement 
of comprehensive income are summarised below.

(Unit: Baht)
31 December 

2012 1 January 2012

Statement of financial position

   Decrease in reinsurance assets 8,667,268 7,954,648

   Decrease in premium reserve 13,121,695 7,160,657

   Increase (decrease) in deficit (4,454,427) 793,991

(Unit: Baht)

2012

Statement of comprehensive income

Profit or loss:

   Increase in net earned premium 5,248,418
   Decrease in basis loss per share 0.52

5. Change in accounting estimation regarding recognition of unearned premium reserve
 On 1 October 2013, the Company changed the recognition of unearned premium reserve from 

the averaged insurance coverage period basis (the one-twenty fourth basis) to the averaged 
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insurance coverage period basis (the one-three hundred sixty-fifth basis), applying the change 
prospective from 1 October 2013, in order that the recognition of unearned premium reserve 
would reflected the period of coverage under insurance policy.

6. Significant accounting policies
6.1 Revenue recognition

(a)  Premium income 
Premium income consists of direct premium and reinsurance premium less premium of 
canceled policies and premiums refunded to policy holders, and adjust with unearned 
premium reserve.
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 1 year, related 
revenues are recorded as unearned items, and recognised as income over the coverage 
period.
Reinsurance premium income is recognised as income when the reinsurer places the 
reinsurance application or the statement of accounts with the Company.

(b)  Commission and brokerage fee income
Commission and brokerage fees from ceded premium are recognised as income when 
services have been rendered to the reinsurers. Commission and brokerage fees from 
ceded premium with coverage periods longer than 1 year are recorded as unearned items 
and recognised as income over the coverage period.

(c) Interest income and dividend 
Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest rate. 
Dividends are recognised when the right to receive the dividends is established.

(d) Gain (loss) on investments
Gain (loss) on investments is recognised as income or expenses on the transaction date.

6.2  Expenses recognition
(a)  Ceded premium

Ceded premium is recognised as expenses when the insurance risk is transferred to 
another insurer.

(b) Commission and brokerage fees expenses
Commissions and brokerages are expended when incurred.

(c)  Claims and losses adjustment expenses
Claims and losses adjustment expenses consist of claims and losses adjustment expenses 
of direct insurance and reinsurance, and include the amounts of the claims, related 
expenses, and loss adjustments of the current and prior period incurred during the year, 
less residual value and other recoveries (if any), and claims refundable from reinsurers.
Claims and losses adjustment expenses of direct insurance are recognised upon the 
receipt of the claims advice from the insured, based on the claims notified by the insured 
and estimates made by the Company's management. The maximum value of claims 
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estimated is not however, to exceed the sum-insured under the relevant policy.
Claims and losses adjustment expenses of reinsurance are recognised as expenses when 
the reinsurer places the loss advice or the statement of accounts with the Company.

6.3 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.

6.4 Premium receivables and allowance for doubtful accounts
Premium receivables from both direct and reinsurance are stated at the net realisable value. The 
Company set up an allowance for doubtful accounts based on the estimated loss that may incur 
in collection of the premium receivable, on the basis of collection experiences, analysis of debtor 
aging and a review of current status of the premium receivables as at the end of reporting period.

6.5 Reinsurance assets and due to reinsurers
(a) Reinsurance assets are stated at the outstanding balance of amount due from reinsurers, 

amounts deposit on reinsurance, and insurance reserve refundable from reinsurers. 
 Amounts due from reinsurers consist of accrued commission and brokerage income, claims 

and various other items receivable from reinsurers, excluding reinsurance premium receivable, 
less allowance for doubtful accounts. The Company records allowance for doubtful accounts 
for the estimated losses that may be incurred due to inability to make collection, taking into 
account collection experience and the status of receivables from reinsurers as at the end of 
the reporting period.

 Insurance reserve refundable from reinsurers is estimated based on the related reinsurance 
contract of premium reserve, loss reserve and outstanding claims in accordance with the 
law regarding insurance reserve calculation. 

(b) Amounts due to reinsurers are stated at the outstanding balance payable from reinsurance 
and amounts withheld on reinsurance. 

 Amounts due to reinsurers consist of reinsurance premiums and other items payable to 
reinsurers, excluding claims.

The Company presents net of reinsurance to the same entity (reinsurance assets or amounts due 
to reinsurers) when the following criteria for offsetting are met.
(1)  The 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. 
6.6 Investments in securities

(a) Investments in available-for-sale securities are stated at fair value. Changes in the fair 
value of these securities are recorded as a separate item in equity, and will be recorded 
in profit or loss when the securities are sold.

(b) Investments in debt securities, both due within one year and 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. Debt securities classified to held-to-
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maturity securities when the Company has ability to hold to maturity.
(c) 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 of the last working day 
of the year. The fair value of debt instrument is determined based on yield rate quoted by the 
Thai Bond Market Association. The fair value of unit trust is determined from its net asset value. 
The weighted average method is used for computation of the cost of investments. 
In the event the Company reclassifies investment from one type to another, such investment 
will be readjusted to its fair value as at the reclassification date.  The difference between the 
carrying amount of the investment and the fair value on the date of reclassification are recorded 
in profit or loss or recorded as surplus (deficit) from changes in the value of investments in equity, 
depending on the type of investment that is reclassified. 
On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying amount 
of the investment is recognised in profit or loss.

6.7  Properties foreclosed
 Properties foreclosed as stipulated by the OIC are presented at cost minus allowance for loss on 

impairment. Such properties foreclosed consist of (1) properties that belong to the Company as a 
result of debt settlement or the Company's purchase of properties mortgaged with the Company 
through an auction held by order of a court or the official receiver, together with possession of 
properties as a result of finance leasing or hire purchase; (2) land, buildings and other properties, 
including leasehold rights, to be used for business operations or for employees and that are no 
longer used for that purpose.

6.8 Property, buildings and equipment and depreciation 
  Land is stated at cost. Buildings and equipment are stated at cost less accumulated depreciation 

and allowance for loss on impairment of assets (if any).
  Depreciation of buildings and equipment is calculated by reference to their costs deduct residual 

values of buildings and equipment on the straight-line basis (except the assets acquired before 
1992, calculated on a declining balance basis) over the following estimated useful lives: 

Building 20  years

Office furniture and equipment 3 - 10  years

Motor vehicles 5  years

  Depreciation is included in determining income.  
  No depreciation is provided on land.
 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 the income statement when the asset is derecognised.

6.9 Intangible assets and amortisation
Intangible assets are carried at cost less any accumulated amortisation and any accumulated 
impairment losses (if any). 
Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over the economic useful 
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life and tested for impairment whenever there is an indication that the intangible asset 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 
expected to generate economic benefit within 10 years.

6.10 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.

6.11 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 rate ruling at the date 

of the transaction. Monetary assets and liabilities dominated in foreign currencies are translated 
into Baht at the exchange rate ruling at the end of reporting period.

 Gains and losses on exchange are included in determining income.
6.12 Loss reserve and outstanding claims

Outstanding claims are recorded at the amount to be actually paid. Loss reserve is provided 
upon receipt of claim advices from the insured based on the claims notified by the insured and 
estimates made by the Company's management. The maximum value of claims estimate is not 
however, to exceed the sum-insured under the relevant policy. 
The Company has allocated IBNR, which is calculated using an actuarial method based on a best 
estimate of claims which are expected to be paid in respect of losses occurring before or as at 
the reporting period. The IBNR is calculated for both reported and not reported losses, and net 
of recorded claims. 

6.13  Premium reserve
Premium reserve consists of unearned premium reserve and unexpired risk reserve.
(a) Unearned premium reserve

Unearned premium reserve is calculated based on direct premium before deducting 

premium ceded as follows:
Fire, marine and transportation
(Hull) Motor and Miscellaneous

- Average insurance coverage period basis 
(the one-three hundred-sixty-fifth)

Marine and transportation (cargo) and travelling 
accident with coverage period of not over six-
months

- 100% of premium as from the date policy is 
effective, throughout the period of insurance 
coverage  

Bail bond - 70% of premium as from the date policy is 
effective 
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(b) Unexpired risk reserve
Unexpired risk reserve is the reserve for the claims 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 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 as unexpired risk reserve in the financial statements.   

6.14 Impairment of assets
At the end of each reporting period, the Company performs impairment reviews in respect of 
the property, building 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 costs 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 losses 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 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.

6.15 Employee benefits
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.
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 an independent actuary based on 
actuarial techniques, using the projected unit credit method.
Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits are recognised immediately in 
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profit or loss.
The defined benefits liability comprises the present value of the defined benefit obligation less 
unrealised past service cost and unrealised actuarial gains or losses. 

6.16 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.

6.17 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 its 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 they 
recognise deferred tax assets for all deductible temporary differences and tax losses carried 
forward to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which 
such deductible temporary differences and tax losses carried forward can be utilised.

 At 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. 

7. Significant accounting judgements and estimates
 The preparation of financial statements in conformity with Thai 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:

 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. 

 Allowance for doubtful accounts
 In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgement 

and estimates based upon, among other things, past collection history, aging profile of outstanding 
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debts and the prevailing economic condition. 
 Impairment of equity investments
 The Company treats available-for-sale investments and other investments as impaired when 

there has been a significant or prolonged decline in the fair value below its cost or where other 
objective evidence of impairment exists. The determination of what is "significant" or "prolonged" 
requires judgement of the management.

 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. 

 In addition, the management is required to review property, buildings and equipment for 
impairment on a periodical basis and record impairment losses when it is determined that their 
recoverable amount is lower than the carrying amount. This requires judgements regarding 
forecast of future revenues and expenses relating to the assets subject to the review.

 Intangible assets
 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.

 Loss reserve and outstanding claims
 At the end of each reporting period, the Company has to estimate loss reserve 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 cost of outstanding claims is established 
using a range of standard actuarial claims projection techniques, such as the Chain Ladder and 
Bornheutter-Ferguson methods.

 The main assumptions underlying these techniques relate to historical experience, including the 
development of claims estimates, paid and incurred losses, average costs per claim and claim 
numbers etc. To perform the calculation, it is necessary to perform analysis based on the type of 
insurance and to use the services of an actuary with expertise, experience, and an understanding 
of the insurance business and the Company's products.
Nevertheless, such estimates are forecasts of future outcomes, and actual results could differ.
Unexpired risk reserve
Unexpired risk reserve is calculated using an actuarial method, based on a best estimate of the 
claims expected to be paid over the remaining term of the insurance. Estimating the reserve 
requires the management to exercise judgment, with reference to historical data and the best 
estimates available at the time.
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 
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increase rate, mortality rate and staff turnover rate.
Litigation 
The Company has contingent liabilities as a result of litigation. The Company's management has 
used judgement to assess of the results of the litigation and believes that losses incurred will not 
exceed the recorded amounts as at the end of reporting period.

8. Cash and cash equivalents
(Unit: Baht)

2013 2012

Cash on hand 390,000 360,000
Deposits at banks with no fixed maturity date 157,694,211 55,524,902

Deposits at banks with fixed maturity date 224,800,000 274,000,000

Total cash and cash equivalents 382,884,211 329,884,902

Less: Deposits at banks which amounts 

 maturing in over 3 months (86,800,000) (205,000,000)

 Deposits at banks which subject to  restrictions (14,000,000) (14,000,000)

Cash and cash equivalents 282,084,211 110,884,902

 As at 31 December 2013, fixed deposits of Baht 14 million (2012: Baht 14 million)  have been 
pledged with the Registrar as securities in accordance with the Non-life Insurance Act.

 As at 31 December 2013, bank deposits in saving accounts and fixed deposits carried interests between 
0.50 and 3.15 percent per annum (2012: between 0.50 and 4.00 percent per annum).

9. Premium receivables 
 The balances as at 31 December 2013 and 2012 of premium receivables are classified by aging 

from the maturity date under the stipulated law of the premium collection as follows: 
(Unit: Baht)

2013

Due from 
insured

Due from 
agents and 

brokers
Due from 
reinsurers Total

Not yet due 1,626,872 46,543,995 291,673 48,462,540
Not over 30 days 2,063 6,823,915 169,344 6,995,322
Over 31 days to 60 days 12,741 429,243 51,066 493,050
Over 61 days to 90 days - 13,445 8,401 21,846
Over 91 days to 1 year - 30,094 176,685 206,779
Over 1 year - 3,195,037 6,892 3,201,929
Total premium receivables 1,641,676 57,035,729 704,061 59,381,466
Less: Allowance for doubtful 

accounts - (3,195,037) - (3,195,037)
Total premium receivables, net 1,641,676 53,840,692 704,061 56,186,429
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(Unit: Baht)
2012

Due from 
insured

Due from 
agents and 

brokers
Due from 
reinsurers Total

Not yet due 481,132 67,841,675 1,262,529 69,585,336

Not over 30 days 175,154 1,533,219 54,661 1,763,034

Over 31 days to 60 days 112,133 300,249 109,102 521,484

Over 61 days to 90 days 18,751 63,479 768,201 850,431

Over 91 days to 1 year 1,514 333,098 103,505 438,117

Over 1 year - 3,265,037 90,174 3,355,211

Total premium receivables 788,684 73,336,757 2,388,172 76,513,613

Less: Allowance for doubtful 
accounts - (2,387,677) - (2,387,677)

Total premium receivables, net 788,684 70,949,080 2,388,172 74,125,936

For premium receivables due form 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.

10. Reinsurance assets
 (Unit: Baht)

2013 2012

Amounts deposit on reinsurance 163,899,694 95,719,633

Insurance reserve refundable from reinsurers 531,278,881 1,037,630,949

Reinsurance assets 695,178,575 1,133,350,582

Insurance reserve refundable from reinsurers as at 31 December 2013 included reserved for claims 

refundable from reinsurers, relating to the floods amounting to Bath 120.7 million (2012: Baht 

606.9 million) as discussed in Note 1.2 to the financial statements.
The balances as at 31 December 2013 and 2012 of amounts due from reinsurers are classified 

by aging as follows: 
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(Unit: Baht)
2013 2012

Not yet due 2,900 266,000

Not over 12 month 187,128,190 95,163,158

Over 1 year and up to 2 years 23,916,226 290,475

Over 2 years 352,378 -

Total 163,899,694 95,719,633

Less: allowance for doubtful debt (47,500,000) -

Total amounts due from reinsurers - net 163,899,694 97,719,633

11. Investments in securities
11.1 Available-for-sale investments 

(Unit: Baht)

2013

Cost
Unrealised 

gains
Unrealised 

losses Fair Value

Percentage of 
investments 

to total 
assets

Government and state enterprise 
securities

Thai government bonds 27,995,162 152,770 - 28,147,932 2.00

Total 27,995,162 152,770 - 28,147,932 2.00

Private enterprises debt securities

Debentures 34,167,983 290,410 - 34,458,393 2.45

Equity securities 40,855,949 - (15,436,222) 25,419,727 1.81

Unit trusts 33,030,846 - (4,911,595) 28,119,251 2.00

Total 108,054,778 290,410 (20,347,817) 87,997,371 6.26
Less: Allowance for 
impairment (13,756,023) - 13,756,023 - -

Total 94,298,755 290,410 (6,591,794) 87,997,371 6.26
Total available-for-sale 
investments 122,293,917 443,180 (6,591,794) 116,145,303 8.26
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 (Unit: Baht)

2012

Cost
Unrealised 

gains
Unrealised 

losses Fair Value

Percentage of 
investments 

to total 
assets

Government and state enterprise 
securities

Thai government bonds 14,416,160 106,220 - 14,522,380 0.79

Total 14,416,160 106,220 - 14,522,380 0.79

Private enterprises debt securities

Debentures 39,741,847 174,262 - 39,916,109 2.17

Equity securities 39,048,872 1,501,284 (13,062,669) 27,487,487 1.49

Unit trusts 33,030,846 1,263,038 - 34,293,884 1.86

Total 111,821,565 2,938,584 (13,062,669) 101,697,480 5.50

Less: Allowance for 
impairment (13,062,669) - 13,062,669 - -

Total 98,758,896 2,938,584 - 101,697,480 5.50

Total available-for-
sale investments 113,175,056 3,044,804 - 116,219,860 6.28
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11.2 Held-to-maturity investments 
(Unit: Baht)

2013 2012

Cost/

Percentage 

of 

investments 

to Cost/

Percentage 

of 

investments 

to
Amortised 

cost total assets

Amortised 

cost total assets
Government and state enterprise 

securities

Thai government bonds 41,233,169 2.91 36,094,159 1.96

State enterprise bonds 10,008,902 0.71 15,021,447 0.82

Total 51,242,071 3.62 51,115,606 2.78

Private enterprises debt securities

Notes 829,720 0.06 829,720 0.05

Debenture 25,601,192 1.81 35,638,581 1.94

Total 26,430,912 1.86 36,468,301 1.99

Less: Allowance for impairment (1,430,912) (0.10) (1,468,301) (0.08)

Total 25,000,000 1.76 35,000,000 1.91

Deposits at financial institutions which                            

amounts maturing in over 3 months 

Deposits at banks 100,800,000 7.11 219,000,000 11.90

Totals 100,800,000 7.11 219,000,000 11.90

Total held-to-maturity investment 177,042,071 12.49 305,115,606 16.59
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11.3 Other investment
(Unit: Baht)

2013 2012

Cost

Percentage 
of 

investments 
to Cost

Percentage 
of 

investments 
to

total assets total assets
Investment in non-listed 

company  in Thailand 559,020 0.04 559,020 0.03

Total 559,020 0.04 559,020 0.03

Less: Allowance for impairment (60) 0.00 (60) 0.00

Total other investment, net 558,960 0.04 558,960 0.03

11.4 Maturity of debt securities 

(Unit: Baht)

2013

Period to maturity
Within 1 

year 1 - 5 years
Over 5 
years Total

Available-for-sale investments

Government and state enterprise securities

Thai government bonds 5,501,737 22,493,425 - 27,995,162

Total 5,501,737 22,493,425 - 27,995,162

Add: Unrealised gains 9,437 143,333 - 152,770

Total 5,511,174 22,636,758 - 28,147,932

Private enterprises debt securities

Debentures 13,046,750 21,121,233 - 34,167,983

Total 13,046,750 21,121,233 - 34,167,983

Less: Unrealised losses 54,041 236,369 - 290,410

Total 13,100,791 21,357,602 - 34,458,393

Total available-for-sale investments 18,611,965 43,994,360 - 62,606,325

Held-to-maturity investments

Government and state enterprise securities

Thai government bonds 35,015,336 6,217,833 - 41,233,169
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State enterprise bonds 10,008,902 - - 10,008,902

Total 45,024,238 6,217,833 - 51,242,071

Private enterprises debt securities

Notes - - 829,720 829,720

Debentures 15,000,000 10,000,000 601,192 25,601,192

Total 15,000,000 10,000,000 1,430,912 26,430,912

Less: Allowance for impairment - - (1,430,912) (1,430,912)

Total 15,000,000 10,000,000 - 25,000,000
Deposits at financial institutions which                             
amounts maturing in over  3 months

Deposits at banks 91,000,000 9,800,000 - 100,800,000

Total 91,000,000 9,800,000 - 100,800,000

Total held-to-maturity investments 151,024,238 26,017,833 - 177,042,071
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(Unit: Baht)

2012

Period to maturity
Within 1 

year 1 - 5 years
Over 5 
years Total

Available-for-sale investments

Government and state enterprise securities

Thai government bonds 999,478 10,988,228 2,428,454 14,416,160

Total 999,478 10,988,228 2,428,454 14,416,160

Add (less): Unrealised gains (losses) (5) 99,737 6,488 106,220

Total 999,473 11,087,965 2,434,942 14,522,380

Private enterprises debt securities

Debentures 3,004,843 36,737,004 - 39,741,847

Total 3,004,843 36,737,004 - 39,741,847

Add (less): Unrealised gains (losses) (7,515) 181,777 - 174,262

Total 2,997,328 36,918,781 - 39,916,109

Total available-for-sale investments 3,996,801 48,006,746 2,434,942 54,438,489

Held-to-maturity investments

Government and state enterprise securities

Thai government bonds - 36,094,159 - 36,094,159

State enterprise bonds 5,000,000 10,021,447 - 15,021,447

Total 5,000,000 46,115,606 - 51,115,606

Private enterprises debt securities

Notes - - 829,720 829,720

Debentures 10,000,000 25,000,000 638,581 35,638,581

Total 10,000,000 25,000,000 1,468,301 36,468,301

Less: Allowance for impairment - - (1,468,301) (1,468,301)

Total 10,000,000 25,000,000 - 35,000,000
Deposits at financial institutions which                           
amounts maturing in over 3 months

Deposits at banks 204,000,000 15,000,000 - 219,000,000

Total 204,000,000 15,000,000 - 219,000,000

Total held-to-maturity investments 219,000,000 86,115,606 - 305,115,606
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 As at 31 December 2013, the investments in notes and debentures included investments totaling 
Baht 1.5 million (2012: Baht 1.5 million) in a number of companies facing difficulties, which may 
have repayment problems. The Company has provided full allowance for impairment loss for 
these investments.

11.5 As at 31 December 2013 and 2012, the Company has pledged some of its securities as 
collateral as follows:

(Unit: Thousand Baht)

2013 2012

Securities placed with Insurance Registrar (Note 27) 14,000 14,000
Bonds, deposit at banks and bill of exchange placed as 

reserved with the Insurance Registrar (Note 28) 40,000 50,000
Bonds placed as required in the normal course of business 

of the Company 1,600 2,000

Total 55,600 66,000
12. Related party transactions
 During the years, the Company had significant business transactions with related parties. 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 
parties. 

(Unit: Thousand Baht)

2013 2012 Pricing policy

Southeast Insurance Co., Ltd.
(Common shareholders group)

Reinsurance premium 987 4,114 Normal commercial terms for 
reinsurance depending on type 
of insurance and reinsurance 
contracts

Commission income 76 94 As stated in the agreement 
upon normal commercial terms 
for business operations

Premium ceded 408 488 Normal commercial terms for 
reinsurance depending on type 
of insurance and reinsurance 
contracts

Commission expenses 109 435 As stated in the agreement upon 
normal commercial terms for 
business operations

    
TCC Holding Co., Ltd.

 (Common shareholders group)

Premium written 192 3,110 Premium rate depended on type 
of insurance



123อินทรประกันภัย

As at 31 December 2013 and 2012, the balance of the accounts between the Company and those 
related companies are as follows: 

(Unit: Thousand Baht)
2013 2012

Southeast Insurance Co., Ltd.

   Due from reinsurer 1,204 2,663

TCC Holding Co., Ltd.

   Premium receivable - 1,527

Directors and management's remuneration
During the years ended 31 December 2013 and 2012, the Company had employee benefit 
expenses payable to its directors and management as below.

(Unit: Million Baht)

2013 2012

Short-term employee benefits 21.3 17.8

Post-employment benefits 0.9 0.9

Total 22.2 18.7
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13. Property, buildings and equipment
    (Unit: Baht)

Office 
furniture,

Land Buildings
fixture and 
equipment

Motor 
vehicles Total

Cost

1 January 2012 20,285,100 28,572,576 33,141,380 6,428,476 88,427,532

Additions - - 1,251,952 - 1,251,952

Disposals - - (415,398) (1,485,545) (1,900,943)

31 December 2012 20,285,100 28,572,576 33,977,934 4,942,931 87,778,541

Additions - - 669,976 - 669,976

Disposals - - (198,594) - (198,594)

31 December 2013 20,285,100 28,572,576 34,449,316 4,942,931 88,249,923

Accumulated depreciation

1 January 2012 - 20,646,583 28,526,006 3,426,218 52,598,807

Depreciation for the disposals - - (413,362) (1,485,538) (1,898,900)

Depreciation for the year - 836,452 2,218,863 782,986 3,838,301

31 December 2012 - 21,483,0035 30,331,507 2,723,666 54,538,208

Depreciation on disposals - - (196,600) - (196,600)

Depreciation for the year - 244,234 1,690,121 771,511 2,705,866

31 December 2013 - 21,727,269 31,825,028 3,495,177 57,047,474

Net book value

31 December 2012 20,285,100 7,089,541 3,646,427 2,219,265 33,240,333

31 December 2013 20,285,100 6,845,307 2,624,288 1,447,754 31,202,449

Depreciation for the year

2012 3,838,301

2013 2,705,866
As at 31 December 2013, certain Building, vehicle and equipment items have been fully depreciated 
but are still in use. The gross carrying amount (before deducting accumulated depreciation) of 
those assets amounted to Baht 53.8 million (2011: Baht 48.1 million).
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14. Intangible assets - computer software
(Unit: Baht)

Computer software

Cost

1 January 2011 1,068,615

Addition -

31 December 2012 1,068,615

Addition -

31 December 2013 1,068,615

Accumulated amortisation

1 January 2011 810,946

Amortisation 45,523

31 December 2012 856,469

Amortisation 39,827

31 December 2013 896,296

Net book value

31 December 2012 212,146

31 December 2013 172,319

Amortisation expense included in profit or loss

2012 45,523

2013 39,827
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15. Income tax 
 The income tax expenses for the years ended 31 December 2013 and 2012 are made up as 

follows:
 (Unit: Baht)

2013 2012

Current income tax:

Current income tax charge for the year - -

Deferred tax:

Relating to origination and reversal of temporary differences 11,396,946 4,571,590

Income tax expense reported in the statement of 
comprehensive income 11,396,946 4,571,590

 The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for the 
years ended 31 December 2013 and 2012 are as follows:

(Unit: Baht)
2013 2012

Deferred tax relating to gain on 
change in value of available-for-sale 
investments (1,838,684) 2,613,243

Total (1,838,684) 2,613,243

 Reconciliation between tax expense and the product of accounting profit multiplied by the 
applicable tax rate for the years ended 31 December 2013 and 2012 is as follows:

(Unit: Baht)

2013 2012

Accounting profit (loss) before corporate income tax 7,233,234 (58,073,579)

Applicable tax rate 20% 23%

Accounting profit before tax multiplied by applicable tax rate 1,446,647 (13,356,923)

Effect of change in the applicable tax rate - 1,742,207

Effect of unused losses 1,182,710 17,422,170

Tax effect of exempted income and non-deductible expenses 8,767,589 (1,235,864)

Income tax for the year in statements of comprehensive income 11,396,946 4,571,590
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 As at 31 December 2013 and 2012, the components of deferred tax assets are as follows:
(Unit: Baht)

Statement of financial position
Statement of comprehensive 

income

As at As at As at
For the year ended 31 

December
31 December 

2013
31 December 

2012
1 January 

2011 2013 2012

Deferred tax assets
Unearned premium 

reserves 3,743,410 1,307,118 4,596,701 (2,436,292) 3,289,584
Allowance for 

doubtful accounts 
- premium 
receivables 161,472 - - (161,472) -

Allowance for 
doubtful accounts 
- other receivable 786,889 767,195 767,195 (19,694) -

Loss reserves 8,040,388 22,770,377 23,317,267 14,729,989 546,890
Incurred but not 

reported (IBNR) 
loss reserves 1,910,600 1,376,800 2,111,800 (533,800) 735,000

Employee benefit 
obligation 1,993,925 1,943,335 1,943,451 (50,590) 116

Allowance for 
impairment loss 
- investment 
securities 3,037,400 2,906,205 2,906,205 (131,195) -

Unrealised losses 
(gains) on changes 
in values of 
available-for-sale 
investments 1,229,723 (608,961) 2,004,283 - -

Total deferred tax 
assets 20,903,807 30,462,069 37,646,902 11,396,946 4,571,590
In October 2011, the Cabinet passed a resolution to reduce the corporate income tax rate from 30 
percent to 23 percent in 2012, and then to 20 percent from 2013. In addition, in order to comply 
with the resolution of the Cabinet, in December 2011, the decreases in tax rates for 2012 - 2014 
were enacted through a royal decree. The Company reflected the changes in tax rates in its 
deferred tax calculation, as presented above. 
As at 31 December 2013, the Company has unsued tax losses totaling Baht 93 million (2012: 
Baht 87 million), on which deferred tax assets have not been recognised as the Company believes 
future taxable profits may not be sufficient to allow utilitsation of unused tax losses.
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16.  Other assets
(Unit: Baht)

2013 2012

Withholding tax 3,179,091 2,281,072

Prepaid commissions and brokerage 9,033,207 13,830,920

VAT refundable 2,057,378 892,758

Other receivables 3,369,146 5,722,016

Others 4,215,159 3,500,942

Total other assets 21,853,981 26,227,708
17. Due to reinsurers

(Unit: Baht)

2013 2012

Outward premium payables 1,371,473 6,539,224

Amounts withheld on reinsurance 349,592,403 179,136,192

Other reinsurance payables 43,562,159 1,389,425

Total due to reinsurers 394,526,035 187,064,841
18. Loss reserves and outstanding claims

 (Unit: Baht)

2013 2012

Beginning balance
1,026,347,639 1,397,814,657

Claims and losses adjustment expenses                    
for the year

303,863,298 376,522,984

Change in claims and losses adjustment expenses paid 
of prior year 

(4,157,254) (22,379,488)

Claims and losses adjustment expenses paid during 
the year

(950,899,165) (725,610,514)

Ending balance
375,154,518 1,026,347,639

 As at 31 December 2013, the Company, which is a reinsurer under the reinsurance contracts, has 
loss reserve and outstanding claims under such contracts of Baht 100.2 million and (2012: Baht 
576.2 million).

 Loss reserves and outstanding claims as at 31 December 2013 included the loss reserves and 
outstanding claims relating to flood amounting to Baht 119.1 million (2012: Baht 625.4 million), 
respectively as discussed in Note 1.2 to the financial statements.

19. Premium reserve
 Premium reserve is the liability under insurance contracts, and is the higher of unearned premium 

reserve and unexpired risk reserve.
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19.1  Unearned premium reserve
(Unit: Baht)

2013 2012
Beginning balance 349,523,072 327,857,675

Premium written for the year 1,009,379,863 809,645,594

Premium earned for the current year (980,231,193) (801,101,892)

Ending balance 378,671,742 336,401,377

19.2  Unexpired risk reserve
(Unit: Baht)

2013 2012

Beginning balance 194,843,636 151,333,348

Estimated claims for the year 207,575,270 194,843,636

Risk expired during the year (194,843,636) (151,333,348)

Ending balance 207,575,270 194,843,636

20.  Employee benefits obligation
 Provision for long-term employee benefits, which is compensations on employees' retirement, was 

as follows:

(Unit: Baht)

2013 2012
Defined benefit obligation at beginning of year 9,716,673 9,717,255

Current service cost 973,658 1,071,174

Interest cost 328,748 315,682

Benefits paid during the year (1,190,400) (1,388,000)

Actuarial losses   140,947 562

Provisions for long-term employee benefits                    
at end of year 9,969,626 9,716,673

 Long-term employee benefit expenses included in the profit or loss was as follows:
(Unit: Baht)

2013 2012

Current service cost 973,658 1,071,174

Interest cost 328,748 315,682

Actuarial loss 140,947 562

Total expenses recognised in profit or loss 1,443,353 1,387,418
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Principal actuarial assumptions at the valuation date were as follows:
(Unit: % per annum)

2013 2012

Discount rate 4% 3.6%

Future salary increase rate 3.0% - 6.0% 3.0% - 6.0%

Staff turnover rate (depending on age) 7.0% - 25.0% 7.0% - 25.0$
Amounts of defined benefit obligation for the current and previous two periods are as follows:

(Unit: Baht)

Defined benefit obligation
Experience adjustments 

on the obligation

Year 2013 9,969,626 381,102

Year 2012 9,716,673 83,560

Year 2011 9,717,255 1,054,874

Year 2010 4,104,684 -

21. Underwriting information reported by insurance categories
  Underwriting information classified by insurance categories for the year ended 31 December 2013 

is as follows:

 (Unit: Baht)
2013

Fire

Marine and 

transportation Motor

Personal 

accident Miscellaneous Total

Underwriting income

Premium written 22,188,337 7,163,521 569,516,590 360,621,069 55,055,725 1,014,545,242

Less: Premium ceded (13,239,666) (4,418,698) (418,015,679) (271,111,083) (29,887,135) (736,672,261)

Net premium written 8,948,671 2,744,823 151,500,911 89,509,986 25,168,590 277,872,981

Add (less):  Unearned premium reserve               (436,628) 18,729 (8,552,916) 28,591,020 429,860 20,050,065

Earned premium 8,512,043 2,763,552 142,947,995 118,101,006 25,598,450 297,923,046

Commissions and brokerages income 4,093,549 1,486,139 175,072,286 108,027,425 11,767,034 300,446,433

Total underwriting income 12,605,592 4,249,691 318,020,281 226,128,431 37,365,484 598,369,479

Underwriting expenses

Claims and losses adjustment expenses 16,561 119,189 63,209,418 88,802,423 8,116,315 160,263,906

Commission and brokerage expenses 4,872,073 898,814 89,405,401 69,128,910 10,026,965 174,332,163

Other underwriting expenses 1,353,324 615,177 102,873,145 26,347,786 6,996,331 138,185,763
Contribution to Road Accident Victims 

Protection Co., Ltd. - - 24,839,295 - - 24,839,295
Total underwriting expenses before 

operating expenses 6,241,958 1,633,180 280,327,259 184,279,119 25,139,611 497,621,127
Operating expenses 112,788,290
Total underwriting expenses 610,409,417
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  Underwriting information classified by insurance categories for the year ended 31 December 2012 
is as follows:

(Unit: Baht)

2012

Fire

Marine and 

transportation Motor Personal accident Miscellaneous Total

Underwriting income

Premium written 27,640,746 7,490,684 357,979,021 340,331,211 89,325,627 822,767,289

Less: Premium ceded (19,686,504) (5,209,032) (214,794,122) (175,576,861) (49,048,981) (464,315,500)

Net premium written 7,954,242 2,281,652 143,184,899 164,754,350 40,276,646 358,451,789

Add (Less):  Unearned premium reserve 2,088,352 (16,845) (14,160,306) (26,964,218) (6,395,803) (45,448,820)

Earned premium 10,042,594 2,264,807 

        

129,024,593         137,790,132 

       

33,880,843 313,002,969 

Commissions and brokerages income 1,280,632 1,537,417 77,023,630 70,599,222 12,233,058 162,673,959

Total underwriting income

       

11,323,226       3,802,224 

        

206,048,223         208,389,354 

       

46,113,901 475,676,928 

Underwriting expenses

Claims and losses adjustment expenses 13,597,988 449,605 87,111,193 111,935,345 24,733,360 237,827,491

Commissions and brokerages expenses 6,412,475 1,018,850 59,736,288 66,345,588 15,594,150 149,107,351

Other underwriting expenses 4,317,069 826,231 42,747,401 41,526,604 10,899,352 100,316,657
Contribution to Road Accident Victims 

Protection Co., Ltd. - - 8,939,767 - - 8,939,767
Total underwriting expenses before 

operating expenses 24,327,532 2,294,686 198,534,649 219,807,537 51,226,862 496,191,266

Operating expenses 61,697,644

Total underwriting expenses 557,888,910

22. Operating expenses

(Unit: Baht)

2013 2012
Personel expenses which are not expenses for 
underwriting and claims 37,349,351 34,864,754

Premises and equipment expenses which is not expense 
for underwriting 11,399,595 12,278,106

Bad debts and doubtful accounts (Reversal) 48,368,444 (18,021)

Other operating expenses 15,670,900 14,572,805

Total operating expenses 112,788,290 61,697,644
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23. Employee expenses

(Unit: Baht)

2013 2012

Salary and wages 49,542,980 45,314,417

Social security fund 984,420 823,433

Provident fund 1,685,512 1,721,487

Other benefit 2,571,660 2,941,430

Total employee expenses 54,784,572 50,800,767

24. Provident fund 
 The Company and its employees jointly established a provident fund under the Provident Fund 

Act B.E. 2530. The fund is contributed to by both the employees and the Company on a monthly 
basis, at rates ranging from 5% to 10% of the employees' basic salaries, based on the length of 
employment. The fund is managed by a fund manager which has been approved by the Ministry 
of Finance. During the year 2013, the Company contributed approximately Baht 1.7 million (2012: 
Baht 1.7 million) to the Fund.

25.  Basic loss per share
 Basic loss per share is calculated by dividing loss for the year attributable to equity holders of the 

Company (excluding other comprehensive income) by the weighted average number of ordinary 
shares in issue during the year.

26.  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 income 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.

27.  Assets pledged with the Registrar
 As at 31 December 2013 and 2012, the following assets have been pledged with Registrar in 

accordance with the Non-life Insurance Act:

(Unit: Million Baht)

2013 2012
Cost Fair value Cost Fair value

Deposits at banks 14.0 14.0 14.0 14.0

28.  Assets reserved with the Registrar 
 As at 31 December 2013 and 2012, the following assets have been pledged as non-life insurance 

reserve with the Registrar in accordance with the Non-life Insurance Act:
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(Unit: Million Baht)

2013 2012

Cost Fair value Cost Fair value

Government bonds 40.0 40.2 40.0 39.9

Deposits at banks - - 10.0 10.0

40.0 40.2 50.0 49.9
29. Contribution to the General Insurance Fund

(Unit: Baht)

2013 2012

Accumulated contribution at the beginning of the year 5,963,881 3,792,807

Contribution during the year 2,523,456 2,171,074

Accumulated contribution at the end of the year 8,487,337 5,963,881

30. 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 Chief Operating 
Decision Maker has been identified as Chief Executive Officer.

 For management purposes, the Company is organised into business units based on its products, 
which consisted of Fire, Marine and transportation, Motor, and Miscellaneous insurance.

 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 operating profit or loss and on a basis consistent with that 
used to measure operating profit or loss in the financial statements. 

 The Company operates in Thailand only. As a result, all of the revenues and assets as reflected 
in these financial statements pertain to the aforementioned geographical reportable.

 For the years 2013 and 2012, the Company has no major customer with revenue of 10 per cent 
or more of the Company's revenues.

 The following tables present revenue and profit information regarding the Company's operating 
segments for the years ended 31 December 2013 and 2012.
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 (Unit: Baht)

For the year ended 31 December 2013

Fire
Marine and 

transportation Motor Miscellaneous Total
Underwriting income

   Direct Premium written 20,547,270 7,162,834 569,516,590 412,153,170 1,009,379,864

   Inward Premium written 1,641,067 687 - 3,523,624 5,165,378

Total Premium written 22,188,337 7,163,521 569,516,590 415,676,794 1,014,545,242

Less: Premium ceded (13,239,666) (4,418,698) (418,015,679) (300,998,218) (736,672,261)

Net premium written 8,948,671 2,744,823 151,500,911 114,678,576 277,872,981

Add (less): Unearned 
premium reserve 
decrease (increase) (436,628) 18,729 (8,552,915) 29,020,879 20,050,065

Earned premium 8,512,043 2,763,552 142,947,996 143,699,455 297,923,046

Fee and commission 
income 4,093,549 1,486,139 175,072,286 119,794,459 300,446,433

Total underwriting 
income 12,605,592 4,249,691 318,020,282 263,493,914 598,369,479

Less: Losses and losses 
adjustment expenses (242,213) 35,643 56,249,094 91,958,082 148,000,606

 Claim department 
expenses 258,774 83,545 6,960,324 4,960,657 12,263,300

 Commission and 
brokerage expenses 4,872,073 898,814 89,405,401 79,155,875 174,332,163

 Other underwriting 
expenses 1,155,979 551,464 122,647,121 29,647,059 154,001,623

 Underwriting 
department expenses 197,345 63,713 5,065,319 3,697,058 9,023,435

 Operating expenses - - - - 112,788,290

Profit (loss) from 
underwriting 6,363,634 2,616,512 37,693,023 54,075,183 (12,039,938)

Net investment income 20,246,298

Other income 6,600,612

Other expenses (7,573,738)

Profit before income tax 
expenses 7,233,234

Income tax expenses (11,396,946)

Loss for the year (4,163,712)
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(Unit: Baht)

 For the year ended 31 December 2012

Fire
Marine and 

transportation Motor Miscellaneous Total

Underwriting income (Restate)

   Direct Premium written 25,204,465 7,384,643 357,979,021 422,654,196 813,222,325

   Inward Premium written 2,436,281 106,041  - 7,002,642 9,544,964 

Total Premium written 27,640,746 7,490,684 357,979,021 429,656,838 822,767,289

Less: Premium ceded  (19,686,504)  (5,209,032)  (214,794,122)  (224,625,842)  (464,315,500)

Net premium written 7,954,242 2,281,652 143,184,899 205,030,996 358,451,789 
Add (less): Unearned premium 
reserve 2,088,353         (16,845) (14,160,307) (33,360,021) (45,448,820)

Earned premium   10,042,595      2,264,807 129,024,592 171,670,975 313,002,969 

Fee and commission income 1,280,632 1,537,417 77,023,630 82,832,280 162,673,959 

Total underwriting income 11,323,227 3,802,224 206,048,222 254,503,255 475,676,928 
Less:  

Losses and losses 
adjustment expenses 13,281,852 363,932 83,016,870 131,754,579 228,417,233 

 Claim department expenses         316,136 
           

85,673      4,094,324      4,914,125      9,410,258 
 Commission and brokerage 

expenses      6,412,475      1,018,850   59,736,288   81,939,738 149,107,351 
 Other underwriting 

expenses      4,014,595         744,260   47,769,788   47,724,202 100,252,845 
 Underwriting department 

expenses         302,474 
           

81,971      3,917,380      4,701,754      9,003,579 

 Operating expenses - - - -   61,697,644 

Profit (loss) from underwriting (13,004,305)      1,507,538      7,513,572 (16,531,143) (82,211,982)

Net investment income   25,707,787 

Other income      3,771,134 

Other expenses   (5,340,518)
Loss before income tax 
expenses (58,073,579)

Income tax expenses   (4,571,590)

Loss for the year (62,645,169)

 The following table presents segment assets of the Company's operating segments as at 31 
December 2013 and 2012.
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(Unit: Baht)

Assets of insurance segment Assets of

Fire
Marine and 

transportation Motor Miscellaneous

Total 
insurance 
segment

investments 
segment

Unallocated 
assets Total

Assets
As at 31 
December 
2013 24,923,271 6,878,630 358,827,221 199,161,588 589,790,710 294,162,728 523,980,290 1,407,933,728
As at 31 
December 
2012 78,136,666 7,868,251 241,797,680 789,122,995 1,116,854,022 422,209,731 301,477,128 1,254,400,586

Liabilities
As at 31 
December 
2013 57,920,869 8,530,473 680,854,319 367,948,897 1,115,254,558 - 401,246,771 1,516,501,329
As at 31 
December 
2012 120,337,766 8,979,619 443,302,518 982,361,369 1,568,102,969 - 120,508,022 1,675,489,295

31.  Commitments and contingencies
31.1 Operating lease commitments
 The Company has entered into several lease agreements in respect of the lease of office building 

space, equipment and other services.
 As at 31 December 2013, future minimum lease payments required under these non-cancelable 

operating lease contracts were as follows:

Million Baht

Payable within:

Within 1 year 0.1

In over 1 year 0.1
31.2 Guarantees

As at 31 December 2013, there were outstanding bank guarantees to guarantee electricity use 
and others of approximately Baht 0.1 million (2012: Bath 0.1 million) issued by banks on behalf 
of the Company in respect of certain performance bonds as required in the normal course of 
business. 

31.3 Litigation
 As at 31 December 2013, the legal cases in which the Company has been sued for a total of 

Baht 96.3 million (2012: Baht 27.5 million). The Company has recorded loss reserve amounting 
to Baht 85.0 million (2012: Baht 15.3 million) and the Company's management believe that such 
amount is adequate since it was recorded based on reports of independent surveyors and accords 
with the coverage stipulated in the insurance policies. The cases are currently being heard by 
the Court. However, if the Company loses these cases the amount of loss, net of recovery from 
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reinsurance contracts, in excess of that recorded by the Company will not be material to the 
financial statements.

32. Financial instruments
33.1 Financial risk management
  The Company's financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard No.107 "Financial 

Instruments: Disclosure and Presentations", principally comprise cash and cash equivalents, 
premiums receivable, reinsurance assets (liabilities), investments, and loans. The financial risks 
associated with these financial instruments and how they are managed is described below.

 Credit risk
  The Company is exposed to credit risk primarily with respect to premium receivables, loans, 

insurance reserve refundable from reinsurers and other receivables. The Company manages the 
risk by adopting appropriate credit control policies and procedures and therefore does not expect 
to incur material financial losses. In addition, the Company does not have high concentrations 
of credit risk since it has a large customer base. The maximum exposure to credit risk is limited 
to the carrying amounts of premium receivables, loan and other receivables as stated in the 
statement of financial position.  

  Interest rate risk
  The Company's exposure to interest rate risk relates primarily to its investments in debt securities, 

and deposits at financial institutions.
  Significant financial assets classified by type of interest rates are summarised in the table below, 

with those financial assets that carry fixed interest rates further classified based on the maturity 
date, or the repricing date if this occurs before the maturity date.

(Million  Baht)

As at 31 December 2013

Fixed interest rates

Within 1-5 Over Floating Effective 

1 year years 5 years
interest 

rate Total
Interest 

rate
(% per 
annum.)

Investments financial assets 
in securities, net

Government and state 
enterprise securities 50,535,412 28,854,591 - - 79,390,003 2.30-6.00

Private enterprise debt 
securities 28,101,791 31,357,602 - - 59,458,393 3.02-6.00

Deposits at financial 
institutions 215,000,000 9,800,000 - 157,694,211 382,494,211 0.50-3.15

Total 293,637,203 70,012,193 - 157,694,211 521,343,607
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(Million Baht)

As at 31 December 2012

Fixed interest rates

Within 1-5 Over Floating Effective 

1 year years
5 years interest 

rate Total
Interest 

rate
(% per 
annum.)

Investments financial assets 
in securities, net

Government and state 
enterprise securities 5,999,473 57,203,572 2,434,941 - 65,637,986 2.73 - 5.25

Private enterprise debt 
securities 12,997,328 61,918,781 - - 74,916,109 3.30 - 53.0

Deposits at financial 
institutions 259,000,000 15,000,000 - 55,524,902 329,524,902 0.50 - 4.00

Total 277,996,801 134,122,352 2,434,941 55,524,902 470,078,902

32.2 Fair value of financial instruments
Fair value represents the amount for which an asset could be exchanged or a liability settled 
between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction. 
The fair value is determined by reference to the market price of the financial instrument or by 
using an appropriate valuation technique, depending on the nature of the instrument.

 The following methods and assumptions were used by the Company in estimating the fair values 
of financial instruments:

  Investments in securities/Deposits in financial institutions
 The fair values of equity securities and debt securities are based on their quoted market prices.
 The fair value of deposits at financial institutions, and notes with maturity periods of less than 90 

days is based on their carrying value. For those with maturity periods longer than 90 days, fair 
value is estimated using a discounted cash flow analysis based on the current interest rate and 
the remaining period to maturity.

33. Capital management
 The primary objectives of the Company's capital management are to ensure that it presences 

the ability to continue its business as a going concern and to maintain risk-based capital in 
accordance with Declaration of the OIC.

 Nevertheless, the OIC has announced a measure to relax the risk-based capital requirements for 
losses arising from the floods, for a period of 15 months from                    31 December 2011 
to 31 March 2013. In February 2013 the OIC has extended the period of the measure relaxing the 
risk-based capital requirements until 31 March 2014, with certain additional conditions stipulated.

34. Approval of financial statements
 These financial statements were authorised for issue by the Company's Board of Directors on 20 

February 2014.
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วิสัยทัศน์

“วางใจเมื่อเรียกใช้  อุ่นใจเมื่อมีภัย”

พันธกิจ
	 •	 พัฒนาองค์กรให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงและแข็งแกร่ง	โดยบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล

	 •	 พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ	สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้า	

และคู่ค้าได้อย่างเหมาะสม

	 •	 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้	และจริยธรรม	ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 •	 พัฒนาการบริการให้เป็นเลิศ	เสริมสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและคู่ค้า	โดยยึดหลักความถูก

ต้องและเป็นธรรม
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