




      มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้และ

จริยธรรม รวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และ

สร้างความมั่นคงทางการเงินของบริษัท

      To strive for product and service quality through skills and ethics development 

and through operational excellence, in order to achieve customer satisfaction and 

sustain financial strength.

 สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน

Customer Satisfaction

มุ่งผลส�าเร็จ

Achievement

Mission (ภารกิจ) 

Values (ค่านิยม)

ACHIEMENT

COMMITMENT

CREATIVE AND

CONTINUOUS

LEARNING

HAPPINESS

มุ่งมั่นท�าให้เกิดผลส�าเร็จ

มุ่งมั่นท�าตามสัญญา

มีความคิดสร้างสรรค์และใฝ่รู้

มีความสุขและสนุกกับการท�างาน



ประวัติความเป็นมา
ของ บริษัท ไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)

	 บริษัท	ไทยประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน)	ถือกำ�เนิดขึ้นจ�กพระร�ชดำ�ริ 

ของ	สมเด็จพระพันวัสส�อัยยิก�เจ้�	สมเด็จย่�ของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�

อยู่หัวฯ	ด้วยทรงเล็งเห็นว่�	ควรจัดต้ังบริษัทประกันภัยของคนไทยขึ้น	เพื่อให้ 

คว�มช่วยเหลือบรรเท�คว�มคว�มเดือดร้อนให้แก่คนไทย	และเพื่อให้เงินทอง

หมุนเวียนสร้�งประโยชน์ให้แก่คนไทยอย่�งเต็มที่

	 บริษัทฯ	จึงได้เริ่มเปิดดำ�เนินก�รในวันที่	10	มกร�คม	พ.ศ.	2481 

ดำ�เนินธุรกิจรับประกันวิน�ศภัยทุกชนิด	นับเป็นบริษัทประกันภัยของคนไทย 

บริษัทแรกที่ใหญ่ที่สุดในขณะนั้น	และได้รับพระร�ชท�นตร�ต้ังจ�กพระบ�ท

สมเด็จพระเจ้�อยู่หัวฯ	

	 ในปี	พ.ศ.	2519	บริษัทฯ	ได้เข้�จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	โดยใช้ชื่อย่อ	TIC	นับเป็นบริษัทประกันภัยบริษัทแรกที่เข้�เป็น 

บริษัทจดทะเบียน	ในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และได้แปรสภ�พเป็น

บริษัทมห�ชนเมื่อเดือนสิงห�คม	พ.ศ.	2536	

	 ในปี	พ.ศ.	2546	บริษัทฯ	ได้รับร�งวัล	Best	Corporate	Governance	

Report	Award	จ�ก	SET	Award	2003	ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

	 ในปี	พ.ศ.	2554	บริษัทฯ	ได้รับก�รพิจ�รณ�จ�กสำ�นักง�นคณะ 

กรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	ให้เป็นบริษัท

ประกันวิน�ศภัยที่มีก�รพัฒน�ดีเด่น	อันดับ	2	ประจำ�ป	ี2553

	 ปัจจุบัน	บริษัทฯ	มีสำ�นักง�นใหญ่ตั้งอยู่ที่	อ�ค�รไทยประกันภัย	เลขท่ี	

34/3	ซอยหลังสวน	ถนนเพลินจิต	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมห�นคร	และมีส�ข�	

16	แห่งในจังหวัด	ระยอง	ชลบุรี	ขอนแก่น	นครร�ชสีม�	เชียงใหม่	พิษณุโลก	

นครปฐม	เชียงร�ย	อุดรธ�นี	นครสวรรค์	หัวหิน	ห�ดใหญ่	สุร�ษฎร์ธ�นี	ภูเก็ต	

อุบลร�ชธ�นี	และอยุธย�

2519 2546 2554
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6 สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

2555 25542556

 1 อัตราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า) 1.09 1.11 1.13

 2 อตัราหมนุเวยีนเบ้ียประกนัค้างรับ  (วนั) 44.02 43.99 40.95

 3 Retention Rate (%) 73.58 69.99 71.73

 4 อตัราการจ่ายค่าสนิไหมทดแทนต่อเบ้ียประกนัภยัทีถ่อืเป็นรายได้  (%) 50.58 60.61 63.99

 5 อตัราก�าไรขัน้ต้น  (%) 18.42 9.60 10.78

 6 อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกนัต่อเบ้ียประกนัภยัทีถ่อืเป็นรายได้  (%) 55.49 59.06 56.69

 7 อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน  (%) 6.72 6.39 5.97

 8 อตัราส่วนของผู้ถอืหุ้นต่อเบ้ียประกนัภยัรับสทุธ ิ (เท่า) 0.38 0.46 0.55

 9 อตัราก�าไรสทุธต่ิอรายได้รวม  (%) 3.14 (2.57) (2.80)

 10 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น  (%) 11.37 (7.92) (6.56)

 11 อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์รวม  (%) 1.79 (1.29) (1.57)

 12 อตัราการหมนุเวียนของสนิทรัพย์   (เท่า) 0.57 0.50 0.56

 13 อตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น  (เท่า) 5.32 5.38 4.87

 14 POLICY LIABILITY TO CAPITAL FUND (เท่า) 3.37 4.45 4.36

 15 อตัราส่วนเงนิส�ารองต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น  (เท่า) 1.66 1.55 1.23

 16 อตัราส่วนเงนิส�ารองต่อสนิทรัพย์  (%) 26.26 24.29 20.97 

 17 ก�าไรสทุธต่ิอหุน้  (บาท) 2.51 (2.08) (2.19)

 18 เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น  

   หุน้สามญั (บาท) 1.02 0.40 0.25

   หุน้บรุมิสทิธ ิ (บาท) 1.02 0.40 1.00

19  มูลค่าตามบญัชต่ีอหุ้น  (บาท) 22.27 21.85 21.79

 สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ ในรอบปี 2556 เปรียบเทียบกับ ปี 2555 และ 2554
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2013สารประธานกรรมการ

( กวี อังศวานนท์ )

ประธานกรรมการ

 ในป ี2556 เศรษฐกจิไทยมกีารขยายตวัอยูท่ีร่อ้ยละ 2.9 นบัเปน็อตัราการเตบิโตทีช่ะลอลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัป ี2555 

ทีเ่ตบิโตอยู่ทีร้่อยละ 6.5 ท้ังน้ีเนื่องจากปี 2555 เป็นปทีีม่กีารเตบิโตสงูกวา่ปกตมิาก ทัง้จากมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิตา่งๆ ของ

ภาครัฐ รวมถึงการกลับเข้ามาลงทุนใหม่ของภาคเอกชนภายหลังเหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อปี 2554 ประกอบกับในช่วงปลายปี 

ที่ผ่านมา วิกฤตการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ ส่งผลให้การใช้จ่ายของภาครัฐชะลอตัว ยังผลต่อเนื่องต่อการจับจ่ายของ

ภาคเอกชนและภาคครัวเรือน แม้ว่าภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจจะส่งผลให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศ 

ต�่ากว่าการคาดการณ์ก็ตาม แต่ธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2556 ก็ยังคงเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 12 

 ส�าหรับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2556 บริษัทฯ มีเบ้ียประกันภัยรวม 1,876 ล้านบาท มีอัตราการเติบโต

อยู่ที่ร้อยละ 18.9 สูงกว่าการเติบโตของอุตสาหกรรม หลังจากประสบผลขาดทุนจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย มา 2 ปีติดต่อกัน 

จากการบริหารจัดการสินไหมอย่างรอบคอบโดยค�านึงถึงการบรรเทาความเสียหายของผู้เอาประกันอย่างทั่วถึง ท�าให้ผลการ

ด�าเนนิงานของบริษทัฯ กลบัสูก่ารท�าก�าไรเชน่เดมิ โดยในป ี2556 มกี�าไรจากการด�าเนนิงาน 70.4 ลา้นบาท สทุธแิลว้มกี�าไรหลงั

หกัภาษ ี58.9 ลา้นบาท เปรยีบเทียบกบัปกีอ่นซึง่มผีลขาดทนุ 40.6 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 245 นอกจากนี ้บรษิทัฯ สามารถ

ด�ารงอตัราสว่นทางการเงนิท่ี คปภ. ใชก้�ากบัดแูล ไดเ้กนิกวา่เกณฑท์ี ่คปภ. ก�าหนดทกุอตัราสว่น รวมทัง้บรษิทัฯ มีความเพยีงพอ

ของเงนิกองทนุตามระดบัความเสีย่ง (RBC) เกนิกวา่เกณฑท์ี ่คปภ. ก�าหนดและเพยีงพอตอ่การขยายงานตามแผนงานทีว่างไว้

 บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความส�าคัญ ในการคิดค้นผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

โดยใช้เวลากว่าหนึ่งปี ศึกษาวิจัยถึงความต้องการของลูกค้า จนได้ออกกรมธรรม์ “พี่ช้างคืนเงิน” เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ 

ที่ผ่านมา เป็นกรมธรรม์รถยนต์ประเภท 1 ที่มอบเงินคืนให้แก่ลูกค้าที่มีประวัติในการขับรถดี ไม่มีการเรียกร้องสินไหมในกรณีที่

เป็นฝ่ายผิด ตลอดระยะเวลา 3 ปี โดยจะได้สิทธิ์ในการรับเงินคืนครึ่งหนึ่งของเบ้ียสุทธิ 3 ปีรวมกัน นับเป็นการปฏิวัติรูปแบบ

การให้บริการประกันภัยรถยนต์ขับดีมีเงินคืนเป็นรายแรก นอกจากลูกค้าที่ขับรถดีจะได้ประโยชน์จากการคืนเงินแล้ว บริษัทฯ

ถือว่าได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ในการสนับสนุนให้มีความระมัดระวังในการขับรถเพิ่มขึ้น เป็นการช่วยลดอุบัติเหตุ 

บนท้องถนนอีกทางหนึ่ง

 ส�าหรับแนวทางการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2557 ยังคงมุ่งเน้นขยายงานรายย่อย ในกลุ่มลูกค้าส่วนบุคคลและ

กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านช่องทาง Tele Marketing ช่องทาง Bancassurance ร่วมกับธนาคารทหารไทย 

รวมถึงการขยายงานตัวแทนผ่านส�านักงานสาขาของบริษัทฯ 

 ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบพระคุณ 

ทา่นผูถ้อืหุน้ ลูกคา้ คูค่า้ ตวัแทนนายหนา้ ท่ีใหค้วามไวว้างใจและ

สนบัสนนุบรษิทัฯ ดว้ยดตีลอดมา ขอขอบคุณผู้บริหารและพนกังาน

ทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน อันเป็น

ปจัจัยส�าคญัในการด�าเนินงานของบรษิทัฯ ใหบ้รรลผุลส�าเรจ็ดว้ยด ี

และน�าพาบริษทัฯ ไปสูเ่ป้าหมายการเตบิโตอยา่งยัง่ยนื เพื่อใหเ้ปน็

บริษัทประกันภัยที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจมากที่สุด



8 คณะกรรมการบริษัท
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ดร.ชัชวิน  เจริญรัชต์ภาคย์
กรรมการอิสระ / 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /

กรรมการนโยบายและกลยุทธ์ /

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ต�ำแหน่งงำนอื่น

กรรมการผู้จัดการ

  บริษัท เพรสิเด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จ�ากัด

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 บริษัท โอเชียนกลาส จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร

 บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จ�ากัด(มหาชน)

รองประธานคณะกรรมการ

 บริษัท รัชต์ภาคย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

กำรศึกษำ

 ปริญญาเอก การจัดการ

      Massachusetts Institute of Technology สหรฐัอเมรกิา

 ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

3.

นายกวี อังศวานนท์
ประธานกรรมการ

ต�ำแหน่งงำนอื่น

ประธานกรรมการ

 บริษัท มงคลชัยพัฒนา จ�ากัด

 บริษัท สุวรรณชาด จ�ากัด

 บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด

ผู้จัดการ

 ส�านักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์

กรรมการ

 บริษัท สัมมากร จ�ากัด (มหาชน)

 บริษัท ศรีพัฒน์ จ�ากัด

 บริษัท ศรีปวิธ จ�ากัด

 บริษัท ธนาคมและการพัฒนา จ�ากัด

 บริษัท ศรีธรณี จ�ากัด

 บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จ�ากัด

ผู้อ�านวยการ

 โครงการพัฒนาส่วนพระองค์  

กำรศึกษำ

 บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

1. ดร. ดิสธร วัชโรทัย
กรรมการ

ต�ำแหน่งงำนอื่น

ต�าแหน่งงานในส�านักราชวัง

 รองเลขาธิการพระราชวัง

 กรรมการผู้อ�านวยการ ส�านักงานพระคลังข้างที่

 รักษาราชการผู้อ�านวยการ กองงานส่วนพระองค์

ประธานกรรมการ

 บริษัท โกลเด้นเพลซ เมเนจเม้นท์ จ�ากัด

ประธานกรรมการบริหาร

 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล หัวหิน

 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 บริษัท สุวรรณชาด จ�ากัด

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร

 โรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิน

ที่ปรึกษา / ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร

    และสถาบันการเงิน วุฒิสภา

 มูลนิธิราชประชาสมาสัย

 ศูนย์ฝนหลวง (หัวหิน)

 บริษัท คิงส์พาวเวอร์ จ�ากัด

กำรศึกษำ

 ปริญญาเอก การจัดการ

      มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

 ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2.

นายไพสิฐ ตู้จินดา
กรรมการ / 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน /

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /

กรรมการนโยบายและกลยุทธ์ 

ต�ำแหน่งงำนอื่น

กรรมการ

 บริษัท สนองตู้จินดา จ�ากัด   

กรรมการผู้จัดการ

 บริษัท รวมทนุไทย จ�ากัด

กำรศึกษำ

 ปริญญาโทการตลาด ภาคภาษาอังกฤษ 

      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

4.

1 2 3
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นายพิพิธ พิชัยศรทัต
กรรมการอิสระ /

กรรมการตรวจสอบ /

ประธานคณะกรรมการนโยบายและกลยุทธ์ /

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ต�ำแหน่งงำนอื่น

กรรมการ

 บริษัท สัมมากร จ�ากัด (มหาชน)

 บริษัท รวมทนุไทย จ�ากัด

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 บริษัท ระยองเพียวรีฟายเออร์ จ�ากัด (มหาชน)

 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการผู้จัดการ

 บริษัท มงคลชัยพัฒนา จ�ากัด

รองผู้อ�านวยการ

 โครงการพัฒนาส่วนพระองค์

ผู้ช่วยผู้จัดการ

 ส�านักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์

กำรศึกษำ

 ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ) 

      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

5.

นางสาวพณิตา ตู้จินดา
กรรมการผู้จัดการ /

กรรมการนโยบายและกลยุทธ์ /

กรรมการพิจารณาการลงทุน

ต�ำแหน่งงำนอื่น

กรรมการ

 บริษัท รวมทนุไทย จ�ากัด

กำรศึกษำ

 ปริญญาโท Public Administration 

      New York University สหรัฐอเมริกา

 ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

7.

นางกุณฑลา ศศะสมิต
กรรมการอิสระ /

กรรมการตรวจสอบ

กำรศึกษำ

 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต

      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 ปริญญาโท M.S.Finance 

      University of Arizona  สหรัฐอเมริกา

 ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

6.

นายฑิฆัมพร พงษ์สวัสดิ์
กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ /

กรรมการนโยบายและกลยุทธ์ /

กรรมการพิจารณาการลงทุน /

เลขานุการบริษัท

กำรศึกษำ

 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี 

      มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

8.

คณะกรรมการบริษัท

5 6
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1.  นางสาวพณิตา ตู้จินดา
 กรรมการผู้จัดการ

	 ประสบกำรณ์

  บริษัท ไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

   ตั้งแต่ปี 2534

	 กำรศึกษำ

  บริหารโท Public Administration

   New York University สหรัฐอเมริกา

  ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2. นายสมบัติ อนันตลาโภชัย
 รองกรรมการผู้จัดการ

	 ประสบกำรณ์

  บริษัท ไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

   ตั้งแต่ปี 2540

	 กำรศึกษำ

  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ

   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

3. นายฑิฆัมพร พงษ์สวัสดิ์
 กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ

	 ประสบกำรณ์

  บริษัท ไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

   ตั้งแต่ปี 2543

	 กำรศึกษำ

  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี

   มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

  ผ่านการอบรมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

4. นายวิชาญ พันธ์ศรีมังกร
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

	 ประสบกำรณ์

  บริษัท ไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

   ตั้งแต่ปี 2540

	 กำรศึกษำ

  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  เนติบัณฑิตไทย

   ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

5. นายรณิสร พวงวรินทร์
 ผู้อ�านวยการ

  สายงานบริหารการขายลูกค้าธุรกิจ 1

  กลุ่มลูกค้าธุรกิจ

	 ประสบกำรณ์

  บริษัท ไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

   ตั้งแต่ปี 2540

	 กำรศึกษำ

  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต

   มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

6. นายพงษ์ นิเวศน์ปฐมวัฒน์
 ผู้อ�านวยการ

  สายงานบริหารการตลาด กลุ่มลูกค้ารายย่อย,

  ฝ่าย Bancassurance

	 ประสบกำรณ์

  บริษัท ไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

   ตั้งแต่ปี 2554

  ผู้จัดการแผนกการตลาด Bancassurance

   บริษัท โตเกียวมารีนไลฟ์ จ�ากัด

  ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก วางแผนกลยุทธ์องค์กร

   บริษัท มิตซุยสุมิโตโม ประกันภัย จ�ากัด

	 กำรศึกษำ

  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต 

   มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ไวท์วอเตอร์ สหรัฐอเมริกา

ณ วันที่ 15 มีนาคม 2557
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11. นายรัฐกร จันทร์ทิพย์พิมาน
 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

  ฝ่ายธุรกิจนายหน้า กลุ่มลูกค้าธุรกิจ,

  ฝ่ายพิจารณารับประกันภัย 

	 ประสบกำรณ์

  บริษัท ไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

   ตั้งแต่ปี 2536

	 กำรศึกษำ

  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต 

   มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

7. นางปิยมาภรณ์ กู้กิตติไมตรี
 ผู้อ�านวยการ

  ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร,

  ฝ่ายบริการส�านักงาน

	 ประสบกำรณ์

  บริษัท ไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

   ตั้งแต่ปี 2552

  ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลโรงงาน

   บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จ�ากัด

  ผู้จัดการ Human Resources Services

   บริษัท เอฟแอน์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

	 กำรศึกษำ

  ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ ประวัติศาสตร์ (เน้นการท่องเท่ียว) 

   มหาวิทยาลัยนเรศวร

8.  นางสาวอารยา สวัสดิชัย
 ผู้อ�านวยการ

  ฝ่ายบัญชีการเงินและลงทุน

	 ประสบกำรณ์

  บริษัท ไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

   ตั้งแต่ปี 1 มีนาคม 2557

  ผู้อ�านวยการแผนกบัญชีการเงินและการลงทุน

   บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

  ผู้ช่วยผู้อ�านวยการแผนกบัญชีการเงิน 

   บริษัท แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

	 กำรศึกษำ

  ปริญญาโท – เศรษฐศาสตร์ 

   มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย

12. นางสาวพิมพ์นรา นะมาศรี 
 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

  ฝ่ายธุรกิจรายใหญ่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ,

   ฝ่ายธุรกิจเช่าซื้อ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ

  ประสบกำรณ์

  บริษัท ไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

   ตั้งแต่ปี 2534

	 กำรศึกษำ

  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร 

   มหาวิทยาลัยเกริก

9. ดร.พิสัย เศรษฐวงศ์
 ผู้อ�านวยการ

  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 ประสบกำรณ์

  บริษัท ไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

   ตั้งแต่ปี 2556

  ผู้อ�านวยการฝ่ายสารสนเทศ

   บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

	 กำรศึกษำ

  ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์โทรคมนาคม 

   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

   มหาวิทยาลัยเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

10. นายอนุเทพ ทัฬหสายทอง
 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

  ฝ่ายบริหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้ารายย่อย,

  ฝ่ายธุรกิจสาขา

	 ประสบกำรณ์

  บริษัท ไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

   ตั้งแต่ปี 2555

  ผู้จัดการฝ่าย ประกันภัยธุรกิจรายย่อย

   บริษัท ล็อคต้ัน วัฒนา อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จ�ากัด

	 กำรศึกษำ

  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 

   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2557



12 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระเต็มมูลค่าแล้ว 

  235,000,000 บาท ( 23,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)

แบ่งออกเป็น

 หุ้นสามัญ  234,949,200 บาท ( 23,494,920 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)

 หุ้นบุริมสิทธ ิ 50,800 บาท  ( 5,080 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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5,382,654 

2,742,100

1,437,404

1,139,671

678,036

648,494

618,000

443,100

378,925

327,783

22.90%

11.67%

6.12%

4.85%

2.89%

2.76%

2.63%

1.89%

1.61%

1.39%

จ�านวนหุ้น %*ล�าดับ ชื่อผู้ถือหุ้น

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายไพสิฐ ตู้จินดา

นางไพเราะ ตู้จินดา

ส�านักงานพระคลังข้างที่

นางสาวพณิตา ตู้จินดา

ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม

นายประยุทธ เอื้อวัฒนา

บริษัท รวมทนุไทย จ�ากัด

นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 บริษัทฯ จ่ายไม่ต�่ากว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ค�านวณตามหลักเกณฑ์ของ 

ประมวลรัษฎากร
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การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ

 ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ของ บริษัท ไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 

2552 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ ้นบุริมสิทธิใหม่ บริษัทฯ ได้ด�าเนินการจัดสรรหุ ้นบุริมสิทธ ิ

เพ่ิมทุนดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิม จ�านวน 4,500,000 หุ้น และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับเป็นหลักทรัพย ์

จดทะเบียนโดยให้เริ่มท�าการซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 โดยก�าหนดให้บุริมสิทธิของหุ ้นบุริมสิทธิมีอายุ

จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เมื่อครบก�าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ให้บุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิเป็นอันสิ้นสุดลงทันที  

โดยให้มีสิทธิเป็นอย่างเดียวกับหุ้นสามัญ และให้แปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญในอัตราหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น ต่อหุ้นสามัญ  

1 หุ้น  ในการนี้ให้ท�าได้โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิย่ืนค�าขอแปลงหุ้นต่อบริษัทฯooพร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคืนให้แก่บริษัทฯ ตาม 

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทก�าหนดฯ โดยก�าหนดวันใช้สิทธิแปลงสภาพหุ ้นบุริมสิทธิ เป็นหุ ้นสามัญ ทุก 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ วันที่ 15 มิถุนายน และวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี จนกว่าหุ้นบุริมสิทธิจะแปลงเป็นหุ้นสามัญหมด โดย 

ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิสามารถใช้สิทธิแปลงหุ้นครั้งแรกในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 

 สรุปผลการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ดังนี้

                            จ�านวนหุ้น    หุ้นบุริมสิทธิ    หุ้นสามัญ       รวม

ก่อนแปลงสภาพ    4,500,000    19,000,000     23,500,000 

แปลงสภาพ ครั้งที่ 1 (15 มิ.ย.55)    (3,989,503)    3,989,503  

หลังการแปลงสภาพ ครั้งที่ 1    510,497     22,989,503     23,500,000 

แปลงสภาพ ครั้งที่ 2 (15 ต.ค.55)    (489,326)    489,326  

หลังการแปลงสภาพ ครั้งที่ 2    21,171     23,478,829     23,500,000 

แปลงสภาพ ครั้งที่ 3 (15 ก.พ.56)    (12,775)    12,775  

หลังการแปลงสภาพ ครั้งที่ 3    8,396     23,491,604     23,500,000

แปลงสภาพ ครั้งที่ 4 (14 มิ.ย.56)    (3,269)    3,269  

หลังการแปลงสภาพ ครั้งที่ 4    5,127     23,494,873     23,500,000

แปลงสภาพ ครั้งที่ 5 (15 ต.ค.56)    (47)    47  

หลังการแปลงสภาพ ครั้งที่ 5    5,080     23,494,920     23,500,000

แปลงสภาพ ครั้งที่ 6 (13 ก.พ.57)    (4,363)    4,363  

หลังการแปลงสภาพ ครั้งที่ 6    717     23,499,283     23,500,000

กำรแปลงสภำพครั้งถัดไป	คือ	ครั้งที่	7	วันศุกร์ที่	13	มิถุนำยน	2557



14



15

รายงานประจำป

ANNUAL
REPORT

๒๕๕๖

2013โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

Board of Directors

คณะกรรมการตรวจสอบ

Audit Committee

ส�านักตรวจสอบ

Internal Audit Office

กรรมการผู้จัดการ

Managing Director

คณะกรรมการนโยบาย 

และกลยุทธ์

Strategy and Policy 

Committee

ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์

One Contact Point Department

คณะกรรมการพิจารณาการ

ลงทุน

Investment Committee

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

Nomination and  

Compensation Committee

ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

Corporate Strategy and 

Development Department

ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร

People Mgnt & Dev. Dept.

ฝ่ายบรหิารความเสีย่งและ

คณติศาสตร์ประกนัภัย

Risk Management & 

Actuary Department

ฝ่าย Telemarketing

Telemarketing 

Department

ฝ่ายธุรกิจตัวแทน

Agent Department

ฝ่ายบริหารและ 

พัฒนาผลิตภัณฑ์

Product Development 

& 

Portfolio Management 

Department

ฝ่ายธุรกิจนายหน้า

Broker Department

รองกรรมการผู้จัดการ

Deputy Managing 

Director

กลุ่มลูกค้ารายย่อย

Personal Line

กรรมการ

รองกรรมการผู้จัดการ

Director and Deputy 

Managing Director

กลุ่มลูกค้าธุรกิจ

Commercial Business 

Line

ผู้ช่วยกรรมการ 

ผู้จัดการ

Assistant Managing 

Director

ฝ่ายธุรกิจสาขา

Branches Department

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

Information Technology 

Department

ฝ่ายธุรกิจรายใหญ่

Corporate Direct 

Department

ส�านักกรรมการ

Director’s Office

ฝ่ายพิจารณา 

รับประกันภัย

Underwriting 

Department

ฝ่ายบริหารและ 

พัฒนาตัวแทน

Agency Management 

Department

ฝ่ายบัญชีการเงิน 

และลงทุน

Finance,Accounting and 

Investment Department

ฝ่ายธุรกิจ 

สถาบันการเงิน

Finance Institution  

Department

ฝ่ายบริหารและ 

จัดการสินไหม

Claim Handing &  

Management Department

ฝ่ายปฏิบัติการ 

กรมธรรม์

Policy Operations 

Department

ฝ่าย Bancassurance

Bancassurance 

Department

ฝ่ายบริการส�านักงาน

Office Services & 

Adm. Dept.

ฝ่ายธุรกิจเช่าซื้อ

Finance & Leasing 

Department

ฝ่ายกฎหมาย

Legal Department

ฝ่ายการตลาด

Marketing  

Department
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โครงสร้างของคณะกรรมการ

 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการนโยบายและกลยุทธ์ คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน และฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการแต่ละคณะมีหน้าที่และความรับผิดชอบ สรุปได้ดังนี้

 1. คณะกรรมการบริษัท มีจ�านวน 8 คน มีอ�านาจหน้าที่ในการก�าหนดนโยบายและทิศทางการด�าเนินงาน 

ของบริษัทฯ และก�ากับควบคุมดูแล ให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล กรรมการของบริษัทฯ สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ มีอ�านาจกระท�าการ 

ผูกพันแทนบรษิทัฯ ได้ตามเงือ่นไขทีร่ะบุไว้ในหนังสอืรับรองและข้อบงัคบัของบรษิทั

 2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีจ�านวน 3 คน มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและ 

มีประสิทธิภาพ ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยการสอบทานรายการระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับ 

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน รวมท้ังคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมก�าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญช ี

ตลอดจนสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีอย่างพอเพียงและเช่ือถือได้ (สามารถอ่าน 

รายละเอียดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบใน www.thaiins.com)

 3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจ�านวน 3 คน มีหน้าที่ก�าหนดหลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับ 

การบริหารงานบุคคล การก�าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และค่าตอบแทนของท่ีปรึกษา เสนอ 

แนะวิธีการประเมินผลการท�างานของคณะกรรมการ และติดตามผลการประเมิน รวมท้ังมีหน้าท่ีสรรหากรรมการเพื่อมาด�ารง 

ต�าแหน่ง

 4. คณะกรรมการนโยบายและกลยุทธ์ มีจ�านวน 5 คน ท�าหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ  

ให้ค�าปรึกษาในการก�าหนดนโยบายทิศทางการด�าเนินธุรกิจ เป้าหมายกลยุทธ์ ติดตามและประเมินผล ตลอดจนให้ค�าแนะน�า 

คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ในการด�าเนินการธรุกจิให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

 5. คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน มีจ�านวน 3 คน เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศเรื่องการลงทุนของส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) คณะกรรมการจึงมติจัดตั้ง คณะกรรมการพิจารณาการ 

ลงทุน เพื่อมีหน้าที่ก�าหนดนโยบายการลงทุนพิจารณาจัดท�า ระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน พิจารณาและอนุมัติการ 

ลงทนุ รวมทัง้ก�ากบัดแูลสถานะของเงนิลงทุนของบริษทั ให้เป็นไปตามนโยบายการลงทนุและข้อก�าหนดของ คปภ.

*เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามที่ก�าหนดในหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ

ล�าดับที่

1

2

3

4

5

6

7

8

รายชื่อ

นายกวี อังศวานนท์*

ดร.ดิสธร วัชโรทัย

นายไพสิฐ ตู้จินดา*

นายพิพิธ พิชัยศรทัต

ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์

นางกุณฑลา ศศะสมิต

นางสาวพณิตา ตู้จินดา*

นายฑิฆัมพร พงษ์สวัสดิ์*

หมายเหตุ

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

ผู้แทนผู้ถือหุ้น : ส�านักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

ผู้แทนผู้ถือหุ้น : ส�านักงานพระคลังข้างที่

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

ผู้ถือหุันรายใหญ่

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ต�าแหน่ง

ประธาน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
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ลักษณะโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ
ประกอบด้วย

 กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร  2 คน

 กรรมการทีไ่ม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 คน

 กรรมการทีเ่ป็นอิสระ  3 คน

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน เกินกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมด ซึ่ง 

ปัจจุบันมีจ�านวน 8 คน องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความเหมาะสมที่จะท�าให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าท่ี 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับ 

ฝ่ายบริหาร

 คณุสมบตัขิองกรรมการท่ีเป็นอสิระ

 1. มอีายไุม่เกนิ 65 ปี

 2. ด�ารงต�าแหน่งไม่เกนิ 4 วาระตดิต่อกนั

 3. มกีารศกึษาไม่ต�า่กว่าปริญญาตรี

 4. มีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ท่ีส�านักคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยก�าหนด

 (ข้อ 1 - 3 เป็นคุณสมบัติของกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ ก�าหนดขึ้น มากกว่าเกณฑ์ท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด)

เลขานุการบริษัท
 คณะกรรมการมมีตเิมือ่วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2551 แต่งตัง้ นายฑฆิมัพร พงษ์สวสัดิ ์ต�าแหน่ง กรรมการผูช่้วยผูจ้ดัการ 

ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท มีขอบเขตและภาระหน้าที่ดังต่อไปนี้

 •  ให้ค�าแนะน�า หลักเกณฑ์ ข้อก�าหนด ระเบียบ และกฎหมายที่คณะกรรมการต้องทราบในการท�าหน้าที่กรรมการ

บริษัทจดทะเบียน

 •  จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

      - ทะเบียนกรรมการ

      - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัท

      - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

      - เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

	 •  ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการ
 คณะกรรมการมีการก�าหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง กรรมการทุกท่านมีอิสระที่จะเสนอวาระในการ 

ประชุมเโดยมีการก�าหนดวาระไว้ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเเเลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการ 

ประชุม และเอกสารประกอบการประชุมแก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อยร7รวันก่อนการประชุม  เลขานุการบริษัท

เป็นผู้จดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรรมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่ 

เกี่ยวข้องตรวจสอบได้  ในระหว่างปรี2556 มีการประชุมคณะกรรมการรวม 4 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

จ�านวนเข้าร่วมประชุม...ครั้ง จาก...ครั้ง

1

2

3

4

นายกวี อังศวานนท์

ดร.ดิสธร วัชโรทัย

นายไพสิฐ ตู้จินดา

นายพิพิธ พิชัยศรทัต

4/4

2/4

4/4

4/4

จ�านวนเข้าร่วมประชุม...ครั้ง จาก...ครั้ง

5

6

7

8

ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์

นางกุณฑลา ศศะสมิต

นางสาวพณิตา ตู้จินดานาย

ฑิฆัมพร พงษ์สวัสดิ์

4/4

4/4

4/4

4/4
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จ�านวนเข้าร่วมประชุม...ครั้ง จาก...ครั้ง

1

2

3

ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์

นายพิพิธ พิชัยศรทัต

นางกุณฑลา ศศะสมิต

4/4

4/4

4/4

จ�านวนเข้าร่วมประชุม...ครั้ง จาก...ครั้ง

1

2

3

นายพิพิธ พิชัยศรทัต

นายไพสิฐ ตู้จินดา 

ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์

1/1

1/1

1/1

จ�านวนเข้าร่วมประชุม...ครั้ง จาก...ครั้ง

1

2

3

นายไพสิฐ ตู้จินดา

นางสาวพณิตา ตู้จินดา

นายฑิฆัมพร พงษ์สวัสดิ์

46/49

47/49

46/49

จ�านวนเข้าร่วมประชุม...ครั้ง จาก...ครั้ง

1

2

3

4

5

นายพิพิธ พิชัยศรทัต 

นายไพสิฐ ตู้จินดา

ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์

นางสาวพณิตา ตู้จินดา

นายฑิฆัมพร พงษ์สวัสดิ์

9/9

9/9

9/9

9/9

9/9

 คณะกรรมการตรวจสอบ มกีารประชมุอย่างน้อยไตรมาสละครัง้ รวม 4 ครัง้ มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมดงันี้

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีการประชุม 1 ครั้ง มีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

เข้าร่วมประชมุดงันี้

 คณะกรรมการนโยบายและกลยุทธ์ มกีารประชมุ 9 ครัง้ มีกรรมการนโยบายและกลยทุธ์ เข้าร่วมประชุมดังนี ้

 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน มีการประชุมเป็นประจ�าทุกสัปดาห์ รวม 49 ครั้ง มีกรรมการพิจารณาการลงทุน 

เข้าร่วมประชมุดงันี้
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รายงานประจำป

ANNUAL
REPORT

๒๕๕๖

2013

ภาวะผูน้�าและวสิยัทศัน์

 คณะกรรมการได้มีส่วนให้ความเห็นชอบต่อการก�าหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบ 

ประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนติดตามให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่ก�าหนด ภายใต้การ

จัดการที่มีระบบ การควบคุมภายในที่ดี เพื่อให้บริษัทด�าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 วิสัยทัศน์

  เราจะเป็นบริษัทประกันที่ลูกค้าไว้วางใจมากที่สุด

 ภารกิจ

  มุ ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ควบคู ่กับการพัฒนาพนักงานให้มีความรู ้และจริยธรรม 

รวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และสร้างความมั่นคงทาง 

การเงินของบริษัท

 ค่านิยม 

  - สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน

  - มุ่งผลส�าเร็จ

 TIC WAY

  - มุ่งมั่นท�าให้เกิดผลส�าเร็จ - มุ่งมั่นท�าตามสัญญา

  - มีความคิดสร้างสรรค์ และใฝ่รู้ - มีความสุขและสนุกกับการท�างาน

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

 การแต่งต้ังคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการมีไม่น้อยกว่า 5 คน โดยจ�านวนกรรมการสูงสุดมีได้ไม่จ�ากัด และ

กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

กรรมการ  ให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากันหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่

ทั้งหมดดังกล่าวเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ 

จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู ้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้ ให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับ 

เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่พึงจะมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน 

เกินจ�านวนกรรมการที่พึงจะมี ให้เลือกโดยวิธีจับฉลากเพื่อให้ได้จ�านวนกรรมการที่พึงจะมี

 ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใด

บุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�าหนด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ

กรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน มติของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 

สามในสี่ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยัง 

เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน และในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจมีมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออก 

ตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกัน 

ได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ หรือพ้นจากต�าแหน่ง 

ในกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งโดยจะสรรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิที ่

มีความสามารถ มีภาวะผู้น�า มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 1 คน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้สรรหาและแต่งต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบให้ครบ 

ตามจ�านวนที่ก�าหนด และมีวาระการด�ารงต�าแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัทฯ
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร

 คณะกรรมการได้ก�าหนดเร่ืองค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ไว้ในนโยบายการก�ากับดูแล 

อย่างชัดเจน ในปี 2547 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท�าหน้าที่ 

เสนอความเห็นในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหาร และของพนักงาน รวมทั้งค่าตอบแทนที่ปรึกษา โดย 

พิจารณาความเหมาะสม เปรียบเทียบกับที่ถือปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน ร่วมกับผลประกอบการของบริษัทฯ

 กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ได้แก่ กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการในคณะกรรมการนโยบายและกลยุทธ์ และกรรมการ 

ในคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน จะได้รับค่าตอบแทนตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น  

ค่าตอบแทนกรรมการได้ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

 คณะกรรมการและผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในปี 2556 ดังนี้

 ค่าตอบแทนกรรมการรวมจ�านวน 8 คน เป็นจ�านวนเงิน 3,665,000 บาท ในจ�านวนนี้เป็นค่าตอบแทนประจ�าซึ่ง

จ่ายแล้วจ�านวน 2,185,000 บาท และเป็นเงินบ�าเหน็จกรรมการซึ่งรออนุมัติจ่ายจากผู้ถือหุ้น จ�านวน 1,480,000 บาท ทั้งน้ี

เนื่องจากบริษัทฯ ได้ค�านึงถึงความเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้น จึงก�าหนดเวลาการจ่ายเงินบ�าเหน็จกรรมการ หลังจากที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลแล้ว

 รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ ระหว่างปี 2556 และการถือครองหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  

มีดังนี้

  180,000.00          -           -           -            -   180,000.00   341,538.45  521,538.45          -           -  

  120,000.00          -           -           -            -   120,000.00   227,692.31  347,692.31          -                 - 

  120,000.00          -    7,500.00  120,000.00  360,000.00  607,500.00   227,692.31  835,192.31   2,742,100          - 

  120,000.00  120,000.00   10,000.00  120,000.00           -   370,000.00   227,692.31  597,692.31          -           - 

  120,000.00  180,000.00   7,500.00  120,000.00           -   427,500.00   227,692.31  655,192.31          -           - 

    120,000.00     120,000.00           -           -            -   240,000.00   227,692.31  467,692.31          -           - 

  120,000.00          -           -           -            -   120,000.00           -   120,000.00  678,036          - 

  120,000.00          -           -           -            -   120,000.00           -   120,000.00          -           - 

  1,020,000.00  420,000.00  25,000.00  360,000.00    360,000.00   2,185,000.00  1,480,000.00   3,665,000.00      3,420,136           -

กรรมการ
กรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ค่าตอบแทน

กรรมการ

นโยบาย

และกลยุทธ์

กรรมการ

พิจารณา

การลงทุน

รวม

เบี้ยประชุม

เงินบ�าเหน็จ

ประจ�าปี

2556

รวม

ค่าตอบแทน

กรรมการ

การถือหุ้น

จ�านวนหุ้น

(ณ 31 ธค.

2556)

เพิ่มขึ้น

(ลดลง)

จากปีก่อน

1 นายกวี อังศวานนท์ 

2 ดร.ดิสธร วัชโรทัย 

3 นายไพสิฐ ตู้จินดา 

4 นายพิพิธ พิชัยศรทัต 

5 ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ 

6 นางกุณฑลา ศศะสมิต

7 นางสาวพณิตา ตู้จินดา

8 นายฑิฆัมพร พงษ์สวัสด์ิ

หมายเหตุ :  ล�าดับที่ 7 - 8 กรรมการที่เป็นผู้บริหารฯ ไม่รับค่าตอบแทนในคณะอนุกรรมการ  และไม่รับเงินบ�าเหน็จ

 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารนับจากกรรมการผู้จัดการลงมา ประกอบด้วย รองกรรมการ 

ผูจ้ดัการ กรรมการรองกรรมการผู้จดัการ และผู้บรหิารระดบัผูอ้�านวยการฝา่ยทกุราย รวมจ�านวน 10 คน (จ�านวนนีร้วมผูบ้รหิาร

ที่เข้า-ออกระหว่างปีด้วย) เป็นจ�านวนเงิน 26.88 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลตอบแทนเงินเดือน เงินเพิ่มพิเศษ และเงินสมทบกองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพ

 ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน บริษัทฯ ได้จัดท�าประกันให้แก่คณะกรรมการ ดังนี้

 •  ประกันชีวิตกลุ่มและประกันสุขภาพ ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตและรักษาพยาบาลแก่กรรมการ

 • ประกัน Director and Officer ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ตามความ 

รับผิดชอบของกรรมการ หรือ คณะกรรมการ
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

 บริษัทฯ โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้ง บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด โดยนางสาวสมใจ คุณปสุต 

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�าปี 2556 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่ บริษัท ส�านักงาน 

เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด เป็นจ�านวนรวม 900,000 บาท ในระหว่างปีไม่มีการว่าจ้างบริการอื่นรวมทั้งการจ่ายค่าบริการอื่น 

(Non-Audit Fee) ให้กับผู้สอบบัญชี ส�านักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�านักงาน

ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

 ระหว่างปี คณะกรรมการตรวจสอบได้สรรหาและว่าจ้างผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ�ากัด 

ส�าหรับงานพิเศษ นอกเหนือจากการตรวจสอบ เพื่อรองรับงบการเงินตามปกติในการประเมินระบบการควบคุมภายในและ

ระเบียบการลงทุนฯ เพื่อน�าเสนอต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยส�าหรับปี 2556 

โดยจ่ายค่าตอบแทนในการประเมิน เป็นจ�านวนเงิน 95,000 บาท

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี จึงได้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการ 

ก�ากับดูแลกิจการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นทิศทางในการด�าเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2545 และได้มีการปรับปรุง 

ในปี 2555 โดยให้ความส�าคัญและครอบคลุมเกี่ยวกับ

 • สิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

 • โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 • การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

 • ระบบการควบคุมภายใน

 • จรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจที่ดี

 (สามารถอ่านรายละเอียดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ฉบับปรับปรุง ปี 2555 ใน www.thaiins.com)

 นอกจากน้ี คณะกรรมการได้จัดท�าแบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ เสนอให้กรรมการแต่ละท่านท�าการประเมิน 

เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในปีที่ผ่านมา และน�าผลการประเมินมาวิเคราะห ์

และน�ามาปรับปรุงการด�าเนินงานของคณะกรรมการต่อไป

สิทธิของผู้ถือหุ้น และการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

 ในปี 2556 บริษัทฯ มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เป็นการจัดประชุมสามัญประจ�าปี เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2556 

ในการประชุมคราวนี้มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ซึ่งรวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบด้วย ประธานบริษัทฯ 

ท�าหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชุม บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระ และหนังสือ

มอบฉันทะให้แก่ผู ้ถือหุ ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน โดยในแต่ละวาระมีความคิดเห็นของคณะกรรมการประกอบ 

ในการประชุมคร้ังนี้ในวาระของการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลประวัติประสบการณ์ 

ของคณะกรรมการแต่ละท่านอย่างละเอียด เพือ่ประกอบการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ ได้เปิดเผยข้อมลูเช่นเดยีวกบัเอกสาร

ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า 1 เดือนก่อนวันประชุมใน www.thaiins.com  ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดง

ความคิดเห็นอย่างไม่มีข้อจ�ากัด ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น ได้ท�าการบันทึกและจัดท�ารายงานการประชุมโดยมีเนื้อหา

ครอบคลุมวาระ

 ส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2557 บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญในการรักษาสิทธิและความเท่าเทียมกันของ

ผู้ถือหุ้น เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย บริษัทฯ จึงมีหนังสือผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งสิทธิแก่ 

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุม รวมถึงการเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการ 

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 โดยมีระยะเวลาให้แจ้งการใช้สิทธิดังกล่าวมายังบริษัทฯ 

ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557
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ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

 บริษัทฯ ได้ ให้ความส�าคัญโดยก�าหนดไว้ ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ในการเผยแพร่ข้อมูลท้ังข้อมูลทางการเงิน 

และที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ ข่าวสารความเคลื่อนไหวในการด�าเนินงานของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นและ 

ผูส้นใจจะลงทนุโดยท่ัวไปอยา่งถกูตอ้งครบถว้นและโปรง่ใส โดยผา่นทางระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

และ Website ของบริษัทฯ (www.thaiins.com) ในส่วนของผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้ส�านักกรรมการ ท�าหน้าที่

ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจจะลงทุน โดยสามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ที่หมายเลข 0-2613-0100 ต่อ 519, 541, 542

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

 บริษัทฯ ได้ ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ต้ังแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหน้ี 

ตลอดจนสังคม บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยได้จัดท�าจรรยาบรรณข้อพึงปฏิบัติท่ีให้พนักงานให้ความส�าคัญ

ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ที่จะตอบสนองต่อผลประโยชน์ให้แก่ทุกฝ่ายอย่างซื่อตรงและเป็นธรรม ซึ่งสามารถสรุปแนวทาง

ปฏิบัติแยกตามกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้

 ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มุ่งมั่นในการด�าเนินงานท่ีจะรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

แก่ผู้ถือหุ้นด้วยผลตอบแทนท่ีดีและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน  

ผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้อง ครบถ้วนโปร่งใสและเชื่อถือได้อย่างเท่าเทียม

 พนักงาน บริษัทฯ ให้โอกาสแก่พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันในการท�างาน และยึดหลักคุณธรรมและความ

ยุติธรรมในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  ตลอดจนให้ความส�าคัญเรื่องการพัฒนาพนักงานทุกระดับ 

ทั้งในด้านความรู้ทักษะและค่านิยมท่ีดีในการท�างาน มีน�าระบบในการประเมินและวัดผลอย่างเป็นธรรม

ตามความสามารถ (Competency) ใช้ Balanced Scorecard เพื่อเป็นเครื่องมือส�าหรับใช้ในการ

บริหารจัดการและประเมินผลการท�างาน โดยก�าหนดดัชนีการวัดผลส�าเร็จ (KPls : Key Performance  

Indicators) มาวัดผลส�าเร็จในการท�างานของพนักงานเพื่อเทียบกับเป้าหมาย

 คู่ค้า บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเอื้อประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของคู่ค้าใน 

ธุรกิจประกันภัย การปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์อย่างสูงสุดตามหลักประกันภัย (Utmost Good Faith)  

เป็นสิ่งที่บริษัทให้ความส�าคัญอย่างสูงต่อคู่ค้า ท้ังตัวแทนนายหน้า และบริษัทรับประกันภัยต่อ รวมทั้ง 

ให้ความส�าคัญต่อความลับทางการค้าของคู่ค้า

 คู่แข่ง บริษัทฯ มุ่งแข่งขันทางการค้าตามมารยาททางธุรกิจ ภายใต้กรอบของกฏหมายอย่างเป็นธรรม มุ่ง

เน้นการแข่งขันทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า 

ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งเพียงเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็ถือว่าบริษัท

ประกันภัยอ่ืนเป็นคู่ค้าและเป็นผู้ร่วมวิชาชีพเดียวกัน มีสัตยาบันร่วมกันในการประกอบวิชาชีพและ 

ในฐานะที่เป็นบริษัทสมาชิกของสมาคมบริษัทประกันวินาศภัย บริษัทฯ ได้ร่วมกิจกรรมและร่วมพิทักษ์ 

ผลประโยชน์ของผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกันเพื่อเป็นการรักษา

 เจ้าหนี ้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด หรือหาแนวทางในการด�าเนินการ 

แก้ไขเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

 สังคม บริษัทฯ ตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน ์

อย่างต่อเนื่อง ในปี 2554 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในเรื่อง CSR (Corporate Social Responsibility) 

โดยก�าหนดไว้เป็นแผนกลยุทธ์ขององค์กร
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

 บริษัทฯ มีหลักปฏิบัติส�าหรับการใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตน คณะกรรมการและผู้บริหารทุกท่านต้องรักษาข้อมูล 

ของบริษัทฯ ไว้เป็นความลับก่อนที่บริษัทฯ จะเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผลประกอบการและข้อมูลส�าคัญ

ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย และหลักปฏิบัติของบริษัทฯ ซึ่งได้ก�าหนดวิธีปฏิบัติในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในไว้อย่างชัดเจนในนโยบาย 

การก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ

 บริษัทฯ ก�าหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส่งส�าเนารายงานให้แก่บริษัทฯ และรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเป็น 

ประจ�าทุกเดือน

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

 บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับระบบการควบคุมภายใน ทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ โดยมีการก�าหนด 

อ�านาจหน้าที่ในการด�าเนินงานและอนุมัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ได้มีส�านักตรวจสอบเป็นหน่วยงานอิสระรายงาน 

ผลการตรวจสอบ โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการ โดยท�าหน้าที่ตรวจสอบภายในในด้านการ 

ปฏิบัติการการเงินและปฏิบัติตามข้อก�าหนดกฏหมาย ซึ่งมีการก�าหนดวัตถุประสงค์ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและ 

แนวทางปฏิบัติไว้ชัดเจน ในกฎบัตรส�านักตรวจสอบได้จัดให้มีคู่มือในการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยครอบคลุมเนื้อหาตามเกณฑ์

ที่คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก�าหนด

 ส�าหรับในด้านการบริหารความเสี่ยงในฐานะที่บริษัทฯ เป็นบริษัทประกันวินาศภัยจึงให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อ

ความเหมาะสมต่ออัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง (Retention) ความเหมาะสมของการประกันภัยต่อและพิจารณาความ 

เหมาะสม ในการเลือกบริษัทรับประกันภัยต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือ

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมนิฝ่ายบรหิารด้วยแบบประเมนิทีส่�านกัตรวจสอบได้จดัท�า โดยครอบคลมุการประเมนิ

ทั้ง 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ 

และการสือ่สารข้อมลู และระบบการตดิตามประเมนิผล คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่าบรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายใน

อย่างพอเพยีงและเหมาะสมแล้ว แต่อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ยงัคงต้องพฒันาและปรบัปรงุระบบการควบคมุภายในอย่างสม�า่เสมอ

 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สรรหาผู้สอบบัญชีภายนอกที่มิใช่ส�านักงานเดียวกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

รับรองงบการเงิน เป็นผู้ประเมินความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในและระเบียบการลงทุน เพื่อเสนอต่อกรรมการ 

ประกันภัย เพื่อสอบยันให้เกิดความแน่ใจอย่างอิสระ ในความพอเพียงของระบบควบคุมภายในและมีหน้าที่เสนอรายงาน 

ประเมินระบบการควบคุมภายใน และระเบียบวิธีปฏิบัติในการลงทุนต่อคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.)

รายการระหว่างกัน

 คณะกรรมการได้ดูแลและให้ความส�าคัญในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยก�าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ในส่วนของรายการที่เกี่ยวโยงกัน การมีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับบริษัทฯ บริษัทฯ 

ได้ตระหนักถึงผลประโยชน์สูงสุดท่ีบริษัทฯ พึงได้รับ จึงพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงโดยรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส 

โดยเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และต่อผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด
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 การถือหุ้นระหว่างกัน

  บริษัท รวมทนุไทย จ�ากัด ถือหุ้น บริษัท ไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 1.89 %

  บริษัท ไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้น บริษัท รวมทนุไทย จ�ากัด  16.22 %

  

 ความสัมพันธ์ของบุคคลในเชิงบริหาร

 1. นายไพสิฐ ตู้จินดา กรรมการบริษัท รวมทนุไทย จ�ากัด เป็นกรรมการ บริษัท ไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)  

และเป็นพี่ชาย นางสาวพณิตา ตู้จินดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

  2. นายพิพิธ พิชัยศรทัต กรรมการบริษัท รวมทนุไทย จ�ากัด เป็นกรรมการ บริษัท ไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

 3. นางสาวพณิตา ตู้จินดา กรรมการบริษัท รวมทนุไทย จ�ากัด เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยประกันภัย จ�ากัด  

(มหาชน)

 รายการค้าที่เกิดขึ้นและนโยบายการก�าหนดราคาระหว่างกัน

 1. รายการค้าระหว่างกนัในปี 2556 บรษิทัฯ มรีายการค้ากบับรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนั รายการทางการค้าเหล่านีเ้ป็นไปตาม

ปกติธุรกิจ

เบี้ยประกันภัย ดอกเบี้ยรับ ค่าสินไหมทดแทน

บริษัท รวมทนุไทย จ�ากัด   300,636  -  - 

 2. เช่าที่ท�าการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้เช่าอาคารส�านักงานเลขที่ 34/3 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จาก บริษัท รวมทนุไทย จ�ากัด เป็นที่ตั้งท�าการส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ พื้นที่เช่า

รวม 2,485.62 ตารางเมตร สัญญาเช่าดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ

ชั้น 1B   249.79  420  314,735  25 เดือน    1 มี.ค. 54   - 31 มี.ค. 56

  450 1,011,650 36 เดือน 1 เม.ย. 56 -  31 มี.ค. 59

ชั้น 2, 5 1,164.21 420 1,466,905 25 เดือน 1 มี.ค. 54   - 31 มี.ค. 56

  430 4,505,493 36 เดือน 1 เม.ย. 56 -  31 มี.ค. 59

ชั้น 4 445.62 370 494,638 36 เดือน 1 เม.ย. 53   - 31 มี.ค. 56

  430 1,724,549 36 เดือน 1 เม.ย. 56 -  31 มี.ค. 59

ชั้น 6 276.00 430 593,400 32 เดือน 1 ส.ค. 56   - 31 มี.ค. 59

ชั้น 7 350.00 330 346,500 19 เดือน 1 ก.ย. 54   - 31 มี.ค. 56

  430 1,354,500 36 เดือน 1 เม.ย. 56 -  31 มี.ค. 59

 2,485.62  11,812,370 

อายุสัญญาเช่า

ค่าเช่าและค่าบริการ

พื้นที่เช่า ตารางเมตร

ต.ร.ม. ต่อเดือน รวมทั้งปี
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 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

 รายการลงทุนและการค้าระหว่างกันเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจ และเป็นไปตามราคาตลาด

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่ารายการ 

ระหว่างกัน ระหว่างบริษัท ไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) กับ บริษัท รวมทนุไทย จ�ากัด ในแบบ 56-1 ประจ�าปี 2556 

เป็นรายการค้าที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ เน่ืองจากค่าเบี้ยประกันภัยที่ บริษัท ไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) คิดกับ บริษัท 

รวมทนไุทย จ�ากัด เป็นไปตามอัตรามาตรฐานท่ีก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.) 

ส�าหรับสัญญาเช่าที่ท�าการที่ บริษัท ไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) เช่าจาก บริษัท รวมทนุไทย จ�ากัด เงื่อนไขและราคา 

ก็เป็นไปตามปกติธุรกิจ ซึ่งได้ขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการและเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

 การท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นไปตามขั้นตอนการท�างานตามปกติของบริษัทฯ 

ในการรับประกันภัย บริษัทฯ โดยฝ่ายพิจารณารับประกันภัยและบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณาความเสี่ยงและอัตราดอกเบี้ย

ประกันในการรับประกันภัยประเภทต่างๆ โดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามอัตรามาตรฐานที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับ 

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ส�าหรับการเช่าที่ท�าการ บริษัทฯ ได้ท�าการศึกษารายละเอียดสัญญาเช่า  

ค่าเช่าและบริการ ซึ่งเงื่อนไขและราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจในขณะนั้น

 แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

 รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งกัน คาดว่ายังคงมีเกิดขึ้นโดยมีเงื่อนไข

ตามปกติธุรกิจ

 คณะกรรมการ ได้อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในการท�าธุรกรรมระหว่าง 

บริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง เพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถท�าธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรม 

เหล่านั้นมีข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้าโดยท่ัวไป ในลักษณะเดียวกันกับที่จะพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์ 

เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่มีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความ 

เกี่ยวข้อง

จริยธรรมธุรกิจ

 บริษัทฯ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ได้จัดท�าจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

โดยได้ประมวลเอาจริยธรรมหรือการปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม เพื่อให้ผู ้บริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทฯ ได้รับทราบและ 

พึงปฏิบัติต่อพนักงานด้วยกัน ต่อบริษัทฯ ต่อลูกค้า ต่อคู่ค้า และต่อสังคม ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ด้วยความ 

รับผิดชอบ และ เคารพสิทธิของผู้อื่น พร้อมทั้งมีการติดตามการถือปฏิบัตินั้นอยู่เสมอ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

	 บริษัทฯ	ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยครบทั้ง	4	ประเภท	ประกอบด้วย

 1.	 การประกันอัคคีภัย	บริษัทฯ	รับประกันที่อยู่อาศัย	ตัวอาคาร	โรงงาน	เฟอร์นิเจอร์	สต็อกสินค้า	ฯลฯ	โดยให้ความ 

คุ้มครองจากไฟไหม้	ฟ้าผ่า	การระเบิด	และยังสามารถขยายความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมได้	 เช่น	ภัยลมพายุ	น�้าท่วม	 

แผ่นดินไหว	ภัยเนื่องจากไฟฟ้า	ฯลฯ

 2.	 การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง		บริษัทฯ	ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของสินค้าต่างๆ	ทั้งท่ี 

น�าเข้าในประเทศและส่งออกต่างประเทศที่เกิดความเสียหายจากภัยทางทะเล	ความเสียหายจากภัยธรรมชาติต่างๆ	และยังให้	 

ความคุ้มครองพิเศษอื่นๆ	เพิ่มเติม	เช่น	การลักขโมย	ภัยสงคราม	จลาจล	นัดหยุดงาน	เป็นต้น	นอกจากนั้น	บริษัทฯ	ยังรับ 

ประกันการขนส่งสินค้าภายในประเทศอีกด้วย

 3.	การประกันภัยรถยนต์	บริษัทฯ	ให้ความคุ้มครองการสูญหายและความเสียหายของตัวรถ	อุปกรณ์ประจ�ารถ

ถูกลักขโมยความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถ	รวมทั้งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของ 

บุคคลภายนอก	รวมความคุ้มครองพิเศษอื่นๆ	เช่น	การประกันตัวคนขับในคดีอาญา	โดยรับประกันภัยทั้งภาคสมัครใจและ 

ภาคบังคับ

 4.	การประกันภัยเบ็ดเตล็ด	บริษัทฯ	รับประกันภัยประเภทอ่ืนๆ	อาทิเช่น	ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล	อุบัติเหตุการ 

เดินทาง	ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด	(All	Risk)	ประกันการโจรกรรม	ประกันการติดตั้งเครื่องจักร	ประกันความซ่ือสัตย์

ของพนักงาน	ประกันเงิน	ประกันภัยงานระหว่างก่อสร้าง	ประกันกระจก	ประกันป้ายโฆษณา	ประกันเครื่องคอมพิวเตอร	์ 

ประกันธุรกิจหยุดชะงัก	(Business	Interruption)	ประกันผู้เล่นกอล์ฟและอุปกรณ์กอล์ฟ	ประกันความรับผิดต่อบุคคล 

ภายนอก	และ	ประกันสุขภาพ	เป็นต้น

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

เบี้ยประกันภัยรับ

ประเภทการรับประกันภัย

2555 % 2554 %2556 %

อัคคีภัย	 133,075	 7.09%		 141,150			 8.95%			 123,738	 9.59%

ทะเลและขนส่ง	 21,015	 1.12%	 22,840			 1.45%			 21,674			 1.68%

เบ็ดเตล็ด		 676,859	 36.07%	 573,025			 36.32%			 454,673			 35.25%		

รถยนต์	 1,045,514	 55.72%	 840,780			 53.28%			 689,800			 53.48%

รวมทั้งสิ้น	 1,876,463	 100.00%	 1,577,795			 100.00%			 1,289,885			 100.00%

โครงสร้างรายได้
(หน่วย : พันบาท)
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การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญในรอบปี 2556

 1.	 บริษทัฯ	ยงัคงใหค้วามสำาคญัไปท่ีคุณภาพของงานทีร่บัประกนัภยัมากกวา่การขยายตวัของเบีย้รบัรวมทัง้การบรหิาร

ต้นทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	โดยยังคงมุ่งเน้นขยายฐานลูกค้ารายย่อยประเภทบุคคลธรรมดาและธุรกิจขนาดกลาง	(SME)	

โดยการเข้าเปน็พนัธมติรรว่มกบัสถาบันการเงนิ	การขายผา่นชอ่งทาง	Telemarketing	รวมทัง้ขยายการรบังานรบัประกนัภยัจาก

กลุ่มธุรกิจธนาคารมากขึ้น	ขณะเดียวกัน	บริษัทฯ	ก็ยังคงรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายการรับประกันภัยแบบอื่นๆ	ในลักษณะ	

Cross	Selling	ให้กับกลุ่มลูกค้าเดิม	โดยนำาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า	นอกจากนี้	บริษัทฯ	 

ยังได้มุ่งพัฒนาการขยายตัวแทนผ่านสำานักงาน	สาขาครอบคลุมพื้นที่	โดยในปี	2556	บริษัทฯ	เปิดสาขาในภูมิภาคเพิ่มขึ้น	 

5	สาขา	ประกอบด้วย	สาขาหาดใหญ่	สาขาสุราษฎร์ธานี	สาขาภูเก็ต	สาขาอุบลราชธาน	ีและสาขาอยุธยา	มีการปรับปรุงระบบ

การทำางาน	การประสานงาน	พฒันาบุคลากรสาขา	และการพฒันาระบบสารสนเทศทีเ่ชื่อมโยงขอ้มลูระหวา่งสำานกังานใหญแ่ละ

สาขา	อีกทั้งยังขยายงานผ่านช่องทางธนาคาร	(Bancassurance)	และตัวแทนเพิ่มขึ้น	

	 2.	 ในด้านสารสนเทศ	บริษัทฯ	ได้ดำาเนินนโยบายปรับปรุงกระบวนการทำางานอย่างต่อเนื่อง	เพื่อมุ่งเน้นการลดต้นทุน 

การดำาเนินงานให้ลดลง	และรองรับการขยายงานของธุรกิจในอนาคต	มีการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการ

ทำางาน	(Business	Process	Improvement	:	BPI)	อย่างใกล้ชิดและต่อเน่ือง	ได้มีการจัดต้ัง	IT	Steering	Committee	

เพื่อวางแผนเตรียมพร้อมกับปริมาณธุรกิจที่เพิ่มขึ้น	เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอต่อการให้บริการลูกค้าเพิ่มขึ้น	และสอดคล้องกับ

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

	 3.	 บริษัทฯ	ได้เร่ิมทำาวิจัยทางการตลาด	โดยมุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มเป้าหมายลูกค้ารายย่อย	เพื่อให้ทราบถึงความต้องการ	

ความคุม้ครอง	การบรกิาร	และความเปลีย่นแปลงทางพฤตกิรรมในการเลอืกซือ้ประกนัวนิาศภยัของผูบ้รโิภค	และทางทมีพัฒนา

ผลิตภัณฑ์	ได้นำาผลการวิจัยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แตกต่าง	และตอบสนองตรงตามความต้องการของลูกค้า	เช่น	พี่ช้าง 

คืนเงิน	

	 4.	 บริษัทฯ	ยังคงพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง	เพื่อเพิ่มความรู้	และพัฒนาทักษะและความเช่ียวชาญท้ังด้านหลัก

วิชาการประกันภัยและด้านการให้บริการต่างๆ	เพื่อให้คำาปรึกษาแนะนำาและให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ	ในปี	2556	บริษัทฯ

ได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก	มาจัดทำาหลักสูตร	”TIC	Leadership	Development	Program”	เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็น

ผู้นำาและการบริหารจัดการให้กับพนักงานระดับผู้จัดการ	ในด้านประเมินผลงานยังคงใช้	Balanced	Scorecard	และกำาหนด

เป้าหมายผลสำาเร็จด้วยการกำาหนดตัวชี้วัด	(KPIs)	นอกจากนี้ยังคงยำ้าถึงค่านิยมขององค์กร	(Core	Value)	อย่างต่อเนื่อง 

รวมถึงให้ความสำาคัญปลูกฝังในเรื่องจริยธรรมและคุณธรรมในการทำางาน	ตามที่บริษัทฯ	ได้จัดทำาจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติ

ไว้ในเป็นแนวทางปฏิบัติ	ในปี	2556	ได้ให้ความสำาคัญกิจกรรม		5	ส.	(สะสาง	สะดวก	สะอาด	สุขลักษณะ	และสร้างนิสัย)	 

โดยบรรจุไว้ในแผนกลยุทธ์องค์กรและกำาหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน	เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ	และเพิ่มคุณภาพงานให้มี

มาตรฐานที่ดีขึ้น
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ป้จจัยความเสี่ยง

 การบริหารจัดการในธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีหน้าที่คุ้มครองความเสี่ยงภัยให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย จ�าเป็นท่ี 

จะต้องให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากจากอดีต ทั้งภาวะ

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม คู่แข่งขัน ตลอดจนสภาวะต่างประเทศ ปัจจัยการเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อ

บรษิทัฯ ดงันัน้เพือ่ลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง และความไม่แน่นอน บรษิทัฯ จงึได้ก�าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง 

โดยมีการทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี เพื่อเสนอนโยบายดังกล่าวต่อคณะกรรมการก�ากับและ 

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทั้งนี้เพื่อให้มีแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ อันได้แก่ ความเสี่ยงด้าน

กลยุทธ์ ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง ความเสีย่งด้านตลาด ความเสีย่งด้านประกนัภยั ความเสีย่งด้านปฏบิตักิาร และความเสีย่ง

ด้านเครดติ เพือ่ให้ม่ันใจว่าปัจจยัความเสีย่ง และความเสีย่งอนัอาจจะเกดิขึน้และส่งผลกระทบต่อการประกอบธรุกจิของบรษิทัฯ 

ได้รับการพิจารณา จัดการ และควบคุมอย่างเพียงพอ ท�าให้บริษัทฯ เป็นบริษัทประกันภัยที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจมากท่ีสุด 

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงของบริษัทมีดังนี้

 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์

 ในปี 2556 เกดิการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกในทกุด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกจิ การเมอืง การแข่งขนั 

ในอุตสาหกรรม ทั้งในด้านตลาดและด้านบุคลากร พฤติกรรมของผู้บริโภค และการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศของโลก 

จนส่งผลต่อการเกิดขึ้นของมหันตภัยต่างๆ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 

 เพื่อลดความเสี่ยงนี้ ทางบริษัทฯ จึงได้มีการจัดท�าแผนกลยุทธ์และแผนด�าเนินงานประจ�าปีท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน ์

ของบรษิทัฯ อย่างรอบคอบและค�านึงถงึปัจจยัความเสีย่งต่างๆ ทัง้ทีเ่กดิขึน้แล้วและในอนาคตทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ และจะส่งผลต่อ

การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ตลอดจนการตดิตามความเคลือ่นไหวระหว่างปี ทัง้ใน สภาพเศรษฐกจิ การเมือง รายงานสภาวะตลาด 

การแข่งขัน และอืน่ๆ เพ่ือน�ามาประกอบการพจิารณาเป็นประจ�า ทัง้นี ้เพือ่น�ามาปรบัเปลีย่นแผนงานด�าเนนิงานให้สอดคล้องกบั

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงท�าให้บริษัทฯ สามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ได้

บรษิทัฯ ได้จดัระบบการท�างานภายใน ได้แก่ ขัน้ตอนการท�างานทีส่ามารถเพิม่ประสทิธภิาพการท�างานได้ดขีึน้ ต้นทนุต�า่ลง และ

ระบบประเมินผลทีช่ดัเจน สอดคล้องกบัเป้าหมายของบรษิทัฯ ฝ่ายวางแผนกลยทุธ์ท�าหน้าทีส่รปุสถานการณ์ของการด�าเนนิการ 

และแสดงสถานะของความส�าเรจ็ของแผนงาน การบรหิารความเสีย่งดงักล่าว ช่วยให้บรษิทัฯ สามารถคาดการณถ์งึความเสีย่ง

ที่จะเกิดได้ทันเวลา และสามารถหาทางป้องกัน หรือ พลิกให้เป็นโอกาสทางธุรกิจได้

 2. ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย 

 ทางบรษิทัฯ ได้มกีารก�าหนดอัตราเบ้ียประกนัให้เหมาะสมกบัระดบัความเสีย่ง โดยใช้หลกัสถติ ิและสมมตฐิานทีเ่กีย่วกบั

ความถีแ่ละความรุนแรงของภยัท่ีจะเกดิตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยัทีเ่ป็นมาตรฐาน มาใช้ในการก�าหนดราคาของผลติภัณฑ์

แต่ละตัว จึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะก�าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม สามารถแข่งขันในตลาดได้

 การด�าเนินงานของบริษัทฯ เกี่ยวข้องโดยตรงกับการคุ้มครองความเสี่ยงประเภทต่างๆ ของผู้เอาประกันภัย ดังน้ัน 

บรษิทัฯ จึงได้มีแนวทางการป้องกนัความเสีย่งจากการรบัประกนัภยัในด้านต่างๆ รวมทัง้ในด้านการรบัประกนัภยัต่อ โดยทีบ่รษิทัฯ 

มีนโยบายการรับประกันภัยที่มีการทบทวนเป็นประจ�าจากผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนในการด�าเนินงานรับประกันภัยนั้น ฝ่าย 

รบัประกันภัยจะมีการประเมนิ ส�ารวจ และวิเคราะห์ภยัอย่างละเอยีดถีถ้่วน เพือ่ให้เหมาะสมกบัความเสีย่งของบรษิทัฯ ทีส่ามารถ

ยอมรับได้ ตลอดจนการจดัท�ารายงานผลการด�าเนินงานการรบัประกนัภยั เสนอต่อผูบ้รหิารระดบัสงูอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ตรวจทาน

และให้ค�าแนะน�าในเชิงนโยบายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด�าเนินงานอย่างสูงสุด ตลอดจนท�าให้บริษัทฯ มีความสามารถ

ในการปฏิบัติตามข้อผูกพันกับผู้เอาประกันภัยได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม และลดความเสี่ยง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อจ�านวน 

ค่าสินไหมทดแทนและกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต

 บริษัทฯ ได้มีการกระจายความเสี่ยงภัยในการรับประกันภัยทุกประเภท โดยเฉพาะการรับประกันภัยท่ีมีทุนเอาประกัน 

ภัยสูง ซึ่งการกระจายความเสี่ยงน้ัน ได้มีการกระจายไปให้กับบริษัทรับประกันภัยต่อทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการ 

คัดเลือก โดยเน้นไปยังกลุ่มบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับไม่ต�่ากว่า A เป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เอา 

ประกนัภยัจะไม่ได้รับผลใดๆ ในกรณท่ีีมเีกดิภยัเป็นจ�านวนมากทัง้ในแง่จ�านวนเงนิหรอืปรมิาณทีเ่กดิภยั อกีทัง้ยงัเป็นการป้องกัน

ความเสี่ยงที่เกิดกับบริษัทฯ อีกด้วย
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 3. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

 ความเสีย่งด้านปฏบัิตกิารเป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากกระบวนการปฏบิตังิานภายใน คน ระบบงาน หรอืเหตกุารณ์ภายนอก 

ที่จะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ และท�าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จัดให้มีระบบ

การควบคุมภายในที่ดี จัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่จ�าเป็นต่อลักษณะงานให้เพียงพอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ ปรับปรงุกระบวนการท�างานให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงทางธรุกจิ และสามารถรองรบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัได้ 

 นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ได้จัดท�าทะเบียนความเสี่ยง ซึ่งบอกถึงความเสี่ยงของแต่ละฝ่าย สาเหตุของความเสี่ยง  

ตัวชี้วัดความเสี่ยง มาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ซึ่งทุกหน่วยงานจะจัดท�าและน�าไปใช้ในการด�าเนินการป้องกัน 

ความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานเอง รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้มีการจัดท�านโยบายในการบริหารความเสี่ยง ซึ่ง

ครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ต้องเกิดขึ้นในบริษัทฯ รวมทั้งมีการรายงานผลการด�าเนินงานต่อผู้บริหารอย่าง

สม�่าเสมอ เพื่อให้การบริหารความเส่ียงเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องไปกับกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ  

ทั้งของบริษัทฯ และของหน่วยงานก�ากับต่างๆ

 ในด้านผลกระทบและความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก บริษัทฯ มีการจัดท�าแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง 

(Business Continuity Management : BCM) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถด�าเนินธุรกิจต่อไปได้หากมีเหตุการณ์ที่อาจท�าให้ธุรกิจ

ต้องหยุดชงัก ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีความช�านาญ มาร่วมร่างคู่มือแนวปฏิบัติในการรองรับการด�าเนิน

ธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง ป้องกนัการหยดุชะงกัทางธรุกจิ โดยในปี 2557 จะมกีารซ้อมตามคูม่อืในสถานการณต่์างๆ เพือ่ทดสอบการ

รองรับผลกระทบ ทั้งระบบที่เกี่ยว และไม่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

 4. ความเสี่ยงจากการลงทุน 

 การลงทนุของบรษิทัฯ น้ันด�าเนินไปตามขอบเขตข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นกลไกส�าคัญในการบริหารการลงทุนของบริษัทฯ ให้มีความ

รอบคอบรัดกุม

 รายได้จากการลงทุนได้มาในรปูของดอกเบีย้ เงนิปันผล และก�าไร(ขาดทนุ) จากการจ�าหน่ายหลกัทรพัย์ ซึง่การเปลีย่น

แปลงใดๆ เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การเมือง รวมถึงนโยบายทางการเงิน จะมีผลกระทบต่อ

รายได้จากการลงทุน โดยบรษิทัฯ มหีน่วยงานท่ีรบัผิดชอบโดยตรงเกีย่วกบัด้านการบรหิารการลงทนุทีจ่ะคอยตดิตามสถานการณ์

ต่างๆ ในการประเมินความเสี่ยงและสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

 คณะกรรมการบริษทัฯ มีการทบทวนนโยบายการลงทุนอย่างตอ่เนื่อง เพื่อให้การบรหิารการลงทนุมีความรอบคอบและ

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

 5. ความเสี่ยงจากการรักษาระดับเงินกองทุนของบริษัทฯ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องด�ารงตามกฎหมาย อยู่ที่ร้อย 304.87 

สงูกว่าที ่ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.) ก�าหนดว่าต้องไม่น้อยกว่า 140% โดย

บริษัทฯ มีการติดตามผล ประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนอย่างต่อเนื่อง

 6. ปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ 

 นอกจากปัจจัยความเสี่ยงจากการรับประกันภัยและความเสี่ยงจากการลงทุนแล้ว ยังมีปัจจัยความเสี่ยงประเภทอื่นๆ  

ทีอ่าจมผีลกระทบต่อสถานะทางการเงนิและการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ เช่น ความเสีย่งจากการผดินดัช�าระเบีย้ประกนัภยั และ

ความเสี่ยงจากมหันตภัย เป็นต้น 

 บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) บริษัทฯ ให้ความ

ส�าคัญที่ให้ทุกหน่วยจัดท�าแผนงานงานบริหารความเสี่ยงไว้ในแผนกลยุทธ์ โดยให้จัดท�าการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม 

และน�าผลมาประยุกต์ใช้หรือปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับความเสี่ยงและ 

การควบคุมภายใน มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด โดยได้มีการจัดตั้งคณะท�างานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบ

ด้วยผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้เพื่อให้การด�าเนินงานของบริษัทในทุกด้านบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีบริษัทฯ ก�าหนดไว้ ภายใต้ระดับ

ความเสี่ยงที่เหมาะสม
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ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงิน ปี 2556

สรุปผลการด�าเนินงาน

 ผลการด�าเนินงานของปี 2556 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับจ�านวน 1,876.46 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 

18.9 โดยมีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจ�านวน 1,318.36 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตอยู่ท่ี 35.5% บริษัทฯ เน้นเติบโต 

ในประเภทประกันภัยรถ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันเบ็ดเตล็ดอื่นเป็นหลัก เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ มุ่งเน้น

ในการขยายงานรายย่อย นอกจากนี้ ยังมีรายได้ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จจากการเอาประกันภัยต่ออีกจ�านวน 108.49 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 8.23 ของเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ 

 ในปี 2556 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยรวมทั้งสิ้นจ�านวน 1,433.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 108.74 

ของเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ ลดลงจากปีก่อนซึ่งอยู่ท่ีร้อยละ 121.38 ท้ังนี้ สามารถแบ่งได้ออกเป็นค่าใช้จ่ายแต่ละ

ประเภท ดังนี้ 

 อัตราการจ่ายค่าสินไหมทดแทนต่อเบี้ยประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้ (Loss Ratio) อยู่ท่ีร้อยละ 50.58 ลดลงจากปีก่อน

ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 60.61 ซึ่งเป็นผลมาจากการพิจารณาคัดเลือกภัยและประสิทธิภาพในการจัดการสินไหม ส�าหรับค่าจ้างและ 

ค่าบ�าเหน็จรวมกับค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยรวมท้ังสิ้นจ�านวน 470.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.7 ของเบ้ียประกันภัย

ที่ถือเป็นรายได้สุทธิ ลดลงจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 38.3 ในขณะท่ีเงินสมทบ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด 

มีจ�านวน 35.2 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 110.7 เนื่องมาจากการขยายตัวของการรับประกันภัยประเภท

รถยนต์ภาคบังคับ ซึ่งมีอัตราเงินสมทบอยู่ที่ร้อยละ 12.25 ของเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน

จ�านวน 261.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.80 ของเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ ลดลงจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 20.80  

ในจ�านวนนี้มีการตั้งหนี้สงสัยจะสูญจากสินไหมรับคืนจากการประกันภัยต่อจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย จ�านวน 9.2 ล้านบาท 

สุทธิแล้วมีผลขาดทุนจากการรับประกัน จ�านวน 6.7 ล้านบาท 

 ส�าหรับรายได้จากการลงทุน บริษัทฯ ได้น�ากระแสเงินสดรับสุทธิท่ีได้จากเบ้ียประกันภัย ไปสร้างผลตอบแทนโดยการ

ลงทุนในสินทรัพย์ลงทุนประเภทต่างๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยในปี 2556 บริษัทฯ 

มีรายได้จากการลงทุนจ�านวน 84.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.9 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เท่ากับ 

ร้อยละ 6.72 เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งมีรายได้จากการจากลงทุนจ�านวน 65.88 ล้านบาท มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

เท่ากับร้อยละ 6.39 ทั้งน้ีเป็นผลมาจากนโยบายการลงทุนและการบริหารเงินลงทุนที่มีประสิทธิภาพ กระแสเงินสดรับสุทธิ 

ที่เพิ่มขึ้น และภาวะของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีแรก

 บริษัทฯ มีรายได้อื่นในปี 2556 เป็นจ�านวน 5.01 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการให้บริการข้อมูลการประกันภัยรถยนต์

ภาคบังคับแก่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด

 เม่ือรวมผลประกอบการจากการรบัประกนัภยั กบัรายได้จากการลงทนุและรายได้อืน่ บรษิทัฯ มรีายได้ก่อนหกัค่าใช้จ่าย

ด�าเนินงาน จ�านวน 331.5 ล้านบาท สุทธิแล้วมีก�าไรหลังหักภาษี จ�านวน 59 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมีผลขาดทุน 

จ�านวน 40.6 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 245 นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถด�ารงอัตราส่วนทางการเงินที่ คปภ. ใช้ก�ากับดูแล ได้เกิน

กว่าเกณฑ์ที่ คปภ. ก�าหนดทุกอัตราส่วน รวมทั้งบริษัทฯ มีความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC) เกินกว่า

เกณฑ์ที่ คปภ.ก�าหนดและเพียงพอต่อการขยายงาน 
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ผลการด�าเนินงานตามประเภทการรับประกันภัย ปี 2556

กราฟแสดงเบี้ยประกันภัยรับ (หน่วย : ล้านบาท)

 การรับประกันอัคคีภัย

 บริษทัฯ มเีบ้ียประกนัอัคคีภยั จ�านวน 133.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จ�านวน 8.1 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราร้อยละ 

5.7 ซึง่เบีย้ประกนัอคัคภียัมสีดัส่วนร้อยละ 7 ของเบีย้ประกนัรวมทัง้หมด มเีบีย้ประกนัภยัสทุธทิีบ่รษิทัฯ รบัความเสีย่งภยัไว้เอง 

จ�านวน 56.9 ล้านบาท โดยมีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ จ�านวน 60.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�านวน 18.7 ล้าน

บาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 44.5 มรีายได้ค่าจ้างและค่าบ�าเหนจ็ จ�านวน 10.4 ล้านบาท มค่ีาใช้จ่ายในการรบัประกนัภยัรวมจ�านวน 

57.8 ล้านบาท จึงเป็นผลก�าไรจากการรับประกันภัยก่อนหักค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน จ�านวน 13.4 ล้านบาท จะเห็นว่าอัตราค่า 

สนิไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสนิไหมทดแทนต่อเบีย้ประกนัภยัทีถ่อืเป็นรายได้ (Loss Ratio) อยูท่ีร้่อยละ 33.14 

ในขณะที่ปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 55.04

 การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยทางทะเลและขนส่ง จ�านวน 21.0 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จ�านวน 1.8 ล้านบาท หรือ 

คดิเปน็อตัราร้อยละ 8.0 ซึง่เบ้ียประกนัภยัทางทะเลและขนสง่มสีดัสว่นรอ้ยละ 1.1 ของเบีย้ประกนัรวมทัง้หมด มเีบีย้ประกนัภยั 

สุทธิที่บริษัทฯ รับความเสี่ยงภัยไว้เอง จ�านวน 17.5 ล้านบาท โดยมีเบ้ียประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้สุทธิ จ�านวน 15.8 ล้านบาท 

ลดลงจากปีก่อน จ�านวน 0.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.4 มีรายได้ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ จ�านวน 0.6 ล้านบาท มีค่าใช้จ่าย

ในการรับประกันภัยรวม จ�านวน 8.6 ลา้นบาท จงึเป็นผลก�าไรจากการรบัประกนัภยักอ่นหกัคา่ใชจ้า่ยด�าเนนิงาน จ�านวน 7.7 ลา้น

บาท จะเห็นว่ามีอัตราค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (Loss 

Ratio) อยู่ที่ร้อยละ 36.63 ในขณะที่ปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 34.09

 การรับประกันภัยรถ

 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรถ จ�านวน 1,045.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ�านวน 204.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา

ร้อยละ 24.4 ซึ่งเบี้ยประกันภัยรถมีสัดส่วนร้อยละ 55.7 ของเบี้ยประกันรวมท้ังหมด มีเบี้ยประกันภัยสุทธิท่ีบริษัทรับความ

เสี่ยงภัยไว้เอง จ�านวน 1,032.0 ล้านบาท โดยมีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ จ�านวน 979.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

248.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.0 มีรายได้ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ จ�านวน 0.3 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 

รวมจ�านวน 819.0 ล้านบาท จงึเป็นผลก�าไรจากการรบัประกนัภยัก่อนหกัค่าใช้จ่ายด�าเนนิงานจ�านวน 161.0 ล้านบาท จะเหน็ว่า 

มีอัตราค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนต่อเบ้ียประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้ (Loss Ratio) อยู่ที่ 

ร้อยละ 51.63 ในขณะที่ปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 55.35
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 การรับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลจ�านวน 375.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ�านวน 40.7 ล้านบาทหรือ

คดิเป็นอตัราร้อยละ 12.2 ซึง่เบ้ียประกนัภยัอุบัตเิหตสุ่วนบคุคลมสีดัส่วนร้อยละ 20.0 ของเบีย้ประกนัรวมทัง้หมด มเีบีย้ประกนั

ภัยสุทธิที่บริษัทฯ รับความเสี่ยงภัยไว้เองจ�านวน 211.8 ล้านบาท โดยมีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ 204.7 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�านวน 37.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.7 มีรายได้ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ จ�านวน 53.1 ล้านบาท ม ี

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยรวม จ�านวน 224.8 ล้านบาท จึงเป็นผลก�าไรจากการรับประกันภัยก่อนหักค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน 

จ�านวน 32.9 ล้านบาท ซึง่สาเหตหุลกัจากค่าสนิไหมฯ จะเหน็ว่ามอีตัราค่าสนิไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสนิไหม

ทดแทนต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ อยู่ที่ร้อยละ 57.88 ในขณะที่ปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 58.37 

 การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น

 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดอ่ืน จ�านวน 301.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ�านวน 63.1 ล้านบาท หรือ 

คิดเป็นอัตราร้อยละ 26.43 ซึ่งเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดอ่ืนมีสัดส่วนร้อยละ 16.1 ของเบ้ียประกันรวมท้ังหมด มีเบ้ียประกันภัย

สุทธิที่บริษัทฯ รับความเสี่ยงภัยไว้เอง จ�านวน 62.6 ล้านบาท โดยมีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ จ�านวน 57.5 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 39.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 215.0 มีรายได้ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ จ�านวน 44.1 ล้านบาท ม ี

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย รวมจ�านวน 62.4 ล้านบาท จึงเป็นผลก�าไรจากการรับประกันภัยก่อนหักค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน 

จ�านวน 39.2 ล้านบาท อัตราค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 

อยู่ที่ร้อยละ 28.95 ในขณะที่ปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 327.88

ฐานะการเงิน

 สินทรัพย์

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 

 ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 3,305.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 0.83 โดยส่วนใหญ่  

มาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ลงทุน ซึ่งบริษัทฯ มีสินทรัพย์ลงทุนจ�านวน 1,141.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ถึง 

ร้อยละ 21.2 และจากการลดลงของสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ จากปี 2555 จ�านวน 297.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.3 

ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากของค่าสินไหมรับคืนกรณีมหาอุทกภัยท่ีบริษัทฯ สามารถเรียกคืนจากผู้รับประกันภัยต่อ สินทรัพย์ส่วนใหญ่

เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน บริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวร ซึ่งประกอบด้วย ที่ดินอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิรวม  

คิดเป็นร้อยละ 1.7 ของสินทรัพย์ทั้งหมด บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 2,782.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.6 ซึ่งส่วนหน่ึง 

มาจากส�ารองเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น 71.5 ล้านบาท เนื่องจากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิที่เพิ่มขึ้น 

 คุณภาพของสินทรัพย์

 ลูกหนี้ (เบี้ยประกันภัยค้างรับ)

 เบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แยกตามอายุหนี้ รวมทั้งจ�านวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

จะปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ข้อ 7 

 บริษัทฯ มีอัตราส่วนเบี้ยประกันภัยค้างรับราคาประเมินต่อเบี้ยประกันภัยค้างรับทั้งหมด อยู่ที่ร้อยละ 90.34 เทียบกับ 

ปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 91.57 ดีกว่าเกณฑ์ที่ คปภ.ก�าหนดไว้ที่ร้อยละ 80 

 เงินให้กู้ยืม

 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีนโยบายการให้สินเชื่อเฉพาะพนักงานบริษัทฯ เพื่อเป็นสวัสดิการเท่านั้น โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2556 บริษทัฯ มเีงนิให้กูย้มืเพือ่สวสัดกิารพนักงาน จ�านวน 3.45 ล้านบาท คดิเป็นอตัราส่วนร้อยละ 0.10 ของยอดรวมสนิทรพัย์

ทั้งหมด ในขณะที่ปี 2555 มีจ�านวน 4.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.15 ของยอดรวมสินทรัพย์ 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์

 บริษัทฯ มีนโยบายในการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน โดยเลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ  

ต๋ัวเงนิคลัง ตัว๋แลกเงนิ หุน้ทนุในตลาดหลกัทรพัย์ฯ หุน้ทนุเอกชนอืน่ หุน้กูข้องบรษิทัชัน้น�า รวมถงึหน่วยลงทนุทีใ่ห้ผลตอบแทน
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ดแีละมสีภาพคล่อง ซึง่เป็นไปตามกฏระเบยีบท่ีส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.)

ก�าหนด และเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ภายใต้การ

พิจารณาความเสี่ยงท่ีเหมาะสมตามหลักเกณฑ์การด�ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital : RBC) 

ที่ คปภ.ใช้ก�ากับดูแล เพื่อให้มีความสมดุลย์ระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยง

 แม้ว่าในปี 2556 บริษัทฯ ยังมีภาระต้องจ่ายค่าสินไหมฯ กรณีมหาอุทกภัยเพื่อบรรเทาภาระความเสียหายให้กับผู้ถือ

กรมธรรม์ทั้งรายใหญ่และรายย่อยอย่างต่อเนื่อง แต่ในปี 2556 บริษัทฯ มีเบ้ียประกันภัยรับ สูงขึ้นถึงร้อยละ 18.9 ส่งผลให้มี

กระแสเงนิสดรบัสทุธทิีส่ามารถน�าไปลงทุนได้เพ่ิมขึน้ โดย ณ 31 ธันวาคม 2556 บรษิทัฯ มีเงนิลงทนุจ�านวน 1,141.30 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มีจ�านวน 941.78 ล้านบาท 

 สภาพคล่อง

 กระแสเงินสด

 ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�านวน 122.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ�านวน 

89.04 ล้านบาท โดยมาจากส่วนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงานท่ีบริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าสินไหมฯกรณีมหาอุทกภัย 

รวมกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมต่างๆ มีดังนี้

 2556 2555 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด�าเนินงาน 298.33  (203.98) 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (255.31) 190.70

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (9.40) (9.25) 

กระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  33.62  (22.53)

ล้ำนบำท

อัตราส่วนสภาพคล่อง

 อัตราส่วนสภาพคล่อง คือ อัตราส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน โดยส�าหรับปี 2556 อยู่ที่ระดับ 

1.09 เท่า ใกล้เคียงกับปี 2555 ที่อยู่ที่ระดับ 1.11 เท่า ซึ่งยังคงเป็นผลมาจากหนี้สินตามสัญญาประกันภัยท่ีเพิ่มข้ึนไปตาม 

ขยายตัวของเบี้ยประกันภัยรับ ขณะที่สินทรัพย์สภาพคล่องส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นเงินสดและเงินฝากประจ�าธนาคารจ�านวน 

430.68 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มีจ�านวน 302.05 ล้านบาท อันเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นการเบี้ยประกันภัยรับ

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

 เงินทุนเพื่อการด�าเนินงานส่วนใหญ่มาจากส่วนของผู้ถือหุ้นและจากการประกอบธุรกิจ โดยหนี้สินส่วนใหญ่มาจาก

ส�ารองเบีย้ประกนัภยัและส�ารองค่าสนิไหมทดแทน และค่าสนิไหมทดแทนค้างจ่ายซึง่เกดิจากการด�าเนนิธรุกจิประกนัภยัอนัเป็น 

ธุรกิจหลัก 

 โดยในปี 2556 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2556 อยู่ที่ระดับ 5.32 เท่า ใกล้เคียงกับปีก่อน ซึ่งมาจาก

หนี้สินตามสัญญาประกันภัย ที่เพิ่มขึ้นตามเบี้ยประกันภัยรับและการเอาประกันภัยต่อจากการขยายงาน 

 ส�าหรับ อัตราส่วน Policy Liability to Capital Fund หรืออัตราภาระหนี้สินท่ีมีต่อผู้เอาประกันภัยเม่ือเทียบกับส่วน

ของผู้ถือหุ้น ส�าหรับปี 2556 อยู่ที่ระดับ 3.37 เท่า ดีขึ้นจากปี 2555 ที่อยู่ที่ระดับ 4.45 เท่า อันเป็นผลต่อเนื่องจากส�ารอง 

ค่าสินไหมทดแทน และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายกรณีมหาอุทกภัยที่ลดลงจากการจ่ายช�าระ
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เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจไนร:ย:เวลา 3-5 ปี ข้างหน้า

 1. ด้านการตลาด บรษิทัฯ ยงัคงมเีป้าหมายหลกัในการขยายฐานลกูค้าในกลุม่ลกูค้ารายบคุคล (Personal Line) และ

กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ (Commercial Line) โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นรายย่อยและธุรกิจขนาดกลาง (Retails & SME) 

กระจายผ่านช่องทางการจ�าหน่ายต่างๆ ที่มีต้นทุนในการขายที่เหมาะสม รวมถึงการคัดสรรคุณภาพของงานเป็นนโยบายหลัก 

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการท�าก�าไร ลดแรงกดดันจากการแข่งขันที่รุนแรงทางด้านราคาและสามารถรับเสี่ยงภัยไว้เอง

ได้มากขึ้น ในขณะที่ยังคงรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ที่มีการท�าธุรกิจร่วมกันมาในอดีต บริษัทฯ จะมีการสร้าง 

ภาพลักษณ์องค์กรโดยมี Marketing activities และ Campaign ผ่านช่องทางโฆษณาประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย รวมทั้ง 

การสร้าง Brand Awareness ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและคู่ค้า ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อจะช่วย

สนับสนุนการท�าตลาดในกลุ่มฐานลูกค้าใหม่และสร้าง Brand Loyalty เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมได้อย่างดี 

 2. ด้านการรับประกันภัย บริษัทฯ มีนโยบายปรับปรุงนโยบายการรับประกันภัย ขั้นตอนการรับประกันภัย และ

เพิ่มพูนความรู้ด้านการรับประกันภัยแก่บุคลากรอย่างสม�่าเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับประกันภัยให้มากขึ้น บริษัทฯ 

ยังได้น�าสถิติการประกันภัยทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ มาประกอบการพิจารณารับประกันภัยมากขึ้น เพื่อลดความ 

เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งมุ่งรับงานที่มีโอกาสท�าก�าไรสูง และทางบริษัทฯ มีนโยบายเอาประกันต่อกับบริษัทประกันภัย 

ที่มีความม่ันคง พิจารณารูปแบบการประกันต่อใหม่ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้มีการ

ก�าหนดเป้าหมายร่วมกันกับฝ่ายขาย เพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายมุ่งไปยังเป้าหมายจุดเดียวกันทั้งด้านยอดขายและผลก�าไร

 3. ด้านช่องทางการจ�าหน่าย บริษัทฯ ยังคงรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายการรับประกันภัยแบบอื่นๆ ในลักษณะ 

Cross Selling ให้กับกลุ่มลูกค้าเดิมอีกด้วย โดยน�าเสนอด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มน้ี 

ปรับปรุงการขายผ่านช่องทางการจ�าหน่าย Telemarketing อย่างต่อเนื่อง ให้ความส�าคัญกับช่องทางการจ�าหน่ายผ่านธนาคาร 

(Bancassurance) และการขยายงานตวัแทนผ่านส�านกังานสาขาโดยมกีารเพิม่สาขาอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อขยายจดุใหบ้รกิารลกูคา้

รายย่อยและคู่ค้าต่างๆ ให้ครอบคลุมเพิ่มขึ้น

 4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างเสริม

ศักยภาพในการแข่งขัน จึงได้ปรับปรุงระบบงานสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การพัฒนารายงานส�าหรับผู้บริหาร  

การสร้างคลังข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับกลยุทธ์การแข่งขัน และการน�าเครื่องมือใหม่ๆ ทางด้านสารสนเทศมาช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน และการเตรียมตัวเพื่อรองรับกับปริมาณงานท่ีจะเพิ่มขึ้นในอนาคต ตลอดจนถึงความต้องการ

ที่หลากหลายจากทั้งลูกค้าและคู่ค้าอันเป็นผลกระทบจากการเปิดเสรีเศรษฐกิจอาเซี่ยนในปีหน้า ทางบริษัทฯ จึงมีแผนการที่จะ 

เปลีย่นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือรองรบักบัการเปลีย่นแปลงในอนาคตอกีด้วย มกีารปรบัปรงุกระบวนการท�างานต่างๆ ใน

องค์กรให้สามารถรองรับกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ภายใต้การบริหารต้นทุนที่เหมาะสม (Cost Effectiveness and Efficiency)

 5. ด้านการพัฒนากรมธรรม์และบริการรูปแบบใหม่ บริษัทฯ มีเป้าหมายในการปรับปรุงกรมธรรม์เดิม พัฒนา 

รปูแบบกรมธรรม์ใหม่และเพ่ิมบรกิารเสรมิด้านต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง เพือ่สนองตอบความต้องการของลกูค้า ทัง้มาจากการส�ารวจ

ความต้องการของลูกค้าเพื่อการพัฒนากรมธรรม์ของบริษัทฯ เอง รวมท้ังกรมธรรม์ประเภทใหม่ๆ ท่ีเป็นนโยบายของทางการ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังท�าการประเมินผลถึงความส�าเร็จของกรมธรรม์ประเภทต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป

 6. ด้านบุคลากร บริษัทฯ ได้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความรู้ พัฒนาทักษะและความ

เชี่ยวชาญทั้งด้านหลักวิชาเกี่ยวกับการประกันภัยและด้านการให้บริการต่างๆ ต่อเนื่องหลังการขาย เพื่อสามารถให้ 

ค�าปรึกษาแนะน�าและบริการลูกค้าได้อย่างเหมาะสม  นอกจากนี้บริษัทฯ ก�าหนดค่านิยมองค์กร (Core Values) โดยมุ่งเน้น 

ในเรือ่ง Achievement (มุง่มั่นท�าให้เกดิผลส�าเรจ็) และ Commitment (มุง่มั่นท�าตามค�าสญัญา) ตลอดจนการน�าไปสูว่ถิปีฏิบตัิ

ของพนักงาน (TIC Way) ซึ่งยังประกอบด้วยอีก 2 เรื่องคือ Creative & Continuous Learning (มีความคิดสร้างสรรค์และ 

ใฝ่รู้) และ Happiness (ท�างานอย่างมีความสุข) เพื่อให้พนักงานทุกคนจะได้รับการปลูกฝังค่านิยมและแนวทางในการท�างาน

ไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงปลูกฝังให้พนักงานมีจริยธรรมและคุณธรรมในการท�างาน บริษัทฯ ได้จัดท�าจรรยาบรรณและ 

ข้อพึงปฏิบัติ ไว้เป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้งยังมีการน�ากิจกรรม 5 ส. เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม

บริษัทฯ เพื่อที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ท�างานให้เกิดบรรยากาศท่ีน่าท�างาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในส�านักงาน 

ถูกสุขลักษณะ ท�าให้พนักงานมีประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพในการท�างานให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น
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ควาบคืบหน้าของการด�าเนินธุรกิจตามเป้าหมาย

 1. ด้านการตลาด บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นขยายฐานลูกค้ารายย่อยประเภทบุคคลธรรมดาและธุรกิจขนาดกลาง (SME) 

โดยการเข้าเป็นพันธมิตรร่วมกับสถาบันการเงิน การขายผ่านช่องทาง Telemarketing รวมท้ังขยายการรับงานรับประกันภัย 

จากกลุ่มธรุกิจธนาคารมากขึน้ ขณะเดยีวกนั บรษิทัฯ กย็งัคงรกัษาฐานลกูค้าเดมิและขยายการรบัประกนัภยัแบบอืน่ๆ ในลกัษณะ 

Cross Selling ให้กับกลุ่มลูกค้าเดิม โดยน�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ  

ยงัได้มุ่งพฒันาการขยายงานจากสาขาให้ครอบคลมุพืน้ทีม่ากขึน้ด้วย ในปี 2556 บรษิทัฯ มสีาขาใหม่เพิม่ 5 สาขา ประกอบด้วย 

สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ ภูเก็ต อยุธยา และอุบลราชธานี มีการปรับปรุงระบบการท�างาน การประสานงาน พัฒนาบุคลากรสาขา 

และการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส�านักงานใหญ่และสาขา อีกทั้งยังขยายงานผ่านช่องทางธนาคาร 

(Bancassurance) และตัวแทนเพ่ิมขึ้น ส่วนการส�ารวจความพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการนั้น บริษัทฯ ได้จัดท�าอย่าง 

สม�่าเสมอต่อเนื่องจากปีก่อนๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

 2. ด้านการรับประกันภัย บริษัทฯ ได้น�าสถิติการรับประกันภัยจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประกอบในการ 

เลือกภัยและการพิจารณารับประกันภัยมากขึ้น มีการปรับโครงสร้างฝ่ายรับประกันภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบริหาร 

ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงพิจารณารูปแบบการประกันภัยต่อใหม่ๆ เพื่อกระจายความ

เสี่ยงอย่างเหมาะสม

 3. ด้านการเพิ่มช่องทางการจ�าหน่าย มีการจัดท�ากิจกรรมทางการตลาดร่วมกับธนาคาร (Bancassurance) รวมทั้ง

การจ�าหน่ายทาง Telemarketing บริษัทฯ ยังคงศึกษาช่องทางการจ�าหน่ายใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้า

และสามารถขยายฐานลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

 4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทฯ ได้ด�าเนินนโยบายปรับปรุงกระบวนการท�างานอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้น 

การลดต้นทุนการด�าเนินงานให้ลดลง และรองรับการขยายงานของธุรกิจในอนาคต มีการก�าหนดโครงสร้างของ Business 

Process Improvement Team และ IT committee ที่ชัดเจน ตลอดจนเป้าหมายที่คาดหวังจากโครงการนี้ มีการก�าหนดแผน

กลยุทธทางด้านเทคโนโลยีที่ชัดเจน ซึ่งระบบงานทั้งหมดจะถูกปรับปรุงใหม่ให้แล้วเสร็จในต้นปี 2558

 5. ด้านการพัฒนากรมธรรม์และบริการรูปแบบใหม่  บริษัทฯ ได้มีการส�ารวจและประเมินผลการให้บริการ อย่าง 

สม�า่เสมอ อาท ิผลิตภณัฑ์รถยนต์พีช้่างมคืีน ทีต่อบแทนลกูค้าทีม่พีฤตกิรรมการขบัรถทีด่ ีอนัเกดิจากการพฒันาสนิค้าและบรกิาร

ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผูบ้รโิภคท่ีเปลีย่นแปลงไปตามสภาพเศรษฐกจิและสงัคม มพีฒันาการปรบัปรงุกรมธรรม์เดมิ

อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังติดตามและประเมินความส�าเร็จของกรมธรรม์ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป

 6. ด้านบุคลากร บริษัทฯ ยังคงพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งโดยการอบรมภายนอก การพัฒนาโดยหัวหน้างาน 

และการให้ข้อมูลป้อนกลบัแก่พนักงานเพ่ือประเมนิผลและพฒันาตนเอง การประเมนิผลงานโดยการใช้ Balanced Scorecard  

และก�าหนดเป้าหมายผลส�าเร็จด้วยการก�าหนดตัวชี้วัด (KPIs) นอกจากนี้ พนักงานยังได้รับการประเมินพฤติกรรมเก่ียวกับ 

ค่านิยมขององค์กร (Core Value) เป็นรายบุคคล ซึ่งโดยรวมแล้วพนักงานทุกคนได้รับการพัฒนาท้ังในด้านความรู้ ทักษะ 

ค่านิยมองค์กร รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรมด้วย
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กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

กรมธรรม์เพื่อสังคม

 ในการคิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์ นอกจากเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า เป้าหมายเบี้ยประกันและก�าไรที่ได้จาก

ผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทฯ ยังตระหนักและให้ความส�าคัญต่อผลลัพธ์

ทางสังคมด้วย โดยใช้เวลากว่าหนึ่งปี ศึกษาวิจัยจนได้ออกกรมธรรม์  

“พี่ช้างคืนเงิน” เม่ือกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป็นกรมธรรม์

รถยนต์ประเภท 1 ท่ีมอบเงินคืนให้แก่ลูกค้าที่มีประวัติในการขับรถ

ดี ไม่มีการเรียกร้องสินไหมในกรณีที่เป็นฝ่ายผิด ตลอดระยะเวลา 3 

ปี โดยจะได้สิทธิ์ในการรับเงินคืนคร่ึงหน่ึงของเบ้ียสุทธิ 3 ปีรวมกัน 

นับเป็นการปฏิวัติรูปแบบการให้บริการประกันภัยรถยนต์ขับดีมีเงินคืน

เป็นรายแรก นอกจากลูกค้าที่ขับรถดีจะได้ประโยชน์จากการคืนเงิน

แล้ว บริษัทฯ ถือว่าได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ในการสนับสนุน

ส่งเสริมให้มีความระมัดระวังในการขับรถเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลในการ

ช่วยลดอุบัติเหตุจากการจราจรบนท้องถนนอีกทางหนึ่ง

กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

 บรษิทัฯ ค�านงึถงึการอยูร่่วมกนัระหว่างบรษิทัฯ และชมุชนในพืน้ทีท่ีบ่รษิทัฯ ตัง้อยู ่โดยบรษิทัฯ มุง่เน้นในการสนบัสนนุ

และพฒันาการศกึษาของเยาวชนในชมุชน จงึมโีครงการสนบัสนนุทนุการศกึษา อปุกรณ์การเรยีนการสอน เพือ่พฒันาทกัษะการ

เรียนรู้ และโครงการอาหารกลางวันเพื่อสุขภาวะอนามัยที่ดีของเด็กนักเรียนโรงเรียนสวนลุมพินี 

 โรงเรียนสวนลุมพินีเป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีนักเรียนประมาณ 800 คน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่

ช้ันอนุบาล จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ในปี 2557 บริษัทฯ ยังคงจัดโครงการต่างๆ เช่น การจัดอาหารกลางวันให้นักเรียน 

การสนบัสนนุอปุกรณ์การเรียนการสอน หนังสอืและของเล่นเสรมิทกัษะเพือ่พฒันาศกัยภาพและการเรยีนรูข้องนกัเรยีน โรงเรยีน

สวนลุมพินีอย่างต่อเนื่อง

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานแบ่งปัน และเอ้ือเฟื้อต่อกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ในชุมชน เช่น กลุ่มผู้ป่วยเด็ก

เรื้อรัง ในโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยจัดให้มีการไปเยี่ยมผู้ป่วยเด็ก สนับสนุนทุนการศึกษา 

อุปกรณ์การเรียน และของเล่น เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสเรียนหนังสือและพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย รวมทั้ง

เสริมทักษะและจินตนาการเชิงสร้างสรรค์เหมือนเด็กปกติทั่วไป
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โครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

 บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญในเรื่องการต่อต้างการทุจริต เนื่องจากการทุจริตคอร์รัปชั่นส่งผลให้เกิดความ 

เสียหายต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความน่าเชื่อถือ หากเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันที่เกิดขึ้นระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน 

ความเสียหายจะใหญ่ทั้งมูลค่าความเสียหาย ความน่าเช่ือถือ และภาพลักษณ์ ท้ังในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ซึ่ง

เป็นความเสียหายต่อสังคมในวงกว้าง หากเป็นการทุจริตภายในบริษัท ก็จะมีความเสียหายต่อผู้เกี่ยวข้องในองค์กรทั้งหมด 

(Stakeholder) ไม่ว่าจะเป็นพนักงานทุกคน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯ จึงเข้าร่วมลงนาม ร่วม

กับเพือ่นบรษิทัสมาชกิในสมาคมประกนัวินาศภยัไทย เพือ่เป็นแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ โดยร่วม

ที่จะสนับสนุนและมีส่วนร่วมในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยอาศัยการสร้างสภาพแวดล้อม

ทางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และการด�าเนินธุรกิจอย่างสุจริต โดยบริษัทที่เข้าร่วมโครงการนี้ตกลงกันว่า

 1. จะจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการน�านโยบายการต่อต้านการทุจริต

และแผนการก�ากับการปฏิบัติงานไปปฏิบัติ และจัดให้มีคู่มือ /แนวทางในการ ดาเนินธุรกิจแก่ผู้บริหารและพนักงาน

 2. จะเปิดเผยและแลกเปลี่ยนนโยบายภายใน ประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดีและ แนวทางความส�าเร็จในการสนับสนุน

ให้เกิดการท�ารายการทางธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ถูกต้องและโปร่งใสในประเทศไทย

 3. จะร่วมมือกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ โดยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ และ

การเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้านการทุจริต

 โดยเบ้ืองต้นได้มกีารสือ่สารให้พนกังานได้มคีวามรูค้วามเข้าใจโดยการปฐมนเิทศพนกังานรวมทัง้การสือ่สารผ่านระบบ

อเีมล์ภายในบริษทัฯ เพ่ือให้รบัรู ้ตระหนัก เหน็ความส�าคญั ซึง่จะท�าอย่างต่อเนือ่ง โดยจะจดัท�านโยบายคูม่อืแนวปฏบิตัแินวทาง

ในการด�าเนินธุรกิจ แก่ผู้บริหารและพนักงานต่อไป
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ชึ่อบริษัท   :  บริษัท ไทยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)

    THE THAI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

ชึ่อย่อหลักทรัพย ์  :  TIC

สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ ่  :  34/3 อ�ค�รไทยประกันภัย ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต

    แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมห�นคร 10330

    โทรศัพท์ 0-2613-0100 โทรส�ร 0-2652-2870 Call Center 0-2613-0123

    www.thaiins.com

ทะเบียนบริษัทมหาชนจำากัด  :  ทะเบียนเลขที่ 0107536000820

ประเภทธุรกิจ  :  ธุรกิจก�รรับประกันวิน�ศภัย 

ทุนจดทะเบียน : หุ้นส�มัญ จำ�นวน  23,494,920 หุ้น มูลค่�ที่ตร�ไว้ หุ้นละ 10 บ�ท  รวม 234,949,200 บ�ท

ณ 31 ธ.ค. 2556  หุ้นบุริมสิทธิ  จำ�นวน 5,080  หุ้น มูลค่�ที่ตร�ไว้ หุ้นละ 10 บ�ท  รวม 50,800 บ�ท

                                รวม 235,000,000 บ�ท

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว : หุ้นส�มัญ   จำ�นวน 23,494,920 หุ้น มูลค่�ที่ตร�ไว้ หุ้นละ 10 บ�ท  รวม 234,949,200 บ�ท

ณ 31 ธ.ค. 2556  หุ้นบุริมสิทธิ  จำ�นวน  5,080 หุ้น มูลค่�ที่ตร�ไว้ หุ้นละ 10 บ�ท  รวม 50,800 บ�ท

       รวม 235,000,000 บ�ท

นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้น : บริษัท รวมทนุไทย จำ�กัด

ตั้งแต่ร้อยละ10 ขึ้นไป  :  ประเภทธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ จำ�นวนหุ้นที่ถือ 60,000 หุ้น เป็นสัดส่วน 16.22%

    933 ถนนมห�ไชย แขวงวังบูรพ�ภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมห�นคร 10200

    โทรศัพท์ 0-2223-4171-5 โทรส�ร 0-2225-3400

นายทะเบียนหลักทรัพย ์  :  บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

    62 อ�ค�รตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 7

    ถนนรัชด�ภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมห�นคร 10110

    โทรศัพท์ 0-2229-2800 โทรส�ร 0-2359-1259

ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน  :  บริษัท สำ�นักง�น อีว�ย จำ�กัด

    ชั้น 33 อ�ค�รเลครัชด� ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์

    193/136-137 ถนนรัชด�ภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมห�นคร 10110

    โทรศัพท์ 0-2264-0777 โทรส�ร 0-2264-0789

ผู้ประเมินการควบคุมภายใน  :  บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซชิเอทส์ จำ�กัด

    47 ซอย 53 ถนนพระร�ม 3 แขวงบ�งโพงพ�ง เขตย�นน�ว� กรุงเทพมห�นคร 10120

    โทรศัพท์ 0-2294-8504 โทรส�ร 0-2294-2345

ที่ปรึกษากฎหมาย  :  ด้านนิติกรรมสัญญาและคดีความ

    สำ�นักง�นลอว์บิส ทน�ยคว�ม

    20/3 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบ�งกอกน้อย กรุงเทพมห�นคร 10700

    โทรศัพท์ 0-2433-9078-9 โทรส�ร 0-2433-9079

    ด้านกฎหมายธุรกิจและการประชุมผู้ถีอหุ้น

    บริษัท ดีเอ็น36 จำ�กัด

    200/3 ถนนนร�ธิว�สร�ชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตย�นน�ว� กรุงเทพมห�นคร 10120

    โทรศัพท์ 0-2294-6914 โทรส�ร 0-2294-6913
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของพู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานความรับผิดชอบของคณ:กรรมการต่อรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมก�รบริษัทฯ ตระหนักถึงภ�ระหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ ในฐ�นะกรรมก�รของบริษัทจดทะเบียนใน 

ตล�ดหลักทรัพย์ ภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด ในหน้�ที่ที่เป็นผู้รับผิดชอบต่องบก�รเงินของบริษัทฯ และส�รสนเทศ 

ท�งก�รเงนิท่ีปร�กฏในร�ยง�นประจำ�ปี งบก�รเงนิดงักล่�วจดัทำ�ขึน้ต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินทีก่ำ�หนดในพระร�ชบญัญตัิ

วิช�ชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และต�มวิธีก�รบัญชีเก่ียวกับก�รประกันภัยในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบ�ยบัญชีที่เหม�ะสมและ 

ถือปฏิบัติอย�่งสมำ่�เสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่�งระมัดระวังและประม�ณก�รที่ดีที่สุดในก�รจัดทำ� รวมทั้งมีก�รเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญ

อย่�งเพียงพอ ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

 คณะกรรมก�รได้จดัให้มกี�รดำ�รงรกัษ�ไว้ซึง่ระบบควบคมุภ�ยในทีม่ปีระสทิธผิล เพือ่ให้มัน่ใจได้อย่�งมเีหตผุลว่� ก�รบันทึก

ข้อมูลท�งบัญชีมีคว�มถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำ�รงรักษ�ไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทร�บจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด

ก�รทุจริตหรือก�รดำ�เนินก�รที่ผิดปกติอย่�งมีส�ระสำ�คัญ

 ในก�รนี้ คณะกรรมก�รบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมก�รตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�รมีคว�ม

เป็นอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภ�พของร�ยง�นท�งก�รเงิน และระบบควบคุมภ�ยใน คว�มเห็นของคณะกรรมก�ร 

ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปร�กฏในร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีแล้ว

 คณะกรรมก�รมคีว�มเหน็ว�่ ระบบควบคมุภ�ยในของบรษิทัฯ โดยรวมอยู่ในระดบัทีน่�่พอใจ และส�ม�รถสร�้งคว�มเชื่อมัน่ 

อย่�งมีเหตุผลต่อคว�มเชื่อถือได้ของงบก�รเงินของบริษัทฯ สำ�หรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 

(น�ยกวี อังศว�นนท์)

ประธ�นกรรมก�ร

(น�งส�วพณิต� ตู้จินด�)

กรรมก�รผู้จัดก�ร

19 กุมภ�พันธ์ 2557
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2013รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 

 คณะกรรมก�รตรวจสอบ ของบริษัท ไทยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) ได้รับก�รแต่งตั้งจ�กคณะกรรมก�รบริษัท ปัจจุบัน 

ประกอบด้วยกรรมก�รอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตรงต�มที่คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์กำ�หนดจำ�นวน 3 ท่�น

 1. ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภ�คย์  ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

 2. น�ยพิพิธ พิชัยศรทัต กรรมก�รตรวจสอบ

 3. น�งกุณฑล� ศศะสมิต กรรมก�รตรวจสอบ

    มี น�ยฑิฆัมพร พงษ์สวัสดิ์  เป็น เลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ

 ในรอบปี 2556 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้มีก�รประชุมทุกไตรม�ส รวม 4 ครั้ง ซึ่งในก�รประชุมได้เชิญผู้สอบบัญชี 

เข้�ร่วมประชุมด้วยทุกไตรม�ส และได้เสนอผลก�รประชุมต่อคณะกรรมก�รทุกคร้ัง โดยกิจกรรมที่คณะกรรมก�รตรวจสอบ 

ได้ดำ�เนินก�ร มีดังนี้

 1. พจิ�รณ�ให้คว�มเหน็ชอบแผนง�นตรวจสอบ และรบัทร�บผลก�รปฏบิตังิ�นของสำ�นกัตรวจสอบ รวมถงึให้ข้อเสนอแนะ 

และติดต�มก�รปรับปรุงแก้ไข

 2. ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น รวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ ทร�บ

 3. พิจ�รณ�ทบทวนงบก�รเงินของบริษัทฯ ให้มีคว�มถูกต้องครบถ้วนต�มม�ตรฐ�นบัญชี และก�รเปิดเผยข้อมูล 

อย่�งเพียงพอตลอดจนปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดของท�งก�รร่วมกับผู้สอบบัญชี

 4. ประเมินคว�มเพียงพอของระบบก�รควบคุมภ�ยในและระเบียบวิธีปฏิบัติก�รลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกัน 

วนิ�ศภยั โดยจดัห�ผูส้อบบญัชีภ�ยนอกทีม่ใิช่สำ�นกัง�นเดยีวกนักบัผูส้อบบญัชรัีบอนญุ�ตผูรั้บรองงบก�รเงิน เพือ่สอบยนัให้เกดิคว�ม 

แน่ใจอย่�งอิสระและเสนอร�ยง�นก�รประเมินดังกล�่วต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย

 5. พิจ�รณ�คัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตที่มีคว�มเป็นอิสระ มีคว�มชำ�น�ญในหลักก�รบัญชีของธุรกิจประกัน 

วิน�ศภัย โดยนำ�เสนอผู้สอบบัญชีและพิจ�รณ�ค�่ตอบแทนก�รสอบบัญชี เสนอต่อคณะกรรมก�รเพื่อขออนุมัติจ�กผู้ถือหุ้น

 6. สอบท�นและพิจ�รณ�ก�รเปิดเผยข้อมูลของร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน หรือ ร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน ์

ให้เป็นไปต�มกฎหม�ยหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 7. สอบท�นก�รปฏิบัติง�นของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ 

ตล�ดหลักทรัพย์ฯ และพระร�ชบัญญัติประกันวิน�ศภัย

 8. พิจ�รณ�ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมก�รตรวจสอบ เพื่อให้ครอบคลุมกับธุรกิจและภ�รกิจในก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

 คณะกรรมก�รตรวจสอบ มีคว�มเห็นว่� บริษัท ไทยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) มีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีมีคว�มโปร่งใส 

และมีก�รเปิดเผยข้อมูลอย�่งเพียงพอ

(ดร.ชัชวิน เจริญรัชต์ภ�คย์)

ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ



42 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) 

ข้�พเจ้�ได้ตรวจสอบงบก�รเงินของบริษัท ไทยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐ�นะก�รเงิน ณ วันท่ี 

31 ธันว�คม 2556 งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้�ของและงบกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุด 

วันเดียวกัน รวมถึงหม�ยเหตุสรุปนโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญและหม�ยเหตุเรื่องอื่น ๆ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริห�รเป็นผู้รับผิดชอบในก�รจัดทำ�และก�รนำ�เสนองบก�รเงินเหล่�นี้โดยถูกต้องต�มที่ควรต�มม�ตรฐ�น ก�รร�ยง�น 

ท�งก�รเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับก�รควบคุมภ�ยในที่ผู้บริห�รพิจ�รณ�ว่�จำ�เป็นเพื่อให้ส�ม�รถจัดทำ�งบก�รเงินที่ปร�ศจ�ก

ก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญไม่ว�่จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้�พเจ้�เป็นผู้รับผิดชอบในก�รแสดงคว�มเห็นต่องบก�รเงินดังกล่�วจ�กผลก�รตรวจสอบของข้�พเจ้� ข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติง�น 

ตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชี ซึ่งกำ�หนดให้ข้�พเจ้�ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดด้�นจรรย�บรรณ รวมถึงว�งแผนและ 

ปฏิบตังิ�นตรวจสอบเพื่อให้ไดค้ว�มเชื่อมัน่อย�่งสมเหตสุมผลว�่งบก�รเงนิปร�ศจ�กก�รแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็

ส�ระสำ�คัญหรือไม่

ก�รตรวจสอบรวมถงึก�รใช้วธิีก�รตรวจสอบเพื่อให้ได้ม�ซึง่หลักฐ�นก�รสอบบัญชีเกี่ยวกบัจำ�นวนเงินและก�รเปิดเผยข้อมูลใน

งบก�รเงิน วธิกี�รตรวจสอบทีเ่ลอืกใชข้ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูส้อบบญัชี ซึง่รวมถงึก�รประเมนิคว�มเสีย่งจ�กก�รแสดงขอ้มลูที่

ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นส�ระสำ�คัญของงบก�รเงนิไมว่�่จะเกดิจ�กก�รทจุรติหรอืขอ้ผดิพล�ด ในก�รประเมนิคว�มเสีย่งดงักล�่ว 

ผูส้อบบญัชพีจิ�รณ�ก�รควบคุมภ�ยในทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รจดัทำ�และก�รนำ�เสนองบก�รเงนิโดยถกูตอ้งต�มทีค่วรของกจิก�ร เพื่อ

ออกแบบวิธีก�รตรวจสอบที่เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รแสดงคว�มเห็นต่อประสิทธิผลของก�ร

ควบคมุภ�ยในของกจิก�ร ก�รตรวจสอบรวมถงึก�รประเมนิคว�มเหม�ะสมของนโยบ�ยก�รบญัชทีีผู่บ้รหิ�รใชแ้ละคว�มสมเหตุ

สมผลของประม�ณก�รท�งบัญชีที่จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริห�ร รวมทั้งก�รประเมินก�รนำ�เสนองบก�รเงินโดยรวม 

ข�้พเจ้�เชื่อว�่หลกัฐ�นก�รสอบบัญชท่ีีข�้พเจ�้ไดร้บัเพยีงพอและเหม�ะสมเพื่อใชเ้ปน็เกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเหน็ของข�้พเจ�้

ความเห็น

ข้�พเจ้�เห็นว่�งบก�รเงินข้�งต้นน้ีแสดงฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 ผลก�รดำ�เนินง�นและกระแสเงินสด 

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) โดยถูกต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญต�มม�ตรฐ�นก�ร

ร�ยง�นท�งก�รเงิน 

สมใจ คุณปสุต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขทะเบียน 4499

บริษัท สำ�นักง�น เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด

กรุงเทพฯ: 19 กุมภ�พันธ์ 2557
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2013

                            (หน่วย:บาท)

                                                                          หม�ยเหตุ         2556    2555 

สินทรัพย ์    

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 6 122,665,606  89,043,431

ร�ยได้จ�กก�รลงทุนค�้งรับสุทธิ  11,608,372  7,405,008 

เบี้ยประกันภัยค้�งรับสุทธ ิ 7 239,758,232  212,870,776

สินทรัพย์จ�กก�รประกันภัยต่อ 8  1,530,197,114  1,827,888,249 

สินทรัพย์ลงทุน    

   เงินลงทุนในหลักทรัพย์  

      เงินลงทุนเพื่อค�้ 9.1            - 6,650,000 

      เงินลงทุนเผื่อข�ย 9.2 587,805,612  556,643,527 

      เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด 9.3 542,047,905  365,529,843 

      เงินลงทุนทั่วไป 9.4 7,999,840  7,999,840 

   เงินให้กู้ยืม 10 3,445,629  4,952,089 

ที่ดิน  อ�ค�รและอุปกรณ์สุทธ ิ 11 24,727,728  19,062,783 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 12 32,453,241  28,452,096 

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี 13 99,574,532  96,681,767 

สินทรัพย์อื่น

   ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลจ�่ยล่วงหน�้                 16,198,149              - 

 ลูกหนี้-สุทธิ  23,209,813  8,168,069

   สินไหมค้�งรับคืนจ�กคู่กรณี  39,963,133 30,419,020  

 อื่น ๆ         23,800,770    16,358,738 

รวมสินทรัพย ์  3,305,455,676  3,278,125,236

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้



44 งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ   

หนี้สิน   

ภ�ษีเงินได้ค�้งจ่�ย  - 3,580,449  

เจ้�หนี้บริษัทประกันภัยต่อ 14 861,431,968  312,415,391  

หนี้สินจ�กสัญญ�ประกันภัย     

   สำ�รองค�่สินไหมทดแทน        

     และค�่สินไหมทดแทนค�้งจ่�ย 15 893,706,800 1,489,193,019 

 สำ�รองเบี้ยประกันภัย 16 867,906,571 796,378,063 

ผลประโยชน์พนักง�นค�้งจ่�ย 17 42,752,397 33,582,455 

หนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี 13 - 6,272,013 

หนี้สินอื่น     

   เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน�้  17,531,236 21,128,601 

 ค่�น�ยหน้�ค้�งจ่�ย  24,744,531 26,411,738 

 เจ�้หนี้อื่น  27,492,601 29,329,052 

 อื่น ๆ  46,530,123 46,334,577

รวมหนี้สิน  2,782,096,227 2,764,625,358

(หน่วย: บาท)

 หม�ยเหตุ 2556  2555
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ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

(หน่วย: บาท)

 หม�ยเหตุ 2556  2555

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น   

   ทุนจดทะเบียน         

      หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 5,080 หุ้น            

          มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท            

          (2555: 21,171 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท) 18 50,800 211,710 

  หุ้นส�มัญ 23,494,920 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท             

          (2555: 23,478,829 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท)  234,949,200 234,788,290

     235,000,000 235,000,000

ทุนท่ีออกและชำ�ระแล้ว         

      หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมเงินปันผล 5,080 หุ้น            

          มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท            

          (2555: 21,171 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท) 18 50,800 211,710 

  หุ้นส�มัญ 23,494,920 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท             

          (2555: 23,478,829 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท)  234,949,200 234,788,290 

     235,000,000   235,000,000 

ส่วนเกินมูลค่�หุ้นส�มัญ  103,600,111  103,600,111 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้�ของ         

      - ส่วนเกิน (ตำ�่) กว่�ทุนจ�กก�รเปล่ียนแปลงมูลค่�เงินลงทุน 9.6 (14,619,270) 25,088,051  

กำ�ไรสะสม    

 จัดสรรแล้ว    

  สำ�รองต�มกฎหม�ย 19 23,500,000  23,500,000 

      สำ�รองอื่น  20,000,000  20,000,000 

   ยังไม่จัดสรร  155,878,608  106,311,716

รวมส่วนของเจ้าของ  523,359,449  513,499,878

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ  3,305,455,676  3,278,125,236



46 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

กำาไรหรือขาดทุน:   

รายได ้

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นร�ยได้สุทธิ  20 1,318,362,386 974,182,257  

ร�ยได้ค่�จ้�งและค่�บำ�เหน็จ 20 108,494,282 111,668,561  

รวมรายได ้  1,426,856,668 1,085,850,818  

ค่าใช้จ่าย    

ก�รรับประกันภัย    

 ค่�สินไหมทดแทนและค�่ใช้จ่�ยในก�ร    

  จัดก�รค�่สินไหมทดแทน 20 666,841,990 590,419,797 

 ค่�จ้�งและค่�บำ�เหน็จ 20 275,867,088 233,641,834 

 ค่�ใช้จ่�ยในก�รรับประกันภัยอื่น 20 194,585,618 139,072,347 

 เงินสมทบบริษัท กล�งคุ้มครองผู้ประสบภัยจ�กรถ จำ�กัด 20 35,243,651 16,730,337 

ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�น 20, 21 261,060,360 202,633,629 

รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย  1,433,598,707 1,182,497,944 

ขาดทุนจากการรับประกันภัย  (6,742,039) (96,647,126) 

ร�ยได้จ�กก�รลงทุนสุทธ ิ  40,897,958 37,218,059 

กำ�ไรจ�กเงินลงทุน 9.6 44,923,461 29,938,817 

ข�ดทุนจ�กก�รปรับมูลค�่ยุติธรรม  (900,000) (1,274,980) 

ร�ยได้อื่น  5,018,435 4,334,314 

กำาไร (ขาดทุน) จากการดำาเนินงาน  83,197,815 (26,430,916) 

เงินสมทบสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและ    

 ส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย  5,087,941 4,466,750 

เงินสมทบกองทุนประกันวิน�ศภัย 28 4,790,851  3,911,970  

เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  2,877,033 1,310,961 

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้  70,441,990 (36,120,597) 

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ 13 (11,475,098) (4,463,872) 

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับป ี  58,966,892 (40,584,469)

(หน่วย: บาท)

หม�ยเหตุ 2556 2555
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2013งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:    

 ผลกำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รวัดมูลค่�เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อข�ย  (49,634,151) 65,499,696   

 ภ�ษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 13 9,926,830 (14,124,127)  

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี - สุทธิจ�กภ�ษี (ข�ดทุน)  (39,707,321) 51,375,569 

 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับป ี  19,259,571 10,791,100

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 24   

กำ�ไร (ข�ดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น  2.51 (2.08)

(หน่วย: บาท)

หม�ยเหตุ 2556 2555



48 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

(หน่วย: บาท)

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นส�มัญ
ส่วนเกิน 

มูลค่�หุ้นส�มัญ

สำ�รองต�ม

กฎหม�ย

จัดสรรแล้วทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว

กำ�ไรสะสม

สำ�รองอื่น ๆ ยังไม่จัดสรร รวม

องค์ประกอบอืน่

ของส่วนของ

เจ้�ของ 

 - ส่วนเกนิ (ตำ�่) 

กว่�ทนุจ�กก�ร

เปลีย่นแปลง

มลูค่�เงนิลงทนุ

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 45,000,000 190,000,000  103,600,111  (26,287,518) 23,500,000  20,000,000 156,146,185  511,958,778  

เงินปันผลจ่�ย (หม�ยเหตุ 29) -  -  -  -  -  -  (9,250,000) (9,250,000) 

แปลงสภ�พหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นส�มัญ  (44,788,290) 44,788,290  -  -  -  -  -  -

  (หม�ยเหตุ 18)     

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี (ข�ดทุน) -  -  -  51,375,569  -  - (40,584,469) 10,791,100  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 211,710 234,788,290  103,600,111  25,088,051 23,500,000  20,000,000  106,311,716  513,499,878  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556 211,710  234,788,290 103,600,111 25,088,051  23,500,000  20,000,000  106,311,716  513,499,878  

เงินปันผลจ่�ย (หม�ยเหตุ 29) -  -  -  -  -  -  (9,400,000) (9,400,000) 

แปลงสภ�พหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นส�มัญ  (160,910) 160,910  -  -  -  -  -  -

  (หม�ยเหตุ 18)     

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี (ข�ดทุน) -  -  -  (39,707,321) -  -  58,966,892  19,259,571  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 50,800  234,949,200  103,600,111 (14,619,270) 23,500,000 20,000,000  155,878,608  523,359,449
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    (หน่วย: บาท)  

         2556            2555 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน   

เบ้ียประกันภัยรับจ�กก�รรับประกันภัยโดยตรง 1,843,867,489  1,520,537,237 

เงินรับ (จ่�ย) เก่ียวกับก�รประกันภัยต่อ 315,496,823  249,392,101

ค่�สินไหมทดแทนจ�กก�รรับประกันภัยโดยตรง (1,067,799,596) (1,411,922,271)

ค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดก�รสินไหมทดแทนจ�กก�รรับประกันภัยโดยตรง (80,629,105) (42,612,983)

ค่�จ้�งและค่�บำ�เหน็จจ�กก�รรับประกันภัยโดยตรง (269,092,697) (223,011,987)

ค่�ใช้จ่�ยในก�รรับประกันภัยอื่น (194,585,618) (139,072,347)

ร�ยได้จ�กก�รลงทุนอื่น 38,858,445  37,629,944 

ร�ยได้อื่น 5,018,435  4,334,317 

ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�น (261,754,259) (182,885,248)

ภ�ษีเงินได้ (31,050,584) (16,363,781)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน  298,329,333 (203,975,018) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   

กระแสเงินสดได้ม�   

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 414,620,247  414,066,344 

   เงินให้กู้ยืม 1,806,460  1,649,137

   เงินฝ�กสถ�บันก�รเงิน 158,011,078  285,416,389

เงินสดสุทธิได้ม�จ�กกิจกรรมลงทุน  574,437,785  701,131,870 

กระแสเงินสดใช้ไป  

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (588,327,384) (305,862,081)

   เงินให้กู้ยืม (300,000) (750,000)

   เงินฝ�กสถ�บันก�รเงิน (225,011,078) (195,511,078)

   ท่ีดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ (9,232,556) (3,427,420)

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (6,873,925) (4,882,823)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (829,744,943) (510,433,402)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (255,307,158)  190,698,468

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

จ่�ยเงินปันผล (9,400,000) (9,250,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (9,400,000) (9,250,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ  33,622,175 (22,526,550)

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ณ วันต้นปี 89,043,431  111,569,981 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินปี  122,665,606  89,043,431 

งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ข้อมูลบริษัทฯ

 บรษิทั ไทยประกนัภัย จำ�กัด (มห�ชน) (“บริษทัฯ”) จัดตั้งขึน้เป็นบรษิัทมห�ชนและมีภูมิลำ�เน�ในประเทศไทย ธุรกจิหลัก

ของบริษทัฯ คอืก�รรบัประกนัวนิ�ศภยั บรษิทัฯ มสี�ข�ในกรงุเทพฯและต่�งจงัหวดัรวม 16 ส�ข� ทีอ่ยูต่�มทีจ่ดทะเบยีน

ของบริษัทฯอยู่ที่ เลขที่ 34/3 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

1.2 ผลกระทบจากมหาอุทกภัยครั้งร้ายแรง

 ในไตรม�สที่ 4 ของปี 2554 ได้เกิดอุทกภัยครั้งร้�ยแรงขึ้นในประเทศไทยโดยนำ้�ได้เข้�ท่วมพื้นที่ต่�ง ๆ เป็นวงกว้�ง

อย่�งต่อเนื่องทั้งในพื้นที่เศรษฐกิจและเขตอุตส�หกรรมหล�ยแห่ง วิกฤตก�รณ์ดังกล่�วได้ส่งผลกระทบอย่�งเป็นส�ระ

สำ�คัญต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้บันทึกผลกระทบจ�กวิกฤตก�รณ์ดังกล่�วในงบก�รเงินจนถึงวันท่ี 31 ธันว�คม 2556 

ดังนี้ 

สำ�รองค่�สินไหมทดแทน 88.65 (81.67) 6.98 47.93 54.91 

สินไหมทดแทนจ่�ย 2,290.15 (2,082.44) 207.71 65.26 272.97

รวม 2,378.80 (2,164.11) 214.69 113.19 327.88

ส่วนทีเ่รยีกคนืจ�กก�รประกนัภยัต่อต�มสญัญ� Excess of Loss  (198.48) (4.48) (202.96)

ค่�สินไหมทดแทนสุทธิ - รับรู้ในงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ  16.21 108.71 124.92

ค่�สนิไหมทดแทนสทุธ ิ- ส่วนทีร่บัรูเ้ป็นค่�ใช้จ่�ยแล้วในปี 2554 และ 2555 (16.84) (120.35) (137.19)

ค่�สินไหมทดแทนสุทธิ - ส่วนที่รับรู้เป็นค่�ใช้จ่�ย (โอนกลับ) ในปี 2556 (0.63) (11.64) (12.27)

ค่�สินไหมทดแทน

ก่อนก�ร                           

ประกันภัยต่อ

ค่�สินไหมทดแทนส่วน

ที่เรียกคืนจ�กก�รเอ�

ประกันภัยต่อ

ค่�สนิไหมทดแทนจ�ก

สญัญ�รบัประกนัภัยต่อ

ช่วงแบบอัตร�ส่วนต�ม

ข้อตกลงของตล�ด

ค่�สินไหมทดแทน                      

หลังก�ร            

ประกันภัยต่อ

ค่�สินไหมทดแทน

(หน่วย: ล้านบาท)

 บริษัทฯ ได้ประม�ณก�รอย่�งดีที่สุดสำ�หรับสำ�รองค่�สินไหมทดแทนโดยอ้�งอิงจ�กเอกส�รหลักฐ�นและร�ยง�นก�ร

สำ�รวจภัยที่ได้รับ 

2. เกณฑ์ในการจัดทำ งบการเงิน
 งบก�รเงินนี้จัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินท่ีกำ�หนดในพระร�ชบัญญัติวิช�ชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ

ต�มวิธีก�รบัญชีเกี่ยวกับก�รประกันภัยในประเทศไทยและอ้�งอิงต�มหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งกำ�หนดโดยสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) ก�รแสดงร�ยก�รในงบก�รเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้น 

เพื่อให้เป็นไปต�มรูปแบบงบก�รเงินท่ีประก�ศโดยคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย 

ลงวันที่ 27 พฤษภ�คม 2553 

 งบก�รเงนิฉบบัภ�ษ�ไทยเปน็งบก�รเงนิฉบบัทีบ่รษิทัฯ ใชเ้ปน็ท�งก�รต�มกฎหม�ย งบก�รเงนิฉบบัภ�ษ�องักฤษแปลม�

จ�กงบก�รเงินฉบับภ�ษ�ไทยนี้

 งบก�รเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ร�ค�ทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่�งอื่นในนโยบ�ยก�รบัญชี

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่
 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอน�คตมีร�ยละเอียดดังนี้
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3.1 มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน  

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชี

   ฉบับที่ 12  ภ�ษีเงินได้

   ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) ก�รบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจ�กรัฐบ�ล และก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

   คว�มช่วยเหลือจ�กรัฐบ�ล

  ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ

 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

   ฉบับที่ 8 ส่วนง�นดำ�เนินง�น

 ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี

  ฉบับที่ 10 คว�มช่วยเหลือจ�กรัฐบ�ล - กรณีที่ไม่มีคว�มเกี่ยวข้องอย่�งเฉพ�ะเจ�ะจงกับ

   กิจกรรมดำ�เนินง�น

   ฉบับที่ 21 ภ�ษีเงินได้ - ก�รได้รับประโยชน์จ�กสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่�เสื่อมร�ค�ที่ตีร�ค�ใหม่

   ฉบับที่ 25 ภ�ษีเงินได้ - ก�รเปลี่ยนแปลงสถ�นภ�พท�งภ�ษีของกิจก�รหรือของผู้ถือหุ้น

 แนวปฏิบัติท�งบัญชีเกี่ยวกับก�รโอนและก�รรับโอนสินทรัพย์ท�งก�รเงิน

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีและแนวปฏิบัติท�งบัญชีข้�งต้น 

ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ยกเว้นม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินฉบับที่ 8 เรื่องส่วนง�นดำ�เนินง�น ซึ่งไม่มี

ผลกระทบที่เป็นส�ระสำ�คัญต่องบก�รเงินและม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภ�ษีเงินได้ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อ 

งบก�รเงินงวดปัจจุบัน เนื่องจ�กบริษัทฯ ได้นำ�ม�ถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้แล้ว

3.2 มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต

                                                                                                     วันที่มีผลบังคับใช้

 ม�ตรฐ�นก�รบัญชี

  ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) ก�รนำ�เสนองบก�รเงิน 1 มกร�คม 2557

    ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกร�คม 2557

    ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภ�ษีเงินได้ 1 มกร�คม 2557

    ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญ�เช่� 1 มกร�คม 2557

    ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) ร�ยได้ 1 มกร�คม 2557

    ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักง�น 1 มกร�คม 2557

    ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของอัตร�แลกเปลี่ยน 1 มกร�คม 2557

   เงินตร�ต�่งประเทศ

  ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) ก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 1 มกร�คม 2557

    ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1 มกร�คม 2557

    ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในก�รร่วมค้� 1 มกร�คม 2557

    ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบก�รเงินระหว่�งก�ล 1 มกร�คม 2557

    ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) ก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ 1 มกร�คม 2557

    ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1 มกร�คม 2557

 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

  ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) ก�รจ่�ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1 มกร�คม 2557

    ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) ก�รรวมธุรกิจ 1 มกร�คม 2557

    ฉบับที่ 4 สัญญ�ประกันภัย 1 มกร�คม 2559

    ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพื่อข�ยและก�รดำ�เนินง�นท่ียกเลิก 1 มกร�คม 2557

    ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนง�นดำ�เนินง�น 1 มกร�คม 2557
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                                                                                                      วันที่มีผลบังคับใช้

 ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี

  ฉบับที่ 15 สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่� 1 มกร�คม 2557

    ฉบับที่ 27 ก�รประเมินเนื้อห�สัญญ�เช่�ที่ทำ�ขึ้นต�มรูปแบบกฎหม�ย 1 มกร�คม 2557

    ฉบับที่ 29 ก�รเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปท�นบริก�ร 1 มกร�คม 2557

    ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต ์ 1 มกร�คม 2557

 ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

  ฉบับที่ 1 ก�รเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจ�กก�ร รื้อถอน ก�รบูรณะ 1 มกร�คม 2557 

   และหนี้สินที่มีลักษณะคล�้ยคลึงกัน

  ฉบับที่ 4 ก�รประเมินว่�ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญ�เช่�หรือไม่ 1 มกร�คม 2557

    ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจ�กกองทุนก�รรื้อถอน ก�รบูรณะและ 1 มกร�คม 2557

   ก�รปรับปรุงสภ�พแวดล้อม

  ฉบับที่ 7 ก�รปรับปรุงย้อนหลังภ�ยใต้ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 29 1 มกร�คม 2557 

   เรื่อง ก�รร�ยง�นท�งก�รเงินในสภ�พเศรษฐกิจท่ีมีภ�วะเงินเฟ้อรุนแรง

  ฉบับที่ 10 งบก�รเงินระหว่�งก�ลและก�รด้อยค่� 1 มกร�คม 2557

    ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปท�นบริก�ร 1 มกร�คม 2557

    ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้� 1 มกร�คม 2557

    ฉบับที่ 17 ก�รจ่�ยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ�้ของ 1 มกร�คม 2557

    ฉบับที่ 18 ก�รโอนสินทรัพย์จ�กลูกค้� 1 มกร�คม 2557

 ฝ�่ยบริห�รของบรษิทัฯ ไดป้ระเมนิแลว้เห็นว่�ม�ตรฐ�นก�รบญัชี ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิ ก�รตคีว�มม�ตรฐ�น

ก�รบัญชีและก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินข้�งต้น จะไม่มีผลกระทบอย�่งเป็นส�ระสำ�คัญต่องบก�รเงิน

เมื่อนำ�ม�ถอืปฏบิตั ิยกเวน้ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิฉบบัที ่4 เรื่อง สญัญ�ประกนัภยั ซึง่อยูร่ะหว่�งก�รประเมนิ

ผลกระทบต่องบก�รเงินในปีที่เริ่มใช้ และยังไม่ส�ม�รถสรุปผลได้ ในขณะนี้ 

4. นโยบายการบัญชีที่สำ คัญ
4.1 การรับรู้รายได้

 (ก) เบี้ยประกันภัยรับ

  เบีย้ประกนัภยัรบัประกอบดว้ย เบ้ียประกนัภยัรบัโดยตรงจ�กผูเ้อ�ประกนัภยั และเบีย้ประกยัภยัตอ่รบั หกัดว้ยมลูค�่

ของกรมธรรม์ที่ยกเลิกและก�รส่งคืนเบี้ยประกันภัย และปรับปรุงด้วยสำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นร�ยได้

  เบ้ียประกนัภยัรบัโดยตรงจ�กผู้เอ�ประกนัภยัถอืเปน็ร�ยไดต้�มวนัทีท่ีม่ผีลบงัคบัใช้ในกรมธรรมป์ระกนัภยั ในกรณทีี่

กรมธรรม์มีอ�ยุก�รคุ้มครองเกิน 1 ปีจะบันทึกร�ยได้เป็นร�ยก�รรับล่วงหน้� โดยทยอยรับรู้เป็นร�ยได้ต�มอ�ยุก�ร

ให้คว�มคุ้มครองเป็นร�ยปี

  เบี้ยประกันภัยต่อรับถือเป็นร�ยได้เมื่อบริษัทฯได้รับใบคำ�ขอเอ�ประกันภัยต่อหรือใบแจ้งก�รเอ�ประกันภัยต่อจ�ก

บริษัทผู้เอ�ประกันภัยต่อ 

 (ข)  ร�ยได้ค่�จ้�งและค�่บำ�เหน็จ

  ร�ยได้ค่�จ้�งและค่�บำ�เหน็จจ�กก�รเอ�ประกันภัยต่อรับรู้เป็นร�ยได้ ในงวดที่ได้ ให้บริก�ร 

  ในกรณีที่เป็นค่�จ้�งและค่�บำ�เหน็จสำ�หรับก�รเอ�ประกันภัยต่อท่ีมีอ�ยุก�รคุ้มครองเกิน 1 ปีจะบันทึกเป็นร�ยก�ร

รับล่วงหน้� โดยทยอยรับรู้เป็นร�ยได้ต�มอ�ยุก�รให้คว�มคุ้มครองเป็นร�ยปี

 (ค) ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับจ�กเงินลงทุน

  ดอกเบี้ยรับถือเป็นร�ยได้ต�มเกณฑ์คงค้�งโดยคำ�นึงถึงอัตร�ผลตอบแทนท่ีแท้จริง เงินปันผลรับถือเป็นร�ยได้เมื่อ

บริษัทฯ มีสิทธิในก�รรับเงินปันผล
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     (ง) ดอกเบี้ยรับจ�กเงินให้กู้ยืม

  ดอกเบี้ยรับจ�กเงินให้กู้ยืมรับรู้เป็นร�ยได้ต�มเกณฑ์คงค้�งจ�กยอดเงินต้นที่ค้�งชำ�ระ

 (จ) กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กเงินลงทุน

  กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กเงินลงทุนถือเป็นร�ยได้หรือค่�ใช้จ่�ย ณ วันที่เกิดร�ยก�ร

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

 (ก) เบี้ยประกันภัยต่อจ่�ย

  เบี้ยประกันภัยต่อจ่�ยจ�กก�รเอ�ประกันภัยต่อรับรู้เป็นค่�ใช้จ่�ยเมื่อได้โอนคว�มเสี่ยงจ�กก�รประกันภัยให้ 

บริษัทรับประกันภัยต่อแล้ว 

  ในกรณีที่เป็นก�รเอ�ประกันภัยต่อที่มีอ�ยุก�รคุ้มครองเกิน 1 ปีจะบันทึกเป็นร�ยก�รจ่�ยล่วงหน้� โดยทยอยรับรู้

เป็นค่�ใช้จ่�ยต�มอ�ยุก�รให้คว�มคุ้มครองเป็นร�ยปี

 (ข) ค่�ใช้จ่�ยค�่จ้�งและค�่บำ�เหน็จ

  ค่�จ�้งและค่�บำ�เหน็จถือเป็นค�่ใช้จ่�ยทันทีในงวดบัญชีที่เกิดร�ยก�ร

  ในกรณทีีเ่ปน็ค�่จ�้งและค�่บำ�เหนจ็จ�่ยสำ�หรบัก�รรบัประกนัภยัทีม่อี�ยกุ�รคุม้ครองเกนิ 1 ป ีจะบนัทกึร�ยจ�่ยเปน็

ร�ยก�รจ่�ยล่วงหน�้ โดยทยอยรับรู้เป็นค่�ใช้จ�่ยต�มอ�ยุก�รให้คว�มคุ้มครองเป็นร�ยปี

 (ค) ค่�สินไหมทดแทนและค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดก�รค่�สินไหมทดแทน

  ค่�สินไหมทดแทนและค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดก�รค่�สินไหมทดแทนประกอบด้วย ค่�สินไหมทดแทนและค่�ใช้จ่�ย 

ในก�รจัดก�รค�่สินไหมทดแทนจ�กก�รรับประกันภัยโดยตรงและจ�กก�รรับประกันภัยต่อ ซึ่งแสดงต�มมูลค่�ของ 

ค่�สินไหมทดแทนและค่�ใช้จ่�ยอ่ืนที่เกี่ยวข้องและร�ยก�รปรับปรุงค่�สินไหมของงวดปัจจุบันและงวดก่อนที่ 

เกิดขึ้นในระหว่�งปี หักด้วยมูลค่�ซ�กและก�รรับคืนอื่น(ถ้�มี) และหักด้วยค่�สินไหมรับคืนจ�กก�รเอ�ประกันภัย

ต่อที่เกี่ยวข้อง

  ค่�สินไหมทดแทนและค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดก�รค่�สินไหมทดแทนจ�กก�รรับประกันภัยโดยตรง จะรับรู้เมื่อได้รับแจ้ง

จ�กผู้เอ�ประกนัภัยต�มจำ�นวนที่ผู้เอ�ประกันภัยแจ้ง และโดยก�รประม�ณก�รของฝ่�ยบริห�ร มูลค่�ประม�ณก�ร

สินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง

  ค่�สินไหมทดแทนและค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดก�รค่�สินไหมทดแทนจ�กก�รรับประกันภัยต่อจะรับรู้เมื่อได้รับแจ้งจ�ก

บริษัทประกันต่อต�มจำ�นวนที่ได้รับแจ้ง

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด หม�ยถึง เงินสดและเงินฝ�กธน�ค�ร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภ�พคล่องสูง  

ซึ่งถึงกำ�หนดจ่�ยคืนภ�ยในระยะเวล�ไม่เกิน 3 เดือนนับจ�กวันที่ได้ม� และไม่มีข้อจำ�กัดในก�รเบิกใช้

4.4 เบี้ยประกันภัยค้างรับและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 เบี้ยประกันภัยค้�งรับทั้งจ�กก�รรับประกันภัยโดยตรงและจ�กก�รรับประกันภัยต่อแสดงด้วยมูลค่�สุทธิที่จะได้รับ โดย

บริษัทฯ บันทึกค�่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับผลข�ดทุนโดยประม�ณที่อ�จเกิดขึ้นจ�กก�รเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งพิจ�รณ�จ�ก

ประสบก�รณ์ก�รเก็บเงิน และต�มสถ�นะปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยค้�งรับ ณ วันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�น

4.5 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อและเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

 (ก) สนิทรพัยจ์�กก�รประกนัภยัตอ่แสดงดว้ยจำ�นวนเงนิค�้งรบัจ�กก�รประกนัภยัตอ่ เงนิมดัจำ�ทีว่�งไวจ้�กก�รรบัประกัน

ภัยต่อ และสำ�รองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจ�กก�รประกันภัยต่อ 

  เงนิค�้งรบัจ�กบรษิทัประกนัภยัตอ่ประกอบดว้ยค�่จ�้งและค�่บำ�เหนจ็ค�้งรบั ค�่สนิไหมทดแทนค�้งรบั และร�ยก�ร

ค้�งรับอื่น ๆ จ�กบริษัทประกันภัยต่อยกเว้นเบี้ยประกันภัยค�้งรับ หักค�่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยบริษัทฯ บันทึกค�่

เผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับผลข�ดทุนโดยประม�ณที่อ�จเกิดขึ้นจ�กก�รเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งพิจ�รณ�จ�กประสบก�รณ์

ก�รเก็บเงิน และต�มสถ�นะปัจจุบันของเงินค้�งรับจ�กบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�น
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  สำ�รองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจ�กก�รประกันภัยต่อประม�ณขึ้นโดยอ้�งอิงสัญญ�ประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้องของ

สำ�รองเบี้ยประกนัภัย และสำ�รองค่�สนิไหมทดแทนและค่�สินไหมทดแทนค้�งจ่�ยต�มกฎหม�ยว�่ด้วยก�รคำ�นวณ

สำ�รองประกันภัย

 (ข) เจ้�หนี้บริษัทประกันภัยต่อแสดงด้วยจำ�นวนเงินค้�งจ่�ยจ�กก�รประกันภัยต่อ และเงินมัดจำ�ท่ีบริษัทถือไว้จ�กก�ร

เอ�ประกันภัยต่อ

  เงนิค�้งจ�่ยจ�กบริษทัประกนัภยัตอ่ประกอบดว้ย เบีย้ประกนัภยัตอ่จ�่ย และร�ยก�รค�้งจ�่ยอื่นๆ ใหก้บับรษิทัประกนั

ภัยต่อ ยกเว้นค่�สินไหมทดแทนค้�งจ่�ย

  บริษัทฯ แสดงร�ยก�รประกันภัยต่อด้วยยอดสุทธิของกิจก�รเดียวกัน (สินทรัพย์จ�กก�รประกันภัยต่อหรือเจ้�หน้ี

ประกันภัยต่อ) เมื่อเข้�เงื่อนไขก�รหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้ 

  (1) กิจก�รมีสิทธิต�มกฎหม�ยในก�รนำ�จำ�นวนที่รับรู้ไว้ ในงบแสดงฐ�นะก�รเงินม�หักกลบลบกัน และ

  (2) กจิก�รตัง้ใจท่ีจะรับหรือจ่�ยชำ�ระจำ�นวนทีร่บัรู้ไว้ ในงบแสดงฐ�นะก�รเงนิด้วยยอดสทุธิ หรอืต้ังใจทีจ่ะรบัประโยชน์

จ�กสินทรัพย์ในเวล�เดียวกับที่จ�่ยชำ�ระหนี้สิน

4.6 เงินลงทุนในหลักทรัพย์

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้�แสดงต�มมูลค่�ยุติธรรม ก�รเปล่ียนแปลงในมูลค่�ยุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วน

ของกำ�ไรหรือข�ดทุน เงินลงทุนจัดประเภทเป็นเพื่อค้�เมื่อมีวัตถุประสงค์หลักที่จะข�ยในอน�คตอันใกล้

 เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผื่อข�ยแสดงต�มมลูค�่ยตุธิรรม ก�รเปลีย่นแปลงในมลูค�่ยตุธิรรมของหลกัทรพัยบ์นัทกึในสว่น

ของกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุนเมื่อได้จำ�หน�่ยหลักทรัพย์นั้นออกไป

 เงินลงทุนในตร�ส�รหน้ีท่ีจะครบกำ�หนดชำ�ระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบกำ�หนดแสดงมูลค่�ต�มวิธีร�ค�ทุนตัด

จำ�หน�่ย บริษทัฯ ตดับัญชสีว่นเกนิ/รบัรูส้ว่นตำ�่กว�่มลูค�่ตร�ส�รหนีต้�มอตัร�ดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ ซึง่จำ�นวนทีต่ดัจำ�หน่�ย/

รับรู้นีจ้ะแสดงเป็นร�ยก�รปรบักบัดอกเบ้ียรบั ตร�ส�รหนีจ้ะจดัประเภทเปน็ตร�ส�รหนีท้ีจ่ะถอืจนครบกำ�หนดเมื่อบรษิทัฯ

มีคว�มตั้งใจแน่วแน่และมีคว�มส�ม�รถที่จะถือไว้จนครบกำ�หนดไถ่ถอน

 เงนิลงทุนในตร�ส�รทุนที่ไม่อยู่ในคว�มต้องก�รของตล�ดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป แสดงต�มร�ค�ทุนสุทธิจ�กค่�เผื่อก�ร

ด้อยค่� (ถ้�มี)

 มลูค�่ยุตธิรรมของหลกัทรพัย์ในคว�มตอ้งก�รของตล�ดคำ�นวณจ�กร�ค�เสนอซือ้หลงัสดุ ณ สิน้วนัทำ�ก�รสดุท�้ยของป ี

มูลค�่ยุติธรรมของตร�ส�รหน้ีคำ�นวณโดยใชอั้ตร�ผลตอบแทนทีป่ระก�ศโดยสม�คมตล�ดตร�ส�รหนี้ไทย มลูค�่ยตุธิรรม

ของหน่วยลงทุนคำ�นวณจ�กมูลค่�สินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

 บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักในก�รคำ�นวณต้นทุนของเงินลงทุน

 ในกรณทีีม่กี�รโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทนุจ�กประเภทหนึง่ไปเปน็อกีประเภทหนึง่ บรษิทัฯ จะปรบัมลูค�่ของเงนิลงทนุ

ดังกล�่วใหม่โดยใช้มูลค่�ยุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน  ผลแตกต่�งระหว่�งร�ค�ต�มบัญชีและมูลค�่

ยุติธรรม ณ วนัทีโ่อนจะบันทึกในสว่นของกำ�ไรหรอืข�ดทนุหรอืบนัทกึในสว่นของกำ�ไรข�ดทนุเบด็เสรจ็อื่นแลว้แตป่ระเภท

ของเงินลงทุนที่มีก�รโอนเปลี่ยน

 เมื่อมีก�รจำ�หน่�ยเงนิลงทุน ผลต�่งระหว�่งสิง่ตอบแทนสทุธทิี่ไดร้บักบัมลูค�่ต�มบญัชขีองเงนิลงทนุจะถกูบนัทกึในสว่น

ของกำ�ไรหรือข�ดทุน

4.7 เงินให้กู้ยืมและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 เงินใหกู้ยื้มแสดงดว้ยมลูค่�สทุธท่ีิจะไดร้บั บรษิทัฯ ตัง้สำ�รองค�่เผื่อหนีส้งสยัจะสญูโดยพจิ�รณ�จ�กประสบก�รณ์ในก�ร

เก็บหนี้ ก�รประเมินฐ�นะท�งก�รเงินของลูกหนี้และแนวโน้มที่จะได้รับชำ�ระจ�กลูกหนี้

4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

 ที่ดินแสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุน อ�ค�รและอุปกรณ์แสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุนหักค่�เสื่อมร�ค�สะสม และค่�เผื่อก�รด้อย

ค่�ของสินทรัพย์ (ถ้�มี)  
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 ค่�เสื่อมร�ค�ของอ�ค�รและอุปกรณ์คำ�นวณจ�กร�ค�ทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงต�มอ�ยุก�รให้ประโยชน์โดย

ประม�ณดังต่อไปนี้

   อ�ค�ร                                 - 20 ปี

           เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำ�นักง�น -  5 ปี

     ย�นพ�หนะ      -  5 ปี

    ค่�เสื่อมร�ค�รวมอยู่ในก�รคำ�นวณผลก�รดำ�เนินง�น

 ไม่มีก�รคิดค�่เสื่อมร�ค�สำ�หรับที่ดินและง�นระหว่�งทำ�

 บริษัทฯ ตัดร�ยก�รที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ ออกจ�กบัญชี เมื่อจำ�หน่�ยสินทรัพย์หรือค�ดว่�จะไม่ได้รับประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอน�คตจ�กก�รใช้หรือก�รจำ�หน่�ยสินทรัพย์ ร�ยก�รผลกำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กก�รจำ�หน่�ยสินทรัพย์จะรับรู้

ในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดร�ยก�รสินทรัพย์นั้นออกจ�กบัญช ี

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำาหน่าย

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุนหักค่�ตัดจำ�หน่�ยสะสมและค่�เผื่อก�รด้อยค่�สะสม (ถ้�มี) ของ 

สินทรัพย์นั้น

 บรษิทัฯ ตดัจำ�หน่�ยสนิทรัพย์ไมม่ตีวัตนท่ีมอี�ยกุ�รใหป้ระโยชนจ์ำ�กดัอย�่งมรีะบบตลอดอ�ยกุ�รใหป้ระโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิ

ของสนิทรพัยน้ั์น และจะประเมนิก�รดอ้ยค่�ของสนิทรพัยด์งักล�่วเมื่อมขีอ้บง่ชีว้�่สนิทรพัยน์ัน้เกดิก�รดอ้ยค�่ บริษทัฯ จะ

ทบทวนระยะเวล�ก�รตดัจำ�หน่�ยและวิธกี�รตดัจำ�หน�่ยสนิทรพัย์ไมม่ตีวัตนดงักล�่วทกุสิน้ปเีปน็อย�่งนอ้ยค�่ตดัจำ�หน�่ย

รับรู้เป็นค�่ใช้จ่�ยในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุน

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีอ�ยุก�รให้ประโยชน์จำ�กัดโดยประม�ณ 5 ปี และ 10 ปี

4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บคุคลหรอืกจิก�รทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ หม�ยถงึ บคุคลหรอืกจิก�รทีม่ีอำ�น�จควบคมุบรษิทัฯ หรอืถกูบรษิทัฯ ควบคุม

ไม่ว่�จะเป็นโดยท�งตรงหรือท�งอ้อม หรืออยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

 นอกจ�กนี้ บุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันยังหม�ยรวมถึงบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยท�งตรงหรือท�งอ้อม ซึ่งทำ�ให้มี

อิทธิพลอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่อบริษัทฯ ผู้บริห�รสำ�คัญ กรรมก�รหรือพนักง�นของบริษัทฯ ท่ีมีอำ�น�จในก�รว�งแผน

และควบคุมก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ

4.11 สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

 ค่�สินไหมทดแทนค้�งจ่�ยบันทึกต�มจำ�นวนที่จะจ่�ยจริง ส่วนสำ�รองค่�สินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับก�รแจ้ง 

คำ�เรียกร้องค่�เสียห�ยจ�กผู้เอ�ประกันภัยต�มจำ�นวนท่ีผู้เอ�ประกันภัยแจ้ง และโดยก�รประม�ณก�รของฝ่�ยบริห�ร 

มูลค่�ประม�ณก�รสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง 

 บรษิทัฯ ไดต้ัง้สำ�รองเพ่ิมเตมิสำ�หรบัคว�มเสยีห�ยทีเ่กดิขึน้แลว้แตย่งัไมไ่ดม้กี�รร�ยง�นใหบ้รษิทัฯ ทร�บ (Incurred but 

not reported claim: IBNR) ซึ่งคำ�นวณโดยวิธีก�รท�งคณิตศ�สตร์ประกันภัย โดยคำ�นวณจ�กประม�ณก�รที่ดีที่สุด 

ของค่�สินไหมทดแทนท่ีค�ดว่�จะจ่�ยให้แก่ผู้เอ�ประกันภัยในอน�คตสำ�หรับคว�มสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วก่อนหรือ ณ 

วนัที่ในรอบระยะเวล�ร�ยง�น ทัง้จ�กร�ยก�รคว�มสญูเสยีทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัร�ยง�นแลว้และยงัไมไ่ดร้บัร�ยง�น สุทธดิว้ย

ค่�สินไหมทดแทนที่ได้รับรู้ไปแล้วในบัญชี 

4.12 สำารองเบี้ยประกันภัย

 สำ�รองเบี้ยประกันภัยประกอบด้วย สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นร�ยได้ และสำ�รองคว�มเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด

 (ก) สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นร�ยได้

  บริษัทฯ บันทึกสำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นร�ยได้ซึ่งคำ�นวณจ�กเบี้ยประกันภัยรับก่อนก�รเอ�ประกันภัยต่อ

ด้วยวิธีก�รดังนี้
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  ก�รประกันภัยขนส่งเฉพ�ะเที่ยว ก�รประกัน - รอ้ยละรอ้ยของเบีย้ประกนัภยัรบั ตัง้แตว่นัทีก่รมธรรมป์ระกนัภยั

  อุบัติเหตุก�รเดินท�งที่มีระยะเวล�คุ้มครอง  เริ่มมีผลคุ้มครองตลอดระยะเวล�ที่บริษัทฯยังคงให้คว�ม 

  ไม่เกิน 6 เดือน  คุ้มครองแก่ผู้เอ�ประกันภัย 

  ก�รประกันภัยอื่น - วิธีเฉลี่ยร�ยเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่) 

 (ข) สำ�รองคว�มเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด

  สำ�รองคว�มเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด เป็นจำ�นวนเงินที่บริษัทฯ จัดสำ�รองไว้เพื่อชดใช้ค่�สินไหมทดแทนที่อ�จเกิดขึ้น

ในอน�คตสำ�หรับก�รประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่ ซึ่งคำ�นวณโดยวิธีก�รท�งคณิตศ�สตร์ประกันภัย บริษัทฯ ใช้

ก�รประม�ณก�รท่ีดท่ีีสดุของค่�สนิไหมทดแทนทีค่�ดว�่จะเกดิขึน้ในระยะเวล�เอ�ประกนัทีเ่หลอือยู ่โดยอ�้งองิจ�ก

ข้อมูลในอดีต

 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวล�ร�ยง�น บริษทัฯ จะเปรยีบเทยีบมูลค�่ของสำ�รองคว�มเสีย่งภยัทีย่งัไม่สิน้สดุกบัสำ�รองเบีย้ประกนั

ภัยที่ยังไม่ถือเป็นร�ยได้ ห�กมูลค่�ของสำ�รองคว�มเสี่ยงภัยท่ียังไม่สิ้นสุดสูงกว่�สำ�รองเบี้ยประกันภัยท่ียังไม่ถือเป็น 

ร�ยได้ บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนต�่งและแสดงร�ยก�รสำ�รองคว�มเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดในงบก�รเงิน

4.13 สัญญาเช่าระยะยาว

 สญัญ�เช�่ย�นพ�หนะทีค่ว�มเสีย่งและผลตอบแทนของคว�มเปน็เจ�้ของสว่นใหญ่ได้โอนไปใหก้บัผูเ้ช่�ถอืเปน็สญัญ�เช�่ 

ก�รเงนิ สญัญ�เช�่ก�รเงนิจะบันทกึเป็นร�ยจ�่ยฝ�่ยทนุดว้ยมลูค�่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีเ่ช�่หรอืมลูค�่ปจัจบุนัสทุธขิอง

จำ�นวนเงินที่ต้องจ่�ยต�มสัญญ�เช่� แล้วแต่มูลค่�ใดจะตำ่�กว่� ภ�ระผูกพันต�มสัญญ�เช่�หักค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงินจะ 

บันทึกเป็นหนี้สินระยะย�ว ส่วนดอกเบี้ยจ�่ยจะบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุนตลอดอ�ยุของสัญญ�เช่� สินทรัพย์ที่

ได้ม�ต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินจะคิดค�่เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ยตลอดอ�ยุก�รให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่� 

 สญัญ�เช�่อ�ค�รและอุปกรณท์ีค่ว�มเสีย่งและผลตอบแทนของคว�มเปน็เจ�้ของสว่นใหญ่ไมไ่ด้โอนไปใหก้บัผูเ้ช่�ถอืเปน็

สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น จำ�นวนเงินที่จ่�ยต�มสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นรับรู้เป็นค่�ใช้จ่�ยในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุนต�มวิธี

เส้นตรงตลอดอ�ยุสัญญ�เช่�

4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�น บริษัทฯ จะทำ�ก�รประเมินก�รด้อยค่�ของท่ีดิน อ�ค�รและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตน ห�กมีข้อบ่งชี้ว่�สินทรัพย์ดังกล่�วอ�จด้อยค่� บริษัทฯ รับรู้ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�เมื่อมูลค่�ท่ีค�ดว่�จะได้รับคืน

ของสินทรัพย์มีมูลค่�ตำ่�กว่�มูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืน หม�ยถึง มูลค่�ยุติธรรม

หักต้นทุนในก�รข�ยของสินทรัพย์หรือมูลค�่จ�กก�รใช้สินทรัพย์แล้วแต่ร�ค�ใดจะสูงกว่� 

 บริษัทฯ จะรับรู้ร�ยก�รข�ดทุนจ�กก�รด้อยค�่ในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุน

 ห�กในก�รประเมินก�รด้อยค�่ของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่�ผลข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ที่รับรู้ ใน

งวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯ จะประม�ณมูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับร�ยก�รผล

ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ที่รับรู้ ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีก�รเปล่ียนแปลงประม�ณก�รท่ีใช้กำ�หนดมูลค่�ท่ีค�ดว่�จะได้รับคืน

ภ�ยหลังจ�กก�รรบัรูผ้ลข�ดทนุจ�กก�รดอ้ยค่�ครัง้ล�่สดุ โดยมลูค�่ต�มบญัชีของสนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึน้จ�กก�รกลบัร�ยก�ร

ผลข�ดทนุจ�กก�รดอ้ยค่�ตอ้งไมส่งูกว�่มลูค่�ต�มบญัชทีีค่วรจะเปน็ห�กกจิก�รไมเ่คยรบัรูผ้ลข�ดทนุจ�กก�รดอ้ยค�่ของ

สนิทรัพย์ในงวดกอ่นๆ บรษิทัฯ จะบนัทกึกลบัร�ยก�รผลข�ดทนุจ�กก�รดอ้ยค่�ของสนิทรพัย์โดยรบัรู้ไปในสว่นของกำ�ไร

หรือข�ดทุนทันที

4.15 ผลประโยชน์พนักงาน

 (ก) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักง�น

  บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่�จ้�ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่�ใช้จ�่ยเมื่อเกิดร�ยก�ร

 (ข) ผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นของพนักง�น 
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  โครงการสมทบเงิน

  บริษัทฯ และพนักง�นได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักง�นจ่�ยสะสมและเงิน

ที่บริษัทฯ จ่�ยสมทบให้เป็นร�ยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพได้แยกออกจ�กสินทรัพย์ของบริษัทฯ 

เงินที่บริษัทฯ จ�่ยสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่�ใช้จ�่ยในปีที่เกิดร�ยก�ร

  โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

  บริษัทฯ มีภ�ระสำ�หรับเงินชดเชยที่ต้องจ่�ยให้แก่พนักง�นเมื่อออกจ�กง�นต�มกฎหม�ยแรงง�น ซึ่งบริษัทฯ ถือว่�

เงินชดเชยดังกล่�วเป็นโครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นสำ�หรับพนักง�น 

  บริษัทฯ คำ�นวณหน้ีสินต�มโครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นของพนักง�น โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่

ประม�ณก�รไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวช�ญอิสระได้ทำ�ก�รประเมินภ�ระผูกพันดังกล่�ว

ต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย

  ผลกำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำ�หรับ

โครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นของพนักง�นจะรับรู้ทันทีในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุน

4.16 ประมาณการหนี้สิน

 บริษัทฯ จะบันทึกประม�ณก�รหนี้สินไว้ ในบัญชีเมื่อภ�ระผูกพันซึ่งเป็นผลม�จ�กเหตุก�รณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมี

คว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่นอนว่�บริษัทฯจะเสียทรัพย�กรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภ�ระผูกพันนั้น และบริษัทฯ

ส�ม�รถประม�ณมูลค่�ภ�ระผูกพันนั้นได้อย�่งน่�เชื่อถือ

4.17 ภาษีเงินได้

 ภ�ษีเงินได้ประกอบด้วยภ�ษีเงินได้ปัจจุบันและภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

 บรษิทัฯ บนัทกึภ�ษเีงนิไดป้จัจบุนัต�มจำ�นวนทีค่�ดว�่จะจ�่ยใหก้บัหนว่ยง�นจดัเกบ็ภ�ษขีองรฐั โดยคำ�นวณจ�กกำ�ไรท�ง

ภ�ษีต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎหม�ยภ�ษีอ�กร

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัทฯ บันทึกภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีของผลแตกต่�งชั่วคร�วระหว่�งร�ค�ต�มบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสิน ณ 

วันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�นกับฐ�นภ�ษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตร�ภ�ษีที่มีผลบังคับใช้ ณ 

วันสิ้นรอบระยะเวล�ร�ยง�น 

 บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีของผลแตกต่�งชั่วคร�วที่ต้องเสียภ�ษีทุกร�ยก�ร แต่รับรู้สินทรัพย์ภ�ษี 

เงินได้รอก�รตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่�งชั่วคร�วท่ีใช้หักภ�ษีในจำ�นวนเท่�ท่ีมีคว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่ท่ีบริษัทฯ จะมี

กำ�ไรท�งภ�ษีในอน�คตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จ�กผลแตกต่�งชั่วคร�วที่ใช้หักภ�ษี 

 บรษิทัฯ จะทบทวนมลูค่�ต�มบัญชขีองสนิทรพัยภ์�ษเีงนิไดร้อก�รตดับญัชีทกุสิน้รอบระยะเวล�ร�ยง�นและจะทำ�ก�รปรบั

ลดมูลค�่ต�มบัญชีดังกล่�ว ห�กมีคว�มเป็นไปได้ค่อนข�้งแน่ว่�บริษัทฯจะไม่มีกำ�ไรท�งภ�ษีเพียงพอต่อก�รนำ�สินทรัพย์

ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีทั้งหมดหรือบ�งส่วนม�ใช้ประโยชน์

 บรษิทัฯ จะบนัทกึภ�ษเีงนิไดร้อก�รตดับัญชโีดยตรงไปยงัสว่นของเจ�้ของห�กภ�ษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วขอ้งกบัร�ยก�รที่ไดบ้นัทกึ

โดยตรงไปยังส่วนของเจ้�ของ

5.  การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำ คัญ
 ในก�รจัดทำ�งบก�รเงินต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจและก�รประม�ณก�ร

ในเรื่องที่มีคว�มไม่แน่นอนเสมอ ก�รใช้ดุลยพินิจและก�รประม�ณก�รดังกล่�วนี้ส่งผลกระทบต่อจำ�นวนเงินท่ีแสดงใน

งบก�รเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอ�จแตกต่�งไปจ�กจำ�นวนท่ีประม�ณ

ก�รไว้ ก�รใช้ดุลยพินิจและก�รประม�ณก�รท�งบัญชีที่สำ�คัญ มีดังนี้
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5.1 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

 ในก�รประม�ณค่�เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูของลกูหนี ้ฝ�่ยบรหิ�รจำ�เปน็ตอ้งใชด้ลุยพนิจิในก�รประม�ณก�รผลข�ดทนุทีค่�ด

ว�่จะเกิดข้ึนจ�กลกูหน้ีแตล่ะร�ย โดยคำ�นึงถงึประสบก�รณก์�รเกบ็เงนิในอดตี อ�ยขุองหนีท้ีค่งค�้งและสภ�วะเศรษฐกจิ

ที่เป็นอยู่ในขณะนั้น 

5.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 ในก�รประเมินมูลค่�ยุติธรรมของเครื่องมือท�งก�รเงินท่ีไม่มีก�รซื้อข�ยในตล�ดและไม่ส�ม�รถห�ร�ค�ได้ ในตล�ดซื้อ

ข�ยคล่อง ฝ่�ยบริห�รต้องใช้ดุลยพินิจในก�รประม�ณมูลค่�ยุติธรรมของเครื่องมือท�งก�รเงินดังกล่�ว โดยใช้เทคนิค

และแบบจำ�ลองก�รประเมินมูลค�่ ซึ่งตัวแปรที่ใช้ ในแบบจำ�ลองได้ม�จ�กก�รเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตล�ด โดย

คำ�นึงถึงสภ�พคล่อง ข้อมูลคว�มสัมพันธ์ และก�รเปลี่ยนแปลงของมูลค่�ของเครื่องมือท�งก�รเงินในระยะย�ว

5.3 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

 ในก�รคำ�นวณค่�เสื่อมร�ค�ของอ�ค�รและอุปกรณ์ ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องทำ�ก�รประม�ณอ�ยุก�รให้ประโยชน์และ

มูลค่�คงเหลือเมื่อเลิกใช้ง�นของอ�ค�รและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอ�ยุก�รให้ประโยชน์และมูลค่�คงเหลือใหม่ 

ห�กมีก�รเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

 นอกจ�กนี้ ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องสอบท�นก�รด้อยค่�ของที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ในแต่ละชว่งเวล�และบันทึกข�ดทุน

จ�กก�รด้อยค่�ห�กค�ดว่�มูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนตำ่�กว่�มูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในก�รนี้ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็น

ต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับก�รค�ดก�รณ์ร�ยได้และค่�ใช้จ�่ยในอน�คตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

5.4 สัญญาเช่า 

 ในก�รพจิ�รณ�ประเภทของสญัญ�เช�่ว่�เป็นสญัญ�เช่�ดำ�เนนิง�นหรอืสญัญ�เช่�ท�งก�รเงนิ ฝ�่ยบรหิ�รได้ ใช้ดลุยพนิจิ

ในก�รประเมินเงื่อนไขและร�ยละเอียดของสญัญ�เพื่อพจิ�รณ�ว�่บรษิทัฯ ได้โอนหรอืรบัโอนคว�มเสีย่งและผลประโยชน์

ในสินทรัพย์ที่เช่�ดังกล่�วแล้วหรือไม่

5.5 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บรษิทัฯ จะรับรูส้นิทรพัยภ์�ษเีงนิไดร้อก�รตดับญัชสีำ�หรบัผลแตกต�่งชัว่คร�วที่ใชห้กัภ�ษ ีเมื่อมคีว�มเปน็ไปไดค้อ่นข�้ง 

แนว่�่บรษิทัฯ จะมกีำ�ไรท�งภ�ษีในอน�คตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชนจ์�กผลแตกต�่งชัว่คร�วนัน้ ในก�รนีฝ้�่ยบรหิ�รจำ�เปน็

ตอ้งประม�ณก�รว�่บรษิทัฯ ควรรบัรูจ้ำ�นวนสนิทรพัยภ์�ษเีงนิไดร้อก�รตดับญัชเีปน็จำ�นวนเท�่ใด โดยพจิ�รณ�ถงึจำ�นวน

กำ�ไรท�งภ�ษีที่ค�ดว่�จะเกิดในอน�คตในแต่ละช่วงเวล�

5.6 สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

 ทุกวันสิน้รอบระยะเวล�ร�ยง�น บริษทัฯ ต้องประม�ณก�รสำ�รองค่�สนิไหมทดแทนและค่�สนิไหมทดแทนค้�งจ่�ย โดย

แยกพจิ�รณ�สองสว่น คือ สว่นของค่�สนิไหมทดแทนทีเ่กดิขึน้และบรษิทัฯ ไดร้บัร�ยง�นคว�มเสยีห�ยแลว้ และสว่นของ

คว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นแล้วแต่บริษัทฯ ยังไม่ได้รับร�ยง�น (Incurred but not reported claim - IBNR) ซึ่งต้องใช้วิธี

ก�รท�งคณิตศ�สตรป์ระกนัภยัท่ีเป็นม�ตรฐ�นส�กลในก�รประม�ณก�ร โดยขอ้สมมตหิลกัที่ใช้ ในวธีิก�รท�งคณติศ�สตร์

ประกันภัยดังกล่�วประกอบด้วยข้อมูลในอดีต ซึ่งได้แก่ ก�รเปลี่ยนแปลงประม�ณก�รค่�สินไหมทดแทน ก�รจ่�ยชำ�ระ

ค�่สนิไหมทดแทน ค่�สนิไหมทดแทนเฉลีย่ จำ�นวนครัง้ของค�่สนิไหม เปน็ตน้ ในก�รคำ�นวณต�มวธิกี�รท�งคณติศ�สตร์

ประกันภัยนี้ บริษัทฯ ได้ว่�จ้�งนักคณิตศ�สตร์ประกันภัยอิสระเป็นผู้ทำ�ก�รวิเคร�ะห์ต�มประเภทของก�รรับประกันภัย 

อย่�งไรก็ต�ม ก�รประม�ณก�รดังกล่�วต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่�ยบริห�รซึ่งสะท้อนถึงก�รประม�ณก�รอย่�งดีที่สุดใน

ขณะนั้นซึ่งเป็นก�รค�ดก�รณ์เหตุก�รณ์ในอน�คต ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงจึงอ�จแตกต�่งกับที่ได้ประม�ณก�รไว้

5.7 สำารองความเสี่ยงภัยที่ไม่สิ้นสุด

 สำ�รองประกันภัยสำ�หรับคว�มเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดคำ�นวณต�มวิธีก�รท�งคณิตศ�สตร์ประกันภัย โดยใช้ก�รประม�ณ

ก�รที่ดีที่สุดของค่�สินไหมทดแทนที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้นในระยะเวล�เอ�ประกันที่เหลืออยู่ ซึ่งก�รประม�ณเงินสำ�รอง 

ดังกล�่วจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ�่ยบริห�ร ซึ่งอ้�งอิงจ�กข้อมูลในอดีตและประม�ณก�รอย่�งดีที่สุด ณ ขณะนั้น
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5.8 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

 หนี้สินต�มโครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นของพนักง�นต�มโครงก�รผลประโยชน์ประม�ณก�รต�มหลัก

คณิตศ�สตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอ�ศัยข้อสมมติฐ�นต่�ง ๆ ในก�รประม�ณก�รนั้น เช่น อัตร�คิดลด อัตร�ก�รขึ้น 

เงินเดือนในอน�คต อัตร�มรณะ และอัตร�ก�รเปลี่ยนแปลงจำ�นวนพนักง�น เป็นต้น

5.9 คดีฟ้องร้อง

 บรษิทัฯ มีหนีส้นิทีอ่�จจะเกดิขึน้จ�กก�รถกูฟ้องรอ้งเรยีกค�่เสยีห�ย ซึง่ฝ�่ยบรหิ�รได้ ใชด้ลุยพนิจิในก�รประเมนิผลของ

คดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่�คว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นจะไม่เกินกว่�จำ�นวนที่ได้ประม�ณก�รไว้แล้ว ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวล�ร�ยง�น 

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
                                                                                                               (หน่วย: บาท)

                                                 2556            2555

เงินสด 265,000 215,000

เงินฝ�กธน�ค�รประเภทไม่กำ�หนดระยะเวล�จ่�ยคืน 122,400,606 88,828,431

เงินฝ�กธน�ค�รประเภทจ่�ยคืนเมื่อสิ้นกำ�หนดระยะเวล� 308,011,078 213,011,075

รวมเงินสดและเงินฝ�กสถ�บันก�รเงิน 430,676,684 302,054,506

หัก:  เงินฝ�กธน�ค�รและสถ�บันก�รเงินอื่นที่มีระยะเวล�  

   ครบกำ�หนดเกินกว่� 3 เดือนนับแต่วันที่ได้ม� (261,000,000) (164,000,000) 

 เงินสดและเงินฝ�กธน�ค�รที่มีข้อจำ�กัดในก�รใช ้ (47,011,078) (49,011,075)

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 122,665,606 89,043,431

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 เงินฝ�กออมทรัพย์และเงินฝ�กประจำ�มีอัตร�ดอกเบี้ยระหว่�งร้อยละ 1.75 ถึง 4.75 ต่อปี 

(2555: ร้อยละ 1.50 ถึง 4.75 ต่อปี) 

7. เบี้ยประกันภัยค้างรับ
 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยค้�งรับจำ�แนกอ�ยุต�มเงินต้นที่ค้�งชำ�ระ 

นับตั้งแต่วันครบกำ�หนดชำ�ระต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รเก็บเบี้ยประกันภัยแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ยังไม่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระ 25,099,107 127,811,452 - 152,910,559

ค้�งรับไม่เกิน 30 วัน 10,053,823 30,010,869 10,939 40,075,631

ค้�งรับ 30 - 60  วัน 6,771,465 18,968,625 - 25,740,090

ค้�งรับ 60 - 90 วัน 2,192,127 6,717,554 - 8,909,681

ค้�งรับ 90 วัน - 1 ปี 4,003,879 10,650,338 38,182 14,692,399

ค้�งรับเกินกว�่ 1 ปี - 152,755 17,654 170,409

รวมเบี้ยประกันภัยค�้งรับ 48,120,401 194,311,593 66,775 242,498,769

หัก: ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (2,740,537) - (2,740,537)

เบี้ยประกันภัยค้�งรับ - สุทธิ 48,120,401 191,571,056 66,775 239,758,232

จ�กผู้เอ�

ประกันภัย

จ�กตัวแทนและ

น�ยหน้�ประกันภัย

จ�กก�รรับ

ประกันภัยต่อ

รวม

2556
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(หน่วย: บาท)

ยังไม่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระ 29,153,851 111,919,601 - 141,073,452

ค้�งรับไม่เกิน 30 วัน 8,304,913 22,277,660 - 30,582,573

ค้�งรับ 30 - 60  วัน 3,784,503 17,796,516 - 21,581,019

ค้�งรับ 60 - 90 วัน 2,107,945 6,390,574 - 8,498,519

ค้�งรับ 90 วัน - 1 ปี 4,592,955 7,628,708 16,898 12,238,561

ค้�งรับเกินกว�่ 1 ปี 825 650,239 696 651,760

รวมเบี้ยประกันภัยค�้งรับ 47,944,992 166,663,298 17,594 214,625,884

หัก: ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (1,755,108) - (1,755,108)

เบี้ยประกันภัยค้�งรับ - สุทธิ 47,944,992 164,908,190 17,594 212,870,776

จ�กผู้เอ�

ประกันภัย

จ�กตัวแทนและ

น�ยหน้�ประกันภัย

จ�กก�รรับ

ประกันภัยต่อ

รวม

2555

 สำ�หรบัเบีย้ประกนัภยัค้�งรบัจ�กตวัแทนและน�ยหน�้ บรษิทัฯ ไดก้ำ�หนดหลกัเกณฑก์�รตดิต�มหนี้ใหเ้ปน็ไปต�มกฎหม�ย

ว่�ด้วยก�รเก็บเบ้ียประกันภัย โดยหน้ีท่ีเกินกว่�กำ�หนดรับชำ�ระ บริษัทฯได้ดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ยกับตัวแทนและ 

น�ยหน้�เป็นกรณีไป

8. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
(หน่วย: บาท)

2556 2555

เงินว�งไว้จ�กก�รประกันภัยต่อ 128,044 3,549,378

เงินค้�งรับเกี่ยวกับก�รประกันภัยต่อ - สุทธ ิ 749,059,313 413,069,733

สำ�รองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจ�กบริษัทประกันภัยต่อ  737,622,955 1,354,047,898

ลูกหนี้ประกันภัยต่ออื่น 43,386,802 57,221,240

สินทรัพย์จ�กก�รประกันภัยต่อ  1,530,197,114 1,827,888,249

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 ยอดคงเหลือของเงินค�้งรับเกี่ยวกับก�รประกันภัยต่อ จำ�แนกอ�ยุต�มเงินต้น

ที่ค้�งชำ�ระแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

2556 2555

ยังไม่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระ 357,547,393 271,969,990

ค้�งรับไม่เกินระยะเวล� 12 เดือน     253,272,682 140,321,565

ค้�งรับเป็นระยะเวล� 1 - 2 ปี     140,933,752 -

ค้�งรับเกินกว�่ 2 ปี 534,451 778,178

รวม  752,288,278 413,069,733

หัก: ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,228,965) -

เงินค้�งรับเกี่ยวกับก�รประกันภัยต่อ - สุทธ ิ 749,059,313 413,069,733

 เงินสำ�รองส่วนที่เรียกคืนจ�กบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 รวมสำ�รองประกันภัยส่วนที่เรียกคืน 

จ�กก�รประกันภัยต่อของมห�อุทกภัยต�มที่กล่�วไว้ ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 1.2 จำ�นวนเงินประม�ณ 89.82 

ล้�นบ�ท (2555: 995.42 ล้�นบ�ท)
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9.	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
9.1	 เงินลงทุนเพื่อค้า

หลักทรัพย์เอกชน

หุ้นทุน	 -	 -	 -	 -	 -

รวมเงินลงทุนเพื่อค้า	 -	 -	 -	 -	 -

(หน่วย: บาท)

2556

ร้อยละของ

เงินลงทุนใน

หลักทรัพย์ต่อ

สินทรัพย์รวมราคาทุน

กำาไรที่ยังไม่

เกิดขึ้นจริง

ขาดทุนที่ยังไม่

เกิดขึ้นจริง มูลค่ายุติธรรม

หลักทรัพย์เอกชน

หุ้นทุน	 8,379,565	 -	 (1,729,565)	 6,650,000	 0.20

รวมเงินลงทุนเพื่อค้า	 8,379,565	 -	 (1,729,565)	 6,650,000	 0.20

(หน่วย: บาท)

2555

ร้อยละของ

เงินลงทุนใน

หลักทรัพย์ต่อ

สินทรัพย์รวมราคาทุน

กำาไรที่ยังไม่

เกิดขึ้นจริง

ขาดทุนที่ยังไม่

เกิดขึ้นจริง มูลค่ายุติธรรม

 ระหว่างไตรมาสที่	4	ปี	2556	บริษัทฯ	ได้มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า-หุ้นทุน	ซึ่งมีมูลค่า

ยุติธรรม	ณ	วันโอนเป็นจำานวนเงินประมาณ	5.75	ล้านบาท	ไปเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	เพื่อให้เป็นไปตาม

นโยบายการบรหิารการลงทุนของบรษิทัฯ	ขาดทุนที่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิ	จำานวน	0.9	ล้านบาท	ได้บนัทกึในสว่นของกำาไรหรอื

ขาดทุนสำาหรับปี
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หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

พันธบัตรรัฐบ�ลไทย 56,115,975 264,229 (977,123) 55,403,081 1.68

หุ้นกู้-หุ้นกู้แปลงสภ�พ 38,786,613 1,988,429 - 40,775,042 1.23

รวม  94,902,588 2,252,658 (977,123) 96,178,123 2.91

หลักทรัพย์เอกชน

หุ้นกู้-หุ้นกู้แปลงสภ�พ 175,090,276 1,907,165 (141,977) 176,855,464 5.35

หุ้นทุน  280,967,332 31,553,286 (56,128,159) 256,392,459 7.76

หน่วยลงทุน 55,119,502 3,975,522 (1,801,111) 57,293,913 1.73

ใบสำ�คัญแสดงสิทธ ิ - 1,085,653 - 1,085,653 0.03

รวม  511,177,110 38,521,626 (58,071,247) 491,627,489 14.87

รวมเงินลงทุนเผื่อข�ย 606,079,698 40,774,284 (59,048,370) 587,805,612 17.78

(หน่วย: บาท)

2556

ร้อยละของ

เงินลงทุนใน

หลักทรัพย์ต่อ

สินทรัพย์รวมร�ค�ทุน

กำ�ไรที่ยังไม่

เกิดขึ้นจริง

ข�ดทุนที่ยังไม่

เกิดขึ้นจริง มูลค่�ยุติธรรม

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

พันธบัตรรัฐบ�ลไทย 16,157,157 254,669 - 16,411,826 0.50

หุ้นกู้-หุ้นกู้แปลงสภ�พ 54,215,301 2,376,062 - 56,591,363 1.73

รวม  70,372,458 2,630,731 - 73,003,189 2.23

หลักทรัพย์เอกชน

หุ้นกู้-หุ้นกู้แปลงสภ�พ 115,113,224 2,033,001 (32,946) 117,113,279 3.57

หุ้นทุน  283,226,118 59,963,553 (38,123,282) 305,066,389 9.31

หน่วยลงทุน 56,571,663 6,947,512 (2,058,505) 61,460,670 1.87

รวม  454,911,005 68,944,066 (40,214,733) 483,640,338 14.75

รวมเงินลงทุนเผื่อข�ย 525,283,463 71,574,797 (40,214,733) 556,643,527 16.98

(หน่วย: บาท)

2555

ร้อยละของ

เงินลงทุนใน

หลักทรัพย์ต่อ

สินทรัพย์รวมร�ค�ทุน

กำ�ไรที่ยังไม่

เกิดขึ้นจริง

ข�ดทุนที่ยังไม่

เกิดขึ้นจริง มูลค่�ยุติธรรม

9.2 เงินลงทุนเผื่อขาย
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9.3 เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

พันธบัตรรัฐบ�ลไทย 234,036,827 7.08 152,518,768 4.65

สล�กออมทรัพย ์ 1,000,000 0.03 1,000,000 0.03

รวม 235,036,827 7.11 153,518,768 4.68

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำาหนด

   เกินกว่า 3 เดือน

เงินฝ�กธน�ค�รพ�ณิชย์ 252,011,078 6.72 127,011,075 3.88

เงินฝ�กสถ�บันก�รเงินอื่น 55,000,000 1.66 85,000,000 2.59

รวม 307,011,078 8.38 212,011,075 6.47

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนดสุทธิ 542,047,905 15.49 365,529,843 11.15

2556 2555

ร้อยละของ

เงินลงทุนใน

หลักทรัพย์ต่อ

สินทรัพย์รวม

ร้อยละของ

เงินลงทุนใน

หลักทรัพย์ต่อ

สินทรัพย์รวม

ร�ค�ทุน/

ร�ค�ทุน

ตัดจำ�หน่�ย

ร�ค�ทุน/

ร�ค�ทุน

ตัดจำ�หน่�ย

(หน่วย: บาท)

9.4 เงินลงทุนทั่วไป

เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในคว�มต้องก�รของ

  ตล�ดในประเทศ 8,834,211 0.27 8,834,211 0.27

รวม  8,834,211 0.27 8,834,211 0.27

หัก: ค่�เผื่อก�รด้อยค�่ (834,371) (0.03) (834,371) (0.03)

รวมเงินลงทุนทั่วไปสุทธ ิ 7,999,840 0.24 7,999,840 0.24

2556 2555

ร้อยละของ

เงินลงทุนใน

หลักทรัพย์ต่อ

สินทรัพย์รวม

ร้อยละของ

เงินลงทุนใน

หลักทรัพย์ต่อ

สินทรัพย์รวมร�ค�ทุน ร�ค�ทุน

(หน่วย: บาท)
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9.5 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้

เงินลงทุนเผื่อขาย

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

พันธบัตรรัฐบ�ลไทย - 15,949,820 40,166,155 56,115,975

หุ้นกู้-หุ้นกู้แปลงสภ�พ - 28,786,613 10,000,000 38,786,613

รวม - 44,736,433 50,166,155 94,902,588

บวก: กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - 680,609 594,926 1,275,535

รวม - 45,417,042 50,761,081 96,178,123

หลักทรัพย์เอกชน

หุ้นกู้-หุ้นกู้แปลงสภ�พ 50,000,000 90,090,276 35,000,000 175,090,276

รวม 50,000,000 90,090,276 35,000,000 175,090,276

บวก: กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 414,703 1,311,271 39,214 1,765,188

รวม 50,414,703 91,401,547 35,039,214 176,855,464

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 50,414,703 136,818,589 85,800,295 273,033,587

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

พันธบัตรรัฐบ�ลไทย - 144,545,541 89,491,286 234,036,827

สล�กออมทรัพย ์ - 1,000,000 - 1,000,000

รวม - 145,545,541 89,491,286 235,036,827 

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำาหนดเกิน

  กว่า 3 เดือน

เงินฝ�กธน�ค�รพ�ณิชย์ 165,011,078 87,000,000 - 252,011,078

เงินฝ�กสถ�บันก�รเงินอื่น 35,000,000 20,000,000 - 55,000,000

รวม 200,011,078 107,000,000 - 307,011,078

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด 200,011,078 252,545,541 89,491,286 542,047,905

(หน่วย: บาท)

2556

ครบกำ�หนด

น้อยกว่� 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม
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เงินลงทุนเผื่อขาย

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

พันธบัตรรัฐบ�ลไทย - - 16,157,157 16,157,157

หุ้นกู้-หุ้นกู้แปลงสภ�พ 15,000,000 29,215,301 10,000,000 54,215,301

รวม 15,000,000 29,215,301 26,157,157 70,372,458

บวก: กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 66,360 485,495 2,078,876 2,630,731

รวม 15,066,360 29,700,796 28,236,033 73,003,189

หลักทรัพย์เอกชน

หุ้นกู้-หุ้นกู้แปลงสภ�พ 20,000,000 95,113,224 - 115,113,224

รวม 20,000,000 95,113,224 - 115,113,224

บวก: กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 309,405 1,690,650 - 2,000,055

รวม 20,309,405 96,803,874 - 117,113,279

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 35,375,765 126,504,670 28,236,033 190,116,468

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

พันธบัตรรัฐบ�ลไทย 7,009,156 48,510,199 96,999,413 152,518,768

สล�กออมทรัพย์ - 1,000,000 - 1,000,000

รวม 7,009,156 49,510,199 96,999,413 153,518,768

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำาหนดเกิน

   กว่า 3 เดือน

เงินฝ�กธน�ค�รพ�ณิชย์ 112,011,075 15,000,000 - 127,011,075

เงินฝ�กสถ�บันก�รเงินอื่น 30,000,000 55,000,000 - 85,000,000

รวม 142,011,075 70,000,000 - 212,011,075

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด 149,020,231 119,510,199 96,999,413 365,529,843

(หน่วย: บาท)

2555

ครบกำ�หนด

น้อยกว่� 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม
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9.6 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ - ส่วนเกิน (ตำ่า) กว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

ยอดคงเหลือต้นป ี 25,088,051 (26,287,518)

เปลี่ยนแปลงระหว�่งปี

 กำ�ไร (ข�ดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงระหว่�งป ี (4,710,690) 95,438,513

 กำ�ไรที่รวมอยู่ในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุน (44,923,461) (29,938,817)

  (49,634,151) 65,499,696

 ภ�ษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 9,926,830 (14,124,127)

  (39,707,321) 51,375,569

ยอดคงเหลือปล�ยป ี (14,619,270) 25,088,051

(หน่วย: บาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม

2556 2555

(หน่วย: บาท)

2556 2555

หลักทรัพย์ประกันว�งไว้กับน�ยทะเบียน (หม�ยเหตุ 26 ) 14,000 14,000

พันธบัตร เงินฝ�กและตั๋วแลกเงินจัดสรรไว้เป็นเงินสำ�รอง                       

 ไว้กับน�ยทะเบียน (หม�ยเหตุ 27 ) 187,000 139,000

พันธบัตรว�งคำ้�ประกันที่เกี่ยวเนื่องกับภ�ระผูกพันท�งปฏิบัติ          

 บ�งประก�รต�มปกติธุรกิจของบริษัทฯ 1,750 2,100

เงินฝ�กธน�ค�รและตั๋วแลกเงินว�งคำ้�ประกันวงเงินสินเชื่อ 10,001 10,001

รวม 212,751 165,101

(หน่วย: บาท)

ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ 3,445,629 2.00% - 3.00% 4,952,089 2.25% - 3.25%

รวม 3,445,629  4,952,089

2556 2555

เงินต้น  ระยะเวล�ค้�งชำ�ระ อัตร�ดอกเบี้ย เงินต้น อัตร�ดอกเบี้ย

9.7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯได้วางหลักทรัพย์บางส่วนไว้เป็นหลักประกันดังนี้

10. เงินให้กู้ยืม
 ณ วนัที ่31 ธนัว�คม 2556 และ 2555 มลูค่�ของเงนิใหกู้ย้มืแกพ่นกัง�นในโครงก�รสวสัดกิ�รแยกต�มอ�ยหุนีท้ีค่งค�้ง

นับจ�กวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระได้ดังนี้
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11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯ มีอุปกรณ์จำ�นวนหนึ่งซึ่งตัดค่�เสื่อมร�ค�หมดแล้วแต่ยังใช้ง�นอยู่ มูลค่�ต�มบัญชี

ก่อนหักค่�เสื่อมร�ค�สะสมของสินทรัพย์ดังกล่�วมีจำ�นวนเงินประม�ณ 76.65 ล้�นบ�ท (2555: 68.96 ล้�นบ�ท)

ราคาทุน

1 มกร�คม 2555 10,163,636 4,789,000 63,644,828 4,921,300 101,557 83,620,321

ซื้อเพิ่ม - - 2,434,872 - 992,548 3,427,420

โอนเข้� (โอนออก) - - 396,603 - (396,603) -

31 ธันว�คม 2555 10,163,636 4,789,000 66,476,303 4,921,300 697,502 87,047,741

ซื้อเพิ่ม - - 2,477,679 - 6,754,877 9,232,556

โอนเข้� (โอนออก) - - 4,265,216 - (4,265,216) -

31 ธันว�คม 2556 10,163,636 4,789,000 73,219,198 4,921,300 3,187,163 96,280,297

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 มกร�คม 2555 - 3,735,420 58,977,776 1,514,454 - 64,227,650

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับป ี - 240,106 2,538,329 978,873 - 3,757,308

31 ธันว�คม 2555 - 3,975,526 61,516,105 2,493,327 - 67,984,958

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับป ี - 239,450 2,561,564 766,597 - 3,567,611

31 ธันว�คม 2556 - 4,214,976 64,077,669 3,259,924 - 71,552,569

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

31 ธันว�คม 2555 10,163,636 813,474 4,960,198 2,427,973 697,502 19,062,783

31 ธันว�คม 2556 10,163,636 574,024 9,141,529 1,661,376 3,187,163 24,727,728

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

2555      3,757,308

2556      3,567,611

(หน่วย: บาท)

เครื่องตกแต่ง 

ติดตั้งและ

อุปกรณ์

สำ�นักง�นที่ดิน อ�ค�ร ย�นพ�หนะ ง�นระหว่�งทำ� รวม
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ราคาทุน 

1 มกร�คม 2555 54,471,559

เพิ่มขึ้นจ�กก�รซื้อ 4,781,266

31 ธันว�คม 2555 59,252,825

เพิ่มขึ้นจ�กก�รซื้อ 6,873,924

31 ธันว�คม 2556 66,126,749

ค่าตัดจำาหน่าย

1 มกร�คม 2555 27,768,996

ค่�ตัดจำ�หน่�ยสำ�หรับปี 3,031,733

31 ธันว�คม 2555 30,800,729

ค่�ตัดจำ�หน่�ยสำ�หรับปี 2,872,779

31 ธันว�คม 2556 33,673,508

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันว�คม 2555 28,452,096

31 ธันว�คม 2556 32,453,241

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

(หน่วย: บาท)
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13. สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี / ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

13.1 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีและหนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 

และ 2555 ประกอบด้วยร�ยก�รดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  4,283,003 2,021,684

ผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นของพนักง�นค้�งจ่�ย 5,207,819 4,251,018

สำ�รองเบี้ยประกันภัย 21,385,175 31,015,855

สำ�รองค่�สินไหมทดแทนที่อ�จเกิดขึ้นแต่ยังมิได้ร�ยง�น

 ให้บริษัทฯ ทร�บ (IBNR)  10,543,807 7,033,078

สำ�รองค่�สินไหมทดแทน 54,333,037 52,193,258

ค่�เผื่อก�รด้อยค�่ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 166,874 166,874

ผลข�ดทุนจ�กก�รวัดมูลค�่เงินลงทุน   

 - หลักทรัพย์เผื่อข�ย 3,654,817 -

รวม 99,574,532 96,681,767

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ผลกำ�ไรจ�กก�รวัดมูลค่�เงินลงทุน

 - หลักทรัพย์เผื่อข�ย - (6,272,013)

รวม - (6,272,013)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธ ิ 99,574,532 90,409,754

(หน่วย: บาท)

2556 2555
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13.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

 ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556 คำ�นวณขึ้นในอัตร�ร้อยละ 20 (2555: ร้อยละ 23) ของ

กำ�ไร (ข�ดทุน) ก่อนภ�ษีสำ�หรับปีและบวกกลับด้วยสำ�รองและค่�ใช้จ่�ยต่�ง ๆ ท่ีไม่อนุญ�ตให้ถือเป็นค่�ใช้จ่�ยในก�ร

คำ�นวณภ�ษีและหักด้วยเงินปันผลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำ�ม�รวมเป็นเงินได้ 

 ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ของบริษัทฯ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 ประกอบด้วยร�ยก�รดังต่อไปนี้

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภ�ษีเงินได้ที่คำ�นวณต�มหลักเกณฑ์ของประมวลรัษฎ�กร 10,713,046 17,545,704

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: 

ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีจ�กก�รเกิดผลแตกต่�งชั่วคร�วและ                      

 ก�รกลับร�ยก�รผลแตกต่�งชั่วคร�ว 762,052 (27,584,097)

ผลกระทบต่อภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีจ�กก�รเปลี่ยนแปลงอัตร�ภ�ษี - 14,502,265

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ 11,475,098 4,463,872

(หน่วย: บาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันว�คม

2556 2555

 จำ�นวนภ�ษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 

2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้ 

ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำ�ไร (ข�ดทุน)                                                 

 จ�กก�รวัดมูลค่�เงินลงทุนเผื่อข�ย (9,926,830) 15,064,930

ผลกระทบต่อภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีจ�กก�รเปลี่ยนแปลงอัตร�ภ�ษี - (940,803)

   (9,926,830) 14,124,127

(หน่วย: บาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันว�คม

2556 2555
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กำ�ไร (ข�ดทุน) ท�งบัญชีก่อนภ�ษีเงินได ้ 70,441,990 (36,120,597)

อัตร�ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 23

กำ�ไร(ข�ดทุน) ท�งบัญชีก่อนภ�ษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตร�ภ�ษี 14,088,398 (8,307,737)

ผลกระทบต่อภ�ษีเงินได้รอตัดบัญชีจ�กก�รเปลี่ยนแปลงอัตร�ภ�ษี - 14,502,265

ผลกระทบท�งภ�ษีของค่�ใช้จ่�ยที่ไม่ส�ม�รถนำ�ม�หักภ�ษี

  และร�ยได้ที่ได้รับยกเว้นภ�ษีเงินได้ (2,613,300) (1,730,656)

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ  11,475,098 4,463,872

(หน่วย: บาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันว�คม

2556 2555

 ร�ยก�รกระทบยอดจำ�นวนเงนิระหว่�งค่�ใชจ้�่ยภ�ษเีงนิไดก้บัผลคณูของกำ�ไร(ข�ดทนุ)ท�งบญัชีกบัอตัร�ภ�ษทีี่ใชส้ำ�หรบั

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 ส�ม�รถแสดงได้ดังนี้

เบี้ยประกันภัยต่อค้�งจ่�ย 17,511,970 11,941,287

เงินถือไว้จ�กก�รประกันภัยต่อ 116,183,378 118,035,372

เงินค้�งจ่�ยเกี่ยวกับก�รประกันภัยต่ออื่น 727,736,620 182,438,732

รวมเจ�้หนี้บริษัทประกันภัยต่อ 861,431,968 312,415,391

(หน่วย: บาท)

2556 2555

14. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
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ยอดคงเหลือต้นป ี 1,489,193,019 1,602,914,618

ค่�สินไหมทดแทนและค�่ใช้จ่�ยใน

 ก�รจัดก�รค�่สินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่�งปี 1,307,907,888 868,011,521

ก�รเปลี่ยนแปลงค�่สินไหมทดแทนและค�่ใช้จ่�ยในก�ร

 จัดก�รค่�สินไหมทดแทนของปีอุบัติเหตุปีก่อน (817,618,620) 1,286,878,875

ค่�สินไหมทดแทนและค�่ใช้จ่�ย

 ในก�รจัดก�รค�่สินไหมทดแทนจ่�ยระหว�่งป ี (1,085,775,487) (2,268,611,995)

ยอดคงเหลือปล�ยป ี 893,706,800 1,489,193,019

(หน่วย: บาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันว�คม

2556 2555

15. สำ รองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

 ณ วนัท่ี 31 ธนัว�คม 2556 และ 2555 บรษิทัฯมสีำ�รองค่�สนิไหมทดแทนและค�่สนิไหมทดแทนค�้งจ�่ยทีเ่กดิจ�กสญัญ�

รับประกันภัยต่อจำ�นวน 101.80 ล้�นบ�ท และ 729.38 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ

 สำ�รองค�่สินไหมทดแทนและค�่สินไหมทดแทนค้�งจ่�ย ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 รวมสำ�รองค่�สินไหม

ทดแทนของมห�อุทกภยัต�มทีก่ล�่วไว้ ในหม�ยเหตปุระกอบงบก�รเงนิขอ้ 1.2 จำ�นวน 136.58 ล�้นบ�ท และ 1,094.65 

ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ

16. สำ รองเบี้ยประกันภัย
 สำ�รองเบีย้ประกนัภยั หม�ยถงึ ภ�ระผูกพนัต�มสญัญ�ประกนัวนิ�ศภยั ซึง่เปน็จำ�นวนทีส่งูกว�่ระหว�่งสำ�รองเบีย้ประกนั

ภัยที่ยังไม่ถือเป็นร�ยได้ และสำ�รองคว�มเสี่ยงที่ยังไม่สิ้นสุด

16.1  สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

ยอดคงเหลือต้นป ี 796,378,063 630,264,977

เบี้ยประกันภัยรับสำ�หรับป ี 1,876,463,349 1,577,795,140

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นร�ยได้ ในปีนี้ (1,804,934,841) (1,411,682,054)

ยอดคงเหลือปล�ยป ี 867,906,571 796,378,063

(หน่วย: บาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันว�คม

2556 2555
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ยอดคงเหลือต้นป ี 493,247,776 385,847,949

ประม�ณก�รค�่สินไหมที่จะเกิดขึ้นในปีนี ้ 604,728,208 454,746,313

คว�มเสี่ยงภัยที่หมดสิ้นไปแล้วในปีนี ้ (604,954,275) (347,346,486)

ยอดคงเหลือปล�ยปี 493,021,709 493,247,776

(หน่วย: บาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันว�คม

2556 2555

16.2  สำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด

17.  ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย

ผลประโยชน์ระยะสั้น 16,713,302 12,327,363

ผลประโยชน์หลังออกจ�กง�น 26,039,095 21,255,092

ผลประโยชน์พนักง�นค้�งจ่�ย 42,752,397 33,582,455

(หน่วย: บาท)

2556 2555

 ก�รเปลี่ยนแปลงสำ�รองผลประโยชน์พนักง�นหลังออกจ�กง�นของพนักง�นสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556  

และ 2555 แสดงดังนี้

ภ�ระผูกพันต�มโครงก�รผลประโยชน์ต้นป ี 21,255,092 17,663,924

ต้นทุนบริก�รปีปัจจุบัน 4,212,603 2,874,641

ต้นทุนดอกเบี้ย 797,912 716,527

กำ�ไรจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย (226,512) -

ภ�ระผูกพันต�มโครงก�รผลประโยชน์ปล�ยปี 26,039,095 21,255,092

(หน่วย: บาท)

2556 2555

สำ�หรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันว�คม
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 ค�่ใชจ้�่ยเกีย่วกบัผลประโยชน์ระยะย�วของพนกัง�นทีร่วมอยู่ในค�่ใชจ้�่ยในก�รดำ�เนนิง�นในสว่นของกำ�ไรหรอืข�ดทนุ

แสดงได้ดังนี้

ต้นทุนบริก�รปีปัจจุบัน 4,212,603 2,874,641

ต้นทุนดอกเบี้ย 797,912 716,527

ผลกำ�ไรจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัยที่รับรู้ ในปี (226,512) -

รวมค�่ใช้จ่�ยที่รับรู้ ในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุน 4,784,003 3,591,168

(หน่วย: บาท)

2556 2555

สำ�หรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันว�คม

 สมมติฐ�นที่สำ�คัญในก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้ 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

อัตร�คิดลด 3.71 4.05

อัตร�ก�รเพิ่มของเงินเดือนในอน�คต 5.40 5.00

อัตร�ก�รเปลี่ยนแปลงจำ�นวนพนักง�น 0.00 - 28.00 0.00 - 23.00

2556 2555

 จำ�นวนเงินภ�ระผูกพันต�มโครงก�รผลประโยชน์สำ�หรับปีปัจจุบันและส�มปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ภ�ระผูกพันต�ม

โครงก�ร

ผลประโยชน์

ก�รปรับปรุง

ต�มประสบก�รณ์

ที่เกิดจ�กหนี้สิน

โครงก�ร

กำ�ไร (ข�ดทุน)

ปี 2556 26,039,095 1,829,306

ปี 2555 21,255,092 -

ปี 2554 17,663,924 -

ปี 2553 14,580,581 -
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18. ทุนเรือนหุ้น
 เมื่อวนัที ่27 เมษ�ยน 2555 ทีป่ระชมุส�มญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดม้มีตใิหล้ดทนุจดทะเบยีนโดยก�รตดัจำ�นวนหุน้บรุมิสทิธิ 

ที่ยังมิได้นำ�ออกจำ�หน่�ย จำ�นวน 5,500,000 หุ้น คิดเป็นจำ�นวนทุนจดทะเบียน 55,000,000 บ�ท และบริษัทฯ ได้ 

จดทะเบียนก�รลดทุนกับกระทรวงพ�ณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 8 มิถุน�ยน 2555 ทำ�ให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนคงเหลือ 

จำ�นวน 235,000,000 บ�ท เท่�กับทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว

 ในระหว่�งปี 2555 ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้ ใช้สิทธิแปลงสภ�พหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นส�มัญจำ�นวน 4,478,829 หุ้น ในอัตร� 

หุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้นต่อหุ้นส�มัญ 1 หุ้น ซึ่งบริษัทฯ จดทะเบียนก�รแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นส�มัญกับกระทรวงพ�ณิชย์

แล้วในระหว่�งปี ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555 คงเหลือหุ้นบุริมสิทธิที่ยังไม่แปลงสภ�พจำ�นวน 21,171 หุ้น

 ในระหว่�งปี 2556 ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้ ใช้สิทธิแปลงสภ�พหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นส�มัญจำ�นวน 16,091 หุ้น ในอัตร�หุ้น

บุริมสิทธิ 1 หุ้นต่อหุ้นส�มัญ 1 หุ้น ซึ่งบริษัทฯ จดทะเบียนก�รแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นส�มัญกับกระทรวงพ�ณิชย์แล้ว

ในระหว่�งปี ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 คงเหลือหุ้นบุริมสิทธิที่ยังไม่แปลงสภ�พจำ�นวน 5,080 หุ้น 

19. สำ รองตามกฎหมาย
 ภ�ยใต้บทบัญญัติของม�ตร� 116 แห่งพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิ

ประจำ�ปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำ�รองไม่น้อยกว่�ร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหักด้วยยอดข�ดทุนสะสมยกม� (ถ้�มี) 

จนกว่�ทุนสำ�รองนี้จะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่�ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำ�รองต�มกฎหม�ยดังกล่�วไม่ส�ม�รถนำ�ไป

จ�่ยเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรสำ�รองต�มกฎหม�ยไว้ครบถ้วนแล้ว
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20. การรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกันภัย
 ข้อมูลต�มก�รรับประกันภัยสำ�หรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 ส�ม�รถแยกต�มประเภทก�รรับ

ประกันภัย ได้ดังนี้

รายได้จากการรับประกันภัย

 เบี้ยประกันภัยรับ 133,075,144 21,015,152 1,045,514,101 374,964,005 301,894,947 1,876,463,349

  หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ (76,156,836) (3,533,598) (13,495,062) (163,201,961) (239,301,971) (495,689,428)

เบี้ยประกันภัยรับสุทธ ิ 56,918,308 17,481,554 1,032,019,039 211,762,044 62,592,976 1,380,773,921

หัก: สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่

    ยังไม่ถือเป็นร�ยได้ 3,813,260 (1,692,161) (52,325,097) (7,098,381) (5,109,156) (62,411,535)

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นร�ยได ้ 60,731,568 15,789,393 979,693,942 204,663,663 57,483,820 1,318,362,386

ร�ยได้ค�่จ้�งและค่�บำ�เหน็จ 10,429,194 560,543 302,345 53,097,168 44,105,032 108,494,282

รวมรายได้จากการรับประกันภัย 71,160,762 16,349,936 979,996,287 257,760,831 101,588,852 1,426,856,668

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

ค่�สินไหมทดแทนและค�่ใช้จ่�ย

 ในก�รจัดก�รค่�สินไหมทดแทน 20,128,224 5,783,013 505,828,649 118,460,274 16,641,830 666,841,990

ค่�จ้�งและค�่บำ�เหน็จ 26,658,597 1,561,428 162,629,006 46,250,439 38,767,618 275,867,088

ค่�ใช้จ่�ยในก�รรับประกันภัยอื่น 10,967,179 1,258,176 115,290,069 60,118,716 6,951,478 194,585,618

เงินสมทบบริษัท กล�งคุ้มครอง

 ผู้ประสบภัยจ�กรถ จำ�กัด - - 35,243,651 - - 35,243,651

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

 ก่อนค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน 57,754,000 8,602,617 818,991,375 224,829,429 62,360,926 1,172,538,347

ค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�น      261,060,360

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย      1,433,598,707

(หน่วย: บาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556

ประกันอัคคีภัย

ประกันภัย

ท�งทะเลและ

ขนส่ง ประกันภัยรถ

ประกันภัย

อุบัติเหตุ

ส่วนบุคคล

ประกันภัย

เบ็ดเตล็ดอื่น รวม
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รายได้จากการรับประกันภัย

 เบี้ยประกันภัยรับ 141,150,233 22,840,642 840,779,663 334,249,251 238,775,351 1,577,795,140

  หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ (92,003,625) (5,219,313) (16,996,276) (147,940,401) (211,273,935) (473,433,550)

เบี้ยประกันภัยรับสุทธ ิ 49,146,608 17,621,329 823,783,387 186,308,850 27,501,416 1,104,361,590

หัก: สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่

 ยังไม่ถือเป็นร�ยได้ (7,113,802) (1,448,475) (92,817,999) (19,548,257) (9,250,800) (130,179,333)

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นร�ยได ้ 42,032,806 16,172,854 730,965,388 166,760,593 18,250,616 974,182,257

ร�ยได้ค่�จ้�งและค่�บำ�เหน็จ 15,028,993 1,469,785 927,618 49,591,347 44,650,818 111,668,561

รวมรายได้จากการรับประกันภัย 57,061,799 17,642,639 731,893,006 216,351,940 62,901,434 1,085,850,818

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

ค่�สินไหมทดแทนและค�่ใช้จ่�ย

 ในก�รจัดก�รค่�สินไหมทดแทน 23,136,755 5,513,582 404,596,569 97,331,915 59,840,976 590,419,797

ค่�จ้�งและค�่บำ�เหน็จ 27,682,012 2,436,440 134,130,364 38,060,620 31,332,398 233,641,834

ค่�ใช้จ่�ยในก�รรับประกันภัยอื่น 9,324,651 1,114,470 53,288,973 70,312,594 5,031,659 139,072,347

เงินสมทบบริษัท กล�งคุ้มครอง

 ผู้ประสบภัยจ�กรถ จำ�กัด - - 16,730,337 - - 16,730,337

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

 ก่อนค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน 60,143,418 9,064,492 608,746,243 205,705,129 96,205,033 979,864,315

ค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�น      202,633,629

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย      1,182,497,944

(หน่วย: บาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2555

ประกันอัคคีภัย

ประกันภัย

ท�งทะเลและ

ขนส่ง ประกันภัยรถ

ประกันภัย

อุบัติเหตุ

ส่วนบุคคล

ประกันภัย

เบ็ดเตล็ดอื่น รวม
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21. ค่าใช้จ่ายในการดำ เนินงาน

23. กองทุนสำ รองเลี้ยงชีพ
 บริษัทฯ และพนักง�นได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพขึ้นต�มพระร�ชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 

โดยพนักง�นจ่�ยสมทบเข้�กองทุนเป็นร�ยเดือนในอัตร�ร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักง�นและบริษัทฯ จ่�ยสมทบเข้�

กองทุนเป็นร�ยเดือนในอัตร�ร้อยละ 3 หรือ 5 ของเงินเดือนซ่ึงข้ึนอยู่กับอ�ยุง�นของพนักง�น กองทุนสำ�รองเล้ียงชีพน้ี 

บริห�รโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน ทิสโก้ จำ�กัด และจะจ่�ยให้แก่พนักง�นเมื่อพนักง�นนั้นออกจ�กง�นต�ม

ระเบียบว่�ด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่�งปี 2556 บริษัทฯ จ่�ยเงินสมทบกองทุนเป็นจำ�นวนเงินประม�ณ 4.42  

ล้�นบ�ท (2555: 3.95 ล้�นบ�ท)

24. กำ ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
 กำ�ไร (ข�ดทนุ) ตอ่หุน้ขัน้พ้ืนฐ�นคำ�นวณโดยห�รกำ�ไร (ข�ดทนุ) สำ�หรบัป ี(ไมร่วมกำ�ไรข�ดทนุเบด็เสรจ็อื่น) ดว้ยจำ�นวน

ถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักของหุ้นส�มัญและหุ้นบุริมสิทธิที่ถือโดยบุคคลภ�ยนอกที่ออกอยู่ในระหว่�งปี

ค่�ใช้จ่�ยพนักง�นที่ไม่ใช่ค่�ใช้จ่�ยก�รรับ

   ประกันภัยและก�รจัดก�รค�่สินไหมทดแทน 115,047,648 96,129,809

ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับอ�ค�รสถ�นที่และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ค่�ใช้จ�่ยก�รรับประกันภัย 63,521,413 56,285,685

ค่�ภ�ษีอ�กร 2,534,652 2,375,080

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  11,306,593 750,561

ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�นอื่น 68,650,054 47,092,494

รวมค�่ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�น 261,060,360 202,633,629

(หน่วย: บาท)

2556 2555

สำ�หรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันว�คม

22. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

เงินเดือนและค�่แรง 135,649,049 114,533,787

เงินประกันสังคม 2,075,879 1,540,992

เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ 4,416,266 3,952,891

ผลประโยชน์อื่น ๆ 6,854,285 5,955,662

รวมค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับพนักง�น 148,995,479 125,983,332

(หน่วย: บาท)

2556 2555

สำ�หรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันว�คม



79

รายงานประจำป

ANNUAL
REPORT

๒๕๕๖

2013

 เนื่องจ�กบุริมสิทธิของหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภ�พมีอ�ยุถึงวันท่ี 31 พฤษภ�คม 2555 เท่�นั้น และเมื่อครบกำ�หนดเวล� 

ดงักล�่วแล้วหุ้นบุริมสิทธมิสีทิธเิทยีบเท�่หุ้นส�มญัทกุประก�ร ดงันัน้ ในก�รคำ�นวณกำ�ไร(ข�ดทนุ) ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐ�นสำ�หรบั

ปี 2555 จึงคำ�นวณกำ�ไร (ข�ดทุน) สำ�หรับปี (ไม่รวมกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) หลังหักเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิที่จ่�ยใน

ระหว่�งปี ด้วยจำ�นวนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักของหุ้นส�มัญและหุ้นบุริมสิทธิที่ถือโดยบุคคลภ�ยนอกที่ออกอยู่ในระหว่�งปี

 กำ�ไร (ข�ดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น แสดงก�รคำ�นวณได้ดังนี้

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

 กำ�ไร (ข�ดทุน) สำ�หรับป ี 58,966,892 (40,584,469)

 หัก: เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ - (4,500,000)

 กำ�ไร (ข�ดทุน) สำ�หรับปี

     ที่เป็นของผู้ถือหุ้นส�มัญ 58,966,892 (45,084,469) 23,500,000 21,631,148 2.51 (2.08)

กำ�ไร (ข�ดทุน) สำ�หรับปี 

(บ�ท)

จำ�นวนหุ้นส�มัญถัวเฉลี่ย

ถ่วงนำ้�หนัก (หุ้น)

กำ�ไร (ข�ดทุน) ต่อหุ้น

(บ�ท)

2556 2556 25562555 2555 2555

25. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 ในระหว�่งป ี2556 และ 2555 บรษิทัฯ มรี�ยก�รธรุกจิทีส่ำ�คญักบับคุคลหรอืกจิก�รทีเ่กีย่วขอ้งกนั ร�ยก�รธรุกจิดงักล�่ว

เปน็ไปต�มเงื่อนไขท�งก�รค้�และเกณฑต์�มทีต่กลงระหว�่งบรษิทัฯ และบคุคลหรอืกจิก�รทีเ่กีย่วขอ้งกนัเหล�่นัน้ ซึง่เปน็

ไปต�มปกติธุรกิจโดยส�ม�รถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันว�คม

2556 2555 นโยบ�ยก�รกำ�หนดร�ค�

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท รวมทนุไทย จำ�กัด

 เบี้ยประกันภัยรับ 300,636 551,163 เป็นปกติท�งก�รค้�ของก�รรับประกันภัย

 ค่�เช่�และบริก�รจ่�ย 11,812,370 10,491,113 คิดในอัตร�เฉลี่ย 396 บ�ท ต่อต�ร�งเมตร

    ต่อเดือน (2555: 396 บ�ทต่อต�ร�งเมตร

    ต่อเดือน)   

 ยอดคงค้�งระหว�่งบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 มีร�ยละเอียดดังนี้ 

ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท รวมทนุไทย จำ�กัด

 (มีกรรมก�รร่วมกันและถือหุ้นซึ่งกันและกัน)

 เงินลงทุนในหุ้นส�มัญ 6,000,000 6,000,000

2556 2555

(หน่วย: บาท)
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ในระหว่�งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีค่�ใช้จ�่ยผลประโยชน์พนักง�นที่ให้แก่กรรมก�รและ

ผู้บริห�ร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น 29,398,462 28,429,460

ผลประโยชน์หลังออกจ�กง�น 1,081,836 1,045,414

รวม 30,480,298 29,474,874

2556 2555

(หน่วย: บาท)

26. หลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน
 ณ วนัที ่31 ธนัว�คม 2556 และ 2555 บรษิทัฯไดว้�งหลกัประกนัไวก้บัน�ยทะเบยีนต�มพระร�ชบญัญตัปิระกนัวนิ�ศภัย 

ดังนี้

(หน่วย: บาท)

พันธบัตรรัฐบ�ล 14,000,000 15,029,527 14,000,000 15,317,705

2556 2555

ร�ค�ทุน มูลค่�ยุติธรรม ร�ค�ทุน มูลค่�ยุติธรรม

27. ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำ รองไว้กับนายทะเบียน
 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 บริษัทฯ ได้ว�งหลักทรัพย์ไว้เป็นเงินสำ�รองประกันภัยกับน�ยทะเบียนต�ม 

พระร�ชบัญญัติประกันวิน�ศภัย ดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

เงินฝ�กธน�ค�ร 37,000,000 37,000,000 39,000,000 39,000,000

พันธบัตรรัฐบ�ล 150,000,000 154,682,851 100,000,000 102,854,909

รวม 187,000,000 191,682,851 139,000,000 141,854,909

2556 2555

ร�ค�ทุน มูลค่�ยุติธรรม ร�ค�ทุน มูลค่�ยุติธรรม
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28. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวิน�ศภัยสะสมต้นปี 10,501,645 6,589,675

เงินสมทบกองทุนประกันวิน�ศภัยในป ี 4,790,851 3,911,970

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวิน�ศภัยสะสมปล�ยปี 15,292,496 10,501,645

(หน่วย: บาท)

2556 2555

สำ�หรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันว�คม

29. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่�ยจ�กกำ�ไรสะสม ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น 9.40 หุ้นส�มัญ 0.4  บ�ทต่อหุ้น

ของปี 2555 ครั้งที่ 1/2556  หุ้นบุริมสิทธิ 0.4 บ�ทต่อหุ้น

 วันที่ 24 เมษ�ยน 2556

เงินปันผลจ่�ยจ�กกำ�ไรสะสม ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น 9.25 หุ้นส�มัญ 0.25 บ�ทต่อหุ้น

ของปี 2554 ครั้งที่ 1/2555  หุ้นบุริมสิทธิ 1.00 บ�ทต่อหุ้น

 วันที่ 27 เมษ�ยน 2555

เงินปันผล อนุมัติโดย
รวมเงินปันผล

(ล�้นบ�ท)
เงินปันผลต่อหุ้น

30.  ส่วนงานดำ เนินงาน
 ขอ้มูลสว่นง�นดำ�เนินง�นทีน่ำ�เสนอน้ีสอดคลอ้งกบัร�ยง�นภ�ยในของบรษิทัฯ ทีผู่ม้อีำ�น�จตดัสนิใจสงูสดุด�้นก�รดำ�เนิน

ง�นได้รับและสอบท�นอย่�งสมำ่�เสมอเพื่อใช้ ในก�รตัดสินใจในก�รจัดสรรทรัพย�กรให้กับส่วนง�นและประเมินผล 

ก�รดำ�เนินง�นของส่วนง�น ทั้งนี้ผู้มีอำ�น�จตัดสินใจสูงสุดด้�นก�รดำ�เนินง�นของบริษัทคือกรรมก�รผู้จัดก�ร

 เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รบริห�รง�น บริษัทฯ จัดโครงสร้�งองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจต�มประเภทของผลิตภัณฑ์และต�ม

กิจกรรมที่ดำ�เนินง�น บริษัทฯ ได้จัดแบ่งธุรกรรมอันเป็นที่ม�ของร�ยได้หลักของบริษัทฯ เป็นสองธุรกรรมที่สำ�คัญ คือ 

ก�รรับประกันวิน�ศภัยและก�รลงทุน ต�มร�ยละเอียดดังนี้ 

 •  ก�รรับประกันวิน�ศภัย เป็นส่วนง�นที่ดำ�เนินธุรกิจท�งด�้นก�รรับประกันภัย โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท ประกอบด้วย 

ก�รประกนัอัคคีภยั ก�รประกนัภยัท�งทะเลและขนสง่ ก�รประกนัภยัรถยนต ์ก�รประกนัภยัอบุตัเิหตสุว่นบคุคล และ

ก�รประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

 •  ก�รลงทุน เป็นส่วนง�นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับก�รบริห�รท�งก�รเงินของบริษัทฯ รวมถึงก�รพิจ�รณ�ก�รลงทุนใน 

หลักทรัพย์ 

 ผู้มีอำ�น�จตัดสินใจสูงสุดสอบท�นผลก�รดำ�เนินง�นของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจ�กกันเพื่อวัตถุประสงค์ในก�ร 

ตัดสินใจเกี่ยวกับก�รจัดสรรทรัพย�กรและก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�น บริษัทฯ ประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของส่วน

ง�นโดยพิจ�รณ�จ�กร�ยได้และผลกำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กก�รดำ�เนินง�น (ก่อนภ�ษีเงินได้) เปรียบเทียบกับแผนง�นและ 

งบประม�ณท่ีตั้งไว้ซึ่งวัดมูลค่�โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ ในก�รวัดกำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กก�รดำ�เนินง�นในงบก�รเงิน 

อย่�งไรกต็�ม ผู้มอีำ�น�จตดัสนิใจสงูสดุไดบ้รหิ�รสนิทรพัยข์องบรษิทัฯโดยภ�พรวมไมไ่ดแ้ยกเปน็ร�ยสว่นง�นดำ�เนนิง�น
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 ข้อมูลร�ยได้และกำ�ไรก่อนภ�ษีเงินได้ของส่วนง�นของบริษัทฯ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 

 มีดังต่อไปนี้ 

ส่วนงานรับประกันภัย

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็น

  ร�ยได้สุทธิ  60,731,568 15,789,393 979,693,942 204,663,663 57,483,820 1,318,362,386

ร�ยได้ค�่จ้�งและค่�บำ�เหน็จ 10,429,194 560,543 302,345 53,097,168 44,105,032 108,494,282

รวมร�ยได้จ�กก�ร

  รับประกันภัย 71,160,762 16,349,936 979,996,287 257,760,831 101,588,852 1,426,856,668

ค่�ใช้จ่�ยในก�รรับประกันภัย (57,754,000) (8,602,617) (818,991,375) (224,829,429) (62,360,926) (1,172,538,347)

กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�ร

  รับประกันภัย 13,406,762 7,747,319 161,004,912 32,931,402 39,227,926 254,318,321

ค่�ใช้จ่�ยก�รในก�รดำ�เนินง�น      (261,060,360)

ค่�ใช้จ่�ยเงินสมทบ      (12,755,825)

ร�ยได้อื่น      5,018,435

ขาดทุนจาก

  ส่วนงานรับประกันภัย      (14,479,429)

ส่วนงานลงทุน

ร�ยได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล      40,897,958

กำ�ไรจ�กก�รลงทุน      44,923,461

ข�ดทุนจ�กก�รปรับ

  มูลค่�ยุติธรรม      (900,000)

กำาไรจากส่วนงานลงทุน      84,921,419

กำาไรก่อนภาษีเงินได ้      70,441,990

(หน่วย: บาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556

ประกันอัคคีภัย

ประกันภัย

ท�งทะเลและ

ขนส่ง ประกันภัยรถ

ประกันภัย

อุบัติเหตุ

ส่วนบุคคล

ประกันภัย

เบ็ดเตล็ดอื่น รวม
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ส่วนงานรับประกันภัย

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็น

 ร�ยได้สุทธิ  42,032,806 16,172,854 730,965,388 166,760,593 18,250,616 974,182,257

ร�ยได้ค่�จ้�งและค่�บำ�เหน็จ 15,028,993 1,469,785 927,618 49,591,347 44,650,818 111,668,561

รวมร�ยได้จ�กก�ร

 รับประกันภัย 57,061,799 17,642,639 731,893,006 216,351,940 62,901,434 1,085,850,818

ค่�ใช้จ่�ยในก�รรับประกันภัย (60,143,418) (9,064,492) (608,746,243) (205,705,129) (96,205,033) (979,864,315)

กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�ร

 รับประกันภัย (3,081,619) 8,578,147 123,146,763 10,646,811 (33,303,599) 105,986,503

ค่�ใช้จ่�ยก�รในก�รดำ�เนินง�น      (202,633,629)

ค่�ใช้จ่�ยเงินสมทบ      (9,689,681)

ร�ยได้อื่น      4,334,314

ขาดทุนจากส่วนงานรับประกันภัย      (102,002,493)

ส่วนงานลงทุน

ร�ยได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล      37,218,059

กำ�ไรจ�กก�รลงทุน      29,938,817

ข�ดทุนจ�กก�รปรับมูลค�่ยุติธรรม      (1,274,980)

กำาไรจากส่วนงานลงทุน      65,881,896

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้      (36,120,597)

(หน่วย: บาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2555

ประกันอัคคีภัย

ประกันภัย

ท�งทะเลและ

ขนส่ง ประกันภัยรถ

ประกันภัย

อุบัติเหตุ

ส่วนบุคคล

ประกันภัย

เบ็ดเตล็ดอื่น รวม

 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ 

 บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจในเขตภูมิศ�สตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นร�ยได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบก�รเงินจึงถือ

เป็นก�รร�ยง�นต�มเขตภูมิศ�สตร์แล้ว

31 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

31.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

 ณ วนัที ่31 ธนัว�คม 2556 บรษิทัฯ มรี�ยจ�่ยฝ�่ยทนุจำ�นวนเงนิ 2.78 ล�้นบ�ท ทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รซือ้ระบบคอมพวิเตอร์

และอุปกรณ์สำ�นักง�น
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31.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำาเนินงาน

 บรษิทัฯ ไดเ้ข้�ทำ�สญัญ�เช�่ดำ�เนินง�นท่ีเกีย่วขอ้งกบัก�รเช�่อ�ค�ร เช�่อปุกรณแ์ละบรกิ�ร อ�ยขุองสญัญ�มรีะยะเวล�

ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯ มีจำ�นวนเงินขั้นตำ่�ที่ต้องจ�่ยในอน�คตทั้งสิ้นภ�ยใต้สัญญ�

เช่�ดำ�เนินง�นและสัญญ�บริก�รที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

ภ�ยใน 1 ปี 32.37

1 ถึง 5 ปี 46.00

(หน่วย: ล้านบาท)จ่�ยชำ�ระภ�ยใน

31.3 คดีฟ้องร้อง

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 บริษัทฯ มีคดีที่บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องเรียกค่�เสียห�ยจ�กก�รเป็นผู้รับประกันภัย โดยทุน

ประกนัสงูสดุรวมของกรมธรรมท่ี์ถกูฟอ้งรอ้งดงักล�่วหลงัจ�กหกัสว่นที่ไดร้บัคนืจ�กก�รประกนัภยัตอ่คดิเปน็จำ�นวนรวม 

30.38 ล้�นบ�ท ซึ่งผลของก�รพิจ�รณ�คดียังไม่สิ้นสุด อย่�งไรก็ต�ม บริษัทฯ ได้บันทึกสำ�รองเผื่อผลเสียห�ยที่อ�จ 

เกิดขึ้นบ�งส่วนไว้ ในงบก�รเงินเป็นจำ�นวนประม�ณ 21.11 ล้�นบ�ท ซึ่งฝ่�ยบริห�รเชื่อว่�สำ�รองเผื่อผลเสียห�ยที่ 

อ�จเกิดขึ้นจำ�นวนดังกล�่วเพียงพอแล้ว

32. เครื่องมือทางการเงิน

32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 เครื่องมือท�งก�รเงินที่สำ�คัญของบริษัทฯต�มที่นิย�มอยู่ในม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับท่ี 107 “ก�รแสดงร�ยก�รและก�ร

เปิดเผยข้อมูลสำ�หรับเครื่องมือท�งก�รเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด เบี้ยประกันภัยค้�งรับ 

เงินค้�งรับจ�กก�รประกันภัยต่อ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินให้กู้ยืม และเจ้�หนี้บริษัทประกันภัยต่อ บริษัทฯ มีคว�ม

เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือท�งก�รเงินดังกล่�วและมีนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยงดังนี้

32.2 ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ

 คว�มเสี่ยงจ�กก�รให้สินเชื่อ คือ คว�มเสี่ยงท่ีบริษัทฯ อ�จได้รับคว�มเสียห�ยอันสืบเนื่องม�จ�กก�รท่ีคู่สัญญ�ของ 

บริษัทฯ จะไม่ส�ม�รถปฏิบัติต�มภ�ระผูกพันที่ระบุไว้ ในเครื่องมือท�งก�รเงินได้ บริษัทฯ มีคว�มเสี่ยงด้�นก�รให้สินเชื่อ

ทีเ่ก่ียวเนื่องกบัเบ้ียประกนัภยัค้�งรบั เงนิใหกู้ย้มืและเงนิค�้งรบัจ�กก�รประกนัภยัตอ่ จำ�นวนเงนิสงูสดุทีบ่รษิทัฯอ�จตอ้ง

สูญเสียจ�กก�รให้สินเชื่อคือมูลค�่ต�มบัญชีหักด้วยสำ�รองเผื่อผลข�ดทุนที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน

32.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด

 คว�มเสี่ยงจ�กก�รเปล่ียนแปลงของร�ค�ตล�ด หม�ยถึง คว�มเสี่ยงที่บริษัทฯ อ�จได้รับคว�มเสียห�ยอันสืบเนื่อง 

ม�จ�กก�รเปล่ียนแปลงอัตร�ดอกเบ้ีย อัตร�แลกเปลี่ยนและร�ค�ของหลักทรัพย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อฐ�นะก�รเงิน 

ของบริษทัฯ เนื่องจ�กบรษิทัฯ ไมม่สีนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทีเ่ปน็เงนิตร�ต�่งประเทศ ดงันัน้ คว�มเสีย่งจ�กก�รเปลีย่นแปลง

ของร�ค�ตล�ดจึงมีเพียงคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ยและคว�มเสี่ยงจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของร�ค�หลักทรัพย์เท่�นั้น

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

 คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ย คือ คว�มเสี่ยงที่มูลค่�ของเครื่องมือท�งก�รเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจ�กก�ร

เปลี่ยนแปลงของอัตร�ดอกเบี้ยในตล�ด

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 2555 สินทรัพย์และหนี้สินท�งก�รเงินที่สำ�คัญส�ม�รถจำ�แนกต�มประเภทอัตร�

ดอกเบี้ย และสำ�หรับสินทรัพย์และหนี้สินท�งก�รเงินท่ีมีอัตร�ดอกเบ้ียคงท่ีส�ม�รถแยกต�มวันท่ีท่ีครบกำ�หนด หรือ 

วันที่มีก�รกำ�หนดอัตร�ดอกเบี้ยใหม่ (ห�กวันที่มีก�รกำ�หนดอัตร�ดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
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สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและ

 ร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด - - - 122,400,606 265,000 122,665,606 1.75 - 4.75

เบี้ยประกันภัยค�้งรับ - - - - 239,758,232 239,758,232 -

เงินค้�งรับจ�กก�ร

 ประกันภัยต่อ - - - - 749,059,313 749,059,313 -

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ

 หลักทรัพย์รัฐบ�ล

   และรัฐวิส�หกิจ - 190,962,583 140,252,367 - - 331,214,950 2.80 - 5.13

 หลักทรัพย์เอกชน 50,414,703 91,401,547 35,039,214 - 322,771,865 499,627,329 3.40 - 7.40

 เงินฝ�กสถ�บันก�รเงิน

    ที่ครบกำ�หนดเกินกว�่

    3 เดือน 200,011,078 107,000,000 - - - 307,011,078 1.75 - 4.75

เงินให้กู้ยืม - - - 3,445,629 - 3,445,629 2.00 - 3.00

หนี้สินทางการเงิน

เจ้�หนี้บริษัทประกันภัยต่อ - - - - 861,431,968 861,431,968 -

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556

อัตร�ดอกเบี้ยคงที่

ระยะเวล�ก�รกำ�หนดอัตร�ดอกเบี้ยใหม่

หรือวันครบกำ�หนด

ภ�ยใน 1 ปี 1 - 5 ปี ม�กกว่� 5 ปี

อัตร�ดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลง

ต�ม

อัตร�ตล�ด ไม่มีดอกเบี้ย รวม

อัตร�ดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี)
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สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและ

 ร�ยก�รเทียบเท�่เงินสด - - - 88,828,431 215,000 89,043,431 1.50 - 4.75

เบี้ยประกันภัยค�้งรับ - - - - 212,870,776 212,870,776 -

เงินค้�งรับจ�กก�ร

 ประกันภัยต่อ - - - - 413,069,733 413,069,733 -

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ

 หลักทรัพย์รัฐบ�ล

      และรัฐวิส�หกิจ 22,075,516 79,210,995 125,235,446 - - 226,521,957 1.50 - 5.13

 หลักทรัพย์เอกชน 20,309,405 96,803,874 - - 381,176,899 498,290,178 3.40 - 7.40

 เงินฝ�กสถ�บันก�รเงิน

      ที่ครบกำ�หนดเกินกว่� 

    3 เดือน 142,011,075 70,000,000 - - - 212,011,075 2.00 - 4.75

เงินให้กู้ยืม - - - 4,952,089 - 4,952,089 2.25 - 3.25

หนี้สินทางการเงิน

เจ้�หนี้บริษัทประกันภัยต่อ - - - - 312,415,391 312,415,391 -

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555

อัตร�ดอกเบี้ยคงที่

ระยะเวล�ก�รกำ�หนดอัตร�ดอกเบี้ยใหม่

หรือวันครบกำ�หนด

ภ�ยใน 1 ปี 1 - 5 ปี ม�กกว่� 5 ปี

อัตร�ดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลง

ต�ม

อัตร�ตล�ด ไม่มีดอกเบี้ย รวม

อัตร�ดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี)

 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์

 คว�มเสี่ยงจ�กก�รเปลี่ยนแปลงร�ค�ตล�ดของตร�ส�รลงทุน คือคว�มเสี่ยงที่เกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลงร�ค�ตล�ดของ

ตร�ส�รทุน ที่อ�จทำ�ให้เกิดคว�มผันผวนต่อร�ยได้หรือมูลค่�ของสินทรัพย์ท�งก�รเงิน 

 ณ วนัที ่31 ธนัว�คม 2556 และ 2555 บรษิทัฯมีคว�มเสีย่งจ�กก�รก�รถอืเงนิลงทนุในหลกัทรพัยซ์ึง่ร�ค�จะเปลีย่นแปลง

ไปต�มภ�วะตล�ด

32.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

 คว�มเสี่ยงด�้นสภ�พคล่อง คือ คว�มเสี่ยงที่บริษัทฯ จะไม่ส�ม�รถปฏิบัติต�มภ�ระผูกพันได้เมื่อครบกำ�หนด เนื่องจ�ก

ไม่ส�ม�รถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่ส�ม�รถจัดห�เงินได้เพียงพอต�มคว�มต้องก�รในเวล�ท่ีเหม�ะสม  

ซึ่งอ�จทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ยได้

 สินทรัพย์ท�งก�รเงินของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินสดและร�ยก�รเทียบเท�่เงินสด เงินลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่ง

มีตล�ดซื้อข�ยคล่อง และสำ�หรับเบี้ยประกันภัยค้�งรับและเงินค้�งรับจ�กก�รประกันภัยต่อ ส่วนใหญ่ยังไม่ถึงกำ�หนด

ชำ�ระหรอืค้�งชำ�ระไม่เกนิ 1 ปี และสำ�หรบัเจ้�หนี้บรษิทัประกนัภัยต่อส่วนใหญ่มีระยะเวล�ครบกำ�หนดชำ�ระภ�ยใน 1 ปี
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32.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 มูลค่�ยุติธรรม หม�ยถึง จำ�นวนเงินท่ีผู้ซื้อและผู้ข�ยตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่�ยชำ�ระหนี้สินในขณะที่ทั้ง 

สองฝ่�ยมีคว�มรอบรู้ เต็มใจในก�รแลกเปลี่ยนและส�ม�รถต่อรองร�ค�กันได้อย่�งเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีคว�ม

เกี่ยวข้องกัน

 วิธีก�รกำ�หนดมูลค่�ยุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือท�งก�รเงิน มูลค่�ยุติธรรมจะกำ�หนดจ�กร�ค�ตล�ดล่�สุด 

หรือกำ�หนดขึน้โดยใชเ้กณฑก์�รวดัมลูค�่ท่ีเหม�ะสม โดยบรษิทัฯมกี�รประม�ณก�รมลูค�่ยตุธิรรมของเครื่องมอืท�งก�ร

เงินต�มหลักเกณฑ์ดังนี้

 ก)  สินทรัพย์ท�งก�รเงินที่จะครบกำ�หนดในระยะเวล�อันสั้น ได้แก่ เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด แสดงมูลค่�

ยุติธรรมโดยประม�ณต�มมูลค่�ต�มบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน

 ข)  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ แสดงมูลค่�ยุติธรรมต�มร�ค�ตล�ด หรือคำ�นวณต�มหลักเกณฑ์ก�รประเมินมูลค่�ที่เป็นที่

ยอมรับทั่วไป ห�กกรณีไม่มีร�ค�ตล�ด

 ค)  เงนิใหกู้ย้มืที่ใชอ้ตัร�ดอกเบีย้แบบลอยตวัและไมม่คีว�มเสีย่งทีม่สี�ระสำ�คญัของก�รใหส้นิเชื่อ ถอืต�มจำ�นวนเงนิที่

แสดงในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน

 ง)  เบีย้ประกนัภยัค้�งรบัและเงนิค้�งรบัจ�กก�รประกนัภยัตอ่ แสดงมลูค�่ยตุธิรรมโดยประม�ณต�มมลูค�่ต�มบญัชหีกั

ค�่เผื่อผลข�ดทนุต�มท่ีแสดงในงบแสดงฐ�นะก�รเงนิ เนื่องจ�กลกูหนีส้ว่นใหญย่งัไมถ่งึกำ�หนดชำ�ระหรอืค�้งชำ�ระ

ไม่เกิน 1 ปี 

 จ)  เจ้�หนี้บริษัทประกันภัยต่อ มีกำ�หนดชำ�ระหนี้ภ�ยใน 1 ปี จึงแสดงมูลค่�ยุติธรรมโดยประม�ณต�มมูลค�่ต�มบัญชี

33. การบริหารจัดการทุน
 วัตถุประสงค์ในก�รบริห�รจัดก�รทุนของบริษัทฯ คือก�รดำ�รงไว้ซึ่งคว�มส�ม�รถในก�รดำ�เนินง�นอย่�งต่อเนื่องเพื่อให้

ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีก�รรักษ�สมดุลของโครงสร้�งท�งก�รเงินและดำ�รงเงินกองทุนต�มคว�ม

เสี่ยงให้เป็นไปต�มข้อกำ�หนดของ คปภ. 

34.  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
 เมื่อวันที่ 19 กุมภ�พันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นส�มัญประจำ�ปีเพื่อ

พจิ�รณ�อนุมตัจัิดสรรกำ�ไรสะสมเพื่อจ่�ยเงนิปนัผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ส�มญัและผูถ้อืหุน้บรุมิสทิธทิีย่งัไมไ่ด้ ใชส้ทิธแิปลงสภ�พ

เป็นหุ้นส�มัญรวมจำ�นวน 23,500,000 หุ้น ในอัตร�หุ้นละ 1.02 บ�ท รวมเป็นเงินปันผลจ่�ยทั้งสิ้น 23.97 ล้�นบ�ท 

35. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบก�รเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมก�รของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภ�พันธ์ 2557




