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รายงานก@จการของบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 
ประจำาปี 2556 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
ในรอบปี 2556 ดังนี้

บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 3,406 ล้านบาท เติบโตเพ่ิมขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 9.7 ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโต
ของเบี้ยประกันภัยในธุรกิจประกันภัยรถยนต์และประกันภัยสินค้าทางทะเล และส่วนหนึ่งมาจากการที่บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจ
ไปยังส่วนภูมิภาค ซึ่ง ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีสำานักงานสาขาและสาขาย่อยทั้งสิ้น 15 แห่งในทุกภูมิภาคของประเทศไทย
บริษัทฯ มีผลกำาไรจากการรับประกันภัยทั้งสิ้นจำานวน 145.20 ล้านบาท เป็นผลกำาไรที่ดีกว่าแผนธุรกิจประจำาปีและดีกว่าผลกำาไร
ในปีที่แล้วของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังคงนโยบายในการซื้อประกันภัยต่อ Excess of Loss (XOL) สำาหรับประกันภัยทรัพย์สิน
เพ่ือคุ้มครองอุทกภัยและภัยธรรมชาติ ซึ่งต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยต่อดังกล่าวค่อนข้างสูง เป็นเหตุให้การรับประกันภัยในธุรกิจ
ประกันภัยทรัพย์สินมีผลขาดทุน ส่วนธุรกิจประกันภัยประเภทอื่นๆ มีผลกำาไรทั้งหมด ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าสินไหม
ที่เกิดจากมหาอุทกภัย ไปแล้วทั้งส้ินจำานวน 10,077 ล้านบาท ยังมีสินไหมที่ตั้งสำารองสำาหรับเหตุดังกล่าวอีกจานวนเล็กน้อยำ
ซึง่บริษทัฯ กำ ำ ำาลงัเร่งดาเนนิการชดใชอ้ยู่ สว่นอตัราความเพียงพอในการดารงเงนิกองทนุตามระดบัความเสีย่ง (Capital Adequacy
Ratio) ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ สามารถรักษาอยู่ในอัตราร้อยละ 341 ซึ่งสูงกว่าอัตราที่กฎหมายกำาหนดไว้ที่ร้อยละ 140

บริษัทฯ มีรายได้จากการลงทุนและรายได้อื่นจำานวน 70.37 ล้านบาท รายได้ส่วนใหญ่มาจากดอกเบี้ยและกำาไรจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์ บริษัทฯ มีกำาไรก่อนหักภาษีเงินได้จำานวน 197.33 ล้านบาท และมีกำาไรสุทธิ 158.15 ล้านบาท คิดเป็นกำาไรต่อหุ้น
110.86 บาท

ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีกำาไรที่ดีจากการรับประกันภัย พร้อมกับการเติบโตของเบ้ียประกันภัยนั้น เป็นผลจากความสามารถ
ความร่วมมือร่วมใจ ของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ รวมท้ังการสนับสนุนอย่างดีจากลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับของสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในนามของคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรณพ พรธิติ)	 (นายรัฐพล กิติศักดิ์ไชยกุล)
ประธานกรรมการ	 กรรมการผู้อำานวยการ
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ประวั!@บริษัท 

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 
เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำากัดในเดือนตุลาคม 2555 และเป็นสมาชิกหนึ่งในกลุ่ม
บริษัทประกันภัย MS&AD ด้วยเบี้ยประกันภัยที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมากกว่าสามพันล้านบาทต่อปีในปัจจุบัน บริษัทได้ดำาเนิน
กิจการในประเทศไทยกว่า 120 ปี และมุ่งหวังเป็นบริษัทประกันวินาศภัยต่างชาติชั้นนำาในประเทศไทย ที่พร้อมให้บริการประกัน
วินาศภัยหลากหลายประเภท เช่น ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยการขนส่ง
ทางบก, ทางอากาศ และทางทะเล ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และอื่นๆ ด้วยความเชี่ยวชาญในการให้บริการแก่
ลูกค้าส่วนบุคคล และลูกค้ากลุ่มบรรษัทท้ังชาวไทยและต่างชาติ ผ่านช่องทางการตลาดท่ีหลากหลาย เช่น นายหน้าประกันภัย
ตัวแทนประกันภัย ธนาคารคู่ค้า ตลอดจนลูกค้าที่ทำาประกันภัยตรงกับบริษัท โดยมีสำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและ
มีเครือข่ายสาขากว่า 15 สาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
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เกA่ยวกับ เอ็มเอส Jอนดċ เอดA อ@นชัวรัน�ċ กรDĉป 

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี K:ลด@èงสċ (เอเชAย) จำากัด 
เอม็ เอส ไอ จี โฮลดิง้ส์ (เอเชยี) เปน็สำานกังานใหญส่ว่นภมูภิาคเอเชยีของบรษิทัมติซยุ สมุโิตโม
อนิชวัรนัซ์ จำากดั ทีต่้งัอยูใ่นประเทศสงิคโปร์ ภายใตก้ารบรหิารงานของกล่มุ เอม็เอส แอนด์ เอดี
อินชัวรันซ์ ปัจจุบัน เอ็ม เอส ไอ จี เอเชีย ซึ่งอยู่ภายใต้การนำาของ ประธานกรรมการ มิสเตอร์

โนริอะกิ ฮามานากะ และ กรรมการผู้อำานวยการ มิสเตอร์ อลัน วิลสัน

บริษัท ม@!�Dย สDม@K!Kม อ@นชัวรัน�ċ จำากัด 
บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำากัด ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 ภายใต้
การรวมตัวของบริษัท มิตซุย มารีน แอนด์ ไฟร์ อินชัวรันซ์ จำากัด (มิตซุย มารีน) และ
สุมิโตโม มารีน แอนด์ ไฟร์ อินชัวรันซ์ จำากัด (สุมิโตโม มารีน) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำาด้านประกัน
วินาศภัยที่มีประวัติความเป็นมาท่ียาวนาน ซึ่งทั้งสองบริษัทก่อตั้งในปี พ.ศ. 2461 และ
ปี พ.ศ. 2436 ตามลำาดับ

เอ็มเอส Jอนดċ เอดA อ@นชัวรัน�ċ กรDĉป 
การรวมกลุ่ม เอ็มเอส แอนด์ เอดี อินชัวรันซ์นี้เกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2553 ระหว่างกลุ่ม
บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ โฮลด้ิงส์, บริษัท ไอโออิ อินชัวรันซ์ จำากัด และบริษัท
นิสเซย์ โดวา เจเนอรัล อินชัวรันซ์ จำากัด

ปัจจุบัน เอ็มเอส แอนด์ เอดี เป็นหนึ่งในกลุ่มประกันวินาศภัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
สำานักงานใหญ่ต้ังอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นมีสาขาทั่วโลกทุกภูมิภาคมากกว่า 42 ประเทศ และ
ในทวีปเอเชียถึง 17 ประเทศ เอ็มเอส แอนด์ เอดี ได้ให้บริการใน 5 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจ
ประกันวินาศภัย (ภายในประเทศญี่ปุ่น), ธุรกิจประกันชีวิต (ภายในประเทศญี่ปุ่น),
ธุรกิจในต่างประเทศ, ธุรกิจสถาบันการเงิน และ ธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงภัย
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บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 08

*ัน$ก@จJละวิสัยทัศนċ 

*ัน$ก@จ 
มุ่งมั่นร่วมพัฒนาสังคมที่ไม่หยุดน่ิง และช่วยสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้โลกน้ี โดยการส่งมอบหลักประกันความ
ปลอดภัยและความมั่นคง ด้วยธุรกิจการบริการด้านประกันภัยและบริการทางการเงินผ่านเครือข่ายทั่วโลกของ
บริษัทฯ

วิสัยทัศนċ 
เป็นบริษัทประกันวินาศภัยอันดับ 1 แห่งภูมิภาค ทั้งในด้านเบี้ยประกันภัย ผลกำาไรและคุณภาพการบริการ

08 บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 
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�D��ćาหลักอง�ċกร  
มDćงเน้นลูก�้า 
เรามุ่งมั่นตลอดเวลาที่จะส่งมอบหลักประกันความมั่นคงให้กับลูกค้า	 เพื่อสร้างความ
พงพอใจอย่างสูงสุด

มA�D�$รรม 
เราดำาเนินธุรกิจด้วยความจริงใจ		เป็นธรรม		และเที่ยงตรง

ทำางานเปĎนทAม 
เราเตบิโตกา้วหนา้ไปพรอ้มกนั	ดว้ยการเคารพและยอมรับความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั
รวมถึงการแบ่งปันความรู้	และแนวคิดต่างๆ

มA�วามสร้างสรร�ċ 
เรารบัฟงัผูเ้กีย่วขอ้งทกุภาคสว่น	เพ่ือนำามาพัฒนากระบวนการทำางานและการดำาเนนิ
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

เปĎนมCออาชA* 
เราท่มุเทอยา่งตอ่เนื่องในการพัฒนาทกัษะและความเช่ยีวชาญ เพื่อสง่มอบการบรกิาร
ที่มีคุณภาพสูงสุด
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คณะกรรมการบริษัท 
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

กรรมการผู้อำานวยการ 
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการ 
สรรหาและกำาหนด 

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายกำากับ 
การปฏิบัติตามข้อ 

กำาหนด 

ฝ่ายพัฒนา 
ธุรกิจตัวแทน 

ฝ่ายพัฒนา 
ธุรกิจนายหน้า 

ฝ่ายบริการ 
ธุรกิจ 

ฝ่ายการเงิน 
และบัญชี 

ฝ่ายเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ฝ่ายทรัพยากร 
มนุษย์และ 
คุณภาพ 
บริการ 

ฝ่ายการตลาด 
และสื่อสาร 
องค์กร 

ฝ่ายพัฒนา 
ธุรกิจสถาบัน 
การเงิน 

ฝ่ายพัฒนา 
ธุรกิจลูกค้า 

ตรงและตัวแทน 
อาวุโส

 ฝ่ายองค์กร 
สัมพันธ์ 

ฝ่ายตรวจสอบ 
ภายใน 

โครงสร้างองค์กร 

10 บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 



รายงานผล 
การดำาเนินงาน 
ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 
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รายงาน(ล 
การดำาเน@นงาน�วาม 
รับ(@ดชอบ!ćอสัง�ม 

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันกัย (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

ได้ตระหนักและดำาเนินกิจการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 โดยคำานึงถึงประโยชน์ร่วมระหว่างองค์กรและชุมชนในด้านต่างๆ
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	

กิจกรรมต่างๆที่บริษัทได้จัดขึ้นไม่เพียงแต่จะคำานึงถึงปัจจัยทางด้านศีลธรรมเท่านั้น	 แต่ยังเป็นพื้นฐานในการสร้างและรักษาการ
ปฏิบัติงานทางธุรกิจของบริษัทฯให้ประสบความสำาเร็จแบบยั่งยืน	และพัฒนาให้สังคมเจริญเติบโตไปพร้อมกัน

K�รงการเ*ù่อนชćวยเ*ù่อน (ชćวยเหลCอ(ู้ประสบภัย*ายD�Dปเปอรċไ!้)DĂนไหćเหยAยน) 
เพ่ือเปน็การชว่ยเหลอืดา้นมนษุยธรรมใหก้บัผูป้ระสบภัยซปุเปอร์พายไตฝุ่้นไหเ่หยยีน	บรษิทัฯ	ไดจ้ดักจิกรรม “Friends	Help

Friends”	ให้พนักงานไดร้ว่มบริจาคเงนิชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัตามจติศรทัธา โดยยอดบรจิาคจากพนกังานและผูบ้รหิาร	70,000	บาท
ซึ่งเงินบริจาคในครั้งน้ีได้ถูกสมทบเพ่ิมข้ึนอีก	 1	 เท่าจากงบประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท	 เป็นยอดเงินรวม
ทัง้สิน้	140,000	บาท	ซึง่ไดท้ำาการสง่มอบใหส้ภากาชาดไทย	เพ่ือนำาไปใชเ้ปน็ทนุในการสนบัสนนุภารกิจชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพายุ
ซุปเปอร์ไต้ฝุ่นฯ	ที่ประเทศฟลิปป�นส์ต่อไป

12 บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 



K�รงการบริจา�Kลห@! 
บริษทัฯไดจ้ดัโครงการบรจิาคโลหติ	รว่มกบัโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	เพ่ือใหพ้นกังานมีโอกาสชว่ยเหลอืเพ่ือนมนษุย	์และสรา้ง

จติสำานกึอนัดตีอ่การอยูร่ว่มกนัในสงัคม	โครงการดงักลา่วไดร้บัการตอบรบัเปน็อยา่งดจีากพนกังานภายในบรษิทัฯ	และพนกังาน
จากบริษัทข้างเคียงซึ่งเดินทางมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำานวนมาก

K�รงการมอบทDนการศBกษาบD!รของ*นักงานเอ็ม เอส ไอ จี 
บริษัทฯมีนโยบายสนันสนุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานเพื่อให้มีความก้าวหน้าในการศึกษา	โดยการคัดเลือก

จะมีหลักเกณฑ์ดังนี้

-	 ระดับประถมวัย	จะต้องมีเกรดเฉลี่ย	3.2	ขึ้นไป
-	 ระดับมัธยมปลายและปริญญาตรี	จะต้องมีเกรดเฉลี่ย	3.0	ขึ้นไป

ซึ่งในปี	2556	บริษัทฯได้มอบรางวัลทุนการศึกษา	จำานวน	56	ทุน	เป็นเงินมูลค่า	280,000	บาท	ให้กับบุตร
ของพนักงานทั้งจากสำานักงานใหญ่และจากสาขาภูมิภาคทั่วประเทศ
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K�รงการ*นักงานมAสDข 

บริษัทฯ	 ตระหนักถึงสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงของ
พนักงาน	 เพ่ือเป็นแรงสนับสนุนให้พนักงานมีทัศนคติ
ที่ดีในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพพนักงาน
เป็นประจำาทุกปี	 และมีกิจกรรมวันกีฬาสี	 เพ่ือให้พนักงาน
ไดผ้อ่นคลาย	และเลน่กฬีารว่มกนั	นอกจากจะไดส้ขุภาพดแีลว้
พนักงานยังได้ทำาความรู้จักกันมากย่ิงขึ้น	 เรียนรู้การทำางาน
เป็นทีม	และสร้างความผูกพันกับองค์กร

K�รงการ ¨.©.¯.  
(¨ÉÚÉÐÓÔÍÒË ©ÈÙÇÅØÍÓÒ ÊÓÖ ¯ÍÈ×)  

บริษัท	 เอ็ม เอส	 ไอ	 จี	 ประกันภัย	 (ประเทศไทย)	 จำากัด
(มหาชน)	 นำาโดยคุณรัฐพล	 กิติศักดิ์ ไชยกุล	 กรรมการ
ผู้อำานวยการ	 ร่วมกับพนักงานบริษัทได้จัดโครงการช่วยเหลือ
สังคมและเยาวชน	 ภายใต้โครงการ	 D.E.K. (โครงการพัฒนา
การเรียนรู้เยาวชน)	 ให้กับโรงเรียนตำารวจตระเวณชายแดน
ในจังหวัดสระแก้ว	โดยมีการจัดกิจกรรม	ทาสีโรงเรียนเพื่อน้อง	
เป็นการช่วยปรับปรุงอาคารเรียน	 และสภาพแวดล้อมโดยรอบ
ของโรงเรียน	 เช่น	 โรงอาหาร	 ห้องเรียน	 ห้องน้ำา	 และ	 จัดหา
อุปกรณ์สนับสนุนการกีฬา

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ทำางานร่วมกับสมาคมฟตบอล
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	 จัดกิจกรรม	 ฟตบอล
คลนีคิ	เพ่ือฝ�กสอนทกัษะการเลน่ฟตบอลใหก้บันักเรยีนทีส่นใจ
ในกีฬาฟตบอลอีกด้วย

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 14



เอ็ม เอส ไอ จี รćวมสนับสนDนสมา�ม+ï!บอลJหćงประเทศไทย Lน*ระบรมราชูป"ัมภċ 
รDćนอายD 12 � 14 ปี อยćางเปĎนทางการ 

เอ็ม เอส	 ไอ	 จี	 ประเทศไทย	 ร่วมเป็นผู้สนับสนุนสมาคมฟตบอลแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 สนับสนุนฟตบอล
เยาวชนทีมชาติไทย	รุ่นอายุ	12-14	ปี	อย่างเป็นทางการ	โดย

1.	 ร่วมสนับสนุนประกันการเดินทางให้กับนักกีฬาเยาวชนฟตบอลทีมชาติในแต่ละการแข่งขันท่ีได้จัดข้ึนในประเทศญ่ีปุ่น,
สาธารณรัฐประชาชนจีน,	สาธารณรัฐเกาหลี,	สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า	และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

2.	 สนับสนุนการคัดเลือกเยาวชนทีมชาติรุ่นอายุ 12	 ปี จาก	 5	 ภูมิภาคท่ัวประเทศไทย	 ซ่ึงจังหวัดท่ีทำาการคัดเลือก	 ได้แก่
จังหวัดเชียงใหม่	 (ภาคเหนือ),	 จังหวัดขอนแก่น	 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ),	 จังหวัดกาญจนบุรี	 (ภาคกลาง),	 จังหวัดระยอง	
(ภาคตะวันออก)	และ	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	(ภาคใต้)

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเอ็ม เอส	 ไอ จี	 ฟตบอลคลีนิกให้กับเยาวชนท่ีมาเข้าร่วมในการคัดเลือก	 รวมถึงบุตรหลาน
ของลูกค้าเอ็ม	 เอส ไอ	 จี	 ที่มีความสนใจในกีฬาฟตบอลมาฝ�กทักษะกับทางทีมผู้ฝ�กสอนเยาวชนทีมชาติไทยฯ	 ซึ่งกิจกรรมนี้
ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วม	ผ่านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในจังหวัดต่างๆและจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำานวนมาก
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ข้อมูลทางการเงิน 

16 บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 



ราย�าน�อ�ผู้สอบบัญชAรับอนุญา!

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำ กัด (มห ชน) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วย 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และ 
งบกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและเรื่องอื่นๆ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผูบ้รหิารเปน็ผูร้บัผดิชอบในการจดัทำ ำาและการนาเสนองบการเงนิเหล่าน้ีโดยถกูต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
และรบัผดิชอบเกีย่วกับการควบคมุภายในท่ีผูบ้รหิารพจิารณาวา่จำ ำาเปน็เพือ่ใหส้ามารถจดัทางบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลู 
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ขา้พเจา้เปน็ผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ตอ่งบการเงนิดงักลา่วจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจ 
สอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ี ำ ำซึง่กาหนดใหข้า้พเจา้ปฏบิตัติามขอ้กาหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและปฏบิตังิานตรวจ 
สอบเพือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่งบการเงนิปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคญัหรอืไม ่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน 
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท ่ี
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว 
ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อ 
ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการ 
ควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหต ุ
สมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดำาเนินงานและ กระแสเงินสด 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

(บุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ) 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 7900 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด 
กรุงเทพมหานคร 
18 มีนาคม 2557 
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บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 18

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

�บJสด��านะการเ�ิน
(หน่วย : บาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 655,446,971 287,464,701 

รายได้จากการลงทุนค้างรับ 13,037,096 10,894,461 

เบี้ยประกันภัยค้างรับ 6 573,692,527 500,441,345 

ลูกหนี้และสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 7, 25 2,411,874,029 8,061,201,313 

สินทรัพย์ลงทุน 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 8, 26 

เงินลงทุนเผื่อขาย 1,386,231,455 1,229,337,747

      เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด 113,923,280 110,330,421 

1,196,880 1,196,880 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 199,709,082 192,998,491 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 7,158,750 7,319,422 

ค่าใช้จ่ายในการหาประกันภัยรอตัดบัญชี 378,351,809 339,852,784 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 10 180,606,241 160,742,601 

สินทรัพย์อื่น 44,880,809 43,598,670 

รวมสินทรัพย์ 5,966,108,929 10,945,378,836 

ส@นทร*ัยċ

�� $ันวาคม

หมายเหตุ 2556 2555
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บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

�บJสด��านะการเ�ิน (!่อ)
(หน่วย : บาท)

�� $ันวาคม

31,858,201 

399,134,629 

2,547,922,476 

1,471,527,277 

125,178,892 

315,889,783 

4,891,511,258 

142,666,200 

142,666,200 

146,068,797 

14,266,620 

770,668,718 

927,336 

1,074,597,671 

5,966,108,929 

2556 2555หนARส@นJ1ะส่วน�อ�ผู้ถือหุ้น หมายเหตุ

หนี้สิน

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 9,246,533 

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 11, 25 412,774,911 

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 

สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 12 7,893,718,429 

สำารองเบี้ยประกันภัย 13 1,283,213,420 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 14 104,257,144 

หนี้สินอื่น 15, 25 294,577,012 

รวมหนี้สิน 9,997,787,449 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนเรือนหุ้น 16 

ทุนจดทะเบียน 142,666,200

    ทุนที่ออกและชำาระแล้ว 142,666,200 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 16 146,068,797 

กำาไรสะสม 

จัดสรรแล้ว 

ทุนสำารองตามกฎหมาย 17 14,266,620 

ยังไม่ได้จัดสรร 637,858,901 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของ 

เงินลงทุนเผื่อขาย 8, 17 6,730,869 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 947,591,387 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,945,378,836 



บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 20 

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

�บกำาไร�าดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย : บาท)

�� $ันวาคม

หมายเหตุ 2556 2555

รายได้ 18 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ 25 2,402,659,470 2,047,602,175 

รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 25 143,790,398 181,375,384 

รวมร ยได้ 2,546,449,868 2,228,977,559 

ค่าใช้จ่าย 18 

การรับประกันภัย 

ค่าสินไหมทดแทน 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน 14, 20 1,246,300,804 1,105,370,589 

ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 25 467,941,572 436,102,886 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 14, 20 376,256,838 336,511,514 

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 14, 19, 20, 25 310,749,759 293,797,658 

รวมค่ ใช้จ่ ย 2,401,248,973 2,171,782,647 

กำ ไรจ กก รรับประกันภัย 145,200,895 57,194,912 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 45,597,799 49,314,734 

กำาไรจากเงินลงทุน 8,919,183 10,424,362 

รายได้อื่น 25 15,912,029 10,954,218 

ค่าใช้จ่ายอื่น (59,344) (5,519) 

กำ ไรจ กก รดำ เนินง น 215,570,562 127,882,707 

เงินสมทบสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 8,995,767 8,208,849 

เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย 27 8,495,767 7,708,848 

เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยรถยนต์ 752,484 683,940 

กำ ไรก่อนภ ษีเงินได้ 197,326,544 111,281,070 

ภาษีเงินได้ 21 (39,172,390) (47,114,921) 

กำ ไรสำ หรับปี 158,154,154 64,166,149 

กำ ไรข ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

(7,254,416) 12,247,920 

สำาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน 

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

15 (4,930,508) 

2,436,984 

-

(2,564,614) 

กำ ไรข ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ หรับปี - สุทธิจ กภ ษี (9,747,940) 9,683,306 

กำ ไรข ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ หรับปี 148,406,214 73,849,455 

กำ ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ น 22 110.86 44.98 



บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

�บJสด�การเป1AQยนJป1�ส่วน�อ�ผู้ถือหุ้น

(หน่วย : บาท)

กำาไรสะสม
อ�คċประกอบอืQน

�อ�ส่วน
�อ�ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

ทุนเรõอนหุ้น
ทAQออกJ1ะ
ชำาระJ1้ว ส่วนเก@นมู1ค่าหุ้น

ทุนสำารอ�!าม
ก�หมาย ยั�ไม่ได้จัดสรร

ผ1!่า�จากการ
เป1AQยนJป1�

Lนมู1ค่า
ยุ!@$รรมสุท$ิ
�อ�เ�ิน1�ทุน

เผืQอ�าย
รวมส่วน�อ�

ผู้ถือหุ้น

สำ หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว คม 2555 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกร คม 2555 

ร ยก รกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ ส่วนของผู้ถือหุ้น 

142,666,200 146,068,797 14,266,620 580,826,062 (2,952,437) 880,875,242 

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

กำ ไรข ดทุนเบ็ดเสร็จสำ หรับปี 

23  -

-

-

-

-

-

(7,133,310) 

(7,133,310) 

-

-

(7,133,310) 

(7,133,310) 

กำาไร 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

- - - 64,166,149 - 64,166,149 

เงินลงทุนเผื่อขาย 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิจากภาษีเงินได้ 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิที่โอนไปกำาไรหรือขาดทุน - สุทธิจากภาษีเงินได้

-

-

-

-

-

-

-

-

8,215,772 

1,467,534 

8,215,772 

1,467,534 

รวมกำ ไรข ดทุนเบ็ดเสร็จสำ หรับปี  - - - 64,166,149 9,683,306 73,849,455 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันว คม 2555 142,666,200 146,068,797 14,266,620 637,858,901 6,730,869 947,591,387 

รายงานประจำาปี 2556 21 



บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

�บJสด�การเป1AQยนJป1�ส่วน�อ�ผู้ถือหุ้น (!่อ)
(หน่วย : บาท) 

กำาไรสะสม

อ�คċประกอบอืQน
�อ�ส่วน

�อ�ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

สำ หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว คม 2556 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกร คม 2556 

ร ยก รกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ ส่วนของผู้ถือหุ้น 

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 23

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

กำ ไรข ดทุนเบ็ดเสร็จสำ หรับปี 

กำาไร 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

เงินลงทุนเผื่อขาย 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิจากภาษีเงินได้ 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิที่โอนไปกำาไรหรือขาดทุน - สุทธิจากภาษีเงินได้

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำาหรับ 

โครงการผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 15

รวมกำ ไรข ดทุนเบ็ดเสร็จสำ หรับปี 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันว คม 2556 

ทุนเรõอนหุ้น
ทAQออกJ1ะ ทุนสำารอ�!าม
ชำาระJ1้ว ส่วนเก@นมู1ค่าหุ้น ก�หมาย

142,666,200 146,068,797 14,266,620 

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

142,666,200 146,068,797 14,266,620 

ผ1!่า�จากการ
เป1AQยนJป1�

Lนมู1ค่า
ยุ!@$รรมสุท$ิ
�อ�เ�ิน1�ทุน รวมส่วน�อ�

ยั�ไม่ได้จัดสรร เผืQอ�าย ผู้ถือหุ้น

637,858,901 6,730,869 947,591,387 

(21,399,930) - (21,399,930) 

(21,399,930) - (21,399,930) 

158,154,154 - 158,154,154 

- (792,047) (792,047) 

- (5,011,486) (5,011,486) 

(3,944,407) - (3,944,407) 

154,209,747 (5,803,533) 148,406,214 

770,668,718 927,336 1,074,597,671 

22 บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 
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บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

�บกระJสเ�ินสด
(หน่วย : บาท)

สำาหรับปÿส@èนสุดวันทAQ �� $ันวาคม

หมายเหตุ 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง 3,305,683,247 3,048,346,499 

เงินรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 3,140,540,515 5,606,517,976 

ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง (4,671,224,284) (7,946,244,004) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง (73,750,051) (54,017,870) 

ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง (504,116,350) (462,664,770) 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น (344,272,043) (295,562,927) 

ดอกเบี้ยรับ 43,034,153 55,878,421 

เงินปันผลรับ 1,554,400 1,293,457 

รายได้จากการลงทุนอื่น 7,785,793 9,422,447 

รายได้อื่น 14,283,945 10,617,301 

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน  (310,564,912) (293,751,434) 

ค่าใช้จ่ายอื่น (59,344) (5,519) 

ภาษีเงินได้ (33,987,377) (21,602,785) 

เงินสดสุทธิได้ม จ ก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ เนินง น 574,907,692 (341,773,208) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดได้มาจาก

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 989,532,889 1,813,453,111 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,633,458 373,748 

เงินสดได้ม จ กกิจกรรมลงทุน 991,166,347 1,813,826,859 



บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 24 

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

�บกระJสเ�ินสด (!่อ)
(หน่วย : บาท)

กระแสเงินสดใช้ไปใน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (1,153,681,012) (1,484,637,572) 

เงินฝากสถาบันการเงิน (3,592,859) (3,511,164) 

อาคารและอุปกรณ์ (19,417,968) (13,157,042) 

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,176,691,839) (1,501,305,778) 

เงินสดสุทธิได้ม จ ก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (185,525,492) 312,521,081 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปันผล 23 (21,399,930) (7,133,310) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดห เงิน (21,399,930) (7,133,310) 

เงินสดและร ยก รเทียบเท่ เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 367,982,270 (36,385,437) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 287,464,701 323,850,138 

เงินสดและร ยก รเทียบเท่ เงินสด ณ วันที่ 31 ธันว คม 5 655,446,971 287,464,701 

สำาหรับปÿส@èนสุดวันทAQ �� $ันวาคม

หมายเหตุ 2556 2555



รายงานประจำาปี 2556 25 

5

10

15

20

25

30

ราย�าน�อ�ผู้สอบบัญชAรับอนุญา! 

หม ยเหตุ ส รบัญ 

1 ข้อมูลทั่วไป 
2 เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน 
3 ผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยของไทย 
4 นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6 เบี้ยประกันภัยค้างรับ 
7 ลูกหนี้และสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 
8 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
11 เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 
12 สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 
13 สำารองเบี้ยประกันภัย 
14 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

หนี้สินอื่น 
16 ทุนเรือนหุ้น 
17 สำารอง 
18 การรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกันภัย 
19 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
21 ภาษีเงินได้ 
22 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
23 เงินปันผล 
24 เครื่องมือทางการเงิน 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
26 หลักทรัพย์และทรัพย์สินประกันวางไว้กับนายทะเบียน 
27 เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย 
28 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
29 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน 
31 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 



ราย�าน�อ�ผู้สอบบัญชAรับอนุญา! 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 

1 ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่ 
อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่เลขที่ 1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

บริษัทใหญ่ในลำาดับสูงสุดได้แก่ MS&AD Insurance Group Holdings, Inc ซึ่งเป็นนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศ 
ญี่ปุ่นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้แก่ MSIG Holdings (Asia) Pte. Ltd. (ถือหุ้นร้อยละ 49) ซึ่งเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นใน 
ประเทศสิงคโปร์และบริษัท หยาดหิมะ จำากัด (ถือหุ้นร้อยละ 31) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย 

บริษัทดำาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการรับประกันวินาศภัย 

2 เกณฑ์ก รจัดทำ งบก รเงิน 

(ก)	 เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนีจ้ดัทำาขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถงึแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัชีฯ 
(“สภาวชิาชพีบญัช”ี) และประกาศสำานักงานคณะกรรมการกำากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั เรือ่งหลกัเกณฑ ์
วธิกีาร เงือ่นไข และระยะเวลาในการจดัทำาและยืน่งบการเงนิและรายงานเกีย่วกบัผลการดำาเนนิงานของบรษิทัประกนัวนิาศภัย 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ซึ่งสามารถใช้รูปแบบ งบการเงินตามประกาศฉบับเดิม ลงวันที่ 27 
พฤษภาคม 2553 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของบริษัทและมีผล 
บังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้บริหารเชื่อว่าการนำามาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวมาบังคับใช้ ไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำาคัญต่องบการเงินของบริษัท 

นอกเหนอืจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหมข่า้งตน้ สภาวชิาชพีบญัชไีดอ้อกและปรบัปรงุมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซ่ึงมีผลบังคับสำาหรับงบการเงินท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท ่ี 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป และ 
ไมไ่ดม้กีารนำามาใชส้ำาหรบัการจดัทำางบการเงนินี้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีออกและปรับปรงุใหมท่ี่เกีย่วกบัการดำาเนนิ 
งานของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31 

(ข)	 เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี 

(ค)	 สกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานและนำาเสนองบการเงิน

งบการเงินนีจ้ดัทำาและแสดงหนว่ยเงนิตราเปน็เงนิบาทซึง่เปน็สกลุเงนิท่ีใชใ้นการดำาเนินงานของบรษิทั ข้อมลูทางการเงนิท้ังหมด 
มีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น 

26 บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 



(ง)	 การประมาณการและใช้วิจารณญาณ

ในการจัดทำางบการเงินนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและ 
ขอ้สมมตฐิานหลายประการ ซึง่มผีลกระทบตอ่การกำ ำาหนดนโยบายการบญัชแีละการรายงานจานวนเงนิทีเ่กีย่วกบั สนิทรพัย ์
หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้ 

ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัทำางบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอยา่งตอ่เนือ่ง การปรบัประมาณการทางบัญช ี
จะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ 

ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่สำาคัญในการกำาหนดนโยบายการบัญชี  
มีผลกระทบสำาคัญต่อการรับรู้จำานวนเงินในงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้  

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ผลกระทบจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยของไทย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ลูกหนี้และสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ  
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

 3 ผลกระทบจ กเหตุก รณ์มห อุทกภัยของไทย 

ผูบ้รหิารไดต้ดิตามอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ปรบัปรงุคา่สนิไหมทดแทนน้ำ ีาทว่มทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทยในชว่งปลายป 2554 และได ้
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนที่เหมาะสมที่สุดมีจำานวน 11.6 พันล้านบาท (2555: 13.5 พันล้านบาท) ซึ่งเป็นค่าสินไหม 
ทดแทนที่จะได้รับคืนจากผู้เอาประกันภัยต่อโดยประมาณจำานวน 11.5 พันล้านบาท (2555: 13.4 พันล้านบาท) ผู้บริหารได้ 
ประมาณการจากคา่สนิไหมทดแทนทีไ่ดร้บัแจง้เหตแุลว้ ซึง่ไดร้บัขอ้มลูจากผูเ้ชีย่วชาญสำ ำารวจภยัสาหรบัประมาณคา่สนิไหม 
ทดแทนท่ีมีนัยสำ ้ ่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทได้จ่าย าคัญ และข้อมูลประมาณการคณิตศาสตร์ประกันภัย ท้ังนี จนถึงวันท ี
คา่สนิไหมทดแทนน้ำ ำ าทว่มใหก้บัผูเ้อาประกันภยัทัง้หมดเป็นจานวนเงนิ 10.1 พนัลา้นบาท และไดร้บัคา่สนิไหมทดแทนรบัคนื 
จากผู้เอาประกันภัยต่อทั้งหมดเป็นจำานวนเงิน 9.6 พันล้านบาท 

4 นโยบ ยก รบัญชีที่สำ คัญ 

นโยบายการบัญชีที่นำาเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำาเสมอสำาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน 

(ก)	 เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดำาเนินงาน (บาท) โดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วัน 
ที่เกิดรายการ 

รายงานประจำาปี 2556 27 



สนิทรพัยแ์ละหนีสิ้นทีเ่ปน็ตวัเงนิและเปน็เงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีร่ายงาน แปลงคา่เปน็สกลุเงนิทีใ่ชใ้นการดำาเนนิงานโดย 
ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำาไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในกำาไรหรือขาดทุน 

(ข)	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผ่ือเรียก 
และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง 

(ค)	 เบี้ยประกันภัยค้างรับ เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อและลูกหนี้อื่น

เบ้ียประกนัภัยคา้งรบั เงนิคา้งรบัเกีย่วกบัการประกนัภยัตอ่และลกูหนีอ้ืน่แสดงในราคาตามใบแจง้หนีห้กัคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำาระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำาระหนี้ในอนาคตของ 
ลูกหนี้ ลูกหนี้จะถูกตัดจำาหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ 

(ง)	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

ตราสารหนี้ซึ่งบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนครบกำาหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด เงินลงทุนที่จะถือ 
จนครบกำาหนดแสดงในราคาทุนตัดจำาหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่าง ราคาทุนที่ซื้อมา 
กับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ ที่เหลือ 

ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากท่ีต้ังใจถือไว้จนครบกำาหนด 
จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผ่ือขาย ภายหลังการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผ่ือขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปล่ียนแปลง 
ทีไ่มใ่ชผ่ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่และผลตา่งของสกลุเงนิตราตา่งประเทศของรายการทีเ่ปน็ตวัเงนิบนัทกึโดยตรงในส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน เมื่อมี 
การจำาหนา่ยเงนิลงทนุจะรบัรู้ผลกำาไรหรือขาดทนุทีเ่คยบันทกึในส่วนของผู้ถอืหุน้โดยตรงเขา้กำาไรหรือขาดทนุ ในกรณทีีเ่ป็น 
เงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ยจะต้องบันทึกดอกเบี้ยในกำาไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด แสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน 

การจำาหน่ายเงินลงทุน

เมือ่มกีารจำ ำ ำาหนา่ยเงนิลงทนุ ผลตา่งระหวา่งจานวนเงนิสทุธทิีไ่ดร้บัและมลูคา่ตามบญัชแีละรวมถึงกาไรหรอืขาดทนุสะสมจาก 
การตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในกำาไรหรือขาดทุน 

ในกรณีที่บริษัทจำาหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคำานวณต้นทุนสำาหรับเงินลงทุนที่จำาหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยัง 
ถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ หนักปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด 
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(จ)	 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

การรับรู้และการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า 

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เก่ียวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง 
รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอย ู่
ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และ 
ต้นทุนการกู้ยืม สำาหรับเคร่ืองมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธ์ซอฟแวร์ซึ่งไม่สามารถทำางานได้โดยปราศจากลิขสิทธ์ซอฟแวร์นั้น 
ให้ถือว่าลิขสิทธ์ซอฟแวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ 

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน ต้องบันทึกแต่ละส่วน 
ประกอบที่มีนัยสำาคัญแยกต่างหากจากกัน 

กำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำาหน่ายกับ 
มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในกำาไรหรือขาดทุน 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้าม ี
ความเปน็ไปไดค้อ่นขา้งแนท่ีบ่รษิทัจะไดร้บัประโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวดัมลูคา่ตน้ทนุของ 
รายการน้ันได้อย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจำาหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อม 
บำารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำาจะรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำ ์านวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของสินทรัพย ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยน 
แทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ 

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำ ำาไรหรือขาดทุนคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 
ของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้ 

อาคาร 50 ปี  
ส่วนปรับปรุงอาคาร 20 และ 33 ปี  
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ 5 ปี  
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3, 5 และ 7 ปี  
ยานพาหนะ 5 ปี  

รายงานประจำาปี 2556 29 



บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์และมูลค่าคงเหลือถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี 
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

(ฉ)	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ที่บริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจำากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสม และผลขาดทุน 
จากการด้อยค่าสะสม 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยรวมเป็นสินทรัพย ์
ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น และค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น 

ค่าตัดจำาหน่าย

ค่าตัดจำาหน่ายคำานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หักด้วยมูลค่าคงเหลือ  

คา่ตดัจำ ำ าหนา่ยรบัรูใ้นกาไรหรอืขาดทนุโดยวธิเีสน้ตรงซึง่โดยส่วนใหญจ่ะสะท้อนรปูแบบท่ีคาดวา่จะได้รับประโยชน์ในอนาคต 
จากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเริ่มตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
เมือ่สนิทรพัยน์ัน้พรอ้มทีจ่ะใหป้ระโยชน ์ ำระยะเวลาทีค่าดวา่จะไดร้บัประโยชนส์าหรบัปปีจัจบุนัและปเีปรยีบเทยีบแสดงไดด้งัน ี้

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ 5 และ 10 ปี 

วธิกีารตดัจำ ์าหนา่ย ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดร้บัประโยชนและมลูคา่คงเหลอืจะไดร้บัการทบทวนทกุสิน้รอบปบีญัชแีละปรบัปรงุ 
ตามความเหมาะสม 

(ช)	 การด้อยค่า

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งช้ีเรื่องการด้อยค่าหรือไม ่ ในกรณีท่ีมีข้อ 
บ่งชี้จะทำาการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน 

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 
สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำาไรหรือขาดทุน 

เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความ 
ชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในกำาไรหรือ 
ขาดทุนโดยไม่ต้องปรับกับยอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บันทึกในกำาไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่าง 
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ราคาทุนที่ซ้ือกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับ 
รู้แล้วในกำาไรหรือขาดทุน 

การคำานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหลักทรัพย์ที่ถือไว้จนกว่าจะครบกำ ำาหนด คานวณโดยการหามูลค่าปัจจุบันของประมาณการ 
กระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามสัญญาเดิม 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินสำาหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย คำานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ หรือมูลค่า 
ยตุธิรรมของสนิทรพัยห์กัตน้ทนุในการขายแลว้แตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ ในการประเมนิมลูคา่จากการใชข้องสนิทรพัย ์ประมาณ 
การกระแสเงนิสดทีจ่ะไดร้บัในอนาคตจะคดิลดเปน็มลูคา่ปจัจบุนัโดยใชอ้ตัราคดิลดกอ่นคำานงึภาษเีงนิไดเ้พือ่ใหส้ะท้อนมลูค่า 
ที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำาหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแส 
เงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่นจะให้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดท ่ี
สินทรัพย์นั้นมีความเกี่ยวข้องด้วย 

การกลับรายการด้อยค่า

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และ 
การเพิม่ขึน้นัน้สมัพนัธโ์ดยตรงกับขาดทนุจากการดอ้ยคา่ทีเ่คยรบัรูใ้นกำ ำาไรหรอืขาดทนุ สาหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิท่ีบันทกึ 
โดยวิธีราคาทุนตัดจำาหน่ายและตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกบันทึกในกำาไรหรือ 
ขาดทุน ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรง 
ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออก 
รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการ 
ที่ใช้ในการคำานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของ 
สินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตัดจำาหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบันทึกขาดทุน 
จากการด้อยค่ามาก่อน 

(ซ)	 สำารองเบี้ยประกันภัย

สำารองเบี้ยประกันภัยประกอบด้วยสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ และสำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด 

สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เป็นสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ จะรับรู้เป็นรายได้ในปีบัญชีถัดไป คำานวณ 
แยกแต่ละกรมธรรม์ตามวิธีเฉลี่ยเป็นรายวันจากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (วิธีเศษหนึ่งส่วนสามร้อยหกสิบห้า) 

รายงานประจำาปี 2556 31 



สำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด

สำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดเป็นประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่จะคาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลา 
เอาประกันที่เหลืออยู่สำ ่าหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู ตามการวิเคราะห์ข้อมูลค่าสินไหมทดแทนในอดีตโดย 
นักคณิตศาสตร์์ประกันภัย 

สำารองความเสี่ยงภัยท่ียังไม่สิ้นสุดจะถูกรับรู้ในงบการเงินในกรณีที่สำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดมากกว่าสำารองเบี้ย 
ประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 

(ฌ)	 สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

บรษิทับนัทกึบญัชสีำารองคา่สนิไหมทดแทนเมือ่ไดร้บัแจง้การเรยีกชดเชยจากผูเ้อาประกนัอยา่งเปน็ทางการ โดยบนัทกึตาม 
มูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทนที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระหรือผู้ประเมินของบริษัทแล้วแต่กรณี และบริษัทได้ตั้ง 
สำารองสำาหรับค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดข้ึนแต่ยังมิได้รายงาน (Incurred but not yet reported) ซ่ึงถูกประเมินโดย 
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

(ญ)	 เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อและเจ้าหนี้อื่น

เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน 

(ฎ)	 ผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทได้จัดโครงการผลประโยชน์พนักงานหลายโครงการดังต่อไปนี้ 

โครงการสมทบเงิน

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซึ่งบริษัทจ่ายสมทบเป็นจำานวนเงินท่ีแน่นอนไปอีก 
กิจการหนึ่งแยกต่างหาก (กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ) และบริษัทจะไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมาน 
ที่จะต้องจ่ายสมทบเพิ่มเติม ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำาไรหรือ 
ขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำางานให้กับกิจการ 

โครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้

โครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้เป็นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน 
คำานวณโดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกำาหนดไว้ถูก 
คำ ำานวณแยกตา่งหากเปน็รายโครงการจากการประมาณผลประโยชนใ์นอนาคตทีเ่กดิจากการทางานของพนกังานในปจัจบุนั 
และในงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดเป็นอัตรา ณ วันที่ 
รายงานจากเส้นอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมีระยะเวลาครบกำาหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาครบกำาหนดชำาระ 
ถัวเฉลี่ยภาระผูกพันของบริษัท 

บรษิทัรบัรูก้ำ ำาไรขาดทนุจากการประมาณตามหลกัการคณติศาสตรป์ระกนัภยัทัง้หมดทีเ่กดิข้ึนในรายการกาไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ 
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ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ภาระผกูพนัผลประโยชนร์ะยะส้นัของพนกังานวดัมลูคา่โดยมไิดค้ดิลดกระแสเงนิสดและรบัร้เูปน็คา่ใชจ้า่ยเม่อืพนกังานทำางานให ้

หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำ ำาระสาหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้น หากบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมาย 
หรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการท่ีพนักงานได้ทำางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถ 
ประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล 

(ฏ)	 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือบริษัทมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันหรือก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจาก 
เหตุการณ์ในอดีตและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพ่ือชำาระภาระหนี้สิน 
ดงักลา่ว ประมาณการหนีส้นิพจิารณาจากการคดิลดกระแสเงนิสดทีจ่ะจา่ยในอนาคตโดยใชอ้ตัราคดิลดในตลาดปจัจุบันกอ่น 
คำานงึถงึภาษเีงนิได้ เพือ่ใหส้ะทอ้นจำานวนทีอ่าจประเมนิไดใ้นตลาดปจัจบุนัซึง่แปรไปตามเวลาและความเสีย่งทีม่ีตอ่หนีสิ้น 
ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน 

(ฐ)	 รายได้

เบี้ยประกันภัย

รายไดค้า่เบีย้ประกันภยัรบัรบัรูเ้ปน็รายไดต้ามวนัทีท่ีม่ผีลบงัคบัใชใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัหลงัหกัเบีย้ประกนัภยัตอ่และยกเลกิ 

เบี้ยประกันภัยต่อรับรู้เป็นรายได้เมื่อบริษัทได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทผู้เอาประกันต่อ 

รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ

รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จจากการประกันภัยต่อรับรู้เป็นรายได้ในงวดที่ได้ให้บริการ 

ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในกำาไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง    

เงินปันผลรับบันทึกในกำาไรหรือขาดทุนในวันที่บริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล    

(ฑ)	 ค่าใช้จ่าย

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน

คา่สนิไหมทดแทนและคา่ใชจ่้ายในการจัดการคา่สนิไหมทดแทนประกอบดว้ย คา่สนิไหมทดแทนและคา่ใชจ้า่ยในการจดัการ 
คา่สนิไหมทดแทนจากการรบัประกนัภยัโดยตรงและจากการรบัประกนัภยัตอ่ ซึง่แสดงตามมลูคา่ของคา่สนิไหมทดแทนและ 
คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและรายการปรบัปรงุสำ ีารองคา่สนิไหมทดแทนของงวดปจัจบุนัและงวดยกมาตอนตน้ปหกัดว้ยมลูคา่ 

รายงานประจำาปี 2556 33 



ซากและการรับคืนอื่น (ถ้ามี) และหักด้วยค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง 

คา่สนิไหมทดแทนและคา่ใช้จา่ยในการจัดการคา่สนิไหมทดแทนจากการรบัประกนัภยัโดยตรงจะรบัรูเ้มือ่ไดร้บัแจง้จากผูเ้อา 
ประกนัภัยและประมาณการความเสยีหายทีเ่กดิขึน้โดยฝา่ยสนิไหมทดแทนหรอืประมาณการของบรษิทัประเมนิความเสียหาย 
ภายนอก มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง 

คา่สนิไหมทดแทนและคา่ใชจ้า่ยในการจดัการคา่สนิไหมทดแทนจากการรบัประกนัภยัตอ่จะรบัรูเ้มือ่ไดร้บัแจง้จาก บรษิทัประกนั 
ต่อตามจำานวนที่ได้รับแจ้ง 

ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ

คา่ใชจ้า่ยในการหาประกนัภยัเปน็คา่จ้างและคา่บำ ีาเหนจ็ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ รอตดับญัชรบัรูต้ลอดระยะเวลาของเบีย้ประกนัภยั 
ที่ถือเป็นรายได้ 

สัญญาเช่าดำาเนินงาน

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำ ำาเนินงานบันทึกในกาไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตาม 
สัญญาเช่าจะรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าท้ังส้ินตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้น 
ตอ้งนำ ำ ำ ำามารวมคานวณจานวนเงนิขัน้ตา่ทีต่อ้งจา่ยตามระยะเวลาทีค่งเหลอืของสญัญาเชา่เมือ่ไดร้บัการยนืยนัการปรบัคา่เชา่ 

(ฒ)	 ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำ ีาหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ภาษีเงินได้ของงวด 
ปจัจบุนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชีรบัรูใ้นกำาไรหรอืขาดทนุเวน้แตใ่นสว่นทีเ่กีย่วกบัรายการทีร่บัรูโ้ดยตรงในสว่นของผูถ้อืหุน้ 
หรือกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ภาษเีงินไดข้องงวดปจัจบุนัไดแ้ก่ภาษทีีค่าดวา่จะจา่ยชำ ำ ำ ำ ำ ีาระหรอืได้รบัชาระโดยคานวณจากกาไรประจาปท่ีีต้องเสียภาษ โดยใช ้
อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการใน 
ปีก่อนๆ 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชีบนัทกึโดยคำานวณจากผลแตกตา่งชัว่คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชขีองสินทรัพย์และหน ี้
สนิสำ ำ  ีภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชีจะ าหรบัความมุง่หมายทางรายงานทางการเงนิและจานวนทีใ่ชเ้พือ่ความมุง่หมายทางภาษ
ไมถ่กูรบัรูเ้มือ่เกดิจากผลแตกตา่งชัว่คราวตอ่ไปนี ้การรับรูส้นิทรพัยห์รอืหนีส้นิในครัง้แรกซึง่เปน็รายการทีไ่มใ่ชก่ารรวมธรุกจิ 
และรายการนัน้ไมม่ผีลกระทบตอ่กำ ีาไรขาดทนุทางบญัชหีรอืทางภาษหากเปน็ไปได้วา่จะไมม่กีารกลับรายการในอนาคตอนัใกล ้

การวดัมลูคา่ของภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชตีอ้งสะทอ้นถงึผลกระทบทางภาษทีีจ่ะเกดิจากลกัษณะวธิกีารทีบ่รษิทัคาดวา่จะ 
ได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำาระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน 

ภาษเีงินไดร้อการตดับญัชวีดัมลูคา่โดยใชอ้ตัราภาษที่คีาดวา่จะใชก้บัผลแตกตา่งช่วัคราวเม่อืมกีารกลบัรายการโดยใชอ้ตัรา 
ภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน 
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ในการกำาหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทต้องคำานึงถึงผลกระทบของ 
สถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำาให้จำานวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำาระ บริษัทเชื่อว่าได้ตั้ง 
ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ยเพยีงพอสำาหรบัภาษเีงนิไดท่ี้จะจา่ยในอนาคต ซึง่เกดิจากการประเมนิผลกระทบจากหลายปจัจยั รวมถงึ 
การตคีวามทางกฎหมายภาษ ีและจากประสบการณใ์นอดีต การประเมนิน้ีอยูบ่นพืน้ฐานการประมาณการและข้อสมมตฐิาน 
และอาจจะเกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจเก่ยีวกบัเหตุการณใ์นอนาคตข้อมลูใหม่ๆ อาจจะทำาใหบ้รษัิทเปล่ยีนการตดัสินใจโดยข้นึอย ู่
กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้
ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชีและหนีส้นิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถหกักลบไดเ้มือ่กจิการมสีทิธ ิตามกฎหมาย 
ที่จะนำาสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้น้ีประเมินโดย 
หน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำาหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำาหรับหน่วยภาษีต่างกันน้ัน 
กจิการมคีวามต้งัใจจะจา่ยชำาระหนีส้นิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปจัจบุนัดว้ยยอดสทุธหิรอืตัง้ใจจะรบัคนืสนิทรพัย์และ 
จ่ายชำาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำาไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะม ี
จำานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ 
วันที่รายงานและถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง 

(ณ)	 กำาไรต่อหุ้น

บรษิทัแสดงกำ ำ ำ ำ ำาไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานสาหรบัหุน้สามญั กาไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานคานวณโดยการหารกาไรหรอืขาดทนุของผูถ้อืหุน้ 
สามัญของบริษัทด้วยจำานวนหุ้นสามัญที่ออกจำาหน่ายระหว่างปี 

เงินสดและร ยก รเทียบเท่ เงินสด 
(หน่วย : พันบาท)

2556 2555

เงินสดในมือ 230 140 

เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำาหนดระยะเวลาจ่ายคืน 97,724 59,452 

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นกำาหนดระยะเวลา 113,923 110,330 

รวมเงินสดและเงินฝ กสถ บันก รเงิน 211,877 169,922 

หัก เงินฝากธนาคารที่มีระยะเวลาครบกำาหนดเกินกว่า 3 เดือน นับแต่วันที่ได้มา (113,923) (110,330) 

บวก  เงินลงทุนที่มีระยะเวลาครบกำาหนดไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่ได้มา 557,493 227,873 

เงินสดและร ยก รเทียบเท่ เงินสด 655,447 287,465 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดเป็นเงินบาท 
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6 

7 

เบี้ยประกันภัยค้ งรับ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เบี้ยประกันภัยค้างรับแยกตามอายุ มีดังนี้ 
(หน่วย : พันบาท)

รวม

ยังไม่ถึงกำาหนดรับชำาระ 92,205 

เกินกำาหนดชำาระ 

ไม่เกิน 30 วัน 210,243 

30 วัน ถึง 60 วัน 96,839 

60 วัน ถึง 90 วัน 60,228 

90 วัน ถึง 1 ปี 42,226 

รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ 501,741 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,300) 

เบี้ยประกันภัยค้ งรับ - สุทธิ 500,441 

209 109,492 - 109,701 417 91,788 -

3,805 264,962 - 268,767 1,941 207,813 489 

1,383 105,412 53 106,848 2,659 94,180 -

231 55,572 - 55,803 627 59,601 -

195 34,958 819 35,972 636 41,229 361 

5,823 570,396 872 577,091 6,280 494,611 850 

(32) (3,366) - (3,398) (10) (1,290) -

5,791 567,030 872 573,693 6,270 493,321 850 

2556

 ผู้เอา นายหน้า ประกันภัย
ประกันภัย

 ผู้เอา
ประกันภัย

 !ัวJทน
J1ะ

ประกันภัย

 !ัวJทน
J1ะ

นายหน้า
ประกันภัย

 การรับ

!่อ

 การรับ
ประกันภัย

!่อรวม

2555

(หน่วย : พันบาท)

2556 2555

หนี้สงสัยจะสูญสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2,098 1,408 

ลูกหนีแ้ละสินทรพัยจ์ กก รประกนัภยัตอ่ 
(หน่วย : พันบาท)

2556 2555

เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 404,404 658,809 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (22,786) -

รวมเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ - สุทธิ 381,618 658,809 

ส่วนแบ่งหนี้สินจากสัญญาประกันภัยของผู้เอาประกันภัยต่อ 2,030,256 7,402,392 

รวมลูกหนี้และสินทรัพย์จ กก รประกันภัยต่อ - สุทธิ 2,411,874 8,061,201 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อแยกตามอายุ มีดังนี้ 
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(หน่วย : พันบาท)

2556 2555

ยังไม่ถึงกำาหนดรับชำาระ - -

เกินกำาหนดชำาระ 

ไม่เกิน 1 ปี 346,758 511,001 

ภายใน 1 ปี ถึง 2 ปี 55,895 146,582 

เกินกว่า 2 ปี 1,751 1,226 

รวมเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 404,404 658,809 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (22,786) -

รวมเงินค้ งรับเกี่ยวกับก รประกันภัยต่อ - สุทธิ 381,618 658,809 

เงนิลงทนุในหลกัทรพัย ์
(หน่วย : พันบาท)

เงินลงทุนเผื่อขาย

ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,256,648 1,264,088 1,113,312 1,119,405 

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 43,123 38,265 42,795 37,878 

ตราสารหนี้ต่างประเทศที่ออกจำาหน่าย 

ในประเทศไทย 45,003 45,081 25,000 25,152 

ตราสารทุน 41,335 37,548 40,834 45,274 

หน่วยลงทุน 4,000 1,249 4,000 1,629 

รวม 1,390,109 1,386,231 1,225,941 1,229,338 

บวก กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจาก 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม 

ของเงินลงทุนเผื่อขาย 1,122 - 8,397 -

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (5,000) - (5,000) -

รวมเงินลงทุนเผื่อข ย 1,386,231 1,386,231 1,229,338 1,229,338 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด

เงินฝากธนาคารที่ครบกำาหนด 

เกินกว่า 3 เดือน นับแต่วันที่ได้มา 113,923 113,923 110,330 110,330 

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ หนด 113,923 113,923 110,330 110,330 

เงินลงทุนทั่วไป

ตราสารทุน 1,582 1,582 

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (385) (385) 

รวมเงินลงทุนทั่วไป 1,197 1,197 

2556
ราคาทุน�
ราคาทุน

!ัดจำาหน่าย

ราคาทุน�
ราคาทุน

!ัดจำาหน่าย
มู1ค่า

ยุ!@$รรม
มู1ค่า

ยุ!@$รรม

2555
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 รายละเอียดเงินลงทุนมีดังนี้ 
(หน่วย : พันบาท)

เงินลงทุนเผื่อขาย

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

พันธบัตรรัฐบาลไทย 1,149,708 6,622 (4) 1,156,326 19.38 

พันธบัตรองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ 106,940 822 - 107,762 1.81 

หุ้นทุน 2,029 - (256) 1,773 0.03 

รวม 1,258,677 7,444 (260) 1,265,861 21.22 

หลักทรัพย์เอกชน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 5,000 - - - 0.00 

หุ้นกู้ 38,123 142 - 38,265 0.64 

หุ้นทุน 39,306 754 (4,285) 35,775 0.60 

หน่วยลงทุน 4,000 - (2,751) 1,249 0.02 

รวม 86,429 896 (7,036) 75,289 1.26 

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (5,000) - - - 0.00 

รวม 81,429 896 (7,036) 75,289 1.26 

หลักทรัพย์ต่างประเทศ

หุ้นกู้ 45,003 78 - 45,081 0.76 

รวม 45,003 78 - 45,081 0.76 

รวมเงินลงทุนเผื่อข ย 1,385,109 8,418 (7,296) 1,386,231 23.24 

2556

กำาไรทAQยั�ไม่
เก@ด�ôRนจริ�ราคาทุน

มู1ค่า
ยุ!@$รรม

�าดทุนทAQ
ยั�ไม่

เก@ด�ôRนจริ�

ร้อย1ะ
!่อส@นทรั*ยċ

รวม
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(หน่วย : พันบาท)

เงินลงทุนเผื่อขาย

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

พันธบัตรรัฐบาลไทย 914,762 5,097 (106) 919,753 8.40 

พันธบัตรองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ 106,940 766 - 107,706 0.99 

ตั๋วเงินคลัง 74,510 11 (3) 74,518 0.68 

หุ้นกู้ 17,100 328 - 17,428 0.16 

หุ้นทุน 3,421 46 (17) 3,450 0.03 

รวม 1,116,733 6,248 (126) 1,122,855 10.26 

หลักทรัพย์เอกชน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 5,000 - - - 0.00 

หุ้นกู้ 37,795 83 - 37,878 0.35 

หุ้นทุน 37,413 4,525 (114) 41,824 0.38 

หน่วยลงทุน 4,000 - (2,371) 1,629 0.01 

รวม 84,208 4,608 (2,485) 81,331 0.74 

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (5,000) - - - 0.00 

รวม 79,208 4,608 (2,485) 81,331 0.74 

หลักทรัพย์ต่างประเทศ

หุ้นกู้ 25,000 152 - 25,152 0.23 

รวม 25,000 152 - 25,152 0.23 

รวมเงินลงทุนเผื่อข ย 1,220,941 11,008 (2,611) 1,229,338 11.23 

2555

กำาไรทAQยั�ไม่
เก@ด�ôRนจริ�ราคาทุน

มู1ค่า
ยุ!@$รรม

�าดทุนทAQ
ยั�ไม่

เก@ด�ôRนจริ�

ร้อย1ะ
!่อส@นทรั*ยċ

รวม
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เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด

เงินฝากธนาคารที่ครบกำาหนดเกินกว่า 

3 เดือน นับแต่วันที่ได้มา

เงินฝากธนาคารพาณิชย์ 

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ หนด 

เงินลงทุนทั่วไป

หุ้นทุน 

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า 

รวมเงินลงทุนทั่วไป 

113,923 1.91 110,330 

113,923 1.91 110,330 

1,582 0.03 1,582 

(385) (0.01) (385) 

1,197 0.02 1,197 

2556
ราคาทุน
(พันบาท)

ราคาทุน
(พันบาท)

ร้อย1ะ
!่อส@นทรั*ยċรวม

2555
ร้อย1ะ

!่อส@นทรั*ยċรวม

1.01 

1.01 

0.01 

(0.00) 

0.01 

(หน่วย : พันบาท)

ตราสารหนี้เผื่อขาย

ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

พันธบัตรรัฐบาลไทย 99,651 1,050,057 - 1,149,708 281,754 633,008 - 914,762 

พันธบัตรองค์การหรือรัฐวิสาหกิจ 66,940 40,000 - 106,940 - 106,940 - 106,940 

ตั๋วเงินคลัง - - - - 74,510 - - 74,510 

หุ้นกู้ - - - - 17,100 - - 17,100 

รวม 166,591 1,090,057 - 1,256,648 373,364 739,948 - 1,113,312 

บวก กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ 

เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม 797 6,643 - 7,440 593 5,500 - 6,093 

รวม 167,388 1,096,700 - 1,264,088 373,957 745,448 - 1,119,405 

ตราสารหนี้ภาคเอกชน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน - - 5,000 5,000 - - 5,000 5,000 

หุ้นกู้ 11,400 26,723 - 38,123 22,095 15,700 - 37,795 

รวม 11,400 26,723 5,000 43,123 22,095 15,700 5,000 42,795 

บวก กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ 

เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม 42 100 - 142 28 55 - 83 

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า - - (5,000) (5,000) - - (5,000) (5,000) 

รวม 11,442 26,823 - 38,265 22,123 15,755 - 37,878 

���� ครบกำาหนด ���� ครบกำาหนด

� ปÿ � ปÿ� ปÿ ถB� � ปÿ � ปÿ ถB� � ปÿเก@น � ปÿ เก@น � ปÿรวม รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขายและเงินลงทุนที่จะถือจน 
ครบกำาหนดจำาแนกตามระยะเวลาครบกำาหนดมีดังนี้ 
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(หน่วย : พันบาท)

���� ครบกำาหนด ���� ครบกำาหนด

� ปÿ ถB� � ปÿ เก@น � ปÿ รวม � ปÿ � ปÿ ถB� � ปÿ เก@น � ปÿ รวม

หลักทรัพย์ต่างประเทศ

หุ้นกู้ 20,003 - 45,003 - 25,000 - 25,000 

รวม 20,003 - 45,003 - 25,000 - 25,000 

บวก กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ 

เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม 30 - 78 - 152 -

รวม 20,033 - 45,081 - 25,152 - 25,152 

รวมตร ส รหนี้เผื่อข ย 1,143,556 - 1,347,434 396,080 786,355 - 1,182,435 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนด 

เงินฝากธนาคารที่ครบกำาหนด

เกินกว่า 3 เดือน นับแต่วันท่ีได้มา

เงินฝากธนาคารพาณิชย์ - - 113,923 110,330 - - 110,330 

รวมตร ส รหน้ีท่ีจะถือจนครบกำ หนด - - 113,923 110,330 - - 110,330 

รวมเงินลงทุนในตร ส รหนี้ - 1,461,357 506,410 786,355 - 1,292,765 

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย มีดังนี้ 

� ปÿ

25,000 

25,000 

48 

25,048 

203,878 

113,923 

113,923 

317,801 1,143,556 

(หน่วย : พันบาท)

2556 2555

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย 1,159 8,414 

หัก หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (232) (1,683) 

สุทธิ 927 6,731 

(ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลจำานวน 1.4 ล้านบาท (2555: 2.5 ล้านบาท) ค้ำาประกันกรณี 
ผู้เอาประกันที่เป็นผู้ขับขี่รถยนต์ตกเป็นผู้ต้องหา 

(ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินฝากประจำาจำานวน 1.4 ล้านบาท (2555: 1.4 ล้านบาท) ค้ำาประกันไว้กับธนาคารเพื่อ 
เป็นประกันหนังสือค้ำาประกันที่ธนาคารออกให้ในนามบริษัท 

(ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลจำานวน 67 ล้านบาท (2555: ไม่มี) ค้ำาประกันไว้กับหน่วยงาน 
ราชการบางแห่ง 

ทีด่นิ อ ค รและอปุกรณ ์
(หน่วย : พันบาท)

ทAQด@น อาคาร
ส่วนปรับปรุ�

อาคาร ยาน*าหนะ รวม

เครõQอ�!กJ!่�
!@ด!ัR�J1ะ
อุปกรณċ

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 119,074 218,765 24,473 163,988 4,867 531,167 

เพิ่มขึ้น - - 1,636 11,525 - 13,161 

จำาหน่าย - - - (1,564) - (1,564) 

152 

9 
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(หน่วย : พันบาท)

ทAQด@น อาคาร
ส่วนปรับปรุ�

อาคาร ยาน*าหนะ รวม

เครõQอ�!กJ!่�
!@ด!ัR�J1ะ
อุปกรณċ

ณ วันท่ี 31 ธันว คม 2555 และ 1 มกร คม 2556 119,074 218,765 26,109 173,949 4,867 542,764 

เพิ่มขึ้น - - 1,331 13,609 4,500 19,440 

จำาหน่าย - - - (1,012) (4,867) (5,879) 

ณ วันที่ 31 ธันว คม 2556 119,074 218,765 27,440 186,546 4,500 556,325 

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 - 185,425 11,295 138,978 3,650 339,348 

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 1,467 1,224 8,276 974 11,941 

จำาหน่าย - - - (1,523) - (1,523) 

ณ วันท่ี 31 ธันว คม 2555 และ 1 มกร คม 2556 - 186,892 12,519 145,731 4,624 349,766 

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 1,467 1,322 8,994 918 12,701 

จำาหน่าย - - - (984) (4,867) (5,851) 

ณ วันที่ 31 ธันว คม 2556 - 188,359 13,841 153,741 675 356,616 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 1 มกร คม 2555 119,074 33,340 13,178 25,010 1,217 191,819 

ณ วันท่ี 31 ธันว คม 2555 และ 1 มกร คม 2556 119,074 31,873 13,590 28,218 243 192,998 

ณ วันที่ 31 ธันว คม 2556 119,074 30,406 13,599  32,805 3,825 199,709 

ราคาทรพัยส์นิของบรษิทักอ่นหกัคา่เสือ่มราคาสะสมของอาคารและอปุกรณ ์ ำซึง่ได้ตัดค่าเส่ือมราคาเต็มจานวนแล้วแต่ยงัคง 
ใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำานวน 138 ล้านบาท (2555: 127 ล้านบาท)

10 สินทรัพย์ภ ษีเงินได้รอก รตัดบัญชี 

สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชีภายหลงัจากการนำามาหักกลบกนัตามความเหมาะสมไดแ้สดงไวใ้น งบแสดง 
ฐานะการเงิน มีดังนี้ 

(หน่วย : พันบาท)

2556 2555

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 186,677 166,246 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (6,071) (5,503) 

สุทธิ 180,606 160,743 
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในระหว่างปี มีดังนี้ 
(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 

สำารองเบี้ยประกันภัย 

สำารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว 

แต่ยังมิได้รายงาน (IBNR) 

สำารองค่าสินไหมทดแทน 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

รวม 

417 4,977 -

1,077 - -

47,418 4,313 -

19,716 (5,418) -

76,766 8,904 -

20,852 4,184 986 

- 2,485 -

166,246 19,445 986 

บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน 
ณ วันทAQ 

� มกราคม
2556

กำาไร�าดทุน
เบ็ดเสร็จอืQน

กำาไรหรõอ
�าดทุน

(หมายเหตุ 21)

ณ วันทAQ 
�� $ันวาคม 

2556

5,394 

1,077 

51,731 

14,298 

85,670 

26,022 

2,485 

186,677 

(หน่วย : พันบาท)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับอาคาร 3,790 1,894 - 5,684 

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับสัญญาเช่าทางการเงิน 30 125 - 155 

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า 

ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย 1,683 - (1,451) 232 

รวม 5,503 2,019 (1,451) 6,071 

สุทธิ 160,743 17,426 2,437 180,606 

บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน 
ณ วันทAQ 

� มกราคม
2556

กำาไร�าดทุน
เบ็ดเสร็จอืQน

กำาไรหรõอ
�าดทุน

(หมายเหตุ 21)

ณ วันทAQ
�� $ันวาคม

2556
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(หน่วย : พันบาท)

156 261 -

1,077 - -

49,398 (1,980) -

20,247 (531) -

88,842 (12,076) -

21,104 (252) -

882 - (882) 

181,706 (14,578) (882) 

บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน 
ณ วันทAQ 

� มกราคม
2555

กำาไร�าดทุน
เบ็ดเสร็จอืQน

กำาไรหรõอ
�าดทุน

(หมายเหตุ 21)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 

สำารองเบี้ยประกันภัย 

สำารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว 

แต่ยังมิได้รายงาน (IBNR) 

สำารองค่าสินไหมทดแทน 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า 

ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย 

รวม 

ณ วันทAQ
�� $ันวาคม

2555

417 

1,077 

47,418 

19,716 

76,766 

20,852 

-

166,246 

(หน่วย : พันบาท)

1,896 1,894 -

- 30 -

- - 1,683 

1,896 1,924 1,683 

179,810 (16,502) (2,565) 

บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน 
ณ วันทAQ 

� มกราคม
2555

กำาไร�าดทุน
เบ็ดเสร็จอืQน

กำาไรหรõอ
�าดทุน

(หมายเหตุ 21)

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับอาคาร 

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับสัญญาเช่าทางการเงิน 

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า 

ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย 

รวม 

สุทธิ 

ณ วันทAQ
�� $ันวาคม

2555

3,790 

30 

1,683 

5,503 

160,743 

11 เจ้ หน้ีบรษิทัประกนัภยัตอ่ 
(หน่วย : พันบาท)

2556 2555

เบี้ยประกันภัยต่อค้างจ่าย 272,689 276,322 

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ 126,446 136,453 

รวม 399,135 412,775 
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12 สำ รองค่ สนิไหมทดแทนและค่ สนิไหมทดแทนค้ งจ่ ย 
(หน่วย : พันบาท)

2556 2555

ณ วันที่ 1 มกราคม 7,893,718 15,479,960 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น 

และจ่ายระหว่างปี 

ค่าสินไหมที่อาจเกิดขึ้นแต่ยังมิได้รายงาน (Incurred but not yet reported) 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

(5,309,859) 

(35,937) 

(7,677,452) 

91,210 

ณ วันที่ 31 ธันว คม  2,547,922 7,893,718 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายที่เกิดจากสัญญารับประกันภัย 
ต่อจำานวน 128.8 ล้านบาท (2555: 266.8 ล้านบาท)

สำารองคา่สนิไหมทดแทนและคา่สนิไหมทดแทนคา้งจา่ยไดร้วมประมาณการคา่เสยีหายจากเหตกุารณม์หาอทุกภยัของไทย 
(ดูหมายเหตุข้อ 3) 

13 สำ รองเบี้ยประกันภัย 

13.1 สำ รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นร ยได้ 

(หน่วย : พันบาท)

2556 2555

ณ วันที่ 1 มกราคม 1,283,213 1,173,224 

เบี้ยประกันภัยรับสำาหรับปี 3,405,945 3,105,981 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สำาหรับปี (3,217,631) (2,995,992) 

ณ วันที่ 31 ธันว คม  1,471,527 1,283,213 

13.2 สำ รองคว มเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทไม่มีการตั้งสำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด เนื่องจากสำารองความเสี่ยงภัยที่ 
ยังไม่สิ้นสุดที่ประมาณขึ้นของบริษัทมีจำานวน 934 ล้านบาท (2555: 881 ล้านบาท) ซึ่งมีจำานวนต่ำากว่าสำารองเบี้ยประกันภัย 
ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 

14 ภ ระผกูพนัผลประโยชนพ์นกัง น 
(หน่วย : พันบาท)

2556 2555

งบแสดงฐ นะก รเงิน 

ภ ระผูกพันในงบแสดงฐ นะก รเงินสำ หรับ 

โครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ 125,179 104,257 

รวม 125,179 104,257 
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(หน่วย : พันบาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2555

งบกำ ไรข ดทุนเบ็ดเสร็จ 

รับรู้ในกำ ไรหรือข ดทุน 

โครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ 18,865 8,895 

รวม 18,865 8,895 

รับรู้ในกำ ไรข ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่างปี 4,930 -

ข ดทุนสะสมจ กก รประม ณก รต มหลักคณิตศ สตร์ประกันภัยที่รับรู้ 4,930 -

ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

บริษัทมีโครงการผลประ ยชน์พนักงานหลังออกจากงาน รวมทั้งโครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ ซึ่งโครงการผลประโยชน์ 
ที่กำาหนดไว้เป็นประเภทที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน 

บริษัทมีโครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ 3 โครงการดังนี้ 

โครงการ ก

โครงการนีเ้ป็นโครงการสำ ์าหรบัพนกังานบรษิทัในสว่นท่ีจา้งในนามของบรษิทั คอมเมอรเ์ชยีล ยเูน่ียน แอสชวัรนัส (ประเทศไทย) 
จำากัด ก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม 2542 ผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับคือเมื่อเกษียณอายุหรือลาออกจากการเป็นพนักงาน 

โครงการ ข

โครงการนี้เป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานตามข้อกำาหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

โครงการ ค

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นคือ เงินรางวัลที่ให้แก่พนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี และทุกๆ 5 ปี หลังจากนั้น 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้ 

(หน่วย : พันบาท)

2556 2555

โครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ 

- ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 118,850 97,823 

- ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 6,329 6,434 

รวมมูลค่ ปัจจุบันของภ ระผูกพันที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน 125,179 104,257 
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การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ 
(หน่วย : พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกร คม 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 

ดอกเบี้ย 

จ่ายระหว่างปี 

ขาดทุน (กำาไร) จากการประมาณการ 

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ 

รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ณ วันที่ 31 ธันว คม 

97,823 6,434 104,257 99,310 6,209 

15,507 678 16,185 5,837 636 

2,445 235 2,680 2,201 221 

(2,356) (517) (2,873) (9,525) (632) 

5,431 (501) 4,930 - -

118,850 6,329 125,179 97,823 6,434 

25552556

ผ1ประKยชนċ
*นัก�าน
ห1ั�ออก
จาก�าน

ผ1ประKยชนċ
*นัก�าน
ห1ั�ออก
จาก�าน

ผ1ประKยชนċ
ระยะยาวอืQน
�อ�*นัก�าน

ผ1ประKยชนċ
ระยะยาวอืQน
�อ�*นัก�านรวม รวม

105,519 

6,473 

2,422 

(10,157) 

-

104,257 

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน 
(หน่วย : พันบาท)

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 15,507 678 16,185 5,837 636 6,473 

ดอกเบี้ย 2,445 235 2,680 2,201 221 2,422 

รวม 17,952 913 18,865 8,038 857 8,895 

25552556

ผ1ประKยชนċ
*นัก�าน
ห1ั�ออก
จาก�าน

ผ1ประKยชนċ
*นัก�าน
ห1ั�ออก
จาก�าน

ผ1ประKยชนċ
ระยะยาวอืQน
�อ�*นัก�าน

ผ1ประKยชนċ
ระยะยาวอืQน
�อ�*นัก�านรวม รวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(หน่วย : พันบาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน 3,252 1,289 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 5,699 3,602 

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 9,914 4,004 

รวม 18,865 8,895 

2556 2555
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ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน 
(หน่วย : ร้อยละ)

2556 2555

อัตราคิดลด 4.1 4.0 

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 5.0 - 8.0 5.0 - 8.0 

อัตราเงินเฟ้อ 3.0 3.0 

อัตราการลาออกของพนักงาน 0.0 - 15.0 0.0 - 12.0 

ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไป และตารางมรณะไทย 2551ประเภท 
สามัญ (2555: ตารางมรณะไทย 2540 ประเภทสามัญ)

15 หนีส้นิอืน่ 
(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ 2556 2555

ค่านายหน้าค้างจ่าย 105,991 99,607 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 174,715 148,371 

อื่นๆ 25 35,184 46,599 

รวม 315,890 294,577 

16 ทนุเรอืนหุ้น 
(หน่วย : หุ้น/พันบาท

ทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 1 มกราคม 

- หุ้นสามัญ 100 1,426,662 142,666 1,426,662 142,666 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

- หุ้นส มัญ 100 1,426,662 142,666 1,426,662 142,666 

หุ้นที่ออกและชำาระแล้ว

ณ วันที่ 1 มกราคม 

- หุ้นสามัญ 100 1,426,662 142,666 1,426,662 142,666 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

- หุ้นส มัญ 100 1,426,662 142,666 1,426,662 142,666 

25552556

จำานวนหุ้น

มู1ค่าหุ้น
!่อหุ้น
(บาท) จำานวนหุ้นจำานวนเ�ิน จำานวนเ�ิน

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่า 
หุ้นที่จดทะเบียนไว้ ำ ำ ำบริษัทต้องนาค่าหุ้นส่วนเกินนี้ต้ังเป็นทุนสารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนาไปจ่าย 
เป็นเงินปันผลไม่ได้ 
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17 สำ รอง 

สำารองประกอบด้วย 

การจัดสรรกำาไรสะสม

ทุนสำารองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำารอง (“สำารอง 
ตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำ ำ ำาไรสุทธิประจาปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสารองดังกล่าว 
มีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินสำารองนี้จะนำาไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

ผลตา่งจากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมแสดงในสว่นของผูถ้อืหุน้ประกอบดว้ยผลรวมการเปล่ียนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรม 
ของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายจนกระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการด้อยค่า 

18 ก รร ยง นข้อมูลต มประเภทก รรับประกันภัย 
(หน่วย : พันบาท)

2556

ประกันภัย ประกัน ประกันภัย
ประกัน ทา�ทะเ1 ประกันภัย อุบั!@เห!ุ เบ็ดเ!1็ด
อัคคAภัย J1ะ�นส่� รถ ส่วนบุคค1 อืQน รวม

รายได้จากการรับประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรับ 121,259 423,487 1,776,345 276,236 808,618 3,405,945 

หัก เบี้ยประกันภัยต่อ (68,826) (143,481) (21,280) (69,241) (531,233) (834,061) 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 52,433 280,006 1,755,065 206,995 277,385 2,571,884 

หัก เงินสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 237 (6,088) (159,645) 5,755 (9,483) (169,224) 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ 52,670 273,918 1,595,420 212,750 267,902 2,402,660 

รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 8,201 34,936 888 22,835 76,930 143,790 

รวมร ยได้ 60,871 308,854 1,596,308 235,585 344,832 2,546,450 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย 

ในการจัดการสินไหมทดแทน 11,127 81,346 897,584 91,701 164,543 1,246,301 

ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 35,252 50,400 243,780 44,714 93,795 467,941 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 5,948 53,862 241,127 38,172 37,148 376,257 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 2,090,499 

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 310,750 

รวมค่ ใช้จ่ ย 2,401,249 
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(หน่วย : พันบาท)

2555

ประกันภัย ประกัน ประกันภัย
ประกัน ทา�ทะเ1 ประกันภัย อุบั!@เห!ุ เบ็ดเ!1็ด
อัคคAภัย J1ะ�นส่� รถ ส่วนบุคค1 อืQน รวม

รายได้จากการรับประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรับ 133,216 368,778 1,446,465 303,356 854,167 3,105,982 

หัก เบี้ยประกันภัยต่อ (87,870) (109,790) (29,564) (68,814) (607,211) (903,249) 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 45,346 258,988 1,416,901 234,542 246,956 2,202,733 

หัก เงินสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (6,218) 7,299 (105,086) (15,226) (35,900) (155,131) 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ 39,128 266,287 1,311,815 219,316 211,056 2,047,602 

รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 9,023 29,946 9,996 25,922 106,488 181,375 

รวมร ยได้ 48,151 296,233 1,321,811 245,238 317,544 2,228,977 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย 

ในการจัดการสินไหมทดแทน 24,664 96,171 747,326 93,048 144,162 1,105,371 

ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 13,766 50,186 211,975 51,905 108,272 436,104 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 6,059 48,675 199,106 45,449 37,222 336,511 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 1,877,986 

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 293,797 

รวมค่ ใช้จ่ ย 2,171,783 

19 ค่ ใชจ้่ ยในก รดำ เนนิง น (หน่วย : พันบาท)

2556 2555

ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย 

และการจัดการค่าสินไหมทดแทน 176,858 155,649 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่าย 

การรับประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน 8,618 13,128 

ค่าภาษีอากร 2,625 2,558 

หนี้สงสัยจะสูญ 2,613 2,628 

อื่นๆ 120,036 119,834 

รวม 310,750 293,797 
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20 ค่ ใชจ้่ ยผลประโยชนข์องพนกัง น 
(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ 2556 2555

ค่าตอบแทนกรรมการ 25 1,880 2,350 

เงินเดือน ค่าแรง และโบนัส 25 375,781 335,119 

ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 14 18,865 8,895 

รวม 396,526 346,364 

บริษัทได้จัดต้ังกองทุนสำ ำาหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิก ารองเล้ียงชีพส
ของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราระหว่างร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือนและบริษัทจ่ายสมทบ 
ในอตัรารอ้ยละ 5 ถงึรอ้ยละ 15 ของเงนิเดอืนของพนกังานทกุเดอืน กองทนุสำ ำารองเลีย้งชพีนีไ้ดจ้ดทะเบยีนเปน็กองทนุสารอง 
เลี้ยงชีพตามข้อกำาหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต 

21 ภ ษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน
(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ 2556 2555

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

สำาหรับปีปัจจุบัน 56,598 30,613 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว 10 (17,426) (4,819) 

ลดภาษีเงินได้ - รอการตัดบัญชี 10 - 21,321 

รวม 39,172 47,115 

การกระทบยอดเพือ่หาอตัราภาษทีีแ่ทจ้รงิ

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 197,327 111,281 

จำานวนภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ของประเทศไทย 20.0 39,465 23.0 25,595 

การลดภาษีเงินได้ - รอการตัดบัญชี - - 19.0 21,321 

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี (0.3) (668) (0.4) (436) 

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี 0.2 375 0.6 635 

รวม 19.9 39,172 42.2 47,115 

2556
อั!ราภาษA
(ร้อยละ)

อั!ราภาษA
(ร้อยละ)(พันบาท) (พันบาท)

2555
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การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 21 
ธนัวาคม 2554 ใหล้ดอตัราภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลสำ ำ  ี2555 2556 าหรบักาไรสทุธเิปน็ระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบญัชไีดแ้กป่
และ 2557 จากอัตราร้อยละ 30 เหลืออัตราร้อยละ 23 สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2555 และรอ้ยละ 20 ของกำ ำ  ่1 มกราคม าไรสทุธสิาหรบัสองรอบระยะเวลาบญัชถีดัมา (2556 และ 2557) ทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที
2556 และ 2557 ตามลำาดับ 

ทัง้นีเ้ป็นทีเ่ชื่อไดว้า่รัฐบาลจะดำาเนนิการแกไ้ขกฎหมายเพือ่ใหอ้ัตราภาษีไม่สงูไปกวา่รอ้ยละ 20 สำาหรบัรอบระยะเวลาบัญชี 
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ในการ 
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

22 กำ ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ น 

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำาหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 คำานวณจากกำาไรสำาหรับปีที่เป็นส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจำานวนหุ้นสามัญที่ออกจำาหน่ายแล้วระหว่างปีโดยแสดงการคำานวณ มีดังนี้ 

(หน่วย : พันบาท/หุ้น)

2556 2555

กำ ไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นส มัญของบริษัท (ขั้นพื้นฐ น) 158,154 64,166 

จำ นวนหุ้นส มัญที่ออกจำ หน่ ยแล้ว 1,426,662 1,426,662 

กำ ไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐ น) (บ ท) 110.86 44.98 

23 เงินปันผล 

ที่ประชุมสามัญประจำาปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรกำาไรเป็นเงินปันผล 
แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 15 บาท เป็นจำานวนเงินท้ังส้ิน 21.4 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น 
ในระหว่างปี 2556 

ที่ประชุมสามัญประจำาปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจัดสรรกำาไรเป็นเงินปันผลแก่ 
ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5 บาท เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 7.1 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ ผู้ถือหุ้นในระหว่าง 
ปี 2555 

24 เครื่องมือท งก รเงิน 

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน

บรษิทัมคีวามเสีย่งจากการดำาเนนิธรุกจิตามปกตจิากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ 
และจากการไมป่ฏบิตัติามขอ้กำาหนดตามสญัญาของคูส่ญัญา บรษิทัไมม่กีารถอืหรอืออกเครือ่งมอืทางการเงนิทีเ่ปน็ตราสาร 
อนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำาไรหรือการค้า 
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การจดัการความเส่ียงเปน็สว่นท่ีสำาคญัของธรุกจิของบรษิทั บรษิทัมรีะบบในการควบคมุใหม้คีวามสมดลุของระดบัความเส่ียง 
ทีย่อมรบัได ้โดยพจิารณาระหวา่งตน้ทนุทีเ่กดิจากความเสีย่งและตน้ทุนของการจดัการความเสีย่ง ฝา่ยบรหิารไดม้กีารควบคุม 
กระบวนการการจดัการความเสีย่งของบรษิทัอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ใหมั้น่ใจวา่มคีวามสมดลุระหวา่งความเสีย่งและการควบคุม 
ความเสี่ยง 

การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์หลักในการบริหารจัดการทุนของบริษัท คือการจัดให้มีโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสม การดำารงไว้ซึ่งความ 
สามารถในการดำ ำ ำ ำ ำาเนนิงานอยา่งต่อเนือ่ง และการดารงเงนิกองทุนให้เปน็ไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากบั 
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย การดำารงเงินกองทุนเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย 
บริษัทประกันภัยต่อ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำากับดูแล 
ผลตอบแทนจากการลงทนุ ซึง่บรษิทัพจิารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกจิกรรมดำาเนินงานต่อส่วนของผู้ถอืหุน้อกีทัง้ 
ยังกำากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยที่มีผลกระทบต่อรายได ้
ดอกเบี้ยจากการลงทุน ซึ่งประกอบด้วยการลงทุนประเภทระยะส้ันและระยะยาวโดยมีผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบ้ียคงท ่ี
และอัตราดอกเบ้ียลอยตัว บริษัทได้บริหารความเส่ียงจากการลงทุน โดยคำานึงถึงความเส่ียงจากการลงทุนควบคู่กับความ 
เหมาะสมของผลตอบแทนจากการลงทุนนั้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สินทรัพย์ทางการเงินที่สำาคัญจัดตามประเภทของอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้ 
(หน่วย : พันบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 97,724 557,493 230 655,447 59,452 227,873 140 287,465 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 1,264,088 - 1,264,088 - 1,119,405 - 1,119,405 

ตราสารหนี้ภาคเอกชน - 38,265 - 38,265 - 37,878 - 37,878 

ตราสารหนี้ต่างประเทศที่ออก 

จำาหน่ายในประเทศไทย - 45,081 - 45,081 - 25,152 - 25,152 

ตราสารทุน - - 38,745 38,745 - - 46,471 46,471 

หน่วยลงทุน - - 1,249 1,249 - - 1,629 1,629 

เงินฝากธนาคารที่ครบกำาหนด 

เกินกว่า 3 เดือน นับแต่วันท่ีได้มา - 113,923 - 113,923 - 110,330 - 110,330 

รวมสินทรัพย์ท งก รเงิน 97,724 2,018,850 40,224 2,156,798 59,452 1,520,638 48,240 1,628,330 

2556

อั!รา
ดอกเบARย
ปรับ�ôRน1�
!ามอั!รา

!1าด

อั!รา
ดอกเบARย
ปรับ�ôRน1�
!ามอั!รา

!1าด

อั!รา
ดอกเบARย

ค�ทAQ

อั!รา
ดอกเบARย

ค�ทAQ
ไม่มA

ดอกเบARย
ไม่มA

ดอกเบARยรวม รวม

2555
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สนิทรพัยท์างการเงนิซึง่มอีตัราดอกเบีย้คงทีจ่ดัแบง่ตามระยะเวลานบัจากวนัทีร่ายงาน 
ถึงวันที่ที่มีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันที่ครบกำาหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) ได้ดังนี้ 

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 557,493 - 557,493 2.08 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 167,388 1,096,700 1,264,088 3.01 

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 11,442 26,823 38,265 3.45 

ตราสารหนี้ต่างประเทศ 

ที่ออกจำาหน่ายในประเทศไทย 25,048 20,033 45,081 3.59 

เงินฝากธนาคารที่ครบกำาหนด 

เกินกว่า 3 เดือน นับแต่วันที่ได้มา 113,923 - 113,923 3.19 

รวมสินทรัพย์ท งก รเงิน 875,294 1,143,556 2,018,850 

2556

ภายLน � ปÿ รวม
� ปÿ ถB� � ปÿ
(พันบาท)

อั!ราดอกเบARย
ถัวเ�1AQย
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 227,873 - 227,873 1.53 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

ตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 373,957 745,448 1,119,405 3.22 

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 22,122 15,756 37,878 3.38 

ตราสารหนี้ต่างประเทศ 

ที่ออกจำาหน่ายในประเทศไทย - 25,152 25,152 3.75 

เงินฝากธนาคารที่ครบกำาหนด 

เกินกว่า 3 เดือน นับแต่วันที่ได้มา 110,330 - 110,330 3.35 

รวมสินทรัพย์ท งก รเงิน 734,282 786,356 1,520,638 

2555

ภายLน � ปÿ รวม
� ปÿ ถB� � ปÿ
(พันบาท)

อั!ราดอกเบARย
ถัวเ�1AQย
(ร้อยละต่อปี)
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(หน่วย : พันบาท)

หมายเหตุ 2556 2555

เงินเหรียญสิงคโปร์

เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 25 (14,044) (12,938) 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐ นะก รเงินที่มีคว มเสี่ยง                              (14,044) (12,938) 

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำาระหนี้แก่บริษัท ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบ 
กำาหนด 

ฝา่ยบรหิารไดก้ำาหนดนโยบายทางดา้นสินเชื่อเพ่อืควบคุมความเส่ยีงทางดา้นสนิเชื่อดงักลา่วอย่างสม่ำาเสมอ โดยการวิเคราะห ์
ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงการกระจุกตัวจาก 
สนิเชือ่ทีเ่ปน็สาระสำาคญั ความเสีย่งสงูสดุทางด้านสินเชือ่แสดงไวใ้นราคาตามบญัชขีองสินทรพัยท์างการเงนิ แต่ละรายการ 
ในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทมีฐานลูกค้าจำานวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่ 
มีสาระสำาคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้ 

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

บรษิทัมกีารควบคมุความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งโดยการรกัษาระดบัของเงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดใหเ้พยีงพอ 
ต่อการดำาเนินงานของบริษัท และเพื่อทำาให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง 

การกำาหนดมูลค่ายุติธรรม

นโยบายการบญัชี และการเปดิเผยของบรษิัทกำาหนดใหม้กีารกำาหนดมูลคา่ยตุธิรรมทัง้สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงินและ 
ไมใ่ชท่างการเงนิ มลูคา่ยตุธิรรม หมายถงึจำ ำานวนเงนิทีผู่ซ้ือ้และผูข้ายตกลงแลกเปลีย่นสนิทรพัยห์รอืชาระหนีส้นิกนั ในขณะท ี่
ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ 
ไม่มีความเก่ียวข้องกัน วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกกำาหนดโดยวิธีต่อไปนี้ ข้อมูล 
เพิม่เตมิเกีย่วกบัสมมตฐิานในการกำาหนดมลูคา่ยตุธิรรมถกูเปดิเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัย์ 
และหนี้สินนั้น ๆ 

ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสินทางการเงนิมมีลูค่าใกล้เคียงกบัมลูค่ายติุธรรมซึง่ได้แก ่เงนิสด และรายการ 
เทียบเท่าเงินสด รายได้จากการลงทุน เบี้ยประกันภัยค้างรับ ลูกหนี้และสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ เจ้าหนี้บริษัท 
ประกันภัยต่อ 

มลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุในหลกัทรพัยท์ีเ่ปน็ตราสารทนุและตราสารหนีท้ีถ่อืไวจ้นครบกำาหนดและเผือ่ขาย พจิารณาโดย 
อา้งองิกบัราคาเสนอซือ้ ณ วนัทีร่ายงาน มลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทนุทีจ่ะถอืไวจ้นครบกำาหนดถกูพจิารณาเพือ่ความมุง่หมาย 
ในการเปิดเผยในงบการเงินเท่านั้น ซึ่งเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 
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เงินฝากสถาบันการเงิน และตั๋วเงิน ซ่ึงมีระยะเวลาครบกำาหนดเหลือน้อยกว่า 1 ปี มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาตามบัญช ี
ส่วนที่เกิน 1 ปี ประมาณโดยวิธีส่วนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันและอายุสัญญาคงเหลือ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของบริษัทไม่แตกต่าง 
จากราคายุติธรรมอย่างมีสาระสำาคัญ 

25 บุคคลหรือกิจก รที่เกี่ยวข้องกัน 

เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการจดัทำ ำางบการเงนิ บคุคลหรอืกจิการเปน็บคุคลหรอืกจิการท่ีเก่ียวข้องกนักบับรษิทั หากบรษิทัมอีานาจ 
ควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำาคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจ 
ทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน โดยบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้การมีอิทธิพลอย่าง 
มีนัยสำาคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

ความสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับผู้บริหารสำาคัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้ 

ชืQอก@จการ�บุคค1
ประเทศทAQจัด!ัR��

สัญชา!@ 1ักษณะความสัม*ัน$ċ
ผู้บริหารสำาคัญ 

MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 

MSIG Holdings (Asia) Pte. Ltd. 

บริษัท หยาดหิมะ จำากัด 

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำากัด 

สาขา ประเทศไทย 

บริษัท เอ็มเอสไอจี เซอร์วิส แอนด์ แอดจัสติ้ง 

(ประเทศไทย) จำากัด 

MSIG Insurance (Singapore) Pte. Ltd. 

Mitsui Sumitomo Reinsurance Ltd. 

MSIG Insurance Malaysia Bhd. 

MSIG Insurance (Hong Kong) Ltd. 

Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. (Japan) 

ไทย/ต่างชาติ 

ญี่ปุ่น 

สิงคโปร์ 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

สิงคโปร์ 

สิงคโปร์ 

มาเลเซีย 

ฮ่องกง 

ญี่ปุ่น 

บุคคลที่มีอำานาจและความรับผิดชอบการวางแผนสั่งการและ 

ควบคมุกจิกรรมตา่ง ๆ  ของกจิการไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม ท้ังน ี้

รวมถึงกรรมการของกิจการ (ไม่ว่าจะทำาหน้าที่ในระดับบริหาร 

หรือไม่) 

บริษัทใหญ่ในลำาดับสูงสุด 

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 49 

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 31 

มีบริษัทใหญ่ร่วมกัน 

มีบริษัทใหญ่ร่วมกัน 

มีบริษัทใหญ่ร่วมกัน 

มีบริษัทใหญ่ร่วมกัน 

มีบริษัทใหญ่ร่วมกัน 

มีบริษัทใหญ่ร่วมกัน 

มีบริษัทใหญ่ร่วมกัน 
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นโยบายการกำาหนดราคาสำาหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

ร ยก ร นโยบ ยก รกำ หนดร ค  
เบ้ียประกันภัยต่อรับ เปน็ปกตทิางการคา้ของการประกนัภยัตอ่ตามประเภทของการประกนัภยั 

และสัญญาประกันต่อ 
รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ ตามที่ระบุในสัญญาเป็นปกติทางการค้า 
รายได้ค่าบริการ ตามที่ระบุในสัญญาเป็นปกติทางการค้า 
เบ้ียประกันภัยต่อ เปน็ปกตทิางการคา้ของการประกนัภยัตอ่ตามประเภทของการประกนัภยั 

และสัญญาประกันต่อ 
ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากผู้เอาประกันภัยต่อ ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิแตไ่มเ่กนิทีร่ะบใุนสญัญาเปน็ปกตทิางการคา้ 
ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ ตามที่ระบุในสัญญาเป็นปกติทางการค้า 
ค่าธรรมเนียมจากสัญญาการให้ความช่วยเหลือ ตามที่เกิดขึ้นจริง 
ในด้านการตลาดและการบริหาร 

รายการที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำาหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้ 
(หน่วย : พันบาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2555

รายได้

กิจก รที่เกี่ยวข้องกัน 

เบี้ยประกันภัยต่อรับ 220 518 

รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 47,729 72,107 

รายได้ค่าบริการ 6,880 5,055 

ค่าใช้จ่าย

กิจก รที่เกี่ยวข้องกัน 

เบี้ยประกันภัยต่อ 263,959 372,201 

ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 83 194 

ค่าธรรมเนียมจากสัญญาการให้ความช่วยเหลือ 

ในด้านการตลาดและการบริหาร 36,652 36,422 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำาคัญ

ค่าตอบแทนกรรมการ 1,880 2,350 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 38,400 39,123 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 3,805 4,127 

รวม 44,085 45,600 
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ยอดคงเหลอืทีส่ำ ่าคญักบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม มดีงัน ี้
(หน่วย : พันบาท)

2556 2555

ลูกหนี้และสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

ลูกหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 

กิจก รที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำากัด สาขาประเทศไทย 1,451 1,442 

Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. (Japan) 1,691 12,210 

MSIG Insurance (Hong Kong) Ltd. 3 391 

Mitsui Sumitomo Reinsurance Ltd. - 7,537 

รวม 3,145 21,580 

สำ รองสินไหมทดแทนรับคืนจ กผู้เอ ประกันภัยต่อ 

กิจก รที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำากัด สาขาประเทศไทย - 164 

Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. (Japan) 941,350 3,553,959 

Mitsui Sumitomo Reinsurance Ltd. 87,862 398,401 

รวม 1,029,212 3,952,524 

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

กิจก รที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำากัด สาขาประเทศไทย 3 918 

Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. (Japan) 

MSIG Insurance (Hong Kong) Ltd. 

MSIG Insurance (Singapore) Pte. Ltd. 

Mitsui Sumitomo Reinsurance Ltd. 

95,362 

15 

-

1,811 

97,541 

2,121 

117 

-

รวม 97,191 100,697 

เจ้ หนี้กิจก รที่เกี่ยวข้องกัน 

กิจก รที่เกี่ยวข้องกัน 

MSIG Holdings (Asia) Pte. Ltd. 14,044 12,938 

26 หลักทรัพย์และทรัพย์สินประกันว งไว้กับน ยทะเบียน 

26.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทได้นำาเงินลงทุนในเงินฝากธนาคารวางประกันกับนายทะเบียนเพื่อให้ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนี้ (หน่วย : พันบาท)

เงินฝ กธน ค รประเภทจ่ ยคืน 

เมื่อครบกำ หนดระยะเวล  16,826 16,826 16,460 16,460 

25552556

ราคา!ามบัญชA ราคา!ามบัญชAราคา!รา ราคา!รา
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26.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทได้นำาเงินลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากธนาคารเป็นเงินสำารอง 
วางไว้กับนายทะเบียนเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
เรือ่ง อตัรา หลกัเกณฑ ์ ำ ำและวธิกีารวางเงนิสารองสาหรับเบีย้ประกนัภยัทีย่งัไมต่กเปน็รายไดข้องบรษิทัประกนัวนิาศภยั 
พ.ศ. 2552 ดังนี้ 

(หน่วย : พันบาท)

25552556

พันธบัตรรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย 273,078 270,000 201,093 200,000 

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อครบ 

กำาหนดระยะเวลา 95,359 95,359 92,171 92,171 

รวม 368,437 365,359 293,264 292,171 

ราคา!ามบัญชA ราคา!ามบัญชAราคา!รา ราคา!รา

27 เงินสมทบกองทุนประกันวิน ศภัย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ยอดสะสมของเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย มีดังนี้ 

(หน่วย : พันบาท)

2556 2555

ณ วันที่ 1 มกราคม 21,565 13,856 

เพิ่มขึ้นระหว่างปี 8,496 7,709 

ณ วันที่ 31 ธันว คม 30,061 21,565 

28 ภ ระผูกพันกับบุคคลหรือกิจก รที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

(ก) ภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าสถานที่และบริการ
(หน่วย : พันบาท)

2556 2555

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน

ภายในหนึ่งปี 6,271 2,272 

หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 1,531 556 

รวม 7,802 2,828 

(ข) ภาระผกูพนัภายใตส้ญัญาเช่ายานพาหนะ
(หน่วย : พันบาท)

2556 2555

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน

ภายในหนึ่งปี 3,764 3,033 

หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 6,617 4,603 

รวม 10.381 7,636 
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29 หนี้สินที่อ จเกิดขึ้น 

ณ วนัที ่ ำ31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัมคีดถีกูฟอ้งรอ้งเกีย่วกบัคา่สนิไหมทดแทนตามปกตขิองธรุกจิ โดยมทีนุทรพัยร์วมจานวนเงนิ 
ประมาณ 278 ล้านบาท (2555: 206 ล้านบาท) ซึ่งผู้บริหารของบริษัทเชื่อว่าสำารองค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทบันทึกใน 
งบการเงินแล้วเพียงพอแล้วสำาหรับผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

30 เหตุก รณ์ภ ยหลังรอบระยะเวล ที่ร ยง น 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณา 
อนุมัติจัดสรรกำาไรเป็นเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 45 บาท เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 64.2 ล้านบาท 

31 ม ตรฐ นก รร ยง นท งก รเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 

บรษิทัยงัไมไ่ดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีออกและปรบัปรงุใหมดั่งต่อไปน้ี เน่ืองจากยังไมม่กีารบงัคับใช ้มาตรฐาน 
การรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหมซ่ึ่งเกีย่วขอ้งกบัการดำ ำาเนนิงานของบรษิทั และกาหนดใหถื้อปฏบิตักิบังบการเงนิ 
สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้ 

ม ตรฐ นก รร ยง นท งก รเงิน เรื่อง ปีที่มีผลบังคับใช้ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนำาเสนองบการเงิน 2557  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 2557  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้ 2557  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 2557  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้ 2557  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน 2557  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ 2557  

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล 2557  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 2557  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2557  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย 2559  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 2557  
(ปรับปรุง 2555) และการดำาเนินงานที่ยกเลิก  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้น 2557  
ฉบับที่ 1 จากการรื้อถอน การบูรณะและ  

หนี้สินที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย 2557  
ฉบับที่ 4 สัญญาเช่าหรือไม่  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 2557  
ฉบับที่ 10  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสด 2557  
ฉบับที่ 17 ให้เจ้าของ  
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ม ตรฐ นก รร ยง นท งก รเงิน เรื่อง ปีที่มีผลบังคับใช้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 2557 
ฉบับที่ 18 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดำาเนินงาน 2557 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยว 2557 

กับรูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 2557 

ผู้บริหารคาดว่าจะนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีมาใช้และ 
ถือปฏิบัติ โดยผู้บริหารพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุง 
ใหมด่งักลา่วตอ่งบการเงนิของบรษิทั ซึง่คาดวา่ไมม่ผีลกระทบท่ีมสีาระสำ ิาคัญต่องบการเงนิในงวดทีถ่อืปฏบิตัยกเวน้มาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 ซึ่งผู้บริหารอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 – สัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 4 นีถ้อืปฏบิตักิบัสญัญาประกนัภยัทัง้หมด (รวมถงึสญัญาประกนัภยัตอ่) ทีก่จิการ 
เป็นผู้ออกและสัญญาประกันภัยต่อที่กิจการถือไว้ ซึ่งไม่ได้กล่าวถึงการบัญชีสำาหรับผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใด 



บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 62 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท :  บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107555000414 

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ : 1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศัพท์ 0-2788-8888 โทรสาร 0-2318-8550 

www.msig-thai.com 

ประเภทธุรกิจ : รับประกันวินาศภัย 

ทุนจดทะเบียน : หุ้นสามัญ จำานวน 1,426,662  หุ้น มูลค่ารวม  142,666,200 บาท 

ทุนเรียกชำาระแล้ว : หุ้นสามัญ จำานวน 1,426,662  หุ้น มูลค่ารวม  142,666,200 บาท 

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นเกิน 10% : -ไม่มี-

ร ยละเอียดที่กรรมก รแจ้งเกี่ยวกับส่วนได้เสียในสัญญ ใดๆ ที่บริษัททำ ขึ้นระหว่ งรอบปีบัญชี     

-ไม่มี-

ร ยละเอียดที่กรรมก รแจ้งเกี่ยวกับก รถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ 

รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการในบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

รายชืQอกรรมการ จำานวนหุ้น
ณ � มกราคม ����

จำานวนหุ้น
ณ �� $ันวาคม ���� เป1AQยนJป1�

• นายอรรณพ  พรธิติ 6,133 6,133 -

• นายสุภัท ตันสถิติกร - - -

• นายเทวัญ เลียวบุรินทร์ - - -

• นายศานิต ร่างน้อย - - -

• นายอลัน จอห์น วิลสัน - - -

• นายฮิเดจิ อิโนะอุเอะ* - - -

• นายรัฐพล กิติศักดิ์ไชยกุล 4,064 4,064 -

• นายโนริอะกิ ฮามานากะ ** - - -

หมายเหตุ *1. นายฮิเดจิ อิโนะอุเอะ ได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2557 
**2. นายโนริอะกิ ฮามานากะ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 



บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) 

สำานักงานใหญ่	1908	อาคาร	เอ็ม	เอส	ไอ	จี	ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	
แขวงบางกะป�	เขตห้วยขวาง		กรุงเทพมหานคร	10310		
โทรศัพท์	 0-2788-8888	 โทรสาร	0-2318-8550	
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http://www.msig-thai.com/



