แบบ ปผว. 1 รายไตรมาส
บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จากัด (มหาชน)
แบบรายการเปิ ดเผยข้ อมูล (แนบท้ ายคาสั่ งนายทะเบี ยนที่ 48/2561)
เรื่ อง ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561
.....................................

ส่ วนที่ 1 การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูลที่เปิ ดเผย

บริ ษทั ฯได้สอบทานข้อมูลที่เปิ ดเผย ด้วยความระมัดระวัง และบริ ษทั ฯขอรั บรองว่า ข้อมูล ดังกล่าวถู กต้อ งครบถ้วน
ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผูอ้ ื่นสาคัญผิด หรื อ ไม่ ขาดข้อมูล ที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ และขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่
ได้เปิ ดเผยทุกรายการของบริ ษทั ฯ

ลงนาม
จูเลียน เมงกัล
กรรมการ

ลงนาม
ชลธิชา ทองไทย
กรรมการ

เปิ ดเผยข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ข้อมูลประจาไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2561

1

บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จากัด (มหาชน)
เปิ ดเผยข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ข้อมูลประจาไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2561
1. ความเพียงพอของเงินกองทุนบริษัท
บริ ษ ัท ฯปฏิ บ ัติตามประกาศคณะกรรมการกากับ และส่ งเสริ มการประกอบธุ ร กิ จประกัน ภัย ว่าด้ว ยการก าหนด
ประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคานวณเงินกองทุนของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
บริ ษทั ฯมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้การประกอบธุ รกิจประกันภัยดาเนิ นไปอย่างมัน่ คง มีประสิ ทธิ ภาพ และเที่ยงธรรม
เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือกรมธรรม์ประกัน ภัย โดยบริ ษทั ฯได้ดารงเงินกองทุนให้เ พียงพอในการรองรั บความเสี่ ย งต่างๆ ที่
เกิดขึ้นจากการประกอบธุ รกิจ รวมถึงสามารถรองรั บความเสี ยหายที่อาจสู งกว่าที่บริ ษทั ฯได้คาดการณ์ ไว้ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบตั ิตามพันธะสัญญาที่มีต่อผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ เงินกองทุนที่ตอ้ งดารงนั้นอยูใ่ นระดับที่ส ร้ าง
ความเชื่อมัน่ ได้ว่าเพียงพอที่จะทาให้การประกอบธุ รกิจเป็ นไปอย่างมัน่ คงไม่ว่าในสถานการณ์ ปกติหรื อสถานการณ์ ที่อาจ
เบี่ยงเบนจากภาวะปกติ อีกทั้งมีการใช้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อให้ผบู ้ ริ หารดาเนินมาตรการแก้ไขที่จาเป็ นอย่างทันท่วงที
บริ ษทั ฯ มีการวางแผนธุ รกิจ วางนโยบายในการรั บประกันภัย การบริ หารความเสี่ ยง รวมทั้งการบริ หารจัด การ
สิ นทรั พย์ หนี้ สิน เพื่อให้สอดคล้องกับ หลักการการบริ หารจัด การและดารงเงิ นกองทุนให้มีความมัน่ คงและเป็ นไปตาม
มาตรฐานของการดาเนินธุรกิจประกันภัย
หลักการพื้นฐานของการดารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ ยงในการประเมินราคาสิ นทรั พย์และหนี้ สิน ใช้หลักการ
มูลค่ายุติธรรม (Fair value) โดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ที่มีความรู ้ความชานาญเทียบเท่ามาตรฐานสากลในการประเมินราคา
สิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั ฯ
เปิ ดเผย ณ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
รายการ
อัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ)
เงินกองทุนที่สามารถนามาใช้ได้ท้ งั หมด
เงินกองทุนที่ตอ้ งดารงตามกฎหมาย
หมายเหตุ

ไตรมาส 1
2561
2560
439
1,034
230
516
52
50

ไตรมาส 2
2561
2560
xx
734
xx
380
xx
48

หน่วย : ล้านบาท
ไตรมาส 3
2561
2560
xx
746
xx
352
xx
47

- ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกาหนดประเภทและ
ชนิ ดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคานวณเงินกองทุนของบริ ษทั ประกัน
วินาศภัย กาหนดให้นายทะเบียนอาจกาหนดมาตรการที่จาเป็ นในการกากับดูแลบริ ษทั ที่มีอตั ราส่ วนความ
เพียงพอของเงินกองทุนต่ากว่าร้อยละหนึ่งร้อยสี่ สิบได้
- เงินกองทุน เป็ นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
- ไตรมาสที่ 2 หมายถึงผลการดาเนิ นงานสะสม 6 เดือน และไตรมาสที่ 3 หมายถึงผลการดาเนิ นงานสะสม 9
เดือน

2

2. รายงานทางการเงิน
งบการเงิน รายไตรมาสที่ผสู ้ อบบัญชีได้สอบทานแล้ว

3

บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบแล้ ว)

31 มีนาคม

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

532,349,857

532,334,955

เบี้ยประกันภัยค้างรับสุ ทธิ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ

6

171,519,280
1,249,391

167,627,049
665,667

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

7

71,642,190

78,463,476

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์สุทธิ

8
9

317,460,025
71,753,581

387,312,052
62,933,322

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุ ทธิ

10

24,559,019

27,365,533

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

11

41,725,768

35,543,675

สิ นทรัพย์อื่น

12

126,951,986

144,255,508

1,359,211,097

1,436,501,237

สิ นทรัพย์ลงทุน

รวมสิ นทรัพย์
หนี้สินและส่ วนของเจ้ าของ
หนี้สิน
เงินกูย้ มื จากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน

13
14
15

16

100,000,000
486,730,670
41,464,753
11,131,916
34,124,927
408,816,955

100,000,000
462,224,968
46,013,282
10,369,232
18,962,569
557,376,206

1,082,269,221

1,194,946,257

4

บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

1,480,155,000

1,480,155,000

1,480,155,000
(10,413,509)
16,050,801
(2,237,561)
14,730

1,480,155,000
(10,413,509)
16,050,801
(2,237,561)
64,361

11,050,000
(1,217,677,585)

11,050,000
(1,253,114,112)

276,941,876

241,554,980

1,359,211,097

1,436,501,237

หนี้สินและส่ วนของเจ้ าของ
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ จานวน 148,015,500 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท
(พ.ศ. 2560 : 148,015,500 หุน้ )
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ จานวน 148,015,500 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท
(พ.ศ. 2560 : 148,015,500 หุน้ )
17
ส่ วนต่าจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
18
สารองการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
19
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ส่ วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนี้สินและส่ วนของเจ้ าของ

5

บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

863,972,621

706,875,699

(823,854)

(717,213)

863,148,767

706,158,486

(14,748,124)

(10,246,344)

848,400,643
2,208,121

695,912,142
1,762,394

2,709,937

3,122,760

รวมรายได้

853,318,701

700,797,296

ค่าใช้ จ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทน

158,460,324

103,795,377

-

-

ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ

138,168,966

125,731,030

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

265,649,441

243,118,490

261,773,129

212,703,141

824,051,860

685,348,038

29,266,841

15,449,258

ภาษีเงินได้

6,169,686

6,906,107

กาไรสุ ทธิ

35,436,527

22,355,365

หมายเหตุ
รายได้
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
หัก สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้(เพิ่ม)ลด
จากปี ก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
รายได้อื่น

หัก ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่อนภาษีเงินได้

20

6

บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

8,153

-

(70,191)

-

12,407

-

รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง

(49,631)

-

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวด - สุ ทธิจากภาษี

(49,631)

-

35,386,896

22,355,365

0.24

0.16

หมายเหตุ
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อ
ขาย
ผลกาไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
ที่โอนเข้าไปยังกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่จะจัดประเภท
รายการ
ใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

11

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

21

7

บริ ษทั ซิกน่ า ประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ยังไม่ได้ ตรวจสอบ)
สาหรั บงวดสามเดือ นสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
องค์ ประกอบอื่ นของส่ วนของเจ้ าของ
ทุ นเรื อ น
ส่ วนตา่ จากการ
หุ้ นที่ อ อก รวมธุรกิจภายใต้ การ
การจ่ ายโดย
และชาระแล้ ว
ควบคุมเดียวกัน ใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์
บาท
บาท
บาท

การวัดมูล ค่ าใหม่
กาไร(ขาดทุ น)สะสม
ของภาระผูกพัน ส่ วนเกินจากการ
ผลประโยชน์
เปลี่ ยนแปลง
จัดสรรแล้ ว หลั งออกจากงาน มูล ค่ าเงินลงทุ น สารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้ จดั สรร
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
กำไรสุทธิ

1,380,155,000
-

(10,413,509)
-

-

759,090
-

-

11,050,000
-

(911,384,988)
22,355,365

470,165,593
22,355,365

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

1,380,155,000

(10,413,509)

-

759,090

-

11,050,000

(889,029,623)

492,520,958

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
กำไรสุทธิ
ส่วนเกินทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
เงินลงทุนสุทธิจำกภำษี
ผลกำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนเผือ่ ขำยทีโ่ อนเข้ำ
ไปยังกำไรหรื อขำดทุนสุทธิจำกภำษี

1,480,155,000
-

(10,413,509)
-

16,050,801
-

(2,237,561)
-

64,361
-

11,050,000 (1,253,114,112)
35,436,527

241,554,980
35,436,527

-

-

-

-

6,522

-

-

6,522

-

-

-

-

(56,153)

-

-

(56,153)

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

1,480,155,000

(10,413,509)

16,050,801

(2,237,561)

14,730

11,050,000 (1,217,677,585)

276,941,876

8

บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

820,808,943

674,377,875

27,719,907

22,595,127

1,553,436

936,706

2,708,723

3,119,691

ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง

(145,705,521)

(97,978,021)

ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง

(126,489,013)

(115,106,040)

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

(263,028,197)

(244,050,295)

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

(362,301,405)

(219,876,501)

789,118

(353,231)

เงินรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์

30,000,000

-

เงินรับจากเงินฝากสถาบันการเงิน

135,360,949

85,500,000

เงินจ่ายสาหรับเงินฝากสถาบันการเงิน

(95,500,000)

(45,500,000)

25,916,940

63,665,311

2,336

3,679

2,336

3,679

หมาย
เหตุ
กระแสเงินสดได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย

เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มาจาก
อุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไปใน
อุปกรณ์

9

(25,842,374)

(11,276,850)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

10

(62,000)

(603,805)

(25,904,374)

(11,880,655)

(25,902,038)

(11,876,976)

เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

9

บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

หมาย
เหตุ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึ้นสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ สิ้ นงวด
รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
เจ้าหนี้ซ้ื ออุปกรณ์

5

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

14,902

51,788,335

532,334,955

314,274,838

532,349,857

366,063,173

-

36,228
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บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั ซิ กน่า ประกันภัย จากัด (มหาชน) มีที่อยูต่ ามที่ได้จดทะเบียนไว้ดงั นี้
เลขที่ 598 อาคารคิวเฮ้าส์เพลินจิต ชั้น 7 และชั้น 10 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั ประกอบธุรกิจประกันภัยวินาศภัยประเภทการประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลและการประกันสุ ขภาพ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่นาเสนอนี้ได้มีการสอบทานแต่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบ

2

นโยบายการบัญชี
2.1

เกณฑ์ การจัดทาข้ อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงิน
ระหว่ า งกาล ข้อ มู ล ทางการเงิ น หลัก (คื อ งบแสดงฐานะการเงิ น งบก าไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด) ได้นาเสนอในรู ปแบบที่สอดคล้องกับรู ปแบบของงบ
การเงินประจาปี ซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ไทย ฉบับที่ 1 เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน นอกจากนี้
รู ป แบบการน าเสนองบการเงิ นได้จัดท าตามแบบแนบท้า ยประกาศคณะกรรมการก ากับ และส่ งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการจัดทาและยืน่ งบการเงิ นและ
รายงานเกี่ ย วกับ ผลการดาเนิ น งานของบริ ษ ัท ประกัน วิ น าศภัย พ.ศ. 2559 ลงวัน ที่ 4 มี น าคม พ.ศ. 2559
(“ประกาศ คปภ.”) ส่ วนหมายเหตุประกอบข้อมูล ทางการเงินจัดทาเป็ นแบบย่อ บริ ษทั ได้เปิ ดเผยหมายเหตุ
ประกอบข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมตามข้อกาหนดในประกาศคปภ.ฉบับดังกล่าวข้างต้น
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบั งบการเงินของรอบปี บัญชีวนั ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้นจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลภาษาไทยที่จดั ทา
ตามกฎหมาย ในกรณี ที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ขอ้ มูลทางการเงินระหว่างกาล
ฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดทาข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็ นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชี
ที่ใช้ในการจัดทางบการเงินสาหรับงวดปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รายจ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ นครั้ งคราวในระหว่ างงวดปี บัญชี จ ะแสดงเป็ นค่ าใช้จ่ ายหรื อค่ า ใช้จ่ า ยรอการตัด บัญชี
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับการแสดงรายจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้ นงวดปี บัญชี
ภาษีเงินได้ระหว่างกาลตั้งค้างจ่ายไว้โดยคิดจากภาษีเงินได้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของรอบบัญชีระหว่างกาลนั้น
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้ อง
2.2.1) มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรั บปรุ ง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญและเกี่ยวข้องกับบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรั บปรุ ง 2560) ได้มีการปรั บปรุ งการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงในหนี้ สินของกิจการที่เกิ ดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงิน ทั้งที่เป็ นรายการที่เป็ นเงินสดและ
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรั บปรุ ง 2560) ได้มีการอธิ บายให้ชดั เจนในเรื่ องวิธีการบัญชีสาหรับ
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีกรณี มีสินทรั พย์ที่วดั มูล ค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรมที่ มีจานวนต่ากว่ามูลค่าฐานภาษี
ของสิ นทรัพย์ ในเรื่ องดังต่อไปนี้
-

-

กรณี สิ น ทรั พ ย์ที่ ว ัด ด้ว ยมู ล ค่ า ยุติ ธ รรมมี มูล ค่ า ต่ า กว่ า ฐานภาษี ข องสิ นทรั พ ย์น้ ัน จะถื อ ว่ า มี ผล
แตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีเกิดขึ้น
ในการประมาณการกาไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะได้รับประโยชน์จาก
สิ นทรัพย์ในมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีได้
ในกรณี ที่กฎหมายภาษีอากรมีขอ้ จากัดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของกาไรทางภาษี ที่สามารถใช้ประโยชน์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้เฉพาะในประเภทที่กาหนด การพิจารณาการจะได้ใช้ประโยชน์
ของสิ นทรั พย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะต้องนาไปประเมินรวมกันกับสิ นทรั พย์ภาษีเงินได้ร อตัด
บัญชีที่เป็ นประเภทเดียวกันเท่านั้น
ในการประมาณกาไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจานวนที่ใช้หักภาษีที่เกิดจากการกลับรายการ
ของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีน้ นั

ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้นามาตรฐานที่ปรั บปรุ งมาถือปฏิ บตั ิและพิจารณาว่ามาตรฐานที่ ปรั บปรุ งใหม่
ดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีผลกระทบที่มีนยั สาคัญต่อบริ ษทั
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรั บปรุ งมาตรฐานการบั ญชี การปรั บปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้ อ ง
(ต่อ)
2.2.2) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับใหม่ซ่ ึ งจะมีผ ลบังคับใช้สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีที่เ ริ่ ม ต้น
ในหรื อหลัง วัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเกี่ ย วข้อ งกับ บริ ษัท ซึ่ งบริ ษัท ไม่ ไ ด้น ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15

เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ได้ให้ขอ้ กาหนดสาหรั บการรั บรู ้ รายได้ โดยให้ใช้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้แทนมาตรฐานต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื่ อง สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การ
โฆษณา

หลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่น้ ีอา้ งอิงหลักการว่า
• รายได้จะรับรู ้เมื่อการควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การได้โอนไปยังลูกค้า ซึ่ งแนวคิดของการควบคุมได้
ถูกนามาใช้แทนแนวคิดของความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ใช้อยูเ่ ดิม
• กิจการรับรู ้รายได้เพื่อแสดงการส่ งมอบสิ นค้าหรื อบริ การที่สัญญาให้ลูกค้าในจานวนเงินที่สะท้อน
ถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ๆ
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรั บปรุ งมาตรฐานการบั ญชี การปรั บปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้ อ ง
(ต่อ)
2.2.2) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับใหม่ซ่ ึ งจะมีผ ลบังคับใช้สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีที่เ ริ่ ม ต้น
ในหรื อหลัง วัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเกี่ ย วข้อ งกับ บริ ษัท ซึ่ งบริ ษัท ไม่ ไ ด้น ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)
กิจการรับรู ้รายได้ตามหลักการสาคัญตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
•
ขั้นตอนแรก: ระบุสัญญาที่ทากับลูกค้า
•
ขั้นที่สอง: ระบุภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิในสัญญา
•
ขั้นที่สาม: กาหนดราคาของรายการ
•
ขั้นที่สี่: ปันส่ วนราคาของรายการให้กบั ภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิที่รวมอยูใ่ นสัญญา
•
ขั้นที่หา้ : รับรู ้รายได้เมื่อ (หรื อขณะที่) กิจการปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิเสร็ จสิ้ น
กิจการมีทางเลือกในการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้โดยการปรับปรุ งย้อนหลังตาม
มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บั บ ที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบัญ ชี
และข้อ ผิ ดพลาดโดยมี ข ้อ อนุ โลม หรื อ ปรั บ ปรุ งโดยรั บ รู ้ ผ ลกระทบสะสมย้อ นหลังกับ กาไรสะสม
ณ วันต้นงวดของรอบระยะเวลารายงานที่เริ่ มต้นใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ประกอบกับ
การเปิ ดเผยข้อ มู ล เพิ่ มเติ ม บริ ษ ัท จะเริ่ มน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ นี้ มาปฏิ บ ั ติ ใ ช้
ครั้งแรกสาหรับรอบระยะเวลารายงานที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ผูบ้ ริ หารกาลังอยู่
ในระหว่ า งการประเมิ น ผลกระทบในรายละเอี ย ดจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับนี้มาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก

3

การประมาณการ
ในการจัดทาข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติที่มีผลกระทบต่อ
การนานโยบายการบัญชีมาใช้ และจานวนเงินของสิ นทรัพย์และหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจจะ
แตกต่างจากการประมาณการ
ในการจัดท าข้อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่ า งกาล ผู ้บ ริ ห ารจะใช้ดุล ยพิ นิ จ ที่ มีนัย ส าคัญ ในการน านโยบายการบั ญ ชี
ของบริ ษ ัท และแหล่ งที่ มาของข้อ มู ล ที่ ส าคัญของความไม่ แ น่ น อนในการประมาณการที่ มีอ ยู่มาใช้เ ช่ น เดี ย วกับ
งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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4

การประมาณมูลค่ายุติธรรม
4.1

การประมาณการมูลค่ ายุติธรรม
ตารางต่อไปนี้แสดงการวิเคราะห์เครื่ องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาแนกตามวิธีการประมาณ
มูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้






ราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรั บปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรั บสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินอย่างเดียวกัน
(ข้อมูลระดับที่ 1)
ข้อมูลอื่นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อ ขายซึ่ งรวมอยู่ในข้อ มูล ระดับ 1 ทั้งที่สามารถสังเกตได้โดยตรง
(ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คานวณมาจากราคา) สาหรั บสิ นทรั พย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
(ข้อมูลระดับที่ 2)
ข้อ มู ล ส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิ น ซึ่ งไม่ ไ ด้ม าจากข้อ มู ล ที่ ส ามารถสั ง เกตได้จ ากตลาด (ข้อ มู ล ที่
ไม่สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

ตารางต่ อ ไปนี้ แสดงสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ที่ ว ัด มู ล ค่ า ด้ว ยมู ล ค่ า ยุติ ธ รรม ณ วัน ที่ 31 มี น าคม พ.ศ. 2561
และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
31 มีนาคม พ.ศ. 2561 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ข้ อมูลระดับที่ 1 ข้ อมูลระดับที่ 2 ข้ อมูลระดับที่ 3
บาท
บาท
บาท
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินลงทุนเผื่อขาย
กองทุนรวม
รวม

-

60,230,181
60,230,181

-

รวม
บาท

60,230,181
60,230,181

31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ตรวจสอบแล้ ว)
ข้ อมูลระดับที่ 1 ข้ อมูลระดับที่ 2 ข้ อมูลระดับที่ 3
บาท
บาท
บาท
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินลงทุนเผื่อขาย
กองทุนรวม
รวม

-

80,153,168
80,153,168

-

รวม
บาท

80,153,168
80,153,168
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4

การประมาณมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)
4.2

เทคนิคการประเมินมูลค่าสาหรับการวัดมูลค่ ายุติธรรมระดับที่ 2
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ซ่ ึ งมู ลค่า ยุติธ รรมอยู่ใ นระดับที่ 2 วัดมูลค่ายุติธรรมของหลัก ทรั พย์ที่ มีการซื้ อขาย
ในตลาดค านวณจากราคาเสนอซื้ อ ล่ า สุ ด ที่ อ ้า งอิ งจากตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย หรื อ เส้ น อัต รา
ผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันทาการสุ ดท้ายของวันที่ในงบแสดงฐานะทางการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรั พย์อื่นที่อยู่ในระดับที่ 2 วัดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรั พย์โดยการนาเอาข้อมูลที่สามารถ
สั งเกตได้จ ากตลาด ที่ ป ระกาศไว้ใ นแหล่งข้อมู ล ที่ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้า ถึงได้ ณ วัน ท าการสุ ดท้าย
ของวันที่ในงบแสดงฐานะทางการเงินมาใช้ในการวัดมูลค่า

5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาหนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้ นกาหนดระยะเวลา
และบัตรเงินฝากธนาคาร
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

45,000
152,304,857

45,000
147,289,955

380,000,000
532,349,857

385,000,000
532,334,955
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6

เบี้ยประกันภัยค้างรับสุ ทธิ
เบี้ยประกันภัยค้างรับประกอบด้วยรายละเอียดและอายุเบี้ยประกันภัยค้างรับ ดังนี้
จากการรับประกันภัยโดยตรง
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ ว)
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างรับเกินกาหนดชาระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 31 - 60 วัน
ค้างรับ 61 - 90 วัน
ค้างรับ 91 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุ ทธิ

170,433,651

166,622,324

148,215
234,572
570,931
131,911
171,519,280
171,519,280

835,546
43,854
(4,924)
(22,708)
152,957
167,627,049
167,627,049

สาหรั บเบี้ยประกันภัยค้า งรั บจากตัว แทนและนายหน้า บริ ษทั ได้กาหนดหลักเกณฑ์การติ ด ตามหนี้ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ที่เกินกว่ากาหนดชาระ บริ ษทั ได้ดาเนินการตามกฎหมายกับตัวแทนและ
นายหน้าเป็ นกรณี ไป

17

7

ลูกหนี้จากสั ญญาประกันภัยต่ อ

เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

1,219,534
70,422,656
71,642,190

757,062
77,706,414
78,463,476

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

46,244,170
19,990,543
4,187,943
70,422,656

25,062,277
49,176,088
3,468,049
77,706,414

รายการเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อจาแนกตามอายุมีรายละเอียดดังนี้

ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน
ค้างรับเกินระยะเวลา 12 เดือน
รวมเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
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8

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ยอดคงเหลือของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ มีดงั นี้

เงินลงทุนเผื่อขาย
กองทุนรวม
รวม
บวก กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกาหนด
(รวมถึงเงินฝากที่มีขอ้ จากัดในการใช้)
เกินกว่า 3 เดือน นับแต่วนั ที่ได้มา
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไม่ได้ซ้ื อขายในตลาด
รวมเงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน/
ราคาทุน
มูลค่ า
ตัดจาหน่ าย
ยุติธรรม
บาท
บาท

(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน/
ราคาทุน
มูลค่ า
ตัดจาหน่ าย
ยุติธรรม
บาท
บาท

60,211,768
60,211,768
18,413
60,230,181

80,072,717
80,072,717
80,451
80,153,168

60,230,181
60,230,181
60,230,181

80,153,168
80,153,168
80,153,168

124,619,300 124,619,300 144,619,300 144,619,300
132,034,195 136,643,179 161,963,235 166,738,899
256,653,495 261,262,479 306,582,535 311,358,199

576,349
576,349

576,349
576,349

317,460,025

387,312,052

ในระหว่างงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั มีรายการที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเงินลงทุน ได้แก่ รายได้เงิน
ปันผลจากเงินลงทุนประเภทที่จะถือจนครบกาหนด 2,069,070 บาท ( 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 : 1,762,394 บาท) และสิ่ ง
ตอบแทนจากการขายเงินลงทุนประเภทเผื่อขายเป็ นจานวน 70,000,000 บาท (31 มีนาคม พ.ศ. 2560 : ไม่มี)
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9

ส่ วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
31 มีนาคม พ.ศ. 2561 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ราคาทุน
สาหรับงวด

ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
รวม

ค่าเสื่ อมราคาสะสม
สาหรับงวด

ยอดต้ นงวด
1 มกราคม
พ.ศ. 2561
บาท

เพิ่มขึ้น
บาท

จาหน่ าย
บาท

48,943,886
34,925,752
224,835,690
308,705,328

4,532,747
4,419,232
11,514,795
20,466,774

(263,287)
(263,287)

ยอดสิ้ นงวด ยอดต้ นงวด
31 มีนาคม 1 มกราคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 ค่าเสื่ อมราคา
บาท
บาท
บาท
53,476,633 45,324,004
39,081,697 27,568,346
236,350,485 172,879,656
328,908,815 245,772,006

591,303
1,081,741
9,972,349
11,645,393

จาหน่ าย
บาท
(262,165)
(262,165)

ยอดสิ้ นงวด ส่ วนปรับปรุง
31 มีนาคม
อาคารและ
พ.ศ. 2561 อุปกรณ์ สุทธิ
บาท
บาท
45,915,307
28,387,922
182,852,005
257,155,234

7,561,326
10,693,775
53,498,480
71,753,581
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ส่ วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ สุทธิ (ต่อ)
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ตรวจสอบแล้ ว)
ราคาทุน

ค่าเสื่ อมราคาสะสม

สาหรับปี

ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
รวม

สาหรับปี

ยอดต้ นปี
1 มกราคม
พ.ศ. 2560
บาท

เพิ่มขึ้น
บาท

จาหน่ าย
บาท

48,740,331
33,961,081
209,363,514
292,064,926

203,555
1,618,148
15,491,770
17,313,473

(653,477)
(19,594)
(673,071)

ยอดสิ้ นปี
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

ยอดต้ นปี
1 มกราคม
พ.ศ. 2560 ค่าเสื่ อมราคา
บาท
บาท

48,943,886 42,707,831
34,925,752 24,017,751
224,835,690 131,506,069
308,705,328 198,231,651

2,616,173
4,150,120
41,377,314
48,143,607

จาหน่ าย
บาท
(599,525)
(3,727)
(603,252)

ยอดสิ้ นปี ส่ วนปรับปรุง
31 ธันวาคม
อาคารและ
พ.ศ. 2560 อุปกรณ์ สุทธิ
บาท
บาท
45,324,004
27,568,346
172,879,656
245,772,006

3,619,882
7,357,406
51,956,034
62,933,322
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สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตนสุ ทธิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
บาท
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ซื้ อเพิ่มระหว่างงวด
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด

27,365,533
62,000
(2,868,514)
24,559,019

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
11

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในระหว่างงวด/ปี เป็ นดังนี้

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายชาระภายใน 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายชาระเกินกว่า 12 เดือน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

16,895,574
24,833,877

14,600,664
20,959,101

41,729,451

35,559,765

3,683
3,683
41,725,768

16,090
16,090
35,543,675

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในระหว่างงวด/ปี เป็ นดังนี้

ยอดยกมาต้นงวด/ปี
รับรู ้ในกาไรขาดทุน
บันทึกโดยตรงผ่านรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

35,543,675
6,169,686
12,407
41,725,768

31,313,703
3,496,899
733,073
35,543,675
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ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี้

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
เพิ่ม/(ลด)ในกาไรหรื อขาดทุน
เพิ่ม/(ลด)บันทึกโดยตรง
ในส่ วนของเจ้าของ
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
เพิ่ม/(ลด)ในกาไรหรื อขาดทุน
เพิ่ม/(ลด)บันทึกโดยตรง
ในส่ วนของเจ้าของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ผลขาดทุน
ทางภาษี
บาท

เงินสารอง
ค่าสิ นไหม
ทดแทน
บาท

สารองเบี้ย
ประกันภัย
บาท

ภาระผูกพัน
ผลประโยชน์
พนักงาน
บาท

ค่าเผื่ อหนี้
สงสั ยจะสู ญ
บาท

ค่าเสื่ อมราคา
บาท

อื่น ๆ
บาท

รวม
บาท

10,669,224
-

14,600,664
2,294,910

3,922,572

2,073,846
152,537

3,682,374
(156,422)

1,890,710
(121,649)

2,642,947
77,738

35,559,765
6,169,686

10,669,224

16,895,574

3,922,572

2,226,383

3,525,952

1,769,061

2,720,685

41,729,451

7,552,076
3,117,148

13,535,751
1,064,913

-

1,230,931
93,752

4,405,026
(722,652)

1,991,033
(100,323)

2,598,886
44,061

31,313,703
3,496,899

10,669,224

14,600,664

-

749,163
2,073,846

3,682,374

1,890,710

2,642,947

749,163
35,559,765
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ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีประกอบด้วย
กาไร(ขาดทุน)
ที่ยงั ไม่ เกิดขึ้นของ
เงินลงทุนเผื่อขาย
บาท
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
รับรู ้ในกาไรขาดทุน
บันทึกโดยตรงผ่านรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

16,090
(12,407)
3,683

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
รับรู ้ในกาไรขาดทุน
บันทึกโดยตรงผ่านรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

16,090
16,090

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
12

สิ นทรัพย์อื่น
สิ นทรัพย์อื่น ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลูกหนี้บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 23 (ข))
เงินประกันและเงินมัดจา
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอคืน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์อื่น

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

2,477,834
14,884,855
2,651,712
16,201,140
103,356,490
(17,629,762)
5,009,717
126,951,986

7,114,496
17,289,503
3,440,830
9,189,189
117,939,375
(18,411,868)
7,693,983
144,255,508

24

13

เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริ ษทั ได้ทาการกูย้ ืมเงินกับบริ ษทั ซิ กน่ าอินเตอร์ เนชัน่ แนล มาร์ เก็ตติ้ง (ประเทศไทย)
เป็ นจ านวน 100 ล้า นบาท เงิ น กู ้ยื ม ดัง กล่ า วไม่ มี ห ลัก ทรั พ ย์ค้ า ประกัน และมี อ ัต ราดอกเบี้ ยร้ อ ยละ 2.85 ต่ อ ปี
โดยมีกาหนดชาระคืนในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562

14

หนี้สินจากสั ญญาประกันภัย
ยอดคงเหลือของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีดงั นี้
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

สารองค่าสิ นไหมทดแทน
- ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว
- ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
รวมสารองค่าสิ นไหมทดแทน

43,279,679
84,477,872
127,757,551

44,996,650
73,003,322
117,999,972

สารองเบี้ยประกันภัย
- สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวมสารองเบี้ยประกันภัย

358,973,119
358,973,119

344,224,996
344,224,996

รวมหนี้สินจากสัญญาประกันภัย

486,730,670

462,224,968
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หนี้สินจากสั ญญาประกันภัย (ต่อ)
14.1 สารองประกันภัยสาหรับสั ญญาประกันภัยระยะสั้ น - สารองค่าสิ นไหมทดแทน

ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี
ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างงวด/ปี ปัจจุบนั
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน
ที่เกิดขึ้นในงวด/ปี ก่อน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากข้อสมมติฐานในการคานวณ
สารองค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด/ปี
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

117,999,972
101,347,473

106,723,454
414,918,908

47,306,836

63,714,438

11,474,550
(150,371,280)
127,757,551

5,324,569
(472,681,397)
117,999,972

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

344,224,996
863,972,621
(849,224,498)
358,973,119

290,711,140
3,048,940,693
(2,995,426,837)
344,224,996

14.2 สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ ถือเป็ นรายได้

ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี
เบี้ยประกันภัยรับสาหรับงวด/ปี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ในงวด/ปี
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี
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เจ้ าหนี้บริษัทประกันภัยต่ อ

เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
เจ้าหนี้ประกันภัยต่ออื่น
รวมเจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ
16

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

21,857,422
19,607,331
41,464,753

25,755,757
20,257,525
46,013,282

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

224,375,485
35,157,177
36,902,386
17,936,113
13,603,427
80,842,367
408,816,955

382,761,707
33,480,441
26,956,014
21,358,007
13,214,735
79,605,302
557,376,206

หนี้สินอื่น

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่านายหน้าค้างจ่าย
เจ้าหนี้บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 23 (ข))
เจ้าหนี้เช็คค้างจ่าย
ประมาณการค่ารื้ อถอน
อื่น ๆ
รวมหนี้สินอื่น
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ทุนเรื อนหุ้น

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
การออกหุน้
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
การออกหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

จานวนหุ้น

หุ้นสามัญ
ที่ออกจาหน่ าย
บาท

รวม
บาท

148,015,500
148,015,500

1,480,155,000
148,015,500

1,480,155,000
1,480,155,000

138,015,500
10,000,000
148,015,500

1,380,155,000
100,000,000
1,480,155,000

1,380,155,000
100,000,000
1,480,155,000

ณ วัน ที่ 31 มี น าคม พ.ศ. 2561 หุ ้ น สามัญจดทะเบี ย นทั้งหมด มี จ านวน 148,015,500 หุ ้ น (31 ธั น วาคม พ.ศ. 2560 :
148,015,500 หุน้ ) โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท หุน้ ทั้งหมดได้ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ครั้ งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติอนุ มตั ิเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริ ษทั จากหุน้ สามัญจานวน 138,015,500 หุน้ โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท เป็ นหุน้ สามัญจานวน
148,015,500 หุ ้ น โดยมี มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 10 บาท บริ ษั ท ได้ จ ดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น กั บ กระทรวงพา ณิ ชย์
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
18

การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ทาสัญญา “โอนทรัพย์สิน (Asset Transfer Agreement)” กับบริ ษทั ซิ กน่าอินเตอร์
เนชัน่ แนล มาร์ เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จากัด โดยตกลงที่จะซื้ อขาย รับโอนสิ นทรัพย์ สิ ทธิการเช่า รวมถึงพนักงานของ
บริ ษทั ซิ กน่า อินเตอร์ เนชัน่ แนล มาร์ เก็ตติง้ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ งเดิมบริ ษทั ดังกล่าวได้เคยให้บริ การกับบริ ษทั เพื่อ
บริ ษทั จะนามาดาเนิ นธุ รกิจภายใต้การบริ หารจัดการของบริ ษทั เอง ทั้งนี้ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ได้ดาเนินการ
เ ส ร็ จ แ ล้ ว ใ น ส่ ว น ข อ ง ก า ร รั บ โ อ น พ นั ก ง า น รั บ โ อ น สิ ท ธิ ก า ร เ ช่ า ส า ห รั บ ก า ร ซื้ อ ข า ย แ ล ะ
รับโอนทรัพย์สิน ได้ดาเนินการแล้วเสร็ จในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ได้รับมาบันทึกตาม
มูลค่าตามบัญชีเดิมของ บริ ษทั ซิ กน่า อินเตอร์ เนชัน่ แนล มาร์ เก็ตติง้ (ประเทศไทย) จากัด จานวน 21.5 ล้านบาท และ
5.7 ล้า นบาท ตามล าดับ และสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อตัด บัญ ชี จ านวน 2.6 ล้า นบาท ส่ ว นต่ า งจากราคาจ่ า ยซื้ อ
และมู ล ค่ า ตามบัญชี จ านวน 10.4 ล้า นบาท ได้บ ัน ทึ ก เป็ นส่ ว นต่ า จากการรวมธุ ร กิ จ ภายใต้ก ารควบคุ มเดี ย วกัน
ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
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การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
บริ ษทั Cigna Corporation ซึ่ งเป็ นบริ ษทั มีหุน้ จดทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ ค (New York Stock Exchange)
มีโครงการจัดสรรหุน้ ให้แก่พนักงานในกลุ่มบริ ษทั
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ภายใต้โครงการ Cigna long term incentive plan บริ ษทั ได้
มีการจัดสรรหุ ้นหรื อเงินสดมูลค่าเทียบเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของหุ ้น ณ วันที่ให้สิทธิ แก่พนักงานทุกคนที่ได้รับการ
อนุมตั ิ โดยบริ ษทั มีการจัดสรรหุน้ ให้กบั พนักงาน จานวน 2,885 หุน้ ซึ่ งมีมูลค่า 12.02 ล้านบาทและเงินสดจานวน 4.03
ล้านบาทรวมมูลค่าทั้งสิ้ น 16.05 ล้านบาท โดยพนักงานจะได้สิทธิในการรั บหุ ้นหรื อเงินสดทันทีในวันที่ได้รับจัดสรร
สิ ทธิ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะบันทึกบัญชีท้ งั จานวนซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่ องการจ่าย
โ ด ย ใ ช้ หุ ้ น เ ป็ น เ ก ณ ฑ์ เ งิ น ส ด ที่ บ ริ ษั ท ส า ร อ ง จ่ า ย พ นั ก ง า น จ ะ ถู ก เ รี ย ก เ ก็ บ จ า ก บ ริ ษั ท
Cigna Global Holding Inc. ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ในเครื อ เงินปันผลที่คาดว่าจะจ่ายในอนาคตจากการจัดสรรหุน้ จะจ่ายโดยตรง
จากบริ ษทั Cigna Corporation ไปยังพนักงานที่ได้รับสิ ทธิ
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ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
และการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่าย
การรับประกันภัย
ค่าอากรแสตมป์ และภาษีมูลค่าเพิม่
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและส่ งเสริ มการขาย
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้
ภาษีซ้ื อต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

115,731,346

108,517,177

29,643,334
174,814
18,110,350
12,922,266
43,704
85,147,315
261,773,129

27,794,735
192,362
4,657,012
207,181
71,334,674
212,703,141
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กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
กาไรสุ ทธิที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ (บาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ถือโดย
บุคคลภายนอกในระหว่างงวด (หุน้ )
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

35,436,527

22,355,365

148,015,500
0.24

138,015,500
0.16

บริ ษทั ไม่มีการออกหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560
22

ภาระผูกพัน
บริ ษทั มีภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาเช่าดาเนินงานของอาคารสานักงานและอุปกรณ์ในอนาคตดังต่อไปนี้

ครบกาหนดภายใน 1 ปี
ครบกาหนดมากกว่า 1 ปี แต่นอ้ ยกว่า 5 ปี

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

47,955,694
61,966,189
109,921,883

45,721,237
66,678,114
112,399,351
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รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึงบุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั ถูกควบคุมโดยบริ ษทั
ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ทาหน้าที่ถือหุน้
บริ ษทั ย่อย และกิจการที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง
ผู ้บ ริ ห ารส าคัญ กรรมการหรื อ พนั ก งานของบริ ษ ัท ตลอดทั้งสมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ ใ กล้ชิ ด กับ บุ ค คลดัง กล่ า ว
และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการ บริ ษทั คานึงถึงเนื้อหาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั ซิ กน่า คอร์ ปเปอเรชัน่ (บริ ษทั แม่สูงสุ ด)
ก)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
วันที่ 31 มีนาคม
วันที่ 31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
ค่าบริ การรับ
บริ ษทั ซิ กน่าอินเตอร์ เนชัน่ แนล มาร์ เก็ตติ้ง
(ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ซิ กน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติง้
(ประเทศไทย) จากัด

60,000

60,000

1,200,000

600,000

ค่าจ้ างและค่าบาเหน็จ
บริ ษทั ซิ กน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง
(ประเทศไทย) จากัด

25,099,731

19,808,247

ค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
บริ ษทั ซิ กน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง
(ประเทศไทย) จากัด

1,500,000

1,500,000

ค่าใช้ จ่ายอื่น
Cigna HLA Technology Service Company Limited
Cigna Global Holdings Inc
Cigna European Services Limited
Cigna International Corporation

6,525,137
2,009,104
7,204,033
-

5,696,413
1,753,806
6,174,437
734,583
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รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่อ)
ก)

งบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ซิ กน่าอินเตอร์ เนชัน่ แนล มาร์ เก็ตติ้ง
(ประเทศไทย) จากัด
Cigna International Corporation
บริ ษทั ซิ กน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์ เก็ตติ้ง
(ประเทศไทย) จากัด
Cigna Global Holdings Inc
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันอื่น

เจ้ าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ซิ กน่าอินเตอร์ เนชัน่ แนล มาร์ เก็ตติง้
(ประเทศไทย) จากัด
Cigna HLA Technology Services Company Limited
Cigna European Services Limited
Cigna Global Holdings Inc
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันอื่น

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

21,400
94,457

42,800
524,441

1,781,674
339,553
240,750
2,477,834

1,769,205
4,457,050
321,000
7,114,496

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

2,264,384
6,525,137
7,204,034
14,990,850
5,917,981
36,902,386

1,561,644
5,536,340
1,908,032
13,974,220
3,975,778
26,956,014
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รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่อ)
ข)

งบแสดงฐานะการเงิน

เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ซิ กน่าอินเตอร์ เนชัน่ แนล มาร์ เก็ตติ้ง
(ประเทศไทย) จากัด (หมายเหตุ 13)

ข)

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
บาท

(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

ค่าตอบแทนผู้บริหารสู งสุ ด
ในระหว่างงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 และวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์ระยะยาว

30,826,374
526,932
31,353,306

21,033,422
540,183
21,573,605
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หลักทรัพย์วางไว้ กับนายทะเบียน
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 เงินฝากธนาคารที่มีระยะเวลาครบกาหนดเกินกว่า 3 เดือน จานวน 103.19 ล้านบาท
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 60.07 ล้านบาท) ได้วางไว้กบั นายทะเบียนของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ ม
การประกอบธุ รกิจประกันภัย ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 23(1) เงินค้ าประกันนี้ มี
จานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้าของเงินสารองสาหรั บเบี้ยประกันที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ ซึ่ งเป็ นการวางหลักทรั พย์
ไว้เป็ นเงินสารองประกันภัยกับนายทะเบียน
ณ วัน ที่ 31 มี น าคม พ.ศ. 2561 เงิ น ฝากธนาคารที่ มีร ะยะเวลาครบก าหนดเกิ น กว่า 3 เดื อ นจ านวน 14 ล้า นบาท
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 14 ล้านบาท) ได้นาไปเป็ นหลักทรั พย์วางไว้กบั นายทะเบียนของสานักงานคณะกรรมการ
กากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจ ประกันภัย ตามพระราชบัญญัติประกันวิ นาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติ ม
โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 19 วรรคสอง โดยวางตามประเภทของการ
ประกันภัย

25

ทรัพย์สินที่มีข้อจากัด
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้นาเงินฝากธนาคารที่มีระยะเวลาครบกาหนดเกินกว่า 3 เดือน นับแต่วนั ที่
ได้มาจ านวน 0.5 ล้า นบาท (31 ธัน วาคม พ.ศ. 2560 : 0.5 ล้า นบาท) ไปวางไว้ก ับ ธนาคารเพื่ อ เป็ นหลัก ทรั พ ย์
ค้ าประกันการใช้บริ การเครื่ องรู ดบัตร
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เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
ตามมาตรา 58 มาตรา 80/3 และมาตรา 80/4 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ป ระกัน วิ น าศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 บริ ษทั ต้องจ่ายสมทบกองทุนประกันวินาศภัยทุกหกเดือน
โดยคานวณจากเบี้ยประกันภัยรับ
ณ วัน ที่ 31 มี น าคม พ.ศ. 2561 บริ ษัท ได้จ่ า ยเงิ น สมทบสะสมเข้า กองทุ น ประกัน วิ น าศภัย ตั้ง แต่ พ.ศ. 2552
เป็ นจานวนเงิน 40 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 38 ล้านบาท)
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