บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
เปิ ดเผยข้อมูล ณ วันที 30 พฤษภาคม พ.ศ. 562
ข้อมูลประจําไตรมาสที 1 ปี พ.ศ. 562
1. ความเพียงพอของเงินกองทุนบริษัท
บริ ษ ัทฯปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกําหนดประเภทและชนิ ด
ของเงินกองทุน รวมทังหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
บริ ษทั ฯมีวตั ถุประสงค์เพือให้การประกอบธุรกิจประกันภัยดําเนิ นไปอย่างมันคง มีประสิ ทธิภาพ และเทียงธรรม เพือประโยชน์
ของผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริ ษทั ฯได้ดาํ รงเงินกองทุนให้เพียงพอในการรองรับความเสี ยงต่างๆ ทีเกิดขึนจากการประกอบธุรกิจ
รวมถึงสามารถรองรับความเสี ยหายทีอาจสู งกว่าทีบริ ษทั ฯได้คาดการณ์ไว้ เพือให้สามารถปฏิบตั ิตามพันธะสัญญาทีมีต่อผูถ้ ือกรมธรรม์
ประกัน ภัยได้อย่างครบถ้วน ทังนี เงินกองทุนทีต้องดํารงนันอยูใ่ นระดับทีสร้างความเชือมันได้ว่าเพียงพอทีจะทําให้การประกอบธุ รกิจ
เป็ นไปอย่างมันคงไม่ว่าในสถานการณ์ปกติหรื อสถานการณ์ทีอาจเบียงเบนจากภาวะปกติ อีกทังมีการใช้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า เพือให้
ผูบ้ ริ หารดําเนินมาตรการแก้ไขทีจําเป็ นอย่างทันท่วงที
บริ ษทั ฯ มีการวางแผนธุรกิจ วางนโยบายในการรับประกันภัย การบริ หารความเสียง รวมทังการบริ หารจัดการ สินทรัพย์ หนีสิ น
เพือให้สอดคล้องกับหลักการการบริ ห ารจัดการและดํารงเงิ นกองทุนให้มีความมันคงและเป็ นไปตามมาตรฐานของการดําเนิ นธุ รกิจ
ประกันภัย
หลัก การพื นฐานของการดํารงเงิ น กองทุน ตามระดับความเสี ยงในการประเมิน ราคาสิ น ทรั พย์แ ละหนี สิ น ใช้หลัก การมูลค่ า
ยุติธรรม (Fair value) โดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ทีมีความรู้ ความชํานาญเทียบเท่ามาตรฐานสากลในการประเมิน ราคาสิ น ทรัพย์และ
หนีสินของบริ ษทั ฯ
เปิ ดเผย ณ วันที 30 พฤษภาคม พ.ศ. 562
รายการ
อัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ)
เงินกองทุนทีสามารถนํามาใช้ได้ทงหมด
ั
เงินกองทุนทีต้องดํารงตามกฎหมาย
หมายเหตุ

ไตรมาส 1
2562
2561
301
439
225
230
75
52

ไตรมาส
2562
2561
534
298
56

หน่วย : ล้านบาท
ไตรมาส 3
2562
2561
471
278
59

- ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิ จประกัน ภัยว่าด้วยการกําหนดประเภทและชนิ ดของ
เงินกองทุน รวมทังหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริ ษทั ประกันวินาศภัย กําหนดให้นาย
ทะเบียนอาจกําหนดมาตรการทีจําเป็ นในการกํากับดูแลบริ ษทั ทีมีอตั ราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุนตํากว่าร้อยละ
หนึงร้อยสี สิ บได้
- เงิ น กองทุ น เป็ นเงิ น กองทุ น ตามราคาประเมิ น ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ และส่ งเสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีสิ นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
- ไตรมาสที 2 หมายถึงผลการดําเนินงานสะสม 6 เดือน และไตรมาสที 3 หมายถึงผลการดําเนินงานสะสม 9 เดือน
2

2. รายงานทางการเงิน
งบการเงิน รายไตรมาสทีผูส้ อบบัญชีได้สอบทานแล้ว
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บริ ษทั ซิกน่า ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
(ยังไม่ได้ ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ ว)
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
หมายเหตุ
บาท
บาท
สิ นทรั พย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบียประกันภัยค้างรับสุทธิ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
ลูกหนี จากสัญญาประกันภัยต่อ
สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีต ัวตนสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อนื

5
6
7

616,660,451
39,480,001
2,706,678
84,446,816

560,421,636
208,457,015
862,728
73,976,485

8
9
10
11
12

513,732,011
59,966,329
19,981,548
66,773,216
140,617,999

418,896,322
67,352,368
22,717,192
66,835,559
162,966,018

1,544,365,049

1,582,485,323

100,000,000
677,497,875
50,291,578
26,361,440
38,308,507
438,113,600

100,000,000
632,259,408
47,468,419
23,215,621
18,687,617
561,424,207

1,330,573,000

1,383,055,272

รวมสิ นทรั พย์
หนีสิ น
เงินกูยื้ มจากบริษทั ทีเกียวข้องกัน
หนี สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี บริษทั ประกันภัยต่อ
ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
ภาษีหัก ณ ทีจ่ ายค้างจ่ าย
หนี สินอืน
รวมหนีสิ น

13
14
15

16
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บริ ษทั ซิกน่า ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
(ยังไม่ได้ ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ ว)
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
หมายเหตุ
บาท
บาท
หนีสิ นและส่ วนของเจ้ าของ
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรือนหุ ้น
ทุนจดทะเบีย น
หุ ้นสามัญ จํานวน 148,015,500 หุ ้น
มูลค่าทีตราไว้หุ ้นละ 10 บาท
(พ.ศ. 2561 : 148,015,500 หุ ้น)
ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุ ้นสามัญ จํานวน 148,015,500 หุ ้น
มูลค่าทีตราไว้หุ ้นละ 10 บาท
(พ.ศ. 2561 : 148,015,500 หุ ้น)
ส่วนตําจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
สํารองการจ่ ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน - สุทธิจากภาษี
ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน - สุทธิจากภาษี
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีสิ นและส่ วนของเจ้ าของ

17
18

1,480,155,000

1,480,155,000

1,480,155,000
(10,413,509)
16,050,801

1,480,155,000
(10,413,509)
16,050,801

(7,450,447)
393,172

(7,450,447)
143,799

11,050,000
(1,275,992,968)

11,050,000
(1,290,105,593)

213,792,049

199,430,051

1,544,365,049

1,582,485,323
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บริ ษทั ซิกน่า ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (ยังไม่ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรั บงวดสามเดื อ นสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

1,064,349,570
(1,407,272)

863,972,621
(823,854)

เบียประกันภัยรับสุทธิ
หัก สํารองเบียประกันภัยทียังไม่ถือเป็ นรายได้(เพิม)ลดจากปี กอ่ น

1,062,942,298
(18,416,540)

863,148,767
(14,748,124)

เบียประกันภัยทีถือเป็ นรายได้
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายได้อืน

1,044,525,758
2,541,536
2,517,467

848,400,643
2,208,121
2,709,937

1,049,584,761

853,318,701

261,460,039
165,680,160
325,282,844
283,049,093

158,460,324
138,168,966
265,649,441
261,773,129

1,035,472,136

824,051,860

กําไรก่อ นภาษีเงินได้
ภาษีเ งินได้

14,112,625
-

29,266,841
6,169,686

กําไรสุ ทธิ

14,112,625

35,436,527

หมายเหตุ
รายได้
เบียประกันภัยรับ
หัก เบียประกันภัยจ่ ายจากการเอาประกันภัยต่อ

รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่ าย
ค่าสินไหมทดแทน
หัก ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัย ต่อ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็ จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย อืน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
รวมค่ าใช้ จ่ าย

19
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บริ ษทั ซิกน่า ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (ยังไม่ได้ ตรวจสอบ) (ต่อ)
สํ าหรั บงวดสามเดื อ นสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

311,716

8,153

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื น
รายการทีจะจัดประเภทรายการใหม่เ ข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือขาย
ผลกําไรจากการขายเงินลงทุนเผือขาย
ทีโอนเข้าไปยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ภาษีเ งินได้เ กียวกับรายการทีจะจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
11

-

(70,191)

(62,343)

12,407

รวมรายการทีจะจัดประเภทรายการใหม่เ ข้าไปไว้ในกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง

249,373

(49,631)

กําไร(ขาดทุน)ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื นสํ าหรั บงวด - สุ ท ธิจากภาษี

249,373

(49,631)

14,361,998

35,386,896

0.10

0.24

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสํ าหรั บงวด

กําไรต่ อ หุ้น
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐาน

20
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บริ ษทั ซิกน่า ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ยังไม่ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรั บงวดสามเดื อ นสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
องค์ ประกอบอื นของส่ วนของเจ้ าของ

ทุนเรื อน
ส่ วนตําจากการ
สํ ารอง
หุ้นทีออก รวมธุรกิจภายใต้ การ
การจ่ ายโดย
และชํ าระแล้ ว
ควบคุมเดียวกัน ใช้ หุ้นเป็ นเกณฑ์
บาท
บาท
บาท

การวัดมูล ค่ าใหม่
ของภาระผูกพัน ส่ วนเกินจากการ
กําไร(ขาดทุน)สะสม
ผลประโยชน์
เปลียนแปลง
หลังออกจากงาน มูล ค่ าเงินลงทุน
จัดสรรแล้ ว - สุ ทธิจากภาษี - สุ ทธิจากภาษี สํ ารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้ จัดสรร
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

ยอดยกมา ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2561
กําไรสุทธิ
ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่า
เงินลงทุนสุทธิจากภาษี
ผลกําไรจากการขายเงินลงทุนเผือขายทีโอนเข้า
ไปยังกําไรหรือขาดทุนสุทธิจากภาษี

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 วันที 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

ยอดยกมา ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2562
กําไรสุทธิ
ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่า
เงินลงทุนสุทธิจากภาษี
ผลกําไรจากการขายเงินลงทุนเผือขายทีโอนเข้า
ไปยังกําไรหรือขาดทุนสุทธิจากภาษี

1,480,155,000
-

(10,413,509)
-

16,050,801
-

(7,450,447)
-

143,799
-

11,050,000
-

(1,290,105,593)
14,112,625

199,430,051
14,112,625

-

-

-

-

249,373

-

-

249,373

-

-

-

-

-

-

-

-

ยอดคงเหลื อ ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

1,480,155,000

(10,413,509)

16,050,801

(7,450,447)

393,172

11,050,000

(1,275,992,968)

213,792,049
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บริ ษทั ซิกน่า ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรั บงวดสามเดื อ นสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ
กระแสเงินสดได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
เบียประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินรับเกียวกับการประกันภัยต่อ
ดอกเบียรับ
รายได้อืน
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบําเหน็ จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย อืน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
ภาษีเ งินได้หัก ณ ทีจ่ าย
เงินรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินจ่ ายสําหรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินรับจากเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินจ่ ายสําหรับเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
กระแสเงินสดได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มาจาก
อุปกรณ์

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

1,193,997,445
17,414,766
1,173,613
2,517,468
(232,020,091)
(151,340,879)
(321,761,553)
(343,867,263)
(215,420)
(50,000,000)
75,500,000
(120,500,000)

820,808,943
27,719,907
1,553,436
2,708,723
(145,705,521)
(126,489,013)
(263,028,197)
(362,301,405)
789,118
30,000,000
135,360,949
(95,500,000)

70,898,086

25,916,940

-

2,336

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไปใน
อุปกรณ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

-

2,336

(11,526,491)
(3,132,780)

(25,842,374)
(62,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(14,659,271)

(25,904,374)

(14,659,271)

(25,902,038)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

9

บริ ษทั ซิกน่า ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรั บงวดสามเดื อ นสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึนสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ สิ นงวด
รายการทีไม่ใช่ เงินสด
เจ้าหนี ซืออุปกรณ์

5

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

56,238,815
560,421,636

14,902
532,334,955

616,660,451

532,349,857

78,400

-
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บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่อ (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสินสุ ดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
1

ข้อมูลทัวไป
บริษทั ซิกน่า ประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีทีอยู่ตามทีได้จดทะเบียนไว้ดงั นี
เลขที 598 อาคารคิวเฮ้าส์เพลินจิต ชัน 7 และชัน 10 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
บริษทั ประกอบธุรกิจประกันภัยวินาศภัยประเภทการประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลและการประกันสุขภาพ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั เมือวันที 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลทีนําเสนอนีได้มีการสอบทานแต่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบ

2

นโยบายการบัญชี
2.1

เกณฑ์การจัดทําข้ อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลได้จดั ทําขึนตามมาตรฐานการบัญชี ไทย ฉบับที 34 เรื อง การรายงานทางการเงิน
ระหว่ า งกาล ข้อ มู ล ทางการเงิ น หลัก (คื อ งบแสดงฐานะการเงิ น งบกําไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ งบแสดง
การเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด) ได้นาํ เสนอในรู ปแบบทีสอดคล้องกับรู ปแบบของงบ
การเงิ น ประจําปี ซึ งเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญ ชี ไทย ฉบับ ที 1 เรื อง การนําเสนองบการเงิ น นอกจากนี
รู ป แบบการนําเสนองบการเงิ น ได้จ ัด ทําตามแบบแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกํากับ และส่ ง เสริ ม
การประกอบธุ รกิ จประกันภัย เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข และระยะเวลา ในการจัดทําและยืนงบการเงิน
และรายงานเกี ยวกับ ผลการดําเนิ น งานของบริ ษัท ประกัน วิน าศภัย พ.ศ. 2559 ลงวัน ที 4 มี น าคม พ.ศ. 2559
(“ประกาศ คปภ.”) ส่ วนหมายเหตุ ประกอบข้อมูลทางการเงิน จัดทําเป็ นแบบย่อ บริ ษ ัทได้เปิ ดเผยหมายเหตุ
ประกอบข้อมูลทางการเงินเพิมเติมตามข้อกําหนดในประกาศ คปภ.ฉบับดังกล่าวข้างต้น
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนีควรอ่านควบคู่กบั งบการเงินของรอบปี บัญชีวนั ที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึนจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลภาษาไทยทีจัดทํา
ตามกฎหมาย ในกรณี ทีมีเนื อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ขอ้ มูลทางการเงิ นระหว่างกาล
ฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
นโยบายการบัญชี ทีใช้ในการจัดทําข้อมูลทางการเงิน ระหว่างกาลเป็ นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชี
ทีใช้ในการจัดทํางบการเงินสําหรับงวดปี บัญชีสินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
รายจ่ ายทีเกิ ด ขึ นเป็ นครั งคราวในระหว่างงวดปี บัญ ชี จะแสดงเป็ นค่ าใช้จ่ายหรื อค่ าใช้จ่ายรอการตัด บัญ ชี
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับการแสดงรายจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ นงวดปี บัญชี
ภาษีเงินได้ระหว่างกาลตังค้างจ่ายไว้โดยคิดจากภาษีเงินได้ทีคาดว่าจะเกิดขึนของรอบบัญชีระหว่างกาลนัน
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที มี ผ ลบั ง คับ ใช้ สํ าหรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ที เริ มต้ น ในหรื อ หลัง วั น ที
1 มกราคม พ.ศ. 2562
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 1
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 2
(ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 4
(ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15

เรื อง การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็ น
ครังแรก
เรื อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื อง สัญญาประกันภัย
เรื อง รายได้จากสัญญาทีทํากับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 1 กล่าวถึงวิธีการปฏิบตั ิทางบัญชีเมือกลุ่มบริ ษทั ถือปฏิบตั ิมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น (TFRS) ในการจัด ทํางบการเงิน เป็ นครั งแรก มาตรฐานฉบับ นี ให้ข ้อยกเว้น ที เป็ น
ทางเลือกจากการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นการเฉพาะและกําหนดให้ถือ
ปฏิบ ตั ิตามข้อยกเว้นจากข้อกําหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในบางเรื อง และกําหนดการเปิ ดเผย
ข้อมูลเพืออธิ บายผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงานทางการเงิน และกระแสเงินสดของกิจการจาก
การเปลียนแปลงหลักการบัญชีทีรับรองทัวไปทีใช้ก่อนหน้ามาใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 2 ได้ปรับปรุ งโดยอธิบายให้ชดั เจนขึนเกียวกับ
-

เกณฑ์การวัดมูลค่าของรายการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ทีชําระด้วยเงินสด

-

กรณี ทีกิจการต้องหัก ณ ทีจ่ายภาษีของพนักงานทีเกียวข้องกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์เพือนําส่ งให้
หน่ วยงานกํากับดูแลภาษี ถือเสมื อนว่าเป็ นการจ่ายโดยใช้หุ้น เป็ นเกณฑ์ประเภทชําระด้ว ยตราสารทุน
ทังหมด

-

วิธีการทางบัญชีสาํ หรับการปรับปรุ งเงือนไขและข้อกําหนดของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ทีเปลียนการ
จัดประเภทจากการจ่ายชําระด้วยเงินสดเป็ นการจ่ายชําระด้วยตราสารทุน
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที มี ผ ลบั ง คับ ใช้ สํ าหรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ที เริ มต้ น ในหรื อ หลัง วั น ที
1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 4 ได้มีการปรับปรุ งเพิมทางเลือกแก่บริ ษทั ประกันภัย โดยยกเว้นการ
ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 9 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที 7 เป็ น
การชัวคราว สําหรับกิจการทีเลือกทางเลือกดังกล่าวให้ถือปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื อง เครื องมือ
ทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับธุรกิจประกันภัย ทีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ จนกว่ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที 17 เรื อง สัญญาประกันภัย จะมีผลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรื อง รายได้จากสัญญาทีทํากับลูกค้า ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี
และการตีความมาตรฐานบัญชีดงั ต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 31
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 13 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 15 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื อง สัญญาก่อสร้าง
เรื อง รายได้
เรื อง รายได้ - รายการแลกเปลียนเกียวกับบริ การ
โฆษณา
เรื อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้า
เรื อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
เรื อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีอ้างอิงหลักการว่า รายได้จะรับรู ้เมือการควบคุมในสินค้าหรื อบริ การได้
โอนไปยังลูกค้า ซึงแนวคิดของการควบคุมได้นาํ มาใช้แทนแนวคิดของความเสี ยงและผลตอบแทนทีใช้อยูเ่ ดิม
การรับรู ้รายได้ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักการสําคัญ 5 ขันตอน ดังต่อไปนี
1)
2)
3)
4)
5)

ระบุสัญญาทีทํากับลูกค้า
ระบุแต่ละภาระทีต้องปฏิบตั ิในสัญญา
กําหนดราคาของรายการในสัญญา
ปันส่ วนราคาของรายการให้กบั แต่ภาระทีต้องปฏิบตั ิ และ
รับรู ้รายได้ขณะทีกิจการเสร็จสิ นการปฏิบตั ิตามแต่ละภาระทีต้องปฏิบตั ิ
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที มี ผ ลบั ง คับ ใช้ สํ าหรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ที เริ มต้ น ในหรื อ หลัง วั น ที
1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ)
การเปลียนแปลงทีสําคัญจากวิธีปฏิบตั ิในปัจจุบนั ได้แก่
-

สิ นค้าหรื อบริ การทีแตกต่างกัน แต่นาํ มาขายรวมกัน จะต้องรับรู ้รายการแยกกัน และการให้ส่วนลดหรื อ
การให้ส่วนลดภายหลัง จากราคาตามสัญญาจะต้องถูกปัน ส่ วนไปยังแต่ละองค์ประกอบของแต่ละสิ น ค้า
หรื อบริ การ

-

รายได้อาจจะต้องถูกรับรู ้เร็ วขึนกว่าการรับรู้ รายได้ภายใต้มาตรฐานปั จจุบนั หากสิ งตอบแทนมีความผัน
แปรด้วยเหตุผลบางประการ (เช่น เงิ นจูงใจ การให้ส่ วนลดภายหลัง ค่าธรรมเนี ยมทีกําหนดจากผลการ
ปฏิบตั ิงาน ค่าสิ ทธิ ความสําเร็จของผลงาน เป็ นต้น) - จํานวนเงินขันตําของสิ งตอบแทนผันแปรจะต้องถูก
รับรู ้รายได้หากไม่ได้มีความเสี ยงทีมีนยั สําคัญทีจะกลับรายการ

-

จุ ด ที รับ รู้ รายได้อาจมี ก ารเปลี ยนแปลงไปจากเดิ ม : รายได้บ างประเภทที ในปั จ จุ บ ัน รั บ รู้ ณ เวลาใด
เวลาหนึง ณ วันสิ นสุดสัญญาอาจจะต้องเปลียนเป็ นรับรู ้รายได้ตลอดช่วงอายุสัญญา หรื อในกรณี ตรงกันข้าม

-

มีขอ้ กําหนดใหม่ทีเฉพาะเจาะจงสําหรับรายได้จากการให้สิทธิ การรับประกัน ค่าธรรมเนียมเริ มแรก
ทีไม่สามารถเรี ยกคืนได้ และสัญญาฝากขาย

-

เนืองจากเป็ นมาตรฐานฉบับใหม่จึงมีการเปิ ดเผยข้อมูลทีเพิมมากขึน

กิ จ การมี ท างเลื อ กในการปรั บ ใช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ นี โดยการปรั บ ปรุ งย้อนหลังตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 8 เรื อง นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
โดยมี ข ้ออนุ โลม หรื อปรับ ปรุ งโดยรับ รู ้ ผลกระทบสะสมย้อนหลัง กับ กําไรสะสม ณ วัน ต้น งวดของรอบ
ระยะเวลารายงานทีเริ มต้นใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีประกอบกับการเปิ ดเผยข้อมูลเพิมเติม
ผูบ้ ริ หารของบริ ษัทได้ป ระเมิ นและพิจารณาว่ามาตรฐานทีปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวข้างต้น ไม่มีผลกระทบที มี
นัยสําคัญต่อบริ ษทั
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.3

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที มีผลบั งคับใช้ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเกียวข้ องกับบริษัท ซึ งบริ ษัท
ไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ดังกล่าวมาถือปฏิบัติติก่อนวันบังคับใช้
2.3.1 เครื องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทเกี
ี ยวข้องกับเครื องมือทางการเงิน ได้แก่
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 32
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 9
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16

เรื อง การแสดงรายการเครื องมือทางการเงิน
เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื องมือทางการเงิน
เรื อง เครื องมือทางการเงิน
เรื อง การป้องกันความเสี ยงของเงินลงทุน
สุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 19 เรื อง การชําระหนีสิ นทางการเงินด้วย
ตราสารทุน
มาตรฐานเกียวกับเครื องมือทางการเงินกลุ่มนี กล่าวถึงการจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่าและการตัด
รายการสิ น ทรัพย์ทางการเงิ น และหนี สิ น ทางการเงิน การด้อยค่ าของสิ น ทรัพ ย์ทางการเงิ น การบัญชี
ป้องกันความเสี ยง และการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื องมือทางการเงิน
2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที 16 ส่ ง ผลให้กลุ่มบริ ษ ัท รับ รู้ สัญญาเช่ าเกื อบทังหมดที กลุ่ม
บริ ษทั เป็ นผูเ้ ช่าในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไม่ตอ้ งจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานและสัญญาเช่า
การเงิ นอีกต่อไป กลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู้ สินทรัพย์ (สิ ทธิในการใช้สินทรัพย์ทีเช่า) และหนี สิ นตามสัญญา
เช่า เว้นแต่เป็ นสัญญาเช่าระยะสันหรื อเป็ นสัญญาเช่าสินทรัพย์ทีมีมูลค่าตํา
ผูบ้ ริ หารกําลังอยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบของมาตรฐานดังกล่าวต่อบริ ษทั
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3

การประมาณการ
ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติทมีี ผลกระทบต่อ
การนํานโยบายการบัญชี มาใช้ และจํานวนเงินของสิ น ทรัพย์และหนี สิ น รายได้และค่าใช้จ่าย ผลทีเกิดขึนจริ งอาจจะ
แตกต่างจากการประมาณการ
ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ ริ หารจะใช้ดุลยพินิจทีมีนัยสําคัญในการนํานโยบายการบัญชี ของบริ ษทั
และแหล่งทีมาของข้อมูลทีสําคัญของความไม่แน่ นอนในการประมาณการทีมีอยูม่ าใช้เช่นเดียวกับงบการเงินสําหรับปี
สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

4

มูลค่ายุตธิ รรม
4.1

การประมาณการมูลค่ายุติธรรม
ตารางต่อไปนี แสดงการวิเคราะห์เครื องมือทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธี การประมาณ
มูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี






ราคาเสนอซื อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ น ทรัพย์หรื อหนี สิ น อย่างเดียวกัน
(ข้อมูลระดับที 1)
ข้อมูลอืนนอกเหนื อจากราคาเสนอซื อขายซึ งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 ทังทีสามารถสังเกตได้โดยตรง
(ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลทีคํานวณมาจากราคา) สําหรับสิ นทรัพย์นนหรื
ั อหนี สิ นนัน
(ข้อมูลระดับที 2)
ข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี สิ นซึ งไม่ได้มาจากข้อมูลทีสามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลทีไม่สามารถ
สังเกตได้) (ข้อมูลระดับที 3)
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4

มูลค่ายุตธิ รรม (ต่อ)
4.1

การประมาณการมูลค่ายุติธรรม
ตารางต่อไปนี แสดงสิ นทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวันที
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
31 มีนาคม พ.ศ. 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ข้อมูลระดับที 1 ข้ อมูลระดับที 2 ข้ อมูลระดับที 3
บาท
บาท
บาท
สินทรั พย์
เงินลงทุนเผือขาย
กองทุนรวม
รวม

-

131,008,174
131,008,174

-

31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
ข้อมูลระดับที 1 ข้ อมูลระดับที 2 ข้ อมูลระดับที 3
บาท
บาท
บาท
สินทรั พย์
เงินลงทุนเผือขาย
กองทุนรวม
รวม

4.2

-

80,696,458
80,696,458

-

รวม
บาท

131,008,174
131,008,174

รวม
บาท

80,696,458
80,696,458

เทคนิคการประเมินมูลค่าสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที 2
เงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี ซึ งมูลค่ ายุติธรรมอยู่ใ นระดับ ที 2 วัด มู ลค่ ายุติธรรมของหลัก ทรัพ ย์ทีมี การซื อขาย
ในตลาดโดยคํานวณจากราคาเสนอซื อล่ าสุ ด ที อ้างอิ งจากตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย หรื อเส้ น อัตรา
ผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย ณ วันทําการสุ ดท้ายของวันทีในงบแสดงฐานะทางการเงิน
เงิ นลงทุน ในหลักทรัพย์อืนทีอยู่ในระดับที 2 วัดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์โดยการนําเอาข้อมู ลทีสามารถ
สัง เกตได้จากตลาด ที ประกาศไว้ในแหล่งข้อมูลที ประชาชนทัวไปสามารถเข้าถึง ได้ ณ วัน ทําการสุ ด ท้าย
ของวันทีในงบแสดงฐานะทางการเงินมาใช้ในการวัดมูลค่า
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5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํ หนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือสินกําหนดระยะเวลา
และบัตรเงินฝากธนาคาร
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
31 มีนาคม
พ.ศ. 2562
บาท

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
บาท

45,000
261,615,451

45,000
210,376,636

355,000,000
616,660,451

350,000,000
560,421,636

เบียประกันภัยค้างรับสุ ทธิ
เบียประกันภัยค้างรับประกอบด้วยรายละเอียดและอายุเบียประกันภัยค้างรับ ดังนี
เบียประกันภัยรับจากการ
รับประกันภัยโดยตรง
(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
ค้างรับเกินกําหนดชําระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 31 - 60 วัน
ค้างรับ 61 - 90 วัน
ค้างรับ 91 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวมเบียประกันภัยค้างรับ
หัก ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ
เบียประกันภัยค้างรับสุ ทธิ

35,367,584

210,429,009

4,093,746
(3,912)
33,284
(10,701)
39,480,001
39,480,001

(1,959,419)
(22,350)
7,187
7,901
(5,313)
208,457,015
208,457,015

สําหรับเบี ยประกัน ภัยค้างรับ จากตัวแทนและนายหน้า บริ ษัท ได้ก าํ หนดหลักเกณฑ์การติ ดตามหนี ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการเก็บเบียประกันภัย โดยหนี ทีเกินกว่ากําหนดชําระ บริ ษทั จะพิจารณาเนิ นการตามกฎหมายกับตัวแทน
และนายหน้าเป็ นกรณีไป
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7

ลูกหนีจากสั ญญาประกันภัยต่อ
(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
31 มีนาคม
พ.ศ. 2562
บาท

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
บาท

996,269
83,450,547
84,446,816

1,094,426
72,882,059
73,976,485

(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
31 มีนาคม
พ.ศ. 2562
บาท

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
บาท

24,005,816
58,160,595
1,284,136
83,450,547

25,014,526
45,619,342
2,248,191
72,882,059

เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
ลูกหนีจากสัญญาประกันภัยต่อ
รายการเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อจําแนกตามอายุมีรายละเอียดดังนี

ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน
ค้างรับเกินระยะเวลา 12 เดือน
รวมเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
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8

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ยอดคงเหลือของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีดงั นี
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
31 มีนาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน/
ราคาทุน
มูลค่ า
ตัดจําหน่ าย
ยุติธรรม
บาท
บาท

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน/
ราคาทุน
มูลค่า
ตัดจําหน่ าย
ยุติธรรม
บาท
บาท

เงินลงทุนเผือขาย
กองทุนรวม
รวม
บวก กําไรทียังไม่เกิดขึนจริ ง
รวมเงินลงทุนเผือขาย

130,516,709 131,008,174
130,516,709 131,008,174
491,465
131,008,174 131,008,174

80,516,709
80,516,709
179,749
80,696,458

เงินลงทุนทีจะถือจนครบกําหนด
เงินฝากสถาบันการเงิน (รวมถึงเงินฝากทีมี
ข้อจํากัดในการใช้) ทีครบกําหนดเกินกว่า
3 เดือน นับแต่วนั ทีได้มา
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รวมเงินลงทุนทีจะถือจนครบกําหนด

199,550,000 199,550,000 154,550,000 154,550,000
182,597,488 186,244,726 183,073,515 186,397,946
382,147,488 385,794,726 337,623,515 340,947,946

เงินลงทุนทัวไป
ตราสารทุนทีไม่ได้ซือขายในตลาด
รวมเงินลงทุนทัวไป
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์

576,349
576,349

576,349
576,349

513,732,011

418,896,322

80,696,458
80,696,458
80,696,458

ในระหว่างงวดสิ นสุ ดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริ ษทั มีรายการทีมีสาระสําคัญทีเกียวกับเงินลงทุน ได้แก่รายได้
ดอกเบียจากเงินลงทุนประเภททีจะถือจนครบกําหนดจํานวน 2,541,537 บาท ( 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 : 2,069,070 บาท) และ
ไม่มีสิงตอบแทนจากการขายเงินลงทุนประเภทเผือขาย (31 มีนาคม พ.ศ. 2561 : 70,000,000 บาท)
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ส่ วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
31 มีนาคม พ.ศ. 2562 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ราคาทุน
สํ าหรับงวด

ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื องตกแต่งติดตังและอุปกรณ์สาํ นักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
รวม

ค่ าเสื อมราคาสะสม
สํ าหรับงวด

ยอดต้ นงวด
1 มกราคม
พ.ศ. 2562
บาท

เพิมขึน
บาท

จําหน่ าย
บาท

55,639,186
38,841,009
260,095,738
354,575,933

931,935
1,440,985
2,372,920

-

ยอดสินงวด ยอดต้ นงวด
31 มีนาคม 1 มกราคม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 ค่ าเสื อมราคา
บาท
บาท
บาท
55,639,186 48,178,345
39,772,944 28,291,814
261,536,723 210,753,406
356,948,853 287,223,565

751,186
1,076,146
7,931,627
9,758,959

จําหน่ าย
บาท
-

ยอดสิ นงวด ส่ วนปรับปรุง
31 มีนาคม
อาคารและ
พ.ศ. 2562 อุปกรณ์ สุทธิ
บาท
บาท
48,929,531
29,367,960
218,685,033
296,982,524

6,709,655
10,404,984
42,851,690
59,966,329
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สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุ ทธิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
บาท
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ซือเพิมระหว่างงวด
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด

22,717,192
(2,735,644)
19,981,548

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
11

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีจะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีจะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีจะจ่ายชําระภายใน 12 เดือน
หนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีจะจ่ายชําระเกินกว่า 12 เดือน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
31 มีนาคม
พ.ศ. 2562
บาท

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
บาท

22,579,677
44,291,832
66,871,509

22,579,677
44,291,832
66,871,509

98,293
98,293

35,950
35,950

66,773,216

66,835,559
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลือนไหวสุ ทธิของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในระหว่างงวด/ปี มีดงั นี
(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
ยอดยกมาต้นงวด/ปี
รับรู ้ในกําไรขาดทุน
บันทึกโดยตรงผ่านรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี

66,835,559
(62,343)
66,773,216

35,543,675
30,008,522
1,283,362
66,835,559
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ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลือนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2562
รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2561
รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
รับรู ้บนั ทึกโดยตรงในส่ วนของเจ้าของ
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (ตรวจสอบแล้ว)

ผลขาดทุน
ทางภาษี
บาท

เงินสํ ารอง
ค่ าสิ นไหม
ทดแทน
บาท

ประมาณการ
หนีสินจาก
ผลประโยชน์
พนักงาน
บาท

ค่ าเผือหนี
สงสัยจะสู ญ
บาท

ค่ าเสื อมราคา
บาท

อืน ๆ
บาท

รวม
บาท

32,619,212
32,619,212

22,579,677
22,579,677

4,643,124
4,643,124

3,074,366
3,074,366

1,179,769
1,179,769

2,775,361
2,775,361

66,871,509
66,871,509

10,669,224
21,949,988
32,619,212

14,600,664
7,979,013
22,579,677

2,073,846
1,266,056
1,303,221
4,643,124

3,682,374
(608,008)
3,074,366

1,890,710
(710,941)
1,179,769

2,642,947
132,414
2,775,361

35,559,765
30,008,522
1,303,221
66,871,509
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลือนไหวของหนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี
กําไร(ขาดทุน)
ทียังไม่เกิดขึนของ
เงินลงทุนเผือขาย
บาท
หนีสินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2562
รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
บันทึกโดยตรงผ่านรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

35,950
62,343
98,293

ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2561
รับรู้ในกําไรขาดทุน
บันทึกโดยตรงผ่านรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

16,090
19,860
35,950

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
12

สินทรัพย์อืน
สิ นทรัพย์อนื ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี

ลูกหนีบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 21(ข))
เงินประกันและเงินมัดจํา
ภาษีหกั ณ ทีจ่าย
ภาษีมูลค่าเพิมรอคืน
ค่าใช้จ่ายค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้าและเช็ครอการจ่าย
ลูกหนีอืน
หัก ค่าเผือการด้อยค่าของลูกหนีอืน
อืน ๆ
รวมสิ นทรัพย์อนื

(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
31 มีนาคม
พ.ศ. 2562
บาท

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
บาท

2,424,894
19,150,700
3,479,041
8,311,498
68,877,256
14,650,209
(14,650,209)
38,374,610
140,617,999

14,984,699
19,216,699
3,263,622
9,494,066
78,319,486
15,371,827
(15,371,827)
37,687,446
162,966,018
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เงินกู้ยืมจากบริษัททีเกียวข้องกัน
เมือวันที 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริ ษทั ได้ทาํ การกู้ยืมเงินกับบริ ษทั ซิ กน่ าอินเตอร์เนชันแนล มาร์ เก็ตติ ง (ประเทศไทย)
เป็ นจํา นวน 100 ล้า นบาท เงิ น กู้ยื ม ดัง กล่ า วไม่ มี ห ลัก ทรั พ ย์ค ําประกัน และมี อ ัต ราดอกเบี ยร้ อ ยละ 2.85 ต่ อ ปี
โดยมีกาํ หนดชําระคืนในวันที 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562

14

หนีสินจากสัญญาประกันภัย
ยอดคงเหลือของหนีสิ นจากสัญญาประกันภัย ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีดงั นี
(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
31 มีนาคม
พ.ศ. 2562
บาท

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
บาท

สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
- ค่าสิ นไหมทดแทนทีเกิดขึนทีได้รับรายงานแล้ว
- ค่าสิ นไหมทดแทนทีเกิดขึนแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
รวมสํารองค่าสิ นไหมทดแทน

88,830,436
121,085,159
209,915,595

70,195,283
112,898,385
183,093,668

สํารองเบียประกันภัย
- สํารองเบียประกันภัยทียังไม่ถือเป็ นรายได้
รวมสํารองเบียประกันภัย

467,582,280
467,582,280

449,165,740
449,165,740

รวมหนี สิ นจากสัญญาประกันภัย

677,497,875

632,259,408
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หนีสินจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)
14.1 สํารองประกันภัยสํ าหรับสัญญาประกันภัยระยะสัน - สํารองค่าสินไหมทดแทน

ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี
ค่าสิ นไหมทดแทนทีเกิดขึนระหว่างงวด/ปี ปัจจุบนั
การเปลียนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน
ทีเกิดขึนในงวด/ปี ก่อน
การเปลียนแปลงทีเกิดจากข้อสมมติฐานในการคํานวณ
สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด/ปี
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี

(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
31 มีนาคม
พ.ศ. 2562
บาท

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
บาท

183,093,668
179,798,467

117,999,972
662,526,676

85,628,058

83,188,007

8,186,774
(246,791,372)
209,915,595

39,895,063
(720,516,050)
183,093,668

(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
31 มีนาคม
พ.ศ. 2562
บาท

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
บาท

449,165,740
1,064,349,570
(1,045,933,030)
467,582,280

344,224,996
3,778,130,452
(3,673,189,708)
449,165,740

14.2 สํารองเบียประกันภัยทียังไม่ ถือเป็ นรายได้

ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี
เบียประกันภัยรับสําหรับงวด/ปี
เบียประกันภัยทีถือเป็ นรายได้ในงวด/ปี
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี
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เจ้าหนีบริษัทประกันภัยต่อ

เงินค้างจ่ายเกียวกับการประกันภัยต่อ
เจ้าหนี ประกันภัยต่ออืน
เจ้าหนี ประกันภัยต่อบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 21 (ข))
รวมเจ้าหนีบริ ษทั ประกันภัยต่อ
16

(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
31 มีนาคม
พ.ศ. 2562
บาท

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
บาท

29,572,750
19,634,493
1,084,355
50,291,578

25,218,391
20,110,366
2,139,662
47,468,419

(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
31 มีนาคม
พ.ศ. 2562
บาท

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
บาท

300,166,135
49,549,835
44,849,708
13,087,265
14,470,670
15,989,987
438,113,600

392,992,086
46,184,852
67,569,051
27,123,405
14,416,798
13,138,015
561,424,207

หนีสินอืน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่านายหน้าค้างจ่าย
เจ้าหนี บริษทั ทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 21 (ข))
เจ้าหนี เช็คค้างจ่าย
ประมาณการค่ารื อถอน
อืน ๆ
รวมหนี สิ นอืน
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ทุนเรื อนหุ้น

ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2562
การออกหุน้
ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

จํานวนหุ้น

หุ้นสามัญ
ทีออกจําหน่ าย
บาท

รวม
บาท

148,015,500
148,015,500

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

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

ณ วัน ที 31 มี น าคม พ.ศ. 2562 หุ้ น สามัญ จดทะเบี ยนทังหมด มี จ ํานวน 148,012,500 หุ้ น (31 ธั น วาคม พ.ศ. 2561 :
148,015,500 หุ้น ) ซึ งมีมูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 10 บาท (31 ธัน วาคม พ.ศ. 2561 : 10 บาท) หุ้น ทังหมดได้ออกและชําระ
เต็มมูลค่าแล้ว
18

การจ่ายโดยใช้ หุ้นเป็ นเกณฑ์
บริ ษทั Cigna Corporation ซึงเป็ นบริ ษทั มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค (New York Stock Exchange) มี
โครงการจัดสรรหุน้ ให้แก่พนักงานในกลุ่มบริ ษทั
ในระหว่างปี สิ นสุ ด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2560 ภายใต้โ ครงการ Cigna long term incentive plan บริ ษ ัท ได้มีก าร
จัดสรรหุ้นหรื อเงิ น สดมูลค่าเทียบเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของหุ้น ณ วัน ทีให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนทีได้รับการอนุ มตั ิ
โดยบริ ษทั มีการจัดสรรหุ้นให้กบั พนักงาน จํานวน 2,885 หุ้น ซึ งมีมูลค่า 12.02 ล้านบาท และเงิ นสดจํานวน 4.03 ล้านบาท
รวมมูลค่าทังสิ น 16.05 ล้านบาท โดยพนักงานจะได้สิทธิ ในการรั บหุ้น หรื อเงิน สดทัน ทีในวัน ทีได้รับจัดสรรสิ ท ธิ
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจะบันทึกบัญชีทงจํ
ั านวนซึ งเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 2 เรื อง การจ่ายโดย
ใช้ หุ้ น เป็ นเกณฑ์ เงิ น สดที บริ ษั ท สํ า รองจ่ า ยพนั ก งานจะถู ก เรี ยกเก็ บ จากบริ ษ ั ท Cigna Global Holding Inc.
ซึ งเป็ นบริ ษ ัท ในเครื อ เงิ น ปั น ผลที คาดว่ าจะจ่ ายในอนาคตจากการจัด สรรหุ้ น จะจ่ ายโดยตรงจากบริ ษ ัท Cigna
Corporation ไปยังพนักงานทีได้รับสิ ทธิ
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ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
ค่าใช้จ่ายพนักงานทีไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
และการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกียวกับอาคารสถานทีและอุปกรณ์ทไม่
ี ใช่ค่าใช้จ่าย
การรับประกันภัย
ค่าภาษีอากร
ค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มการขาย
ภาษีมูลค่าเพิมทีขอคืนไม่ได้
ภาษีซือต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอืน
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
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133,566,121

115,731,346

26,306,890
236,144
11,241,947
15,041,212
5,854
96,650,925
283,049,093

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

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสินสุ ดวันที
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
กําไรสุทธิทีเป็ นของผูถ้ ือหุ้นสามัญของบริษทั (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีถือโดยผูถ้ ือหุน้ (หุน้ )
กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาทต่อหุน้ )

14,112,625
148,015,500
0.10

35,436,527
148,015,500
0.24

บริ ษทั ไม่มีการออกหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดสําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561

30

21

รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน กับบริ ษทั หมายถึงบุคคลหรื อกิ จการทีมีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ถูกควบคุมโดยบริ ษทั
ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน กับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ทีทําหน้าทีถือหุ้น
บริ ษ ทั ย่อย และกิจการทีเป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี บุคคลหรื อกิ จการทีเกียวข้องกันยังหมายรวมถึง
ผูบ้ ริ ห ารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษ ัท ตลอดทังสมาชิ กในครอบครัวทีใกล้ชิด กับบุคคลดัง กล่าว และ
กิจการทีเกียวข้องกับบุคคลเหล่านัน
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการ บริ ษทั คํานึงถึงเนือหาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
บริษทั เป็ นบริ ษทั ในเครือของบริษทั ซิกน่า คอร์ปเปอเรชัน (บริ ษทั แม่สูงสุด)
รายการกับบริ ษทั ทีเกียวข้องกันภายในเครื อของกลุ่มบริ ษทั ซิ กน่า คอร์ปเปอเรชัน ทีเกียวข้องกันอย่างมีสาระสําคัญ มี
ดังนี
ก)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสินสุ ดวันที
วันที 31 มีนาคม
วันที 31 มีนาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
รายได้อืน
บริษทั ซิกน่ าอินเตอร์เนชันแนล มาร์เก็ตติง
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติง
(ประเทศไทย) จํากัด

60,000

60,000

1,200,000

1,200,000

ค่าจ้ างและค่าบําเหน็จจ่ าย
บริษทั ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติง
(ประเทศไทย) จํากัด

41,875,719

25,099,731

ค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัยอืน
บริษทั ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติง
(ประเทศไทย) จํากัด

18,524,550

1,500,000

6,892,656
2,287,804
7,584,533
415,467

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

ค่าใช้ จ่ายอืน
Cigna HLA Technology Service Company Limited
Cigna Global Holdings Inc
Cigna European Services UK LTD
บริษทั ทีเกียวข้องกันอืน
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รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)
รายการกับบริ ษทั ทีเกียวข้องกันภายในเครื อของกลุ่มบริ ษทั ซิ กน่า คอร์ปเปอเรชัน ทีเกียวข้องกันอย่างมีสาระสําคัญ มี
ดังนี (ต่อ)
ข)

งบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนีบริษัททีเกียวข้ องกัน
บริ ษทั ซิกน่าอินเตอร์เนชันแนล มาร์ เก็ตติง
(ประเทศไทย) จํากัด
Cigna International Corporation
บริ ษทั ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์ เก็ตติง
(ประเทศไทย) จํากัด
Cigna Global Holdings Inc
Cigna European Services Limited
บริ ษทั ทีเกียวข้องกันอืน

เจ้าหนีบริษัททีเกียวข้องกัน
บริ ษทั ซิกน่าอินเตอร์เนชันแนล มาร์เก็ตติง
(ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติง
(ประเทศไทย) จํากัด
Cigna HLA Technology Services Company Limited
Cigna European Services UK LTD
Cigna Global Holdings Inc
บริ ษทั ทีเกียวข้องกันอืน

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
31 มีนาคม
พ.ศ. 2562
บาท

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
บาท

21,400
29,339

42,800
134,368

2,304,391
43,014

1,956,032
2,888,001

26,750
2,424,894

9,856,498
107,000
14,984,699

5,114,384

22,640,271

5,750,823
4,410,234
27,723,721
1,415,610
434,936
44,849,708

5,931,662
2,658,257
29,402,268
6,652,470
284,123
67,569,051
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รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)
รายการกับบริ ษทั ย่อยในเครื อของกลุ่มบริ ษทั ซิกน่า คอร์ปเปอเรชัน ทีเกียวข้องกันอย่างมีสาระสําคัญ มีดงั นี (ต่อ)
ข)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

เจ้าหนีประกันภัยต่อบริษัททีเกียวข้องกัน
Cigna Global Reinsurance (หมายเหตุ 15)

เงินกู้ยืมจากบริษัททีเกียวข้องกัน
บริ ษทั ซิกน่าอินเตอร์เนชันแนล มาร์เก็ตติง
(ประเทศไทย) จํากัด (หมายเหตุ 13)

ค)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
31 มีนาคม
พ.ศ. 2562
บาท

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
บาท

1,084,335
1,084,335

2,139,662
2,139,662

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

ค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุ ด
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 31 มีน าคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บริ ษ ทั มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานทีให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสินสุ ดวันที
31 มีนาคม
31 มีนาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์ระยะยาว

34,362,699
631,674
34,994,373

30,826,374
526,932
31,353,306
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หลักทรัพย์วางไว้ กบั นายทะเบียน
ณ วัน ที 31 มีน าคม พ.ศ. 2562 เงิ นฝากธนาคารทีมีระยะเวลาครบกําหนดเกิน กว่า 3 เดือน จํานวน 55 ล้านบาท และ
พันธบัตรรัฐบาลไทยทีมีราคาตราไว้จาํ นวน 65 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : เงินฝากธนาคารทีมีระยะเวลา ครบกําหนดเกินกว่า 3
เดือน จํานวน 55 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาลไทยทีมีราคาตราไว้จาํ นวน 40 ล้านบาท) ได้วางไว้กบั นายทะเบียนของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกัน ภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.
2535 ตามมาตรา 23(1) เงินคําประกันนี มีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละยีสิ บห้าของเงินสํารองสําหรับเบียประกันทียังไม่ถือ
เป็ นรายได้ ซึงเป็ นการวางหลักทรัพย์ไว้เป็ นเงินสํารองประกันภัยกับนายทะเบียน
ณ วัน ที 31 มี น าคม พ.ศ. 2562 เงิ น ฝากธนาคารที มี ร ะยะเวลาครบกําหนดเกิ น กว่ า 3 เดื อ นจํานวน 14 ล้านบาท
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 14 ล้านบาท) ได้น าํ ไปเป็ นหลักทรัพย์วางไว้กบั นายทะเบียนของสํานัก งานคณะกรรมการ
กํากับ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ รกิ จประกัน ภัย ตามพระราชบัญ ญัติป ระกัน วิน าศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ มเติ ม
โดยพระราชบัญญัติป ระกัน วิน าศภัย (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 19 วรรคสอง โดยวางตามประเภทของการ
ประกันภัย
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ทรัพย์สินทีมีข้อจํากัด
ณ วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริ ษทั ได้นาํ เงินฝากธนาคารทีมีระยะเวลาครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือน นับแต่วนั ทีได้มา
จํานวน 0.5 ล้านบาท (31 ธัน วาคม พ.ศ. 2561 : 0.5 ล้านบาท) ไปวางไว้เพื อเป็ นหลักทรัพ ย์คาประกั
ํ
น การใช้บ ริ การ
เครื 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 แก้ ไ ขเพิ มเติ ม
โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551 บริ ษ ทั ต้องจ่ายสมทบกองทุนประกันวินาศภัยทุกหกเดือน
โดยคํานวณจากเบียประกันภัยรับ
ณ วัน ที 31 มี น าคม พ.ศ. 2562 บริ ษั ท ได้จ่ า ยเงิ น สมทบสะสมเข้ ากองทุ น ประกัน วิ น าศภัย ตังแต่ พ.ศ. 2552
เป็ นจํานวนเงิน 50 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 48 ล้านบาท)
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ภาระผูกพัน
บริษทั มีภาระผูกพันทีเกิดจากสัญญาเช่าดําเนินงานของอาคารสํานักงานและอุปกรณ์ในอนาคตดังต่อไปนี

ครบกําหนดภายใน 1 ปี
ครบกําหนดมากกว่า 1 ปี แต่นอ้ ยกว่า 5 ปี

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
31 มีนาคม
พ.ศ. 2562
บาท

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
บาท

73,405,486
92,425,290
165,830,776

76,395,852
115,350,372
191,746,224
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