แบบ ปผว. 1 รายปี

บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จากัด (มหาชน)
แบบรายการเปิ ดเผยข้ อมูล (แนบท้ ายคาสั่งนายทะเบียนที่ 48/2561) ...................................
เรื่ อง ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2560 ...
ส่ วนที่ 1 การรับรองความถูกต้ องของข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผย
บริ ษทั ฯได้สอบทานข้อมูลที่เปิ ดเผย ด้วยความระมัดระวัง และบริ ษทั ฯขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ และขอรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลที่ได้เปิ ดเผยทุกรายการของบริ ษทั ฯ

ลงนาม
จูเลียน เมงกัล
กรรมการ

ลงนาม
ชลธิชา ทองไทย
กรรมการ
วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
ข้อมูลประจาปี 2560
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ส่ วนที่ 2 รายละเอียดการเปิ ดเผยข้ อมูล
1. ประวัตขิ องบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจเพื่อให้ บรรลุเป้ าหมายในการ
ประกอบธุรกิจตามที่กาหนดไว้ รวมถึงแสดงข้ อมูลเกีย่ วกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียดลักษณะ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่สาคัญ ช่ องทางการติดต่อกับบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ ในการเรียกร้ อง พิจารณา
และชดใช้ เงินหรื อค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

1.1

ประวัตบิ ริษัท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cigna.co.th/about/cigna-thailand

1.2

นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ

บริ ษทั ฯ มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการลงทุนและประกอบธุรกิจประกันภัยอย่างต่อเนื่องภายในประเทศ
ไทย โดยมุ่งเน้นการให้บริ การที่เป็ นเลิศ การรักษาข้อมูลสาคัญของลูกค้าอย่างมี ประสิ ทธิภาพ ตลอดจนการให้
คาปรึ กษาด้านการเลือกประเภทของประกันภัยที่เหมาะสม
บริ ษทั ฯ มีกลยุทธ์ทางการตลาด และช่องทางในการให้บริ การในหลากหลายรู ปแบบด้วยกัน ดังนี้
- การตลาดเชิงสัมพันธ์ (Affinity Marketing) กล่าวคือ บริ ษทั ฯ ได้จบั มือร่ วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่
สาคัญหลายราย ได้แก่ กลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มธุรกิจค้าปลีก กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม กลุ่มธุรกิจยานยนต์ ฯลฯ
เพื่อให้คาปรึ กษาและนาเสนอความคุม้ ครองด้านการประกันวินาศภัย ให้แก่กลุ่มลูกค้าของพันธมิตรดังกล่าว
- การให้บริ การแก่ผบู ้ ริ โภคโดยตรง
- การให้บริ การคาปรึ กษาและนาเสนอผลิตภันฑ์ประกันภัย ผ่านทางโทรศัพท์
- การประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณา ณ จุดขาย และสื่อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต
ทั้งนี้ บริ ษ ัทฯ มีค วามมุ่งมัน่ ที่ จะพัฒ นากลยุทธ์ทางการตลาดดังกล่าวอย่างต่ อเนื่ อง และเข้าถึงกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคมีสุขภาพร่ างกายที่แข็งแรง และมีความมัน่ คงในชีวิตที่ดีมากยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ในการนาเสนอแนวนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจ เพื่อใช้เป็ นเอกสารอ้างอิงสาหรับ
การวางแผนในการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
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1.3

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
สาหรับประเทศไทย บริ ษทั ซิกน่ าประกันภัย จากัด (มหาชน) ได้เริ่ มเข้ามาดาเนิ นธุรกิจในประเทศไทย

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยเริ่ มต้นในนามของ บริ ษทั ซิกน่ า อินเตอร์เนชัน่ แนล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จากัด โดย
ดาเนินธุรกิจการบริ หารจัดการด้านการตลาดให้กบั บริ ษทั ประกันภัยชั้นนาต่าง ๆในประเทศไทย ผ่านช่องทางการ
ขายทางโทรศัพท์ โดยมีทีมงานขายทางโทรศัพท์ ของตนเอง
ในส่วนธุรกิจประกันภัย กลุ่มบริ ษทั ซิกน่า เคยดาเนินธุรกิจด้านประกันภัยในประเทศไทยเป็ นระยะเวลา
สั้น ๆ และได้ออกจากตลาดประเทศไทยเมื่อปลายปี พ.ศ. 2541 ภายหลังการขายส่ วนงานประกันภัยให้กบั บริ ษทั
ประกัน ภัยแห่ งหนึ่ ง กลุ่มบริ ษทั ซิกน่ าจึงได้ต ัดสิ น ใจกลับเข้ามาในประเทศไทยอีกครั้ง โดยการซื้อกิจการจาก
บริ ษทั ไทยเจริ ญประกันภัย จากัด (มหาชน) ในปลายปี พ.ศ. 2549 โดยได้เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการเมื่อต้นปี พ.ศ.
2550 ภายใต้ชื่อ บริ ษทั ซิกน่า ประกันภัย จากัด (มหาชน) และได้เริ่ มดาเนินธุรกิจประกันภัยอย่างเต็มรู ปแบบ ใน
โมเด็ลธุรกิจการตลาดเชิงความสัมพัน ธ์ (Affinity Marketing)โดยได้จบั มือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่สาคัญหลาย
ราย ทั้งกลุ่มธนาคารและสถาบัน การเงิน กลุ่มธุรกิจค้าปลีก กลุ่มธุรกิจนายหน้าประกันภัย บริ ษทั โทรคมนาคม
และกลุ่มธุรกิ จอื่น ๆ เพื่อน าเสนอความคุ ้มครองด้านการประกัน สุ ข ภาพ ประกัน ภัยอุบตั ิ เหตุ และประกัน การ
เดินทางต่างประเทศให้กบั กลุ่มลูกค้าของพันธมิตรทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นธุรกิจในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ประกันสุ ขภาพ ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล และ
ประกันการเดินทางต่างประเทศ โดยในส่วนของประกันสุขภาพและประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลได้ดาเนิ นการ
ขายผ่านช่องทางการขายทางโทรศัพท์ เป็ นช่องทางหลัก นอกจากการจัดจาหน่ายผ่านช่องทางหลักดังกล่าวแล้ว
บริ ษทั ฯได้เริ่ มขยายช่องทางการจัดจาหน่ายโดยการเข้าถึงลูกค้าโดยตรงมากขึ้นได้แก่ ช่องทางการขายออนไลน์
ช่องทางการขายในสาขาของพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงหน่ วยขายนอกสถานที่เพื่อแนะนาให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯให้กบั ลูกค้าโดยตรง
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1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที่สาคัญ ของบริษัท และสั ดส่ วนร้ อ ยละของเบี้ยประกันภัย แยกตาม
ประเภทของการรับประกันภัย
ในส่วนของผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั ฯ นอกจากการเป็ นผูน้ าในการนาเสนอนวัตกรรมประกัน
สุขภาพและประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลแล้ว บริ ษทั ฯยังเป็ นผูน้ าด้านประกันการเดินทางต่างประเทศอีกด้วย โดย
ได้มีการรุ กตลาดประกันการเดินทางต่างประเทศอย่างต่อเนื่ อง โดยใช้ช่องทาง E-Commerce ในการจัดจาหน่ าย
และจัดส่ งกรมธรรม์ออนไลน์ให้กบั ลูกค้าทันทีท้ งั นี้ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าแบบครบวงจร
นอกจากนั้นบริ ษทั ฯยังมุ่งมัน่ ที่จะนาเสนอสิทธิประโยชน์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าประกันการ
เดินทาง เช่น ความคุม้ ครองตั้งแต่เริ่ มต้นจนจบทริ ปการเดินทาง รวมถึงความร่ วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าประกันการเดินทางได้รับสิทธิประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด
ตารางสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจาปี 2560
หน่วย : ล้านบาท

จานวนเบี้ย
ประกันภัยรับ
โดยตรง
สัดส่ วน
ของเบี้ยประกันภัย
(ร้ อยละ)
หมายเหตุ : ข้อมูลมาจากรายงานประจาปี

-

-

-

-

-

1,677

-

-

-

-

-

57

อื่นๆ

รวม

อุบตั ิเหตุส่วน
บุคคล
สุ ขภาพ

วิศวกรรม

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ความเสี ยงภัย
ทรัพย์สิน
ความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก

ภาคบังคับ
ภาคสมัครใจ

สิ นค้า

ตัวเรื อ

รายการ

การ
ประกัน
อัคคีภัย

การ
การ
ประกันภัย
ประกันภัย
ทางทะเล
รถยนต์
และขนส่ ง

1,165 58 2,900

41

2

100
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1.5 ช่ องทางการติดต่ อบริ ษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ ในการเรี ยกร้ อง พิจารณา และชดใช้ เงินหรื อค่ าสิ นไหมทดแทนตาม
สั ญญาประกันภัย
1.5.1 ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสิ นไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
1.5.2 วิธีการติดต่อบริ ษทั และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณี มีขอ้ พิพาทหรื อเรื่ องร้ องเรี ยน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cigna.co.th/customer-care/how-to-claim
2. กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริ ษัท รวมถึงรายละเอียดใน การดาเนินการตาม
กรอบและกระบวนการดังกล่ าว
2.1 กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริ ษัท
กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯประกอบด้วย
• ประมวลจริ ยธรรมและหลักประพฤติ ปฏิ บตั ิที่ดี (Code of ethics and principles of conduct) วางหลักการและ
แนวทางที่สาคัญในการยึดถือมาตรฐานขั้นสู งสุ ดด้านความซื่ อสัตย์สุจริ ต การปฏิบตั ิตามกฎหมาย และความประพฤติตาม
หลักจริ ยธรรม ซึ่ งคานึงถึงการสร้ างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืนโดยยึดถือความซื่ อสัตย์สุจริ ตเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับทุก
การตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิงานทุกวัน โดยแบ่งแยกเป็ น
1.ความซื่ อสัตย์สุจริ ตในการปกป้องทรัพย์สิน ชื่อเสี ยง และค่าความนิยมของบริ ษทั
2.ความซื่ อสัตย์สุจริ ตในตลาดธุ รกิจ
3.ความซื่ อสัตย์สุจริ ตในภาครัฐ
4.ความซื่ อสัตย์สุจริ ตในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่รับผิดชอบต่อสังคม
5.ความซื่ อสัตย์สุจริ ตในสถานที่ทางาน
• นโยบายการปฏิบตั ิเพื่อต่อต้านการทุจริ ต (Anti-Corruption Compliance Policy)
บริ ษทั ฯดาเนิ นธุ รกิ จอย่างถูกต้องตามหลักจริ ยธรรมและห้ามไม่ให้มีการติดสิ นบนเจ้าหน้าที่ของรั ฐที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการดาเนิน ธุ รกิจของ Cigna ทัว่ โลกเพื่อใช้เป็ นกรอบแนวทางในการปฏิบตั ิของคณะกรรมการ ผู ้ บริ หาร และ
พนักงานของบริ ษทั ทุกคนที่จะต้องปฏิบตั ิตาม
• การรายงานและเปิ ดเผยข้อมูล
บริ ษทั ฯมีการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศ รายงานการดาเนินงานบริ ษทั และรายงานทางการเงิน ตาม
กฎเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใสผ่ านทางเว็ปไซต์ (Website) ของบริ ษทั ฯเพื่อ ให้ผูบ้ ริ โภค
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกรวดเร็ ว
• การจัดการข้อร้ องเรี ยนของลูกค้า
บริ ษทั ฯมีระบบการจัดการข้อร้องเรี ยนของลูกค้า โดยกาหนดกระบวนการจัดการข้อร้ องเรี ยนตามประเภทของ
ข้อร้ องเรี ยน โดยคณะกรรมการบริ ษทั จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาและชี้ขาดเรื่ องร้ องเรี ยนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและมี
ค่าเสี ยหายมูลค่าสู งดาเนินการติดตามและประเมินผลของกระบวนการจัดการข้อร้ องเรี ยนตามประเภทและความรุ นแรง
ของข้อร้ องเรี ยน โดยลูกค้าสามารถร้ องเรี ยนผ่านทางช่องทางต่างๆได้ดงั ต่อไปนี้
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1) ศูนย์บริ การลูกค้าสัมพันธ์ซิกน่า หมายเลข 1758 หรื อ 02-8530000
2) อีเมล์ cigna.customerservice@cigna.com
3) เวปไซด์ www.cigna.co.th / Live Chat

4) ออนไลน์ www.Facebook.com/CignaThailand
5) แฟกซ์หมายเลข : +662 664 3483
ระบบการควบคุมภายใน
การควบคุมภายในเป็ นกลไกสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั ฯจึงได้ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุม
ภายใน โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสมในทุกขั้นตอนของการปฏิบตั ิงานและกาหนดไว้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ดังนี้
1.มีการดาเนิ นธุ รกิจให้สอดคล้องกับกรอบการบริ หารความเสี่ ยง นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง และแผนธุ รกิ จ
สามปี ของบริ ษทั ฯ ที่ได้จดั ทาขึ้นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2.มีระบบการติดตามการบริ หารจัดการความเสี่ ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง ซึ่ งมี ประธานกรรมการบริ หารของบริ ษทั เป็ นประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และสมาชิ กของคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงทั้งสิ้ นรวม 14 ท่าน โดยจัดให้มีการประชุ มคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงอย่างสม่าเสมอ
เป็ นรายไตรมาส และในทุกไตรมาส คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะนาเสนอรายงานและผลการบริ หารความเสี่ ยงให้
คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับทราบ เพื่อให้มีการจัดการความเสี่ ยงและติดตามอย่างใกล้ชิด และมัน่ ใจได้วา่ ความเสี่ ยงอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
3.มีข้นั ตอนการติดตามและการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่องและมีระบบการประเมินและติดตามผลการ
ดาเนินงานที่ดี โดยหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
3.1 หน่ วยงานกากับดูแลการปฏิ บตั ิงาน (Compliance Section) ทาหน้าที่ติดตามกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของ
บริ ษทั ฯให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุ รกิจ โดยมีการจัดทารายงานการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
รายไตรมาส (Quaterly Enterprise Compliance Report) และรายงานการกากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบตั ิงานรายไตร
มาส ( Quarterly Compliance Monitoring & Testing) รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและสานักงานกากับดูแลทาง
ภูมิภาค (Regional office) ของบริ ษทั ฯ
3.2 หน่ วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ซึ่งเป็ นหน่ วยงานอิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทาหน้าที่ตรวจประเมินประสิ ทธิ ผลของระบบการควบคุมภายใน ตามแผนงานการตรวจสอบประจาปี มีการ
จัดทาและตรวจสอบให้เป็ นไปตามแผนการตรวจสอบประจาปี ซึ่งผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
3.3 ผูส้ อบบัญชีภายนอกของบริ ษทั ฯ คือ บริ ษทั ไพรซ์ วอเตอร์ เฮ้าส์ คูเปอร์ ส เอบีเอส จากัด ซึ่งเป็ นผูต้ รวจสอบ
งบการเงินประจาปี ของบริ ษทั ฯเป็ นผูป้ ระเมินประสิ ทธิ ผลของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯประจาปี
4.มีการทบทวนนโยบายและระเบียบปฏิ บตั ิเป็ นระยะๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบทั้งภายในและ
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ
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2.2 โครงสร้ างองค์ กรของบริ ษัท
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2.3 โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cigna.co.th/about/cigna-management-team
คณะกรรมการบริษัท
นายจูเลียน เมงกัล
ประสบการณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและผูจ้ ดั การประจาประเทศไทย
บริ ษทั ซิ กน่าประกันภัย จากัด (มหาชน)
ประธานฝ่ ายขายและการตลาด
บรัษทั พีที เอสุ แรนสิ ซิ กน่า
การศึกษา
ปริ ญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ และศิลปศาสตร์ สาชาวิชา
เศรษฐศาสตร์ และการเมือง
มหาวิทยาลัยยอร์ ก สหราชอาณาจักร

Mr.Julian Mengual
Experiences
Chief Executive Officer and Country Manager
Cigna Insurance Public Company Limited
Acting Chief Executive Officer
PT Asuransi Cigna
Educations

นางสาวนภา ตรี รัตนาวงศ์
ประสบการณ์
รองประธานอาวุโสฝ่ ายธุรกิจประกันสุ ขภาพ
บริ ษทั ซิ กน่าประกันภัย จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
บริ ษทั บูพา ประกันสุ ขภาพ (ประเทศไทย) จากัด

Ms.Napha Trirattanawongse
Experience
Chief Health Officer
Cigna Insurance Public Company Limited
Operations Director
BUPA Health Insurance (Thailand) Ltd.

การศึกษา
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์ บณั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Education
Master of Business Administration
(International), Chulalongkorn University
Bachelor of Science, Chulalongkorn University

นางสาวชลธิชา ทองไทย
ประสบการณ์
รองประธานอาวุโสฝ่ ายการเงิน
บริ ษทั ซิ กน่าประกันภัย จากัด (มหาชน)
รองประธานอาวุโสฝ่ ายการเงิน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จากัด

Ms.Cholthicha Thongthai
Experience
Chief Finance Officer
Cigna Insurance Public Company Limited
Chief Finance Officer
Krungsri Asset Management Co., Ltd.

Bachelor of Arts in Economics and Politics
University of York, UK
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การศึกษา
ปริ ญญาโท ด้านการบัญชี
มหาวิทยาลัยมิซซูรี่ แคนซัสซิ ต้ ี
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ ด้านการเงิน
มหาวิทยาลัยโคโลราโด้ โคโลราโด้สปริ งส์
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ ด้านการเงินและการธนาคาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Educations
Master of Science in Accounting
University of Missouri Cansas City
Master of Business Administration in Finance
University of Colorado, Colorado Springs,
USA
Bachelor of Business Administration in
Finance &Banking
Chulalongkorn University

นายเผ่ าศิต มหาลวเลิศ
ประสบการณ์
รองประธานอาวุโสฝ่ ายปฎิบตั ิการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
บริ ษทั ซิ กน่าประกันภัย จากัด (มหาชน)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายปฎิบตั ิสารสนเทศ
บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวติ จากัด (มหาชน)

Mr. Paosit Mahalawalert
Experience
Chief Operation Officer

การศึกษา
ปริ ญญาโท เศรษฐศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Educations
Master of Economic, Chulalongkorn University
Bachelor of Economic, Chulalongkorn University

Cigna Insurance Public Company Limited
FSVP – Head of Operation
Advance Life Assurance Public Company Limited

นายธีรวุฒิ สุ ธนะเสรี พร
ประสบการณ์
รองประธานอาวุโสฝ่ ายการตลาด
บริ ษทั ซิ กน่าประกันภัย จากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการฝ่ ายธุรกิจเสริ ม
บริ ษทั เอกชัย ดิสทริ บิวชัน่ (เทสโก้ โลตัส) จากัด ประเทศ
ไทย
การศึกษา

Mr.Teeravuth Suthanaseriporn
Experience
Chief Marketing Officer
Cigna Insurance Public Company Limited
Retail Services Director
Ek-Chai Distribution Limited (Tesco
Lotus)-Thailand
Educations
Master of Business Administration
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
(International Business Management) Suffolk
มหาวิทยาลัยซัฟฟอร์ ค รัฐบอสตัน สหรัฐอเมริ กา
University (Boston, USA)
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นายปิ ยะ วราอุบล
ประสบการณ์
หัวหน้าฝ่ ายกฎหมายและฝ่ ายกากับดูแลการปฎิบตั ิงาน
บริ ษทั ซิ กน่าประกันภัย จากัด (มหาชน)
รองประธานอาวุโสฝ่ ายกฎหมายและฝ่ ายกากับดูแลการ
ปฎิบตั ิงาน
บริ ษทั เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ ซีส์ อินชัวรันซ์ จากัด
ทนายที่ปรึ กษาอาวุโส
บริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แมคเค็นซี่ จากัด
การศึกษา
ปริ ญญาโท คณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยโฮเวิร์ด วอชิงตัน ดี.ซี ., สหรัฐ
ปริ ญญาโท คณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยอเมริ กนั วอชิงตัน ดี.ซี ., สหรัฐ
ปริ ญญาตรี คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Mr. Piya Vara-ubol
Experience
Head of Legal and Compliance
Cigna Insurance Public Company Limited
Chief Legal and Compliance Officer

นางสาวอลิสา มหอานิชานนท์
ประสบการณ์
รองประธานอาวุโสฝ่ ายขาย
บริ ษทั ซิ กน่าประกันภัย จากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนา
บริ ษทั ซิ กน่า นิวซีแลนด์
การศึกษา
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Ms. Alisa Mahaarnichanon
Experience
Chief Sale Officer
Cigna Insurance Public Company Limited
Growth and Development Manager
Cigna New Zealand
Educations
Master of Business Administration,
Sasin Graduate Institute, Chulalongkorn
University
Bachelor of Arts, Thammasat University

ACE INA Overseas Insurance Company Limited
Senior Associate Lawyer
Baker and McKenzie Company Limited
Educations
Master of Comparative Jurisprudence
Howard University, Washington D.C.
Master of Laws
American University, Washington D.C.
Bachelor of Laws, Thammasat University
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2.4 คณะกรรมการชุดย่ อย
2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ซิ กน่า ประกันภัย จากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั
โดยในปี 2561 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
นางสุ มาลี โชคดีอนันต์
นายสุ ขดี จงมัน่ คง
Mr.Paul Christopher Kell*

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

(*) คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้แต่งตั้ง Mr. Paul Christopher Kell เป็ นกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่
10 ตุลาคม 2561 เป็ นต้นไป
คณะกรรมการตรวจสอบบริ ษ ทั ฯเป็ นผูม้ ี ความรู ้ ความสามารถและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดโดย
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.) ทาหน้าที่ประชุมร่ วมกับฝ่ ายบริ หาร ฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน ฝ่ ายกฎหมายและกากับการปฏิบตั ิการ ฝ่ ายบริ หารความเสี่ ยง ฝ่ ายการเงิน และผูส้ อบบัญชี เพื่อสอบทาน
ให้บริ ษทั ฯมีการรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ สอบทานและประเมินผลให้บริ ษทั ฯมีระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสม มีประสิ ทธิ ผลและรัดกุม และสอบ
ทานให้บริ ษทั ฯปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ข้อกาหนดของคปภ.และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิ จ
ของบริ ษทั ฯ
2.4.2 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Committee)
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ประกอบด้วยกรรมการในคณะกรรมการบริ ษทั 7 คน ดังรายชื่อ และตาแหน่งต่อไปนี้
รายชื่ อกรรมการบริ ษัท ซึ่ งอยู่ในคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง

ตาแหน่ ง

นายจูเลียน เมงกัล

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและผูจ้ ดั การประจาประเทศไทย (CEO:
Chief Executive Officer)

นางสาวชลธิ ชา ทองไทย
นายเผ่าศิต มหาลวเลิศ

รองประธานอาวุโสฝ่ ายการเงิน (CFO: Chief Financial Officer)
Chief Operating Officer (COO)

นายธีรวุฒิ สุ ธนะเสรี พร

Chief Marketing Officer (CMO)

นางสาวนภา ตรี รัตนาวงศ์

Chief Health Officer (CHO)

นางสาวอลิสา มหาอนิชานนท์

Chief Sales Officer (CSO)

นายปิ ยะ วราอุบล

Head of Legal and Compliance
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กรรมการบริ หารความเสี่ ยงรายอื่น ซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ หรื อเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเสี่ ยงในการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ซึ่ งมีรายชื่อ และตาแหน่งต่อไปนี้
รายชื่ อผู้บริ หารของบริ ษัท ซึ่ งอยู่ในคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง
นายดาร์ ชาน สิ งห์ ซาทปาล สิ งห์

ตาแหน่ ง

นางสาววรรณภัส นิธิเลิศวิวฒั น์

Chief Actuary Officer
หัวหน้าฝ่ ายวางแผน วิเคราะห์ทางการเงิน และบริ หารความเสี่ ยง
(Head of FP&A and Risk Management)
ผูอ้ านวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล (Human Resource Director)

นางธารี กาญจนโภคิน

ผูอ้ านวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ (Operations Director)

นางสาวรุ จา รัตนมาศมงคล

ผูอ้ านวยการฝ่ ายช่องทางการขายค้าปลีก
(Retail Distribution Director)

นายธนธัช พงศ์ธนาพาณิช

หัวหน้าฝ่ ายดูแลลูกค้า (Head of Contact Center & Customer Care)

นายธนายุทธ ญาณวินิจฉัย

ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย
(Product Development – Senior Manager)

นางสาวฐิติมา ชัยพรเมตตา

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1.กาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยต้องครอบคลุมความ
เสี่ ยงที่สาคัญ ทั้งนี้นโยบายการบริ หารความเสี่ ยงจะต้องเป็ นไปตามกรอบและนโยบายบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษทั
ซิ กน่า
2.ดาเนินการเพื่อให้กรอบและนโยบายบริ หารความเสี่ ยงมีประสิ ทธิ ผลและปฏิบตั ิได้จริ ง
3.ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ
4.จัดให้มีการประชุ มเป็ นประจา อย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อติดตามสถานะของความเสี่ ยง รวมถึงความคืบหน้าใน
การบริ หารความเสี่ ยง และให้ขอ้ เสนอแนะในสิ่ งที่ตอ้ งดาเนิ นการปรั บปรุ งแก้้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการบริ หาร
ความเสี่ ยง นโยบายบริ หารความเสี่ ยง และกลยุทธ์ ที่กาหนด ตามความเหมาะสม และรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั
ทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
5.กาหนดระดับความเสี่ ยงที่ยอมรั บได้ของบริ ษทั ฯ ซึ่งสอดคล้องกับถ้อยแถลงเรื่ องระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้
(risk appetite) ของกลุ่มบริ ษทั ซิ กน่า หรื อของส่ วนการตลาดต่างประเทศของบริ ษทั ฯ (International Markets)
6.ทาให้ความเสี่ ยงแต่ละรายการ เป็ นไปตามความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ของบริ ษทั ฯ
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7.ทาหน้าที่ตดั สิ นใจในระดับบริ หาร ซึ่ งสามารถเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯให้แตกต่างออกไป โดย
ไม่เป็ นการฝ่ าฝื นระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ที่กาหนดไว้ในกลยุทธ์ความเสี่ ยง
8.ดู แ ลให้ มี ก ารควบคุ มการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เหมาะสม และใช้ ก ารควบคุ ม (management control) อย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
9.ทบทวนและอนุ มตั ิระดับความเสี่ ยงที่ยอมรั บได้และผลกระทบที่เกิ ดขึ้ นต่อความเสี่ ยงแต่ละประเภท รวมถึ ง
ทบทวนความเสี่ ยงที่จะส่ งผลกระทบมากกว่าหนึ่งแผนกหรื อฝ่ าย
10. ขอ ติดตาม และประเมิน เหตุการณ์ เหตุเหนือความคาดหมาย และมาตรการจัดการความเสี่ ยง ในกรณี ที่ระดับ
ความเสี่ ยงใกล้จะเกินระดับขีดจากัดความเสี่ ยง
11. เฝ้าดูและรักษาระดับสภาพคล่องของบริ ษทั ฯ
12. รับผิดชอบในการทบทวน และอภิปรายความเสี่ ยงที่มีการยกระดับมาจากแผนกหรื อฝ่ ายต่างๆ รวมถึงความ
เสี่ ยงทางด้านกลยุทธ์ หรื อด้านธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในปั ญหาและความเสี่ ยงที่ผูร้ ับผิดชอบความ
เสี่ ยงหยิบยกขึ้นหารื อ
13. กาหนดแนวปฏิบตั ิของผูบ้ ริ หาร ในกรณี ที่ผรู ้ ับผิดชอบความเสี่ ยงไม่ดูแลระดับความเสี่ ยงให้เป็ นไปตามระดับ
ขีดจากัดความเสี่ ยงที่กาหนดไว้
14. อนุมตั ิรายการของความเสี่ ยงที่มีผลกระทบต่อธุ รกิจ (top risks)
15. ส่ งเสริ มให้มีวฒั นธรรมการตระหนักถึงความเสี่ ยง
16. ระบุ และรายงานความเสี่ ยงที่ส าคัญ รวมถึง ความเสี่ ยงที่เกิ ดขึ้น ใหม่ ซึ่ ง อาจมี ผลกระทบต่ อส่ วนการตลาด
ต่างประเทศของบริ ษทั ฯ
17. ปฏิ บตั ิการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารความ
เสี่ ยง
2.4.3 คณะกรรมการลงทุน
ตาแหน่ ง

รายชื่ อกรรมการบริ ษัท ซึ่ งอยู่ในคณะกรรมการ
ลงทุน
นายจูเลียน เมงกัล

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและผูจ้ ดั การประจาประเทศไทย
(CEO: Chief Executive Officer)

นางสาวชลธิ ชา ทองไทย

รองประธานอาวุโสฝ่ ายการเงิน (CFO: Chief Financial Officer)

นายดาร์ ชาน สิ งห์ ซาทปาล สิ งห์

Chief Actuary Officer
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หน้าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการการลงทุนมีหน้าที่ในการช่ วยเหลือ และให้คาแนะนาแก่ คณะกรรมการของบริ ษทั เพื่อให้เป็ นที่
แน่ใจว่า การลงทุนในทรัพย์สินอื่นของบริ ษทั เป็ นไปตามข้อกาหนดทางกฏหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในเรื่ องดังต่อไปนี้
1.จัดทา พิจารณา และทบทวนกรอบนโยบายการลงทุนให้มีความเหมาะสมและเป็ นไปตามนโยบายบริ หารความ
เสี่ ยงรวมการออกแบบผลิตภัณฑ์ การรับประกันภัย การทาสัญญาประกันภัยต่อ การบริ หารสิ นทรัพทย์และหนี้สิน ฐานะ
เงินกองทุน ระดับความเสี่ ยงที่ยอมรั บได้ ผลตอบแทนที่คาดหวัง ความพร้ อมของระบบงานและบุคคลากรในการรองรั บ
การลงทุน หลักเกณฑ์ของ คปภ. ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการของบริ ษทั พิจารณาและอนุมตั ิ
2.พิจารณาและอนุ มตั ิแ ผนการลงทุ นของบริ ษ ทั เพื่อ ให้แน่ ใจว่าการลงทุ นในทรั พย์สิน อื่น ของบริ ษทั ฯมี ความ
สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุน และการบริ หารความเสี่ ยงรวม
3.กากับดู แลการลงทุ น ของบริ ษ ทั ฯให้ เป็ นไปตามกรอบนโยบายฉบับนี้ นโยบายการบริ หารความเสี่ ย งรวม
ระเบียบวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการลงทุน และข้อกาหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4.กากับดูแลในเรื่ องธรรมาภิบาล ความโปร่ งใส และการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับธุ รกรรม
การลงทุนของบริ ษทั ฯ
5.ก ากับดู แ ลระบบงาน บุ คคลากร และข้อ มู ล ที่ ใช้ป ระกอบการลงทุ น ของบริ ษ ัท ฯให้ ความเพี ย งพอต่ อ การ
ดาเนินงาน
6.บริ หารการลงทุนในทรัพย์สินอื่นตามกรอบนโยบายฉบับนี้ รวมทั้งรายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการของ
บริ ษทั ทราบอย่างสม่าเสมอ
2.4.4 คณะกรรมการจัดการข้อร้ องเรี ยน
รายชื่ อผู้บริ หารของบริ ษัท ซึ่ งอยู่ใน
คณะกรรมการจัดการข้ อร้ องเรี ยน

ตาแหน่ ง

นายเผ่าศิต มหาลวเลิศ

รองประธานอาวุโสฝ่ ายปฎิบตั ิการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Chief Operations Officer)

นายปิ ยะ วราอุบล

หัวหน้าฝ่ ายกฎหมายและฝ่ ายกากับดูแลการปฎิบตั ิงาน
(Head of Legal and Compliance)

นางธารี กาญจนโภคิน

ผูอ้ านวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ (Operations Director)

นายธนธัช พงศ์ธนาพาณิช

หัวหน้าฝ่ ายดูแลลูกค้า (Head of Contact Center & Customer Care)

นางสาวกาญจนา วันสุ ขศรี

ผูจ้ ดั การฝ่ ายสิ นไหม (Claim Manager)

นายสายัณห์ ศิริวฒั นะตระกูล

ผูจ้ ดั การฝ่ ายคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย(Actuary Manager )

นายธนายุทธ ญาณวินิจฉัย

ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย
(Product Development – Senior Manager)
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วัตถุประสงค์
1.มุ่งเน้นความสาคัญของปั ญหา และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยนาเสนอแนวทางแก้ไขอย่างถูกต้อง เป็ น
ธรรม เพื่อให้ปัญหานั้นๆลุล่วง และลูกค้าได้รับความพึงพอใจสู งสุ ด
2.วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริ ง ที่เป็ นบ่อเกิดของปั ญหา เพื่อการแก้ไขอย่างตรงประเด็น และพัฒนาปรั บปรุ งอย่าง
ยัง่ ยืน
3.เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการรวบรวมและจัดเก็บเป็ นข้อมูลสถิติ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ในการนาไปวิเคราะห์หา
แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ บริ การด้านอื่นๆต่อไป
4.เพื่ อ ก าหนดเป็ นแนวทางปฏิ บ ัติส าหรั บ พนัก งานทุ ก คน ให้ เป็ นไปในแนวทางมาตรฐานเดี ย วกัน และ มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ขอบเขต เพื่อใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิสาหรับพนักงานทุกคน ให้แก่ผถู ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยทุกรายของบริ ษทั ฯ
“ข้อร้ องเรี ยน” หมายถึง ความไม่พึงพอใจของลูกค้าจากการใช้บริ การหรื อจากสิ นค้าที่เลือกซื้ อ รวมถึงการบริ การ
ที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้หรื อไม่เป็ นไปตามความต้องการหรื อความคาดหวัง การร้ องเรี ยนจึงเป็ นการเรี ยกร้ องในสิ ทธิ
ประโยชน์ที่ตนพึงจะได้รับหรื อเพื่อชดเชยความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
กระบวนการและขั้นตอน
1) แผนกลูกค้าสัมพันธ์ได้รับข้อร้ องเรี ยนจากลูกค้าตามช่ องทางการติดต่อต่างๆ เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับเรื่ องจะตรวจสอบ
สาเหตุและชี้แจงตามข้อเท็จจริ งนั้นๆ โดยสรุ ปด้วยตนเอง เป็ นลาดับแรก และ หากลูกค้ายอมความ
หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อร้ องเรี ยนลงระบบและปิ ดเรื่ อง
2) กรณี ลูกค้าไม่ยอมรับตามเงื่ อนไข หรื อ เรี ยกร้ องการชดเชยใดๆเพิ่มเติม หรื อ จาเป็ นจะต้องตรวจสอบข้อมูล
สนับสนุนเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับเรื่ องจะประสานงานมายังศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยน เพื่อพิจารณาดาเนินการต่อ
หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อร้ องเรี ยนลงระบบโดยยังไม่ปิดเรื่ อง
3) ศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยน จะติดต่อกลับลูกค้าภายใน 24 ชัว่ โมงหลังได้รับเรื่ อง โดยจะประสานงานไปยังแผนกที่
เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ ายขาย,ฝายสิ นไหม,ฝ่ ายพิจารณารับประกัน,บริ ษทั คู่คา้ เพื่อตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก และติดต่อกลับไปแจ้ง
ผลการดาเนินการกับลูกค้า และ หากลูกค้ายอมความ
หมายเหตุ : ศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยนจะบันทึกผลการดาเนินการ และปิ ดเรื่ อง ระยะเวลาดาเนินการทั้งสิ้ นไม่เกิน 3 วัน
4) กรณี ลูกค้าไม่ยอมรับเงื่อนไข ศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยน จะนาเสนอต่อไปยัง คณะกรรมการพิจารณาข้อร้ องเรี ยน
ของบริ ษทั ฯ เพื่อทบทวนแนวทางการดูแลอย่างเป็ นธรรมต่อไป
หมายเหตุ : ศู นย์รับเรื่ องร้ องเรี ยนบันทึกผลการดาเนินการ และ ปิ ดเรื่ อง ระยะเวลาดาเนิ นการทั้งสิ้ นไม่เกิน 3 วัน หรื อ
มากกว่า ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั ปั จจัยทั้งภายในและภายนอก
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ช่องทางการติดต่อศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยน
ศูนย์บริ การลูกค้าสัมพันธ์ซิกน่า หมายเลข 1758 หรื อ 02-8530000
1. อีเมล์ cigna.customerservice@cigna.com
2. เวปไซด์ www.cigna.co.th / Live Chat
3. ออนไลน์ www.Facebook.com/CignaThailand
4. แฟกซ์หมายเลข : +662 664 3483
5. ไปรษณีย์ ที่อยู่ ศูนย์บริ การลูกค้า บ.ซิ กน่า ประกันภัย จก. (มหาชน) อาคาร G Tower ชั้น 33 เลขที่ 33/4 ถนน
พระราม 9 แขวงห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310
6. ติดต่อด้วยตนเอง ที่สานักงาน ศูนย์บริ การลูกค้า บ.ซิ กน่า ประกันภัย จก. (มหาชน)อาคาร G Tower ชั้น 33
เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310
วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลาทาการ 08.00-20.00 น.
วันเสาร์ -วันอาทิตย์ เวลาทาการ 08.30-17.30 น.
(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
2.5 การสรรหาและการแต่ งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริ หาร
หลักเกณฑ์ หรื อวิธีการ ขั้นตอน การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ
1 พิจารณาทบทวนโครงสร้ างและองค์ประกอบ รวมทั้งขนาดของคณะกรรมการบริ ษ ทั ให้เหมาะสมกับ
องค์กรและสอดคล้องกับสภาพทางธุ รกิ จที่เปลี่ยนไป โดยคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู ้
ความสามารถ มีประสบการณ์ ในด้านต่างๆ และสามารถมีส่วนร่ วมสนับสนุ นการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯให้
มัน่ คงและยัง่ ยืน
2 พิจารณาทบทวนคุณสมบัติทวั่ ไป คุณสมบัติเฉพาะของกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบ้ ริ หาร ระดับสู ง
และ/หรื อหลักเกณฑ์ในการสรรหาเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายว่า
ด้วยการประกัน วิน าศภัยก าหนด โดยคณะกรรมการ และผู ้บริ หารของบริ ษ ทั ฯ จะต้อ งเป็ นผู ้มีคุณ สมบัติ
ครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ งได้กาหนดไว้ว่ากรรมการ และ
ผู ้บ ริ หาร จะเป็ นผู ้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษัท ฯ หรื อ ไม่ ก็ ไ ด้ อย่ า งไรก็ ต ามผู ้ถื อ หุ ้ น สามารถเสนอบุ ค คล เพื่ อ ให้
คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาและนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้
โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดองค์ประกอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการไว้ดงั นี้
 ตามข้อบังคับของบริ ษทั ซิ กน่ า ประกันภัย จากัด (มหาชน) หมวดที่ 4 คณะกรรมการ “ข้อ 22. ให้บริ ษทั มี
คณะกรรมการของบริ ษ ทั ไม่น้อยกว่า แต่ตอ้ งไม่น้อ ยกว่า 7 (เจ็ด) คน และกรรมการของบริ ษทั ต้องเป็ น
บุคคลที่มีสัญชาติไทยไม่นอ้ ยกว่า จานวนที่กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยกาหนด”
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 การเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั กรรมการอิสระ ให้กระทาโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
 ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก
บุคคล ซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัดเข้ามาเป็ นกรรมการ
แทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่ วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
 มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
บุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทน จะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่ตน
แทน
การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยประกอบด้วยกรรมการ 3 คน และ
อย่างน้อย 2 ใน 3 คน จะต้องเป็ นกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
โดยสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.) สมาชิกอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู ้
และประสบการณ์ดา้ นบัญชีและการเงิน
2.6 นโยบายการจ่ายค่ าตอบแทน (Remuneration policy)
บริ ษทั ฯ มีนโยบายกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษทั ฯ ที่ชื่อว่า Compensation Policy ซึ่งอ้างอิงจากบริ ษทั แม่ และ
ส่ วนของประเทศไทยด้วย เป็ นแนวปฏิ บตั ิ สากลที่ กาหนดให้บริ ษ ทั ในกลุ่ มซิ กน่ าใช้เช่ น เดี ยวกัน ทัว่ โลก ครอบคลุ ม
พนักงานทุกส่ วน ทั้ง ผูบ้ ริ หาร ซึ่ งดารงสถานะเป็ นกรรมการบริ ษทั และ พนักงานในตาแหน่ งงานอื่นๆ รวมทั้ง หัวหน้า
หน่ วยงานบริ หารความเสี่ ยง/การปฏิ บตั ิตามกฎหมาย/คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย/ตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ใน
หน่ วยงานคณิ ตศาสตร์ ประกัน ภัยจะมี Actuarial Qualification Support Policy เพื่ อ กาหนดจ่ ายค่าตอบแทนในกรณี ที่
พนักงานสอบผ่านการวัดระดับของนักคณิ ตศาสตร์ ดา้ นประกันภัย ทาให้พนักงานเกิดการพัฒนาทักษะ และความสามารถ
ซึ่ งจะช่วยให้การดาเนินงานของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
3. การบริ หารความเสี่ ยงขององค์ กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริ หารสิ นทรั พย์
และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)
3.1 การบริ หารความเสี่ ยงขององค์ กร (Enterprise Risk Management : ERM)
บริ ษทั ฯ มีการกาหนดกรอบและนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่งได้นากรอบการบริ หารความเสี่ ยงจากบริ ษทั
ซิ กน่าในประเทศสหรัฐอเมริ กามาปรับใช้ โดยได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้กรอบและนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงของ
บริ ษทั ฯ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการกาหนดมาตรฐานขั้นต่าในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2560
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บริ ษทั ฯมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง โดยมีการนาปราการ 3 ชั้นมาใช้ (Three Lines of Defense)
ซึ่งแยกการบริ หารและดาเนิ นการของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงออกจากคณะกรรมการอื่น และคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยงจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการของบริ ษทั สมาชิกของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้ครอบคลุม
หน่วยงานและกิจกรรมหลักของบริ ษทั ฯ กล่าวคือ
1. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
2. การเก็บเบี้ยประกันภัย
3. การพิจารณารับประกันภัย
4. การจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
5. การประกันภัยต่อ
6. การลงทุนประกอบธุ รกิจอื่น
7. การประเมินมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้สิน
8. ระบบงานและกระบวนการปฏิบตั ิการภายใน
โดยขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีการกาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง ตามที่ได้กล่าวถึงในข้อ 2.4.2
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงยังต้อ งดู แลให้มีก ารควบคุมการบริ หารความเสี่ ย งที่ เหมาะสม โดยมี การ
ประชุ มอย่างน้อยทุ กไตรมาส เพื่อ ติดตามสถานะของความเสี่ ยง ความคืบหน้าในการบริ หารความเสี่ ยง และสิ่ งที่ตอ้ ง
ดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบและนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง และรายงานให้คณะกรรมการ
บริ ษทั ทราบ
การประเมินความเสี่ ยงจะพิจารณาความเสี่ ยงที่มีอยู่และความเสี่ ยงอุบตั ิใหม่ (emerging risks) ในทุกๆด้าน โดย
แบ่ งเป็ นประเภทกว้างๆ ตามนิ ย ามของประเภทความเสี่ ยงของกลุ่มบริ ษ ทั ซิ กน่ า ได้แก่ ความเสี่ ยงด้านกลยุ ทธ์ ด้า น
กฎหมายกฎระเบียบ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบตั ิการ ซึ่งในแต่ละหัวข้อ ได้ครอบคลุมถึงความเสี่ ยงย่อยๆ เช่น ความเสี่ ยง
ด้านการเงิ น จะครอบคลุมถึงความเสี่ ยงด้านการตลาด เครดิต สภาพคล่อง การกันเงิ นสารอง และการรักษาเงินกองทุน
ความเสี่ ยงด้านการประกันภัย (ซึ่ งรวมถึง ความเสี่ ยงจากภัยพิบตั ิ การกระจุกตัวของความเสี่ ยง การกันสารองไม่เพียงพอ
การกาหนดค่ าเบี้ ย ความยัง่ ยืน ของกรมธรรม์ การประกัน ภัยต่ อ) ความเสี่ ยงด้านทรั พยากรบุคคล ความเสี่ ยงด้านการ
ปฏิ บตั ิการ (ครอบคลุมถึงความเสี่ ยงด้านกระบวนการทางาน การปกป้ องข้อมูล ระบบสารสนเทศ การให้บริ การลู กค้า
เป็ นต้น) ความเสี่ ยงด้านการเปลี่ยนแปลง หรื อการออกกฎหมายกฎระเบียบใหม่ของทางการ ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ และ
ความเสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้อม
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บริ ษทั ฯ ได้นากรอบความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของกลุ่มบริ ษทั ซิ กน่ามาปรับใช้ โดยมีการกาหนด
ขีดจากัดความเสี่ ยง (Risk Limit และ Risk Tolerance) ให้ละเอียดลงไป เป็ นตัวเลขที่วดั ได้ โดยมีการทาเป็ น 3 ระดับ เพื่อ
ช่วยในการแสดงผลของดัชนีความเสี่ ยง (Key Risk Indicators: KRI) ว่าอยู่ในกรอบของขีดจากัดความเสี่ ยงหรื อไม่
ในการประเมินความเสี่ ยง มีการพิจารณา ระดับความเสี่ ยงที่ตอ้ งการ (Target Risk) และระดับความเสี่ ยงที่มีอยู่
แล้ว (Inherent Risk) มีการวัดระดับจากสู งมากไปต่ามาก 5 ลาดับ โดยมีการให้คะแนนประเมินความเสี่ ยงโดยรวม ซึ่ งจะ
คานวณจากโอกาสและระดับความรุ นแรงของผลกระทบ มีการนาแผนภาพความเสี่ ยง (Heat Map) มาใช้ในการจัดลาดับ
ความเสี่ ยง เพื่อช่วยในการรายงานความเสี่ ยง 10 อันดับแรก
โดยทัว่ ไปแล้ว ระดับความเสี่ ยงที่ ยอมรั บได้ค วรจะเป็ นต่ ามากถึงปานกลาง ถ้าระดับความเสี่ ยงที่มีอยู่แล้ว
ก่อนที่มีการบริ หารความเสี่ ยง (inherent risk) สู งกว่าระดับความเสี่ ยงที่ยอมรั บได้ จะต้องมีการดาเนิ นการแก้ไขเพื่ อให้
ระดับความเสี่ ย งนั้น อยู่ ในเกณฑ์ที่ยอมรั บได้ เพื่ อ ให้ท้ายสุ ดแล้ว ความเสี่ ยงที่ เหลือ อยู่ เท่ ากับความเสี่ ย งที่ ยอมรั บได้
(residual risk = target risk) โดยในการตัดสิ นใจที่จะยอมรับความเสี่ ยง (Risk Acceptance) นั้น จะขึ้นอยู่กบั ความเสี่ ยงที่
ยอมรั บได้ (Risk Appetite) ของบริ ษ ทั ฯ ผูบ้ ริ หารมี หน้าที่ ในการตัดสิ น ใจว่าจะยอมรั บความเสี่ ย งอย่า งไร โดยเลื อ ก
ตัดสิ นใจอย่างใดอย่างหนึ่ง จากต่อไปนี้ 1. ยอมรับ 2. แบ่งหรื อโอนบางส่ วน 3. ลด 4. หลีกเลี่ยง
บริ ษทั ฯ มีวฒั นธรรมการบริ หารความเสี่ ยงมาจากระดับผูบ้ ริ หาร (Tone at the Top) คือมีการให้ความสาคัญกับ
การบริ หารความเสี่ ยงมาจากผูบ้ ริ หารระดับสู งในบริ ษทั แม่ที่สหรัฐอเมริ กา มีหน่วยงานบริ หารความเสี่ ยงระดับโลก ระดับ
ภูมิภาค และระดับประเทศ โดยหน่วยงานบริ หารระดับความเสี่ ยงระดับประเทศ จะมีการรายงานผลการบริ หารความเสี่ ยง
ต่อระดับภูมิภาค และส่ วนการตลาดต่างประเทศของบริ ษ ทั ฯ (APAC Risk Committee and International Markets Risk
Committee) ทุกไตรมาส มีการรายงานและติดตามผลบริ หารความเสี่ ยงเป็ นรายเดือนต่อหัวหน้าหน่ วยงานบริ หารความ
เสี่ ยงระดับภูมิภาค (APAC Risk Management) นอกจากนี้ ทางหัวหน้าหน่วยงานบริ หารความเสี่ ยงระดับภูมิภาค จะเข้ามา
มีส่วนร่ วมในการร่ วมประชุ มของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงในประเทศไทยทุกไตรมาส โดยผ่านการประชุมทาง
โทรศัพท์ทางไกล ทั้งนี้ ผลของการบริ หารความเสี่ ยง ได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
เป็ นรายไตรมาสอีกด้วย
ในส่ วนของการสรุ ปผลรายงานการบริ หารความเสี่ ยง นอกจากที่มีรายงานการบริ หารความเสี่ ยงต่อคปภ.เป็ น
รายปี แล้ว ทางบริ ษ ทั ฯ ยังต้อ งมีก ารน าส่ งต่อ หน่ วยงานบริ หารความเสี่ ยงในส่ วนการตลาดต่างประเทศของบริ ษ ทั ฯ
(International Markets Risk Management) เป็ นรายเดือน สาหรั บการรายงานความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้นจากการปฎิบตั ิการ
(Operational Loss Near Miss Incident) และเป็ นรายไตรมาส ส าหรั บ รายงานการประเมิ น ความเสี่ ยงหลัก (Top Risk
Assessment)
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การสื่ อสารกรอบและนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง รวมถึงแนวทางปฏิ บตั ิในการบริ หารความเสี่ ยง มีการ
สื่ อสารไปยังผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูบ้ ริ หารหรื อหัวหน้าฝ่ าย เพื่อให้ทราบถึงกรอบ นโยบาย แนวทางปฏิ บตั ิในการบริ หาร
ความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ รวมถึงกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ หารมีความกระตือรื อร้ น เข้าใจ และให้ความสาคัญ วัตถุประสงค์ ประโยชน์
ที่จะได้รับ และให้ความร่ วมมือในการบริ หารความเสี่ ยง โดยหัวหน้าแต่ละฝ่ ายจะมีการสื่ อสารไปยังพนักงานทุกระดับ
เพื่อสร้ างความตระหนักถึงหน้าที่และคุณค่าของการบริ หารความเสี่ ยง และส่ งเสริ มให้มีการรายงานความเสี่ ยงแก่หวั หน้า
งาน หรื อ ฝ่ ายบริ หารความเสี่ ยงทันทีที่มีเหตุการณ์ ค วามเสี่ ยงเกิ ดขึ้น โดยมี การอบรมบุ คลากรสาคัญ ของบริ ษ ทั ฯให้มี
ความรู ้ ความเข้าใจ ความระมัดระวัง และความตระหนักถึงความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อฝ่ ายงานของตน
หรื อต่อองค์กร ทั้งนี้บริ ษทั ฯได้มีการบูรณาการการบริ หารความเสี่ ยงเข้ากับการตัดสิ นใจทางธุ รกิ จ การกากับดูแลกิจการ
และการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท ฯ เช่ น มี ก ารจ ากั ด ทุ น ประกั น (sum insured) ในระบบพิ จ ารณารั บ ประกั น
(underwriting) มีก ารคานึ งถึง ความเสี่ ยงในการหาหรื อเข้าร่ วมธุ ร กิ จกับคู่คา้ รายใหม่ มี การคานึ งถึ งความเสี่ ยงในการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (disruption) ต่อความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั ฯ โดยผ่านการกาหนดกลยุทธ์ทาง
ธุ รกิจ และแผนธุ รกิจเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงนี้
โดยสรุ ป กระบวนการพื้น ฐานของการบริ หารความเสี่ ยงที่ เสมอต้นเสมอปลายจะช่ วยให้เกิ ด และส่ งเสริ ม
วัฒนธรรมการรั บรู ้ ความเสี่ ยงในบริ ษทั ฯ การใช้กระบวนการบริ หารความเสี่ ยง และการกากับดูแลที่มีอยู่น้ ีจะสะท้อนให้
เห็นในดัชนีช้ ีตามและดัชนีช้ ีนา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ระบบการเฝ้าระวังที่มีประสิ ทธิ ภาพ จะช่วยให้บริ ษทั ฯ
ห่างไกลจากความเสี่ ยงที่อาจจะกระทบและลดทอนการเติบโตของธุ รกิจ
ทั้งนี้ ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ยังได้มีการเริ่ มทา ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) ตามที่กาหนดโดย
คณะกรรมการก ากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ ร กิ จประกัน ภัย โดยบริ ษทั ฯได้เริ่ มมีการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อ ที่จะ
สามารถทาตาม ORSA ได้ ภายในเวลาที่คปภ.กาหนด
3.2 การบริ หารสิ นทรั พย์ และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)
บริ ษทั ฯมีนโยบายในการจัดการด้านการบริ หารสิ นทรั พย์และหนี้ สิน (Asset & Liability Management) โดย
บริ ษทั ฯใช้หลักการในการบริ หารสิ นทรั พย์และหนี้สิน รวมทั้งภาระผูกพันต่าง ๆ เพื่อให้มีความเพียงพอของเงินกองทุน
และได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ภายใต้ความเสี่ ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความเสี่ ยงที่เกิ ด
จากการบริ หารสภาพคล่อง และอัตราดอกเบี้ย
เนื่องจากบริ ษทั ฯเป็ นบริ ษทั ประกันวินาศภัย ซึ่งให้ความคุม้ ครองประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล ประกันชดเชย
รายได้ ประกันสุ ขภาพ และประกันเดินทาง ถือเป็ นการให้ความคุม้ ครองในระยะสั้น ดังนั้นหนี้ สินของบริ ษทั ฯจึงเป็ น
หนี้สินระยะสั้น บริ ษทั ฯจึงบริ หารสภาพคล่องโดย ลงทุนในสิ นทรัพย์ระยะสั้น เพื่อสามารถเปลี่ยนสิ นทรัพย์น้ นั ให้เป็ น
เงินสดได้รวดเร็ ว และนามาจ่ายหนี้ สิน รวมถึงภาระผูกพันอื่นๆได้ นอกจากนี้บริ ษทั ฯยังให้ความสาคัญในการประเมิน
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กระแสเงินสดทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีการวางแผนการเงินอย่างต่อเนื่อง และการทา Stress test เพื่อให้บริ ษทั ฯมัน่ ใจว่า
ในสถานะการณ์คบั ขัน บริ ษทั ฯยังรักษาความเพียงพอของเงินกองทุนไว้ได้ตามเป้าหมาย
บริ ษทั ฯมีนโยบายการลงทุนที่เน้นลงทุนในเงิ นฝากกับสถาบันการเงิ น ทั้งระยะสั้น/ปานกลาง ตราสารหนี้ ที่
ออกโดยองค์กรภาครั ฐ และหน่ วยลงทุน ที่เน้น การลงทุน ในตราสารหนี้ ที่ออกโดยองค์กรภาครั ฐ ทั้งนี้ บริ ษ ทั ฯมีก าร
กาหนดสัดส่ วนในการลงทุนตามประเภทคู่สัญญา/ผูอ้ อกตราสาร และตามประเภทตราสาร ซึ่งอยู่ภายใต้ขอ้ กาหนดของ
คปภ. โดยรวมแล้วบริ ษทั ฯลงทุนในสิ นทรัพย์ที่มีสภาพคล่องค่อนข้างสู ง และมีความเสี่ ยงเรื่ องอัตราดอกเบี้ยต่า
ทั้งนีส้ ำหรั บข้ อมูลเชิ งปริ มำณให้ มรี ำยละเอียด ดังนี ้
รายการ
สิ นทรัพย์ลงทุน
(Total Investment Assets)
สิ นทรัพย์สภาพคล่อง
(Total Liquid Assets)
หนี้สินรวม
หนี้สินตามสัญญาประกันภัย

ปี 2560
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
919
924

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2559
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
663
665

835

865

649

675

1,195
462

1,157
425

816
397

780
362

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สิ นทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกับกับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุ รกิ จประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สิน และหนี้ สิ นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย เพื่ อ
วัตถุประสงค์หลักในการกากับความมัน่ คงทางการเงิ นของบริ ษทั ประกันภัย และเพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผเู ้ อาประกันภัย
4. ความเสี่ ยงจากการรั บประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ ได้ และมีนัยสาคัญอันอาจมีผลกระทบต่ อฐานะการเงินของบริ ษัท การ
บริ หารจัดการประกันภัยต่ อ ความเชื่ อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ ยงจากการรั บประกันภัย และการกระจุกตัวจากการ
รั บประกันภัย
ความเสี่ ยงจากการรับประกันภัย เป็ นความเสี่ ยงหลักในการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะ
การเงินของบริ ษทั ฯ โดยเป็ นความเสี่ ยงที่เกิ ดขึ้นจากภาระผูกพันที่บริ ษทั มีต่อผูเ้ อาประกันภัยตามความคุม้ ครองในแต่ละ
กรมธรรม์ประกันภัย
ทั้งนี้ ค วามเสี่ ยงอาจเกิ ดขึ้ นจากทั้งปั จจัย ภายใน ได้แก่ การก าหนดอัตราเบี้ยประกัน ภัยหรื อการพิ จารณารั บ
ประกันภัยที่ไม่สอดคล้องกับความเสี่ ยง ทาให้จานวนค่าสิ นไหมที่บริ ษทั คาดการณ์ ไว้ไม่เพียงพอ การรั บประกันภัยที่
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กระจุกตัวในกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดมากเกิ นไป และปั จจัยภายนอก ได้แก่ ภัยธรรมชาติ ภัยพิบตั ิต่างๆ ซึ่งอาจส่ งผลให้เกิดความ
เสี ยหายที่เกินความคาดหมายต่อชีวติ และทรัพย์สินของผูเ้ อาประกันภัยที่บริ ษทั ฯได้รับประกันภัยไว้ การเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง โดยอาจส่ งผลกระทบต่อจานวนค่าสิ นไหมทดแทนและกระแสเงินสด
ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต
แนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
-

บริ ษทั ฯมีแนวทางในการคัดเลือกภัยอย่างระมัดระวัง และมีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับประกันภัยไว้

อย่างชัดเจนเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ ได้อย่างสอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั ฯ และมีการกาหนดระดับ
ความเสี่ ยงสู งสุ ดของแต่ละภัยที่สามารถจะรับประกันภัยไว้ได้เพื่อป้องกันกรณี การรับประกันภัยที่มีความเสี่ ยงสู งเกินกว่า
ระดับที่สามารถยอมรั บได้ และได้มีการกระจายความเสี่ ยงโดยจัดการประกันภัยต่อ ซึ่ งมีท้ งั การประกันต่อตามสัญญา
และแบบคุม้ ครองความเสี ยหายส่ วนเกินกรณี เกิดมหันตภัย
-

ในการกาหนดค่าเบี้ยประกันภัยบริ ษทั ฯได้พิจารณาจากสถิติผลการรั บประกันภัยที่บริ ษทั ฯได้ทาการศึ กษาและ

วิเคราะห์ขอ้ มูลย้อนหลังหลายปี เพื่อให้มนั่ ใจว่าการกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัยนั้นมีความพอเพียงและเหมาะสมกับภัยแต่
ละประเภทที่ได้รับประกันภัยและอยู่ภายใต้อตั ราตามที่กฎหมายกาหนด
-

มีการดาเนินธุ รกิจกับคู่คา้ ที่หลากหลายเพื่อกระจายความเสี่ ยงภัยและลดการกระจุกตัวของภัยที่บริ ษทั ดาเนินการรับ

ประกันภัย
-

กาหนดกลยุทธการประกันภัยต่อให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ ยงด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเสี่ ยงด้านเครดิต

โดยพิจารณาเลือกผูร้ ับประกันภัยต่อ ที่มีความชานาญและมีความมัน่ คงทางสถานะการเงิ นในระดับไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่
บริ ษทั ฯกาหนดไว้

ทั้งนีส้ ำหรั บข้ อมูลเชิ งปริ มำณให้ มรี ำยละเอียด ดังนี ้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
สารองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ

จานวน
78
-

5. มูลค่ า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสั ญญาประกันภัย
5.1 คานวณสารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ (Premium liabilities)
 การคานวณสารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ (UPR) ใช้วธิ ี ตามระยะเวลาคุม้ ครองด้วยวิธีเฉลี่ย
รายวัน (วิธี 1/365th system)
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5.2 วิธีการสารองค่าสิ นไหมทดแทน (Claim liabilities)
 การคานวณสารองค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน (IBNR)ใช้วิธี BornhuetterFerguson (B-F) Method โดยตัวประมาณ B-F Factor ส าหรั บใช้ในการคานวณสารองค่าสิ น ไหมทดแทนปี
พ.ศ.2560 นั้นบริ ษทั ฯประมาณจากประสบการณ์ของบริ ษทั ฯที่ผ่านมาจนถึงปี พ.ศ. 2559 โดยแยกข้อมูลตาม
ประเภทของการประกันภัย


การคานวณสารองค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้วและการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนยังไม่สิ้นสุ ด

(Case Estimate) ส ารองจากข้อ มูล ที่ถู กบันทึ ก ตามที่ไ ด้รับรายงานจากผู ้เอาประกัน ภัยโดยการเรี ย กร้ อ งค่ า
สิ นไหมทดแทนนั้นกาลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ทั้งนีส้ ำหรั บข้ อมูลเชิ งปริ มำณให้ มรี ำยละเอียด ดังนี ้
รายการ

ปี 2560
ราคาบัญชี
ราคา
ประเมิน

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2559
ราคาบัญชี
ราคา
ประเมิน

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
- สารองเบี้ยประกันภัยทีย่ งั ไม่ถือเป็ นรายได้
118
136
107
123
(Premium liabilities)
- สารองค่าสิ นไหมทดแทน
344
289
290
239
(Claim liabilities)
หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวตั ถุประสงค์
หลักเพื่อให้นกั ลงทุนผูว้ เิ คราะห์ทางการเงินเข้าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
ที่เป็ นที่ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากผูส้ อบบัญชี
อนุญาตแล้ว
- ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกากับและ
ส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริ ษทั ประกันวินาศ
ภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกากับความมัน่ คงทางการเงินของบริ ษทั ประกันภัยและเพื่อให้มนั่ ใจว่า
บริ ษทั ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผเู ้ อาประกันภัยซึ่ง
จะต้องประเมินโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทีไ่ ด้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทาง
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ได้รับการยอมรับ สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกับประสบการณ์
จริ งหรื อในกรณี ที่บริ ษทั มีขอ้ มูลไม่เพียงพออาจอ้างอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับให้
เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอร์ ตการรับประกันภัยของบริ ษทั นั้น นอกจากนี้ มูลค่าสารองประกันภัย
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ดังกล่าวจะต้องรวมถึงค่าเผือ่ ความผันผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึ่งให้เป็ นไปตามที่
สานักงาน คปภ. กาหนด
ข้ อสั งเกต ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่างระหว่าง
ราคาบัญชีและราคาประเมินของ อย่างมีนยั สาคัญ อันเนื่องมากจากวัตถุประสงค์และวิธีการที่แตกต่างกันในการ
ประเมินตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น ทั้งนี้ผทู ้ ี่จะนาข้อมูลไปใช้ควรศึกษาและทาความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์แนวทางการ
ประเมินราคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัยทั้งสองให้ถี่ถว้ นก่อนตัดสิ นใจ
6. การลงทุนของบริ ษัท
นโยบายว่าการลงทุน
เพื่ อเป็ นการกระจายผลตอบแทนที่มนั่ คงในจานวนที่มากกว่าหนี้ สิ น ซึ่ งหมายถึ งการที่ บริ ษ ทั ฯต้องการจะ
ลงทุนในลักษณะดังกล่าวต่อไปนี้
1. การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสู งสุ ดในปั จจุบนั เมื่อหักส่ วนลดแล้ว (book yield)
2. การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนรวมสู งสุ ด
3. การจัดการตลาด เครดิต และความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องอย่างระมัดระวัง
4. การลงทุนที่มีผลตอบแทนตามบันทึกบัญชีซ่ ึงมีความผันผวนต่า
5. การลงทุนที่มีลกั ษณะการซื้ อขายหมุนเวียนต่า
วัตถุประสงค์การลงทุน
1. เพื่อรั กษาสภาพคล่องในพอร์ ตการลงทุน เพื่อให้มีเงิ นสดในระดับที่กาหนดโดยต้องได้รับผลตอบแทน
รวมในอัตราที่สมเหตุสมผล
2. เพื่อปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดด้านการกากับดูแลของท้องถิ่ นเรื่ องประเภท ข้อจากัด และ ระยะเวลาในการ
ลงทุน
กระบวนการการลงทุนของบริ ษทั ฯ พิจารณาจาก
1. เกรดที่ เหมาะสมต่ อการลงทุน หมายถึง อันดับอย่างน้อยในระดับ BBB- ของ Standard & Poor’s (S&P)
หรื อ ระดับ Baa3 ของ Moody’s Investor Services (Moody’s)
2. สิ นทรัพย์ท้งั หมดในพอร์ ตการลงทุนต้องอยู่ในประเทศไทย
3. ลงทุนในสกุลเงินบาทเท่านั้น
4. ระยะเวลาการลงทุนในพอร์ ตต้องสอดคล้องกับหนี้สินให้มากที่สุด
5. ตราสารที่อนุญาตและไม่อนุญาตต้องสอดคล้องกับประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุ รกิจประกันภัย การทาธุ รกรรมการลงทุนทั้งหมดควรได้รับการอนุมตั ิตามตามลาดับขั้นที่เหมาะสมที่ระบุไว้ใน
คู่มือ นโยบายภายในของซิ กน่า และตามกฎระเบียบข้อบังคับของประเทศไทย ก่อนเริ่ มการลงทุน
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ทั้งนีส้ ำหรั บข้ อมูลเชิ งปริ มำณให้ มรี ำยละเอียด ดังนี ้
หน่วย : ล้านบาท
ประเภท
สิ นทรั พย์ ลงทุน
เงิ น ฝ ากสถาบั น การเงิ น และ
บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารหนี้ (พันธบัตร,หุน้ กู,้ ตัว๋
สัญญาใช้เงิน,ตัว๋ แลกเงิน, หุน้ กู้
แปลงสภาพ และสลากออม
ทรัพย์)
ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม)
หน่วยลงทุน
เงินให้กยู้ ืม,เงิ นให้เช่ าซื้ อรถ และ
ให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ ง
ใบส าคัญ แสดงสิ ทธิ ก ารซื้ อ หุ ้ น
หุน้ กู้ หน่วยลงทุน
ตราสารอนุพนั ธุ์
เงินลงทุนอื่น
รวมสิ นทรั พย์ ลงทุน

มูลค่ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2560
ราคาบัญชี

ปี 2559

677

ราคาประเมิน
677

162

ราคาบัญชี
479

ราคาประเมิน
479

167

184

186

1

37

1

34

80
-

80
-

-

-

-

-

-

-

920

961

664

699

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สิ นทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุ รกิ จประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สิน และหนี้ สิ นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย เพื่ อ
วัตถุประสงค์หลักในการกากับความมัน่ คงทางการเงิ นของบริ ษทั ประกันภัยและเพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผเู ้ อาประกันภัย
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7. ผลการดาเนินงานของบริ ษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์ และอัตราส่ วนต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ทั้งนีส้ ำหรั บข้ อมูลเชิ งปริ มำณให้ มรี ำยละเอียด ดังนีเ้ ป็ นอย่ ำงน้ อย
รายการ
เบี้ยประกันภัยรับรวม
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ (สุ ทธิ )
รายได้จากการลงทุน และรายได้อื่น
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ (ร้ อยละ)
อัตราส่ วน
อัตราส่ วนค่าสิ นไหมทดแทน ( Loss Ratio)
อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุ รกิจกันภัย
( Expense Ratio)
อัตราส่ วนรวม ( Combined Ratio)
อัตราส่ วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)
อัตราส่ วนผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ( Return on equity)

หน่วย : ล้านบาท
2560
2559
3,049
2,604
3,046
2,601
18
19
(345)
(217)

2560

2559
16
95

15
94

111
730
(143)

109
623
(46)

คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรั บเพิ่มขึ้ นจากปี ที่แล้ว ซึ่ งเป็ นไปตามแผนดาเนิ นงานการกระตุ ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้นในระยะยาวอย่าง
ต่อเนื่อง เช่ น มีการขยายฐานของกลุ่มลูกค้าหลักซึ่ งเป็ นลูกค้าบัตรเครดิต ผ่านทั้งทางพันธมิตรสถาบันการเงิน และพันธมิตรกับ
ธุ รกิจประเภทอื่นๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องในปี นี้ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบของช่องทางการขายผ่านทางอินเตอร์ เน็ตและขยายช่อง
ทางการจาหน่ายโดยตรงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากขึ้นและยังมีการรักษาความยัง่ ยืนของลูกค้า
เดิมให้คงอยู่อย่างต่อเนื่องยาวนานต่อไป
รายได้อื่นที่ลดลง เกิดจากรายได้ดอกเบี้ยจากการลงทุนที่ลดลง เนื่องจากกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
ลดลงประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงด้วย
ขาดทุนสุ ทธิ เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนเนื่องจากการลงทุนเพิ่มช่องทางการขายเป็ นผลให้มีการเพิ่มการลงทุนในสิ นทรัพย์ การ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ บริ ษทั ฯยังคงให้ความสาคัญกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็ นที่รู้จกั มาก
ขึ้น รวมทั้งเพิ่มทรัพยากรบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ ซึ่ งการมุ่งเน้นลงทุนด้านต่างๆที่เพิ่มขึ้นเพื่อจะพัฒนาให้ยอดขายและธุ รกิจ
เติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต ซึ่ งสอดคล้องกับอัตราส่ วนค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุ รกิจกันภัย ( Expense Ratio) ที่อยู่ในระดับสู ง
อัตราส่ วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) เพิ่มสู งขึ้นเนื่องจากบริ ษทั ฯขยายลงทุนในด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการ
จาหน่ าย พัฒนาบุคคลากร และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน และรองรับแผนการ
เติบโตของธุ รกิจ ทาให้มีการเพิม่ กระแสเงินสดจากการเพิม่ ทุนและกูย้ ืมเงิน
26

ความเพียงพอของเงินกองทุน
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัยว่าด้วยการกาหนด
ประเภทและชนิ ดของเงิ นกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขในการคานวณเงิ นกองทุนของบริ ษทั ประกัน
วินาศภัย
บริ ษทั ฯมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้การประกอบธุ รกิจประกันภัยดาเนินไปอย่างมัน่ คง มีประสิ ทธิ ภาพ และเที่ยงธรรม
เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริ ษทั ฯได้ดารงเงินกองทุนให้เพียงพอในการรองรับความเสี่ ยงต่างๆ ที่
เกิดขึ้นจากการประกอบธุ รกิจ รวมถึงสามารถรองรั บความเสี ยหายที่อาจสู งกว่าที่บริ ษทั ฯได้คาดการณ์ไว้ เพื่อให้สามารถ
ปฏิ บตั ิตามพันธะสัญญาที่มีต่อผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ เงิ นกองทุนที่ตอ้ งดารงนั้นอยู่ในระดับที่
สร้ างความเชื่อมัน่ ได้วา่ เพียงพอที่จะทาให้การประกอบธุ รกิจเป็ นไปอย่างมัน่ คงไม่วา่ ในสถานการณ์ปกติหรื อสถานการณ์
ที่อาจเบี่ยงเบนจากภาวะปกติ อีกทั้งมีการใช้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อให้ผูบ้ ริ หารดาเนิ นมาตรการแก้ไขที่จาเป็ น
อย่างทันท่วงที
บริ ษทั ฯ มีการวางแผนธุ รกิจ วางนโยบายในการรั บประกันภัย การบริ หารความเสี่ ยง รวมทั้งการบริ หารจัดการ
สิ นทรัพย์ หนี้ สิน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการการบริ หารจัดการและดารงเงิ นกองทุนให้มีความมัน่ คงและเป็ นไปตาม
มาตรฐานของการดาเนินธุ รกิจประกันภัย
หลักการพื้น ฐานของการดารงเงิ นกองทุ นตามระดับความเสี่ ยงในการประเมินราคาสิ นทรั พย์และหนี้ สิน ใช้
หลักการมูลค่ายุติธรรม (Fair value) โดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ที่มีความรู ้ ความชานาญเทียบเท่ามาตรฐานสากลใน
การประเมินราคาสิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั ฯ
ทั้งนีส้ ำหรั บข้ อมูลเชิ งปริ มำณ ให้ มรี ำยละเอียด ดังนี ้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560

2559

สิ นทรัพย์รวม
1,430
1,280
หนี้สินรวม
1,157
780
- หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
425
362
- หนี้สินอื่น
732
418
ส่ วนของเจ้าของ
273
500
อัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน(ร้อยละ)
415
1,001
เงินกองทุนที่สามารถนามาใช้ได้ท้งั หมด
202
499
เงินกองทุนที่ตอ้ งดารงตามกฎหมาย
49
50
หมายเหตุ - ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัยว่าด้วยการกาหนดประเภทและ
ชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคานวณเงินกองทุนของบริ ษทั ประกันวินาศ
27

ภัย กาหนดให้นายทะเบียนอาจกาหนดมาตรการที่จาเป็ นในการกากับดูแลบริ ษทั ที่มีอตั ราส่ ว นความเพียงพอ
ของเงินกองทุนต่ากว่าร้ อยละหนึ่งร้ อยสี่ สิบได้
- เงินกองทุน เป็ นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจ
ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
- รายการข้างต้นคานวณโดยใช้ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จ
ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริ ษทั ประกันวินาศภัย

28

9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรับรอบปี ปฏิทินทีล่ ่วงมาที่ผ้สู อบบัญชีตรวจสอบและแสดง
ความเห็นแล้ว

29

บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

10

532,334,955
167,627,049
665,667
78,463,476

314,274,838
162,240,939
815,637
65,089,377

11
12
13
14
15

387,312,052
62,933,322
27,365,533
35,543,675
144,255,508

348,806,716
93,833,275
7,384,659
31,313,703
262,266,649

1,436,501,237

1,286,025,793

หมาย
เหตุ
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุ ทธิ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
ส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์

8
9

30

บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
หมาย
เหตุ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

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

397,434,594
34,680,317
6,154,653
11,744,436
365,846,200

1,194,946,257

815,860,200

1,480,155,000

1,380,155,000

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

1,380,155,000
(10,413,509)
759,090
-

11,050,000

11,050,000

(1,253,114,112)

(911,384,988)

241,554,980

470,165,593

1,436,501,237

1,286,025,793

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

16
17
18
19
20

รวมหนี้สิน
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ จานวน 148,015,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท
(พ.ศ. 2559 : 138,015,500 หุน้ )
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ จานวน 148,015,500 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท
(พ.ศ. 2559 : 138,015,500 หุน้ )
ส่ วนต่าจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
สารองการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ส่ วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนี้สินและส่ วนของเจ้ าของ

21

22
23

24

31

บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560

(จัดประเภท
รายการใหม่ )
พ.ศ. 2559

บาท

บาท

เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ

3,048,940,693
(3,068,789)

2,604,119,983
(2,872,591)

เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
หัก สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ (เพิ่ม) ลดจากปี ก่อน

3,045,871,904
(53,513,856)

2,601,247,392
(26,776,587)

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
รายได้อื่น

2,992,358,048
7,814,122
10,180,081

2,574,470,805
8,467,408
10,568,198

รวมรายได้

3,010,352,251

2,593,506,411

486,450,215
(1,950)
515,358,786
1,051,867,359
1,301,903,864

399,916,457
(80,041)
473,079,955
896,159,071
1,064,935,048

รวมค่ าใช้ จ่าย

3,355,578,274

2,834,010,490

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้

(345,226,023)
3,496,899

(240,504,079)
22,678,052

(341,729,124)

(217,826,027)

หมาย
เหตุ
รายได้ จากการรับประกันภัย

ค่าใช้ จ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทน
หัก ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

ขาดทุนสุ ทธิ

4
4, 25

27

32

บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมาย
เหตุ
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยังกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจาก
งาน
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยัง
กาไรหรื อหรื อขาดทุนในภายหลัง

27

รวมรายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยังกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุน ใน
ภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย

พ.ศ. 2560

(จัดประเภท
รายการใหม่ )
พ.ศ. 2559

บาท

บาท

(3,745,814)

1,349,775

749,163

(269,955)

(2,996,651)

1,079,820

80,451

-

(16,090)

-

64,361

-

(2,932,290)

1,079,820

(344,661,414)

(216,746,207)

(2.39)

(1.58)

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

27

รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุนใน
ภายหลัง
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

28

33

บริ ษทั ซิกน่ า ประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ส่ วนตา่ จากการ
ทุ นเรื อ นหุ้ นที่ อ อก รวมธุรกิจภายใต้
และชาระแล้ ว การควบคุมเดียวกัน
หมายเหตุ
บาท
บาท

การวัดมูล ค่ าใหม่
ของภาระผูกพัน
การจ่ ายโดย
ผลประโยชน์
ใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ หลั งออกจากงาน
บาท
บาท

ส่ วนเกินจากการ
กาไร(ขาดทุ น)สะสม
เปลี่ ยนแปลง
มูล ค่ าเงินลงทุ น สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

1,380,155,000
-

(10,413,509)

-

(320,730)
-

-

11,050,000
-

(693,558,961)
(217,826,027)
-

697,325,309
(217,826,027)
(10,413,509)

-

-

-

1,079,820

-

-

-

1,079,820

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

1,380,155,000

(10,413,509)

-

759,090

-

11,050,000

(911,384,988)

470,165,593

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
ขาดทุนสุทธิ
การเพิ่มหุ ้นสามัญ
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
เงินลงทุน
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1,380,155,000
100,000,000
-

(10,413,509)
-

16,050,801

759,090
-

-

11,050,000
-

(911,384,988)
(341,729,124)
-

470,165,593
(341,729,124)
100,000,000
16,050,801

19

-

-

-

(2,996,651)

-

-

-

(2,996,651)

11

-

-

-

-

64,361

-

-

64,361

1,480,155,000

(10,413,509)

16,050,801

(2,237,561)

64,361

11,050,000

(1,253,114,112)

241,554,980

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ขาดทุนสุทธิ
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมาย
เหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
เงินรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินรับสาหรับเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินจ่ายสาหรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินจ่ายสาหรับเงินฝากสถาบันการเงิน

4
4

เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มาจาก
อุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิ จกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไป
อุปกรณ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

12
13

เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิ จกรรมจัดหาเงิน
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พ.ศ. 2560
บาท

(จัดประเภท
รายการใหม่ )
พ.ศ. 2559
บาท

2,894,327,544
92,695,331
8,766,799
10,202,385
(461,633,334)
(474,536,111)
(1,044,115,494)
(927,587,787)
1,671,805
170,000,000
321,477,283
(149,085,576)
(381,619,300)

2,465,983,759
98,343,687
11,891,713
10,592,895
(354,855,717)
(439,890,646)
(935,921,509)
(857,158,056)
(1,076,948)
190,000,000
306,256,561
(71,289,884)
(240,848,660)

60,563,545

182,027,195

47,516

260,415

47,516

260,415

(17,738,347)
(24,812,597)

(68,831,646)
(4,411,157)

(42,550,944)

(73,242,803)

(42,503,428)

(72,982,388)

100,000,000
100,000,000

-

200,000,000

35

หมาย
เหตุ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
เจ้าหนี้ จากการซื้ ออุปกรณ์
เจ้าหนี้ จากการซื้ อโปรแกรมคอมพิวเตอร์

8

พ.ศ. 2560
บาท

(จัดประเภท
รายการใหม่ )
พ.ศ. 2559
บาท

218,060,117
314,274,838

109,044,807
205,230,031

532,334,955

314,274,838

5,375,600
-

5,800,474
98,235
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บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

1

ข้ อมูลทั่วไป

2

บริ ษทั ซิ กน่ า ประกันภัย จากัด (มหาชน) มีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ดงั นี้
เลขที่ 598 อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิ ต ชั้น 7 และชั้น 10 ถนนเพลินจิ ต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั ประกอบธุ รกิจประกันภัยวินาศภัยประเภทการประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลและการประกันสุ ขภาพ
งบการเงินได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ ที่ใช้ในการจัดทางบการเงินมีดงั ต่อไปนี้
2.1

เกณฑ์ การจัดทางบการเงิน
งบการเงินได้จัดทาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
ซึ่ งหมายความถึ งมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานรายงานทางการเงิน ของไทยที่ ออกภายใต้พ ระราชบัญญัติ
วิ ช าชี พ บั ญ ชี พ.ศ. 2547 และตามรู ปแบบที่ ก าหนดโดยประกาศของคณะกรรมการก ากั บ และส่ งเสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการจัดทาและยืน่ งบการเงินและ
รายงานเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 (“ประกาศ
คปภ.”)
งบการเงินได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่อธิบาย
ในนโยบายการบัญชี
การจัดทางบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงินในประเทศไทย กาหนดให้ใช้ประมาณการ
ทางบัญชีที่สาคัญและการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารซึ่ งจัดทาขึ้นตามกระบวนการในการนานโยบายการบัญชีของ
บริ ษทั ไปถือปฏิบตั ิ และต้องเปิ ดเผยเรื่ องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร หรื อ ความซับซ้อน หรื อเกี่ยวกับข้อสมมติฐาน
และประมาณการที่มีนยั สาคัญต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 6
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรื อ
มีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรั บปรุง มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ ง และการตีความมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้ อง
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ มีการปรั บปรุ ง มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรั บปรุ ง และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 มีดงั ต่อไปนี้
กลุ่มมาตรฐานการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญ และเกี่ยวข้องกับบริ ษทั มีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559) ได้ให้ความชัดเจนในหลายประเด็น ที่สาคัญดังต่อไปนี้
-

-

-

ความมีสาระสาคัญ - กิจการไม่ควรรวมยอดหรื อแยกแสดงข้อมูลในรู ปแบบที่ทาให้ผใู ้ ช้งบการเงินเข้าใจ
รายการได้ลดลง หากเป็ นรายการที่มีสาระสาคัญ จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลให้เพียงพอเพื่ออธิบายผลกระทบ
ที่มีต่อฐานะการเงินหรื อผลการดาเนินงาน
การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทัดที่ ระบุ ใ นมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบับ ที่ 1
อาจจาเป็ นต้องแสดงแยกจากกันหากเกี่ยวข้องต่อความเข้าใจฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของ
กิจการ นอกจากนี้ยงั มีแนวปฏิบตั ิใหม่ของการใช้การรวมยอด
หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น - ยืน ยัน ว่ าหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ไม่ จ าเป็ นต้องเรี ยงล าดับ
ตามลาดับการแสดงรายการในงบการเงิน
รายการก าไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จอื่ น ที่เกิดจากเงิ นลงทุ นตามวิ ธีส่ วนได้เสี ย - ส่ ว นแบ่งกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จ อื่นที่ เกิดจากเงินลงทุ นตามวิธีส่ วนได้เสี ยจะถูกจัดกลุ่มโดยพิ จารณาว่าเป็ นรายการที่ จะถู ก
จัดประเภทใหม่ไปยังกาไรหรื อขาดทุนในภายหลังหรื อไม่ โดยแต่จะกลุ่มจะแยกแสดงเป็ นรายการบรรทัด
แยกต่างหากในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรั บปรุ ง 2559) การเปลี่ ยนแปลงที่ส าคัญคือ ได้กาหนดให้มีความชัดเจนขึ้นว่ าการคิดค่ า
เสื่ อ ม ร าค าที่ ดิ น อ าค า ร แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ โ ด ย อ้ างอิ งกั บ ร า ย ไ ด้ นั้ น ไ ม่ เห ม าะ ส ม แ ล ะ แ ก้ ไ ข ข อ บ เข ต
ให้พืชที่ให้ผลิตผลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตรรวมอยูใ่ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
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2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรั บปรุง มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ ง และการตีความมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้ อง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ มีการปรั บปรุ ง มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรั บปรุ ง และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559) การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญคือ ได้กาหนดให้มีความชัดเจนขึ้น
สาหรับการเลือกใช้อตั ราคิดลดสาหรับการประมาณผลประโยชน์หลังออกจากงานว่าให้ใช้อตั ราผลตอบแทน
ของหนี้ สิ น โดยพิ จ ารณาจากสกุ ล เงิ น ของหนี้ สิ น ที่ มี ส กุ ล เงิ น ที่ ส อดคล้อ งกับ สกุ ล เงิ น ของหนี้ สิ น
ผลประโยชน์หลังออกจากงานเป็ นสาคัญ ไม่ใช่พิจารณาจากประเทศที่หนี้สินนั้นเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง 2559) ได้มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโดยให้ มี ก ารสั น นิ ษ ฐานว่ า
การตัดจาหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนโดยการอ้างอิงจากรายได้น้ นั ไม่เหมาะสม ข้อสันนิ ษฐานนี้อาจตกไป
หากเข้าข้อหนึ่ งข้อใดต่อไปนี้ คือสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนได้ถูก แสดงเหมื อนเป็ นตัววัดของรายได้ (นั่นคื อ
รายได้เป็ นปั จจัยที่เป็ นข้อจากัดของมูลค่าที่จะได้รับจากสิ นทรั พย์) หรื อสามารถแสดงได้ว่ารายได้และ
การใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ได้จากสิ นทรัพย์ มีความสัมพันธ์กนั เป็ นอย่างมาก
ผูบ้ ริ หารของกิจการปฏิบตั ิตามมาตรฐานดังกล่าวแล้วไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินของ
บริ ษทั
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุ งใหม่และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ งใหม่
ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญและเกี่ยวข้องกับบริ ษทั บริ ษทั ไม่ได้นามาตรฐานที่ปรั บปรุ งใหม่ดงั กล่าว
มาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 7 (ปรั บ ปรุ ง 2560) ได้มีก ารปรั บ ปรุ งการเปิ ดเผยข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ
การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินของกิจการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินทั้งที่เป็ นรายการที่เป็ นเงินสดและ
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรั บปรุง มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ ง และการตีความมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุ งใหม่และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ งใหม่
ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญและเกี่ยวข้องกับบริ ษทั บริ ษทั ไม่ได้นามาตรฐานที่ปรั บปรุ งใหม่ดงั กล่าว
มาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 12 (ปรั บปรุ ง 2560) ได้มีก ารอธิ บ ายให้ชดั เจนในเรื่ อ งวิธี การบัญชี สาหรั บ
ภาษี เงิน ได้ร อตัดบัญ ชีก รณี มีสิ น ทรั พ ย์ที่ วดั มูล ค่ าด้ว ยมู ล ค่า ยุติธรรมที่ มีจ านวนต่ ากว่า มูล ค่ าฐานภาษี
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 าฐานภาษี ของสิ น ทรั พ ย์น้ ั น ณ วัน สิ้ น รอบ
ระยะเวลารายงาน จะถือว่ามีผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีเกิดขึ้น

-

ในการประมาณการกาไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิ ษฐานว่าจะได้รับประโยชน์จาก
สิ นทรัพย์ในมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีได้

-

ในกรณี ที่กฎหมายภาษีอากรมีขอ้ จากัดเกี่ ยวกับแหล่งที่มาของกาไรทางภาษี ที่สามารถใช้ประโยชน์
สิ นทรั พย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้เฉพาะในประเภทที่กาหนด การพิจารณาการจะได้ใช้ประโยชน์
ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะต้องนาไปประเมินรวมกันกับสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ที่เป็ นประเภทเดียวกันเท่านั้น

-

ในการประมาณกาไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจานวนที่ใช้หักภาษีที่เกิดจากการกลับรายการของ
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีน้ นั

ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวข้างต้นจะไม่มีผลกระทบ
ที่มีนยั สาคัญต่อบริ ษทั ยกเว้นเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูล
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรั บปรุง มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ ง และการตีความมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้ อง (ต่อ)
2.2.3 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ คือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่ มต้น
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 บริ ษทั ไม่ได้นามาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิ บตั ิก่อน
วันบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการ
ตีความมาตรฐานบัญชีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง รายได้

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ การโฆษณา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13

เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า

(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18

เรื่ อง สัญญาสาหรับการก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

(ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่น้ ีอา้ งอิงหลักการว่า รายได้จะรับรู ้เมื่อการควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การ
ได้โอนไปยังลูกค้า ซึ่ งแนวคิดของการควบคุมได้นามาใช้แทนแนวคิดของความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ใช้อยูเ่ ดิม
การรับรู ้รายได้ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักการสาคัญ 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1)

ระบุสัญญาที่ทากับลูกค้า

2)

ระบุแต่ละภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิในสัญญา
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรั บปรุง มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ ง และการตีความมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้ อง (ต่อ)

5)

3)

กาหนดราคาของรายการในสัญญา

4)

ปันส่ วนราคาของรายการให้กบั แต่ภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิ และ

รับรู ้รายได้ขณะที่กิจการเสร็ จสิ้ นการปฏิบตั ิตามแต่ละภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
2.2.3 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ คือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่ มต้น
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 บริ ษทั ไม่ได้นามาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิ บตั ิก่อน
วันบังคับใช้ (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญจากวิธีปฏิบตั ิในปัจจุบนั ได้แก่
-

สิ นค้าหรื อบริ การที่แตกต่างกันแต่นามาขายรวมกัน จะต้องรับรู ้รายการแยกกัน และการให้ส่วนลดหรื อ
การให้ ส่ ว นลดภายหลัง จากราคาตามสั ญ ญาจะต้อ งถู ก ปั น ส่ ว นไปยังแต่ ล ะองค์ ป ระกอบของ
แต่ละสิ นค้าหรื อบริ การ

-

รายได้อาจจะต้องถูกรับรู ้ เร็ วขึ้นกว่าการรับรู ้รายได้ภายใต้มาตรฐานปัจจุบนั หากสิ่ งตอบแทนความ
ผันแปรด้วยเหตุผลบางประการ (เช่น เงินจู งใจ การให้ส่วนลดภายหลัง ค่าธรรมเนี ยมที่กาหนดจาก
ผลการปฏิบตั ิงาน ค่าลิขสิ ทธิ์ ความสาเร็ จของผลงาน เป็ นต้น) - จานวนเงินขั้นต่าของสิ่ งตอบแทน
ผันแปรจะต้องถูกรับรู ้รายได้หากไม่ได้มีความเสี่ ยงที่มีนยั สาคัญที่จะกลับรายการ

-

จุดที่รับรู ้ รายได้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม : รายได้บางประเภทที่ในปั จจุ บนั รับรู ้ ณ เวลาใด
เวลาหนึ่ ง ณ วันสิ้ นสุ ดสัญญาอาจจะต้องเปลี่ยนเป็ นรั บรู ้ รายได้ตลอดช่วงอายุสัญญา หรื อในกรณี
ตรงกันข้าม

-

มีขอ้ กาหนดใหม่ที่เฉพาะเจาะจงสาหรั บรายได้จากการให้สิทธิ การรั บประกัน ค่าธรรมเนียมเริ่ มแรก
ที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ และสัญญาฝากขาย

-

เนื่องจากเป็ นมาตรฐานฉบับใหม่จึงมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น
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กิจการมีทางเลือกในการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ โดยการปรับปรุ งย้อนหลังตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
โดยมีข ้ออนุ โลม หรื อ ปรั บ ปรุ งโดยรั บ รู ้ ผลกระทบสะสมย้อ นหลัง กับก าไรสะสม ณ วัน ต้น งวดของ
รอบระยะเวลารายงานที่เริ่ มต้นใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ประกอบกับการเปิ ดเผยข้อมูล
เพิม่ เติม
ผูบ้ ริ หารของกิจการอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบของการนามาตรฐานฉบับนี้มาใช้เป็ นครั้งแรก
2.3

การจัดประเภทสั ญญา
สัญญาซึ่ งบริ ษทั (ในฐานะผูร้ ับประกันภัย) รับโอนความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนยั สาคัญ จากคู่สัญญาอีก
ฝ่ ายหนึ่ งผู ้เอาประกัน ภัย โดยบริ ษ ัท ตกลงจะชดใช้ค่ าสิ น ไหมทดแทนให้แ ก่ ผูเ้ อาประกัน ภัย หากเหตุ ก ารณ์
ในอนาคตอันไม่แน่นอนที่ระบุไว้ (เหตุการณ์ที่เอาประกันภัย) เกิดผลในทางลบต่อผูเ้ อาประกันภัยถือเป็ นสัญญา
ประกันภัย ทั้งนี้ สัญญาที่ทาให้ผอู ้ อกมีความเสี่ ยงทางการเงินแต่ไม่มีความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัย ไม่ถือเป็ น
สัญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยระยะสั้น หมายถึง สัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาคุม้ ครองภายใต้สัญญาไม่เกิน 1 ปี
สัญญาประกันภัยระยะยาว หมายถึง สัญญาประกันภัยที่ให้ความคุม้ ครองโรคร้ ายแรง การประกันภัยอุบตั ิเหตุ
หรื อการประกันภัยสุ ขภาพ ที่มีระยะเวลาของสัญญาเกินกว่า 1 ปี หรื อ น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี แต่มีการรั บรอง
การต่ออายุอตั โนมัติ ซึ่ งบริ ษทั ประกันภัยไม่สามารถบอกเลิกสัญ ญา และไม่สามารถปรับเพิ่ม/ลดเบี้ยประกันภัย
รวมถึงเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ใด ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยตลอดอายุสัญญาได้

2.4

การทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ได้ทาการประเมินหนี้ สินจากสัญญาประกันภัยที่รับรู ้ไว้ในงบการเงินว่า
เพี ย งพอหรื อ ไม่ โดยใช้ป ระมาณการปั จ จุ บ ั น ของกระแสเงิ น สดในอนาคตที่ เกิ ด จากสั ญ ญาประกัน ภั ย
หากการประเมิน นั้นแสดงให้เห็ นว่ ามู ลค่าตามบัญชีของหนี้ สิ นจากสัญญาประกัน ภัยไม่ เพี ยงพอเมื่อ เที ยบกับ
การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ให้รับรู ้ส่วนที่ไม่เพียงพอทั้งหมดในกาไรหรื อขาดทุน

2.5

การแปลงค่าเงินตราต่ างประเทศ
ก) สกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบการเงิน

รายการที่ ร วมในงบการเงิ น ของบริ ษั ท ถู ก วั ด มู ล ค่ า โดยใช้ ส กุ ล เงิ น ของสภาพแวดล้ อ มทางเศรษฐกิ จ หลั ก
ที่บริ ษทั ดาเนิ นงานอยู่ งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาเสนองบ
การเงินของบริ ษทั
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.5

การแปลงค่าเงินตราต่ างประเทศ (ต่อ)
ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ
วันที่เกิดรายการหรื อวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกาไรและรายการขาดทุนที่เกิดจาก
การรั บหรื อจ่ายชาระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงิน
ซึ่ งเป็ นเงินตราต่างประเทศ ได้บนั ทึกไว้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

2.6

การรับรู้รายได้ และค่ าใช้ จ่าย
(ก) เบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับรู ้เป็ นรายได้ตามวันที่ที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย
(ข) เบี้ยประกันภัยต่ อ
เบี้ยประกันภัยต่อถูกบันทึกตามวันที่ที่กรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องเริ่ มมีผลบังคับใช้
(ค) ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง เงินปั นผลรั บถือเป็ นรายได้เมื่อมีสิ ทธิ ใน
การรับเงินปันผล
(ง) ค่าจ้ างและค่าบาเหน็จ
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จถือเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในปี บัญชีที่เกิดรายการ
(จ) ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้ จ่ายอื่น

2.7

ค่าสิ นไหมทดแทนบันทึกเมื่อได้รับแจ้งการเรี ยกชดเชยจากผูเ้ อาประกัน ส่ วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ บันทึกตามเกณฑ์
คงค้าง
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง
ซึ่ งถึงกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.8

เบี้ยประกันภัยค้างรับและค่าเผื่ อหนี้สงสั ยจะสู ญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับแสดงด้วยมูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับ โดยบริ ษทั ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญจากจานวนที่คาดว่า
จะเรี ยกเก็บไม่ได้จากเบี้ยประกันภัยค้างรั บทั้งสิ้ นที่มีอยู่ โดยประมาณจากประสบการณ์ การเรี ยกเก็บหนี้ ในอดีตและ
ตามสถานะปั จจุ บนั ของเบี้ยประกันภัยค้างรั บ ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิน หนี้ สู ญที่เกิด ขึ้นในระหว่างปี
ตัดเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิดขึ้น

2.9

รายการเกี่ยวกับการประกันภัยต่ อ
ธุ ร กรรมที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การเอาประกัน ภัย ต่ อ (Ceded) แนวทางปฏิ บ ัติท างการบัญ ชี แ ละการเปิ ดเผยข้อ มู ล
ในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ นั้นถือปฏิบตั ิเช่นเดียวกับธุรกรรมการรับประกันภัยทางตรง
รายการประกันภัยต่อในงบแสดงฐานะการเงินจะแสดงหักกลบได้กต็ ่อเมื่อมีขอ้ สัญญาที่ระบุไว้ครบตามเงื่อนไข
ว่าด้วยการหักกลบลบหนี้

ค่าเผื่อการด้อยค่าจากการสิ นทรัพย์ประกันภัยต่อจะถูกรับรู ้เมื่อมีหลักฐานอันชัดเจนเกี่ยวกับความเสี่ ยงทางด้านเครดิต
ของผูร้ ับประกันภัยต่อที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
2.10 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทเงินลงทุนเป็ น 3 ประเภท คือ 1. เงินลงทุนเผื่อขาย 2. เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกาหนด และ
3. เงินลงทุนทัว่ ไป การจัดประเภทขึ้นอยู่กบั จุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ ายบริ หารจะเป็ นผูก้ าหนดการจัดประเภท
ที่เหมาะสมสาหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็ นระยะ
เงินลงทุ นเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่ อเสริ มสภาพคล่องหรื อเมื่อ
อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง
(2) เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกาหนด คือ เงินลงทุนที่มีกาหนดเวลาและผูบ
้ ริ หารตั้งใจแน่ วแน่ และมีความสามารถ
ถือไว้จนครบกาหนดได้แสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่จะครบกาหนดภายใน 12 เดือนนับแต่
วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานก็จะแสดงไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน
(3) เงินลงทุนทัว่ ไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้ อขายคล่องรองรับ
เงินลงทุนทั้ง 3 ประเภทรับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกด้วยราคาทุน ซึ่ งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้
(1)

ได้มาซึ่ งเงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทารายการ
การซื้ อและขายเงินลงทุนจะบันทึกบัญชี ณ วันที่ทาการซื้ อขาย ซึ่ งเป็ นวันที่บริ ษทั ตกลงที่จะซื้ อหรื อขายเงินลงทุน
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)
เงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม
มูล ค่ ายุติ ธรรมของเงิ นลงทุ น วัดตามราคาเสนอซื้ อ ล่ าสุ ดส าหรั บ หลัก ทรั พ ย์ในประเทศไทยอ้างอิงจากตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย บริ ษทั หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมและสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทยและสาหรั บ
หลัก ทรั พ ย์ต่า งประเทศ อ้า งอิ ง Reuter ณ วัน ท าการสุ ด ท้ายของวัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน เมื่ อ เงิ น ลงทุ น
เผื่อขายถูกจาหน่ ายหรื อเกิดการด้อยค่า ผลสะสมของมูลค่ายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจะถูกรับรู ้ ในกาไรหรื อขาดทุน
โดยแสดงในรายงานผลกาไรหรื อขาดทุนจากเงินลงทุน
รายการกาไรและขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจะรวมไว้ใน
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
เงิน ลงทุน ที่จะถือไว้จนครบกาหนดวัดมูล ค่าภายหลังการได้มาด้วยวิธีราคาทุน ตัดจาหน่ ายตามอัต ราดอกเบี้ ย
ที่แท้จริ ง หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนทัว่ ไป แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า
บริ ษ ัทจะทดสอบค่าเผื่อ การด้อยค่ าของเงินลงทุน เมื่อ มีขอ้ บ่งชี้ว่ าเงิน ลงทุน นั้น อาจมี ค่าเผื่ อการด้อ ยค่าเกิดขึ้ น
หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั จะบันทึ กรายการขาดทุนจากค่าเผื่ อ
การด้อยค่ารวมไว้ในงบกาไรขาดทุน
ในการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับจากการจาหน่ายเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับราคาตามบัญชีของเงิน ลงทุน นั้นจะบันทึกรวมอยู่ในกาไรหรื อขาดทุ น กรณี ที่ จาหน่ ายเงิน ลงทุ นที่ถือไว้ใน
ตราสารหนี้ ห รื อตราสารทุน ชนิ ดเดียวกัน ออกไปบางส่ วน ราคาตามบัญชี ของเงินลงทุ นที่ จาหน่ ายจะก าหนด
โดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักด้วยราคาตามบัญชีจากจานวนทั้งหมดที่ถือไว้
2.11 ส่ วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา
ส่ ว นปรั บปรุ งอาคารและอุ ปกรณ์ แ สดงมู ล ค่าตามราคาทุ น หัก ค่า เสื่ อ มราคาสะสมและค่าเผื่ อการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ราคาทุนของส่ วนปรั บปรุ งอาคารและอุปกรณ์ รวมถึง ราคาซื้ อ อากรขาเข้า ภาษีซ้ื อที่เรี ยกคืน ไม่ได้ (หลังหัก
ส่ วนลดการค้า และจานวนที่ได้รับคืนจากผูข้ าย) และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์เพื่อให้
สิ น ทรั พ ย์น้ ัน อยู่ในสถานที่ และสภาพที่ พ ร้ อ มจะใช้งานได้ต ามความประสงค์ของฝ่ ายบริ ห าร รวมทั้งต้นทุ น
ที่ประมาณการที่ดีที่สุดสาหรับการรื้ อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรั พย์ ซึ่ งเป็ นภาระผูกพันของบริ ษทั
ที่เกิดขึ้นเมื่อบริ ษทั ได้สินทรัพย์น้ นั มาหรื อเป็ นผลจากการใช้สินทรัพย์น้ นั ในช่วงเวลาหนึ่ง
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ค่าเสื่ อมราคาของส่ วนปรั บ ปรุ งอาคารและอุปกรณ์ คานวณจากราคาทุ นของสิ น ทรั พย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
การใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์ดงั นี้

2

ส่ วนปรับปรุ งอาคาร

5 ปี

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

3 ปี

เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน

5 ปี

ยานพาหนะ

5 ปี

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.11 ส่ วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา (ต่อ)
ในกรณี ที่ ราคาตามบัญชี สู งกว่ ามูลค่าที่ คาดว่ าจะได้รับคื น ราคาตามบัญชี จะถูกปรั บลดให้เท่ากับมูลค่าที่ คาดว่ า
จะได้รับคืนทันที
การซ่ อมแซมและบารุ งรั กษาจะรับรู ้ ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในระหว่างปี บัญชีที่เกิดรายการขึ้น ต้นทุนของ
การปรับปรุ งให้ดีข้ นึ อย่างสาคัญจะถูกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
การปรั บ ปรุ งนั้ นจะท าให้ บ ริ ษ ัท ได้ป ระโยชน์ ก ลับ คื น มามากกว่ าการใช้ป ระโยชน์ โ ดยไม่ มีก ารปรั บ ปรุ ง
การปรั บ ปรุ งหลัก จะถู ก ตัดค่ า เสื่ อ มราคาตลอดอายุก ารให้ ป ระโยชน์ ที่ เหลื อ อยู่ข องสิ น ทรั พ ย์ที่ เกี่ ย วข้อ ง
ค่าซ่ อมแซมและค่าบารุ งรักษารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
ผลก าไรหรื อขาดทุ น ที่ เกิ ดจากการจ าหน่ ายสิ นทรั พ ย์ ค านวณโดยเปรี ยบเที ยบจากสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ ได้รั บ
จากการจาหน่ ายสิ นทรั พย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ และจะรั บรู ้เป็ นรายได้อื่นหรื อค่าใช้จ่ายอื่นในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
2.12 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตนและค่าตัดจาหน่ าย
บริ ษทั จะวัดมูลค่าสาหรับสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ได้มาด้วยราคาทุน และภายหลังการรับรู ้ รายการครั้ งแรก
สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ตัว ตนแสดงมู ล ค่ าตามราคาทุ น หั ก ค่ าตัดจ าหน่ า ยสะสมและค่ า เผื่ อ การด้ว ยค่ าสะสม (ถ้า มี )
ของสิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษ ัทตัดจาหน่ ายสิ น ทรั พย์ไม่ มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรั พย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ น ทรั พย์ดงั กล่าวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่าสิ น ทรั พย์น้ ัน
เกิดการด้อยค่า บริ ษทั ฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจาหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย
ค่าตัดจาหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดมีอายุการให้ประโยชน์ 3 ปี

47

2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.13 การด้ อยค่าของสิ นทรัพย์
สิ น ทรั พย์ที่มีอายุก ารให้ป ระโยชน์ ไม่ท ราบแน่ ชดั (เช่น ค่าความนิ ยม) ซึ่ งไม่ มีก ารตัดจาหน่ ายจะถูกทดสอบ
การด้อยค่าเป็ นประจาทุ กปี สิ น ทรั พ ย์อื่นที่ มีการตัดจาหน่ ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อ มีเหตุการณ์ หรื อ
สถานการณ์ บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับ รู ้
เมื่อราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่ งหมายถึงจานวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สิ นทรั พย์จะถูกจัดเป็ นหน่ วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยก
ออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สิ นทรั พย์ที่ไม่ใช่สิน ทรั พย์ทางการเงินนอกเหนื อจาก
ค่าความนิยมซึ่ งรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็ นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุน
จากการด้อยค่า ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
2.14 บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุม
โดยบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั
นอกจากนี้ บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ยวข้องกัน ยังหมายรวมถึ งบุคคลซึ่ งมี อิทธิ พ ลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับ บริ ษ ัท
ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของบริ ษทั
2.15 หนี้สินจากสั ญญาประกันภัย
ก)

สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ ถือเป็ นรายได้
บริ ษทั ตั้งสารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ตามกฎเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย ดังนี้
การประกันภัยอุบตั ิเหตุการเดินทาง - เต็มจานวนเบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิในรอบสามสิ บวันสุ ดท้าย
การประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล

- วิธีเฉลี่ยรายปี (วิธีเศษหนึ่งส่ วนสามร้อยหกสิ บห้า)

และประกันสุ ขภาพ
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2.15 หนี้สินจากสั ญญาประกันภัย (ต่อ)
ข)

สารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ าย
บริ ษทั บันทึกค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายตามจานวนที่จะจ่ายจริ ง ส่ วนสารองค่าสิ นไหมทดแทนจะบันทึก
เมื่ อ ได้รั บ การแจ้งค าเรี ย กร้ อ งค่ า เสี ยหายจากผู ้เอาประกัน ภัย ตามจ านวนที่ ผู ้เอาประกัน ภัย แจ้งและ
โดยการประมาณการของฝ่ ายบริ หาร มูลค่าประมาณการสิ นไหมทดแทนสู งสุ ดจะไม่เกินทุนประกันของ
กรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริ ษทั ได้ต้ งั สารองเพิ่มเติมสาหรับ ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้
มีการรายงานให้บริ ษทั ทราบ (Incurred But Not Reported - IBNR) โดยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย

2.16 สั ญญาเช่ าระยะยาว - กรณีที่บริษัทเป็ นผู้เช่ า
สัญญาระยะยาวเพื่ อเช่ าสิ นทรั พย์ซ่ ึ งผูใ้ ห้เช่ าเป็ นผูร้ ั บความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเป็ นส่ วนใหญ่
สัญญาเช่านั้นถือเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงาน เงินที่ตอ้ งจ่ ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุ ทธิ จากสิ่ งตอบแทนจู งใจ
ที่ได้รับจากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
สัญญาเช่ าอาคารและอุปกรณ์ ซ่ ึ งผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ ั บความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมด
ถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ซึ่ งจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื อมูลค่าปัจจุบนั
สุ ทธิของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ ายดังกล่าวจะปันส่ วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อ
หนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ น
หนี้ สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ ยจ่ายจะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อทาให้อตั ราดอกเบี้ ย
แต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สาหรับยอดคงเหลือของหนี้ สินทรั พย์ที่เหลืออยู่ สิ นทรั พย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงิน
จะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื ออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
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2.17 ภาษีเงินได้ ปีปัจจุบันและภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ ายภาษี เงิ นได้สาหรั บปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของปี ปั จจุ บนั และภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี ภาษี เงินได้
จะรับรู ้ ในกาไรหรื อขาดทุน ยกเว้นส่ วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อ
รายการที่ รับรู ้ โดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของ ในกรณี น้ ี ภาษี เงินได้ตอ้ งรั บรู ้ ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อ
โดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของตามลาดับ
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุ บ ันคานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษี อากรที่มีผลบังคับใช้อยู่ ผูบ้ ริ ห ารจะประเมิ น
สถานะของการยื่น แบบแสดงรายการภาษี เป็ นปี ๆ โดยค านึ งถึ งสถานการณ์ ที่ สามารถน ากฎหมายภาษี อากร
ไปปฏิบตั ิซ่ ึ งขึ้นอยู่กบั การตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีอากร หากคาดว่าจะต้องจ่ายชาระเจ้าหน้าที่
ภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่างชัว่ คราวระหว่างฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน และ
ราคาตามบัญชีที่แสดงอยูใ่ นงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริ ษทั จะไม่รับรู ้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการ
รับรู ้เริ่ มแรกของรายการสิ นทรั พย์หรื อรายการหนี้ สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ
รายการนั้นไม่ มีผลกระทบต่ อกาไรหรื อขาดทุ นทั้งทางบัญชีหรื อทางภาษี ภาษี เงินได้ร อการตัดบัญชี คานวณจาก
อัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อ ที่คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนาไปใช้เมื่อสิ นทรั พย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับ
ประโยชน์ หรื อหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชาระ
สิ นทรั พย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีจะรั บรู ้ หากมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษ ัทจะมีกาไรทางภาษี เพียงพอ
ที่จะนาจานวนผลต่างชัว่ คราวนั้นมาใช้ประโยชน์
สิ นทรั พ ย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีแ ละหนี้ สิ นภาษีเงิน ได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่ อเมื่อกิ จการ
มีสิทธิตามกฎหมายที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั มาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของปี ปัจจุ บนั และ
ทั้งสิ นทรั พย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมิน
โดยหน่ วยงานจัดเก็บ ภาษีห น่ วยงานเดีย วกัน โดยการเรี ยกเก็บเป็ นหน่ วยภาษี เดี ยวกัน หรื อหน่ ว ยภาษีต่างกัน
ซึ่ งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.18 ผลประโยชน์ พนักงาน
ภาระผูกพันหลังการเลิกจ้าง
ผลประโยชน์พนักงานของบริ ษทั ประกอบด้วยผลประโยชน์หลังออกจากงานทั้งที่เป็ นโครงการสมทบเงินและ
โครงการผลประโยชน์
โครงการสมทบเงินเป็ นโครงการที่บริ ษทั จ่ ายเงินสมทบให้กบั กิจการที่แยกต่างหาก บริ ษทั ไม่มีภาระผูกพันตาม
กฎหมาย หรื อภาระผู กพันจากการอนุ มานที่ จะต้อ งจ่ ายชาระเพิ่ มเติมจากที่ไ ด้ส มทบไว้แล้วหากกองทุ น ไม่ มี
สิ นทรั พย์เพี ยงพอที่จะจ่ ายชาระภาระผูกพันจากการให้บริ การของพนักงานทั้งในปี ปั จจุ บนั และปี ก่อน บริ ษ ัท
จะจ่ายสมทบให้กบั กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนภายนอกตามเกณฑ์และข้อกาหนดของ
พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริ ษทั ไม่มีภาระผูกพันที่จะจ่ายเงินเพิ่มอีกเมื่อได้จ่ายเงินสมทบ
ไปแล้ว เงิน สมทบจะถู กรั บ รู ้ เป็ นค่ าใช้จ่ ายผลประโยชน์ พ นักงานเมื่อ ถึงก าหนดชาระ สาหรั บ เงิน สมทบจ่ า ย
ล่วงหน้าจะถูกรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์จนกว่าจะมีการได้รับเงินคืนหรื อหักออกเมื่อครบกาหนดจ่าย
โครงการผลประโยชน์ เป็ นโครงการที่ ไม่ ใช่ โครงการสมทบเงิ น โดยปกติ โครงการผลประโยชน์ จะก าหนด
จานวนผลประโยชน์ ที่ พนักงานจะได้รับเมื่อ เกษียณอายุ ซึ่ งจะขึ้ นอยู่กบั ปั จจัยหนึ่ งหรื อหลายปั จจัย เช่น อายุ
อายุการทางาน และค่าตอบแทน เป็ นต้น
หนี้ สิ น ส าหรั บ โครงการผลประโยชน์ จ ะรั บ รู ้ ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น ด้ว ยมู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน ของภาระผู ก พัน
ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการ และปรับปรุ งด้วยต้นทุนบริ การ
ในอดีตที่ยงั ไม่รับรู ้ ภาระผูกพันนี้ คานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการ
ไว้ ซึ่ งมูลค่าปัจจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อตั รา
ผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรั ฐบาลซึ่ งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ายภาระผูกพัน และวันครบกาหนด
ของหุน้ กูใ้ กล้เคียงกับระยะเวลาที่ตอ้ งชาระภาระผูกพันกองทุนบาเหน็จบานาญ
กาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการปรั บปรุ งจากประสบการณ์
หรื อการเปลี่ ยนแปลงในข้อสมมติ ฐานจะต้อ งรั บ รู ้ ในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ผ่า นก าไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จ อื่น ในงวด
ที่เกิดขึ้น
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู ้ทนั ทีในกาไรหรื อขาดทุน
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.18 ผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
ผลตอบแทนโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
บริ ษทั ซิ กน่ า คอร์ ปเปอเรชัน่ ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นขั้นสู งสุ ดของบริ ษทั ได้ออกแผนการจ่ายผลประโยชน์พนักงานโดยใช้
หุ ้นเป็ นเกณฑ์ เพื่อ ตอบแทนการทางานของพนักงานในกลุ่มบริ ษ ัท โดยพิจารณาให้เป็ น หุ ้นหรื อเงินสดมูลค่ า
เทียบเท่ามูลค่ายุติธรรมของหุน้ ของบริ ษทั ซิ กน่า คอร์ ปเปอเรชัน่ ณ วันที่ให้สิทธิแก่พนักงาน โดยพนักงานจะได้สิทธิ
ในการรับหุน้ หรื อเงินสดทันทีในวันที่ได้รับจัดสรรสิ ทธิและแสดงบัญชีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
2.19 ประมาณการหนี้สิน
บริ ษทั รั บรู ้ ประมาณการหนี้ สิ น เมื่อบริ ษทั มีภาระผูกพันในปั จจุ บ ันตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงที่ จัดทาไว้
อันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ ในอดีตซึ่ งการชาระภาระผูกพันนั้นมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่ งผล
ให้บริ ษทั ต้องสู ญเสี ยทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจานวนที่ตอ้ งจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ
ในกรณี ที่มีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ กิจการกาหนดความน่ าจะเป็ นที่กิจการจะสู ญเสี ยทรั พยากร
เพื่อจ่ ายชาระภาระผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่ าจะเป็ นโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท แม้ว่า
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่กิจการจะสู ญเสี ยทรั พยากรเพื่อ ชาระภาระผูกพันบางรายการที่ จัดอยู่ในประเภท
เดียวกันจะมีระดับต่า
กิจการจะวัดมูลค่าของจานวนประมาณการหนี้สิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบนั ของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนามาจ่ายชาระ
ภาระผูกพัน โดยใช้อตั ราก่อนภาษีซ่ ึ งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ ตลาดในปั จจุบนั ของมูลค่าของเงินตามเวลา
และความเสี่ ยงเฉพาะของหนี้ สิ นที่ ก าลังพิ จารณาอยู่ การเพิ่ มขึ้ นของประมาณการหนี้ สิ นเนื่ องจากมู ลค่ าของเงิ น
ตามเวลา จะรับรู ้เป็ นดอกเบี้ยจ่าย
2.20 เครื่ องมือทางการเงิน
สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิน บนงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วยเงิน สดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสด รายได้จาก
การลงทุนค้างรับ เบี้ยประกันภัยค้างรับ บางรายการของสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ เงินลงทุนในหลักทรัพย์
และบางรายการของสิ นทรั พย์อื่น หนี้สินทางการเงินบนงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย หนี้สินจากการประกันภัยต่อ และหนี้สินอื่น
2.21 การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
การซื้ อขายรั บ โอนสิ นทรั พ ย์ดาเนิ นงานที่ ถือ เป็ นการรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดี ยวกัน บริ ษทั ปฏิ บ ัติตาม
แนวปฏิบตั ิท างการบัญชีสาหรั บการรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยสิ นทรัพ ย์ที่ได้รับมาบันทึ กตาม
มูลค่าตามบัญชีเดิม ทั้งนี้ ส่ วนต่างจากราคาจ่ ายซื้ อและมูลค่าตามบัญชีจะบันทึ กเป็ นส่ วนเกิน(ต่า)จากการรวม
ธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

52

3

การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน
3.1

ปัจจัยความเสี่ ยงทางการเงิน
กิจกรรมของบริ ษทั ย่อมมีความเสี่ ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่ งได้แก่ ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ ยง
ด้านดอกเบี้ยและความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน แผนการจัดการความเสี่ ยงโดยรวมของบริ ษทั จึ งมุ่งเน้นวิธีการ
ลดผลกระทบที่ทาให้เสี ยหายต่อผลการดาเนินงานทางการเงินของบริ ษทั
สิ นทรัพย์ทางการเงิน ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รายได้จากการลงทุนค้างรับ เบี้ยประกันภัยค้างรั บ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ และสิ นทรัพย์อื่นบางรายการ หนี้ สินทางการเงิน ได้แก่ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ค่าสิ นไหม
ทดแทนค้างจ่ าย หนี้ สิ นจากการประกันภัยต่ อและหนี้ สิ นอื่ นบางรายการ ความเสี่ ยงทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้องกับ
เครื่ องมือทางการเงินดังกล่าวและการจัดการความเสี่ ยงได้ มีดงั นี้
ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สิน เชื่อที่เกี่ยวเนื่ องกับสิ นทรั พย์ลงทุน ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้ โดยการ
กาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหาย
ที่เป็ นสาระสาคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริ ษทั ไม่มีการกระจุ กตัว จานวนเงินสู งสุ ดที่
บริ ษทั อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ลงทุน ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษ ัท มีค วามเสี่ ย งจากอัต ราดอกเบี้ ย ที่ส าคัญ อัน เกี่ ย วเนื่ องกับ เงิน ลงทุ น ในตราสารหนี้ เงิน สดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่ วนใหญ่
มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบนั ความเสี่ ยง
จากอัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั จึงอยูใ่ นระดับต่า
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การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน
3.1

ปัจจัยความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 สิ นทรั พย์และหนี้ สิ นทางการเงินที่ส าคัญสามารถจัดตามประเภท
อัตราดอกเบี้ย และสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกาหนด
หรื อวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
พ.ศ. 2560 (บาท)
อัตราดอกเบีย้ คงที่
ภายใน

อัตราดอกเบีย้
มากกว่ า ปรับขึน้ ลงตาม

1 ปี

1 ถึง 5 ปี

5 ปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

385,000,000

-

-

สิ นทรัพย์ลงทุน

224,130,470

- 82,452,065

609,130,470

- 82,452,065

ราคาตลาด

อัตรา
ไม่ มี

ดอกเบีย้

ดอกเบีย้

รวม ร้ อยละต่อปี

สินทรัพย์ ทางการเงิน
113,108,658 34,226,297 532,334,955
80,153,168

0.75 - 1.1

576,349 387,312,052 0.65 - 3.85

193,261,826 34,802,646 919,647,007
พ.ศ. 2559 (บาท)

อัตราดอกเบีย้ คงที่
ภายใน

อัตราดอกเบีย้
มากกว่ า ปรับขึน้ ลงตาม

1 ปี 1 ถึง 5 ปี

5 ปี

ราคาตลาด

อัตรา
ไม่ มี

ดอกเบีย้

ดอกเบีย้

รวม ร้ อยละต่อปี

สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

150,000,000

-

-

สิ นทรัพย์ลงทุน

265,378,391

- 82,851,976

415,378,391

- 82,851,976

123,119,956 41,154,882
-

314,274,838

0.85 - 1.0

576,349 348,806,716 0.65 - 3.85

123,119,956 41,731,231 663,081,554
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ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษ ัท มี ค วามเสี่ ย งจากอัตราแลกเปลี่ ย นที่ ส าคัญ อัน เกี่ ย วเนื่ อ งจากการประกัน ต่ อ เป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศ
บริ ษทั ไม่ได้ทาสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยง
3

การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.2

การประมาณมูลค่ายุติธรรม
ตารางต่อไปนี้แสดงการวิเคราะห์เครื่ องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า
ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้
ราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรั บปรุ ง) ในตลาดที่มีส ภาพคล่องสาหรั บสิ น ทรั พย์หรื อ หนี้ สิ นอย่างเดียวกัน
(ข้อมูลระดับที่ 1)
 ข้อ มูล อื่น นอกเหนื อ จากราคาเสนอซื้ อ ขายซึ่ ง รวมอยู่ในข้อ มู ลระดับที่ 1 ทั้งที่ ส ามารถสัง เกตได้โ ดยตรง
(ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ค านวณมาจากราคา) สาหรั บสิ นทรั พย์น้ ันหรื อหนี้ สิ นนั้น
(ข้อมูลระดับที่ 2)
 ข้อมูลส าหรั บสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิ นซึ่ งไม่ได้มาจากข้อมูลที่ สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ ไม่ ส ามารถ
สังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)
ตารางต่อไปนี้แสดงสิ นทรัพย์ทางการเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560


ข้ อมูลระดับที่ 1 ข้ อมูลระดับที่ 2 ข้ อมูลระดับที่ 3

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

เงินฝากที่ครบกาหนดเกินกว่า 3 เดื อน

-

144,619,300

-

144,619,300

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

-

166,738,899

-

166,738,899

-

80,153,168

-

80,153,168

-

391,511,367

-

391,511,367

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินลงทุนที่ถือจนครบกาหนด

เงินลงทุนเผื่อขาย
กองทุนรวม
รวม
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3

การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.2

การประมาณมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)
ตารางต่อไปนี้แสดงสิ นทรัพย์ทางการเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ข้ อมูลระดับที่ 1 ข้ อมูลระดับที่ 2 ข้ อมูลระดับที่ 3

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

เงินฝากที่ครบกาหนดเกินกว่า 3 เดื อน

-

164,550,000

-

164,550,000

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

-

186,271,310

-

186,271,310

-

350,821,310

-

350,821,310

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินลงทุนที่ถือจนครบกาหนด

รวม

ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับที่ 1 และระดับที่ 2 ของลาดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี
เครื่ องมือทางการเงินในระดับที่ 2
มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่ไม่ได้มีการซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง (ตัวอย่างเช่น ตราสารอนุพนั ธ์
ที่ มีก ารซื้ อขายในตลาดรองที่ ไม่ ไ ด้มีก ารจัด ตั้งอย่า งเป็ นทางการ(over-the-counter) วัดมู ล ค่ าโดยใช้เทคนิ ค
การประเมินมูลค่า โดยเทคนิ คการประเมินมูลค่านี้ ใช้ประโยชน์สูงสุ ดจากข้อมูลในตลาดที่สังเกตได้ที่มีอยู่และ
อ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ ถ้าข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญทั้งหมดในการ
วัดมูลค่ายุติธรรมได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ เครื่ องมือนั้นจะรวมอยูใ่ นระดับที่ 2
ถ้า ข้อมู ล ที่ เป็ นสาระส าคัญข้อ ใดข้อ หนึ่ งหรื อ มากกว่า ไม่ ไ ด้มาจากข้อ มู ล ที่ สั งเกตได้ใ นตลาด เครื่ อ งมื อ นั้ น
จะรวมอยูใ่ นระดับที่ 3
เครื่ องมือ ทางการเงิน อื่น ที่ ไม่ได้แสดงด้วยมูลค่ ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน เป็ นรายการที่มีระยะเวลา
ครบกาหนดสั้น และมีการกาหนดราคาใหม่ต ามราคาตลาดปั จจุ บนั อย่างสม่าเสมอ ดังนั้นมูล ค่าตามบัญชีเป็ น
มูลค่าที่เทียบเคียงมูลค่ายุติธรรม เครื่ องมือทางการเงินดังกล่าวประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับสุ ทธิ และเบี้ยประกันภัยค้างรับสุ ทธิ
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3

การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.2

การประมาณมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)
เนื่ องจากเงินลงทุนทัว่ ไปของบริ ษทั เป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั จากัดโดยที่บริ ษทั มีสัดส่ วนในการถือหุ ้นอย่างไม่มี
สาระสาคัญส่ งผลให้บ ริ ษ ัท ไม่ มีอ านาจในการควบคุ มและตัดสิ น ใจในบริ ษ ัท ผู ้ถูก ลงทุ น ท าให้ก ารหา ข้อ มู ล
เพื่อใช้ประกอบการประเมินมู ลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนเป็ นไปได้ยากในทางปฏิบตั ิ นอกจากนี้ บริ ษทั ผูถ้ ูกลงทุ น
ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นเงินลงทุนดังกล่าวจึงไม่มีราคาในการซื้ อขายที่จะนามาใช้เป็ นมูลค่ายุติธรรม
ทั้งนี้บริ ษทั ยังไม่มีแผนการที่จะขายเงินลงทุนดังกล่าว ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั จึ งไม่สามารถเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนทัว่ ไปในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้ และได้แสดงมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวด้วยราคาทุนหัก
ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

4

การจัดประเภทรายการใหม่
ตัวเลขที่ น ามาแสดงเปรี ยบเทีย บได้มีก ารจัดประเภทรายการใหม่ เพื่อให้ส อดคล้องกับการน าเสนอรายการในข้อมู ล
ทางการเงินงวดปัจจุบนั ซึ่ งได้จัดทาตามแบบแนบท้ายประกาศใหม่ของคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบ
ธุ รกิจประกันภัย เรื่ อ งหลัก เกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทาและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับ
ผลการดาเนิ น งานของบริ ษ ัทประกันวิน าศภัย ลงวัน ที่ 4 มี นาคม พ.ศ. 2559 รายการที่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ที่ มี
สาระสาคัญ มีดงั นี้
สาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ตามที่รายงาน

จัดประเภท

ไว้ เดิม

รายการใหม่

ปรับใหม่

บาท

บาท

บาท

1,042,602,599

(146,443,528)

896,159,071

918,491,520

146,443,528

1,064,935,048

(1,082,365,037)

146,443,528

(935,921,509)

(710,714,528)

(146,443,528)

(857,158,056)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
งบกระแสเงินสด
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
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5

ความเสี่ ยงด้ านการประกันภัย
คือความเสี่ ยงที่เกิดจากการรับประกันภัยที่มีความเสี่ ยงสู งหรื อกระจุกตัวในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไป การกาหนดเบี้ย
ประกันภัยที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริ งมีจานวนสู งกว่าที่ได้คาดการณ์ ไว้ และการจัดการสิ นไหม
ทดแทนที่ไม่มีประสิ ทธิภาพ จากความเสี่ ยงดังกล่าว บริ ษทั จึ งมีการบริ หารความเสี่ ยงผ่านการตรวจสอบการดาเนินงาน
การกระจายความเสี่ ยงจากการรับประกันภัยและการทาประกันภัยต่อ โดยกระจายความเสี่ ยงด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
และโอนความเสี่ ยงที่สาคัญไปยังบริ ษทั รับประกันภัยต่อที่มีความแข็งแกร่ งทางการเงิน อีกทั้งยังจัดให้มีสัญญาประกันภัย
ต่อแบบความเสี ยหายส่ วนเกิน (Excess of Loss) ที่เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการป้องกันและควบคุมเสี่ ยงภัยไม่ให้เกิดความ
ผันผวนและกระทบต่อฐานะการเงินของบริ ษทั
สาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัยสาหรับกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ทุกชนิด จะต้อง
ผ่า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ ประกัน ภัย โดยคณะกรรมการฯ จะร่ วมกัน สอบทานค วาม
เหมาะสมของเบี้ยประกันและความคุม้ ครองตามวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย เพื่อให้แน่ ใจว่าอัตราเบี้ยประกันภัย
ที่กาหนดขึ้นเพียงพอ เหมาะสม และสามารถแข่งขันได้ ผลิตภัณฑ์ใหม่จะมีการติดตามผลการดาเนิ นงาน หากผลการ
ดาเนิ นงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากประมาณการ บริ ษทั สามารถปรับปรุ งแก้ไขได้ทนั ที เนื่ องจากทุกผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
เป็ นแบบต่ออายุรายปี ดังนั้นบริ ษทั จึงสามารถปรับปรุ งแก้ไขเบี้ยประกันภัยได้อย่างรวดเร็ ว
บริ ษทั มี ข้ นั ตอนการบริ หารความเสี่ ย งที่ รอบคอบและมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ ด้ว ยกระบวนการพิ จ ารณาการรั บ ประกัน ภัย
ที่ เหมาะสม บริ ษ ัท มี ก ารก าหนดเงื่อ นไขความคุ ้มครองเพื่ อ จัดการกับ ความเสี่ ยงจากการรั บ ประกัน ภัย และบริ ษ ัท
มีก ารติด ตามข้อ มู ล เพื่ อ ควบคุ มความเหมาะสมของเบี้ ยประกัน ภัยและเงื่อ นไขความคุ ้มครอง เพื่ อ ให้ส อดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั และความเสี่ ยงภัยที่แท้จริ ง
ส่ วนด้านการจัดการสิ นไหมทดแทน บริ ษทั มีแผนกจัดการสิ นไหมทดแทนซึ่ งมีหน้าที่ในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
อย่างยุติธรรมและโปร่ งใส รวมทั้งการบริ หาร กากับดูแล และควบคุมการเรี ยกร้ องค่าสิ นไหมทดแทนให้มีการพิจารณา
ค่าสิ นไหมอย่างรวดเร็ วและมีป ระสิ ท ธิ ภาพเพื่อ ให้เกิ ดความเป็ นธรรมแก่ลูกค้า การแก้ไ ขปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
เพื่ อให้คุ ณภาพการให้บ ริ ก ารเป็ นที่ พึงพอใจของลูก ค้าและคู่คา้ ตลอดจนกากับ ดูแลเพื่ อ ให้แ น่ ใจว่าบริ ษ ัท ตั้งส ารอง
ค่ าสิ น ไหมทดแทนและค่ าใช้จ่ า ยที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ค่ า สิ น ไหมทดแทนอย่างเพี ย งพอ นอกจากนี้ กระบวนการจัด การ
ค่าสิ นไหมทดแทนมีการตรวจสอบโดยฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษทั อย่างสม่าเสมอ
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ความเสี่ ยงด้ านการประกันภัย (ต่อ)
ความเสี่ ยงจากการกระจุกตัว
รายละเอียดของเบี้ยประกันภัยรับที่ถือเป็ นรายได้ของบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ประกันอุบตั ิ

ประกัน

ประกันสุ ขภาพ

ส่ วนบุคคล

โรคร้ ายแรง

อื่น ๆ

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

710,057,257

1,772,912,454

466,132,255

99,838,727

3,048,940,693

หัก เบี้ยประก ันภัยต่อ

-

(2,776,092)

-

(292,697)

(3,068,789)

เบี้ยประก ันภัยรับสุ ทธิ

710,057,257

1,770,136,362

466,132,255

99,546,030

3,045,871,904

1,914,825

(29,581,845)

(23,185,899)

(2,660,937)

(53,513,856)

711,972,082

1,740,554,517

442,946,356

96,885,093

2,992,358,048

เบี้ยประก ันภัยรับ

บวก (หัก) สารองเบี้ยประก ันภัย
ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
เบีย้ ประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ประกันอุบตั ิ

ประกัน

ประกันสุ ขภาพ

ส่ วนบุคคล

โรคร้ ายแรง

อื่น ๆ

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

682,526,535

1,531,768,661

316,686,466

73,138,321

2,604,119,983

หัก เบี้ยประก ันภัยต่อ

2,547

(2,712,028)

-

(163,110)

(2,872,591)

เบี้ยประก ันภัยรับสุ ทธิ

682,529,082

1,529,056,633

316,686,466

72,975,211

2,601,247,392

(421,961)

(16,183,466)

(9,746,626)

(424,534)

(26,776,587)

682,107,121

1,512,873,167

306,939,840

72,550,677

2,574,470,805

เบี้ยประก ันภัยรับ

บวก (หัก) สารองเบี้ยประก ันภัย
ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
เบีย้ ประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้
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ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อ สมมติฐ าน และการใช้ดุล ยพิ นิจ ได้มีการประเมิน ทบทวนอย่างต่ อเนื่ อ งและอยู่บ นพื้ น ฐานของ
ประสบการณ์ ในอดีตและปั จจัยอื่น ๆ ซึ่ งรวมถึงการคาดการณ์ ถึงเหตุการณ์ ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์
ขณะนั้น
บริ ษ ัท มี ก ารประมาณการทางบัญชี และใช้ข ้อ สมมติ ฐ านที่ เกี่ ยวข้อ งกับ เหตุ การณ์ ใ นอน าคต ผลของประมาณการ
ทางบัญชี อ าจไม่ ต รงกับ ผลที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง ประมาณทางการบัญ ชี ที่ ส าคัญและข้อ สมมติ ฐ านที่ มีค วามเสี่ ยงอย่างเป็ น
สาระสาคัญที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดการปรับปรุ งยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดงั นี้
6.1

ค่าเผื่อหนี้สงสั ยจะสู ญของลูกหนี้

6.2

บริ ษทั ได้กาหนดค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของค่าเบี้ยประกันภัยค้างรั บ ซึ่ งคาดว่า
จะเรี ยกเก็บไม่ได้จากเบี้ยประกันภัยค้างรับทั้งสิ้ น ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญประมาณจากประสบการณ์ การเรี ยกเก็บ
หนี้ในอดีตและตามสถานะปัจจุบนั ของเบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ส่ วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าซากสาหรับส่ วนปรั บปรุ งอาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรั พย์
ไม่ มีตวั ตน โดยฝ่ ายบริ หารจะมีการทบทวนค่าเสื่ อมราคาเมื่ ออายุการใช้งานและมูลค่ าซากมีความแตกต่ างไปจาก
การประมาณการในปี ก่อน หรื อมีการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ที่เสื่ อมสภาพหรื อไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรื อเลิกใช้

6.3

ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ ายสาหรับความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแล้ วแต่ ยงั ไม่ ได้ รับแจ้ งจากผู้เอาประกัน
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ ายสาหรั บความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับแจ้งจากผูเ้ อาประกัน
บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินโดยการคานวณด้วยวิธีคณิ ตศาสตร์ ประกันภั ยจากหลายสมมติฐาน สมมติฐาน
ดังกล่าวจะมีการทบทวนเป็ นประจาตามประสบการณ์ที่เพิง่ ผ่านมาและสถานการณ์ปัจจุบนั

6.4

สารองความเสี่ ยงภัยที่ไม่ สิ้นสุ ด

สารองประกันภัยสาหรับความเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดคานวณตามวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยใช้
การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสิ นไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ ซึ่ งการประมาณเงินสารอง
ดังกล่าวจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร ซึ่ งอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและประมาณการอย่างดีที่สุด ณ ขณะนั้น
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ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ (ต่อ)
6.5

การทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษ ัทจะท าการทดสอบความเพี ยงพอของหนี้ สิ นจากสั ญญาประกันภัยที่ รั บรู ้
ในงบแสดงฐานะทางการเงิ น โดยเปรี ยบเที ยบกับประมาณการปั จจุ บ ันของกระแสเงิ นสดในอนาคตที่ เกิ ดจาก
สั ญ ญาประกัน ภัย หากการประเมิ น นั้ นแสดงให้ เห็ น ว่ า มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องหนี้ สิ น จากสั ญ ญาประกัน ภัย
หัก ด้ว ยต้น ทุ น ในการได้มารอตัดบัญ ชี ที่ เกี่ ย วข้อ งไม่ เพี ย งพอเมื่ อ เที ย บกับ การประมาณการกระแสเงิน สด
ในอนาคต มูลค่าหนี้สินจะถูกเพิ่มขึ้นเท่ากับจานวนที่ไม่เพียงพอดังกล่าวและจะรับรู ้ส่วนที่ไม่เพียงพอทั้งหมดนั้น
ในกาไรหรื อขาดทุน

6.6

ผลประโยชน์ พนักงาน
มูลค่าปั จจุ บนั ของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์พนักงานขึ้นอยู่กบั หลายปั จจัยที่ใช้ในการคานวณตามหลัก
คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย โดยมี ข ้อ สมมติ ฐานหลายตัว เช่ น อัต ราการเพิ่ มของเงิน เดื อ นพนัก งาน อัต รามรณะ
อัตราการเปลี่ ย นแปลงในจ านวนพนัก งาน รวมถึ งข้อ สมมติ ฐ านเกี่ ย วกับ อัตราคิ ดล ด การเปลี่ ยนแปลงของ
ข้อสมมติฐานเหล่านี้จะส่ งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพันดังกล่าว ทุกปี บริ ษทั จะมีการทบทวนข้อสมมติฐาน
ที่ใช้ในการคานวณที่เหมาะสม ซึ่ งสะท้อนถึงประมาณการผลประโยชน์พนักงานที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต

6.7

ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู ้เมื่อบริ ษทั คาดการณ์ได้แน่นอนว่าประโยชน์ทางภาษีในอนาคตจะสามารถ
นาไปหักกับผลแตกต่างชัว่ คราวทางภาษีได้ บริ ษทั ได้คานึงถึงผลประโยชน์ทางภาษีในอนาคตและการวางแผน
ทางภาษีอย่างรอบคอบและเป็ นไปได้ เพื่อใช้ในการประเมินการรับรู ้ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สมมติ ฐานของบริ ษทั
เกี่ยวกับความสามารถในการทากาไรในอนาคตและการคาดการณ์ ถึงการใช้ประโยชน์ของผลแตกต่างชัว่ คราว
ทางภาษี และการเปลี่ ยนแปลงในสมมติ ฐ านที่ ส าคัญ ในแต่ ล ะช่ ว งเวลานั้น อาจท าให้เกิ ด ผลกระทบอย่างมี
สาระสาคัญของฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของกิจการ

7

การจัดการความเสี่ ยงในส่ วนของทุน
วัตถุป ระสงค์ในการบริ หารทุ นของบริ ษ ัทนั้นเพื่อด ารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องเพื่ อสร้ าง
ผลตอบแทนต่อผูถ้ ื อหุ ้นและเป็ นประโยชน์ ต่อผูท้ ี่มีส่ วนได้เสี ยอื่น และเพื่อดารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้ างของทุ นที่เหมาะสม
เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน บริ ษทั อาจปรั บนโยบายการจ่ ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น การคืนทุน ให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ การออกหุน้ ใหม่ หรื อการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้
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เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาหนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้ นกาหนดระยะเวลา
และบัตรเงินฝากธนาคาร
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
9

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

45,000
147,289,955

219,010
164,055,828

385,000,000
532,334,955

150,000,000
314,274,838

เบี้ยประกันภัยค้างรับสุ ทธิ
เบี้ยประกันภัยค้างรับประกอบด้วยรายละเอียดและอายุเบี้ยประกันภัยค้างรับ ดังนี้
จากการรับประกันภัยโดยตรง
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
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

166,622,324

163,614,338

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

(1,773,952)
94,807
24,323
1,369
280,054
162,240,939
162,240,939

สาหรับเบี้ยประกันภัยค้างรั บจากตัวแทนและนายหน้า บริ ษทั ได้กาหนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ ที่เกินกว่ากาหนดชาระ บริ ษทั ได้ดาเนิ นการตามกฎหมายกับตัวแทนและนายหน้า
เป็ นกรณี ไป
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ลูกหนี้จากสั ญญาประกันภัยต่ อ

เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

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

298,566
64,790,811
65,089,377

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

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

23,230,055
41,560,756
64,790,811

รายการเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อจาแนกตามอายุมีรายละเอียดดังนี้

ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน
ค้างรับเกินระยะเวลา 12 เดือน
รวมเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
ยอดคงเหลือของเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงั นี้
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

ราคาทุน/

ราคาทุน/

ราคาทุนตัด

มูลค่ า

ราคาทุนตัด

มูลค่ า

จาหน่ าย

ยุติธรรม

จาหน่ าย

ยุติธรรม

บาท

บาท

บาท

บาท

กองทุนรวม

80,072,717

80,153,168

-

-

รวม

80,072,717

80,153,168

-

-

80,451

-

-

-

80,153,168

80,153,168

-

-

เงินลงทุนเผื่อขาย

บวก กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกาหนด
(รวมถึงเงินฝากที่มีขอ้ จากัดในการใช้)
เกินกว่า 3 เดือน นับแต่วนั ที่ได้มา

144,619,300 144,619,300 164,550,000 164,550,000

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

161,963,235 166,738 ,899 183,680,367 186,271,310

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด

306,582,535 311,358,199 348,230,367 350,821,310
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ระยะเวลาคงเหลือของเงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากธนาคารที่มีระยะเวลาครบกาหนดเกินกว่า 3 เดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ
พ.ศ. 2559 มีระยะเวลาครบกาหนดดังนี้

ภายใน 1 ปี
บาท
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกาหนด
เกินกว่า 3 เดือนนับแต่วนั ที่ได้มา
หลักทรัพย์รัฐบาล
รวม

144,619,300
79,511,170
224,130,470

พ.ศ. 2560
ครบกาหนด
1 - 5 ปี เกินกว่ า 5 ปี
บาท
บาท

-

รวม
บาท

- 144,619,300
82,452,065 161,963,235
82,452,065 306,582,535

พ.ศ. 2559
ภายใน 1 ปี
บาท
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกาหนด
เกินกว่า 3 เดือนนับแต่วนั ที่ได้มา
หลักทรัพย์รัฐบาล
รวม

164,550,000
100,828,391
265,378,391

ครบกาหนด
1 - 5 ปี เกินกว่ า 5 ปี
บาท
บาท

-

รวม
บาท

- 164,550,000
82,851,976 183,680,367
82,851,976 348,230,367
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ส่ วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ สุทธิ

พ.ศ. 2560

ราคาทุน

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม

เพิ่มขึน้ จาก

เพิ่มขึน้ จาก

การรวมธุรกิจ

การรวมธุรกิจ

ภายใต้ การ

ภายใต้ การ

ส่ วนปรับปรุ ง

ควบคุม

ควบคุม

อาคารและ

ยอดต้ นปี

เพิ่มขึน้

เดียวกัน

จาหน่ าย

ยอดสิ้นปี

ยอดต้ นปี

ค่าเสื่ อมราคา

เดียวกัน

จาหน่ าย

ยอดสิ้นปี

อุปกรณ์ สุทธิ

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

ส่ วนปรับปรุ งอาคาร

48,740,331

203,555

-

-

48,943,886

42,707,831

2,616,173

-

-

45,324,004

3,619,882

เครื่ องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน

33,961,081

1,618,148

-

(653,477)

34,925,752

24,017,751

4,150,120

-

(599,525)

27,568,346

7,357,406

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

209,363,514

15,491,770

-

(19,594) 224,835,690 131,506,069

41,377,314

-

(3,727) 172,879,656

51,956,034

รวม

292,064,926

17,313,473

-

(673,071) 308,705,328 198,231,651

48,143,607

-

(603,252) 245,772,006

62,933,322
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ส่ วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ สุทธิ (ต่อ)
พ.ศ. 2559
ราคาทุน

ยอดต้ นปี
บาท
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
รวม

เพิ่มขึน้ จาก
การรวมธุรกิจ
ภายใต้ การ
ควบคุม
เพิ่มขึน้
เดียวกัน
บาท
บาท

16,528,882 3,553,305
15,769,003 1,576,312
154,597,508 41,058,863
186,895,393 46,188,480

29,127,744
18,833,531
17,048,262
65,009,537

ค่าเสื่ อมราคาสะสม

จาหน่ าย
บาท

ยอดสิ้นปี
บาท

ยอดต้ นปี
บาท

(469,600) 48,740,331 13,517,806
(2,217,765) 33,961,081
9,573,169
(3,341,119) 209,363,514 89,231,954
(6,028,484) 292,064,926 112,322,929

เพิ่มขึน้ จาก
การรวมธุรกิจ
ภายใต้ การ
ควบคุม
ค่าเสื่ อมราคา
เดียวกัน
บาท
บาท
3,459,354
3,991,644
39,491,838
46,942,836

26,193,969
12,501,134
6,121,155
44,816,258

จาหน่ าย
บาท

ส่ วนปรับปรุ ง
อาคารและ
ยอดสิ้นปี อุปกรณ์ สุทธิ
บาท
บาท

(463,298) 42,707,831
(2,048,196) 24,017,751
(3,338,878) 131,506,069
(5,850,372) 198,231,651

6,032,500
9,943,330
77,857,445
93,833,275

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ราคาทรัพย์สินของบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของส่ วนปรับปรุ งอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่ งได้คิดค่าเสื่ อมราคาเต็มจานวนแล้ว แต่ยงั ใช้งานอยู่ 159 ล้านบาท (พ.ศ.
2559 : 115 ล้านบาท)
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สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน

พ.ศ. 2560
ราคาทุน

เกิดจากการซื้ อ/ได้ มาภายหลัง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุม
เดียวกัน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
รวมสิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน

ค่าตัดจาหน่ ายสะสม
จาหน่ าย/
ยอดต้ นปี ค่าตัดจาหน่ าย ตัดจาหน่ าย
บาท
บาท
บาท

ยอดสิ้ นปี
บาท

สิ นทรัพย์
ไม่ มีตัวตน
สุ ทธิต้นปี
บาท

สิ นทรัพย์
ไม่ มีตัวตน
สุ ทธิสิ้นปี
บาท

ยอดต้ นปี
บาท

เพิ่มขึ้น
บาท

จาหน่ าย/
ตัดจาหน่ าย
บาท

69,210,602
69,210,602

24,714,362
24,714,362

-

93,924,964
93,924,964

63,087,099
63,087,099

4,733,488
4,733,488

-

67,820,587
67,820,587

6,123,503
6,123,503

26,104,377
26,104,377

6,979,610
6,979,610
76,190,212

24,714,362

- 6,979,610
- 6,979,610
- 100,904,574

5,718,454
5,718,454
68,805,553

4,733,488

-

5,718,454
5,718,454
73,539,041

1,261,156
1,261,156
7,384,659

1,261,156
1,261,156
27,365,533

ยอดสิ้ นปี
บาท
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สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน (ต่อ)
พ.ศ. 2559
ราคาทุน

เกิดจากการซื้ อ/ได้ มาภายหลัง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุม
เดียวกัน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
รวมสิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน

ค่าตัดจาหน่ ายสะสม
จาหน่ าย/
ยอดต้ นปี ค่าตัดจาหน่ าย ตัดจาหน่ าย
บาท
บาท
บาท

ยอดสิ้ นปี
บาท

สิ นทรัพย์
ไม่ มีตัวตน
สุ ทธิต้นปี
บาท

สิ นทรัพย์
ไม่ มีตัวตน
สุ ทธิสิ้นปี
บาท

ยอดต้ นปี
บาท

เพิ่มขึ้น
บาท

จาหน่ าย/
ตัดจาหน่ าย
บาท

65,962,367
65,962,367

3,248,235
3,248,235

-

69,210,602
69,210,602

54,966,850
54,966,850

8,120,249
8,120,249

-

63,087,099
63,087,099

10,995,517
10,995,517

6,123,503
6,123,503

65,962,367

6,979,610
6,979,610
10,227,845

-

6,979,610
6,979,610
76,190,212

54,966,850

5,718,454
5,718,454
13,838,703

-

5,718,454
5,718,454
68,805,553

10,995,517

1,261,156
1,261,156
7,384,659

ยอดสิ้ นปี
บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ่ งคิดค่าตัดจาหน่ายหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ 64.5 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 62.1 ล้านบาท)

69

14

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน

14,600,664

15,777,927

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน

20,959,101

15,535,776

35,559,765

31,313,703

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายชาระภายใน 12 เดือน

-

-

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายชาระเกินกว่า 12 เดือน

16,090

-

16,090

-

35,543,675

31,313,703

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

31,313,703

6,300,131

-

2,605,475

3,496,899

22,678,052

733,073

(269,955)

35,543,675

31,313,703

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ
รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี้

ยอดยกมาต้นปี
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
รับรู ้ในกาไรขาดทุน
บันทึกโดยตรงผ่านรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ยอดคงเหลือปลายปี
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ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี้

ผลขาดทุน
เงินสารอง
ทางภาษี ค่าสิ นไหมทดแทน
บาท
บาท
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
เพิม่ / (ลด) ในกาไรหรื อขาดทุน
เพิ่ม / (ลด) บันทึกโดยตรง
ในส่ วนของเจ้าของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
เพิ่ม / (ลด) ในกาไรหรื อขาดทุน
เพิ่ม / (ลด) บันทึกโดยตรง
ในส่ วนของเจ้าของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ภาระผูกพัน
ผลประโยชน์
พนักงาน
บาท

ค่าเผื่ อหนี้
สงสั ยจะสู ญ
บาท

ค่าเสื่ อมราคา
บาท

อื่น ๆ
บาท

รวม
บาท

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

7,552,076

13,535,751

1,150,868
350,018

4,581,513
(176,487)

1,466,321
524,712

567,750
1,139,154
891,982

6,300,131
2,605,475
22,678,052

7,552,076

13,535,751

(269,955)
1,230,931

4,405,026

1,991,033

2,598,886

(269,955)
31,313,703
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ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีประกอบด้วย
กาไร(ขาดทุน)
ที่ยงั ไม่ เกิดขึ้นของ
เงินลงทุนเผื่อขาย
บาท
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
รับรู ้ในกาไรขาดทุน
บันทึกโดยตรงผ่านรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

16,090
16,090

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

-

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
รับรู ้ในกาไรขาดทุน
บันทึกโดยตรงผ่านรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
15

สิ นทรัพย์อื่น
สิ นทรัพย์อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลูกหนี้บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 29 (ข))
เงินประกันและเงินมัดจา
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอคืน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
อื่น ๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสิ นทรัพย์
รวมสิ นทรัพย์อื่น

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

7,114,496
17,289,503
3,440,830
9,189,189
117,939,375
7,693,983
162,667,376
(18,411,868)
144,255,508

8,961,621
11,241,315
5,112,635
214,512,010
138,918,338
97,090
378,843,009
(116,576,360)
262,266,649
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สิ นทรัพย์อื่น (ต่อ)
บริ ษทั มีการสอบทานภาษีมูลค่าเพิ่มรอคืนและได้ปรับปรุ งรายการภาษีซ้ื อที่ขอคืนไม่ได้ที่เป็ นยอดยกมาจากปี ก่อน
ในระหว่างปี นี้ ทาให้ภาษีมูลค่าเพิ่มรอคืนลดลงจากปี ก่อนอย่างมีสาระสาคัญ ทั้งนี้บริ ษทั จะมีการสอบทานเกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอคืนอย่างสม่าเสมอต่อไป

16

เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริ ษทั ได้ทาการกูย้ มื เงินกับบริ ษทั ซิ กน่ าอินเตอร์ เนชัน่ แนล มาร์ เก็ตติ้ง (ประเทศไทย)
เป็ นจานวน 100 ล้านบาท เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยร้ อยละ 2.85 ต่อปี และมีกาหนดชาระคืนในวันที่ 15 มิถุนายน
พ.ศ. 2562 โดยไม่มีสินทรัพย์ค้ าประกัน

17

หนี้สินจากสั ญญาประกันภัย
ยอดคงเหลือของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงั นี้

สารองค่าสิ นไหมทดแทน
- ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว
- ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
รวมสารองค่าสิ นไหมทดแทน
สารองเบี้ยประกันภัย
- สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวมสารองเบี้ยประกันภัย
รวมหนี้สินจากสัญญาประกันภัย

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

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

39,044,701
67,678,753
106,723,454

344,224,996
344,224,996

290,711,140
290,711,140

462,224,968

397,434,594
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หนี้สินจากสั ญญาประกันภัย (ต่อ)
17.1 สารองประกันภัยสาหรับสั ญญาประกันภัยระยะสั้ น - สารองค่าสิ นไหมทดแทน

ยอดคงเหลือต้นปี
ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี ปัจจุบนั
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน
ที่เกิดขึ้นในปี ก่อน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากข้อสมมติฐานในการคานวณ
สารองค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

106,723,454
414,918,908

72,776,510
330,966,577

63,714,438

56,586,599

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

18,104,456
(371,710,688)
106,723,454

บริ ษทั ได้มีการวัดมูลค่าสารองค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดแล้วแต่ยงั ไม่ได้รายงาน (IBNR) ใช้วิธี BornhuetterFerguson (B-F) Method โดย B-F Factor ที่ใช้ในการค านวณ ประมาณการจากประสบการณ์ ในอดีตของบริ ษ ัท
โดยแยกข้อมูลตามประเภทของการประกันภัยด้วยสมมุติฐานอัตราส่ วนค่าสิ นไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(ELR) โดยจะมีการทบทวนสมมติฐานปี ละหนึ่ งครั้ ง บริ ษทั ได้มีการศึ กษาค่าใช้จ่ ายในการจัดการค่ าสิ นไหม
ทดแทนจากข้อมูลในอดีต เพื่อสร้ างสมมติฐานสาหรับค่าประมาณการที่ดีที่สุดของค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ค่าสิ นไหมทดแทนจากการเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
17.1.1 การวิเคราะห์ การครบกาหนดของการจ่ ายชาระของสารองค่ าสิ นไหมทดแทน

สารองค่าสิ นไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายชาระน้อยกว่า 1 ปี
สารองค่าสิ นไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายชาระระหว่าง 1 - 2 ปี
สารองค่าสิ นไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายชาระระหว่าง 2 - 5 ปี
สารองค่าสิ นไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายชาระเกินกว่า 5 ปี
รวมสารองค่าสิ นไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายชาระ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

106,037,704
11,330,012
632,256
117,999,972

95,518,005
10,125,426
1,080,023
106,723,454
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หนี้สินจากสั ญญาประกันภัย (ต่อ)
17.1 สารองประกันภัยสาหรับสั ญญาประกันภัยระยะสั้ น - สารองค่าสิ นไหมทดแทน (ต่อ)
17.1.2 การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหวของการเปลี่ยนแปลงข้ อสมมติหลัก
พ.ศ. 2560

อัตราส่วนค่าสินไหม
ทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
อัตราส่วนค่าจัดการสินไหม
ทดแทนที่สามารถจัดสรรได้

ผลกระทบต่ อเงินสารอง
ค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าจัดการสินไหมทดแทน ผลกระทบต่ อกาไร
ที่สามารถจัดสรรได้
ขาดทุน
บาท
บาท

การเปลีย่ นแปลง
ในข้อสมมติ

ผลกระทบต่ อ
สินทรัพย์ จากการ
ประกันภัยต่ อ

ผลกระทบต่ อ
ส่ วนของเจ้ าของ
บาท

+ ร้อยละ 5
- ร้อยละ 5

-

5,780,118
(5,780,118)

(5,780,118)
5,780,118

(5,780,118)
5,780,118

+ ร้อยละ 5
- ร้อยละ 5

-

119,880
(119,880)

(119,880)
119,880

(119,880)
119,880

ผลกระทบต่ อเงินสารอง
ค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าจัดการสินไหมทดแทน ผลกระทบต่ อกาไร
ที่สามารถจัดสรรได้
ขาดทุน
บาท
บาท

ผลกระทบต่ อ
ส่ วนของเจ้ าของ
บาท

พ.ศ. 2559

อัตราส่วนค่าสินไหม
ทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
อัตราส่วนค่าจัดการสินไหม
ทดแทนที่สามารถจัดสรรได้

การเปลีย่ นแปลง
ในข้อสมมติ

ผลกระทบต่ อ
สินทรัพย์ จากการ
ประกันภัยต่ อ

+ ร้อยละ 5
- ร้อยละ 5

-

3,383,938
(3,383,938)

(3,383,938)
3,383,938

(3,383,938)
3,383,938

+ ร้อยละ 5
- ร้อยละ 5

-

108,103
(108,103)

(108,103)
108,103

(108,103)
108,103
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หนี้สินจากสั ญญาประกันภัย (ต่อ)
17.1 สารองประกันภัยสาหรับสั ญญาประกันภัยระยะสั้ น - สารองค่าสิ นไหมทดแทน (ต่อ)
17.1.3 ตารางค่ าสิ นไหมทดแทนก่ อนการประกันภัยต่ อ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ปี อุบัติเหตุ / ปี ทีร่ ายงาน
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน :
- ณ สิ้ นปี อุบตั ิเหตุ
- หนึ่งปี ถัดไป
- สองปี ถัดไป
- สามปี ถัดไป
- สี่ ปีถัดไป
- ห้าปี ถัดไป
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนสัมบูรณ์
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม
รวม
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน
สาหรับอุบตั ิเหตุกอ่ น พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

รวม

269,437,846

288,639,293

299,838,312

311,370,794

378,618,806

464,148,309

2,012,053,360

220,009,139
221,093,617
221,435,358
221,506,104
221,509,104

245,453,285
246,103,578
247,689,615
247,734,015
-

294,152,475
297,555,728
297,811,582
-

303,101,089
296,250,222
-

355,367,812
-

-

1,418,083,800
1,061,003,145
766,936,555
469,240,119
221,509,104

221,509,104
221,509,104

247,734,015
247,734,015

297,811,582
297,811,582

296,250,222
295,928,805

355,367,812
350,571,821

464,148,309
352,351,599

1,882,821,044
1,765,906,926

-

-

-

321,417

4,795,991

111,796,710

116,914,118

รวมสารองค่าสิ นไหมทดแทน

1,085,854
117,999,972

บริ ษทั ไม่มีการประกันภัยต่อออก ดังนั้นบริ ษทั ไม่มีการเปิ ดเผยตารางค่าสิ นไหมทดแทนสุ ทธิ
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หนี้สินจากสั ญญาประกันภัย (ต่อ)
17.2 สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ ถือเป็ นรายได้

ยอดคงเหลือต้นปี
เบี้ยประกันภัยรับสาหรับปี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ในปี
ยอดคงเหลือปลายปี
18

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

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

263,931,825
2,604,119,983
(2,577,340,668)
290,711,140

เจ้ าหนี้บริษัทประกันภัยต่ อ

เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
เจ้าหนี้ประกันภัยต่ออื่น
รวมหนี้สินจากการประกันภัยต่อ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

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

22,574,276
12,106,041
34,680,317
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ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

10,369,232

6,154,653

โครงการผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ
โครงการเป็ นโครงการเกษียณอายุ ตามอัตราเงินเดือนเดือนสุ ดท้ายซึ่ งให้ผลประโยชน์แก่สมาชิกในรู ปการประกันระดับ
เงินเกษียณอายุที่จะได้รับ โดยผลประโยชน์ที่ให้จะขึ้นอยู่กบั ระยะเวลาการทางานและเงินเดือนในปี สุ ดท้ายของสมาชิก
ก่อนที่จะเกษียณอายุภายใต้กฎหมายแรงงานไทย
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุระหว่างปี มีดงั นี้

ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปี ปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
(กาไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

6,154,653
166,749
302,016
3,745,814
10,369,232

5,754,343
1,564,449
185,636
(1,349,775)
6,154,653

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุของพนักงานระยะยาวที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ มีดงั ต่อไปนี้

ต้นทุนบริ การปี ปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวมค่าใช้จ่าย

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

166,749
302,016
486,765

1,564,449
185,636
1,750,085

กาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสาหรั บปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 จานวน
ล้านบาท และ 1.3 ล้านบาทได้แสดงรวมอยูใ่ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

(3.7)
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ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
โครงการผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ (ต่อ)
ข้อสมมติที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มของเงินเดือน
การเกษียณอายุ
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

ร้อยละ 3.0
ร้อยละ 7.5
60 ปี
ร้อยละ 12

ร้อยละ 3.11
ร้อยละ 6.7
60 ปี
ร้อยละ 12

ผลกระทบต่ อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
การเปลี่ยนแปลง
การเพิ่มขึ้น
การลดลง
ในข้ อสมมติ
ของข้ อสมมติ
ของข้ อสมมติ
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

ร้อยละ 1
ร้อยละ 1
ร้อยละ 1

ลดลง ร้อยละ 14
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 16
ลดลง ร้อยละ 17

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 17
ลดลง ร้อยละ 14
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20

ผลกระทบต่ อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
การเปลี่ยนแปลง
การเพิ่มขึ้น
การลดลง
ในข้ อสมมติ
ของข้ อสมมติ
ของข้ อสมมติ
อัตราคิดลด
อัตราการเพิม่ ขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

ร้อยละ 1
ร้อยละ 1
ร้อยละ 1

ลดลง ร้อยละ 14
เพิม่ ขึ้น ร้อยละ 17
ลดลง ร้อยละ 18

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 17
ลดลง ร้อยละ 14
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 22
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ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
โครงการผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอายุ (ต่อ)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้ อา้ งอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ขอ้ สมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบ ัติ
สถานการณ์ ด ังกล่ า วยากที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น และการเปลี่ ย นแปลงในข้อ สมมติ อ าจมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน ในการค านวณ
การวิเคราะห์ ความอ่อ นไหวของภาระผู กพัน ผลประโยชน์เมื่ อเกษีย ณอายุที่ มีต่อการเปลี่ย นแปลงในข้อ สมมติห ลัก
ได้ใช้วิธีเดียวกับ (มูลค่าปั จจุ บนั ของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุคานวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน)ในการคานวณหนี้สินบาเหน็จบานาญ
ที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คือ
19.35 ปี (พ.ศ. 2559 : 19.9 ปี )
การวิเคราะห์การครบกาหนดของการจ่ายชาระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่มีการคิดลด

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่ายชาระน้อยกว่า 1 ปี
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่ายชาระระหว่าง 1-2 ปี
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่ายชาระระหว่าง 2-5 ปี
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่ายชาระเกินกว่า 5 ปี
รวมผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่ายชาระ
20

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

97,544,838
97,544,838

71,241,743
71,241,743

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

382,761,707
33,480,441
26,956,014
21,358,007
92,820,037
557,376,206

215,187,848
30,541,138
41,138,581
10,821,624
68,157,009
365,846,200

หนี้สินอื่น

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่านายหน้าค้างจ่าย
เจ้าหนี้บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 29 (ข))
เจ้าหนี้เช็คค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวมหนี้สินอื่น
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ทุนเรื อนหุ้น

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

จานวนหุ้น

หุ้นสามัญ
ที่ออกจาหน่ าย
บาท

รวม
บาท

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 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หุ ้ นสามัญจดทะเบี ยนทั้งหมดมี จ านวน 148,015,500 หุ ้น (พ.ศ. 2559 : 138,015,500 หุ ้น )
ซึ่ งมีมูลค่าหุน้ ละ 10 บาท (พ.ศ. 2559 : 10 บาท) หุน้ ทั้งหมดได้ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ในการประชุมวิส ามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ครั้ งที่ 1/2560 เมื่อวัน ที่ 15 มิ ถุนายน พ.ศ. 2560 ผูถ้ ือ หุ ้นได้มีมติ อนุ มัติเพิ่ มทุ น
จดทะเบียนของบริ ษทั จากหุน้ สามัญจานวน 138,015,500 หุ ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็ นหุ ้นสามัญจานวน
148,015,500 หุ ้ น โดยมี มู ล ค่ า ที่ ตราไว้ หุ้ น ละ 10 บาท บ ริ ษั ท ได้ จ ดท ะเบี ยน เพิ่ ม ทุ น กั บ กระทรวงพ าณิ ชย์
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
22

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 รวมถึงพนักงานของบริ ษทั ซิ กน่า
อินเตอร์ เนชัน่ แนล มาร์ เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ งเดิมบริ ษทั ดังกล่าวได้เคยให้บริ การกับบริ ษทั เพื่อบริ ษทั จะนามาดาเนิน
ธุรกิจภายใต้การบริ หารจัดการของบริ ษทั เอง ทั้งนี้ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ได้ดาเนินการเสร็ จแล้วในส่ วนของการรับโอน
พนักงาน รับโอนสิ ทธิการเช่า สาหรับการซื้ อขายและรับโอนทรัพย์สิน ได้ดาเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559
โดยสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ได้รับมาบันทึกตามมูลค่าตามบัญชีเดิมของ บริ ษทั ซิ กน่า อินเตอร์ เนชัน่ แนล มาร์ เก็ตติ้ง (ประเทศ
ไทย) จากัด จานวน 21.5 ล้านบาท และ
5.7 ล้านบาท ตามลาดับ และสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จานวน 2.6 ล้านบาท ส่ วนต่างจากราคาจ่ายซื้ อ
และมูลค่าตามบัญชี จานวน 10.4 ล้านบาท ได้บนั ทึกเป็ นส่ วนต่าจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
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) มี
โครงการจัดสรรหุน้ ให้แก่พนักงานในกลุ่มบริ ษทั
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31ธันวาคม พ.ศ.2560 ภายใต้โครงการ Cigna long term incentive plan ได้มีการจัดสรรหุน้ หรื อ
เงินสดมูลค่าเทียบเท่ ากับมูลค่ายุติธรรมของหุ ้น ณ วัน ที่ให้สิทธิ แก่พนักงานทุกคน โดยบริ ษทั มีการจัดสรรหุ ้นให้ก ับ
พนั ก งาน จ านวน 2,885 หุ ้ น ซึ่ งมี มู ล ค่ า 12.02 ล้ า น บาทและเงิ น สดจ านวน 4.03 ล้ า นบาทรวมมู ล ค่ า ทั้ งสิ้ น
16.05 ล้านบาท โดยพนักงานจะได้สิทธิ ในการรั บหุ ้นหรื อเงินสดทันทีในวันที่ได้รับจัดสรรสิ ทธิ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะ
บันทึกบัญชีท้ งั จานวนซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่ องการจ่ ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ เงินสด
ที่ บ ริ ษั ท ส ารอ งจ่ ายพ นั กงาน จะถู ก เรี ยกเก็ บ จากบ ริ ษั ท Cigna Global Holding Inc. ซึ่ งเป็ น บ ริ ษั ท ใน เครื อ
เงิน ปั นผลที่ คาดว่าจะจ่ ายในอนาคตจากการจัดสรรหุ ้นจะจ่ ายโดยตรงจากบริ ษ ัท Cigna Corporation ไปยังพนักงาน
ที่ได้รับสิ ทธิ
รายการเคลื่อนไหวของจานวนสิ ทธิซ้ื อหุน้ ที่คงเหลือที่เกี่ยวข้องแสดงได้ดงั นี้

ณ วันที่ 1 มกราคม
สิ ทธิซ้ื อหุน้ ที่มีการให้สิทธิ
สิ ทธิซ้ื อหุน้ ที่ถูกริ บ
สิ ทธิซ้ื อหุน้ ที่มีการใช้สิทธิ
สิ ทธิซ้ื อหุน้ ที่หมดอายุ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
24

พ.ศ. 2560
จานวนหุ้น

พ.ศ. 2559
จานวนหุ้น

2,885
(2,885)
-

-

ทุนสารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องสารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้ อยละ 5 ของกาไรสุ ท ธิ
หลังจากหักส่ วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสารองนี้ จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุน จดทะเบี ยน
สารองนี้ ไ ม่ส ามารถน าไปจ่ ายเงินปั น ผลได้ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั มี ทุน สารองตามกฎหมายจ านวน
11.05 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 11.05 ล้านบาท)
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ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
และการจัดการค่าสินไหมทดแทน (หมายเหตุ 26)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่าย
การรับประกันภัย
ค่าอากรแสตมป์ และภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและส่ งเสริ มการขาย
ค่าปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้
ภาษีซ้ื อต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
26

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

502,339,244

441,660,223

119,681,780
637,080
71,713,335
72,253,477
44,562,349
174,275,024
316,441,575
1,301,903,864

119,644,724
694,728
38,815,138
47,275,614
18,296,052
76,733,714
321,814,855
1,064,935,048

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

376,033,596
3,740,695
32,558,826
90,006,127
502,339,244

307,768,190
3,312,134
28,116,013
102,463,886
441,660,223

ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

เงินเดือนและค่าแรง
เงินประกันสังคม
เงินสมทบโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์อื่น
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน (หมายเหตุ 25)
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ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้สาหรั บกาไรก่อนหักภาษีของกิจการมียอดจานวนเงินที่แตกต่างจากการคานวณกาไรทางบัญชีคูณกับภาษี
โดยมีรายละเอียดดังนี้ :
พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

(345,226,023)
69,045,205

(240,504,079)
48,100,816

(50,355,913)
(15,192,393)
3,496,899

(25,422,764)
22,678,052

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

-

-

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราว
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

3,496,899
3,496,899

22,678,052
22,678,052

รวมรายได้ (ค่าใช้ จ่าย)ภาษีเงินได้

3,496,899

22,678,052

ขาดทุนก่อนภาษี
ภาษีคานวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20
ผลกระทบ :
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้ถวั เฉลี่ยเป็ นร้อยละ 1 (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 9)

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั สาหรับกาไรทางภาษีสาหรับปี
รวมภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั
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ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ (ต่อ)
ภาษีเงินได้ที่(ลด) / เพิ่ม ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น มีดงั นี้

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของ
เงินลงทุนเผื่อขาย
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

ภาษี
ก่ อนภาษี (ลด) / เพิ่ม
บาท
บาท

ภาษี
ก่ อนภาษี (ลด) / เพิ่ม
บาท
บาท

80,451
(3,745,814)
(3,665,363)

(16,090)

หลังภาษี
บาท
64,361

-

หลังภาษี
บาท

-

-

749,163 (2,996,651) 1,349,775 (269,955)
733,073 (2,932,290) 1,349,775 (269,955)

1,079,820
1,079,820

ภาษีเงินได้ที่(ลด) / เพิ่ม ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ โดยตรงมีดงั นี้

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 14)
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พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

733,073
733,073

269,955
269,955

กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก าไร(ขาดทุ น )ต่ อหุ ้ นขั้น พื้ น ฐานค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุ น)สุ ท ธิ ส าหรั บ ปี ที่ เป็ นของหุ ้ น สามัญด้วยจ านวน
หุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี

ขาดทุนสุ ทธิสาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ (บาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักที่ชาระแล้วและออกจาหน่าย (หุน้ )
ขาดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

(341,729,124)
148,083,993
(2.39)

(217,826,027)
138,015,500
(1.58)
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รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
กิจการและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่ งหนึ่ งหรื อมากกว่าหนึ่ ง
แห่ง โดยที่บุคคลหรื อกิจการนั้นมีอานาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
บริ ษั ท รวมถึ ง บริ ษั ท ที่ ด าเนิ นธุ ร กิ จ การลงทุ น บริ ษั ท ย่ อ ย และบริ ษั ท ย่ อ ยในเครื อเดี ย วกั น ถื อ เป็ นกิ จ การ
ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั บริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่เป็ นเจ้าของส่ วนได้เสี ยในสิ ทธิ ออกเสี ยงของบริ ษทั ซึ่ งมีอิทธิพลอย่างเป็ น
สาระสาคัญเหนือกิจการ ผูบ้ ริ หารสาคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริ ษทั ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด
กับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการ บริ ษทั คานึ งถึงเนื้อหาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั ซิ กน่า คอร์ ปเปอเรชัน่ (บริ ษทั แม่สูงสุ ด)
ก)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

นโยบายราคา

รายได้ อื่น
บริ ษทั ซิ กน่าอินเตอร์ เนชัน่ แนล มาร์ เก็ตติง้
(ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ซิ กน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง
(ประเทศไทย) จากัด

240,000

240,000 ตามสัญญาที่ตกลงกัน

3,400,000

2,400,000 ตามสัญญาที่ตกลงกัน

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

85,212,087

52,785,561 ตามสัญญาที่ตกลงกัน

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

6,000,000

6,000,000 ตามสัญญาที่ตกลงกัน

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

20,342,149
19,094,655
4,342,371
1,083,945

29,985,816
24,702,268
16,941,083
6,535,194

ตามสัญญาที่ตกลงกัน
ตามสัญญาที่ตกลงกัน
ตามสัญญาที่ตกลงกัน
ตามสัญญาที่ตกลงกัน
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29

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่อ)
บริ ษทั มีรายการระหว่างบริ ษทั ย่อยในกลุ่มของบริ ษทั ซิ กน่า คอร์ ปเปอเรชัน่ ที่สาคัญดังนี้ (ต่อ)
ข)

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
CGHB UK
Cigna HLA Technology Services Company Limited
Cigna European Services Limited
Cigna Global Holdings Inc
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันอื่น

เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ซิ กน่าอินเตอร์ เนชัน่ แนล มาร์ เก็ตติ้ง
(ประเทศไทย) จากัด (หมายเหตุ 16)

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

42,800
524,441

1,248,075
821,988

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

6,198,811
411,667
281,080
8,961,621

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

1,561,644
5,536,340
1,908,032
13,974,220
3,975,778
26,956,014

2,728,500
12,120,413
3,605,657
5,679,600
13,923,952
3,080,459
41,138,581

100,000,000
100,000,000

-
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29

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่อ)
บริ ษทั มีรายการระหว่างบริ ษทั ย่อยในกลุ่มของบริ ษทั ซิ กน่า คอร์ ปเปอเรชัน่ ที่สาคัญดังนี้ (ต่อ)
ค)

ค่าตอบแทนผู้บริหารสู งสุ ด
ในระหว่ า งปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 บริ ษ ัท มี ค่ า ใช้จ่ ายผลประโยชน์ พ นั ก งาน
ที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์ระยะยาว

30

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

58,532,952
2,195,763
60,728,715

59,711,493
2,046,827
61,758,320

หลักทรัพย์วางไว้ กับนายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินฝากธนาคารที่มีระยะเวลาครบกาหนดเกินกว่า 3 เดือน จานวน 60.07 ล้านบาท และ
พันธบัตรรัฐบาลไทยที่มีราคาตราไว้จานวน 40 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : เงินฝากธนาคารที่มีระยะเวลาครบกาหนดเกินกว่า
3 เดือน จานวน 80 ล้านบาท) ได้วางไว้กบั นายทะเบี ยนของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ตามข้อกาหนดในประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจ ประกันภัย
(“คปภ.”) เลขที่ 8/2552 ลงวันที่ 26 สิ งหาคม พ.ศ. 2552 เงินค้ าประกันนี้มีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้าของเงินสารอง
สาหรับเบี้ยประกันที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2560 เงิ น ฝากธนาคารที่ มี ร ะยะเวลาครบก าหนดเกิ น กว่ า 3 เดื อ นจ านวน 14 ล้านบาท
(พ.ศ. 2559 : 14 ล้า นบาท) ได้น าไปเป็ นหลัก ทรั พ ย์ว างไว้ก ั บ นายทะเบี ย นของส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ
และส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และ พ.ศ.2550

31

ทรัพย์สินที่มีข้อจากัด
บริ ษ ัท ได้น าเงิ น ฝากธนาคารที่ มี ร ะยะเวลาครบก าหนดเกิ น กว่ า 3 เดื อ น นั บ แต่ ว ัน ที่ ไ ด้ม าจ านวน 0.5 ล้า นบาท
(พ.ศ. 2559 : 0.5 ล้านบาท) ไปวางไว้เพื่อเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันการใช้บริ การเครื่ องรู ดบัตร
บริ ษทั ได้นาเงินฝากธนาคารที่มีระยะเวลาครบกาหนด 3 เดือน นับแต่วนั ที่ได้มาจานวน 70.23 ล้านบาท ไปวางค้ าเพื่อทา
หนังสื อค้ าประกันการชาระเงินให้แก่กรมสรรพากร
88

32

ภาระผูกพัน
บริ ษทั มีภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาเช่าดาเนินงานของอาคารสานักงานในอนาคตดังต่อไปนี้

ครบกาหนดภายใน 1 ปี
ครบกาหนดมากกว่า 1 ปี แต่นอ้ ยกว่า 5 ปี

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

45,721,237
66,678,114
112,399,351

36,437,214
9,555,211
45,992,425

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั เข้าทาสัญญา Lease and Service Agreement เพื่อรั บโอนสิ ทธิ การเช่าสานักงานจาก
บริ ษทั ซิ กน่า อินเตอร์ เนชัน่ แนล มาร์ เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จากัด
33

สั ญญาระยะยาว
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2560 บริ ษัท มี สั ญ ญาเช่ าอาคารกับ บริ ษัทที่ ไ ม่ เกี่ ยวข้อ งกัน โดยมี อ ัตราค่ าบริ ก ารเดื อนละ
0.43 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 0.43 ล้านบาท) สั ญ ญาดังกล่ าวมี ผ ลบังคับ ใช้ต้ ังแต่ ว ัน ที่ 16 สิ งหาคม พ.ศ. 2558 ถึ ง วัน ที่
15 สิ งหาคม พ.ศ. 2561

34

เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
ตามมาตรา 58 มาตรา 80/3 และมาตรา 80/4 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น วิ น าศภั ย พ.ศ. 2535 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 บริ ษทั ต้องจ่ายสมทบกองทุนประกันวินาศภัยทุกหกเดือน
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2560 บริ ษั ท ได้ จ่ า ยเงิ น สมทบสะสมเข้า กองทุ น ประกั น วิ น าศภั ย ตั้ง แต่ พ.ศ. 2552
เป็ นจานวนเงิน 38 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 31 ล้านบาท)
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