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ส่ วนที 2 รายละเอียดการเปิ ดเผยข้ อมูล
1. ประวัติของบริษทั นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจเพือให้ บรรลุเป้าหมายในการประกอบ
ธุรกิจตามทีกําหนดไว้ รวมถึงแสดงข้ อมูลเกียวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์และ
บริการทีสํ าคัญ ช่ องทางการติดต่อกับบริษทั วิธกี ารและระยะเวลาทีใช้ ในการเรียกร้ อง พิจารณา และชดใช้ เงินหรื อ
ค่าสิ นไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
1.1

ประวัติบริษทั

ดูรายละเอียดเพิมเติมได้ที https://www.cigna.co.th/about/cigna-thailand
1.2

นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ

บริ ษทั ฯ มีเจตนารมณ์ทีแน่วแน่ในการลงทุนและประกอบธุรกิจประกันภัยอย่างต่อเนื องภายในประเทศไทย
โดยมุ่งเน้นการให้บริ การทีเป็ นเลิศ การรักษาข้อมูลสําคัญของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้คาํ ปรึ กษาด้าน
การเลือกประเภทของประกันภัยทีเหมาะสม
บริ ษทั ฯ มีกลยุทธ์ทางการตลาด และช่องทางในการให้บริ การในหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ดังนี
- การตลาดเชิงสัมพันธ์ (Affinity Marketing) กล่าวคือ บริ ษทั ฯ ได้จบั มือร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจทีสําคัญ
หลายราย ได้แก่ กลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่ม ธุ รกิ จค้าปลีก กลุ่มธุรกิ จโทรคมนาคม กลุ่ม ธุ รกิ จยานยนต์ ฯลฯ เพือให้
คําปรึ กษาและนําเสนอความคุม้ ครองด้านการประกันวินาศภัย ให้แก่กลุ่มลูกค้าของพันธมิตรดังกล่าว
- การให้บริการแก่ผบู้ ริ โภคโดยตรง
- การให้บริการคําปรึ กษาและนําเสนอผลิตภันฑ์ประกันภัย ผ่านทางโทรศัพท์
- การประชาสัมพันธ์ผา่ นสื อสิ งพิมพ์ โฆษณา ณ จุดขาย และสื อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต
ทังนี บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมันทีจะพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดดังกล่าวอย่างต่อเนื อง และเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภค
ให้ได้มากทีสุด เพือให้ผบู้ ริ โภคมีสุขภาพร่างกายทีแข็งแรง และมีความมันคงในชีวิตทีดีมากยิงขึน
วัตถุประสงค์ในการนําเสนอแนวนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจ เพือใช้เป็ นเอกสารอ้างอิงสําหรับการ
วางแผนในการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
1.3

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
สําหรับประเทศไทย บริ ษทั ซิกน่าประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้เริ มเข้ามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยตังแต่

ปี พ.ศ. 2545 โดยเริ มต้นในนามของ บริ ษทั ซิกน่า อินเตอร์เนชันแนล มาร์เก็ตติง (ประเทศไทย) จํากัด โดยดําเนิ นธุ รกิจ
การบริ หารจัดการด้านการตลาดให้กบั บริ ษทั ประกันภัยชันนําต่าง ๆในประเทศไทย ผ่านช่องทางการขายทางโทรศัพท์
โดยมีทีมงานขายทางโทรศัพท์ ของตนเอง
ในส่ วนธุรกิจประกันภัย กลุ่มบริ ษทั ซิกน่า เคยดําเนิ นธุรกิจด้านประกันภัยในประเทศไทยเป็ นระยะเวลาสัน
ๆ และได้ออกจากตลาดประเทศไทยเมือปลายปี พ.ศ. 2541 ภายหลังการขายส่ วนงานประกันภัยให้กบั บริ ษทั ประกันภัย
แห่งหนึ ง กลุ่มบริ ษทั ซิ กน่าจึงได้ตดั สิ นใจกลับเข้ามาในประเทศไทยอีกครัง โดยการซื อกิจการจาก บริ ษทั ไทยเจริ ญ
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ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ในปลายปี พ.ศ. 2549 โดยได้เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการเมือต้นปี พ.ศ. 2550 ภายใต้ชือ บริ ษทั
ซิ กน่ า ประกันภัย จํากัด (มหาชน) และได้เริ มดําเนิ นธุ รกิจประกันภัยอย่างเต็ม รู ปแบบ ในโมเด็ลธุรกิจการตลาดเชิ ง
ความสัมพันธ์ (Affinity Marketing)โดยได้จบั มือกับพันธมิตรทางธุรกิจทีสําคัญหลายราย ทังกลุ่มธนาคารและสถาบัน
การเงิน กลุ่มธุรกิจค้าปลีก กลุ่มธุรกิจนายหน้าประกันภัย บริ ษทั โทรคมนาคม และกลุ่มธุรกิจอืน ๆ เพือนําเสนอความ
คุม้ ครองด้านการประกันสุขภาพ ประกันภัยอุบตั ิเหตุ และประกันการเดินทางต่างประเทศให้กบั กลุ่มลูกค้าของพันธมิ ตร
ทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
บริ ษัท ฯ ได้ดาํ เนิ นธุ รกิ จในการนํา เสนอผลิ ตภัณ ฑ์ป ระกัน สุ ขภาพ ประกัน ภัยอุบ ัติเ หตุส่ ว นบุ คคล และ
ประกันการเดินทางต่างประเทศ โดยในส่วนของประกันสุ ขภาพและประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลได้ดาํ เนินการขาย
ผ่านช่องทางการขายทางโทรศัพท์ เป็ นช่องทางหลัก นอกจากการจัดจําหน่ายผ่านช่องทางหลักดังกล่าวแล้วบริ ษทั ฯได้
เริ มขยายช่องทางการจัดจําหน่ายโดยการเข้าถึงลูกค้าโดยตรงมากขึนได้แก่ ช่องทางการขายออนไลน์ ช่องทางการขาย
ในสาขาของพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงหน่วยขายนอกสถานทีเพือแนะนําให้คาํ ปรึ กษาเกียวกับผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ
ให้กบั ลูกค้าโดยตรง
. รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการทีสํ าคัญของบริษทั และสั ดส่ วนร้ อยละของเบียประกันภัย แยกตามประเภท
ของการรับประกันภัย
ในส่ ว นของผลิ ตภัณ ฑ์และบริ การของบริ ษัท ฯ นอกจากการเป็ นผูน้ ํา ในการนํา เสนอนวัตกรรมประกัน
สุขภาพและประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลแล้ว บริ ษทั ฯยังเป็ นผูน้ าํ ด้านประกันการเดินทางต่างประเทศอีกด้วย โดยได้มี
การรุ กตลาดประกันการเดินทางต่างประเทศอย่างต่อเนื อง โดยใช้ช่องทาง E-Commerce ในการจัดจําหน่ายและจัดส่ ง
กรมธรรม์ออนไลน์ให้กับลูกค้าทัน ทีท งนี
ั เพือเป็ นการอํานวยความสะดวกให้กับลูกค้าแบบครบวงจร นอกจากนัน
บริ ษทั ฯยังมุ่งมันที จะนําเสนอสิ ท ธิ ประโยชน์ทีสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าประกัน การเดิ นทาง เช่น
ความคุม้ ครองตังแต่เริ มต้นจนจบทริ ปการเดินทาง รวมถึงความร่ วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆอย่างต่อเนื องเพือให้
ลูกค้าประกันการเดินทางได้รับสิทธิประโยชน์และความพึงพอใจสู งสุ ด
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ตารางสัดส่วนร้อยละของเบียประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจําปี 2561

หน่วย : ล้านบาท

ความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก

วิศวกรรม
อุบตั ิเหตุส่วน
บุคคล

สุขภาพ

-

-

-

-

-

1,928

1,614

77

3,619

-

-

-

-

-

53

45

2

100

อืนๆ

ความเสี ยงภัย
ทรัพย์สิน

รวม

ภาคสมัครใจ

จํานวนเบีย
ประกันภัยรับ
โดยตรง
สัดส่ วน
ของเบียประกันภัย
(ร้อยละ)
หมายเหตุ : ข้อมูลมาจากรายงานประจําปี

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ภาคบังคับ

สิ นค้า

ตัวเรื อ

รายการ

การ
การ
ประกันภัย
ประกันภัย
ทางทะเล
การ
รถยนต์
และขนส่ ง
ประกัน
อัคคีภยั

1.5 ช่ องทางการติดต่ อบริษัท วิธีการและระยะเวลาทีใช้ ในการเรียกร้ อง พิจารณา และชดใช้ เงินหรื อค่าสิ นไหมทดแทน
ตามสัญญาประกันภัย
1.5.1 ขันตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสิ นไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
1.5.2 วิธีการติดต่อบริ ษทั และหน่วยงานทีเกียวข้อง กรณีมีขอ้ พิพาทหรื อเรื องร้องเรี ยน
ดูรายละเอียดเพิมเติมได้ที https://www.cigna.co.th/customer-care/how-to-claim
2. กรอบการกํากับดูแลกิจการทีดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดใน การดําเนินการตาม
กรอบและกระบวนการดังกล่าว
2.1 กรอบการกํากับดูแลกิจการทีดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษทั
กรอบการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษทั ฯประกอบด้วย
• ประมวลจริ ยธรรมและหลักประพฤติปฏิบตั ิทีดี (Code of ethics and principles of conduct) วางหลักการและ
แนวทางทีสําคัญในการยึดถือมาตรฐานขันสู งสุ ดด้านความซื อสัตย์สุจริ ต การปฏิบตั ิตามกฎหมาย และความประพฤติ
ตามหลักจริ ยธรรม ซึ งคํานึ งถึ งการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่า งยังยืนโดยยึดถื อความซื อสัตย์สุจริ ตเป็ นสิ งสํา คัญ
สําหรับทุกการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิงานทุกวัน โดยแบ่งแยกเป็ น
1.ความซือสัตย์สุจริ ตในการปกป้องทรัพย์สิน ชือเสี ยง และค่าความนิยมของบริ ษทั
2.ความซือสัตย์สุจริ ตในตลาดธุรกิจ
3.ความซือสัตย์สุจริ ตในภาครัฐ
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4.ความซือสัตย์สุจริ ตในฐานะองค์กรภาคเอกชนทีรับผิดชอบต่อสังคม
5.ความซือสัตย์สุจริ ตในสถานทีทํางาน
• นโยบายการปฏิบตั ิเพือต่อต้านการทุจริ ต (Anti-Corruption Compliance Policy)
บริ ษทั ฯดําเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามหลักจริ ยธรรมและห้ามไม่ให้มีการติดสิ นบนเจ้าหน้าทีของรัฐทีมีส่วน
เกียวข้องกับการดําเนิ น ธุรกิจของ Cigna ทัวโลกเพือใช้เป็ นกรอบแนวทางในการปฏิบตั ิของคณะกรรมการ ผู ้ บริ หาร
และพนักงานของบริ ษทั ทุกคนทีจะต้องปฏิบตั ิตาม
• การรายงานและเปิ ดเผยข้อมูล
บริ ษทั ฯมีการจัดทําและเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศ รายงานการดําเนินงานบริ ษทั และรายงานทางการเงิน ตาม
กฎเกณฑ์ทีกฎหมายกําหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใสผ่านทางเว็ปไซต์ (Website) ของบริ ษทั ฯเพือให้ผบู้ ริ โ ภค
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกรวดเร็ว
• การจัดการข้อร้องเรี ยนของลูกค้า
บริ ษทั ฯมีระบบการจัดการข้อร้องเรี ยนของลูกค้า โดยกําหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรี ยนตามประเภท
ของข้อร้องเรี ยน โดยคณะกรรมการบริ ษทั จัดตังคณะกรรมการพิจารณาและชีขาดเรื องร้องเรี ยนทีมีความยุง่ ยากซับซ้อน
และมีค่าเสี ยหายมูลค่าสู งดําเนินการติดตามและประเมินผลของกระบวนการจัดการข้อร้องเรี ยนตามประเภทและความ
รุ นแรงของข้อร้องเรี ยน โดยลูกค้าสามารถร้องเรี ยนผ่านทางช่องทางต่างๆได้ดงั ต่อไปนี
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 นกลไกสําคัญของการกํา กับดูแลกิจการทีดี บริ ษทั ฯจึ งได้ให้ความสํา คัญต่อระบบการ
ควบคุมภายใน โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสมในทุกขันตอนของการปฏิบตั ิงานและ
กําหนดไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ดังนี
1.มีการดําเนิ นธุรกิจให้สอดคล้องกับกรอบการบริ หารความเสี ยง นโยบายการบริ หารความเสี ยง และแผนธุรกิจ
สามปี ของบริ ษทั ฯ ทีได้จดั ทําขึนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2.มีระบบการติดตามการบริ หารจัดการความเสี ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการบริ หารความ
เสี ยง ซึ งมีประธานกรรมการบริ หารของบริ ษทั เป็ นประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี ยง และสมาชิกของคณะ
กรรมการบริ หารความเสี ยงทังสิ นรวม ท่าน โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี ยงอย่างสมําเสมอ
เป็ นรายไตรมาส และในทุกไตรมาส คณะกรรมการบริ หารความเสี ยงจะนําเสนอรายงานและผลการบริ หารความเสี ยง
ให้คณะกรรมการบริ ษทั ได้รับทราบ เพือให้มีการจัดการความเสี ยงและติดตามอย่างใกล้ชิด และมันใจได้ว่าความเสี ยง
อยูใ่ นระดับทียอมรับได้
5

3.มีขนตอนการติ
ั
ดตามและการกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื องและมีระบบการประเมินและติดตามผล
การดําเนินงานทีดี โดยหน่วยงาน ดังต่อไปนี
. หน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน (Compliance Section) ทําหน้าทีติดตามกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของ
บริ ษทั ฯให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบี ยบที เกี ยวข้องกับการดําเนิ นธุร กิจ โดยมี การจัดทํารายงานการปฏิบตั ิ ตาม
กฎหมายรายไตรมาส (Quaterly Enterprise Compliance Report) และรายงานการกํา กับ ดู แ ลและตรวจสอบการ
ปฏิ บ ตั ิ งานรายไตรมาส ( Quarterly Compliance Monitoring & Testing) รายงานต่อ คณะกรรมการตรวจสอบและ
สํานักงานกํากับดูแลทางภูมิภาค (Regional office) ของบริ ษทั ฯ
. หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ซึ งเป็ นหน่วยงานอิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทําหน้าทีตรวจประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ตามแผนงานการตรวจสอบประจําปี มีการ
จัดทําและตรวจสอบให้เป็ นไปตามแผนการตรวจสอบประจําปี ซึ งผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
. ผูส้ อบบัญชี ภ ายนอกของบริ ษ ัท ฯ คือ บริ ษทั ไพรซ์วอเตอร์ เ ฮ้า ส์ คู เ ปอร์ ส เอบี เอส จํา กัด ซึ งเป็ นผู้
ตรวจสอบงบการเงินประจําปี ของบริ ษทั ฯเป็ นผูป้ ระเมินประสิ ทธิ ผลของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯประจําปี
4.มีการทบทวนนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิเป็ นระยะๆ เพือให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบทังภายในและ
ภายนอกทีเปลียนแปลงไปอยูเ่ สมอ
2.2 โครงสร้ างองค์กรของบริษทั
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. โครงสร้ างการจัดการของบริษัท
ดูรายละเอียดเพิมเติมได้ที https://www.cigna.co.th/about/cigna-management-team
คณะกรรมการบริษทั
นายจูเลียน เมงกัล
ประสบการณ์
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและผูจ้ ดั การประจําประเทศไทย
บริ ษทั ซิกน่าประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ประธานฝ่ ายขายและการตลาด
บรัษทั พีที เอสุ แรนสิ ซิกน่า
การศึกษา
ปริ ญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และศิลปศาสตร์สาชาวิชา
เศรษฐศาสตร์และการเมือง
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 ตรีรัตนาวงศ์
ประสบการณ์
รองประธานอาวุโสฝ่ ายธุรกิจประกันสุ ขภาพ
บริ ษทั ซิกน่าประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ
บริ ษทั บูพา ประกันสุ ขภาพ (ประเทศไทย) จํากัด

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 วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

นางสาวชลธิชา ทองไทย
ประสบการณ์
รองประธานอาวุโสฝ่ ายการเงิน
บริ ษทั ซิกน่าประกันภัย จํากัด (มหาชน)
รองประธานอาวุโสฝ่ ายการเงิน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด

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

7

การศึกษา
ปริ ญญาโท ด้านการบัญชี
มหาวิทยาลัยมิซซูรี แคนซัสซิ ตี
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

นายเผ่าศิต มหาลวเลิศ
ประสบการณ์
รองประธานอาวุโสฝ่ ายปฎิบตั ิการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
บริ ษทั ซิกน่าประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการอาวุโสฝ่ ายปฎิบตั ิสารสนเทศ
บริ ษทั แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด (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 ธนะเสรีพร
ประสบการณ์
รองประธานอาวุโสฝ่ ายการตลาด
บริ ษทั ซิกน่าประกันภัย จํากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการฝ่ ายธุรกิจเสริ ม
บริ ษทั เอกชัย ดิสทริบิวชัน (เทสโก้ โลตัส) จํากัด 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 ายกํากับดูแลการปฎิบตั ิงาน
บริ ษทั ซิกน่าประกันภัย จํากัด (มหาชน)
รองประธานอาวุโสฝ่ ายกฎหมายและฝ่ ายกํากับดูแลการ
ปฎิบตั ิงาน
บริ ษทั เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จํากัด
ทนายทีปรึ กษาอาวุโส
บริ ษทั เบเคอร์ แอนด์ แมคเค็นซี จํากัด
การศึกษา
ปริ ญญาโท คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยโฮเวิร์ด วอชิงตัน ดี.ซี ., สหรัฐ
ปริ ญญาโท คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยอเมริ กนั วอชิงตัน ดี.ซี., สหรัฐ
ปริ ญญาตรี คณะนิติศาสตร์ 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 ซิกน่าประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนา
บริ ษทั ซิกน่า นิวซี แลนด์
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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. คณะกรรมการชุดย่ อย
. . คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ซิ กน่ า ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้รับ การแต่งตังจากคณะกรรมการ
บริ ษทั โดยในปี 2561 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี
นางสุ มาลี โชคดีอนันต์
นายสุ ขดี จงมันคง
Mr.Paul Christopher Kell

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริ ษทั ฯเป็ นผูม้ ีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามทีกําหนดโดย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทําหน้าทีประชุมร่ วมกับฝ่ ายบริ หาร
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ฝ่ ายกฎหมายและกํากับการปฏิบตั ิการ ฝ่ ายบริ หารความเสี ยง ฝ่ ายการเงิน และผูส้ อบบัญชี เพือ
สอบทานให้บริ ษทั ฯมีการรายงานทางการเงินทีมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เชือถือได้ สอบทานและประเมินผลให้บริ ษทั ฯ
มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและระบบการบริ หารความเสี ยงทีเหมาะสม มีประสิ ทธิผลและ
รัดกุม และสอบทานให้บริ ษทั ฯปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ข้อกําหนดของคปภ.และกฎหมายอืนที
เกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
. . คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง (Risk Management Committee)
คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง ประกอบด้วยกรรมการในคณะกรรมการบริ ษทั 7 คน ดังรายชือ และตําแหน่งต่อไปนี
ตําแหน่ ง
รายชื อกรรมการบริษัท ซึงอยู่ในคณะกรรมการ
บริหารความเสี ยง
นายจูเลียน เมงกัล

ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและผูจ้ ดั การประจําประเทศไทย
(CEO: Chief Executive Officer)

นางสาวชลธิชา 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 มหาอนิ ชานนท์

Chief Sales Officer (CSO)

นายปิ ยะ วราอุบล

Head of Legal and Compliance
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กรรมการบริ หารความเสี ยงรายอืน ซึ งเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ หรื อเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิทีมีความรู้ความเข้าใจ
เกียวกับความเสี ยงในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ซึ งมีรายชือ และตําแหน่งต่อไปนี
รายชื อผู้บริหารของบริษทั ซึงอยู่ในคณะกรรมการ
บริหารความเสี ยง
นายดาร์ชาน สิ งห์ ซาทปาล สิงห์

ตําแหน่ ง

นางสาววรรณภัส นิธิเลิศวิวฒั น์

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

นางธารี กาญจนโภคิน

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ (Operations Director)

นางสาวรุ จา รัตนมาศมงคล

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ 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 หารความเสี ยงมีบทบาทและหน้าทีความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี
1.กําหนดนโยบายการบริ หารความเสี ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณาอนุ มตั ิ โดยต้องครอบคลุม
ความเสี ยงทีสําคัญ ทังนี นโยบายการบริ หารความเสี ยงจะต้องเป็ นไปตามกรอบและนโยบายบริ หารความเสี ยงของกลุ่ม
บริ ษทั ซิกน่า
2.ดําเนินการเพือให้กรอบและนโยบายบริ หารความเสี ยงมีประสิ ทธิผลและปฏิบตั ิได้จริ ง
3.ประเมิ นความเพียงพอของมาตรการบริ หารความเสี ยง รวมถึ งประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารความเสี ยงของ
บริ ษทั ฯ
4.จัดให้มีการประชุมเป็ นประจํา อย่างน้อยทุกไตรมาส เพือติดตามสถานะของความเสี ยง รวมถึงความคืบหน้า
ในการบริ หารความเสี ยง และให้ขอ้ เสนอแนะในสิ งที ต้องดําเนิ นการปรับ ปรุ งแก้ไข เพือให้สอดคล้องกับ กรอบการ
บริ หารความเสี ยง นโยบายบริ หารความเสี ยง และกลยุทธ์ทีกําหนด ตามความเหมาะสม และรายงานให้คณะกรรมการ
บริ ษทั ทราบอย่างน้อยไตรมาสละ ครัง
5.กําหนดระดับความเสี ยงทียอมรับได้ของบริ ษทั ฯ ซึ งสอดคล้องกับถ้อยแถลงเรื องระดับความเสี ยงทียอมรับได้
(risk appetite) ของกลุ่มบริ ษทั ซิ กน่า หรื อของส่วนการตลาดต่างประเทศของบริ ษทั ฯ (International Markets)
6.ทําให้ความเสี ยงแต่ละรายการ เป็ นไปตามความเสี ยงทียอมรับได้ของบริ ษทั ฯ
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7.ทําหน้าทีตัดสิ นใจในระดับบริ หาร ซึ งสามารถเปลียนแปลงระดับความเสี ยงของบริ ษทั ฯให้แตกต่างออกไป
โดยไม่เป็ นการฝ่ าฝื นระดับความเสี ยงทียอมรับได้ทีกําหนดไว้ในกลยุทธ์ความเสี ยง
8.ดู แลให้มี การควบคุม การบริ ห ารความเสี ยงที เหมาะสม และใช้ก ารควบคุม (management control) อย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ
9.ทบทวนและอนุม ัติระดับความเสี ยงทียอมรับได้และผลกระทบทีเกิดขึนต่อความเสี ยงแต่ละประเภท รวมถึง
ทบทวนความเสี ยงทีจะส่งผลกระทบมากกว่าหนึงแผนกหรื อฝ่ าย
10. ขอ ติดตาม และประเมิ น เหตุการณ์ เหตุเหนื อความคาดหมาย และมาตรการจัดการความเสี ยง ในกรณี ที
ระดับความเสี ยงใกล้จะเกินระดับขีดจํากัดความเสี ยง
11. เฝ้าดูและรักษาระดับสภาพคล่องของบริ ษทั ฯ
12. รับผิดชอบในการทบทวน และอภิปรายความเสี ยงทีมีการยกระดับมาจากแผนกหรื อฝ่ ายต่างๆ รวมถึงความ
เสี ยงทางด้านกลยุทธ์หรื อด้านธุ รกิจของบริ ษทั ฯ แลกเปลียนความคิดเห็นในปัญหาและความเสี ยงทีผูร้ ับ ผิดชอบความ
เสี ยงหยิบยกขึนหารื อ
13. กําหนดแนวปฏิบ ัติของผูบ้ ริ หาร ในกรณี ทีผูร้ ับผิด ชอบความเสี ยงไม่ดูแลระดับ ความเสี ยงให้เป็ นไปตาม
ระดับขีดจํากัดความเสี ยงทีกําหนดไว้
14. อนุมตั ิรายการของความเสี ยงทีมีผลกระทบต่อธุรกิจ (top risks)
15. ส่งเสริ มให้มีวฒั นธรรมการตระหนักถึงความเสี ยง
16. ระบุและรายงานความเสี ยงทีสําคัญ รวมถึงความเสี ยงทีเกิดขึนใหม่ ซึ งอาจมีผลกระทบต่อส่ วนการตลาด
ต่างประเทศของบริ ษทั ฯ
17. ปฏิบตั ิการอืนใด ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารความ
เสี ยง
. . คณะกรรมการลงทุน
ตําแหน่ ง

รายชื อกรรมการบริษัท ซึงอยู่ในคณะกรรมการ
ลงทุน
นายจูเลียน เมงกัล

ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและผูจ้ ดั การประจําประเทศไทย
(CEO: Chief Executive Officer)

นางสาวชลธิชา ทองไทย

รองประธานอาวุโสฝ่ ายการเงิน (CFO: Chief Financial
Officer)

นายดาร์ชาน สิ งห์ ซาทปาล สิงห์

Chief Actuary Officer
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หน้าทีและความรับผิดชอบ
คณะกรรมการการลงทุนมีหน้าทีในการช่วยเหลือ และให้คาํ แนะนําแก่คณะกรรมการของบริ ษทั เพือให้เป็ นที
แน่ใจว่า การลงทุนในทรัพย์สินอืนของบริ ษทั เป็ นไปตามข้อกําหนดทางกฏหมายทีเกี ยวข้อง รวมทังให้มีหน้าทีและ
ความรับผิดชอบในเรื องดังต่อไปนี
1.จัดทํา พิจารณา และทบทวนกรอบนโยบายการลงทุนให้มีความเหมาะสมและเป็ นไปตามนโยบายบริ หาร
ความเสี ยงรวมการออกแบบผลิตภัณฑ์ การรับประกันภัย การทําสัญญาประกันภัยต่อ การบริ หารสิ นทรัพทย์และหนี สิ น
ฐานะเงินกองทุน ระดับความเสี ยงทียอมรับได้ ผลตอบแทนทีคาดหวัง ความพร้อมของระบบงานและบุคคลากรในการ
รองรับการลงทุน หลักเกณฑ์ของ คปภ. ทีเกียวข้อง เพือเสนอให้คณะกรรมการของบริ ษทั พิจารณาและอนุมตั ิ
2.พิจารณาและอนุม ัติแผนการลงทุนของบริ ษทั เพือให้แน่ใจว่าการลงทุนในทรัพย์สิน อืนของบริ ษทั ฯมีความ
สอดคล้องกับกรอบนโยบายการลงทุน และการบริ หารความเสี ยงรวม
3.กํากับดูแลการลงทุนของบริ ษ ทั ฯให้เป็ นไปตามกรอบนโยบายฉบับนี นโยบายการบริ หารความเสี ยงรวม
ระเบียบวิธีปฏิบตั ิเกียวกับการลงทุน และข้อกําหนดทางกฎหมายทีเกียวข้อง
4.กํากับดูแลในเรื องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกียวกับธุรกรรม
การลงทุนของบริ ษทั ฯ
5.กํา กับ ดู แลระบบงาน บุค คลากร และข้อมู ลที ใช้ป ระกอบการลงทุ นของบริ ษทั ฯให้ค วามเพียงพอต่อการ
ดําเนินงาน
6.บริหารการลงทุนในทรัพย์สินอืนตามกรอบนโยบายฉบับนี รวมทังรายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการของ
บริ ษทั ทราบอย่างสมําเสมอ
2.4.4 คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรี ยน
รายชื อผู้บริหารของบริษัท ซึงอยู่ใน
คณะกรรมการจัดการข้ อร้ องเรียน

ตําแหน่ ง

นายเผ่าศิต มหาลวเลิศ

รองประธานอาวุโสฝ่ ายปฎิบตั ิการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Chief Operations Officer)

นายปิ ยะ วราอุบล

หัวหน้าฝ่ ายกฎหมายและฝ่ ายกํากับดูแลการปฎิบตั ิงาน
(Head of Legal and Compliance)

นางธารี กาญจนโภคิน

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ 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 ตศาสตร์ประกันภัย(Actuary Manager )

นายธนายุทธ ญาณวินิจฉัย

ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย
(Product Development – Senior Manager)
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วัตถุประสงค์
1.มุ่งเน้นความสําคัญของปั ญหา และตระหนักถึงผลกระทบทีเกิดขึน โดยนําเสนอแนวทางแก้ไขอย่างถูกต้อง
เป็ นธรรม เพือให้ปัญหานันๆลุล่วง และลูกค้าได้รับความพึงพอใจสู งสุด
2.วิเคราะห์หาสาเหตุทีแท้จริ ง ทีเป็ นบ่อเกิดของปัญหา เพือการแก้ไขอย่างตรงประเด็น และพัฒนาปรับปรุ งอย่าง
ยังยืน
3.เพือเป็ นศูนย์กลางในการรวบรวมและจัดเก็บเป็ นข้อมูลสถิติ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ในการนําไปวิเคราะห์
หาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ บริ การด้านอืนๆต่อไป
4.เพือกํา หนดเป็ นแนวทางปฏิบ ัติสํา หรับ พนักงานทุ กคน ให้เ ป็ นไปในแนวทางมาตรฐานเดี ยวกัน และ มี
ประสิ ทธิภาพสูงสุด
ขอบเขต เพือใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิสาํ หรับพนักงานทุกคน ให้แก่ผถู้ ือกรมธรรม์ประกันภัยทุกรายของบริ ษทั ฯ
“ข้อร้ องเรี ยน” หมายถึง ความไม่พึงพอใจของลูกค้าจากการใช้บ ริ การหรื อจากสิ นค้า ทีเลือกซื อ รวมถึ งการ
บริ การทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้หรื อไม่เป็ นไปตามความต้องการหรื อความคาดหวัง การร้องเรี ยนจึงเป็ นการเรี ยกร้อง
ในสิ ทธิประโยชน์ทีตนพึงจะได้รับหรื อเพือชดเชยความเสี ยหายทีเกิดขึน
กระบวนการและขันตอน
1) แผนกลู ก ค้า สัม พัน ธ์ ไ ด้รั บ ข้อ ร้ อ งเรี ย นจากลูก ค้า ตามช่ องทางการติ ด ต่ อ ต่ า งๆ เจ้า หน้า ที ผู้รับ เรื องจะ
ตรวจสอบสาเหตุและชีแจงตามข้อเท็จจริ งนันๆ โดยสรุ ปด้วยตนเอง เป็ นลําดับแรก และ หากลูกค้ายอมความ
หมายเหตุ : เจ้าหน้าทีจะบันทึกข้อร้องเรี ยนลงระบบและปิ ดเรื อง
2) กรณี ลูกค้าไม่ยอมรับตามเงือนไข หรื อ เรี ยกร้องการชดเชยใดๆเพิมเติม หรื อ จําเป็ นจะต้องตรวจสอบข้อมูล
สนับสนุนเพิมเติม เจ้าหน้าทีผูร้ ับเรื องจะประสานงานมายังศูนย์รับเรื องร้องเรี ยน เพือพิจารณาดําเนินการต่อ
หมายเหตุ : เจ้าหน้าทีจะบันทึกข้อร้องเรี ยนลงระบบโดยยังไม่ปิดเรื อง
3) ศูนย์รับเรื องร้องเรี ยน จะติดต่อกลับลูกค้าภายใน 24 ชัวโมงหลังได้รับเรื อง โดยจะประสานงานไปยังแผนกที
เกียวข้อง เช่น ฝ่ ายขาย,ฝายสิ นไหม,ฝ่ ายพิจารณารับประกัน,บริ ษทั คู่คา้ เพือตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก และติดต่อกลับไป
แจ้งผลการดําเนินการกับลูกค้า และ หากลูกค้ายอมความ
หมายเหตุ : ศูนย์รับเรื องร้องเรี ยนจะบันทึกผลการดําเนินการ และปิ ดเรื อง ระยะเวลาดําเนินการทังสิ นไม่เกิน 3 วัน
4) กรณีลูกค้าไม่ยอมรับเงือนไข ศูนย์รับเรื องร้องเรี ยน จะนําเสนอต่อไปยัง คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรี ยน
ของบริ ษทั ฯ เพือทบทวนแนวทางการดูแลอย่างเป็ นธรรมต่อไป
หมายเหตุ : ศูนย์รับเรื องร้องเรี ยนบันทึกผลการดําเนินการ และ ปิ ดเรื อง ระยะเวลาดําเนินการทังสิ นไม่เกิน 3 วัน หรื อ
มากกว่า ทังนีขึนอยูก่ บั ปัจจัยทังภายในและภายนอก
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ช่องทางการติดต่อศูนย์รับเรื องร้องเรี 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 ทีอยู่ ศูนย์บริ การลูกค้า บ.ซิ กน่า ประกันภัย จก. (มหาชน) อาคาร G Tower ชัน 33 เลขที 33/4
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310
6. ติดต่อด้วยตนเอง ทีสํานักงาน ศูนย์บริ การลูกค้า บ.ซิกน่า ประกันภัย จก. (มหาชน)อาคาร G Tower ชัน 33
เลขที 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลาทําการ 08.00-20.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลาทําการ 08.30-17.30 น.
(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
2. การสรรหาและการแต่ งตังกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร
หลักเกณฑ์ หรื อวิธีการ ขันตอน การสรรหาและการแต่งตังกรรมการ
1 พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบ รวมทังขนาดของคณะกรรมการบริ ษทั ให้เหมาะสมกับ
องค์กรและสอดคล้องกับสภาพทางธุรกิจทีเปลียนไป โดยคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยบุคคลทีมีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ และสามารถมีส่วนร่ วมสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯให้
มันคงและยังยืน
2 พิจารณาทบทวนคุณสมบัติทวไป
ั คุณสมบัติเฉพาะของกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบ้ ริ หาร ระดับสูง
และ/หรื อหลักเกณฑ์ในการสรรหาเพือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายว่า
ด้วยการประกันวิน าศภัย กําหนด โดยคณะกรรมการ และผูบ้ ริ หารของบริ ษ ัท ฯ จะต้องเป็ นผูม้ ี คุณสมบัติ
ครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ งได้กาํ หนดไว้ว่ากรรมการ และ
ผู้บ ริ ห าร จะเป็ นผู้ถื อหุ ้ น ของบริ ษัท ฯ หรื อไม่ ก็ไ ด้ อย่า งไรก็ต ามผูถ้ ื อ หุ้น สามารถเสนอบุ ค คล เพื อให้
คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาและนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้
โดยบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดองค์ประกอบในการแต่งตังคณะกรรมการไว้ดงั นี

 ตามข้อบังคับของบริ ษทั ซิ กน่า ประกันภัย จํากัด (มหาชน) หมวดที 4 คณะกรรมการ “ข้อ 22. ให้บริ ษทั
มีคณะกรรมการของบริ ษทั ไม่นอ้ ยกว่า แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) คน และกรรมการของบริ ษทั ต้องเป็ น
บุคคลทีมีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า จํานวนทีกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยกําหนด”

 การเลือกตังกรรมการบริ ษทั กรรมการอิสระ ให้กระทําโดยทีประชุมคณะกรรมการบริษทั
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 ในกรณีทีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก
บุ คคล ซึ งมีคุ ณสมบัติและไม่ มี ล ักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่า ด้ว ยบริ ษัท มหาชนจํา กัดเข้ามาเป็ น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่ วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า
สองเดือน

 มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวนกรรมการทียัง
เหลืออยู่ บุคคลซึงเข้าเป็ นกรรมการแทน จะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทียังเหลืออยู่ของ
กรรมการทีตนแทน
การสรรหาและการแต่งตังกรรมการอิสระ
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตังจากคณะกรรมการบริ ษทั โดยประกอบด้วยกรรมการ 3 คน และ
อย่างน้อย 2 ใน 3 คน จะต้องเป็ นกรรมการอิส ระ คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนต้องมี คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที
กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาชิกอย่างน้อย 1 คน
ต้องมีความรู้และประสบการณ์ดา้ นบัญชีและการเงิน
2.6 นโยบายการจ่ ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)
บริ ษทั ฯ มีนโยบายกําหนดค่าตอบแทนของบริ ษทั ฯ ทีชื อว่า Compensation Policy ซึ งอ้างอิงจากบริ ษทั แม่
และส่วนของประเทศไทยด้วย เป็ นแนวปฏิบตั ิสากลทีกําหนดให้บริ ษทั ในกลุ่มซิ กน่าใช้เช่นเดียวกันทัวโลก ครอบคลุม
พนักงานทุกส่วน ทัง ผูบ้ ริ หาร ซึงดํารงสถานะเป็ นกรรมการบริ ษทั และ พนักงานในตําแหน่งงานอืนๆ รวมทัง หัวหน้า
หน่วยงานบริ หารความเสี ยง/การปฏิบตั ิตามกฎหมาย/คณิตศาสตร์ประกันภัย/ตรวจสอบภายใน นอกจากนี เจ้าหน้าทีใน
หน่วยงานคณิ ตศาสตร์ ป ระกันภัยจะมี Actuarial Qualification Support Policy เพือกําหนดจ่า ยค่า ตอบแทนในกรณี ที
พนัก งานสอบผ่ า นการวัด ระดับ ของนัก คณิ ต ศาสตร์ ด ้า นประกัน ภัย ทํา ให้ พ นัก งานเกิ ด การพัฒ นาทัก ษะ และ
ความสามารถ ซึงจะช่วยให้การดําเนินงานของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิงขึน
. การบริหารความเสี ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย์
และหนีสิ น (Asset Liability Management : ALM)
3.1 การบริหารความเสี ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)
บริ ษทั ฯ มีการกําหนดกรอบและนโยบายการบริ หารความเสี ยง ซึ งได้นาํ กรอบการบริ หารความเสี ยงจาก
บริ ษทั ซิกน่าในประเทศสหรัฐอเมริ กามาปรับใช้ โดยได้มีการพัฒนาเพิมเติมเพือให้กรอบและนโยบายการบริ หารความ
เสี ยงของบริ ษทั ฯ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงือนไขในการกําหนดมาตรฐานขันตําในการบริ หารจัดการความเสี ยงของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ.

1
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บริ ษัท ฯมี ก ารจัด ตังคณะกรรมการบริ ห ารความเสี ยง โดยมี ก ารนํา ปราการ ชันมาใช้ (Three Lines of
Defense) ซึ งแยกการบริ หารและดําเนิ น การของคณะกรรมการบริ ห ารความเสี ยงออกจากคณะกรรมการอื น และ
คณะกรรมการบริ หารความเสี ยงจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการของบริ ษทั สมาชิ กของคณะกรรมการบริ หารความ
เสี ยงได้ครอบคลุมหน่วยงานและกิจกรรมหลักของบริ ษทั ฯ กล่าวคือ
1. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการกําหนดอัตราเบียประกันภัย
2. การเก็บเบียประกันภัย
3. การพิจารณารับประกันภัย
4. การจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
5. การประกันภัยต่อ
6. การลงทุนประกอบธุรกิจอืน
7. การประเมินมูลค่าสินทรัพย์และหนีสิ น
8. ระบบงานและกระบวนการปฏิบตั ิการภายใน
โดยขอบเขตหน้าทีความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารความเสี ยง มีการกําหนดไว้ใ นกฎบัตรของ
คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง ตามทีได้กล่าวถึงในข้อ 2.4.2
คณะกรรมการบริ หารความเสี ยงยังต้องดูแลให้มีการควบคุม การบริ หารความเสี ยงทีเหมาะสม โดยมีการ
ประชุมอย่างน้อยทุกไตรมาส เพือติดตามสถานะของความเสี ยง ความคืบหน้าในการบริ หารความเสี ยง และสิ งที ต้อง
ดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขเพือให้สอดคล้องกับกรอบและนโยบายการบริ หารความเสี ยง และรายงานให้คณะกรรมการ
บริ ษทั ทราบ
การประเมิ นความเสี ยงจะพิจารณาความเสี ยงทีมีอยู่และความเสี ยงอุบตั ิใหม่ (emerging risks) ในทุกๆด้าน
โดยแบ่งเป็ นประเภทกว้างๆ ตามนิยามของประเภทความเสี ยงของกลุ่มบริ ษทั ซิ กน่า ได้แก่ ความเสี ยงด้านกลยุทธ์ ด้าน
กฎหมายกฎระเบียบ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบตั ิการ ซึ งในแต่ละหัวข้อ ได้ครอบคลุมถึงความเสี ยงย่อยๆ เช่น ความ
เสี ยงด้านการเงิ น จะครอบคลุม ถึ ง ความเสี ยงด้า นการตลาด เครดิ ต สภาพคล่อง การกันเงิ นสํา รอง และการรั ก ษา
เงิ นกองทุน ความเสี ยงด้านการประกันภัย (ซึ งรวมถึง ความเสี ยงจากภัยพิบ ตั ิ การกระจุกตัวของความเสี ยง การกัน
สํารองไม่เพียงพอ การกําหนดค่าเบีย ความยังยืนของกรมธรรม์ การประกันภัยต่อ) ความเสี ยงด้านทรัพยากรบุค คล
ความเสี ยงด้านการปฏิบตั ิการ (ครอบคลุมถึงความเสี ยงด้านกระบวนการทํางาน การปกป้ องข้อมูล ระบบสารสนเทศ
การให้บริ การลูกค้า เป็ นต้น) ความเสี ยงด้านการเปลียนแปลง หรื อการออกกฎหมายกฎระเบียบใหม่ของทางการ ความ
เสี ยงด้านกลยุทธ์ และความเสี ยงด้านสิ งแวดล้อม
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บริ ษัท ฯ ได้น ํา กรอบความเสี ยงที ยอมรั บ ได้ (Risk Appetite) ของกลุ่ม บริ ษทั ซิ กน่ า มาปรั บใช้ โดยมี การ
กําหนดขีดจํากัดความเสี ยง (Risk Limit และ Risk Tolerance) ให้ละเอียดลงไป เป็ นตัวเลขทีวัดได้ โดยมี การทําเป็ น
ระดับ เพือช่วยในการแสดงผลของดัชนี ความเสี ยง (Key Risk Indicators: KRI) ว่าอยูใ่ นกรอบของขีดจํากัดความเสี ยง
หรื อไม่
ในการประเมินความเสี ยง มีการพิจารณา ระดับความเสี ยงทีต้องการ (Target Risk) และระดับความเสี ยงทีมี
อยูแ่ ล้ว (Inherent Risk) มีการวัดระดับจากสู งมากไปตํามาก 5 ลําดับ โดยมีการให้คะแนนประเมินความเสี ยงโดยรวม
ซึ งจะคํานวณจากโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีการนําแผนภาพความเสี ยง (Heat Map) มาใช้ในการ
จัดลําดับความเสี ยง เพือช่วยในการรายงานความเสี ยง 10 อันดับแรก
โดยทัวไปแล้ว ระดับความเสี ยงทียอมรับได้ควรจะเป็ นตํามากถึงปานกลาง ถ้าระดับความเสี ยงทีมีอยูแ่ ล้ว
ก่อนทีมีการบริ หารความเสี ยง (inherent risk) สู งกว่าระดับความเสี ยงทียอมรับได้ จะต้องมีการดําเนินการแก้ไขเพือให้
ระดับความเสี ยงนันอยูใ่ นเกณฑ์ทียอมรับได้ เพือให้ทา้ ยสุ ดแล้ว ความเสี ยงทีเหลืออยูเ่ ท่ากับ ความเสี ยงทียอมรับ ได้
(residual risk = target risk) โดยในการตัดสิ นใจทีจะยอมรับความเสี ยง (Risk Acceptance) นัน จะขึนอยูก่ บั ความเสี ยงที
ยอมรับ ได้ (Risk Appetite) ของบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ ห ารมี หน้า ทีในการตัดสิ น ใจว่าจะยอมรั บความเสี ยงอย่างไร โดยเลื อก
ตัดสิ นใจอย่างใดอย่างหนึ ง จากต่อไปนี . ยอมรับ . แบ่งหรื อโอนบางส่วน . ลด . หลีกเลียง
บริ ษทั ฯ มีวฒั นธรรมการบริ หารความเสี ยงมาจากระดับผูบ้ ริ หาร (Tone at the Top) คือมีการให้ความสําคัญ
กับการบริ หารความเสี ยงมาจากผูบ้ ริ หารระดับสู งในบริ ษทั แม่ทีสหรัฐอเมริ กา มีหน่วยงานบริ หารความเสี ยงระดับโลก
ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ โดยหน่วยงานบริ หารระดับความเสี ยงระดับประเทศ จะมีการรายงานผลการบริ หาร
ความเสี ยงต่อระดับภูมิ ภาค และส่ ว นการตลาดต่างประเทศของบริ ษทั ฯ (APAC Risk Committee and International
Markets Risk Committee) ทุกไตรมาส มีการรายงานและติดตามผลบริ หารความเสี ยงเป็ นรายเดือนต่อหัวหน้าหน่วยงาน
บริ หารความเสี ยงระดับภูมิภาค (APAC Risk Management) นอกจากนี ทางหัวหน้าหน่วยงานบริ หารความเสี ยงระดับ
ภูมิภาค จะเข้ามามี ส่วนร่ วมในการร่ วมประชุมของคณะกรรมการบริ หารความเสี ยงในประเทศไทยทุกไตรมาส โดย
ผ่านการประชุมทางโทรศัพท์ทางไกล ทังนี ผลของการบริ หารความเสี ยง ได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee) เป็ นรายไตรมาสอีกด้วย
ในส่วนของการสรุปผลรายงานการบริ หารความเสี ยง นอกจากทีมีรายงานการบริ หารความเสี ยงต่อคปภ.เป็ น
รายปี แล้ว ทางบริ ษทั ฯ ยังต้องมีการนําส่ งต่อหน่ วยงานบริ หารความเสี ยงในส่ วนการตลาดต่างประเทศของบริ ษัท ฯ
(International Markets Risk Management) เป็ นรายเดือน สําหรับการรายงานความเสี ยหายทีเกิ ดขึนจากการปฎิบตั ิการ
(Operational Loss Near Miss Incident) และเป็ นรายไตรมาส สํา หรับรายงานการประเมินความเสี ยงหลัก (Top Risk
Assessment)
การสื อสารกรอบและนโยบายการบริ หารความเสี ยง รวมถึงแนวทางปฏิบตั ิในการบริ หารความเสี ยง มีการ
สื อสารไปยังผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูบ้ ริ หารหรื อหัวหน้าฝ่ าย เพือให้ทราบถึงกรอบ นโยบาย แนวทางปฏิบตั ิในการบริ หาร
ความเสี ยงของบริ ษ ทั ฯ รวมถึ ง กระตุ้น ให้ผูบ้ ริ ห ารมี ความกระตื อรื อร้ น เข้า ใจ และให้ค วามสํา คัญ วัตถุ ประสงค์
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ประโยชน์ทีจะได้รับ และให้ความร่ วมมือในการบริ หารความเสี ยง โดยหัวหน้าแต่ละฝ่ ายจะมีการสื อสารไปยังพนักงาน
ทุกระดับ เพือสร้างความตระหนักถึงหน้าทีและคุณค่าของการบริ หารความเสี ยง และส่ งเสริ มให้มี การรายงานความ
เสี ยงแก่หัวหน้างาน หรื อฝ่ ายบริ หารความเสี ยงทันทีทีมีเหตุการณ์ความเสี ยงเกิดขึน โดยมีการอบรมบุคลากรสําคัญของ
บริ ษทั ฯให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความระมัดระวัง และความตระหนักถึงความเสี ยงทีอาจจะเกิดขึน และมีผลกระทบต่อ
ฝ่ ายงานของตน หรื อต่อองค์กร ทังนีบริษทั ฯได้มีการบูรณาการการบริ หารความเสี ยงเข้ากับการตัดสิ นใจทางธุรกิจ การ
กํากับ ดูแลกิจการ และการควบคุม ภายในของบริ ษทั ฯ เช่น มี การจํา กัดทุน ประกัน (sum insured) ในระบบพิจารณา
รับประกัน (underwriting) มีการคํานึงถึงความเสี ยงในการหาหรื อเข้าร่วมธุรกิจกับคู่คา้ รายใหม่ มีการคํานึงถึงความเสี ยง
ในการเปลียนแปลงของเทคโนโลยี (disruption) ต่อความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั ฯ โดยผ่านการกําหนดกล
ยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนธุรกิจเพือรองรับกับการเปลียนแปลงนี
โดยสรุ ป กระบวนการพืนฐานของการบริ หารความเสี ยงทีเสมอต้นเสมอปลายจะช่วยให้เกิด และส่ งเสริ ม
วัฒนธรรมการรับรู ้ความเสี ยงในบริ ษทั ฯ การใช้กระบวนการบริ หารความเสี ยง และการกํากับดูแลทีมีอยูน่ ี จะสะท้อน
ให้เห็นในดัชนี ชีตามและดัชนี ชีนํา เพือการพัฒนาอย่างต่อเนื อง อีกทัง ระบบการเฝ้าระวังทีมีประสิ ทธิ ภาพ จะช่วยให้
บริ ษทั ฯ ห่างไกลจากความเสี ยงทีอาจจะกระทบและลดทอนการเติบโตของธุรกิจ
ทังนี ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ยังได้มีการเริ มทํา ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) ตามทีกําหนดโดย
คณะกรรมการกํากับ และส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย โดยบริ ษทั ฯได้เ ริ มมีการเตรี ยมความพร้อมเพื อที จะ
สามารถทําตาม ORSA ได้ ภายในเวลาทีคปภ.กําหนด
3.2 การบริหารสินทรัพย์ และหนีสิ น (Asset Liability Management : ALM)
บริ ษทั ฯมีนโยบายในการจัดการด้านการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี สิ น (Asset & Liability Management) โดย
บริ ษทั ฯใช้หลักการในการบริ หารสิ นทรัพย์และหนีสิน รวมทังภาระผูกพันต่าง ๆ เพือให้มีความเพียงพอของเงินกองทุน
และได้ผลตอบแทนทีเหมาะสม ภายใต้ความเสี ยงทีอยู่ในระดับทียอมรับได้ ความเสี ยงทีเกียวข้อง ได้แก่ ความเสี ยงที
เกิดจากการบริ หารสภาพคล่อง และอัตราดอกเบีย
เนื องจากบริ ษทั ฯเป็ นบริ ษทั ประกัน วินาศภัย ซึ งให้ความคุม้ ครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกัน
ชดเชยรายได้ ประกันสุขภาพ และประกันเดินทาง ถือเป็ นการให้ความคุม้ ครองในระยะสัน ดังนันหนีสิ นของบริ ษทั ฯ
จึงเป็ นหนีสิ นระยะสัน บริ ษทั ฯจึงบริ หารสภาพคล่องโดย ลงทุนในสิ นทรัพย์ระยะสัน เพือสามารถเปลียนสิ นทรัพย์นนั
ให้เป็ นเงินสดได้รวดเร็ว และนํามาจ่ายหนีสิ น รวมถึงภาระผูกพันอืนๆได้ นอกจากนี บริ ษทั ฯยังให้ความสําคัญในการ
ประเมิ นกระแสเงิ นสดทังระยะสันและระยะยาว มี การวางแผนการเงินอย่า งต่อเนื อง และการทํา Stress test เพือให้
บริ ษทั ฯมันใจว่าในสถานะการณ์คบั ขัน บริ ษทั ฯยังรักษาความเพียงพอของเงินกองทุนไว้ได้ตามเป้าหมาย
บริ ษทั ฯมีนโยบายการลงทุนทีเน้นลงทุนในเงินฝากกับสถาบันการเงิน ทังระยะสัน/ปานกลาง ตราสารหนี ที
ออกโดยองค์กรภาครัฐ และหน่วยลงทุนทีเน้นการลงทุนในตราสารหนี ทีออกโดยองค์กรภาครัฐ ทังนี บริ ษทั ฯมีการ
กําหนดสัดส่ วนในการลงทุนตามประเภทคู่สัญญา/ผูอ้ อกตราสาร และตามประเภทตราสาร ซึงอยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดของ
คปภ. โดยรวมแล้วบริ ษทั ฯลงทุนในสิ นทรัพย์ทีมีสภาพคล่องค่อนข้างสูง และมีความเสี ยงเรื องอัตราดอกเบียตํา
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ทังนีสําหรั บข้อมูลเชิงปริ มาณให้ มรี ายละเอียด ดังนี
รายการ
สิ นทรัพย์ลงทุน
(Total Investment Assets)
สิ นทรัพย์สภาพคล่อง
(Total Liquid Assets)
หนีสิ นรวม
หนีสิ นตามสัญญาประกันภัย

ปี 2561
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
979
1,020

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2560
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
919
924

978

982

835

865

1,383
632

1,344
593

1,195
462

1,157
425

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สิ นทรัพย์และหนีสิ น ทีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- ราคาประเมิน หมายถึง สิ นทรัพย์และหนีสินทีประเมินตามประกาศคณะกรรมการกับกับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุ รกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีสิ นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย เพือ
วัตถุประสงค์หลักในการกํากับความมันคงทางการเงินของบริ ษทั ประกันภัย และเพือให้มนใจว่
ั าบริ ษทั มี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผเู้ อาประกันภัย
4. ความเสี ยงจากการรับประกันภัยทีสามารถคาดการณ์ได้และมีนัยสําคัญอันอาจมีผลกระทบต่ อฐานะการเงินของบริษัท การ
บริหารจัดการประกันภัยต่ อ ความเชื อมโยงของเงินกองทุนและความเสี ยงจากการรับประกันภัย และการกระจุกตัวจาก
การรับประกันภัย
ความเสี ยงจากการรับประกันภัย เป็ นความเสี ยงหลักในการดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯทีอาจมีผลกระทบต่อ
ฐานะการเงินของบริ ษทั ฯ โดยเป็ นความเสี ยงทีเกิดขึนจากภาระผูกพันทีบริษทั มีต่อผูเ้ อาประกันภัยตามความคุม้ ครองใน
แต่ละกรมธรรม์ประกันภัย
ทังนี ความเสี ยงอาจเกิดขึนจากทังปัจจัยภายใน ได้แก่ การกําหนดอัตราเบียประกันภัยหรื อการพิจารณารับ
ประกันภัยทีไม่สอดคล้องกับความเสี ยง ทําให้จาํ นวนค่าสิ นไหมทีบริ ษทั คาดการณ์ไว้ไม่เพียงพอ การรับประกันภัยที
กระจุกตัวในกลุ่มหนึ งกลุ่มใดมากเกินไป และปัจจัยภายนอก ได้แก่ ภัยธรรมชาติ ภัยพิบตั ิต่างๆ ซึ งอาจส่ งผลให้เกิ ด
ความเสี ยหายที เกิ น ความคาดหมายต่ อชี วิ ตและทรั พ ย์สิ น ของผู ้เ อาประกัน ภัยที บริ ษ ัท ฯได้รับ ประกันภัยไว้ การ
เปลี ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิ จ และการเปลี ยนแปลงทางการเมื อง โดยอาจส่ งผลกระทบต่ อจํานวนค่าสิ นไหม
ทดแทนและกระแสเงินสดทีคาดว่าจะได้รับในอนาคต
แนวทางการบริ หารจัดการความเสี ยง
-

บริ ษทั ฯมีแนวทางในการคัดเลือกภัยอย่างระมัดระวัง และมีการกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณารับประกันภัย

ไว้อย่างชัดเจนเพือให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้อย่างสอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั ฯ และมีการกําหนดระดับ
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ความเสี ยงสู งสุดของแต่ละภัยที สามารถจะรับประกันภัยไว้ได้เพือป้ องกันกรณีการรับประกันภัยทีมีความเสี ยงสู งเกิ น
กว่าระดับทีสามารถยอมรับได้ และได้มีการกระจายความเสี ยงโดยจัดการประกันภัยต่อ ซึ งมี ทงการประกั
ั
นต่อตาม
สัญญา และแบบคุม้ ครองความเสียหายส่ วนเกินกรณีเกิดมหันตภัย
-

ในการกําหนดค่าเบียประกันภัยบริ ษทั ฯได้พิจารณาจากสถิติผลการรับประกันภัยทีบริ ษทั ฯได้ทาํ การศึกษาและ

วิเคราะห์ขอ้ มูลย้อนหลังหลายปี เพือให้มนใจว่
ั าการกําหนดอัตราเบียประกันภัยนันมีความพอเพียงและเหมาะสมกับภัย
แต่ละประเภททีได้รับประกันภัยและอยูภ่ ายใต้อตั ราตามทีกฎหมายกําหนด
-

มีการดําเนิ นธุรกิจกับคู่คา้ ทีหลากหลายเพือกระจายความเสี ยงภัยและลดการกระจุกตัวของภัยทีบริ ษทั ดําเนินการ

รับประกันภัย
-

กําหนดกลยุท ธการประกันภัยต่อให้มี ความสอดคล้องกับความเสี ยงด้านอืนๆทีเกี ยวข้อง เช่น ความเสี ยงด้าน

เครดิต โดยพิจารณาเลือกผูร้ ับประกันภัยต่อทีมีความชํานาญและมีความมันคงทางสถานะการเงินในระดับไม่ตากว่
ํ า
เกณฑ์ทีบริ ษทั ฯกําหนดไว้
ทังนีสําหรั บข้อมูลเชิงปริ มาณให้ มีรายละเอียด ดังนี
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
สํารองประกันภัยส่วนทีเรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ

จํานวน
74
-

5. มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนีสิ นจากสั ญญาประกันภัย
5.1 คํานวณสํารองเบียประกันภัยทียังไม่ถือเป็ นรายได้ (Premium liabilities)

การคํานวณสํารองเบียประกันภัยทียังไม่ถือเป็ นรายได้ (UPR) ใช้วิธีตามระยะเวลาคุม้ ครองด้วยวิธี
เฉลียรายวัน (วิธี 1/365th system)
5.2 วิธีการสํารองค่าสิ นไหมทดแทน (Claim liabilities)
การคํานวณสํารองค่าสิ นไหมทดแทนทีเกิดขึนแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน (IBNR)ใช้วิธี Bornhuetter
Ferguson (B-F) Method โดยตัวประมาณ B-F Factor สําหรับใช้ในการคํานวณสํารองค่าสิ นไหมทดแทนปี
พ.ศ.2561 นันบริ ษทั ฯประมาณจากประสบการณ์ของบริ ษทั ฯทีผ่านมาจนถึงปี พ.ศ. 2560 โดยแยกข้อมูลตาม
ประเภทของการประกันภัย



การคํานวณสํารองค่าสิ นไหมทดแทนทีได้รับรายงานแล้วและการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนยังไม่สินสุ ด

(Case Estimate) สํา รองจากข้อมูลที ถูกบันทึกตามทีได้รับรายงานจากผูเ้ อาประกันภัยโดยการเรี ยกร้องค่า
สิ นไหมทดแทนนันกําลังอยูใ่ นระหว่างการพิจารณา
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ทังนีสําหรั บข้อมูลเชิ งปริ มาณให้ มรี ายละเอียด ดังนี
รายการ

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2561
ปี 2560
ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน

หนีสิ นจากสัญญาประกันภัย
- สํารองเบียประกันภัยทียังไม่ถือเป็ นรายได้
449
383
344
289
(Premium liabilities)
- สํารองค่าสินไหมทดแทน
183
211
118
136
(Claim liabilities)
หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนีสินจากสัญญาประกันภัย ทีประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวตั ถุประสงค์
หลักเพือให้นัก ลงทุน ผู้วิเ คราะห์ ท างการเงิ น เข้า ใจถึ งมู ล ค่า ทางเศรษฐศาสตร์ ข องหนี สิ น จากสั ญ ญา
ประกันภัยทีเป็ นทียอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึ งมูลค่าดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรอง
จากผูส้ อบบัญชีอนุญาตแล้ว

- ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนีสิ นจากสัญญาประกันภัย ทีประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
และส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีสิ นของบริ ษทั ประกัน
วินาศภัย เพือวัตถุประสงค์หลักในการกํากับความมันคงทางการเงินของบริ ษทั ประกันภัยและเพือให้มนใจ
ั
ว่าบริ ษทั ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผเู้ อาประกันภัย
ซึ งจะต้องประเมินโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยทีได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทาง
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยทีได้รับการยอมรับ สมมติฐานทีใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกับ
ประสบการณ์จริ งหรื อในกรณี ทีบริ ษทั มีขอ้ มูลไม่เพียงพออาจอ้างอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรม
และปรับให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอร์ตการรับประกันภัยของบริ ษทั นัน นอกจากนี มูลค่าสํารอง
ประกันภัยดังกล่าวจะต้องรวมถึงค่าเผือความผันผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึ งให้
เป็ นไปตามทีสํานักงาน คปภ. กําหนด
ข้ อสั งเกต ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนีสิ นจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่าง
ระหว่างราคาบัญชีและราคาประเมินของ อย่างมีนยั สําคัญ อันเนืองมากจากวัตถุประสงค์และวิธีการทีแตกต่างกัน
ในการประเมินตามทีกล่าวไว้ขา้ งต้น ทังนี ผูท้ ีจะนําข้อมูลไปใช้ควรศึกษาและทําความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์แนว
ทางการประเมินราคาหนีสิ นจากสัญญาประกันภัยทังสองให้ถีถ้วนก่อนตัดสิ นใจ
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6. การลงทุนของบริษัท
นโยบายว่าการลงทุน
เพือเป็ นการกระจายผลตอบแทนทีมันคงในจํานวนทีมากกว่าหนี สิ น ซึ งหมายถึงการทีบริ ษทั ฯต้องการจะ
ลงทุนในลักษณะดังกล่าวต่อไปนี
1. การลงทุนทีให้ผลตอบแทนสูงสุ ดในปัจจุบนั เมือหักส่วนลดแล้ว (book yield)
2. การลงทุนทีให้ผลตอบแทนรวมสูงสุด
3. การจัดการตลาด เครดิต และความเสี ยงด้านสภาพคล่องอย่างระมัดระวัง
4. การลงทุนทีมีผลตอบแทนตามบันทึกบัญชีซึงมีความผันผวนตํา
5. การลงทุนทีมีลกั ษณะการซื อขายหมุนเวียนตํา
วัตถุประสงค์การลงทุน
1. เพือรักษาสภาพคล่องในพอร์ตการลงทุน เพือให้มีเงินสดในระดับทีกําหนดโดยต้องได้รับผลตอบแทน
รวมในอัตราทีสมเหตุสมผล
2. เพือปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านการกํากับดูแลของท้องถินเรื องประเภท ข้อจํากัด และ ระยะเวลาในการ
ลงทุน
กระบวนการการลงทุนของบริ ษทั ฯ พิจารณาจาก
1. เกรดทีเหมาะสมต่อการลงทุน หมายถึง อันดับอย่างน้อยในระดับ BBB- ของ Standard & Poor’s (S&P)
หรื อ ระดับ Baa3 ของ Moody’s Investor Services (Moody’s)
2. สิ นทรัพย์ทงหมดในพอร์
ั
ตการลงทุนต้องอยูใ่ นประเทศไทย
3. ลงทุนในสกุลเงินบาทเท่านัน
4. ระยะเวลาการลงทุนในพอร์ตต้องสอดคล้องกับหนีสินให้มากทีสุด
5. ตราสารทีอนุญาตและไม่อนุญาตต้องสอดคล้องกับประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย การทําธุรกรรมการลงทุนทังหมดควรได้รับการอนุมตั ิตามตามลําดับขันทีเหมาะสมทีระบุ
ไว้ในคู่มือ นโยบายภายในของซิกน่า และตามกฎระเบียบข้อบังคับของประเทศไทย ก่อนเริ มการลงทุน
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ทังนีสําหรั บข้อมูลเชิ งปริ มาณให้ มีรายละเอียด ดังนี
หน่วย : ล้านบาท
ประเภท
สินทรัพย์ ลงทุน
เงิ น ฝากสถาบั น การเงิ น แ ละ
บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารหนี (พันธบัตร,หุน้ กู,้ ตัว
สัญญาใช้เงิน,ตัวแลกเงิน, หุน้ กู้
แปลงสภาพ และสลากออม
ทรัพย์)
ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่วม)
หน่วยลงทุน
เงินให้กยู้ มื ,เงินให้เช่าซื อรถ และ
ให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ ง
ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ก ารซื อหุ้ น
หุน้ กู้ หน่วยลงทุน
ตราสารอนุพนั ธุ์
เงินลงทุนอืน
รวมสิ นทรัพย์ลงทุน

มูลค่า ณ วันที 31 ธันวาคม
ปี 2561
ราคาบัญชี

ปี 2560

715

ราคาประเมิน
715

183

ราคาบัญชี
677

ราคาประเมิน
677

186

162

167

1

38

1

37

81
-

81
-

80
-

80
-

-

-

-

-

980

1,020

920

961

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สิ นทรัพย์และหนีสิ น ทีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สิ นทรัพย์และหนีสิ นทีประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุ รกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีสิ นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย เพือ
วัตถุประสงค์หลักในการกํากับความมันคงทางการเงินของบริ ษทั ประกันภัยและเพือให้มนใจว่
ั าบริ ษทั มี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผเู้ อาประกันภัย
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7. ผลการดําเนินงานของบริษทั ประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์ และอัตราส่ วนต่างๆ ทีเกียวข้อง
ทังนีสําหรั บข้อมูลเชิ งปริ มาณให้ มีรายละเอียด ดังนีเป็ นอย่างน้ อย
รายการ
เบียประกันภัยรับรวม
เบียประกันภัยทีถือเป็ นรายได้ (สุทธิ)
รายได้จากการลงทุน และรายได้อืน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
อัตราส่ วนทางการเงินทีสํ าคัญ (ร้ อยละ)
อัตราส่ วน
อัตราส่วนค่าสิ นไหมทดแทน ( Loss Ratio)
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจประกันภัย
( Expense Ratio)
อัตราส่วนรวม ( Combined Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น ( Return on equity)

หน่วย : ล้านบาท
2561
2560
3,774
3,049
3,669
3,046
19
18
(42)
(345)

2561

2560
21
81

16
95

102
536
(17)

111
730
(143)

คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
เบี ยประกันภัยรับเพิมขึนจากปี ทีแล้ว ซึ งเป็ นไปตามแผนดําเนิ นงานการกระตุน้ ยอดขายให้เพิมขึนในระยะยาวอย่าง
ต่อเนื อง เช่น มีการขยายฐานของกลุ่มลูกค้าหลักซึ งเป็ นลูกค้าบัตรเครดิต ผ่านทังทางพันธมิตรสถาบันการเงิน และพันธมิตรกับ
ธุรกิจประเภทอืนๆเพิมขึนอย่างต่อเนื องในปี นี ขยายฐานลูกค้าประเภทประกันกลุ่มซึ งเริ มในช่ วงปลายปี 2561 รวมทังมีการ
พัฒนาระบบของช่องทางการขายผ่านทางอินเตอร์เน็ตและขยายช่องทางการจําหน่ายโดยตรงเพือเพิมศักยภาพในการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้ามากขึนและยังมีการรักษาความยังยืนของลูกค้าเดิมให้คงอยูอ่ ย่างต่อเนืองยาวนานต่อไป
ขาดทุนสุทธิลดลงจากปี ก่อนเนื องจากค่าใช้จ่ายดําเนินงานลดลงจากปี ทีแล้วเนื องจาก ปี 2560 มีค่าปรับจากการชําระ
ภาษี มู ลค่าเพิมเป็ นจํานวนเงิ นและในปี 2561 บริ ษัทได้รับอนุ ม ัติลดเบียปรั บจากการชําระภาษี มู ลค่าเพิม ส่ วนค่าใช้จ่ าย
ดําเนินงานอืนๆเพิมขึนจากการลงทุนเพิมช่องทางการขายเป็ นผลให้มีการเพิมการลงทุนในสิ นทรัพย์ การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
และสารสนเทศ บริ ษทั ยังคงให้ความสําคัญกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็ นทีรู้จกั มากขึน รวมทังเพิมทรัพยากร
บุคคลทีมีความรู ้ความสามารถ ซึงการมุ่งเน้นลงทุนด้านต่างๆทีเพิมขึนเพือจะพัฒนาให้ยอดขายและธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื องใน
อนาคต ซึงสอดคล้องกับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุ รกิจกันภัย ( Expense Ratio) ทีลดลง
อัตราส่ วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) ลดลงเนื องจากบริ ษทั ฯมีการตังสํารองค่าสิ นไหมทดแทนเพิมขึนตามธุรกิจที
ขยาย เพือรองรับการจ่ายค่าสิ นไหม ทีลูกค้าสามารถสามารถเข้ารักษาพยาบาลโดยไม่ตอ้ งสํารองจ่ายโดยผ่านบัตรประกันสุ ขภาพ
เพือเพิมความสะดวกให้แก่ลูกค้า
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ความเพียงพอของเงินกองทุน
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัยว่าด้วยการกําหนด
ประเภทและชนิ ดของเงินกองทุน รวมทังหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริ ษทั ประกัน
วินาศภัย
บริ ษทั ฯมี วตั ถุประสงค์เพือให้การประกอบธุ รกิจประกันภัยดําเนินไปอย่างมันคง มีประสิ ทธิ ภาพ และเทียง
ธรรม เพือประโยชน์ของผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริ ษทั ฯได้ดาํ รงเงินกองทุนให้เพียงพอในการรองรับความเสี ยง
ต่างๆ ทีเกิดขึนจากการประกอบธุ รกิจ รวมถึงสามารถรองรับความเสี ยหายที อาจสู งกว่าที บริ ษทั ฯได้คาดการณ์ ไว้
เพือให้สามารถปฏิบตั ิตามพันธะสัญญาทีมีต่อผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างครบถ้วน ทังนี เงินกองทุนทีต้องดํารง
นันอยูใ่ นระดับทีสร้างความเชื อมันได้วา่ เพียงพอทีจะทําให้การประกอบธุรกิจเป็ นไปอย่างมันคงไม่วา่ ในสถานการณ์
ปกติหรื อสถานการณ์ทีอาจเบียงเบนจากภาวะปกติ อีกทังมีการใช้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า เพือให้ผบู้ ริ หารดํา เนิ น
มาตรการแก้ไขทีจําเป็ นอย่างทันท่วงที
บริษทั ฯ มีการวางแผนธุรกิจ วางนโยบายในการรับประกันภัย การบริ หารความเสี ยง รวมทังการบริ หารจัดการ
สินทรัพย์ หนีสิ น เพือให้สอดคล้องกับหลักการการบริ หารจัดการและดํารงเงินกองทุนให้มีความมันคงและเป็ นไปตาม
มาตรฐานของการดําเนินธุรกิจประกันภัย
หลักการพืนฐานของการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี ยงในการประเมินราคาสิ นทรัพย์และหนี สิ น ใช้
หลักการมูลค่ายุติธรรม (Fair value) โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ทีมีความรู้ความชํานาญเทียบเท่ามาตรฐานสากลใน
การประเมินราคาสิ นทรัพย์และหนีสิ นของบริ ษทั ฯ
ทังนีสําหรั บข้อมูลเชิ งปริ มาณ ให้ มีรายละเอียด ดังนี
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

ณ วันที 31 ธันวาคม
2561

2560

สิ นทรัพย์รวม
1,557
1,430
หนีสิ นรวม
1,344
1,157
- หนีสินจากสัญญาประกันภัย
593
425
- หนีสินอืน
751
732
ส่วนของเจ้าของ
213
273
อัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน(ร้อยละ)
308
415
เงินกองทุนทีสามารถนํามาใช้ได้ทงหมด
ั
213
202
เงินกองทุนทีต้องดํารงตามกฎหมาย
69
49
หมายเหตุ - ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกําหนดประเภทและ
ชนิ ดของเงินกองทุน รวมทังหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริ ษทั ประกัน
26

วินาศภัย กําหนดให้นายทะเบียนอาจกําหนดมาตรการทีจําเป็ นในการกํากับดูแลบริ ษทั ทีมีอตั ราส่วนความ
เพียงพอของเงินกองทุนตํากว่าร้อยละหนึงร้อยสี สิบได้
- เงินกองทุน เป็ นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีสิ นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
- รายการข้างต้นคํานวณโดยใช้ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจ
ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี สิ นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย

8. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับรอบปี ปฏิทินทีล่วงมาทีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดง
ความเห็นแล้ว
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บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบการเงิน
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

28

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ซิกน่า ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็น ว่า งบการเงิน ของบริ ษทั ซิ กน่ า ประกันภัย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั ณ วันที 31
ธั น วาคม พ.ศ. 2561 และผลการดํา เนิ น งานและกระแสเงิ น สดสํ า หรั บ ปี สิ นสุ ด วัน เดี ย วกัน โดยถู ก ต้อ งตามที ควร
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินทีตรวจสอบ
งบการเงินของบริ ษทั ประกอบด้วย
 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกัน
 งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของสําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกัน
 งบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกัน และ
 หมายเหตุประกอบงบการเงินซึงรวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้ า ได้ป ฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้า พเจ้ า ได้ก ล่ า วไว้ใ นส่ ว นของ
ความรั บผิด ชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ น ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี ค วามเป็ นอิสระจากบริ ษ ัท
ตามข้อ กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิช าชี พ บัญ ชี ใ นส่ ว นที เกี ยวข้อ งกับ การตรวจสอบงบการเงิ น ที กําหนดโดย
สภาวิชาชี พ บัญชี ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิตามความรั บผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน ๆ ซึ งเป็ นไปตาม
ข้อกําหนดเหล่านี ข้าพเจ้าเชือว่าหลักฐานการสอบบัญชี ทีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน เหล่านี โดยถูกต้องตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น และรั บ ผิ ด ชอบเกี ยวกับ การควบคุ ม ภายในที ผู้บ ริ หารพิ จ ารณาว่ า จํา เป็ น เพื อให้ ส ามารถจัด ทํา งบการเงิ น
ทีปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื อง เปิ ดเผยเรื องที
เกียวกับการดําเนินงานต่อเนื อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื อง เว้นแต่ผบู้ ริ หาร
มีความตังใจทีจะเลิกบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงาน หรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนืองต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีช่วยผูบ้ ริหารในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้า พเจ้า มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื อให้ ไ ด้ค วามเชื อมันอย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า งบการเงิ น โดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีซึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื อมันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชือมันในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ น การ
รับ ประกัน ว่ าการปฏิบ ัติง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมู ลที ขัดต่อข้อ เท็จจริ ง อัน เป็ น
สาระสํ า คั ญ ที มี อ ยู่ ไ ด้ เ สม อไป ข้ อ มู ล ที ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ งอาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ตหรื อข้ อ ผิ ด พลาด และถื อ ว่ า
มีสาระสําคัญเมือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการทีขัดต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการ หรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการ
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินเหล่านี
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยียงผูป้ ระกอบวิชาชีพและการสังเกตและ
สงสัยเยียงผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง






ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสี ยงเหล่านัน และได้หลักฐาน
การสอบบั ญ ชี ที เพี ย งพอและเหมาะสมเพื อเป็ นเกณฑ์ ใ นการแสดงความเห็ น ของข้ า พเจ้ า ความเ สี ย ง
ทีไม่พบข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึงเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสูงกว่าความเสี ยงทีเกิดจากข้อผิดพลาด
เนื องจากการทุจริ ตอาจเกียวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การ
แสดงข้อมูลทีไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที เกี ยวข้องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิ ผลของการควบคุมภายในของบริ ษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องซึงจัดทําขึนโดยผูบ้ ริ หาร
สรุ ปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื องของกรรมการจากหลักฐานการ
สอบบัญ ชี ที ได้รั บ และประเมิ น ว่ า มี ค วามไม่ แ น่ น อนที มี ส าระสํ า คัญ ที เกี ยวกับ เหตุ ก ารณ์ ห รื อสถานการณ์
ที อาจเป็ นเหตุ ใ ห้ เ กิ ด ข้อ สงสั ย อย่ า งมี นัย สํา คัญ ต่ อ ความสามารถของบริ ษัท ในการดํา เนิ น งานต่ อ เนื องหรื อ ไม่
ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดย
ให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินทีเกียวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า
30



จะเปลียนแปลงไปข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึนอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทีได้รับจนถึงวันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของ
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนือง
ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรู ปแบบทีทําให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีควรหรื อไม่

ข้าพเจ้าได้สือสารกับผูบ้ ริ หารในเรื องต่าง ๆ ทีสําคัญซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีได้วางแผนไว้ ประเด็น
ที มี นั ย สํ า คัญ ที พบจากการตรวจสอบ และข้อ บกพร่ องที มี น ั ย สํ า คั ญ ในระบบการควบคุ ม ภายในหากข้ า พเจ้ า ได้ พ บ
ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด

ไพบูล ตันกูล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4298
กรุ งเทพมหานคร
19 เมษายน พ.ศ. 2562
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บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

9

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

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

10
11
12
13
14

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

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

1,582,485,323

1,436,501,237

หมาย
เหตุ
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบียประกันภัยค้างรับสุทธิ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
ลูกหนีจากสัญญาประกันภัยต่อ
สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุ ทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ
สินทรัพย์อนื
รวมสิ นทรัพย์

7
8
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บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
หมายเหตุ

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

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

100,000,000
462,224,968
47,642,795
10,369,232
18,962,569
555,746,693

1,383,055,272

1,194,946,257

1,480,155,000

1,480,155,000

1,480,155,000

1,480,155,000

(10,413,509)
16,050,801

(10,413,509)
16,050,801

(7,450,447)
143,799

(2,237,561)
64,361

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

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

199,430,051

241,554,980

1,582,485,323

1,436,501,237

หนีสินและส่ วนของเจ้ าของ
หนีสิน
เงินกูย้ มื จากบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
หนีสินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนีบริ ษทั ประกันภัยต่อ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีหกั ณ ทีจ่ายค้างจ่าย
หนีสินอืน

15
16
17
18
19

รวมหนีสิน
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ จํานวน 148,015,500 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 10
บาท (พ.ศ. 2560 : 148,015,500 หุน้ )
ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ จํานวน 148,015,500 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 10
บาท (พ.ศ. 2560 : 148,015,500 หุน้ )
ส่ วนตําจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
สํารองการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - สุ ทธิจากภาษี
ส่ วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน - สุ ทธิจากภาษี
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีสินและส่ วนของเจ้าของ

20

21

22
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บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

เบียประกันภัยรับ
หัก เบียประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ

3,778,130,452
(3,980,046)

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

เบียประกันภัยรับสุ ทธิ
หัก สํารองเบียประกันภัยทียังไม่ถือเป็ นรายได้เพิมจากปี
ก่อน

3,774,150,406

3,045,871,904

(104,940,744)

(53,513,856)

เบียประกันภัยทีถือเป็ นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
รายได้อืน

3,669,209,662
9,506,698
9,880,960

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

3,688,597,320

3,010,352,251

773,300,994
(6,300)
595,519,922

486,450,215
(1,950)
515,358,786

1,201,261,153
1,185,521,554

1,051,867,359
1,301,903,864

3,755,597,323

3,355,578,274

(67,000,003)
30,008,522

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

(36,991,481)

(341,729,124)

หมายเหตุ
รายได้

รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทน
หัก ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอืน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

23

รวมค่ าใช้ จ่าย
ขาดทุนก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ขาดทุนสุ ทธิ

25
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บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยังกําไรหรื อขาดทุนใน
ภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ภาษีเงินได้ของรายการทีจะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยังกําไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง

25

รวมรายการทีจะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยังกําไรหรื อ
ขาดทุน
ในภายหลัง
รายการทีจะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง
การเปลียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือขาย
ภาษีเงินได้เกียวกับรายการทีจะจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

25

รวมรายการทีจะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อ
ขาดทุน
ในภายหลัง
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสํ าหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

(6,516,107)

(3,745,814)

1,303,221

749,163

(5,212,886)

(2,996,651)

99,298

80,451

(19,860)

(16,090)

79,438

64,361

(5,133,448)

(2,932,290)

(42,124,929)

(344,661,414)

(0.25)

(2.39)

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
ขาดทุนต่อหุน้ ขันพืนฐาน

26

35

บริ ษทั ซิกน่า ประกันภัย จํา กัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ส่ วนตําจากการ
ทุนเรื อนหุ้นทีออก รวมธุรกิจภายใต้
และชําระแล้ ว การควบคุมเดียวกัน
บาท
บาท

องค์ ประกอบอื นส่ วนของเจ้ าของ
การวัดมูล ค่ าใหม่
ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์
การจ่ ายโดย หลังออกจากงาน
ใช้ หุ้นเป็ นเกณฑ์
- สุ ทธิจากภาษี
บาท
บาท

ส่ วนเกินจากการ
กําไร(ขาดทุน)สะสม
เปลียนแปลง
มูลค่ าเงินลงทุน
จัดสรรแล้ ว - สุ ทธิจากภาษี สํ ารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จัดสรร
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

ยอดคงเหลื อ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2560
การเพิมหุ ้นสามัญ (หมายเหตุ 20)
การจ่ ายโดยใช้หุ ้นเป็ นเกณฑ์ (หมายเหตุ 21)
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน (หมายเหตุ 18)
ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่า
เงินลงทุน (หมายเหตุ 10)
ขาดทุนสุทธิ

1,380,155,000
100,000,000
-

(10,413,509)
-

16,050,801

759,090
-

-

11,050,000
-

(911,384,988)
-

470,165,593
100,000,000
16,050,801

-

-

-

(2,996,651)

-

-

-

(2,996,651)

-

-

-

-

64,361
-

-

(341,729,124)

64,361
(341,729,124)

ยอดคงเหลื อ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

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 วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2561
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ หลังออกจากงาน (หมายเหตุ 18)
ส่วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่า
เงินลงทุน (หมายเหตุ 10)
ขาดทุนสุทธิ

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

-

-

-

(5,212,886)

-

-

-

(5,212,886)

-

-

-

-

79,438
-

-

(36,991,481)

79,438
(36,991,481)

ยอดคงเหลื อ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

1,480,155,000

(10,413,509)

16,050,801

(7,450,447)

143,799

11,050,000

(1,290,105,593)

199,430,051
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บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

3,578,121,694
100,116,900
8,199,356
10,058,574
(690,373,954)
(541,881,408)
(1,189,154,527)
(1,166,506,888)
2,111
274,556,008
(295,000,000)
231,183,650
(241,114,350)

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
(149,085,576)
321,477,283
(381,619,300)

78,207,166

60,563,545

83,131

47,516

83,131

47,516

กระแสเงินสดใช้ไปใน
อุปกรณ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

(46,371,036)
(3,832,580)

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

เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(50,203,616)

(42,550,944)

(50,120,485)

(42,503,428)

-

100,000,000
100,000,000

-

200,000,000

28,086,681
532,334,955

218,060,117
314,274,838

560,421,636

532,334,955

หมายเหตุ
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
เบียประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินรับเกียวกับการประกันภัยต่อ
ดอกเบียรับ
รายได้อืน
ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอืน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่าย
เงินรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินจ่ายสําหรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินรับสําหรับเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินจ่ายสําหรับเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มาจาก
อุปกรณ์
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมจากบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
เงินสดรับจากการเพิมทุน

15
20

เงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึนสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

7
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บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
1

ข้อมูลทัวไป
บริ ษทั ซิกน่ า ประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีทีอยู่ตามทีได้จดทะเบียนไว้ดงั นี
เลขที 598 อาคารคิวเฮ้าส์เพลินจิต ชัน 7 และชัน 10 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั ประกอบธุ รกิจประกันภัยวินาศภัยประเภทการประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลและการประกันสุ ขภาพ
งบการเงิน ได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษัทเมือวัน ที 19 เมษายน พ.ศ. 2562

2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีทีสําคัญ ทีใช้ในการจัดทํางบการเงินมีดงั ต่อไปนี
2.1

เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ น ได้จ ัด ทํา ขึ นตามหลัก การบัญ ชี ที รั บ รองทัวไปในประเทศไทยภายใต้พ ระราชบัญญัติ ก ารบัญชี
พ.ศ. 2543 ซึ งหมายความถึง มาตรฐานการบัญ ชี แ ละมาตรฐานรายงานทางการเงิ น ของไทยที ออกภายใต้
พระราชบัญญัติวิชาชี พ บัญชี พ.ศ. 2547 และตามรู ป แบบทีกําหนดโดยประกาศของคณะกรรมการกํากับ และ
ส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข และระยะเวลา ในการจัดทําและยืนงบ
การเงินและรายงานเกียวกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที 4 มีนาคม พ.ศ. 2559
(“ประกาศ คปภ.”)
งบการเงินได้จดั ทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามทีอธิ บาย
ในนโยบายการบัญชี
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงินในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการ
ทางบัญชีทีสําคัญและการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารซึงจัดทําขึนตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของ
บริ ษทั ไปถือปฏิบตั ิ และต้องเปิ ดเผยเรื องการใช้ดุ ลยพินิ จของผูบ้ ริ หาร หรื อ ความซับซ้อน หรื อเกี ยวกับ ข้อ
สมมติฐานและประมาณการทีมีนยั สําคัญต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที 5
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึนจากงบการเงินตามกฎหมายทีเป็ นภาษาไทย ในกรณีทีมีเนื อความขัดแย้งกันหรื อ
มีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานทีเกียวข้ อง
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับทีมีการปรับปรุ งใหม่ ซึงจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ที เริ มต้น ในหรื อหลัง วัน ที 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที มี การเปลี ยนแปลงอย่างมี สาระสําคัญ และ
เกียวข้องกับบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื อง งบกระแสเงินสด
เรื อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีการปรับปรุ งการเปิ ดเผยข้อมูลเพิมเติมเกียวกับการ
เปลียนแปลงในหนี สิ น ของกิ จการทีเกิ ดขึนจากกิจกรรมจัด หาเงินทังทีเป็ นรายการทีเป็ นเงิ น สดและ
รายการทีไม่ใช่เงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชดั เจนในเรื องวิธีการบัญชีสาํ หรับภาษี
เงิ น ได้รอตัด บัญชี กรณี มีสิน ทรัพย์ทีวัด มูลค่าด้ว ยมูลค่ายุติธรรมที มีจาํ นวนตํากว่ามู ลค่าฐานภาษี ข อง
สินทรัพย์ ในเรื องดังต่อไปนี
- กรณี สิ น ทรั พย์ทีวัด ด้ว ยมูล ค่ ายุ ติธ รรมมี มู ล ค่า ตํากว่ าฐานภาษี ข องสิ น ทรั พ ย์นัน ณ วัน สิ นรอบ
ระยะเวลารายงาน จะถือว่ามีผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หกั ภาษีเกิดขึน
- ในการประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิ ษฐานว่าจะได้รับประโยชน์จ าก
สินทรัพย์ในมูลค่าทีสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีได้
- ในกรณีทีกฎหมายภาษีอากรมีข้อจํากัดเกียวกับแหล่งทีมาของกําไรทางภาษี ทีสามารถใช้ประโยชน์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้เฉพาะในประเภททีกําหนด การพิจารณาการจะได้ใช้ประโยชน์
ของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะต้องนําไปประเมินรวมกันกับสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ทีเป็ นประเภทเดียวกันเท่านัน
- ในการประมาณกําไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจํานวนทีใช้หกั ภาษีทีเกิดจากการกลับรายการของ
ผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หกั ภาษีนนั
ผูบ้ ริ ห ารของบริ ษ ัท ได้ป ระเมิ น และพิ จ ารณาว่ า มาตรฐานที ปรั บ ปรุ ง ใหม่ ด ัง กล่ า วข้า งต้น จะไม่ มี
ผลกระทบทีมีนยั สําคัญต่อบริ ษทั ยกเว้นเรื องการเปิ ดเผยข้อมูล
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานทีเกียวข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่ทีมี การ
ประกาศแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
2.2.2.1 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรื อง รายได้จากสัญญา
ทีทํากับ ลู ก ค้า ซึ งจะมีผลบัง คับ ใช้สําหรั บ รอบระยะเวลาบัญชี ที เริ มต้น ในหรื อ หลัง วัน ที 1
มกราคม พ.ศ. 2562 บริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานทีปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับ
ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที 15 เรื อง รายได้จากสัญญาทีทํากับลูก ค้า ใช้แทน
มาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานบัญชีดงั ต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2560) เรื อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2560) เรื อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 31
เรื อง รายได้รายการแลกเปลียนเกียวกับ
(ปรับปรุ ง 2560)
บริ การโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลกู ค้า
ฉบับที 13 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
เรื องสัญญาสําหรับการก่อสร้าง
การเงิน ฉบับที 15 (ปรับปรุ ง 2560)
อสังหาริ มทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
เรื อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
การเงิน ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่นีอ้างอิงหลักการว่า รายได้จะรับรู้เมือการควบคุมในสินค้าหรื อบริ การได้
โอนไปยังลูกค้า ซึงแนวคิดของการควบคุมได้นาํ มาใช้แทนแนวคิดของความเสี ยงและผลตอบแทนทีใช้อยูเ่ ดิม
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานทีเกียวข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่ทีมี การ
ประกาศแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.1 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรื อง รายได้จากสัญญา
ทีทํากับ ลู ก ค้า ซึ งจะมีผลบัง คับ ใช้สําหรั บ รอบระยะเวลาบัญชี ที เริ มต้น ในหรื อ หลัง วัน ที 1
มกราคม พ.ศ. 2562 บริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานทีปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับ
ใช้ (ต่อ)
การรับรู ้รายได้ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักการสําคัญ 5 ขันตอน ดังต่อไปนี
1) ระบุสญ
ั ญาทีทํากับลูกค้า
2) ระบุภาระทีต้องปฏิบตั ิในสัญญา
3) กําหนดราคาของรายการ
่ในสัญญา
4) ปันส่วนราคาของรายการให้กบั ภาระทีต้องปฏิบตั ิทรวมอยู
ี
5) รับรู ้รายได้เมือ (หรื อขณะที) กิจการปฏิบตั ิตามภาระทีต้องปฏิบตั ิเสร็จสิน
การเปลียนแปลงทีสําคัญจากวิธีปฏิบตั ิในปัจจุบนั ได้แก่
- สินค้าหรื อบริ การทีแตกต่างกันแต่นาํ มาขายรวมกัน จะต้องรับรู้รายการแยกกัน และการให้
ส่ ว นลดหรื อการให้ ส่ วนลดภายหลัง จากราคาตามสั ญ ญาจะต้ อ งถู ก ปั น ส่ ว นไปยัง
แต่ละองค์ประกอบของแต่ละสินค้าหรื อบริ การ
- รายได้อาจจะต้องถูกรับรู้เร็ วขึนกว่าการรับรู้รายได้ภายใต้มาตรฐานปัจจุบนั หากสิ งตอบแทนมี
ความผันแปรด้วยเหตุผลบางประการ (เช่น เงินจูงใจ การให้ส่วนลดภายหลัง ค่าธรรมเนี ยม
ทีกําหนดจากผลการปฏิบตั ิงาน ค่าสิทธิ ความสําเร็ จของผลงาน เป็ นต้น) - จํานวนเงินขันตํา
ของสิงตอบแทนผันแปรจะต้องถูกรับรู ้รายได้หากไม่ได้มีความเสี ยงทีมีนยั สําคัญทีจะกลับ
รายการ
- จุดทีรับรู ้รายได้อาจมีการเปลียนแปลงไปจากเดิม : รายได้บางประเภททีในปั จจุบนั รับรู ้ ณ
เวลาใดเวลาหนึ ง ณ วันสินสุดสัญญาอาจจะต้องเปลียนเป็ นรับรู้รายได้ตลอดช่วงอายุสัญญา
หรื อในกรณีตรงกันข้าม
- มีข้อกําหนดใหม่ทีเฉพาะเจาะจงสําหรับรายได้จากการให้สิทธิ การรับประกันค่าธรรมเนี ย ม
เริ มแรกทีไม่สามารถเรี ยกคืนได้ และสัญญาฝากขาย
- เนืองจากเป็ นมาตรฐานฉบับใหม่จึงมีการเปิ ดเผยข้อมูลทีเพิมมากขึน
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานทีเกียวข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่ทีมี การ
ประกาศแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.1 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรื อง รายได้จากสัญญา
ทีทํากับ ลู ก ค้า ซึ งจะมีผลบัง คับ ใช้สําหรั บ รอบระยะเวลาบัญชี ที เริ มต้น ในหรื อ หลัง วัน ที 1
มกราคม พ.ศ. 2562 บริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานทีปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับ
ใช้ (ต่อ)
กิ จการมีทางเลือกในการปรั บใช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับนี โดยการปรั บ ปรุ ง
ย้อนหลังตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที 8 เรื อง นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลงประมาณการ
ทางบัญชี และข้อผิดพลาดโดยมีขอ้ อนุ โลม หรื อปรับปรุ งโดยรับรู้ ผลกระทบสะสมย้อนหลัง กับ
กําไรสะสม ณ วัน ต้น งวดของรอบระยะเวลารายงานที เริ มต้น ใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนีประกอบกับการเปิ ดเผยข้อมูลเพิมเติม
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบของการนํามาตรฐานฉบับนีมาใช้เป็ นครังแรก
2.2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที มี ก ารปรั บ ปรุ ง ซึ งจะมี ผ ลบัง คับ ใช้สํา หรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชีทีเริ มต้นในหรื อหลังวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ทีมีเกียวข้องกับบริ ษทั บริ ษทั
ไม่ได้นาํ มาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 2 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 4 (ปรับปรุ ง 2561)

เรื อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื อง สัญญาประกันภัย
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานทีเกียวข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่ทีมี การ
ประกาศแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที มี ก ารปรั บ ปรุ ง ซึ งจะมี ผ ลบัง คับ ใช้สํา หรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชีทีเริ มต้นในหรื อหลังวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ทีมีเกียวข้องกับบริ ษทั บริ ษทั
ไม่ได้นาํ มาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 2 มีการอธิบายให้ชดั เจนขึนเกียวกับ
-

-

-

การวัดมูลค่าของรายการจ่ ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ทีชําระด้วยเงิ น สด กิ จการต้องไม่น ํา
เงือนไขการได้รับสิทธิ ซึงอยู่นอกเหนือเงือนไขทางตลาดมาพิจารณาในการประมาณมูลค่า
ยุ ติ ธ รรมของการจ่ า ยโดยใช้ หุ้ น เป็ นเกณฑ์ ที ชํา ระด้ ว ยเงิ น สด ณ วัน ที วัด มู ล ค่ า
แต่ ต้อ งนํา มาปรั บ ปรุ ง จํานวนผลตอบแทนที รวมอยู่ ใ นจํานวนที วัด มูล ค่ าของหนี สิ น
ทีเกิดขึนจากรายการดังกล่าว
เมือกิจการต้องหักจํานวนภาระผูกพันภาษีเงินได้ของพนักงานทีเกียวข้องกับการจ่ายโดยใช้
หุน้ เป็ นเกณฑ์ และนําส่งภาษีทีหักไว้ดงั กล่าวซึงโดยปกติเป็ นเงินสด กิจการต้องจัดประเภท
รายการดังกล่าวเป็ นรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ทชํี าระด้วยตราสารทุนทังหมด เสมือน
ว่าไม่มีลกั ษณะของการชําระด้วยยอดสุทธิ
การบัญชีสําหรับการปรับปรุ งเงือนไขของรายการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ทีเปลียนการจัด
ประเภทจากการจ่ายชําระด้วยเงินสดเป็ นการจ่ายชําระด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที 4 ได้มีการปรั บปรุ งแก้ไขเพิ มเติมโดยให้ทางเลือกแต่
ไม่ ไ ด้บ ัง คับ ให้ บ ริ ษ ั ท ประกั น ภัย ได้ รั บ ยกเว้ น การถื อ ปฏิ บ ัติ ต ามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบับที 9 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที 7 เป็ นการชัวคราว และ
ให้ถอื ปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื อง เครื องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับ
ธุรกิจประกันภัย ทีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ จนกว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 17
เรื อง สัญญาประกันภัย จะมีผลบังคับใช้
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานทีเกียวข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่ทีมี การ
ประกาศแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.3 กลุ่ มของมาตรฐานรายงานทางการเงิ น ที เกี ยวข้องกับ เครื องมื อทางการเงิ น ประกอบด้ว ย
มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปนี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น กลุ่ ม นี สามารถนํ า มาใช้ ก่ อ นวัน ที มี ผ ลบัง คับ ใช้ เ ฉพาะสํ า หรั บ รอบระยะเวลา
ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2562
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 32
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 9
การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที 16
การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที 19

เรื อง การแสดงรายการเครื องมือทางการเงิน
เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื องมือทางการเงิน
เรื อง เครื องมือทางการเงิน
เรื อง การป้ องกันความเสี ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ
ในหน่วยงานต่างประเทศ
เรื อง การชําระหนี สิ นทางการเงินด้วยตราสารทุน

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดงั กล่าวข้างต้น จะนํามาใช้แทนและยกเลิกมาตรฐานการ
บัญชีดงั ต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 101
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 103
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 104
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 105
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 106
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 107

เรื อง หนีสงสัยจะสูญและหนี สู ญ
เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินของ
ธนาคารและสถาบันการเงินทีคล้ายคลึงกัน
เรื อง การบัญชีสาํ หรับการปรับโครงสร้างหนี
ทีมีปัญหา
เรื อง การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนี
และตราสารทุน
เรื อง การบัญชีสาํ หรับกิจการทีดําเนินธุรกิจ
เฉพาะด้านการลงทุน
เรื อง การแสดงรายการและการเปิ ดเผย
ข้อมูลสําหรับเครื องมือทางการเงิน
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานทีเกียวข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่ทีมี การ
ประกาศแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.3 กลุ่ม ของมาตรฐานรายงานทางการเงิ น ที เกี ยวข้อ งกับ เครื องมื อทางการเงิ น ประกอบด้ว ย
มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปนี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น กลุ่ ม นี สามารถนํ า มาใช้ ก่ อ นวัน ที มี ผ ลบัง คับ ใช้ เ ฉพาะสํ า หรั บ รอบระยะเวลา
ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 32 เรื อง การแสดงรายการเครื องมือทางการเงิน กําหนดหลักการเกียวกับ
การแสดงรายการเครื องมื อทางการเงิ น เป็ นหนี สิ น หรื อ ส่ ว นของเจ้า ของ และการหัก กลบ
สิ นทรัพย์ท างการเงิน กับ หนี สิ น ทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี ฉบับนีใช้กบั การจัดประเภท
เครื องมือทางการเงินในมุ มของผูอ้ อกเครื องมือทางการเงิน เพือจัดเป็ นสิ น ทรัพย์ทางการเงิ น
หนี สิ น ทางการเงิน และตราสารทุน รวมถึงการจัดประเภทดอกเบีย เงิ น ปั น ผล ผลกําไรและ
ขาดทุนทีเกียวข้อง และสถานการณ์ทีทําให้สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงินต้องหัก
กลบกัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 7 เรื อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื องมือทางการเงิน กําหนดให้
กิ จการต้องเปิ ดเผยข้อมู ลเพื อให้ผใู้ ช้งบการเงิ นสามารถประเมินเกี ยวกับความมีนัยสําคัญของ
เครื องมือทางการเงินทีมีต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินของกิจการ และลักษณะและระดับของ
ความเสี ยงทีเกิดขึนจากเครื องมือทางการเงินทีกิจการเปิ ดรับระหว่างรอบระยะเวลารายงานและ ณ
วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน รวมทังแนวทางการบริ หารความเสี ยงดังกล่าว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที 9 เรื อง เครื องมือทางการเงิ น กล่าวถึงการจัดประเภท
รายการ การวัดมูลค่า การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิ นและหนี สิ นทางการเงิน การคํานวณการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน และการบัญชีป้องกันความเสียง ดังต่อไปนี
-

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า
-

-

การจัดประเภทรายการและการวัดมู ลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี แบ่ง
ออกเป็ นประเภทได้แก่ ราคาทุนตัดจําหน่ าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน โดยขึนอยู่กบั โมเดลธุรกิจของกิจการใน
ก า ร จั ด ก า ร สิ น ท รั พ ย์ ท า ง ก า ร เ งิ น แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด
ตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินนัน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน ต้อง
วัด มูล ค่ า ด้วยมูล ค่ ายุติ ธรรมผ่ านกําไรหรื อขาดทุ น โดยกิ จการสามารถเลื อ กรั บ รู ้
สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อืนโดยไม่สามารถโอนไปเป็ นกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานทีเกียวข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่ทีมี การ
ประกาศแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.3 กลุ่ม ของมาตรฐานรายงานทางการเงิ น ที เกี ยวข้อ งกับ เครื องมื อทางการเงิ น ประกอบด้ว ย
มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปนี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น กลุ่ ม นี สามารถนํ า มาใช้ ก่ อ นวัน ที มี ผ ลบัง คับ ใช้ เ ฉพาะสํ า หรั บ รอบระยะเวลา
ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ)
-

-

-

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า (ต่อ)
-

หนี สิ นทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ าย ยกเว้น
หนี สิ นทางการเงินทีต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน หรื อกิจการ
เลือกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนเมือเข้าเงือนไขทีกําหนด

-

ตราสารอนุพนั ธ์จดั ประเภทและวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน

ข้อกําหนดการด้อยค่ากล่าวถึงการบัญชี สําหรับผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิ ดขึน
ต่อสินทรัพย์ทางการเงิน ทีวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ าย หรื อสินทรัพย์ทางการเงิ น
ประเภทตราสารหนี ทีวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน ลูกหนี
ตามสัญญาเช่า และสิ นทรัพย์ทีเกิดจากภาระผูกพันวงเงินสิ นเชือและสัญญาคําประกันทาง
การเงิน โดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ดา้ นเครดิตขึนก่อน กิจการต้องพิจารณาการ
เปลียนแปลงในคุณภาพเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงินเป็ นสามระดับ ในแต่ละระดับจะ
กําหนดวิธีการวัดค่าเผือการด้อยค่าและการคํานวณวิธีดอกเบียทีแท้จริ งทีแตกต่างกันไป โดย
มีข้อยกเว้นสําหรับลูกหนี การค้าหรื อสิ นทรัพย์ทีเกิดจากสัญญาภายใต้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที 15 ทีไม่มีองค์ประกอบเกี ยวกับการจัดหาเงินทีมีนัยสําคัญ และลูกหนี
ตามสัญญาเช่า จะใช้วิธีการอย่างง่าย (simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผือการด้อยค่า
การบัญชี ป้องกันความเสี ยงมีวตั ถุประสงค์เพือแสดงผลกระทบในงบการเงิน ซึ งเกิดจาก
กิจกรรมการบริ หารความเสียงของกิจการทีใช้เครื องมือทางการเงินในการจัดการฐานะเปิ ดที
เกิ ดขึนจากความเสี ยงนัน ๆ ซึ งอาจส่ งผลกระทบต่อกําไรหรื อขาดทุน (หรื อกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน ในกรณีของเงินลงทุนในตราสารทุนทีกิจการเลือกแสดงการเปลียนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน) วิธีการดังกล่าวมีเป้ าหมายในการแสดงถึงบริ บทของ
เครื องมือทีใช้ป้องกันความเสี ยงภายใต้การบัญชีป้องกันความเสี ยงเพือให้เกิดความเข้าใจถึง
วัตถุประสงค์และผลกระทบทีเกิดขึน
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานทีเกียวข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่ทีมี การ
ประกาศแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ (ต่อ)
2.2.2.3 กลุ่ม ของมาตรฐานรายงานทางการเงิ น ที เกี ยวข้อ งกับ เครื องมื อทางการเงิ น ประกอบด้ว ย
มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปนี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น กลุ่ ม นี สามารถนํ า มาใช้ ก่ อ นวัน ที มี ผ ลบัง คับ ใช้ เ ฉพาะสํ า หรั บ รอบระยะเวลา
ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที 16 เรื อง การป้องกันความเสี ยงของเงิ น
ลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ให้ความชัดเจนเกียวกับวิธีการทางบัญชีทีเกียวกับการป้ องกัน
ความเสี ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่ วยงานต่างประเทศ โดยให้แนวทางในการระบุความเสี ยงของ
อัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทีเข้าเงื อนไข ให้แนวทางเกียวกับเครื องมือป้ องกันความเสี ยง
ใ น ก า ร ป้ อ ง กั น ค ว า ม เ สี ย ง ข อ ง เ งิ น ล ง ทุ น สุ ท ธิ ใ น ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
ว่าสามารถถือโดยกิ จการใด ๆภายในกลุ่มกิ จการมิใช่เฉพาะเพียงบริ ษทั ใหญ่เท่านัน และให้
แนวทางในการทีจะระบุมูลค่าทีจะจัดประเภทรายการใหม่จากส่ วนของเจ้าของไปยังกําไรหรื อ
ขาดทุนสําหรับทังเครื องมือป้องกันความเสียงและรายการทีมีการป้องกันความเสี ยง
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที 19 เรื อง การชําระหนี สิ น ทางการเงิ น
ด้วยตราสารทุน ให้ขอ้ กําหนดทางบัญชีสําหรับกรณี ทีกิ จการออกตราสารทุนให้แก่ เจ้าหนี เพือ
ชําระหนี สิ น ทางการเงิ นทังหมดหรื อ บางส่ ว น กิจการต้องวัด มู ลค่ าตราสารทุน ที ออกให้แ ก่
เจ้าหนี ด้วยมูลค่ ายุติธรรม กิจการต้องตัดรายการหนี สิ นทางการเงิ นทังหมดหรื อบางส่ วนเมื อ
เป็ นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 9 ผลต่างระหว่างมูลค่าตาม
บั ญ ชี ข อ ง ห นี สิ น ท า ง ก า ร เ งิ น ( ห รื อ บ า ง ส่ ว น ข อ ง ห นี สิ น ท า ง ก า ร เ งิ น )
ทีชําระและมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนทีออกต้องรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการนํามาตรฐานกลุ่มเครื องมือทาง
การเงินฉบับเหล่านี มาใช้เป็ นครังแรก
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.3

การจัดประเภทสัญญา
สัญญาซึ งบริ ษทั (ในฐานะผูร้ ับประกันภัย) รับโอนความเสี ยงด้านการรับประกันภัยทีมีนยั สําคัญ จากคู่สญ
ั ญาอีก
ฝ่ ายหนึ งผูเ้ อาประกัน ภัย โดยบริ ษทั ตกลงจะชดใช้ค่าสิ น ไหมทดแทนให้แก่ ผูเ้ อาประกัน ภัย หากเหตุ ก ารณ์
ในอนาคตอันไม่แน่ นอนทีระบุไว้ (เหตุการณ์ทีเอาประกันภัย) เกิดผลในทางลบต่อผูเ้ อาประกันภัยถือเป็ นสัญญา
ประกันภัย ทังนี สัญญาทีทําให้ผอู้ อกมีความเสี ยงทางการเงินแต่ไม่มีความเสี ยงด้านการรับประกันภัย ไม่ถือเป็ น
สัญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยระยะสัน หมายถึง สัญญาประกันภัยทีมีระยะเวลาคุม้ ครองภายใต้สัญญาไม่เกิน 1 ปี
สัญญาประกันภัยระยะยาว หมายถึง สัญญาประกันภัยทีให้ความคุม้ ครองโรคร้ ายแรง การประกันภัยอุบตั ิเหตุ
หรื อ การประกัน ภัย สุ ข ภาพ ที มี ร ะยะเวลาของสั ญ ญาเกิ น กว่ า 1 ปี หรื อ น้อ ยกว่ า หรื อ เท่ า กับ 1 ปี แต่ มี
การรับรองการต่ออายุอตั โนมัติ ซึงบริ ษทั ประกันภัยไม่สามารถบอกเลิกสัญญา และไม่สามารถปรับเพิม/ลดเบีย
ประกันภัย รวมถึงเปลียนแปลงผลประโยชน์ใด ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยตลอดอายุสัญญาได้

2.4

การทดสอบความเพียงพอของหนีสิน
ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ได้ทาํ การประเมินหนี สิ นจากสัญญาประกันภัยทีรับรู ้ไว้ในงบการเงินว่า
เพี ย งพอหรื อ ไม่ โดยใช้ป ระมาณการปั จ จุ บ ัน ของกระแสเงิ น สดในอนาคตที เกิ ด จากสัญ ญาประกั น ภัย
หากการประเมิน นันแสดงให้เห็น ว่ามูลค่าตามบัญชี ของหนี สิ น จากสัญญาประกันภัยไม่เพียงพอเมื อเทีย บกับ
การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ให้รับรู้ส่วนทีไม่เพียงพอทังหมดในกําไรหรื อขาดทุน

2.5

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ก) สกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินทีใช้นาํ เสนองบการเงิน
รายการทีรวมในงบการเงินของบริ ษทั ถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักที
บริ ษัท ดํา เนิ น งานอยู่ งบการเงิ น แสดงในสกุ ล เงิ น บาท ซึ งเป็ นสกุ ล เงิ น ที ใช้ใ นการดํา เนิ น งานและ
สกุลเงินทีใช้นาํ เสนองบการเงินของบริ ษทั
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.5

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (ต่อ)
ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการทีเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ
วัน ที เกิ ด รายการหรื อ วัน ที ตี ร าคาหากรายการนันถูก วัด มู ล ค่ าใหม่ รายการกํา ไรและรายการขาดทุ น
ทีเกิดจากการรับหรื อจ่ายชําระทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ และทีเกิดจากการแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี สิ นที
เป็ นตัวเงินซึงเป็ นเงินตราต่างประเทศ ได้บนั ทึกไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2.6

การรับรู้ รายได้ และค่าใช้ จ่าย
(ก) เบียประกันภัย
เบียประกันภัยรับรู้เป็ นรายได้ตามวันทีทีมีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย
(ข) เบียประกันภัยต่ อ
เบียประกันภัยต่อถูกบันทึกตามวันทีทีกรมธรรม์ประกันภัยทีเกียวข้องเริ มมีผลบังคับใช้
(ค) ดอกเบียและเงินปันผลรับ
ดอกเบียถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง ตามอัตราดอกเบียทีแท้จริ ง
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมือมีสิทธิในการรับเงินปันผล
(ง) ค่าจ้างและค่ าบําเหน็จ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จถือเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในปี บัญชีทเกิ
ี ดรายการ
(จ) ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้ จ่ายอืน
ค่าสิ นไหมทดแทนบันทึกเมือได้รับแจ้งการเรี ยกชดเชยจากผูเ้ อาประกัน ส่ วนค่าใช้จ่ายอืน ๆ บันทึกตามเกณฑ์
คงค้าง
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.7

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสูง ซึ ง
ถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันทีได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้

2.8

เบียประกันภัยค้างรับและค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
เบียประกันภัยค้างรับแสดงด้วยมูลค่าสุ ทธิทีคาดว่าจะได้รับ โดยบริ ษทั ตังค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญจากจํานวนทีคาดว่า
จะเรี ยกเก็บไม่ได้จากเบียประกันภัยค้างรับทังสินทีมีอยู่ โดยประมาณจากประสบการณ์การเรี ยกเก็บหนี ในอดีตและ
ตามสถานะปัจจุบนั ของเบียประกันภัยค้างรับ ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงิน หนี สู ญทีเกิดขึนในระหว่างปี ตัด
เป็ นค่าใช้จ่ายระหว่างปี ทีเกิดขึน

2.9

รายการเกียวกับการประกันภัยต่อ
ธุ รกรรมที เกี ยวข้องกับ การเอาประกัน ภัย ต่ อ (Ceded) แนวทางปฏิ บ ตั ิ ท างการบัญชี แ ละการเปิ ดเผยข้อ มู ล
ในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ นันถือปฏิบตั ิเช่นเดียวกับธุรกรรมการรับประกันภัยทางตรง
รายการประกันภัยต่อในงบแสดงฐานะการเงินจะแสดงหักกลบได้ก็ต่อเมือมีขอ้ สัญญาทีระบุไว้ครบตามเงื อนไข
ว่าด้วยการหักกลบลบหนี
ค่าเผือการด้อยค่าจากการสินทรัพย์ประกันภัยต่อจะถูกรับรู้เมือมีหลักฐานอันชัดเจนเกียวกับความเสี ยงทางด้านเครดิต
ของผูร้ ับประกันภัยต่อทีเกิดขึนก่อนวันทีในงบการเงิน

2.10 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทเงินลงทุนเป็ น 3 ประเภท คือ 1. เงินลงทุนเผือขาย 2. เงินลงทุนทีถือไว้จนครบกําหนด และ 3.
เงิ นลงทุนทัวไป การจัดประเภทขึ นอยู่กบั จุด มุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ ายบริ หารจะเป็ นผูก้ าํ หนดการจัดประเภทที
เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็ นระยะ
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.10 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
(1) เงิ น ลงทุน เผือขาย คือ เงิ น ลงทุน ที จะถือไว้โ ดยไม่ ระบุช่ วงเวลาและอาจขายเพื อเสริ ม สภาพคล่อ งหรื อ
เมืออัตราดอกเบียเปลียนแปลง
(2) เงิ น ลงทุ น ที ถื อ ไว้ จ นครบกํา หนด คื อ เงิ น ลงทุ น ที มี ก ํา หนดเวลาและผู้บ ริ หารตั งใจแน่ ว แน่ และ
มีความสามารถถือไว้จนครบกําหนดได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่จะครบกําหนดภายใน
12 เดือนนับแต่วนั สินรอบระยะเวลารายงานก็จะแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
(3) เงินลงทุนทัวไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่มีตลาดซือขายคล่องรองรับ
เงินลงทุนทัง 3 ประเภทรับรู้มูลค่าเริ มแรกด้วยราคาทุน ซึงหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ งตอบแทนทีให้ไปเพือให้
ได้มาซึงเงินลงทุนนันรวมทังค่าใช้จ่ายในการทํารายการ
การซื อและขายเงิ น ลงทุ น จะบัน ทึ ก บัญชี ณ วัน ที ทํา การซื อขาย ซึ งเป็ นวัน ที บริ ษ ัท ตกลงที จะซื อหรื อ ขาย
เงินลงทุน
เงินลงทุนเผือขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของเงิ น ลงทุน วัด ตามราคาเสนอซื อล่าสุ ด สําหรับ หลักทรัพย์ในประเทศไทยอ้างอิง จากตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมและสมาคมตลาดตราสารหนี ไทยและสําหรับ
หลัก ทรั พ ย์ ต่ า งประเทศ อ้า งอิ ง Reuter ณ วัน ทํา การสุ ดท้ า ยของวัน สิ นรอบระยะเวลารายงาน เมื อ
เงินลงทุนเผือขายถูกจําหน่ ายหรื อเกิดการด้อยค่า ผลสะสมของมูลค่ายุติธรรมทีเปลียนแปลงไปจะถูกรับรู้ในกําไร
หรื อขาดทุน โดยแสดงในรายงานผลกําไรหรื อขาดทุนจากเงินลงทุน
รายการกําไรและขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจริ งจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือขายจะรวมไว้ใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
เงิ นลงทุนทีจะถือไว้จนครบกําหนดวัดมูลค่าภายหลังการได้มาด้วยวิธีราคาทุน ตัดจําหน่ ายตามอัตราดอกเบีย
ทีแท้จริ ง หักด้วยค่าเผือการด้อยค่า
เงินลงทุนทัวไป แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผือการด้อยค่า
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.10 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
บริ ษทั จะทดสอบค่าเผือการด้อยค่าของเงิน ลงทุน เมื อมีข้อบ่งชี ว่าเงิน ลงทุนนันอาจมีค่าเผือการด้อยค่าเกิ ดขึน
หากราคาตามบัญชีข องเงิน ลงทุน สู งกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั จะบัน ทึกรายการขาดทุน จากค่ าเผือ
การด้อยค่ารวมไว้ในงบกําไรขาดทุน
ในการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุ ทธิทีได้รับจากการจําหน่ ายเมือเปรี ยบเทียบ
กั บ ร าค าต าม บั ญ ชี ข อง เ งิ น ล ง ทุ น นั น จ ะ บั น ทึ ก ร ว ม อยู่ ใ น กํ า ไ ร ห รื อ ข า ด ทุ น ก รณี ที จํ า ห น่ าย
เงิ นลงทุน ทีถือไว้ใ นตราสารหนี หรื อตราสารทุน ชนิ ดเดียวกัน ออกไปบางส่ วน ราคาตามบัญชี ของเงิ นลงทุ น
ทีจําหน่ายจะกําหนดโดยใช้วิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนักด้วยราคาตามบัญชีจากจํานวนทังหมดทีถือไว้
2.11 ส่ วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื อมราคา
ส่ ว นปรั บ ปรุ ง อาคารและอุ ป กรณ์ แ สดงมู ลค่ า ตามราคาทุ น หัก ค่ า เสื อมราคาสะสมและค่ า เผือการด้อ ยค่ า
ของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ราคาทุนของส่ วนปรับปรุ ง อาคารและอุปกรณ์ รวมถึง ราคาซื อ อากรขาเข้า ภาษีซือทีเรี ยกคืนไม่ได้ (หลังหัก
ส่ วนลดการค้า และจํานวนทีได้รั บคืนจากผูข้ าย) และต้นทุน ทางตรงอืน ๆ ทีเกี ยวข้องกับ การจัดหาสิ น ทรัพย์
เพื อให้สิน ทรัพย์นันอยู่ใ นสถานที และสภาพทีพร้อ มจะใช้งานได้ตามความประสงค์ข องฝ่ ายบริ หาร รวมทัง
ต้นทุนทีประมาณการทีดีทีสุ ด สําหรับการรื อ การขนย้าย และการบูรณะสถานทีตังของสิ นทรัพย์ ซึงเป็ นภาระ
ผูกพันของบริ ษทั ทีเกิดขึนเมือบริษทั ได้สินทรัพย์นนมาหรื
ั
อเป็ นผลจากการใช้สินทรัพย์นนในช่
ั
วงเวลาหนึง
ค่าเสื อมราคาของส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ค าํ นวณจากราคาทุนของสิ น ทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
การใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดงั นี
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

5 ปี
3 ปี
5 ปี
5 ปี
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.11 ส่ วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื อมราคา (ต่อ)
ในกรณี ทีราคาตามบัญชี สูงกว่ามู ลค่ าทีคาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชี จะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าทีคาดว่า
จะได้รับคืนทันที
การซ่อมแซมและบํารุ งรักษาจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จในระหว่างปี บัญชีทีเกิดรายการขึน ต้นทุนของ
การปรับปรุ งให้ดีขึนอย่างสําคัญจะถูกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่า
การปรั บปรุ งนันจะทําให้บริ ษทั ได้ประโยชน์ก ลับคืน มามากกว่าการใช้ป ระโยชน์โดยไม่มีก ารปรับ ปรุ ง การ
ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก จ ะ ถู ก ตั ด ค่ า เ สื อ ม ร า ค า ต ล อ ด อ า ยุ ก า ร ใ ห้ ป ร ะ โ ย ช น์ ที เ ห ลื อ อ ยู่ ข อ ง สิ น ท รั พ ย์
ทีเกียวข้องค่าซ่ อมแซมและค่าบํารุ งรักษารับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีทีเกิดขึน
ผลกําไรหรื อขาดทุ นที เกิ ดจากการจําหน่ ายสิ นทรั พย์ คํานวณโดยเปรี ยบเทียบจากสิ งตอบแทนสุ ทธิ ที ได้รั บ
จากการจําหน่ ายสิ นทรั พย์กับ มู ลค่ า ตามบัญชี ข องสิ นทรั พย์ และจะรั บรู ้ เ ป็ นรายได้อื นหรื อค่ าใช้จ่ ายอื นใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
2.12 สินทรัพย์ ไม่มตี ัวตนและค่าตัดจําหน่ าย
บริ ษทั จะวัดมูลค่าสําหรับสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันทีได้มาด้วยราคาทุน และภายหลังการรับรู้ รายการครั งแรก
สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนแสดงมู ลค่ า ตามราคาทุ น หักค่ า ตัด จํา หน่ ายสะสมและค่ า เผือการด้อยค่ า สะสม (ถ้า มี )
ของสินทรัพย์นนั
บริ ษทั ตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีมีอายุก ารให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิ จของสิน ทรัพย์นนั และจะประเมิน การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมือมีขอ้ บ่งชี ว่าสิ นทรัพย์นัน
เกิดการด้อยค่า บริ ษทั ฯจะทบทวนระยะเวลาและวิธีการตัดจําหน่ ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ นปี เป็ น
อย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดมีอายุการให้ประโยชน์ 3 ปี
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.13 การด้อยค่ าของสิ นทรัพย์
สิ น ทรัพย์ทีมีอายุการให้ประโยชน์ไ ม่ทราบแน่ ชดั (เช่ น ค่าความนิ ยม) ซึ งไม่มีการตัดจําหน่ ายจะถูกทดสอบ
การด้อยค่ าเป็ นประจําทุกปี สิ นทรัพย์อืนทีมีการตัดจําหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมือมี เหตุ การณ์หรื อ
สถานการณ์บ่งชีว่าราคาตามบัญชีอาจสู งกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับ คืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรั บรู ้
เมือราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุ ทธิทีคาดว่าจะได้รับคืน ซึงหมายถึงจํานวนทีสู งกว่าระหว่างมูลค่า
ยุ ติ ธ รรมหั ก ต้ น ทุ น ในการขายเที ย บกั บ มู ล ค่ า จากการใช้ สิ น ทรั พ ย์ จ ะถู ก จั ด เป็ นหน่ วยที เล็ ก ที สุ ด
ทีสามารถแยกออกมาได้ เพือวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สิ นทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
นอกเหนือจากค่าความนิยมซึงรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็ นไปได้ทีจะกลับ
รายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสินรอบระยะเวลารายงาน
2.14 บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการทีเกี ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการทีมีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุม
โดยบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั
นอกจากนีบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลทีมีสิทธิออกเสี ยงไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อมซึงมีอทิ ธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับบริษทั ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ทีมีอาํ นาจใน
การวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษทั
2.15 หนีสินจากสัญญาประกันภัย
ก)

สํารองเบียประกันภัยทียังไม่ ถือเป็ นรายได้
บริ ษทั ตังสํารองเบียประกันภัยทียังไม่ถือเป็ นรายได้ตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย ดังนี
การประกันภัยอุบตั ิเหตุการเดินทาง - เต็มจํานวนเบียประกันภัยรับสุทธิในรอบสามสิ บวันสุ ดท้าย
การประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล - วิธีเฉลียรายปี (วิธีเศษหนึ งส่วนสามร้อยหกสิบห้า)
และประกันสุขภาพ

54

2
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2.15 หนีสินจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)
ข)

สํารองค่ าสินไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้ างจ่ าย
บริ ษทั บันทึกค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายตามจํานวนทีจะจ่ายจริ ง ส่ วนสํารองค่าสิ นไหมทดแทนจะบันทึก
เมือได้รับการแจ้งคําเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากผูเ้ อาประกันภัยตามจํานวนทีผูเ้ อาประกันภัยแจ้งและโดยการ
ประมาณการของฝ่ ายบริ ห าร มู ลค่ า ประมาณการสิ น ไหมทดแทนสู ง สุ ด จะไม่ เ กิ น ทุน ประกัน ของ
ก ร มธ รร ม์ ที เ กี ย ว ข้ อ ง น อก จ าก นี บ ริ ษั ท ไ ด้ ตั ง สํ า ร อง เพิ ม เ ติ ม สํ า ห รั บ ควา มเ สี ยห า ย ที
เกิดขึนแล้วแต่ยงั ไม่ได้มีการรายงานให้บริ ษทั ทราบ (Incurred But Not Reported - IBNR) โดยวิธีการทาง
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย

2.16 สัญญาเช่ าระยะยาว - กรณีทีบริษัทเป็ นผู้เช่ า
สัญญาระยะยาวเพือเช่าสิ นทรัพย์ซึงผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูร้ ับความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเป็ นส่ วนใหญ่
สัญญาเช่านันถือเป็ นสัญญาเช่ าดําเนินงาน เงิ นทีต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุ ทธิ จากสิ งตอบแทนจูงใจ
ทีได้รับจากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านัน
สัญญาเช่ าอาคารและอุปกรณ์ซึงผูเ้ ช่ าเป็ นผูร้ ั บความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทังหมด
ถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ซึงจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทีเช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั
สุทธิของจํานวนเงินทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะตํากว่า
จํานวนเงินทีต้องจ่ายดังกล่าวจะปั นส่ วนระหว่างหนี สิ นและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพือให้ได้อตั ราดอกเบียคงทีต่ อ
หนี สิ นคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ น
หนี สิ นระยะยาว ส่ วนดอกเบียจ่ายจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพือทําให้อตั ราดอกเบียแต่
ละงวด เป็ น อั ต ร า คง ที สํ า หรั บ ย อด ค ง เห ลื อ ของ หนี สิ น ที เห ลื ออยู่ ที ดิ น อาคา ร และอุ ป ก ร ณ์
ทีได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ทีเช่าหรื ออายุของสัญญาเช่ า
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.17 ภาษีเงินได้ปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงิ นได้ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงิ นได้
จะรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน ยกเว้นส่ วนภาษีเงินได้ทีเกียวข้องกับรายการทีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน หรื อ
รายการทีรับรู ้โดยตรงไปยัง ส่ วนของเจ้าของ ในกรณี นี ภาษีเงิน ได้ตอ้ งรับรู ้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน หรื อ
โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของตามลําดับ
ภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั คํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษี อากรที มีผลบังคับใช้อยู่ ผูบ้ ริ หารจะประเมิน
สถานะของการยืนแบบแสดงรายการภาษี เ ป็ นปี ๆ โดยคํานึ งถึ งสถานการณ์ ทีสามารถนํากฎหมายภาษี อากร
ไปปฏิบตั ิซึงขึนอยู่กบั การตีความ และจะตังประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีอากร หากคาดว่าจะต้องจ่ายชําระเจ้าหน้าที
ภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ตามวิธีหนี สิ น เมือเกิดผลต่างชัวคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี สิ น และ
ราคาตามบัญชีทีแสดงอยูใ่ นงบการเงิน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคาํ นวณจากอัตราภาษี และกฎหมายภาษีอากรที
มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อ ทีคาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผลบัง คับใช้ภายในสิ นรอบระยะเวลาทีรายงาน และคาดว่ า
อัตราภาษีดงั กล่าวจะนําไปใช้เมือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทีเกียวข้องได้รับประโยชน์ หรื อหนีสินภาษีเงิน
ได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชําระ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอ
ทีจะนําจํานวนผลต่างชัวคราวนันมาใช้ประโยชน์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมือกิจการ
มีสิทธิตามกฎหมายทีจะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั มาหักกลบกับหนีสิ นภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั และ
ทังสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกียวข้องกับภาษีเงินได้
ทีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรี ยกเก็บเป็ นหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษี
ต่างกันซึ งตังใจจะจ่ายหนี สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุทธิ
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2.18 ผลประโยชน์ พนักงาน
ภาระผูกพันหลังการเลิกจ้าง
ผลประโยชน์พนักงานของบริ ษทั ประกอบด้วยผลประโยชน์หลังออกจากงานทังทีเป็ นโครงการผลประโยชน์
และโครงการสมทบเงิน
โครงการสมทบเงินเป็ นโครงการทีบริ ษทั จ่ายเงินสมทบให้กบั กิจการทีแยกต่างหาก บริ ษทั ไม่มีภาระผูกพันตาม
กฎหมาย หรื อภาระผูกพัน จากการอนุ มานทีจะต้องจ่ ายชําระเพิมเติม จากทีได้สมทบไว้แล้วหากกองทุน ไม่มี
สินทรัพย์เพียงพอทีจะจ่ายชําระภาระผูกพันจากการให้บริ การของพนักงานทังในปี ปัจจุบนั และปี ก่อน บริ ษทั จะ
จ่ายสมทบให้กบั กองทุนสํารองเลียงชีพ ซึ งบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุน ภายนอกตามเกณฑ์และข้อกําหนดของ
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 บริ ษทั ไม่มีภาระผูกพัน ทีจะจ่ายเงินเพิมอีกเมือได้จ่ายเงินสมทบ
ไปแล้ว เงิ น สมทบจะถูกรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื อถึงกําหนดชําระ สําหรับเงิ น สมทบจ่ าย
ล่วงหน้าจะถูกรับรู ้เป็ นสินทรัพย์จนกว่าจะมีการได้รับเงินคืนหรื อหักออกเมือครบกําหนดจ่าย
โครงการผลประโยชน์เป็ นโครงการทีไม่ใ ช่โ ครงการสมทบเงิ น โดยปกติโ ครงการผลประโยชน์จะกํา หนด
จํานวนผลประโยชน์ทีพนัก งานจะได้รั บเมือเกษียณอายุ ซึ งจะขึนอยู่กับ ปั จจัยหนึ งหรื อหลายปั จจัย เช่ น อายุ
อายุการทํางาน และค่าตอบแทน เป็ นต้น
หนี สิ น สําหรั บโครงการผลประโยชน์จ ะรับ รู้ ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น ด้วยมูล ค่ า ปั จ จุ บนั ของภาระผูก พัน
ณ วันทีสิ นรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ และปรับปรุ งด้วยต้นทุนบริ การ
ในอดีตทียังไม่รับรู้ ภาระผูกพันนี คํานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการ
ไว้ ซึงมูลค่าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อตั รา
ผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาลซึงเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินทีจะจ่ายภาระผูกพัน และวันครบกําหนด
ของหุน้ กูใ้ กล้เคียงกับระยะเวลาทีต้องชําระภาระผูกพันกองทุนบําเหน็จบํานาญ
กํา ไรและขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ที เกิ ด ขึ นจากการปรั บ ปรุ ง จาก
ประสบการณ์หรื อการเปลียนแปลงในข้อสมมติฐานจะต้องรับรู้ในส่วนของผูถ้ ือหุ้นผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ในงวดทีเกิดขึน
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน

57

2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.18 ผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
ผลตอบแทนโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
บริ ษทั ซิกน่ า คอร์ ปเปอเรชัน ซึงเป็ นผูถ้ ือหุน้ ขันสู งสุ ดของบริ ษทั ได้ออกแผนการจ่ายผลประโยชน์พนักงานโดยใช้
หุ้น เป็ นเกณฑ์ เพือตอบแทนการทํางานของพนัก งานในกลุ่มบริ ษทั โดยพิจารณาให้เป็ นหุ้นหรื อเงิ นสดมู ลค่า
เทียบเท่ามูลค่ายุติธรรมของหุน้ ของบริ ษทั ซิกน่า คอร์ปเปอเรชัน ณ วันทีให้สิทธิแก่พนักงาน โดยพนักงานจะได้สิทธิ
ในการรับหุน้ หรื อเงินสดทันทีในวันทีได้รับจัดสรรสิ ทธิและแสดงบัญชีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
2.19 ประมาณการหนีสิน
บริ ษทั รับรู้ ประมาณการหนี สิ น เมื อบริ ษทั มีภาระผูกพันในปั จ จุบนั ตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงทีจัด ทํา ไว้
อันเป็ นผลสืบเนืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ งการชําระภาระผูกพันนันมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะส่ งผล
ให้บริ ษทั ต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจํานวนทีต้องจ่ายได้อย่างน่าเชือถือ
ในกรณี ทีมีภาระผูกพันทีคล้ายคลึงกันหลายรายการ กิจการกําหนดความน่ าจะเป็ นทีกิจการจะสู ญเสี ยทรัพยากร
เพือจ่ายชําระภาระผูกพันเหล่านัน โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็ นโดยรวมของภาระผูก พัน ทังประเภท แม้ว่า
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ทีกิ จการจะสู ญเสี ยทรั พยากรเพือชําระภาระผูกพันบางรายการทีจัดอยู่ในประเภท
เดียวกันจะมีระดับตํา
กิจการจะวัดมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี สิ น โดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของรายจ่ายทีคาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระ
ภาระผูกพัน โดยใช้อตั ราก่อนภาษีซึงสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปั จจุบนั ของมูลค่าของเงินตามเวลา
และความเสียงเฉพาะของหนี สิ นทีกําลังพิจารณาอยู่ การเพิมขึนของประมาณการหนี สิ นเนืองจากมูลค่าของเงิ นตาม
เวลา จะรับรู้เป็ นดอกเบียจ่าย
2.20 เครื องมือทางการเงิน
สิ น ทรัพย์ทางการเงิ นบนงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วยเงิ น สดและรายการเทียบเท่ าเงิ น สด รายได้จาก
การลงทุนค้างรับ เบียประกันภัยค้างรับ บางรายการของสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ เงินลงทุนในหลักทรัพย์
และบางรายการของสินทรัพย์อนื หนีสิ นทางการเงินบนงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย ภาษีหัก ณ ทีจ่ายค้างจ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย หนี สินจากการประกันภัยต่อ และหนีสินอืน
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.21 การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การซื อขายรับ โอนสิ น ทรัพ ย์ดาํ เนิ น งานทีถือเป็ นการรวมธุ รกิ จภายใต้การควบคุ มเดียวกัน บริ ษทั ปฏิบตั ิตาม
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสําหรับการรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยสิ นทรัพย์ทีได้รับมาบัน ทึก ตาม
มูลค่าตามบัญชีเดิม ทังนี ส่ วนต่างจากราคาจ่ ายซื อและมูลค่ าตามบัญชีจะบันทึกเป็ นส่ วนเกิน(ตํา)จากการรวม
ธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

3

การจัดการความเสียงทางการเงิน
3.1

ปัจจัยความเสี ยงทางการเงิน
กิจกรรมของบริ ษทั ย่อมมีความเสี ยงทางการเงินทีหลากหลายซึ งได้แก่ ความเสี ยงด้านการให้สินเชื อ และความเสี ยง
ด้านดอกเบียและความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียน แผนการจัดการความเสี ยงโดยรวมของบริ ษทั จึงมุ่งเน้นวิธีการ
ลดผลกระทบทีทําให้เสียหายต่อผลการดําเนินงานทางการเงินของบริ ษทั
สินทรัพย์ทางการเงิน ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รายได้จากการลงทุนค้างรับ เบียประกันภัยค้างรับ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ และสิ นทรัพย์อืนบางรายการ หนีสินทางการเงิน ได้แก่ ภาษีหกั ณ ทีจ่ายค้างจ่าย ค่าสิ นไหม
ทดแทนค้ า งจ่ า ย หนี สิ นจากการประกั น ภั ย ต่ อและหนี สิ นอื นบางรายการ ความเสี ยงทางการเงิ น
ทีเกียวข้องกับเครื องมือทางการเงินดังกล่าวและการจัดการความเสียงได้ มีดงั นี
ความเสียงด้ านการให้ สินเชื อ
บริ ษทั มีความเสี ยงด้านการให้สินเชื อทีเกี ยวเนื องกับสิ น ทรัพย์ลงทุน ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี ยงนี โดยการ
กําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชือทีเหมาะสม ดังนันบริ ษทั จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหาย
ทีเป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชือ นอกจากนี การให้สินเชื อของบริ ษทั ไม่มีการกระจุกตัว จํานวนเงินสู งสุ ดที
บริ ษทั อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชือคือมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ลงทุน ทีแสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสียงจากอัตราดอกเบีย
บริ ษทั มีความเสี ยงจากอัตราดอกเบียที สําคัญ อัน เกียวเนื องกับเงิ น ลงทุน ในตราสารหนี เงิ น สดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด และหนี สินตามสัญญาเช่าการเงิน อย่างไรก็ตาม เนืองจากสิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงินส่ วนใหญ่
มีอตั ราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบียคงทีซึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี ยง
จากอัตราดอกเบียของบริ ษทั จึงอยูใ่ นระดับตํา
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3

การจัดการความเสียงทางการเงิน (ต่อ)
3.1

ปัจจัยความเสี ยงทางการเงิน (ต่อ)
ความเสียงจากอัตราดอกเบีย (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงิ นทีสําคัญสามารถจัดตามประเภท
อัตราดอกเบีย และสําหรับสินทรัพย์และหนี สิ นทางการเงินทีมีอตั ราดอกเบียคงทีสามารถแยกตามวันทีครบกําหนด
หรื อวันทีมีการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่ หากวันทีมีการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่ถึงก่อน ได้ดงั นี
พ.ศ. 2561 (บาท)
อัตราดอกเบียคงที
ภายใน
1 ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด
สินทรัพย์ลงทุน

1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบีย
มากกว่า ปรับขึนลงตาม
5 ปี
ราคาตลาด

350,000,000
205,068,414 89,713,461 42,841,640
555,068,414 89,713,461 42,841,640

ไม่มี
ดอกเบีย

อัตรา
ดอกเบีย
รวม ร้ อยละต่ อปี

133,276,577 77,145,059 560,421,636 0.20 - 1.10
80,696,458
576,349 418,896,322 0.65 - 3.88
213,973,035 77,721,408 979,317,958
พ.ศ. 2560 (บาท)

อัตราดอกเบียคงที
ภายใน
1 ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด
สินทรัพย์ลงทุน

385,000,000
224,130,470
609,130,470

1 ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบีย
มากกว่า ปรับขึนลงตาม
5 ปี
ราคาตลาด

- 82,452,065
- 82,452,065

ไม่ มี
ดอกเบีย

อัตรา
ดอกเบีย
รวม ร้ อยละต่ อปี

113,108,658 34,226,297 532,334,955 0.75 - 1.10
80,153,168
576,349 387,312,052 0.65 - 3.85
193,261,826 34,802,646 919,647,007

ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
บริ ษ ัท มีค วามเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนที สํา คัญ อัน เกี ยวเนื องจากการประกัน ต่ อ เป็ นเงิน ตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ไม่ได้ทาํ สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือใช้เป็ นเครื องมือในการบริ หารความเสียง
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การจัดการความเสียงทางการเงิน (ต่อ)
3.2

การประมาณมูลค่ ายุติธรรม
ตารางต่อไปนี แสดงการวิเคราะห์เครื องมือทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า
ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี






ราคาเสนอซื อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับ สิ นทรัพย์หรื อหนี สิ น อย่างเดี ยวกัน
(ข้อมูลระดับที 1)
ข้อมูลอืนนอกเหนื อจากราคาเสนอซื อขายซึ งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ ที 1 ทังทีสามารถสังเกตได้โ ดยตรง
(ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลทีคํานวณมาจากราคา) สําหรับสิ นทรัพย์นนหรื
ั อหนี สิ นนัน
(ข้อมูลระดับที 2)
ข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี สิ นซึงไม่ได้มาจากข้อมูลที สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลทีไม่ สามารถ
สังเกตได้) (ข้อมูลระดับที 3)

ตารางต่อไปนีแสดงสินทรัพย์ทางการเงินทีเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ข้อมูลระดับที 1 ข้อมูลระดับที 2 ข้อมูลระดับที 3
บาท
บาท
บาท
สินทรั พย์ ทางการเงิน
เงินลงทุนทีถือจนครบกําหนด
เงินฝากทีครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือน
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินลงทุนเผือขายกองทุนรวม
รวม

-

154,550,000
186,397,946
80,696,458
421,644,404

-

รวม
บาท

154,550,000
186,397,946
80,696,458
421,644,404
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การจัดการความเสียงทางการเงิน (ต่อ)
3.2

การประมาณมูลค่ ายุติธรรม (ต่อ)
ตารางต่อไปนี แสดงสินทรัพย์ทางการเงินทีเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ข้อมูลระดับที 1 ข้อมูลระดับที 2 ข้อมูลระดับที 3
บาท
บาท
บาท
สินทรั พย์ ทางการเงิน
เงินลงทุนทีถือจนครบกําหนด
เงินฝากทีครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือน
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินลงทุนเผือขายกองทุนรวม
รวม

-

144,619,300
166,738,899
80,153,168
391,511,367

-

รวม
บาท

144,619,300
166,738,899
80,153,168
391,511,367

ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับที 1 และระดับที 2 ของลําดับชันมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี
เครื องมือทางการเงินในระดับที 2
มูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินทีไม่ได้มีการซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่อง (ตัวอย่างเช่น ตราสารอนุ พนั ธ์
ทีมีการซื อขายในตลาดรองทีไม่ได้มีการจัดตังอย่างเป็ นทางการ(over-the-counter)) วัดมูลค่าโดยใช้เทคนิ คการ
ประเมินมูลค่า โดยเทคนิคการประเมินมูลค่านีใช้ประโยชน์สูงสุ ดจากข้อมูลในตลาดทีสังเกตได้ทีมีอยูแ่ ละอ้างอิง
จากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยทีสุ ดเท่าทีเป็ นไปได้ ถ้าข้อมูลทีเป็ นสาระสําคัญทังหมดในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมได้มาจากข้อมูลทีสังเกตได้ เครื องมือนันจะรวมอยูใ่ นระดับที 2
ถ้าข้อมู ลที เป็ นสาระสําคัญข้อใดข้อหนึ งหรื อมากกว่ าไม่ ได้มาจากข้อ มู ลที สัง เกตได้ใ นตลาด เครื องมื อนัน
จะรวมอยูใ่ นระดับที 3
เครื องมือทางการเงิน อืนที ไม่ได้แสดงด้วยมูลค่ ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิ น เป็ นรายการทีมีระยะเวลา
ครบกําหนดสัน และมีการกําหนดราคาใหม่ ตามราคาตลาดปั จจุบ นั อย่างสมําเสมอ ดังนันมู ลค่าตามบัญชี เป็ น
มูลค่าทีเทียบเคียงมูลค่ายุติธรรม เครื องมือทางการเงิ นดังกล่าวประกอบด้วย เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับสุทธิ และเบียประกันภัยค้างรับสุ ทธิ
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การจัดการความเสียงทางการเงิน (ต่อ)
3.2

การประมาณมูลค่ ายุติธรรม (ต่อ)
เนื องจากเงินลงทุนทัวไปของบริ ษทั เป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั จํากัดโดยที บริ ษทั มีสัดส่ วนในการถือหุ้นอย่างไม่มี
สาระสําคัญ ส่ ง ผลให้บริ ษ ัท ไม่มี อ าํ นาจในการควบคุ ม และตัดสิ น ใจในบริ ษ ัท ผูถ้ ูก ลงทุ น ทําให้ก ารหาข้อ มู ล
เพือใช้ประกอบการประเมินมู ลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนเป็ นไปได้ยากในทางปฏิบตั ิ นอกจากนี บริ ษทั ผูถ้ ูกลงทุน
ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ดังนันเงินลงทุนดังกล่าวจึงไม่มีราคาในการซื อขายทีจะนํามาใช้เป็ นมูลค่ายุติธรรม
ทังนีบริ ษทั ยังไม่มีแผนการทีจะขายเงินลงทุนดังกล่าว ด้วยเหตุนีบริษทั จึงไม่สามารถเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนทัวไปในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้ และได้แสดงมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวด้วยราคาทุนหักค่าเผือ
การด้อยค่า (ถ้ามี)

4

ความเสียงด้ านการประกันภัย
คือความเสี ยงทีเกิดจากการรับประกันภัยทีมีความเสี ยงสู งหรื อกระจุกตัวในกลุ่มใดกลุ่มหนึ งมากเกินไป การกําหนดเบีย
ประกันภัยทีไม่ถูกต้อง รวมถึงค่าสิ นไหมทดแทนทีเกิดขึนจริ งมีจาํ นวนสูงกว่าทีได้คาดการณ์ไว้ และการจัดการสิ นไหม
ทดแทนทีไม่มีประสิ ทธิภาพ จากความเสี ยงดังกล่าว บริ ษทั จึงมีการบริ หารความเสี ยงผ่านการตรวจสอบการดําเนิน งาน
การกระจายความเสียงจากการรับประกันภัยและการทําประกันภัยต่อ โดยกระจายความเสียงด้วยผลิตภัณฑ์ทีหลากหลาย
และโอนความเสี ยงทีสําคัญไปยังบริ ษทั รับประกันภัยต่อทีมีความแข็งแกร่ งทางการเงิน อีกทังยังจัดให้มีสญ
ั ญาประกันภัย
ต่อแบบความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss) ทีเป็ นเครื องมือสําคัญในการป้องกันและควบคุมเสี ยงภัยไม่ให้เกิดความ
ผันผวนและกระทบต่อฐานะการเงินของบริ ษทั
สําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและกําหนดอัตราเบียประกันภัยสําหรับกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ทุกชนิ ด จะต้อง
ผ่านความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการพัฒนาผลิ ตภัณ ฑ์ประกันภัย โดยคณะกรรมการฯ จะร่ วมกัน สอบทานความ
เหมาะสมของเบียประกันและความคุม้ ครองตามวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ประกันภัย เพือให้แน่ใจว่าอัตราเบียประกันภัยที
กําหนดขึนเพียงพอ เหมาะสม และสามารถแข่งขันได้ ผลิตภัณฑ์ใหม่จะมีการติ ดตามผลการดําเนินงาน หากผลการ
ดําเนินงานทีเกิดขึนแตกต่างจากประมาณการ บริ ษทั สามารถปรับปรุ งแก้ไขได้ทนั ที เนื องจากทุกผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
เป็ นแบบต่ออายุรายปี ดังนันบริ ษทั จึงสามารถปรับปรุ งแก้ไขเบียประกันภัยได้อย่างรวดเร็ ว
บริ ษทั มีข นตอนการบริ
ั
ห ารความเสี ยงทีรอบคอบและมี ประสิ ทธิ ภ าพ ด้ว ยกระบวนการพิจ ารณาการรั บ ประกัน ภัย
ทีเหมาะสม บริ ษทั มีการกําหนดเงื อนไขความคุ้ม ครองเพื อจัด การกับ ความเสี ยงจากการรั บ ประกันภัย และบริ ษ ัท
มีการติ ดตามข้อมู ลเพื อควบคุมความเหมาะสมของเบียประกันภัย และเงื อนไขความคุ้มครอง เพือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั และความเสียงภัยทีแท้จริ ง
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ความเสียงด้ านการประกันภัย (ต่อ)
ส่ วนด้านการจัดการสินไหมทดแทน บริ ษทั มีแผนกจัดการสินไหมทดแทนซึงมีหน้าทีในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
อย่างยุติธรรมและโปร่ งใส รวมทังการบริ หาร กํากับดูแล และควบคุมการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนให้มีการพิจารณา
ค่าสิ นไหมอย่างรวดเร็ วและมีป ระสิ ทธิ ภาพเพือให้เกิ ดความเป็ นธรรมแก่ ลูกค้า การแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
เพือให้คุณภาพการให้บริ การเป็ นทีพึงพอใจของลูกค้าและคู่ค ้า ตลอดจนกํากับดูแลเพือให้แน่ใจว่าบริ ษทั ตังสํารองค่ า
สิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับค่าสิ นไหมทดแทนอย่างเพียงพอ นอกจากนี กระบวนการจัดการค่าสิ นไหม
ทดแทนมีการตรวจสอบโดยฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษทั อย่างสมําเสมอ
ความเสียงจากการกระจุกตัว
รายละเอียดของเบียประกันภัยรับทีถือเป็ นรายได้ของบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เบียประกันภัยรับ
หัก เบียประกันภัยต่อ
เบียประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก) สํารองเบียประกันภัย
ทียังไม่ถือเป็ นรายได้
เบียประกันภัยทีถือเป็ นรายได้

ประกันสุขภาพ
บาท

ประกันอุบัติเหตุ
ส่ วนบุคคล
บาท

ประกัน
โรคร้ายแรง
บาท

อืน ๆ
บาท

รวม
บาท

759,318,370
759,318,370

2,077,928,906
(3,407,487)
2,074,521,419

826,594,943
826,594,943

114,288,233
(572,558)
113,715,675

3,778,130,452
(3,980,045)
3,774,150,407

1,350,187
760,668,557

(60,365,997)
2,014,155,422

(44,037,774)
782,557,169

(1,887,161)
111,828,514

(104,940,745)
3,669,209,662

สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เบียประกันภัยรับ
หัก เบียประกันภัยต่อ
เบียประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก) สํารองเบียประกันภัย
ทียังไม่ถือเป็ นรายได้
เบียประกันภัยทีถือเป็ นรายได้

ประกันสุขภาพ
บาท

ประกันอุบัติเหตุ
ส่ วนบุคคล
บาท

ประกัน
โรคร้ายแรง
บาท

อืน ๆ
บาท

รวม
บาท

710,057,257
710,057,257

1,772,912,454
(2,776,092)
1,770,136,362

466,132,255
466,132,255

99,838,727
(292,697)
99,546,030

3,048,940,693
(3,068,789)
3,045,871,904

1,914,825
711,972,082

(29,581,845)
1,740,554,517

(23,185,899)
442,946,356

(2,660,937)
96,885,093

(53,513,856)
2,992,358,048

64

5

ประมาณการทางบัญชีทีสํ าคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติ ฐาน และการใช้ดุลยพินิจได้มีก ารประเมิน ทบทวนอย่างต่อเนื องและอยู่บนพืนฐานของ
ประสบการณ์ในอดีตและปั จจัยอืน ๆ ซึ งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตทีเชื อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์
ขณะนัน
บริ ษทั มีการประมาณการทางบัญชี และใช้ขอ้ สมมติฐานทีเกียวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชี
อาจไม่ตรงกับผลทีเกิดขึนจริ ง ประมาณทางการบัญชีทีสําคัญและข้อสมมติฐานทีมีความเสียงอย่างเป็ นสาระสําคัญทีอาจ
เป็ นเหตุให้เกิดการปรับปรุ งยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีสินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า
มีดงั นี
5.1

ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญของลูกหนี
บริ ษ ัท ได้ป ระมาณการค่า เผือหนี สงสัยจะสู ญ เพื อให้ส ะท้อนถึงการด้อยค่ าลงของค่ า เบี ยประกัน ภัย ค้า งรั บ
ซึงคาดว่าจะเรี ยกเก็บไม่ได้ ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญประมาณการจากประสบการณ์การเรี ยกเก็บหนีในอดีตและตาม
สถานะปัจจุบนั ของเบียประกันภัยค้างรับ ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงิน

5.2

ส่ วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าซากสําหรับส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์
ไม่มีตวั ตน โดยฝ่ ายบริ หารจะมีการทบทวนค่าเสื อมราคาเมืออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการ
ประมาณการในปี ก่อน หรื อมีการตัดจําหน่ ายสินทรัพย์ทีเสื อมสภาพหรื อไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรื อเลิกใช้

5.3

ค่าสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายทีเกิดขึนแล้วแต่ ยงั ไม่ได้ รับแจ้งจากผู้เอาประกัน (“IBNR”)
ค่าสิ นไหมทดแทนสําหรับความเสียหายทีเกิดขึนแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับแจ้งจากผูเ้ อาประกันบันทึกในงบแสดงฐานะ
การเงินโดยการคํานวณด้วยวิธีคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจากหลายสมมติฐาน สมมติฐานดังกล่าวจะมีการทบทวน
เป็ นประจําตามประสบการณ์ทีเพิงผ่านมาและสถานการณ์ปัจจุบนั
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ประมาณการทางบัญชีทสํี าคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ (ต่อ)
5.4

สํารองความเสียงภัยทีไม่สินสุ ด
สํารองประกัน ภัยสําหรั บความเสี ยงภัยที ยังไม่ สินสุ ด คํานวณตามวิธีก ารทางคณิ ตศาสตร์ ประกัน ภัย โดยใช้
การประมาณการทีดีทีสุ ดของค่ าสิ นไหมทดแทนทีคาดว่าจะเกิ ดขึนในระยะเวลาเอาประกันทีเหลืออยู่ ซึ งการ
ประมาณเงิ นสํารองดังกล่าวจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร ซึงอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและประมาณการ
อย่างดีทีสุด ณ ขณะนัน

5.5

การทดสอบความเพียงพอของหนีสิน
ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั จะทําการทดสอบความเพี ยงพอของหนี สิ นจากสัญญาประกันภัยที รั บรู้
ในงบแสดงฐานะทางการเงิ น โดยเปรี ยบเที ยบกับประมาณการปั จจุ บนั ของกระแสเงิ นสดในอนาคตที เกิ ดจาก
สัญ ญาประกัน ภัย หากการประเมิ น นันแสดงให้เ ห็ น ว่ า มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องหนี สิ น จากสัญ ญาประกัน ภัย
หัก ด้ว ยต้น ทุน ในการได้ม ารอตัด บัญชี ที เกี ยวข้อ งไม่เ พียงพอเมื อเทีย บกับ การประมาณการกระแสเงิ น สด
ในอนาคต มูลค่าหนี สินจะถูกเพิมขึนเท่ากับจํานวนทีไม่เพียงพอดังกล่าวและจะรับรู ้ส่วนทีไม่เพียงพอทังหมดนัน
ในกําไรหรื อขาดทุน

5.6

ผลประโยชน์ พนักงาน
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์พนักงานขึนอยู่กบั หลายปั จจัยทีใช้ในการคํานวณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยโดยมีขอ้ สมมติฐานหลายตัว เช่น อัตราการเพิมของเงินเดือนพนักงาน อัตรามรณะ อัตรา
การเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน รวมถึงข้อสมมติฐานเกียวกับอัตราคิดลด การเปลียนแปลงของข้อสมมติฐาน
เหล่านี จะส่ งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพันดังกล่าว ทุกปี บริ ษทั จะมีการทบทวนข้อสมมติฐานทีใช้ในการ
คํานวณทีเหมาะสม ซึงสะท้อนถึงประมาณการผลประโยชน์พนักงานทีคาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต

5.7

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้เมือบริ ษทั คาดการณ์ได้แน่นอนว่าประโยชน์ทางภาษีในอนาคตจะสามารถ
นําไปหักกับผลแตกต่างชัวคราวทางภาษีได้ บริ ษทั ได้คาํ นึงถึงผลประโยชน์ทางภาษีในอนาคตและการวางแผน
ทางภาษีอย่างรอบคอบและเป็ นไปได้ เพือใช้ในการประเมินการรับรู ้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สมมติฐานของบริ ษทั
เกียวกับความสามารถในการทํากําไรในอนาคตและการคาดการณ์ถึงการใช้ประโยชน์ของผลแตกต่างชัวคราว
ทางภาษี และการเปลียนแปลงในสมมติ ฐ านที สําคัญในแต่ ล ะช่ ว งเวลานัน อาจทําให้เ กิ ดผลกระทบอย่างมี
สาระสําคัญของฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ
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การจัดการความเสี ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารทุน ของบริ ษ ทั นันเพือดํารงไว้ซึงความสามารถในการดําเนิ นงานอย่างต่ อเนื องเพือสร้ าง
ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ีมีส่วนได้เสี ยอืน และเพือดํารงไว้ซึงโครงสร้ างของทุนที เหมาะสม
เพือลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดํารงไว้หรื อปรับโครงสร้ างของทุน บริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงิ นปั น ผลให้กับผูถ้ ือหุ ้น การคืนทุน ให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ การออกหุน้ ใหม่ หรื อการขายทรัพย์สินเพือลดภาระหนี

7

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํ หนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือสินกําหนดระยะเวลา
และบัตรเงินฝากธนาคาร
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

45,000
210,376,636

45,000
147,289,955

350,000,000
560,421,636

385,000,000
532,334,955
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เบียประกันภัยค้างรับสุ ทธิ
เบียประกันภัยค้างรับประกอบด้วยรายละเอียดและอายุเบียประกันภัยค้างรับ ดังนี
เบียประกันภัยรับ
จากการรับประกันภัยโดยตรง
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างรับเกินกําหนดชําระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 31 - 60 วัน
ค้างรับ 61 - 90 วัน
ค้างรับ 91 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวมเบียประกันภัยค้างรับ
หัก ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญ
เบียประกันภัยค้างรับสุ ทธิ

210,429,009

166,622,324

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

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

สําหรับเบียประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า บริ ษทั ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์การติดตามหนีให้เป็ นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการเก็บเบียประกันภัย โดยหนีทีเกินกว่ากําหนดชําระ บริ ษทั ได้ดาํ เนินการตามกฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็ น
กรณีไป

68

9

ลูกหนีจากสัญญาประกันภัยต่อ

เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
ลูกหนีจากสัญญาประกันภัยต่อ

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

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

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

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

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

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

รายการเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อจําแนกตามอายุมีรายละเอียดดังนี

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน
ค้างรับเกินระยะเวลา 12 เดือน
รวมเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ยอดคงเหลือของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงั นี

เงินลงทุนเผือขาย
กองทุนรวม
รวม
บวก กําไรทียังไม่เกิดขึนจริ ง
รวมเงินลงทุนเผือขาย
เงินลงทุนทีจะถือจนครบกําหนด
เงินฝากสถาบันการเงินทีครบกําหนด
(รวมถึงเงินฝากทีมีขอ้ จํากัดในการใช้)
เกินกว่า 3 เดือน นับแต่วนั ทีได้มา
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รวมเงินลงทุนทีจะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทัวไป
ตราสารทุน
รวมเงินลงทุนทัวไป
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์

พ.ศ. 2561
ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
มูลค่า
จําหน่ าย
ยุติธรรม
บาท
บาท

พ.ศ. 2560
ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
มูลค่า
จําหน่ าย
ยุติธรรม
บาท
บาท

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

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

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

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

154,550,000 154,550,000 144,619,300 144,619,300
183,073,515 186,397,946 161,963,235 166,738 ,899
337,623,515 340,947,946 306,582,535 311,358,199

576,349
576,349

576,349
576,349

418,896,322

387,312,052
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 บริ ษทั มีรายได้เงินปันผลและดอกเบียเป็ นจํานวนเงิน 5,000 บาท และ 9,057,706 บาท ตามลําดับ
(พ.ศ. 2560 : 5,000 บาท และ 7,736,405 บาท ตามลําดับ)
ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้รับสิ งตอบแทนจากการขายเงิ นลงทุนประเภทเผือขาย เป็ นจํานวนเงินรวม 195,000,000
บาท (พ.ศ. 2560 : 110,000,000 บาท)
ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 บริ ษทั มีกาํ ไรจากการขายเงินลงทุนประเภทเผือขาย เป็ นจํานวนเงิ นรวม 443,992 บาท (พ.ศ.
2560 : 72,718 บาท)
ระยะเวลาครบกําหนดของเงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี และเงินฝากธนาคารทีมีระยะเวลาครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือน ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ
พ.ศ. 2560 มีระยะเวลาครบกําหนดดังนี

ภายใน 1 ปี
บาท
เงินลงทุนทีจะถือจนครบกําหนด
เงินฝากสถาบันการเงินทีครบกําหนด
เกินกว่า 3 เดือนนับแต่วนั ทีได้มา
หลักทรัพย์รัฐบาล
รวม

154,550,000
50,518,415
205,068,415

ภายใน 1 ปี
บาท
เงินลงทุนทีจะถือจนครบกําหนด
เงินฝากสถาบันการเงินทีครบกําหนด
เกินกว่า 3 เดือนนับแต่วนั ทีได้มา
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รวม

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

พ.ศ. 2561
ครบกําหนด
1 - 5 ปี เกินกว่ า 5 ปี
บาท
บาท

89,713,460
89,713,460

- 154,550,000
42,841,640 183,073,515
42,841,640 337,623,515

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

-

รวม
บาท

รวม
บาท

- 144,619,300
82,452,065 161,963,235
82,452,065 306,582,535
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ส่ วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
พ.ศ. 2561
ราคาทุน

ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื องตกแต่งติดตังและอุปกรณ์สํานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
รวม

ค่ าเสื อมราคาสะสม

ยอดต้ นปี
บาท

เพิมขึน
บาท

จําหน่ าย
บาท

ยอดสินปี
บาท

ยอดต้ นปี
บาท

ค่าเสื อมราคา
บาท

จําหน่ าย
บาท

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

6,700,273
7,722,741
35,804,392
50,227,406

(4,973)
(3,807,484)
(544,344)
(4,356,801)

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

45,324,004
27,568,346
172,879,656
245,772,006

2,856,413
4,273,377
38,417,925
45,547,715

(2,072)
(3,549,909)
(544,175)
(4,096,156)

ส่ วนปรับปรุง
อาคารและ
ยอดสินปี อุปกรณ์ สุทธิ
บาท
บาท
48,178,345
28,291,814
210,753,406
287,223,565

7,460,841
10,549,195
49,342,332
67,352,368
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ส่ วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ สุทธิ (ต่อ)
พ.ศ. 2560
ราคาทุน

ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื องตกแต่งติดตังและอุปกรณ์สํานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
รวม

ค่าเสื อมราคาสะสม

ยอดต้ นปี
บาท

เพิมขึน
บาท

จําหน่ าย
บาท

ยอดสินปี
บาท

ยอดต้ นปี
บาท

ค่ าเสื อมราคา
บาท

จําหน่ าย
บาท

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

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

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

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

42,707,831
24,017,751
131,506,069
198,231,651

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

(599,525)
(3,727)
(603,252)

ส่ วนปรับปรุง
อาคารและ
ยอดสินปี อุปกรณ์ สุทธิ
บาท
บาท
45,324,004
27,568,346
172,879,656
245,772,006

3,619,882
7,357,406
51,956,034
62,933,322

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ราคาทรัพย์สินของบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื อมราคาสะสมของส่ วนปรับปรุ งอาคาร และอุปกรณ์ ซึงได้คิดค่าเสื อมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่ยงั ใช้งานอยู่มีจาํ นวน 219 ล้าน
บาท (พ.ศ. 2560 : 159 ล้านบาท)
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สิ นทรั พย์ ไม่มตี วั ตน
พ.ศ. 2561
ราคาทุน

เกิดจากการซื อ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
รวมสิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
จําหน่ าย/
ยอดต้ นปี ค่ าตัดจําหน่ าย ตัดจําหน่ าย
บาท
บาท
บาท

ยอดต้ นปี
บาท

เพิมขึน
บาท

จําหน่ าย/
ตัดจําหน่ าย
บาท

93,924,964
93,924,964

6,965,360
6,965,360

(3,046,721)
(3,046,721)

97,843,603
97,843,603

67,820,587
67,820,587

11,613,602
11,613,602

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

6,965,360

- 6,979,610
- 6,979,610
(3,046,721) 104,823,213

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

11,613,602

ยอดสินปี
บาท

ยอดสินปี
บาท

สิ นทรัพย์
ไม่ มีตวั ตน
สุ ทธิสินปี
บาท

(3,046,622)
(3,046,622)

76,387,567
76,387,567

21,456,036
21,456,036

(3,046,622)

5,718,454
5,718,454
82,106,021

1,261,156
1,261,156
22,717,192
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สิ นทรั พย์ ไม่มตี วั ตน (ต่อ)
พ.ศ. 2560
ราคาทุน

เกิดจากการซื อ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
รวมสิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
จําหน่ าย/
ยอดต้ นปี ค่าตัดจําหน่ าย ตัดจําหน่ าย
บาท
บาท
บาท

ยอดต้ นปี
บาท

เพิมขึน
บาท

จําหน่ าย/
ตัดจําหน่ 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

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

ยอดสินปี
บาท

ยอดสินปี
บาท

สิ นทรั พย์
ไม่ มีตวั ตน
สุ ทธิสินปี
บาท

-

67,820,587
67,820,587

26,104,377
26,104,377

-

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

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

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ราคาทรัพย์สินของบริ ษทั ก่ อนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมของมีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ งคิดค่าตัดจําหน่ ายหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ 72.0 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 : 64.5 ล้านบาท)
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทจะใช้
ี ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทจะใช้
ี ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีจะจ่ายชําระภายใน 12 เดือน
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีจะจ่ายชําระเกินกว่า 12 เดือน
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

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

14,600,664
20,959,101
35,559,765

35,950
35,950
66,835,559

16,090
16,090
35,543,675

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

35,543,675
30,008,522
1,283,362
66,835,559

31,313,703
3,496,899
733,073
35,543,675

รายการเคลือนไหวสุทธิของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี

ยอดยกมาต้นปี
รับรู ้ในกําไรขาดทุน
บันทึกโดยตรงผ่านรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ยอดคงเหลือปลายปี
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สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลือนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดงั นี
ผลขาดทุน
เงินสํ ารอง
ทางภาษี ค่ าสิ นไหมทดแทน
บาท
บาท
สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2561
เพิม / (ลด) ในกําไรหรื อขาดทุน
เพิม / (ลด) บันทึกโดยตรงในส่ วนของเจ้าของ
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2560
เพิม / (ลด) ในกําไรหรื อขาดทุน
เพิม / (ลด) บันทึกโดยตรงในส่ วนของเจ้าของ
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ภาระผูกพัน
ผลประโยชน์
พนักงาน
บาท

ค่ าเผือหนี
สงสั ยจะสู ญ
บาท

ค่ าเสื อมราคา
บาท

อืน ๆ
บาท

รวม
บาท

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

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

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

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

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

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

35,559,765
30,008,522
1,303,221
66,871,509

7,552,076
3,117,148
10,669,224

13,535,751
1,064,913
14,600,664

1,230,931
93,752
749,163
2,073,846

4,405,026
(722,652)
3,682,374

1,991,033
(100,323)
1,890,710

2,598,886
44,061
2,642,947

31,313,703
3,496,899
749,163
35,559,765
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
การเปลียนแปลงของหนี สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีประกอบด้วย
กําไร(ขาดทุน)
ทียังไม่เกิดขึนของ
เงินลงทุนเผือขาย
บาท
หนีสินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2561
รับรู ้ในกําไรขาดทุน
บันทึกโดยตรงผ่านรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

16,090
19,860
35,950

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2560
รับรู ้ในกําไรขาดทุน
บันทึกโดยตรงผ่านรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

16,090
16,090

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
14

สินทรัพย์อืน
สินทรัพย์อนื ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี

ลูกหนีบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 27 (ข))
เงินประกันและเงินมัดจํา
ภาษีหกั ณ ทีจ่าย
ภาษีมูลค่าเพิมรอคืน
ค่าใช้จ่ายค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้าและเช็ครอการจ่าย
ลูกหนีอืน
หัก ค่าเผือการด้อยค่าของลูกหนี อืน
อืน ๆ
รวมสินทรัพย์อนื

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

14,984,699
19,216,699
3,263,622
9,494,066
78,319,486
15,371,827
(15,371,827)
37,687,446
162,966,018

7,114,496
17,289,503
3,440,830
9,189,189
99,527,507
18,411,868
(18,411,868)
7,693,983
144,255,508
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เงินกู้ยืมจากบริษัททีเกียวข้ องกัน
เมือวันที 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริ ษทั ได้ทาํ การกูย้ ืมเงินกับบริ ษทั ซิกน่าอินเตอร์ เนชันแนล มาร์เก็ตติง (ประเทศไทย) เป็ น
จํานวน 100 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอตั ราดอกเบียร้ อยละ 2.85 ต่อปี และมีกาํ หนดชําระคืนในวันที 15 มิถุนายน พ.ศ.
2562 โดยไม่มีสินทรัพย์คาประกั
ํ
น

16

หนีสินจากสัญญาประกันภัย
ยอดคงเหลือของหนีสินจากสัญญาประกันภัย ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงั นี
พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

สํารองค่าสินไหมทดแทน
- ค่าสิ นไหมทดแทนทีเกิดขึนทีได้รับรายงานแล้ว
- ค่าสิ นไหมทดแทนทีเกิดขึนแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
รวมสํารองค่าสินไหมทดแทน

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

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

สํารองเบียประกันภัย
- สํารองเบียประกันภัยทียังไม่ถือเป็ นรายได้
รวมสํารองเบียประกันภัย

449,165,740
449,165,740

344,224,996
344,224,996

รวมหนี สินจากสัญญาประกันภัย

632,259,408

462,224,968
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หนีสินจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)
16.1 สํารองประกันภัยสํ าหรับสัญญาประกันภัยระยะสัน

ยอดคงเหลือต้นปี
ค่าสิ นไหมทดแทนทีเกิดขึนระหว่างปี
การเปลียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน
ทีเกิดขึนในปี ก่อน
การเปลียนแปลงทีเกิดจากข้อสมมติฐานในการคํานวณ
สํารองค่าสินไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

117,999,972
662,526,676

106,723,454
414,918,908

83,188,007

63,714,438

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

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

บริ ษทั ได้มีก ารวัด มู ลค่ าสํารองค่ าสิ น ไหมทดแทนที เกิ ด แล้ว แต่ย งั ไม่ได้ร ายงาน (IBNR) ใช้วิธี BornhuetterFerguson (B-F) Method โดย B-F Factor ทีใช้ในการคํานวณ ประมาณการจากประสบการณ์ในอดีตของบริ ษทั โดย
แยกข้อมูลตามประเภทของการประกันภัยด้วยสมมุติฐานอัตราส่ วนค่าสินไหมทดแทนทีคาดว่าจะเกิดขึน (ELR)
โดยจะมีการทบทวนสมมติฐานปี ละหนึ งครัง บริ ษทั ได้มีการศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนจาก
ข้ อ มู ล ในอดี ต เพื อสร้ างสมมติ ฐ านสํ า หรั บ ค่ า ประมาณการที ดี ที สุ ดของค่ า ใช้ จ่ า ยใ นการจั ด การ
ค่าสิ นไหมทดแทนจากการเฉลียถ่วงนําหนัก
16.1.1 การวิเคราะห์ การครบกําหนดของการจ่ายชําระของสํ ารองค่าสิ นไหมทดแทน

สํารองค่าสินไหมทดแทนทีคาดว่าจะจ่ายชําระน้อยกว่า 1 ปี
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนทีคาดว่าจะจ่ายชําระระหว่าง 1 - 2 ปี
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนทีคาดว่าจะจ่ายชําระระหว่าง 2 - 5 ปี
สํารองค่าสินไหมทดแทนทีคาดว่าจะจ่ายชําระเกินกว่า 5 ปี
รวมสํารองค่าสินไหมทดแทนทีคาดว่าจะจ่ายชําระ

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

160,898,341
19,149,552
3,045,775
183,093,668

106,037,704
11,330,012
632,256
117,999,972
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หนีสินจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)
16.1 สํารองประกันภัยสํ าหรับสัญญาประกันภัยระยะสัน (ต่อ)
16.1.2 การวิเคราะห์ ความอ่อนไหวของการเปลียนแปลงข้ อสมมติหลัก
พ.ศ. 2561

อัตราส่วนค่าสิ นไหม
ทดแทนทีคาดว่าจะเกิ ดขึน
อัตราส่วนค่าจัดการสิ นไหม
ทดแทนทีสามารถจัดสรรได้

ผลกระทบต่ อเงินสํารอง
ค่าสิ นไหมทดแทนและ
ค่าจัดการสินไหมทดแทน ผลกระทบต่ อกําไร
ทีสามารถจัดสรรได้
ขาดทุน
บาท
บาท

การเปลียนแปลง
ในข้อสมมติ

ผลกระทบต่ อ
สินทรัพย์จากการ
ประกันภัยต่ อ

ผลกระทบต่ อ
ส่ วนของเจ้ าของ
บาท

+ ร้อยละ 5
- ร้อยละ 5

-

8,968,799
(8,968,799)

(8,968,799)
8,968,799

(8,968,799)
8,968,799

+ ร้อยละ 5
- ร้อยละ 5

-

185,885
(185,885)

(185,885)
185,885

(185,885)
185,885

ผลกระทบต่ อเงินสํารอง
ค่าสิ นไหมทดแทนและ
ค่าจัดการสินไหมทดแทน ผลกระทบต่ อกําไร
ทีสามารถจัดสรรได้
ขาดทุน
บาท
บาท

ผลกระทบต่ อ
ส่ วนของเจ้ าของ
บาท

พ.ศ. 2560

อัตราส่วนค่าสิ นไหม
ทดแทนทีคาดว่าจะเกิ ดขึน
อัตราส่วนค่าจัดการสิ นไหม
ทดแทนทีสามารถจัดสรรได้

การเปลียนแปลง
ในข้อสมมติ

ผลกระทบต่ อ
สินทรัพย์จากการ
ประกันภัยต่ อ

+ 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
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หนีสินจากสั ญญาประกันภัย (ต่อ)
16.1 สํ ารองประกันภัยสํ าหรับสั ญญาประกันภัยระยะสัน (ต่อ)
16.1.3 ตารางค่ าสิ นไหมทดแทนก่ อนการประกันภัยต่อ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ปี อุบัตเิ หตุ / ปี ทีรายงาน
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน :
- ณ สิ นปี อุบตั ิเหตุ
- หนึ งปี ถัดไป
- สองปี ถัดไป
- สามปี ถัดไป
- สี ปี ถัดไป
- ห้าปี ถัดไป
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนสัมบูรณ์
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม
รวม
ประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน
สําหรับอุบตั ิเหตุกอ่ น พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

รวม

288,639,293
245,453,285
246,103,578
247,689,615
247,734,015
247,837,615

299,838,312
294,152,475
297,555,728
297,811,582
298,714,461
-

311,370,794
303,101,089
296,250,222
296,955,703
-

378,618,806
355,367,812
357,925,903
-

464,148,309
436,781,506
-

737,996,954
-

2,480,612,468
1,634,856,167
1,197,835,431
842,456,900
546,448,476
247,837,615

247,837,615
247,837,615

298,714,461
298,481,662

296,955,703
296,955,703

357,925,903
356,168,017

436,781,506
429,483,632

737,996,954
564,816,547

2,376,212,142
2,193,743,176

-

232,799

-

1,757,886

7,297,874

173,180,407

182,468,966

รวมสํารองค่าสิ นไหมทดแทน

624,702
183,093,668

บริ ษทั ไม่มีการประกันภัยต่อออก ดังนันบริ ษทั ไม่มีการเปิ ดเผยตารางค่าสิ นไหมทดแทนสุ ทธิ
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หนีสินจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)
16.2 สํารองเบียประกันภัยทียังไม่ ถือเป็ นรายได้

ยอดคงเหลือต้นปี
เบียประกันภัยรับสําหรับปี
เบียประกันภัยทีถือเป็ นรายได้ในปี
ยอดคงเหลือปลายปี
17

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

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

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

เจ้าหนีบริษัทประกันภัยต่อ

เงินค้างจ่ายเกียวกับการประกันภัยต่อ
เจ้าหนีประกันภัยต่ออืน
เงินค้างจ่ายประกันภัยต่อบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 27(ข))
รวมหนี สินจากการประกันภัยต่อ

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

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

25,755,757
20,257,525
1,629,513
47,642,795
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ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน

ผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

23,215,621

10,369,232

โครงการผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ
โครงการเป็ นโครงการเกษียณอายุ ตามอัตราเงินเดือนเดือนสุ ดท้ายซึงให้ผลประโยชน์แก่สมาชิกในรู ปการประกันระดับ
เงินเกษียณอายุทีจะได้รับ โดยผลประโยชน์ทีให้จะขึนอยู่กบั ระยะเวลาการทํางานและเงินเดือนในปี สุดท้ายของสมาชิก
ก่อนทีจะเกษียณอายุภายใต้กฎหมายแรงงานไทย
การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการหนี สินผลประโยชน์เมือเกษียณอายุระหว่างปี มีดงั นี

ณ วันที 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปี ปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ณ วันที 31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

10,369,232
5,654,099
676,183
6,516,107
23,215,621

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

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์เมือเกษียณอายุของพนักงานระยะยาวทีรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ มีดงั ต่อไปนี

ต้นทุนบริ การปี ปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
รวมค่าใช้จ่าย

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

5,654,099
676,183
6,330,282

166,749
302,016
486,765
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ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
โครงการผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ (ต่อ)
ข้อสมมติทีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี

อัตราคิดลด
อัตราการเพิมของเงินเดือน
การเกษียณอายุ
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

ร้อยละ 3.0
ร้อยละ 6.5
60 ปี
ร้อยละ 8-23

ร้อยละ 3.0
ร้อยละ 7.5
60 ปี
ร้อยละ 12

ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ เมือเกษียณอายุ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
การเปลียนแปลง
การเพิมขึน
การลดลง
ในข้อสมมติ
ของข้ อสมมติ
ของข้ อสมมติ
อัตราคิดลด
อัตราการเพิมขึนของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

ร้อยละ 1
ร้อยละ 1
ร้อยละ 1

ลดลง ร้อยละ 14
เพิมขึน ร้อยละ 16
ลดลง ร้อยละ 16

เพิมขึน ร้อยละ 17
ลดลง ร้อยละ 14
เพิมขึน ร้อยละ 19

ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ เมือเกษียณอายุ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
การเปลียนแปลง
การเพิมขึน
การลดลง
ในข้อสมมติ
ของข้ อสมมติ
ของข้ อสมมติ
อัตราคิดลด
อัตราการเพิมขึนของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

ร้อยละ 1
ร้อยละ 1
ร้อยละ 1

ลดลง ร้อยละ 14
เพิมขึน ร้อยละ 16
ลดลง ร้อยละ 17

เพิมขึน ร้อยละ 17
ลดลง ร้อยละ 14
เพิมขึน ร้อยละ 20
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ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
โครงการผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ (ต่อ)
การวิเคราะห์ค วามอ่อนไหวข้างต้น นี อ้างอิงจากการเปลียนแปลงข้อสมมติ ขณะทีให้ขอ้ สมมติอืนคงที ในทางปฏิบตั ิ
สถานการณ์ ด ัง กล่ า วยากที จะเกิ ด ขึ น และการเปลี ยนแปลงในข้อ สมมติ อ าจมี ค วามสัม พัน ธ์ ก ัน ในการคํา นวณ
การวิเคราะห์ค วามอ่อนไหวของภาระผูกพัน ผลประโยชน์เมือเกษี ยณอายุที มี ต่อการเปลียนแปลงในข้อ สมมติ ห ลัก
ได้ใช้วิธีเดียวกับ (มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมือเกษียณอายุคาํ นวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที
ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน)ในการคํานวณหนี สิ นบําเหน็จบํานาญ
ทีรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน
ระยะเวลาถัวเฉลียถ่วงนําหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คือ
19.63 ปี (พ.ศ. 2560 : 19.35 ปี )
การวิเคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชําระผลประโยชน์เมือเกษียณอายุทีไม่มีการคิดลด

ผลประโยชน์ทีคาดว่าจะจ่ายชําระน้อยกว่า 1 ปี
ผลประโยชน์ทีคาดว่าจะจ่ายชําระระหว่าง 1-2 ปี
ผลประโยชน์ทีคาดว่าจะจ่ายชําระระหว่าง 2-5 ปี
ผลประโยชน์ทีคาดว่าจะจ่ายชําระเกินกว่า 5 ปี
รวมผลประโยชน์ทคาดว่
ี าจะจ่ายชําระ
19

หนีสินอืน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่านายหน้าค้างจ่าย
เจ้าหนีบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 27 (ข))
เจ้าหนีเช็คค้างจ่าย
ประมาณการค่ารื อถอน
อืน ๆ
รวมหนี สินอืน

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

188,830,627
188,830,627

97,544,838
97,544,838

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

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

382,761,707
33,480,441
25,326,501
21,358,007
13,214,735
79,605,302
555,746,693
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ทุนเรือนหุ้น

ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2561
การออกหุน้
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

จํานวนหุ้น

หุ้นสามัญ
ทีออกจําหน่ าย
บาท

รวม
บาท

148,015,500
148,015,500

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

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

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 หุ้นสามัญจดทะเบียนทังหมดมี จาํ นวน 148,015,500 หุ้น (พ.ศ. 2560 : 148,015,500 หุ้น)
ซึงมีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท (พ.ศ. 2560 : 10 บาท) หุน้ ทังหมดได้ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
ในการประชุมวิส ามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ครังที 1/2560 เมือวัน ที 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ผูถ้ ือหุ้น ได้มีมติ อนุ มตั ิเพิ มทุน
จดทะเบียนของบริ ษทั จากหุ ้นสามัญจํานวน 138,015,500 หุ้น โดยมีมูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็ นหุ้นสามัญจํานวน
148,015,500 หุ้น โดยมี มู ล ค่ าที ตราไว้หุ้น ละ 10 บาท บริ ษ ัท ได้จ ดทะเบี ย นเพิ มทุ น กับ กระทรวงพาณิ ช ย์เ มื อวัน ที
30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560
21

การจ่ ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
บริ ษทั Cigna Corporation ซึ งเป็ นบริ ษทั มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ ค (New York Stock Exchange)
มีโครงการจัดสรรหุน้ ให้แก่พนักงานในกลุ่มบริ ษทั ในระหว่างปี สิ นสุ ดวัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2560 ภายใต้โครงการ
Cigna long term incentive plan ได้มีการจัดสรรหุ้นหรื อเงินสดมูลค่าเทียบเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของหุน้ ณ วันทีให้สิทธิ
แก่พนักงานทุกคน โดยบริ ษทั มีการจัดสรรหุ ้นให้กบั พนักงาน จํานวน 2,885 หุ้น ซึ งมีมูลค่า 12.02 ล้านบาท และเงิ นสด
จํานวน 4.03 ล้านบาท รวมมูลค่าทังสิ น 16.05 ล้านบาท โดยพนักงานจะได้สิท ธิในการรับหุ ้นหรื อเงิน สดทันทีใ นวัน ที
ได้รับจัดสรรสิ ทธิ ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจะบันทึกบัญชีทงจํ
ั านวนซึงเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 2
เรื องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ เงินสดทีบริ ษทั สํารองจ่ายพนักงานจะถูกเรี ยกเก็บจากบริ ษทั Cigna Global Holding
Inc. ซึ งเป็ นบริ ษทั ในเครื อ เงิ นปั นผลทีคาดว่าจะจ่ ายในอนาคตจากการจัด สรรหุ้นจะจ่ ายโดยตรงจากบริ ษ ัท Cigna
Corporation ไปยังพนักงานทีได้รับสิทธิ
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การจ่ ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ (ต่อ)
รายการเคลือนไหวของจํานวนสิทธิซือหุ้นทีคงเหลือทีเกียวข้องแสดงได้ดงั นี

ณ วันที 1 มกราคม
สิ ทธิซือหุน้ ทีมีการให้สิทธิ
สิ ทธิซือหุน้ ทีถูกริ บ
สิ ทธิซือหุน้ ทีมีการใช้สิทธิ
สิ ทธิซือหุน้ ทีหมดอายุ
ณ วันที 31 ธันวาคม
22

พ.ศ. 2561
จํานวนหุ้น

พ.ศ. 2560
จํานวนหุ้น

-

2,885
(2,885)
-

ทุนสํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ
หลังจากหักส่ วนของขาดทุน สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองนี จะมีมูลค่ าไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบีย น
สํารองนี ไม่สามารถนําไปจ่ ายเงิน ปั น ผลได้ ณ วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั มีทุน สํารองตามกฎหมายจํานวน
11.05 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 : 11.05 ล้านบาท)

23

ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายพนักงานทีไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
และการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกียวกับอาคารสถานทีและอุปกรณ์ทีไม่ใช่ค่าใช้จ่าย
การรับประกันภัย
ค่าภาษีอากร
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริ มการขาย
เบียปรับและเงินเพิมภาษีมูลค่าเพิม
ภาษีมูลค่าเพิมทีขอคืนไม่ได้
ภาษีซือต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอืน
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

567,787,558

502,339,244

126,509,223
667,889
89,629,985
(41,943,611)
52,503,517
134,170
390,232,823
1,185,521,554

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

เงินเดือนและค่าแรง
เงินประกันสังคม
เงินสมทบโครงการเงินทุนสํารองเลียงชีพ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงานอืน
รวมค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน (หมายเหตุ 23)
25

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

426,876,056
2,967,228
55,012,920
82,931,354
567,787,558

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

ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้สาํ หรับกําไรก่อนหักภาษีของกิจการมียอดจํานวนเงินทีแตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบัญชีคูณกับภาษีของ
ประเทศทีกิจการตังอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี :

ขาดทุนก่อนภาษี
ภาษีคาํ นวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20
ผลกระทบทางภาษี :
รายได้ทได้
ี รับการยกเว้นทางภาษีและค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถนํามาหักภาษีได้
รายการทีไม่ได้บนั ทึกเป็ นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายได้ภาษีเงินได้

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

(67,000,003)
13,400,001

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

7,699,693
8,908,828
30,008,522

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

อัตราภาษีเงินได้ถวั เฉลียเป็ นร้อยละ 45 (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 1)
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ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ (ต่อ)
พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

-

-

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
รายการทีเกิดจากผลแตกต่างชัวคราว
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

30,008,522
30,008,522

3,496,899
3,496,899

รวมรายได้ ภาษีเงินได้

30,008,522

3,496,899

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั สําหรับกําไรทางภาษีสาํ หรับปี
รวมภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั

ภาษีเงินได้ที(ลด) / เพิม ทีเกียวข้องกับองค์ประกอบในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน มีดงั นี
พ.ศ. 2561
ภาษี
ก่อนภาษี (ลด) / เพิม
บาท
บาท
การเปลียนแปลงในมูลค่าของ
เงินลงทุนเผือขาย
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

99,298

(19,860)

หลังภาษี
บาท
79,438

พ.ศ. 2560
ภาษี
ก่อนภาษี (ลด) / เพิม
บาท
บาท
80,451

(6,516,107) 1,303,221 (5,212,886) (3,745,814)
(6,416,809) 1,283,361 (5,133,448) (3,665,363)

(16,090)

หลังภาษี
บาท
64,361

749,163 (2,996,651)
733,073 (2,932,290)

ภาษีเงินได้ที(ลด) / เพิม ในส่วนของผูถ้ ือหุน้ โดยตรงมีดงั นี

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 13)

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

1,283,361
1,283,361

733,073
733,073
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กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน
กําไร(ขาดทุ น )ต่ อหุ ้นขันพื นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุ น)สุ ทธิ สําหรั บปี ที เป็ นของหุ ้น สามัญด้วยจํานวน
หุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี

ขาดทุนสุทธิสาํ หรับปี ทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีชําระแล้วและออกจําหน่าย (หุน้ )
ขาดทุนต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท)
27

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

(36,991,481)
148,015,500
(0.25)

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

รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน
กิจการและบุคคลทีมีความสัมพันธ์กบั บริษทั ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม โดยผ่านกิจการอืนแห่งหนึงหรื อมากกว่า โดยที
บุคคลหรื อกิจการนันมีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึง
บริ ษทั ทีดําเนินธุรกิจการลงทุน บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน ถือเป็ นกิจการทีเกียวข้องกับบริ ษทั บริ ษทั ร่ วม
และบุคคลทีเป็ นเจ้าของส่ วนได้เสี ยในสิ ทธิ ออกเสี ยงของบริ ษทั ซึ งมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญเหนื อกิจการ ผูบ้ ริ หาร
สําคัญรวมทังกรรมการและพนักงานของบริ ษทั ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวทีใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านัน กิจการและ
บุคคลทังหมดถือเป็ นบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกับบริ ษทั
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการ บริ ษทั คํานึงถึงเนือหาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั ซิกน่า คอร์ปเปอเรชัน (บริ ษทั แม่สูงสุด)
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รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)
บริ ษทั มีรายการระหว่างบริ ษทั ย่อยในกลุ่มของบริ ษทั ซิกน่ า คอร์ปเปอเรชัน ทีสําคัญดังนี
ก)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้ อืน
บริ ษทั ซิกน่ าอินเตอร์เนชันแนล มาร์ เก็ตติง
(ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ซิกน่ า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์ เก็ตติง
(ประเทศไทย) จํากัด

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

นโยบายราคา

240,000

240,000 ตามสัญญาทีตกลงกัน

4,800,000

3,400,000 ตามสัญญาทีตกลงกัน

ค่าจ้างและค่ าบําเหน็จ
บริ ษทั ซิกน่ า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์ เก็ตติง
(ประเทศไทย) จํากัด

129,227,910

85,212,087 ตามสัญญาทีตกลงกัน

ค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัยอืน
บริ ษทั ซิกน่ า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์ เก็ตติง
(ประเทศไทย) จํากัด

39,237,257

6,000,000 ตามสัญญาทีตกลงกัน

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

25,599,493
22,274,091
20,822,760
-

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

ตามสัญญาทีตกลงกัน
ตามสัญญาทีตกลงกัน
ตามสัญญาทีตกลงกัน
ตามสัญญาทีตกลงกัน
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รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)
บริ ษทั มีรายการระหว่างบริ ษทั ย่อยในกลุ่มของบริ ษทั ซิกน่ า คอร์ปเปอเรชัน ทีสําคัญดังนี (ต่อ)
ข)

งบแสดงฐานะการเงิน

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

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

เจ้าหนีประกันภัยต่อบริษัททีเกียวข้องกัน
Cigna Global Reinsurance Company (หมายเหตุ 17)

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

42,800
134,368

42,800
524,441

1,956,032
2,888,001
9,856,498
107,000
14,984,699

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

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

22,640,271
5,931,662
2,658,257
29,402,268
6,652,470
284,123
67,569,051

1,561,644
1,838,605
5,536,340
1,908,032
13,974,220
507,660
25,326,501

2,139,662
2,139,662

1,629,513
1,629,513
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รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)
บริ ษทั มีรายการระหว่างบริ ษทั ย่อยในกลุ่มของบริ ษทั ซิกน่ า คอร์ปเปอเรชัน ทีสําคัญดังนี (ต่อ)
ข)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

เงินกู้ยืมจากบริษัททีเกียวข้ องกัน
บริ ษทั ซิกน่าอินเตอร์เนชันแนล มาร์เก็ตติง
(ประเทศไทย) จํากัด (หมายเหตุ 15)

ค)

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

ค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุด
ในระหว่า งปี สิ นสุ ด วัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บริ ษ ัท มี ค่าใช้จ่ ายผลประโยชน์พ นัก งาน
สําหรับกรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี

ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์ระยะยาว
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พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

69,283,958
2,329,805
71,613,763

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

หลักทรัพย์วางไว้กบั นายทะเบียน
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เงิ นฝากธนาคารที มีระยะเวลาครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือน จํานวน 55 ล้านบาท และ
พันธบัตรรัฐบาลไทยทีมีราคาตราไว้จาํ นวน 40 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 : เงินฝากธนาคารทีมีระยะเวลา ครบกําหนดเกิ นกว่า
3 เดือน จํานวน 60.07 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาลไทยทีมีราคาตราไว้จาํ นวน 40 ล้านบาท) ได้วางไว้กบั นายทะเบียน
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยตามข้อกําหนดในประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย (“คปภ.”) เลขที 8/2552 ลงวันที 26 สิ งหาคม พ.ศ. 2552
เงิ น คําประกัน นี มีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้ อยละยีสิ บห้าของเงิ น สํารองสําหรั บเบียประกันทียังไม่ถือเป็ นรายได้ ณ วันที
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ วันที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2561 เงิ น ฝากธนาคารที มี ร ะยะเวลาครบกํา หนดเกิ น กว่ า 3 เดื อ นจํานวน 14 ล้านบาท
(พ.ศ. 2560 : 14 ล้านบาท) ได้นํา ไปเป็ นหลัก ทรั พ ย์ว างไว้ก ับ นายทะเบี ย นของสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กั บ
และส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และ พ.ศ.2550
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ทรัพย์สินทีมีข้อจํากัด
บริ ษทั ได้นาํ เงินฝากธนาคารทีมีระยะเวลาครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือน นับแต่วนั ทีได้มาจํานวน 0.5 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 :
0.5 ล้านบาท) ไปวางไว้เพือเป็ นหลักทรัพย์คาประกั
ํ
นการใช้บริ การเครื องรู ดบัตร

30

ภาระผูกพัน
บริ ษทั มีภาระผูกพันทีเกิดจากสัญญาเช่าดําเนินงานของอาคารสํานักงานในอนาคตดังต่อไปนี

ครบกําหนดภายใน 1 ปี
ครบกําหนดมากกว่า 1 ปี แต่นอ้ ยกว่า 5 ปี
31

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

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

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

เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
ตามมาตรา 58 มาตรา 80/3 และมาตรา 80/4 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551 บริ ษทั ต้องจ่ายสมทบกองทุนประกันวินาศภัยทุกหกเดือน
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้จ่ายเงินสมทบสะสมเข้ากองทุนประกันวินาศภัยตังแต่ พ.ศ. 2552 เป็ นจํานวนเงิน 48
ล้านบาท (พ.ศ. 2560 : 38 ล้านบาท)
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เหตุการณ์ภายหลังวันทีในงบแสดงฐานะการเงิน
เมือวันที 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับแก้ไขได้ถูกประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา โดยจะมีผล
บังคับใช้เมือพ้นกําหนด 30 วันนับแต่วนั ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา การเปลียนแปลงทีสําคัญได้แก่ค่าชดเชยสําหรั บ
พนักงานที เกษี ยณอายุและมี อายุ งานมากกว่ าหรื อเท่ ากับ 20 ปี จะเปลี ยนจากจํานวน 300 วันของค่ าจ้างอัตราสุ ด ท้าย
เป็ น 400 วันของค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย ผูบ้ ริ หารของกิจการได้ประเมินผลกระทบของการเปลียนแปลงกฎหมายนีต่องบการเงิน
ของกิจการและคาดว่าจะมีผลกระทบจํานวน 4.5 ล้านบาท
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