1

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 2562

หน่วย : ล้านบาท

ความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก

วิศวกรรม
อุบตั ิเหตุส่วน
บุคคล

สุขภาพ

-

-

-

-

-

2,262

2,136 112 4,510

-

-

-

-

-
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อืนๆ

ความเสี ยงภัย
ทรัพย์สิน

รวม

ภาคสมัครใจ

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

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ภาคบังคับ

สิ นค้า

ตัวเรื อ

รายการ

การ
ประกัน
อัคคีภยั

การ
การ
ประกันภัย
ประกันภัย
ทางทะเล
รถยนต์
และขนส่ ง

47

3

100

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 : +662 650 9677
ระบบการควบคุมภายใน
การควบคุมภายในเป็ นกลไกสําคัญของการกํา กับดูแลกิจ การที ดี 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
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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 ัติ 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
นายธีรวุฒิ สุ ธนะเสรีพร
ประสบการณ์
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
รองประธานอาวุโสฝ่ ายบริ หารช่องทางจัดจําหน่าย
บริ ษทั ซิกน่าประกันภัย จํากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการฝ่ ายธุรกิจเสริ ม
บริ ษทั เอกชัย ดิสทริบิวชัน (เทสโก้ โลตัส) จํากัด ประเทศ
ไทย
การศึกษา

Mr.Teeravuth Suthanaseriporn
Experience
Chief Executive Officer
Chief of Distribution 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)
มหาวิทยาลัยซัฟฟอร์ ค รัฐบอสตัน สหรัฐอเมริ กา
Suffolk University (Boston, USA)
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.
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การศึกษา
ปริ ญญาโท การบัญชี
มหาวิทยาลัยมิซซูรี แคนซัสซิ ตี
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ ด้านการเงิน
มหาวิทยาลัยโคโลราโด้ โคโลราโด้สปริ งส์
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Educations
Master of Science in Accounting
University of Missouri, Kansas City
Master of Business Administration in Finance
University of Colorado, Colorado Springs,
USA
Bachelor of Business Admistration
Chulalongkorn University

นายจูเลียน เมงกัล
ประสบการณ์
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้และกลุ่มธุรกิจประกันสุขภาพ
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและผูจ้ ดั การประจําประเทศไทย
บริ ษทั ซิกน่าประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ประธานฝ่ ายขายและการตลาด
บรัษทั พีที เอสุ แรนสิ ซิกน่า
การศึกษา
ปริ ญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และศิลปศาสตร์สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์และการเมือง
มหาวิทยาลัยยอร์ ก สหราชอาณาจักร

Mr.Julian Mengual
Experiences
Chief Executive Officer (CEO) of Southeast Asia
and Regional Health Solutions
Chief Executive Officer and Country Manager
Cigna Insurance Public Company Limited
Acting Chief Executive Officer
PT Asuransi Cigna
Educations

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 and IT Officer

การศึกษา
ปริ ญญาโทเศรษฐศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

Bachelor of Arts in Economics and Politics
University of York, UK

Cigna Insurance Public Company Limited
FSVP – Head of Operation
Advance Life Assurance Public Company Limited
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นายปิ ยะ วราอุบล
ประสบการณ์
รองประธานอาวุโสฝ่ ายกฎหมายและฝ่ ายกํากับดูแลการ
ปฎิบตั ิ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
นางสาวอลิสา มหอานิชานนท์
ประสบการณ์
รองประธานอาวุโสฝ่ ายขายและลูกค้าสัมพันธ์
บริ ษทั ซิกน่าประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนา
บริ ษทั ซิกน่า นิวซี แลนด์
การศึกษา
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่ งจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Mr. Piya Vara-ubol
Experience
Chief Legal and Compliance Officer
Cigna Insurance Public Company Limited
Chief Legal and Compliance Officer
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
Ms. Alisa Mahaarnichanon
Experience
Chief Sales and Customer 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
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. คณะกรรมการชุดย่ อย
. . คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ซิ กน่ า ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้รับ การแต่งตังจากคณะกรรมการ
บริ ษทั โดยในปี 2562 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 ได้รับมติแต่งตังจากคณะกรรมการบริษทั ซิกน่า ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ให้เป็ นกรรมการบริ หารความเสี ยง โดยประกอบด้วยสมาชิกดังต่อไปนี
ตําแหน่ ง

รายชื อกรรมการบริษัท ซึงอยู่ในคณะกรรมการ
บริหารความเสี ยง
นายธีรวุฒิ สุ ธนะเสรี พร

Chief Executive Officer (CEO)

นางสาวชลธิชา ทองไทย

Chief Finance Officer (CFO)

นายเผ่าศิต มหาลวเลิศ

Chief Information and Technology Officer

นางสาวนภา ตรี รัตนาวงศ์

Chief Health, Innovation and Disruption Officer (CHO)

นายปิ ยะ วราอุบล

Chief Legal and Compliance Officer

นางธารี กาญจนโภคิน

Operations Director

นางสาวอลิสา มหอานิ ชานนท์

Chief Sale and Customer Officer

นายดาร์ชาน สิ งห์ ซาทปาล สิงห์

Chief Actuary Officer
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นางสาววรรณภัส นิธิเลิศวิวฒั น์

Human Resources Director

นางสาวชนัญญา จัยสิ น

Acting CMO

นางสาวฐิติมา ชัยพรเมตตา

Director – FP&A

คณะกรรมการบริ หารความเสี ยงมีบทบาทและหน้าทีความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี
1. กําหนดกรอบและนโยบายการบริ หารความเสี ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณาอนุมตั ิ โดยต้อง
ครอบคลุมความเสี ยงทีสําคัญ ทังนี นโยบายการบริ หารความเสี ยงจะต้องเป็ นไปตามกรอบและนโยบายการ
บริ หารความเสี ยงของกลุ่มบริ ษทั ซิกน่า รวมถึงประกาศทีเกียวข้องจากคปภ.
2. ประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิ ทธิผล ในการบริ หารความเสี ยงของบริ ษทั
3. จัด ให้ มี ก ารประชุ ม เป็ นประจํา อย่า งน้อ ยไตรมาสละหนึ งครั ง เพือติ ด ตามสถานะความเสี ยงและการ
เปลียนแปลงความเสี ยงของบริ ษทั รวมถึงติดตามความคืบหน้าในการบริ หารความเสี ยง และให้ขอ้ เสนอแนะ
ในสิ งทีต้องดําเนินการปรับปรุ งแก้ไข เพือให้สอดคล้องกับกรอบการบริ หารความเสี ยง และนโยบายบริ หาร
ความเสี ยงทีกําหนด และรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่างน้อยไตรมาสละหนึงครัง
4. กํากับดูแลกิจกรรมโดยรวมของบริ ษทั ทีเกียวข้องกับความเสี ยง
5. ทําให้มนใจว่
ั าบริ ษทั ดําเนินกิจการภายใต้นโยบายการบริ หารความเสี ยง
6. จัดเตรี ยมแผนบรรเทาความเสี ยงเพือรับมือกับความเสี ยงกรณีฉุกเฉิ น
7. กําหนดระดับความเสี ยงทียอมรับได้ของ CIPCL ซึ งสอดคล้องกับถ้อยแถลงเรื องระดับความเสี ยงทียอมรับได้
(Risk Appetite Statement) ของกลุ่มบริ ษทั ซิ กน่า หรื อของส่วนการตลาดต่างประเทศของซิ กน่า (International
Markets)
8. ทําให้ความเสี ยงแต่ละรายการ เป็ นไปตามความเสี ยงทียอมรับได้ของ CIPCL
9. ทําหน้าที ตัดสิ น ใจในระดับ บริ หารซึ งสามารถเปลี ยนแปลงประเภท และระดับความเสี ยงของ CIPCL ให้
แตกต่างออกไป โดยไม่เป็ นการฝ่ าฝื นระดับความเสี ยงทียอมรับได้ที CIPCL กําหนดไว้ในกลยุทธ์ความเสี ยง
10. ดูแลให้มีการควบคุมการบริ หารความเสี ยงทีเหมาะสมใน CIPCL และใช้การควบคุม (management control)
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
11. ทบทวนผลกระทบทีเกิดขึ นต่อความเสี ยงแต่ละประเภท รวมถึงความเสี ยงทีจะส่ งผลกระทบมากกว่าหนึ ง
แผนก
12. ขอ ติดตาม และประเมิน เหตุการณ์ เหตุเหนือความคาดหมาย และมาตรการบริ หารความเสี ยง ในกรณีทีระดับ
ความเสี ยงใกล้จะเกินระดับขีดจํากัดความเสียง
13. เฝ้าดูและรักษาระดับสภาพคล่องของ CIPCL
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14. รับผิดชอบในการทบทวน และอภิปรายความเสี ยงทีมีการยกระดับมาจากแผนกหรื อฝ่ ายต่างๆ รวมถึงความ
เสี ยงทางด้า นกลยุท ธ์ ห รื อ ด้า นธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท แลกเปลี ยนความคิ ด เห็ น ในปั ญ หาและความเสี ยงที
ผูร้ ับผิดชอบความเสี ยงหยิบยกขึนหารื อ
15. กําหนดแนวปฏิบตั ิของผูบ้ ริ หาร ในกรณีทผูี ร้ ับผิดชอบความเสี ยงไม่ดูแลระดับความเสี ยงให้เป็ นไปตามระดับ
ขีดจํากัดความเสี ยงทีกําหนดไว้
16. อนุมตั ิรายการของความเสี ยงทีมีผลกระทบต่อธุรกิจ (top risks)
17. ส่งเสริ มให้มีวฒั นธรรมการตระหนักถึงความเสียง
18. ระบุและรายงานความเสี ยงทีสําคัญ รวมถึงความเสี ยงทีเกิด ขึ นใหม่ ซึ งอาจมี ผลกระทบต่อส่ วนการตลาด
ต่างประเทศของซิกน่า
19. ปฏิบตั ิการอืนใด ตามทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย ด้วยความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ หารความ
เสี ยง
20. สอบทานนโยบายการบริ ห ารความเสี ยงอย่า งน้อยปี ละครั งเพื อให้แ น่ ใ จว่า เป็ นไปตามข้อกํา หนดของ
สํานักงาน คปภ.ทีระบุไว้ใน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการกํากับการบริ หารแบบองค์รวม และการ
ประเมินความเสี ยงและความมันคงทางการเงินของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ.
. . คณะกรรมการลงทุน
ตําแหน่ ง

รายชื อผู้บริหารของบริษัท ซึงอยู่ใน
คณะกรรมการลงทุน
นายธีรวุฒิ สุ ธนะเสรี พร

ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร (CEO: Chief Executive Officer)

นางสาวชลธิชา ทองไทย

รองประธานอาวุโสฝ่ ายการเงิน (CFO: Chief Financial
Officer)

นายดาร์ชาน สิ งห์ ซาทปาล สิงห์

Chief Actuary Officer

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
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หนีสิ น ฐานะเงินกองทุน ระดับความเสี ยงทียอมรับได้ ผลตอบแทนทีคาดหวัง ความพร้อมของระบบงานและบุคคลากร
ในการรองรับการลงทุน 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. มุ่งเน้นความสําคัญของปัญหา และตระหนักถึงผลกระทบทีเกิดขึน โดยนําเสนอแนวทางแก้ไขอย่างถูกต้อง
เป็ นธรรม เพือให้ปัญหานันๆลุล่วง และลูกค้าได้รับความพึงพอใจสู งสุด
2. วิเคราะห์หาสาเหตุทีแท้จริ ง ทีเป็ นบ่อเกิดของปั ญหา เพือการแก้ไขอย่างตรงประเด็น และพัฒนาปรับปรุงอย่าง
ยังยืน
3. เพือเป็ นศูนย์กลางในการรวบรวมและจัดเก็บเป็ นข้อมูลสถิติ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ในการนําไปวิเคราะห์
หาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ บริ การด้านอืนๆต่อไป
4. เพือกํา หนดเป็ นแนวทางปฏิ บ ตั ิส ํา หรับ พนักงานทุก คน ให้เ ป็ นไปในแนวทางมาตรฐานเดียวกัน 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)
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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 งไม่นอ้ ยกว่า 7 (เจ็ด) คน และกรรมการของบริ ษทั ต้องเป็ น
บุคคลทีมีสัญชาติไทยไม่นอ้ ยกว่า จํานวนทีกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยกําหนด”

 การเลือกตังกรรมการบริ ษทั กรรมการอิสระ ให้กระทําโดยทีประชุมคณะกรรมการบริษทั
 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
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2.6 นโยบายการจ่ ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)
บริ ษทั ฯ มีนโยบายกําหนดค่าตอบแทนของบริ ษทั ฯ ทีชือว่า Compensation Philosophy ซึ งอ้างอิงจากบริ ษทั
แม่ และส่ วนของประเทศไทยด้ว ย เป็ นแนวปฏิ บ ัติส ากลที กํา หนดให้บ ริ ษ ัทในกลุ่ม ซิ กน่ าใช้เช่ น เดี ยวกัน ทัวโลก
ครอบคลุม พนักงานทุกส่ วน ทัง ผูบ้ ริ หาร ซึ งดํา รงสถานะเป็ นกรรมการบริ ษทั และ พนักงานในตําแหน่ งงานอืนๆ
รวมทัง หัวหน้าหน่ วยงานบริ หารความเสี ยง/การปฏิ บ ัติ ตามกฎหมาย/คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย/ตรวจสอบภายใน
นอกจากนี เจ้าหน้าทีในหน่ วยงานคณิตศาสตร์ประกันภัยจะมี Actuarial Qualification Support Policy เพือกําหนดจ่าย
ค่าตอบแทนในกรณีทีพนักงานสอบผ่านการวัดระดับของนักคณิ ตศาสตร์ดา้ นประกันภัย ทําให้พนักงานเกิดการพัฒนา
ทักษะ และความสามารถ ซึ งจะช่วยให้การดําเนินงานของบริ 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 ยงแบบองค์รวม การประเมินความเสี ยงและ
ความมังคงทางการเงิน (ERM/ORSA) ซึ งได้นาํ กรอบการบริ หารความเสี ยงจากบริ ษทั ซิ กน่าในประเทศสหรัฐอเมริ กา
มาปรับใช้ โดยได้มีการพัฒนาเพิมเติมเพือให้กรอบและนโยบายการบริ หารความเสี ยงแบบองค์รวม การประเมินความ
เสี ยงและความมันคงทางการเงินของบริ ษทั ฯ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจ
ประกันภัย เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการกํากับการบริ หารความเสี ยงแบบองค์รวม และการประเมินความ
เสี ยงและความมันคงทางการเงินของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ.
บริ ษทั ฯ มีการนําปราการ 3 ชันมาใช้ (Three Lines of Defense) ซึ งสามารถสรุปได้ดงั นี
ปราการชันที 1 ประกอบด้วย หน่วยธุรกิจหรื อผูร้ ับผิดชอบความเสี ยง มีหน้าทีรับผิดชอบโดยตรงในการระบุ
และบริ หารความเสี ยง รวมถึงการออกแบบและดําเนินการควบคุมความเสี ยง โดยจะต้องให้ความสําคัญกับการบริ หาร
ความเสี ยง และกําหนดให้เป็ นส่วนหนึงของการปฏิบตั งิ านประจําวัน
ปราการชันที 2 คือ หน่วยงานบริ หารความเสี ยง หน่วยงานคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย และหน่วยงานดูแลการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายกฎระเบียบ มีหน้าทีติดตามการดําเนินงานของหน่วยธุรกิจ รวมถึงให้คาํ แนะนําและดําเนินการใดๆ
เพืออํานวยความสะดวกต่อการบริ หารความเสี ยง โดยทัวไปหน่วยงานดังกล่าวต้องมีความเป็ นกลาง
ปราการชันที 3 คือ หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าทีตรวจสอบและประเมินประสิ ทธิภาพของการบริ หาร
ความเสี ยงและการควบคุมภายในของบริษทั โดยจะต้องเป็ นอิสระจากหน่วยงานอืนๆ
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คณะกรรมการบริ ห ารความเสี ยงจะรายงานตรงต่ อคณะกรรมการของบริ ษ ัท ฯ โดยสมาชิ ก ของคณะ
กรรมการบริ หารความเสี ยงได้ครอบคลุมถึงหน่วยงานและกิจกรรมหลักของบริ ษทั 9 กิจกรรม ตามประกาศของ คปภ.
ดังนี
1)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย และการกําหนดเบียประกันภัย

2)

การเสนอขาย และการเก็บเบียประกันภัย

3)

การพิจารณารับประกันภัย

4)

การประเมินสํารองประกันภัย

5)

การบริ หารจัดการค่าสิ นไหมทดแทน

6)

การประกันภัยต่อ

7)

การลงทุนประกอบธุรกิจอืน

8)

การบริ หารสิ นทรัพย์และหนีสิ น

9)

การใช้บริ การจากบุคคลภายนอก

การบริ หารความเสี ยง มี ก ารเชื อมโยงกลยุท ธ์ท างธุ รกิ จ ความเสี ยง และเงิ น กองทุ น เข้า ด้ว ยกัน โดยมี
กระบวนการบริ หารความเสี ยงเป็ นแบบวงจรข้อเสนอแนะ (feedback loop) โดยมีการจัดประเภทความเสี ยงตามคปภ.
ดังนี
1)

ความเสี ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic risk)

2)

ความเสี ยงด้านการประกันภัย (Insurance risk)

3)

ความเสี ยงด้านการตลาด (Market risk)

4)

ความเสี ยงด้านเครดิต (Credit risk)

5)

ความเสี ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk)

6)

ความเสี ยงด้านปฏิบตั ิการ (Operational risk) ซึ งจะรวมถึงการฉ้อฉล (fraud risk)

7)

ความเสี ยงด้านชือเสี ยง (Reputation risk)

8)

ความเสี ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology risk)

9)

ความเสี ยงด้านมหันตภัย (Catastrophe risk) ซึ งจะรวมอยูใ่ นความเสี ยงด้านการประกันภัย

10)

ความเสี ยงทีเกิดใหม่ (Emerging risk)

โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี ยงต้องดูแลให้มีการควบคุม การบริ หารความเสี ยงที เหมาะสม โดยมีการ
ประชุมอย่างน้อยทุกไตรมาส เพือติดตามสถานะของความเสี ยง ความคืบหน้าในการบริ หารความเสี ยง และสิ งที ต้อง
ดําเนินการปรับปรุ งแก้ไข เพือให้สอดคล้องกับกรอบและนโยบายการบริ หารความเสี ยงแบบองค์รวมฯ และรายงานให้
คณะกรรมการบริ ษทั ทราบ
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การประเมินความเสี ยงจะพิจารณาความเสี ยงทีมีอยู่ (current risks) และความเสี ยงอุบตั ิใหม่ (emerging risks)
ในทุกๆ ด้าน โดยแบ่งเป็ นประเภทกว้างๆ ตามนิยามของประเภทความเสี ยงของกลุ่มบริ ษทั ซิกน่า ได้แก่ ความเสี ยงด้าน
กลยุทธ์ ด้านกฎหมายกฎระเบียบ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบตั ิการ ซึงในแต่ละหัวข้อ ได้ครอบคลุมถึงความเสี ยงทีคปภ.
กําหนดไว้ขา้ งต้น เช่น ความเสี ยงด้านการเงิน จะครอบคลุมถึงความเสี ยงด้านการตลาด เครดิต สภาพคล่อง และการ
รักษาเงินกองทุน ความเสี ยงด้านการประกันภัย จะรวมถึง ความเสี ยงจากภัยพิบตั ิ โรคระบาดหรื อมหันตภัย การกระจุก
ตัวของความเสี ยง การกันสํารองไม่เพียงพอ การกําหนดค่าเบีย ความยังยืนของกรมธรรม์ การประกันภัยต่อ ความเสี ยง
ด้านการปฏิบตั ิการ สามารถแตกย่อยเป็ น ความเสี ยงด้านกระบวนการทํางาน การปกป้องข้อมูล ระบบสารสนเทศ การ
ให้บริ การลูกค้า การฉ้อฉลทรัพยากรบุคคล เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดความเสี ยงที ยอมรับได้ (Risk Appetite) ตามแนวทาง Risk Appetite Statement ของกลุ่ม
บริ ษทั ซิ กน่า โดยมีการกําหนดขีดจํากัดความเสี ยงและช่วงเบียงเบนทียอมรับได้ (Risk Limit และ Risk Tolerance) ให้
ละเอียดลงไป เป็ นตัว เลขทีวัดได้ เพือช่ว ยในการแสดงผลของดัชนี ความเสี ยง (Key Risk Indicators: KRI) ว่า อยู่ใน
กรอบของขีดจํากัดความเสี ยงหรื อไม่
ในการประเมินความเสี ยง มีการพิจารณา ระดับความเสี ยงทีต้องการ (Target Risk) และระดับความเสี ยงทีมีอยู่
แล้ว (Inherent Risk) มีการวัดระดับจากสู งมากไปตํามาก ลําดับ โดยมีการให้คะแนนประเมินความเสี ยงโดยรวม ซึ ง
จะคํานวณจากโอกาสและระดับ ความรุ นแรงของผลกระทบ มีการนํา แผนภาพความเสี ยง (Heat Map) มาใช้ในการ
จัดลําดับความเสี ยง เพือช่วยในการรายงานความเสี ยง

อันดับแรก

โดยทัวไปแล้ว ระดับความเสี ยงทียอมรับได้ควรจะเป็ นตํามากถึงปานกลาง ถ้าระดับ ความเสี ยงทีมี อ ยู่แล้ว
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) โดยในการตัดสินใจทีจะยอมรับความเสี ยง (Risk Acceptance) นัน จะขึนอยูก่ บั ความเสี ยงที
ยอมรับ ได้ (Risk Appetite) ของบริ ษ ัท ผูบ้ ริ หารมี หน้าที ในการตัดสิ น ใจว่าจะยอมรั บความเสี ยงอย่างไร โดยเลื อก
ตัดสิ นใจอย่างใดอย่างหนึ ง จากต่อไปนี . ยอมรับ . แบ่งหรือโอนบางส่ วน . ลด . หลีกเลียง ซึงส่ วนใหญ่แล้ว บริ ษทั
ฯจะเลือกลดความเสี ยง
บริษทั ฯ มีวฒั นธรรมการบริ หารความเสี ยงมาจากระดับผูบ้ ริ หาร (Tone at the Top) คือมีการให้ความสําคัญกับ
การบริ หารความเสี ยงมาจากผูบ้ ริ หารระดับสู งในบริ ษทั แม่ทีสหรัฐอเมริ กา มีหน่วยงานบริ หารความเสี ยงระดับ โลก
ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ โดยหน่วยงานบริ หารระดับความเสี ยงระดับประเทศ จะมีการรายงานผลการบริ หาร
ความเสี ยงต่อระดับ ภู มิ ภ าค และส่ ว นการตลาดต่ า งประเทศของซิ ก น่ า (APAC Risk Committee and International
Markets Risk Committee) ทุกไตรมาส มีการรายงานและติดตามผลบริ หารความเสี ยงเป็ นรายเดือนต่อหัวหน้าหน่วยงาน
หน่วยงานบริ หารความเสี ยงระดับภูมิภาค (APAC Risk Management) นอกจากนี ทางหัวหน้าหน่วยงานบริ หารความ
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เสี ยงระดับภูมิภาค จะเข้ามามีส่วนร่ วมในการร่ วมประชุมของคณะกรรมการบริ หารความเสี ยงในประเทศไทยทุกไตร
มาส โดยผ่านการประชุมทางออนไลน์ ทังนี ได้มีการรายงานผลของการบริ หารความเสี ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee) เป็ นรายไตรมาสอีกด้วย
ในส่วนของการสรุปผลรายงานการบริ หารความเสี ยง นอกจากทีมีรายงานการบริ หารความเสียงต่อคปภ.ตามที
กําหนดแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ยังต้องมีการนําส่ งต่อหน่ วยงานบริ ห ารความเสี ยงในส่ วนการตลาดต่า งประเทศของซิ ก น่ า
(International Markets Risk Management) เป็ นรายเดือน สําหรับการรายงานความเสี ยหายทีเกิ ดขึนจากการปฏิบตั ิการ
(Operational Loss Near Miss Incident) และเป็ นรายไตรมาส สํา หรั บรายงานการประเมิ นความเสี ยงหลัก (Top Risk
Assessment)
การสื อสารกรอบและนโยบายการบริ หารความเสี ยงแบบองค์รวมฯ รวมถึงแนวทางปฏิบตั ิในการบริ หารความ
เสี ยง มีการสื อสารไปยังผูบ้ ริ หารระดับสูง ผูบ้ ริ หารหรื อหัวหน้าฝ่ าย และพนักงานทุกคน เพือให้ทราบถึงกรอบ นโยบาย
แนวทางปฏิบตั ิในการบริ ห ารความเสี ยงของบริ ษทั รวมถึงกระตุน้ ให้ผูบ้ ริ หารมี ความกระตือรื อร้น เข้าใจ และให้
ความสําคัญ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ทีจะได้รับ และให้ความร่ วมมือในการบริ หารความเสี ยง เพือสร้างความตระหนัก
ถึงหน้าทีและคุณค่าของการบริ หารความเสี ยง และส่ งเสริ ม ให้มีการรายงานความเสี ยงแก่หัวหน้างาน หรื อฝ่ ายบริ หาร
ความเสี ยงทันทีทีมีเหตุการณ์ความเสี ยงเกิดขึน โดยมีการอบรมบุคลากรสําคัญของบริ ษทั ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความ
ระมัดระวัง และความตระหนักถึงความเสี ยงที อาจจะเกิดขึน และมีผลกระทบต่อฝ่ ายงานของตน หรื อต่อองค์กร ทังนี
บริ ษทั ได้มี การบูรณาการการบริ หารความเสี ยงเข้ากับการตัดสิ นใจทางธุ รกิ จ การกํากับดูแลกิจการ และการควบคุม
ภายในของบริ ษทั เช่น มีการจํากัดทุนประกัน (sum insured) ในระบบพิจารณารับประกัน (underwriting) มีการคํานึงถึง
ความเสี ยงในการหาหรื อเข้าร่ วมธุ รกิจกับคู่คา้ รายใหม่ มีการคํานึงถึงความเสี ยงในการเปลียนแปลงของเทคโนโลยี
(disruption) ต่อความสามารถในการแข่งขัน ของบริ ษทั โดยผ่านการกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนธุ รกิจรวมถึ ง
เงินกองทุน เพือรองรับกับการเปลียนแปลงต่างๆ
โดยสรุ ป กระบวนการพืนฐานของการบริ หารความเสี ยงแบบองค์รวม ทีเชือมโยงกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ และ
การบริ หารเงินกองทุนทีเสมอต้นเสมอปลาย จะช่ว ยให้เ กิ ดวัฒนธรรมการตระหนักถึง ความเสี ยงในบริ ษทั การใช้
กระบวนการบริ หารความเสี ยงและการกํากับดูแลทีมีอยูน่ ี จะสะท้อนให้เห็นในดัชนีชีตาม และดัชนีชีนํา เพือการพัฒนา
อย่างต่อเนือง อีกทัง ระบบการเฝ้าระวังทีมีประสิ ทธิภาพ จะช่วยให้บริ ษทั ฯ ห่างไกลจากความเสี ยงทีอาจจะกระทบและ
ลดทอนการเติบโตของธุรกิจ
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
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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 นกระแสเงินสดทังระยะสันและระยะยาว 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
ทังนีสําหรั บข้อมูลเชิงปริ มาณให้ มรี ายละเอียด ดังนี
รายการ
สิ นทรัพย์ลงทุน
(Total Investment Assets)
สิ นทรัพย์สภาพคล่อง
(Total Liquid Assets)
หนีสิ นรวม
หนีสิ นตามสัญญาประกันภัย

ปี 2562
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
1,363
1,410

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2561
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
979
1,020

1,361

1,371

978

982

1,598
886

1,540
833

1,383
632

1,344
593

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
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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
ความเสี ยงสู งสุดของแต่ละภัยที สามารถจะรับประกันภัยไว้ได้เพือป้ องกันกรณีการรับประกันภัยทีมีความเสี ยงสู งเกิน
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
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ทังนีสําหรั บข้อมูลเชิงปริ มาณให้ มีรายละเอียด ดังนี
หน่วย : ล้านบาท
จํานวน
69
-

รายการ
สํารองประกันภัยส่วนทีเรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ

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 BornhuetterFerguson (B-F) Method โดยตัวประมาณ B-F Factor สําหรั บใช้ในการคํานวณสํา รองค่า สิ นไหมทดแทน
โดยแยกข้อมูลตามประเภทของการประกันภัย



การคํานวณสํารองค่าสิ นไหมทดแทนทีได้รับรายงานแล้วและการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนยังไม่สินสุ ด

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

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2562
ปี 2561
ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน

หนีสิ นจากสัญญาประกันภัย
- สํารองเบียประกันภัยทียังไม่ถือเป็ นรายได้
629
546
449
383
(Premium liabilities)
- สํารองค่าสินไหมทดแทน
257
288
183
211
(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 อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
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- 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 อันเนืองมาจากวัตถุประสงค์และวิธีการทีแตกต่างกันใน
การประเมินตามทีกล่าวไว้ขา้ งต้น ทังนีผูท้ ีจะนําข้อมูลไปใช้ควรศึกษาและทําความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์แนว
ทางการประเมินราคาหนีสิ นจากสัญญาประกันภัยทังสองให้ถีถ้วนก่อนตัดสิ นใจ

6. การลงทุนของบริษัท
นโยบายว่าด้วยการลงทุน
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
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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
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

หน่วย : ล้านบาท
มูลค่า ณ วันที 31 ธันวาคม
ปี 2562

ราคาบัญชี

ปี 2561

945

ราคาประเมิน
945

285

ราคาบัญชี
715

ราคาประเมิน
715

294

183

186

1

39

1

38

132
-

132
-

81
-

81
-

-

-

-

-

1,363

1,410

980

1,020

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
2562
2561
4,660
3,774
4,480
3,669
23
19
(93)
(42)

2562

2561
26
76

21
81

102
540
(34)

102
536
(17)

คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
เบี ยประกันภัยรับเพิมขึนจากปี ทีแล้ว ซึ งเป็ นไปตามแผนดําเนิ นงานการกระตุน้ ยอดขายให้เพิมขึนในระยะยาวอย่าง
ต่อเนื อง เช่น มีการขยายฐานของกลุ่มลูกค้าหลักซึ งเป็ นลูกค้าบัตรเครดิต ผ่านทังทางพันธมิตรสถาบันการเงิน และพันธมิตรกับ
ธุรกิจประเภทอืนๆเพิมขึนอย่างต่อเนื อง การขยายฐานลูกค้าประเภทประกันกลุ่มซึงเริ มในช่วงปลายปี 2561 รวมทังมีการพัฒนา
ระบบของช่องทางการขายผ่านทางอินเตอร์ เน็ตและขยายช่องทางการจําหน่ายโดยตรงเพือเพิมศักยภาพในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้ามากขึนและยังมีการรักษาความยังยืนของลูกค้าเดิมให้คงอยูอ่ ย่างต่อเนื องยาวนาน
ขาดทุนสุทธิ เพิมขึนจากปี ก่อนเนืองจากค่าสินไหมทดแทนรวมเพิมขึนจากการทีบริ ษทั ฯมีผลิตภัณฑ์เกียวกับสุขภาพที
เข้าถึงการใช้ชีวิตประจําวันของลูกค้าได้มากขึน รวมถึงมีบริ การทีลูกค้าสามารถเข้ารักษาพยาบาลโดยไม่ตอ้ งสํารองจ่าย ผ่าน
บัตรประกันสุ ขภาพเพือเพิมความสะดวกให้แก่ลูกค้าซึ งสอดคล้องกับอัตราส่วนค่าสิ นไหมทดแทน ( Loss Ratio) ทีเพิมขึน ส่วน
ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอืนๆเพิมขึนจากการลงทุนเพิมช่องทางการขายเป็ นผลให้มีการเพิมการลงทุนในสิ นทรัพย์ การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ บริ ษทั ยังคงให้ความสําคัญกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็ นทีรู้จกั มากขึน รวมทังเพิม
ทรัพยากรบุคคลทีมีความรู้ความสามารถ ซึ งการมุ่งเน้นลงทุนด้านต่างๆทีเพิมขึนเพือจะพัฒนาให้ยอดขายและธุ รกิจเติบโตอย่าง
ต่อเนืองในอนาคต
อัตราส่ วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) เพิมขึนเนื องจากบริ ษทั ฯมีการการเพิมกระแสเงินสดจากการเพิมทุนเพือรองรับ
แผนการเติบโตของธุรกิจ
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ความเพียงพอของเงินกองทุน
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัยว่าด้วยการกําหนด
ประเภทและชนิ ดของเงินกองทุน รวมทังหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริ ษทั ประกัน
วินาศภัย
บริ ษทั ฯมีวตั 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) โดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ทีมีความรู้ความชํานาญเทียบเท่ามาตรฐานสากลใน
การประเมินราคาสิ นทรัพย์และหนีสิ นของบริ ษทั ฯ
ทังนีสําหรั บข้อมูลเชิ งปริ มาณ ให้ มีรายละเอียด ดังนี
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

ณ วันที 31 ธันวาคม
2562

2561

สิ นทรัพย์รวม
1,861
1,557
หนีสิ นรวม
1,540
1,344
- หนีสินจากสัญญาประกันภัย
833
593
- หนีสินอืน
707
751
ส่วนของเจ้าของ
320
213
อัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน(ร้อยละ)
258
308
เงินกองทุนทีสามารถนํามาใช้ได้ทงหมด
ั
320
213
เงินกองทุนทีต้องดํารงตามกฎหมาย
124
69
หมายเหตุ - ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกําหนดประเภทและ
ชนิ ดของเงินกองทุน รวมทังหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริ ษทั ประกัน
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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. 2562
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รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ซิกน่า ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินของบริษทั ซิกน่ า ประกันภัย จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) แสดงฐานะการเงินของบริษทั ณ วันที
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สนสุ
ิ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินทีตรวจสอบ
งบการเงินของบริษทั ประกอบด้วย
 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ิ ดวันเดียวกัน
 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สนสุ
ิ ดวันเดียวกัน
 งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของสําหรับปี สนสุ
ิ ดวันเดียวกัน และ
 งบกระแสเงินสดสําหรับปี สนสุ
ี าคัญ
 หมายเหตุประกอบงบการเงินซึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทสํ
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ป ฏิบ ัติง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรับ ผิดชอบของข้า พเจ้า ได้ก ล่า วไว้ใ นส่ ว นของ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากบริษทั
ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเกียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินทีกําหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ป ฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน ๆ ซึงเป็ น ไปตาม
ข้อกําหนดเหล่านี ข้าพเจ้าเชือว่าหลักฐานการสอบบัญชีทข้ี าพเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี โดยถูกต้องตามทีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผูบ้ ริหารพิจารณาว่าจําเป็ น เพือให้สามารถจัดทํางบการเงินทีปราศจาก
การแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทั ในการดําเนินงานต่อเนือง เปิ ดเผยเรือง
ทีเกียวกับการดําเนินงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนือง เว้นแต่
ผูบ้ ริหารมีความตังใจทีจะเลิกบริษทั หรือหยุดดําเนินงาน หรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนืองต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีช่วยผูบ้ ริหารในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ น
การตรวจสอบของข้า พเจ้ามีว ัตถุป ระสงค์เ พือให้ไ ด้ความเชือมันอย่า งสมเหตุส มผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีซงรวมความเห็
ึ
นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชือมันในระดับสูงแต่ไม่ไ ด้เป็ น
การรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ น
สาระสําคัญทีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคัญเมือ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการทีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินเหล่านี
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยียงผูป้ ระกอบวิชาชีพและการสังเกตและสงสัย
เยียงผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง




ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือตอบสนองต่อความเสียงเหล่านัน และได้
หลักฐานการสอบบัญชีทเพี
ี ยงพอและเหมาะสมเพือเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสียงทีไม่พบ
ข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึงเป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสียงทีเกิดจากข้อผิดพลาด
เนืองจากการทุจริตอาจเกียวกับการสมรูร้ ่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตังใจละเว้นการแสดงข้อมูล
การแสดงข้อมูลทีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธ ีการตรวจสอบทีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั
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ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผูี ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องซึงจัดทําขึนโดยผูบ้ ริหาร
สรุปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนืองของกรรมการจากหลักฐานการ
สอบบัญชีทได้
ี รบั และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญทีเกียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอาจเป็
ี
น
เหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของบริษทั ในการดําเนินงานต่อเนืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกต
ถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินทีเกียวข้อง หรือถ้าการเปิ ดเผยดัง กล่า วไม่เพียงพอ ความเห็น ของข้าพเจ้าจะ
เปลียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึนอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีทได้
ี รบั จนถึงวันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชีของ
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนือง
ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงิน แสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีทําให้มกี ารนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สอสารกั
ื
บผูบ้ ริหารในเรืองต่าง ๆ ทีสําคัญซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีได้วางแผนไว้ ประเด็น
ทีมีนัยสําคัญทีพบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องทีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

ไพบูล ตันกูล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 4298
กรุงเทพมหานคร
21 เมษายน พ.ศ. 2563
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บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

9

624,950,013
102,211,748
2,771,702
68,817,572

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

10
11
12
13
14

736,975,407
39,688,803
93,051,800
66,686,878
152,395,121

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

1,887,549,044

1,582,485,323

หมายเหตุ
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบียประกันภัยค้างรับสุ ทธิ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
ลูกหนีจากสัญญาประกันภัยต่อ
สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ส่ วนปรับปรุงอาคารและอุ ปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนสุ ทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ
สินทรัพย์อืน
รวมสินทรัพย์

7
8
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บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

876,099,554
36,366,013
56,725,852
25,478,236
603,703,429

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

1,598,373,084

1,383,055,272

1,663,155,000

1,480,155,000

1,663,155,000
(10,413,509)
16,050,801

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

(17,970,620)
635,574

(7,450,447)
143,799

หนี สินและส่วนของเจ้าของ
หนี สิน
เงินกู้ยมื จากบริษทั ทีเกียวข้อ งกัน
หนีสินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนีบริษทั ประกันภัยต่อ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีหกั ณ ทีจ่ายค้างจ่าย
หนีสินอืน

15
16
17
18
19

รวมหนี สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ จํานวน 166,315,500 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 10 บาท
(พ.ศ. 2561 : 148,015,500 หุ้น)
20
ทุนทีออกและชํา ระแล้ว
หุ้นสามัญ จํานวน 166,315,500 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 10 บาท
(พ.ศ. 2561 : 148,015,500 หุ้น)
ส่ วนตําจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
สํารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
21
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - สุ ทธิจากภาษี
ส่ วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน - สุ ทธิจากภาษี
ขาดทุนสะสม
จัดสรรแล้ว - สํา รองตามกฎหมาย
22
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี สินและส่วนของเจ้าของ

11,050,000
11,050,000
(1,373,331,286) (1,290,105,593)
289,175,960

199,430,051

1,887,549,044

1,582,485,323
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บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

รายได้
เบียประกันภัยรับ
หัก เบียประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ

4,665,258,520 3,778,130,452
(5,642,193)
(3,980,046)

เบียประกันภัยรับสุ ทธิ
หัก สํารองเบียประกันภัยทียังไม่ถอื เป็ นรายได้เพิมจากปี ก่อน

4,659,616,327 3,774,150,406
(179,848,026) (104,940,744)

16.2

เบียประกันภัยทีถือเป็ นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
รายได้อนื

4,479,768,301 3,669,209,662
12,898,279
9,506,698
10,124,701
9,880,960

รวมรายได้

4,502,791,281 3,688,597,320

ค่าใช้จ่าย
ค่าสินไหมทดแทน
หัก ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบํา เหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอืน
ค่าใช้จ่ายในการดํา เนินงาน

1,145,700,392
710,596,986
23

รวมค่าใช้จ่าย

ขาดทุนสุทธิ

1,410,336,182 1,201,261,153
1,316,727,633 1,185,521,554
4,583,361,193 3,755,597,323

ขาดทุนก่อนภาษี เงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้

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

25

(80,569,912)
(2,655,781)

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

(83,225,693)

(36,991,481)
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บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ )
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

(13,150,217)

(6,516,107)

2,630,044

1,303,221

(10,520,173)

(5,212,886)

1,466,311

99,298

(851,592)

-

(122,944)

(19,860)

491,775

79,438

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี

(10,028,398)

(5,133,448)

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

(93,254,091)

(42,124,929)

(0.54)

(0.25)

หมายเหตุ
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื น
รายการทีจะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยังกํา ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
18
ภาษีเงินได้ของรายการทีจะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยังกํา ไร
หรือ ขาดทุนในภายหลัง
25
รวมรายการทีจะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยังกํา ไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
รายการทีจะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกํา ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือขาย
10
ผลกํา ไรจากการขายเงินลงทุนเผือขาย
ทีโอนเข้าไปยังกํา ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
10
ภาษีเงินได้เกียวกับรายการทีจะจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
25
รวมรายการทีจะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกํา ไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง

ขาดทุนต่อหุ้น
ขาดทุนต่อหุ้นขันพืนฐาน

26
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บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
องค์ประกอบอืนส่ วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้นทีออก
และชํา ระแล้ว
บาท

ส่ วนตําจากการ
รวมธุรกิ จภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
บาท

การจ่ายโดย
ใช้ ห้นุ เป็ นเกณฑ์
บาท

การวัดมูลค่าใหม่
ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
- สุทธิ จากภาษี
บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2561
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ หลัง ออกจากงาน (หมายเหตุ 18)
การเปลียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน
เผือขายสุทธิจากภาษี (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)

ยอดคงเหลือ 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

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2562
การเพิมหุ้นสามัญ (หมายเหตุ 20)
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ หลัง ออกจากงาน (หมายเหตุ 18)
การเปลียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน
เผือขายสุทธิจากภาษี (หมายเหตุ 10)
ผลกําไรจากการขายเงิน ลงทุน เผือขายทีโอนเข้า
ไปยังกําไรหรือขาดทุนสุทธิจากภาษี (หมายเหตุ 10)
ขาดทุนสุทธิ

1,480,155,000
183,000,000

(10,413,509)
-

16,050,801
-

(7,450,447)
-

143,799
-

11,050,000
-

(1,290,105,593)
-

199,430,051
183,000,000

-

-

-

(10,520,173)

-

-

-

(10,520,173)

-

-

-

-

1,173,049

-

-

1,173,049

-

-

-

-

(681,274)
-

-

(83,225,693)

(681,274)
(83,225,693)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

1,663,155,000

(10,413,509)

16,050,801

(17,970,620)

635,574

11,050,000

(1,373,331,286)

289,175,960

ส่ วนเกิ นจากการ
กํา ไร(ขาดทุน)สะสม
เปลียนแปลง
มูลค่าเงิ นลงทุน
จัดสรรแล้ว - สุทธิ จากภาษี สํา รองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท
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บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ
กระแสเงิ นสดได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิ จกรรมดําเนิ นงาน
เบียประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินรับเกียวกับการประกันภัยต่อ
ดอกเบียรับ
รายได้อนื
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบํา เหน็ จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอืน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย
เงินรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินจ่ายสําหรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินรับสําหรับเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินจ่ายสําหรับเงินฝากสถาบันการเงิน
เงิน สดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
กระแสเงิ นสดได้มาจาก(ใช้ ไปใน)กิ จกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงิน สดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงิ นสดได้มาจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษทั ทีเกียวข้องกัน
เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ยืมจากบริษทั ทีเกียวข้องกัน
เงินสดจ่ายชําระดอกเบียเงินกู้ยืมจากบริษทั ทีเกียวข้องกัน
เงินสดรับจากการเพิมทุน

15
15
20

เงิน สดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ มขึนสุทธิ
เงิน สดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้น ปี
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดปลายปี

7

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

4,616,577,404
85,049,704
4,300,857
10,156,556
(1,068,113,665)
(651,605,508)
(1,396,155,376)
(1,200,356,581)
(73,861)
249,224,082
(395,000,000)
276,050,000
(441,050,000)

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)

89,003,612

78,207,166

5,741
(15,123,714)
(85,696,070)

83,131
(46,371,036)
(3,832,580)

(100,814,043)

(50,120,485)

190,000,000
(290,000,000)
(6,661,192)
183,000,000

-

76,338,808

-

64,528,377
560,421,636

28,086,681
532,334,955

624,950,013

560,421,636
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บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

1

ข้อมูลทัวไป
บริษทั ซิกน่ า ประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีทอยู
ี ่ตามทีได้จดทะเบียนไว้ดงั นี
เลขที 598 อาคารคิวเฮ้าส์เพลินจิต ชัน 7 และชัน 10 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
บริษทั ประกอบธุรกิจประกันภัยวินาศภัยประเภทการประกันอุบตั เิ หตุส่วนบุคคลและการประกันสุขภาพ
งบการเงินได้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการของบริษทั เมือวันที 21 เมษายน พ.ศ. 2563

2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีทสํี าคัญ ทีใช้ในการจัดทํางบการเงินมีดงั ต่อไปนี
2.1

เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
งบการเงิน ได้จดั ทําขึนตามหลักการบัญชีท ีรับรองทัวไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี
พ.ศ. 2543 ซึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงิน ของไทยทีออกภายใต้
พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามรูปแบบทีกําหนดโดยประกาศของคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือง หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือนไข และระยะเวลา ในการจัดทําและยืน
งบการเงินและรายงานเกียวกับผลการดําเนินงานของบริษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที 4 มีนาคม
พ.ศ. 2559 (“ประกาศ คปภ.”)
งบการเงินได้จดั ทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที
อธิบายในนโยบายการบัญชี
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงินในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการ
ทางบัญชีทสํี าคัญและการใช้ดลุ ยพินิจของผูบ้ ริหารซึงจัดทําขึนตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชี
ของบริษทั ไปถือปฏิบตั ิ และต้องเปิ ดเผยเรืองการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร หรือ ความซับซ้อน หรือเกียวกับ
ข้อสมมติฐานและประมาณการทีมีนยั สําคัญต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที 5
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึนจากงบการเงินตามกฎหมายทีเป็ นภาษาไทย ในกรณีทมีี เนือความขัดแย้ง
กันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับใหม่ และฉบับ ปรับ ปรุง ที เกี ยวข้อ งและมี ผลกระทบที มี
นัยสําคัญต่อบริษทั
2.2.1 บริษทั ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิ บตั ิ สําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีเริ มต้นตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ก)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที 2 (ปรับปรุง 2561) เรือง การจ่ายโดยใช้ ห้ นุ
เป็ นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 2 ได้ปรับปรุงโดยอธิบายให้ชดั เจนขึนเกียวกับ
- การวัดมูลค่าของรายการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทชํี าระด้วยเงินสด
- วิธกี ารทางบัญชีสําหรับการปรับปรุงเงือนไขและข้อกําหนดของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ น
เกณฑ์ทเปลี
ี ยนการจัดประเภทจากการจ่ายชําระด้วยเงิน สดเป็ นการจ่ายชําระด้วยตรา
สารทุน
ทังนี ยังได้ให้ข้อยกเว้นในการจัดประเภทกรณีทกิี จการต้องหัก ณ ทีจ่ายภาษีของพนักงาน
ทีเกียวข้องกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ น เกณฑ์เ พือนํ า ส่งให้ห น่ วยงานกํากับดูแลภาษี ให้ถ ือ
เสมือนว่า เป็ น การจ่า ยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ประเภทชําระด้วยตราสารทุนทังหมด ซึงเดิม
จะต้องรับรูส้ ว่ นของภาษีดงั กล่าวเป็ นการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ประเภททีชําระด้วยเงินสด

ข)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที 4 (ปรับปรุง 2561) เรือง สัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที 4 ได้มีก ารปรับ ปรุง เพิมทางเลือ กแก่ บ ริษัท
ประกันภัย โดยยกเว้น การถือปฏิบัตติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9 และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 7 เป็ นการชัวคราว สําหรับกิจการทีเลือกทางเลือก
ดังกล่าวให้ถือ ปฏิบ ัตติ ามแนวปฏิบัตทิ างการบัญชี เรือง เครืองมือทางการเงิน และการ
เปิ ดเผยข้อมูลสํา หรับธุรกิจประกันภัย ทีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ จนกว่ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที 17 เรือง สัญญาประกันภัย จะมีผลบังคับใช้

ค)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที 1 เรื อง การนํ ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินมาใช้เป็ นครังแรก
มาตรฐานฉบับนีกล่าวถึงวิธีการปฏิบตั ทิ างบัญชีเมือกลุ่มบริษทั ถือปฏิบตั มิ าตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน (TFRS) ในการจัดทํางบการเงินเป็ นครังแรก มาตรฐานฉบับนี ให้ข้อยกเว้นทีเป็ น
ทางเลือกจากการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ นการเฉพาะ และ
กําหนดให้ถอื ปฏิบตั ติ ามข้อยกเว้นจากข้อกําหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในบางเรือง
และกําหนดการเปิ ดเผยข้อมูลเพืออธิบายผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานทางการเงิน
และกระแสเงินสดของกิจการจากการเปลียนแปลงหลักการบัญชีทรัี บรองทัวไปทีใช้ก่อนหน้ามาใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับใหม่ และฉบับ ปรับ ปรุง ที เกี ยวข้อ งและมี ผลกระทบที มี
นัยสําคัญต่อบริษทั (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่ และฉบับปรับปรุง ที มี ผลบังคับใช้ ส ําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีในหรือตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2563
บริษทั ประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึงยังไม่มี
ผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีสนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดังนี
ก)

เครืองมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทเกี
ี ยวข้องกับเครืองมือทางการเงิน ได้แก่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 32
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 16
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 19

เรือง การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน
เรือง การเปิ ดเผยข้อมูลเครืองมือทางการเงิน
เรือง เครืองมือทางการเงิน
เรือง การป้ องกันความเสียงของเงินลงทุนสุทธิ
ในหน่วยงานต่างประเทศ
เรือง การชําระหนีสินทางการเงินด้วยตราสาร
ทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกียวกับเครืองมือทางการเงินกลุ่มนีกล่าวถึงการจัดประเภท
รายการ การวัดมูลค่าและการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงิน การด้อย
ค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน การบัญชีป้องกันความเสียง การแสดงรายการ และการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกียวกับเครืองมือทางการเงิน
ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษทั ได้ผ่านเงือนไขการยกเว้นการถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที 9 เรือง เครืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทาง
เงินฉบับที 7 เรืองการเปิ ดเผยข้อมูลเครืองมือทางการเงิน เป็ นการชัวคราว ตามข้อกําหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางเงิน ฉบับที 4 (ปรับปรุง 2561) เรือง สัญญาประกันภัย และบริษทั
สามารถถือปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี เรือง เครืองมือทางการเงิน และการเปิ ดเผย
ข้อมูลสําหรับธุรกิจประกันภัย (“แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี ฯ”) เนืองจากบริษทั ไม่เคยถือปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 9 มาก่อน และกิจกรรมของบริษทั เกียวข้องกับ
การประกัน ภัยอย่างมีนัย สํา คัญ โดยมูลค่า ตามบัญชีข องหนีสินจากสัญญาภายใต้ข อบเขต
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 4 (ปรับปรุง 2561) เรือง สัญญาประกันภัย ณ วันที
1 มกราคม พ.ศ. 2561 ร้อยละ 86.25 ของมูลค่าตามบัญชีของหนีสินทังหมดและบริษทั ไม่ไ ด้
ประกอบกิจกรรมทีไม่เกียวข้องกับการประกันอย่างมีนัยสําคัญ โดยบริษทั เลือกปฏิบตั ติ ามแนว
ปฏิบตั ทิ างการบัญชีฯ จากการประเมิน เบืองต้นผูบ้ ริหารคาดว่าบริษทั จะได้รบั ผลกระทบใน
เรืองดังต่อไปนี
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับใหม่ และฉบับ ปรับ ปรุง ที เกี ยวข้อ งและมี ผลกระทบที มี
นัยสําคัญต่อบริษทั (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่ และฉบับปรับปรุง ที มี ผลบังคับใช้ ส ําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีในหรือตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ต่อ)
ก)

เครืองมือทางการเงิน (ต่อ)
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนซึงปั จจุบนั
ถูกจัดประเภทรายการเป็ นเงิน ลงทุนทัวไป และแสดงรายการด้วยราคาทุนหัก การด้อยค่า
จะต้องเปลียนการจัดประเภทรายการเป็ น เงิน ลงทุ น ในหลัก ทรัพ ย์เ ผือขายและวัด มูล ค่ า
ภายหลังด้วยมูลค่ายุตธิ รรมตามนโยบายบัญชีทเปิ
ี ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
10 และรับรูร้ ายการปรับปรุง ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563
การด้อยค่า
ข้อกําหนดการด้อยค่ากล่าวถึงการบัญชีสาํ หรับผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนต่ อ
เงินลงทุนในตราสารหนีทีจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนทีจะถือจนครบกําหนดและเงินลงทุนเผือ
ขาย โดยคํานึงถึงการคาดการณ์ในอนาคตและไม่จาํ เป็ นต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ดา้ นเครดิตขึน
ก่อน บริษทั ต้องพิจารณาการเปลียนแปลงในคุณภาพเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเป็ นสาม
ระดับ โดยในแต่ละระดับจะกําหนดวิธกี ารวัดค่าเผือการด้อยค่าและการคํานวณวิธดี อกเบียที
แท้จริงทีแตกต่างกันไป ได้แก่
-

ระดับที 1 หากความเสียงด้านเครดิตของเครืองมือทางการเงินไม่เพิมขึนอย่างมีนัยสําคัญ
นับตังแต่การรับรูร้ ายการเมือเริมแรก ค่าเผือผลขาดทุนของเครืองมือทางการเงินจะถูกวัด
มูลค่าด้วยจํานวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนใน 12 เดือนข้างหน้า
ระดับที 2 หากความเสียงด้านเครดิตของเครืองมือทางการเงินเพิมขึนอย่างมีนัยสําคัญ
นับตังแต่การรับรู้รายการเมือแรกเริม ค่าเผือผลขาดทุนของเครืองมือทางการเงินจะถูก
วัดมูลค่าด้วยจํานวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุ
ระดับที 3 เมือสินทรัพย์ทางการเงินเข้าเงือนไขเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินทีมีการด้อยค่า
ด้านเครดิต ค่าเผือผลขาดทุน ของเครืองมือทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยจํา นวนเงิน
เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุ
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับใหม่ และฉบับ ปรับ ปรุง ที เกี ยวข้อ งและมี ผลกระทบที มี
นัยสําคัญต่อบริษทั (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่ และฉบับปรับปรุง ที มี ผลบังคับใช้ ส ําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีในหรือตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ต่อ)
ก)

เครืองมือทางการเงิน (ต่อ)
ดังนัน วิธกี ารคํานวณค่าเผือการด้อยค่า จะเปลียนจากการรับ รู้ผลขาดทุน การด้อยค่า เมือ
เกิดขึนเป็ นวิธกี ารรับรูผ้ ลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนซึงจะคํานวณด้วยโมเดลของ
บริษทั โดยคํา นึง ถึง ข้อ มูลคาดการณ์ในอนาคต ผลขาดทุน ด้านเครดิต จะรับรู้ในกําไรหรือ
ขาดทุน
ผลกระทบเมือถือปฏิบตั คิ รังแรก
ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษทั จะปรับใช้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี เรือง เครืองมือทาง
การเงิน และการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับธุรกิจประกันภัย โดยรับรูก้ ารปรับปรุงเมือเริมนํ าแนว
ปฏิบตั มิ าใช้ครังแรกในกําไรสะสมต้นงวด จากการประเมินผลกระทบเบืองต้น ผูบ้ ริหารคาดว่า
บริษทั จะต้องรับรูผ้ ลกระทบของกําไรสะสมทีมีสาระสําคัญดังนี
-

การเปลียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนทัวไปทีเปลียนแปลงการวัดมูลค่าจากเดิมแสดงด้วย
ราคาทุนหักค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุนให้แสดงด้วยวิธมี ูลค่ายุตธิ รรมทีกําหนดให้
การเปลียนแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
การเปลียนแปลงวิธกี ารคํานวณค่าเผือด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารหนีทีจะถือจนครบ
กําหนดและเงินลงทุนในตราสารหนีเผือขายตามข้อกําหนดของแนวปฏิบตั ฯิ

ทังนี ผูบ้ ริหารของบริษทั อยู่ระหว่างการประเมินจํานวนผลกระทบของการนําแนวปฏิบ ัตฯิ มา
ใช้เป็ นครังแรก
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับใหม่ และฉบับ ปรับ ปรุง ที เกี ยวข้อ งและมี ผลกระทบที มี
นัยสําคัญต่อบริษทั (ต่อ)
2.2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที มีผลบังคับใช้ สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีในหรือตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ต่อ)
ข)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 ส่งผลให้บริษทั รับรูส้ ญ
ั ญาเช่าเกือบทังหมดทีบริษทั
เป็ นผูเ้ ช่าในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไม่ตอ้ งจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาเช่า
การเงินอีกต่อไป บริษทั ต้องรับรูส้ นิ ทรัพย์ (สิทธิในการใช้สนิ ทรัพย์ทเช่
ี า) และหนีสินตามสัญญา
เช่า เว้นแต่เป็ นสัญญาเช่าระยะสันหรือเป็ นสัญญาเช่าสินทรัพย์ทมีี มลู ค่าตํา
ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษทั จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 เรือง
สัญญาเช่า มาถือปฏิบตั ิ โดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยการปรับปรุงยอดยกมาของกําไรสะสม
(modified retrospective) จากการประเมินผลกระทบเบืองต้น ผู้บริหารคาดว่าบริษัทจะได้ร ับ
ผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยการรับรูห้ นีสินตามสัญญา
เช่าเกียวกับสัญญาเช่าอาคาร ซึงเคยจัดประเภทเป็ น ‘สัญญาเช่าดําเนินงาน’ ภายใต้หลักการของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 17 เรือง สัญญาเช่า
โดยบริษทั จะรับรูร้ ายการจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 เรือง สัญญา
เช่า มาถือปฏิบตั ิ ดังนี
- หนีสินตามสัญญาเช่าจะรับรูต้ ามภาระผูกพันของค่าเช่าคิดลดด้วยอัตราดอกเบียเงินกู้ยมื
ส่วนเพิมของผูเ้ ช่าและ
- สินทรัพย์ส ทิ ธิการใช้จะรับรูเ้ ท่ากับมูลค่าหนี สินตามสัญญาเช่า ณ วัน เริมใช้มาตรฐาน
ปรับปรุงด้วยจํานวนเงินทีต้องจ่า ยชําระตามสัญญาเช่าทีจ่ายล่วงหน้าในหรือก่อนวัน ที
นํามาปฏิบตั ใิ ช้ครังแรกและ
- ปรับปรุงยอดยกมาของกําไรสะสมของกลุ่มกิจการจากการกลับรายการค่าเช่าค้างจ่ายซึง
เกิดจากการรับ รู้ค่ า เช่ า เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยตามจํ า นวนเงิน ทีต้อ งจ่ า ยภายใต้ส ัญ ญาเช่ า
ดําเนินงานด้วยวิธเี ส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
ทังนี ผูบ้ ริหารของบริษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินจํานวนผลกระทบของการนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่ามาใช้เป็ นครังแรก
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับใหม่ และฉบับ ปรับ ปรุง ที เกี ยวข้อ งและมี ผลกระทบที มี
นัยสําคัญต่อบริษทั (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่ และฉบับปรับปรุง ที มี ผลบังคับใช้ ส ําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีในหรือตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ต่อ)
ค)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่ฉบับอืนๆ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่ซึงจะมีผลกระทบอย่ างมี
สาระสําคัญต่อกลุม่ กิจการ ได้แก่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 12
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 19
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 23
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 28
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 3
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 11
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 23

เรือง ภาษีเงินได้
เรือง ผลประโยชน์พนักงาน
เรือง ต้นทุนการกูย้ มื
เรือง เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
เรือง การรวมธุรกิจ
เรือง เครืองมือทางการเงิน
เรือง การร่วมการงาน
เรือง ความไม่แน่นอนเกียวกับวิธกี าร
ทางภาษีเงินได้

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 12 เรือง ภาษี เงิ นได้ ได้อธิบายให้ชดั เจนว่า การ
รับ รู้ผ ลกระทบทางภาษีเ งิน ได้ข องเงิน ปั น ผลจากตราสารทุ น ให้ร ับ รู้ภ าษีเ งิน ได้โ ดยให้
สอดคล้องกับการรับรูร้ ายการหรือเหตุการณ์ในอดีตทีทําให้เกิดกําไรทีนํามาจัดสรรเงินปั นผล
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที 19 เรือง ผลประโยชน์ ของพนักงาน (การแก้ไข
โครงการ การลดขนาดโครงการ หรือการจ่ายชําระผลประโยชน์ ) ได้อธิบายให้ชดั เจน
เกียวกับวิธีการบัญชีสาํ หรับกรณีทมีี การแก้ไ ขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรือการจ่าย
ชําระผลประโยชน์ของโครงการผลประโยชน์ทกํี าหนดไว้ โดยเมือการเปลียนแปลงโครงการได้
เกิดขึน กิจการจะต้องใช้ข้อสมมติทีเป็ นปั จจุ บัน ณ วันทีทีมีการแก้ไขโครงการ การลดขนาด
โครงการ หรือการจ่ายชําระผลประโยชน์ ในการคํานวณต้นทุนบริการในปั จจุบนั และดอกเบีย
สุทธิสาํ หรับระยะเวลาทีเหลือของรอบระยะเวลารายงานภายหลังการเปลียนแปลงดังกล่าว
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับใหม่ และฉบับ ปรับ ปรุง ที เกี ยวข้อ งและมี ผลกระทบที มี
นัยสําคัญต่อบริษทั (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่ และฉบับปรับปรุง ที มี ผลบังคับใช้ ส ําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีในหรือตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ต่อ)
ค)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่ฉบับอืนๆ (ต่อ)
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที 23 เรือง ต้นทุนการกู้ยืม ได้อธิบายให้ชดั เจนว่า
หากสินทรัพย์ทเข้
ี า เงือนไขทีเกิดจากเงินทีกู้มาโดยเฉพาะนันอยู่ในสภาพพร้อมใช้ไ ด้ตาม
ประสงค์หรือพร้อมทีจะขาย ยอดคงเหลือของเงินทีกูม้ าโดยเฉพาะดังกล่าว กิจการต้องนํามา
รวมเป็ นส่วนหนึงของเงินกูย้ มื ทีมีวตั ถุประสงค์ทวไปด้
ั
วย
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที 28 เรือง เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
(ส่วนได้เสียระยะยาวในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า) ได้อธิบายให้ชดั เจนยิงขึนเกียวกับส่วน
ได้เสียระยะยาวในบริษทั ร่วมและการร่วมค้าซึงโดยเนือหาแล้วถือเป็ นส่วนหนึงของเงินลงทุน
สุทธิในบริษทั ร่วมและการร่วมค้านัน แต่ไม่ได้นําวิธสี ่วนได้เสียมาถือปฏิบตั ิ กิจการจะต้องถือ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน ก่อนรับรู้
การปั นส่วนผลขาดทุนและการด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที 28 เรือง เงินลงทุนใน
บริษทั ร่วมและการร่วมค้า
การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 3 เรือง การรวมธุรกิ จ ได้อธิบาย
ให้ชดั เจนว่า เมือกิจการได้มาซึงการควบคุมของธุรกิจทีเป็ นการดําเนินงานร่วมกัน ทีถือเป็ น
การรวมธุรกิจจากการทยอยซือ ส่วนได้เสียเดิมทีมีอยูก่ ่อนหน้าจะถูกวัดมูลค่าใหม่
การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที 9 เรื อง เครื องมื อทางการเงิ น
(เงือนไขการชําระก่อนกําหนดและค่าชดเชยที ติ ดลบ) การปรับปรุงทําให้กจิ การสามารถ
วัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินบางรายการทีมีเงือนไขการชําระก่อนกําหนด ทีมีค่าชดเชยใน
มูลค่าทีติดลบ มีสทิ ธิทจะวั
ี ดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจํา หน่ ายแทนการวัดมูลค่า ด้วยวิธีมูลค่า
ยุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน ซึงสินทรัพย์เหล่านีรวมถึงเงินให้กยู้ มื บางประเภทและตราสาร
หนี โดยการทีจะวัดมูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจําหน่ายได้นนค่
ั าชดเชยในมูลค่าทีติดลบจะต้อง
เป็ นจํานวนเงินทีสมเหตุสมผลสําหรับการยกเลิกสัญญาก่อนกําหนด และตามโมเดลธุรกิจกลุ่ม
กิจการถือสินทรัพย์นนเพื
ั อรับกระแสเงินสดตามสัญญา
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับใหม่ และฉบับ ปรับ ปรุง ที เกี ยวข้อ งและมี ผลกระทบที มี
นัยสําคัญต่อบริษทั (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่ และฉบับปรับปรุง ที มี ผลบังคับใช้ ส ําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีในหรือตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 (ต่อ)
ค)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่ฉบับอืนๆ (ต่อ)
การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที 11 เรือง การร่วมการงาน ได้อธิบาย
ให้ชดั เจนว่า เมือกิจการได้มาซึงการควบคุมร่วมของธุรกิจทีเป็ นการดําเนินงานร่วมกัน ส่วนได้เสีย
เดิมทีมีอยูก่ อ่ นหน้าจะต้องไม่วดั มูลค่าใหม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที 23 เรือง ความไม่แน่ นอนเกี ยวกับ
วิ ธีการทางภาษี เงิ นได้ ได้อธิบายวิธีการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและสินทรัพย์และหนีสินภาษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั ในกรณีทมีี ความไม่
แน่นอนเกียวกับวิธกี ารทางภาษีเงินได้ ในเรืองดังต่อไปนี
-

-

กิจการต้องสมมติว่า หน่ ว ยงานจัดเก็บ ภาษีจะตรวจสอบวิธีก ารทางภาษีที มีค วามไม่
แน่นอน และมีความรูเ้ กียวกับข้อมูลทีเกียวข้องทังหมดอย่างครบถ้วน โดยไม่นําเหตุผลว่า
จะตรวจพบหรือไม่มาเป็ นข้อในการพิจารณา
หากกิจการสรุปว่า ไม่มคี วามเป็ น ไปได้ค่อนข้า งแน่ ทหน่
ี วยงานจัดเก็บ ภาษีจะยอมรับ
วิธกี ารทางภาษีทมีี ความไม่แน่นอน กิจการต้องสะท้อนผลกระทบของความไม่แน่ นอนใน
การคํานวณบัญชีภาษีเงินได้ดว้ ย
กิจการต้องประเมินการใช้ดลุ ยพินิจหรือประมาณการใหม่ เมือข้อเท็จจริงและสถานการณ์ทเคย
ี
อ้างอิงในการใช้ ดุลยพินิจหรือประมาณการมีการเปลียนแปลงไป หรือข้อมูลใหม่ท ีส่งผล
กระทบต่อการใช้ดลุ ยพินิจหรือประมาณการ

ทังนี ผูบ้ ริหารของบริษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการนํามาตรฐานทางการเงินเหล่านี
มาใช้เป็ นครังแรก
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.3

การจัดประเภทสัญญา
สัญญาซึงบริษทั (ในฐานะผูร้ บั ประกันภัย) รับโอนความเสียงด้านการรับประกันภัยทีมีนัยสําคัญ จากคูส่ ญ
ั ญา
อีกฝ่ ายหนึงผูเ้ อาประกันภัย โดยบริษทั ตกลงจะชดใช้คา่ สินไหมทดแทนให้แก่ผเู้ อาประกันภัย หากเหตุการณ์
ในอนาคตอันไม่แน่ นอนทีระบุไว้ (เหตุการณ์ท เอาประกั
ี
นภัย) เกิดผลในทางลบต่อผูเ้ อาประกันภัยถือเป็ น
สัญญาประกันภัย ทังนีสัญญาทีทําให้ผอู้ อกมีความเสียงทางการเงินแต่ไม่มคี วามเสียงด้านการรับประกันภัย
ไม่ถอื เป็ นสัญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยระยะสัน หมายถึง สัญญาประกันภัยทีมีระยะเวลาคุม้ ครองภายใต้สญ
ั ญาไม่เกิน 1 ปี
สัญ ญาประกันภัย ระยะยาว หมายถึง สัญญาประกันภัย ทีให้ค วามคุ้ม ครองโรคร้า ยแรง การประกัน ภัย
อุบตั เิ หตุ หรือการประกันภัยสุขภาพ ทีมีระยะเวลาของสัญญาเกินกว่า 1 ปี หรือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี
แต่มกี ารรับรองการต่ออายุอตั โนมัต ิ ซึงบริษทั ประกันภัยไม่สามารถบอกเลิกสัญญา และไม่สามารถปรับเพิม/
ลดเบียประกันภัย รวมถึงเปลียนแปลงผลประโยชน์ใด ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยตลอดอายุสญ
ั ญาได้

2.4

การทดสอบความเพียงพอของหนี สิ น
ณ วันสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทั ได้ทําการประเมินหนีสินจากสัญญาประกันภัยทีรับรูไ้ ว้ในงบการเงิน
ว่าเพียงพอหรือไม่ โดยใช้ประมาณการปั จจุบนั ของกระแสเงินสดในอนาคตทีเกิดจากสัญญาประกันภัย หาก
การประเมินนันแสดงให้เห็นว่ามูลค่าตามบัญชีของหนีสินจากสัญญาประกันภัยไม่เพียงพอเมือเทียบกับการ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ให้รบั รูส้ ว่ นทีไม่เพียงพอทังหมดในกําไรหรือขาดทุน

2.5

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ก) สกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินทีใช้นําเสนองบการเงิน
รายการทีรวมในงบการเงินของบริษทั ถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลัก
ทีบริษทั ดําเนินงานอยู่ งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึงเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานและสกุล
เงินทีใช้นําเสนองบการเงินของบริษทั
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.5

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (ต่อ)
ข) รายการและยอดคงเหลือ
รายการทีเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลียน
ณ วันทีเกิดรายการหรือวันทีตีราคาหากรายการนันถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกําไรและรายการขาดทุนทีเกิด
จากการรับหรือจ่ายชําระทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ และทีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนีสินทีเป็ นตัว
เงิน ซึงเป็ นเงินตราต่างประเทศ ได้บนั ทึกไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2.6

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
(ก) เบียประกันภัย
เบียประกันภัยรับรูเ้ ป็ นรายได้ตามวันทีทีมีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย
(ข) เบียประกันภัยต่อ
เบียประกันภัยต่อถูกบันทึกตามวันทีทีกรมธรรม์ประกันภัยทีเกียวข้องเริมมีผลบังคับใช้
(ค) ดอกเบียและเงินปันผลรับ
ดอกเบียถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง ตามอัตราดอกเบียทีแท้จริง
เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้เมือมีสทิ ธิในการรับเงินปั นผล
(ง) ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จถือเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในปี บญ
ั ชีทเกิ
ี ดรายการ
(จ) ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอืน
ค่าสินไหมทดแทนบันทึกเมือได้รบั แจ้งการเรียกชดเชยจากผูเ้ อาประกัน ส่วนค่าใช้จ่ายอืน ๆ บันทึกตาม
เกณฑ์คงค้าง

50

2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.7

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสูง
ซึงถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันทีได้มาและไม่มขี อ้ จํากัดในการเบิกใช้

2.8

เบียประกันภัยค้างรับและค่าเผือหนี สงสัยจะสูญ
เบียประกันภัยค้างรับแสดงด้วยมูลค่าสุทธิทคาดว่
ี
าจะได้รบั โดยบริษทั ตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญจากจํานวนที
คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้จากเบียประกันภัยค้างรับทังสินทีมีอยู่ โดยประมาณจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนี
ในอดีตและตามสถานะปั จจุบนั ของเบียประกันภัยค้างรับ ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงิน หนีสูญทีเกิดขึนใน
ระหว่างปี ตดั เป็ นค่าใช้จา่ ยระหว่างปี ทเกิ
ี ดขึน

2.9 รายการเกียวกับการประกันภัยต่อ
ธุร กรรมทีเกียวข้องกับการเอาประกันภัยต่อ (Ceded) แนวทางปฏิบตั ทิ างการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูล
ในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ นันถือปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับธุรกรรมการรับประกันภัยทางตรง
รายการประกันภัยต่อในงบแสดงฐานะการเงินจะแสดงหักกลบได้ก็ต่อเมือมีข ้อสัญญาทีระบุไ ว้ครบตาม
เงือนไขว่าด้วยการหักกลบลบหนี
ค่าเผือการด้อยค่าจากการสินทรัพย์ประกันภัยต่อจะถูกรับรูเ้ มือมีหลักฐานอันชัดเจนเกียวกับความเสียงทางด้าน
เครดิตของผูร้ บั ประกันภัยต่อทีเกิดขึนก่อนวันทีในงบการเงิน
2.10 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
กลุ่มบริษทั จัดประเภทเงินลงทุนเป็ น 3 ประเภท คือ 1. เงินลงทุนเผือขาย 2. เงินลงทุนทีถือไว้จนครบกําหนด
และ 3. เงินลงทุนทัวไป การจัดประเภทขึนอยู่กบั จุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ ายบริหารจะเป็ นผูก้ ําหนดการจัด
ประเภททีเหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็ นระยะ
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.10 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
(1) เงินลงทุนเผือขาย คือ เงินลงทุนทีจะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพือเสริมสภาพคล่องหรือเมือ
อัตราดอกเบียเปลียนแปลง
(2) เงิน ลงทุ น ที ถือ ไว้จ นครบกํ า หนด คือ เงิน ลงทุ น ทีมีกํ า หนดเวลาและผู้บ ริห ารตังใจแน่ ว แน่ แ ละมี
ความสามารถถือ ไว้จนครบกําหนดได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไ ม่หมุนเวียน เว้นแต่จะครบกํา หนด
ภายใน 12 เดือนนับแต่วนั สินรอบระยะเวลารายงานก็จะแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
(3) เงินลงทุนทัวไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่มตี ลาดซือขายคล่องรองรับ
เงินลงทุนทัง 3 ประเภทรับรูม้ ลู ค่าเริมแรกด้วยราคาทุน ซึงหมายถึงมูลค่ายุตธิ รรมของสิงตอบแทนทีให้ไป
เพือให้ได้มาซึงเงินลงทุนนันรวมทังค่าใช้จา่ ยในการทํารายการ
การซือและขายเงินลงทุนจะบันทึกบัญชี ณ วันทีทําการซือขาย ซึงเป็ นวันทีบริษทั ตกลงทีจะซือหรือขาย
เงินลงทุน
เงินลงทุนเผือขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนวัดตามราคาเสนอซือล่าสุดสําหรับหลักทรัพย์ในประเทศไทยอ้างอิงจากตลาด
หลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน รวมและสมาคมตลาดตราสารหนีไทยและ
สําหรับหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ อ้างอิง Reuter ณ วันทําการสุดท้ายของวันสินรอบระยะเวลารายงาน เมือเงิน
ลงทุนเผือขายถูกจําหน่ ายหรือเกิดการด้อยค่า ผลสะสมของมูลค่ายุตธิ รรมทีเปลียนแปลงไปจะถูกรับรู้ในกําไร
หรือขาดทุน โดยแสดงในรายงานผลกําไรหรือขาดทุนจากเงินลงทุน
รายการกําไรและขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจริงจากการเปลียนแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนเผือขายจะรวม
ไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
เงินลงทุนทีจะถือไว้จนครบกําหนดวัดมูลค่าภายหลังการได้มาด้วยวิธรี าคาทุนตัดจําหน่ายตามอัตราดอกเบีย
ทีแท้จริง หักด้วยค่าเผือการด้อยค่า
เงินลงทุนทัวไป แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผือการด้อยค่า
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.10 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
บริษทั จะทดสอบค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุนเมือมีขอ้ บ่งชีว่าเงินลงทุนนันอาจมีคา่ เผือการด้อยค่าเกิดขึน
หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รบั คืน บริษทั จะบันทึกรายการขาดทุนจากค่า
เผือการด้อยค่ารวมไว้ในงบกําไรขาดทุน
ในการจําหน่ ายเงินลงทุ น ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิท ีได้ร บั จากการจําหน่ ายเมือ
เปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีข องเงินลงทุนนันจะบัน ทึกรวมอยู่ในกําไรหรือขาดทุน กรณีทจํี าหน่ ายเงิน
ลงทุนทีถือไว้ในตราสารหนีหรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที
จําหน่ายจะกําหนดโดยใช้วธิ ถี วั เฉลียถ่วงนําหนักด้วยราคาตามบัญชีจากจํานวนทังหมดทีถือไว้
2.11 ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือมราคา
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ (ถ้ามี)
ราคาทุนของส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ รวมถึง ราคาซือ อากรขาเข้า ภาษีซอที
ื เรียกคืนไม่ได้ (หลังหัก
ส่วนลดการค้า และจํานวนทีได้รบั คืนจากผูข้ าย) และต้นทุนทางตรงอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์
เพือให้สนิ ทรัพย์นนอยู
ั ่ในสถานทีและสภาพทีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ ายบริหาร รวมทัง
ต้นทุนทีประมาณการทีดีทสุี ดสําหรับการรือ การขนย้าย และการบูรณะสถานทีตังของสินทรัพย์ ซึงเป็ นภาระ
ผูกพันของบริษทั ทีเกิดขึนเมือบริษทั ได้สนิ ทรัพย์นนมาหรื
ั
อเป็ นผลจากการใช้สนิ ทรัพย์นนในช่
ั
วงเวลาหนึง
ค่าเสือมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์คาํ นวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธเี ส้นตรงตามอายุ
การใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดงั นี
ส่วนปรับปรุงอาคาร
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

5 ปี
3 ปี
5 ปี
5 ปี

ในกรณีทราคาตามบั
ี
ญชีสงู กว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รบั คืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าทีคาดว่า
จะได้รบั คืนทันที
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.11 ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือมราคา (ต่อ)
การซ่อมแซมและบํารุงรักษาจะรับรูใ้ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในระหว่างปี บญ
ั ชีทเกิ
ี ดรายการขึน ต้นทุนของ
การปรับปรุงให้ดขี นอย่
ึ างสําคัญจะถูกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้าง
แน่ ว่าการปรับปรุงนันจะทําให้บริษทั ได้ประโยชน์กลับคืนมามากกว่าการใช้ประโยชน์โดยไม่มกี ารปรับปรุง
การปรับปรุงหลักจะถูกตัดค่าเสือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ทเหลื
ี ออยู่ของสินทรัพย์ทเกี
ี ยวข้องค่า
ซ่อมแซมและค่าบํารุงรักษารับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีทเกิ
ี ดขึน
ผลกําไรหรือขาดทุนทีเกิดจากการจําหน่ ายสินทรัพย์ คํานวณโดยเปรียบเทียบจากสิงตอบแทนสุทธิท ีได้ร บั
จากการจําหน่ ายสินทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสิน ทรัพย์ และจะรับรู้เป็ นรายได้อ นหรื
ื อค่าใช้จ่ายอืนใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
2.12 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและค่าตัดจําหน่ าย
บริษทั จะวัดมูลค่าสําหรับสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ณ วันทีได้มาด้วยราคาทุน และภายหลังการรับรูร้ ายการครังแรก
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผือการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของ
สินทรัพย์นนั
บริษทั ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นนั และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าวเมือมีขอ้ บ่งชีว่าสินทรัพย์นนั
เกิดการด้อยค่า บริษทั ฯจะทบทวนระยะเวลาและวิธกี ารตัดจําหน่ ายของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนดังกล่าวทุกสินปี
เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทมีี อายุการให้ประโยชน์จาํ กัดมีอายุการให้ประโยชน์ 3 ปี
2.13 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สินทรัพย์ทมีี อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยม) ซึงไม่มกี ารตัดจําหน่ายจะถูกทดสอบ
การด้อยค่าเป็ นประจําทุกปี สินทรัพย์อนที
ื มีการตัดจําหน่ ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมือมีเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์บ่งชีว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รบั คืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะ
รับรู้เมือราคาตามบัญชีของสิน ทรัพย์สูงกว่า มูล ค่าสุท ธิทีคาดว่าจะได้ร บั คืน ซึงหมายถึง จํานวนทีสูงกว่า
ระหว่างมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็ นหน่ วยทีเล็ก
ทีสุดทีสามารถแยกออกมาได้ เพือวัตถุประสงค์ของการประเมิน การด้อยค่า สินทรัพย์ทไม่
ี ใช่สนิ ทรัพย์ทาง
การเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซึงรับรูร้ ายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็ นไป
ได้ทจะกลั
ี บรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสินรอบระยะเวลารายงาน
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.14 บุคคลหรือกิ จการทีเกียวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน กับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจ การทีมีอํา นาจควบคุมบริษทั หรือ ถูก
ควบคุมโดยบริษทั ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษทั
นอกจากนีบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลทีมีสทิ ธิออกเสียงไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรง
หรือทางอ้อมซึงมีอทิ ธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับบริษทั ผูบ้ ริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ทีมี
อํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษทั
2.15 หนี สิ นจากสัญญาประกันภัย
ก)

สํารองเบียประกันภัยทียังไม่ถือเป็ นรายได้
บริษทั ตังสํารองเบียประกันภัยทียังไม่ถือเป็ น รายได้ต ามกฎเกณฑ์ข องสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ดังนี
การประกันภัยอุบตั เิ หตุการเดินทาง
การประกันภัยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล
และประกันสุขภาพ

ข)

- เต็มจํานวนเบียประกันภัยรับสุทธิในรอบ
สามสิบวันสุดท้าย
- วิธเี ฉลียรายปี (วิธเี ศษหนึงส่วนสามร้อยหกสิบห้า)

สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
บริษทั บันทึกค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายตามจํานวนทีจะจ่ายจริง ส่วนสํารองค่าสินไหมทดแทนจะ
บันทึกเมือได้รบั การแจ้งคําเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้ อาประกันภัยตามจํานวนทีผูเ้ อาประกันภัยแจ้ง
และโดยการประมาณการของฝ่ า ยบริหาร มูลค่า ประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เ กินทุน
ประกันของกรมธรรม์ท ีเกียวข้อง นอกจากนี บริษัทได้ตงสํ
ั ารองเพิมเติมสําหรับ ความเสีย หายที
เกิดขึนแล้ว แต่ ย งั ไม่ไ ด้ม ีก ารรายงานให้บ ริษัท ทราบ (Incurred But Not Reported - IBNR) โดย
วิธกี ารทางคณิตศาสตร์ประกันภัย
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.16 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณี ทีบริ ษทั เป็ นผู้เช่า
สัญญาระยะยาวเพือเช่าสินทรัพย์ซงผู
ึ ใ้ ห้เช่าเป็ นผูร้ บั ความเสียงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเป็ นส่วน
ใหญ่ สัญญาเช่านันถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน เงินทีต้องจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิงตอบ
แทนจูงใจทีได้รบั จากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยใช้วธิ เี ส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านัน
สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ซงผู
ึ เ้ ช่าเป็ นผูร้ บั ความเสียงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทังหมด
ถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ซึงจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทเช่
ี าหรือมูลค่า
ปั จจุบนั สุทธิของจํานวนเงินทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มลู ค่าใดจะตํากว่า
จํานวนเงินทีต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพือให้ได้อตั ราดอกเบียคงที
ต่อหนีสินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะ
บันทึกเป็ นหนีสินระยะยาว ส่วนดอกเบียจ่ายจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพือทําให้
อัตราดอกเบียแต่ละงวดเป็ นอัตราคงทีสําหรับยอดคงเหลือของหนีสินทีเหลืออยู่ ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ท ี
ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ทเช่
ี าหรืออายุของสัญญาเช่า
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
2.17 ภาษีเงินได้ปีปัจจุบนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้
จะรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ทเกี
ี ยวข้องกับรายการทีรับรูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
หรือรายการทีรับรูโ้ ดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ ในกรณีนี ภาษีเงินได้ตอ้ งรับรูใ้ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
หรือโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของตามลําดับ
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรทีมีผลบังคับใช้อยู่ ผู้บริห ารจะ
ประเมินสถานะของการยืนแบบแสดงรายการภาษีเป็ นปี ๆ โดยคํานึงถึงสถานการณ์ทสามารถนํ
ี
ากฎหมาย
ภาษีอากรไปปฏิบตั ซิ งขึ
ึ นอยู่กบั การตีความ และจะตังประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีอากร หากคาดว่าจะต้องจ่าย
ชําระเจ้าหน้าทีภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรบั รู้ เมือเกิดผลต่างชัวคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีสิน และราคาตาม
บัญชีทแสดงอยู
ี
ใ่ นงบการเงิน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคาํ นวณจากอัตราภาษี และกฎหมายภาษีอากรทีมี
ผลบังคับใช้อยู่ หรือ ทีคาดได้คอ่ นข้างแน่ ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสินรอบระยะเวลาทีรายงาน และคาดว่า
อัตราภาษีดงั กล่าวจะนําไปใช้เมือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทเกี
ี ยวข้องได้รบั ประโยชน์ หรือหนีสินภาษี
เงินได้รอตัดบัญชีได้มกี ารจ่ายชําระ
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.17 ภาษีเงินได้ปีปัจจุบนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
สินทรัพย์ภ าษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ ว่าบริษัทจะมีกําไรทางภาษี
เพียงพอ ทีจะนําจํานวนผลต่างชัวคราวนันมาใช้ประโยชน์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ตอ่ เมือกิจการ
มีสทิ ธิตามกฎหมายทีจะนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั มาหักกลบกับหนีสินภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั
และทังสินทรัพย์ภาษีเงิน ได้รอการตัดบัญชีแ ละหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกียวข้องกับภาษีเงินได้
ทีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็ นหน่ วยภาษีเดียวกันหรือหน่ วย
ภาษีตา่ งกันซึงตังใจจะจ่ายหนีสินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุทธิ
2.18 ผลประโยชน์ พนักงาน
ภาระผูกพันหลังการเลิกจ้าง
ผลประโยชน์พนักงานของบริษทั ประกอบด้วยผลประโยชน์หลังออกจากงานทังทีเป็ นโครงการผลประโยชน์
และโครงการสมทบเงิน
โครงการสมทบเงินเป็ นโครงการทีบริษทั จ่ายเงินสมทบให้กบั กิจการทีแยกต่างหาก บริษทั ไม่มภี าระผูกพัน
ตามกฎหมาย หรือภาระผูกพันจากการอนุมานทีจะต้องจ่ายชําระเพิมเติมจากทีได้สมทบไว้แล้วหากกองทุน
ไม่มสี นิ ทรัพย์เพียงพอทีจะจ่ายชําระภาระผูกพันจากการให้บริก ารของพนักงานทังในปี ปัจจุบนั และปี ก่อน
บริษทั จะจ่ายสมทบให้กบั กองทุนสํา รองเลียงชีพ ซึงบริหารโดยผูจ้ ดั การกองทุนภายนอกตามเกณฑ์และ
ข้อกําหนดของ พระราชบัญญัตกิ องทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 บริษทั ไม่มภี าระผูกพันทีจะจ่ายเงินเพิม
อีกเมือได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมือถึงกําหนดชําระ
สําหรับเงิน สมทบจ่ายล่ว งหน้ าจะถูกรับ รู้เ ป็ นสินทรัพย์จนกว่า จะมีการได้รบั เงินคืน หรือหักออกเมือครบ
กําหนดจ่าย
โครงการผลประโยชน์เป็ นโครงการทีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน โดยปกติโ ครงการผลประโยชน์ จะกําหนด
จํานวนผลประโยชน์ทพนั
ี กงานจะได้รบั เมือเกษียณอายุ ซึงจะขึนอยู่กบั ปั จจัยหนึงหรือหลายปั จจัย เช่น อายุ
อายุการทํางาน และค่าตอบแทน เป็ นต้น
หนีสินสํา หรับ โครงการผลประโยชน์ จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูล ค่าปั จจุบ ันของภาระผูก พัน
ณ วันทีสินรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์โครงการ และปรับปรุง ด้วยต้นทุน
บริการในอดีตทียังไม่รบั รู้ ภาระผูกพันนีคํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ด้วยวิธคี ดิ ลดแต่ละหน่ วยที
ประมาณการไว้ ซึงมูลค่าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต
โดยใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาลซึงเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินทีจะจ่ายภาระผูกพัน และ
วันครบกําหนดของหุน้ กูใ้ กล้เคียงกับระยะเวลาทีต้องชําระภาระผูกพันกองทุนบําเหน็จบํานาญ
กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีเกิดขึนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
หรือการเปลียนแปลงในข้อสมมติฐานจะต้องรับรูใ้ นส่วนของผูถ้ อื หุน้ ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในงวดทีเกิดขึน
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูท้ นั ทีในกําไรหรือขาดทุน
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.18 ผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
ผลตอบแทนโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
บริษทั ซิกน่ า คอร์ปเปอเรชัน ซึงเป็ นผูถ้ อื หุน้ ขันสูงสุดของบริษัทได้ออกแผนการจ่ายผลประโยชน์พนักงานโดย
ใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ เพือตอบแทนการทํางานของพนักงานในกลุ่มบริษทั โดยพิจารณาให้เป็ นหุ้นหรือเงินสด
มูลค่าเทียบเท่ามูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ ของบริษทั ซิกน่า คอร์ปเปอเรชัน ณ วันทีให้สทิ ธิแก่พนักงาน โดยพนักงาน
จะได้สทิ ธิในการรับหุน้ หรือเงินสดทันทีในวันทีได้รบั จัดสรรสิทธิและแสดงบัญชีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้น
เป็ นเกณฑ์
2.19 ประมาณการหนี สิ น
บริษทั รับรูป้ ระมาณการหนีสิน เมือบริษทั มีภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงทีจัดทําไว้
อันเป็ นผลสืบเนืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึงการชําระภาระผูกพันนันมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่า จะ
ส่งผลให้บริษทั ต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจํานวนทีต้องจ่ายได้อย่างน่าเชือถือ
ในกรณีท ีมีภ าระผูก พันทีคล้า ยคลึง กัน หลายรายการ กิจการกํา หนดความน่ าจะเป็ นทีกิจ การจะสูญเสีย
ทรัพยากรเพือจ่ายชําระภาระผูกพันเหล่านัน โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็ นโดยรวมของภาระผูกพันทัง
ประเภท แม้วา่ ความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่ทกิี จการจะสูญเสียทรัพยากรเพือชําระภาระผูกพันบางรายการทีจัด
อยูใ่ นประเภทเดียวกันจะมีระดับตํา
กิจการจะวัดมูลค่าของจํานวนประมาณการหนีสิน โดยใช้มลู ค่าปั จจุบนั ของรายจ่ายทีคาดว่าจะต้องนํามาจ่าย
ชําระภาระผูกพัน โดยใช้อตั ราก่อนภาษีซงสะท้
ึ อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปั จจุบนั ของมูลค่าของเงิน
ตามเวลาและความเสียงเฉพาะของหนีสินทีกําลังพิจารณาอยู่ การเพิมขึนของประมาณการหนีสินเนืองจากมูลค่า
ของเงินตามเวลา จะรับรูเ้ ป็ นดอกเบียจ่าย
2.20 เครืองมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินบนงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รายได้จาก
การลงทุนค้างรับ เบียประกันภัยค้างรับ บางรายการของสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ เงินลงทุนในหลักทรัพย์
และบางรายการของสินทรัพย์อนื หนีสินทางการเงินบนงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย ภาษีหกั ณ ทีจ่ายค้าง
จ่าย ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย หนีสินจากการประกันภัยต่อ และหนีสินอืน
2.21 การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การซือขายรับโอนสินทรัพย์ดาํ เนินงานทีถือเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน บริษทั ปฏิบตั ติ าม
แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีสาํ หรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยสินทรัพย์ทได้
ี รบั มาบันทึกตาม
มูลค่าตามบัญชีเดิม ทังนี ส่วนต่างจากราคาจ่ายซือและมูลค่าตามบัญชีจะบันทึกเป็ นส่วนเกิน(ตํา)จากการ
รวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
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การจัดการความเสียงทางการเงิน
3.1

ปัจจัยความเสียงทางการเงิ น
กิจกรรมของบริษทั ย่อมมีความเสียงทางการเงินทีหลากหลายซึงได้แก่ ความเสียงด้านการให้สนิ เชือ และความ
เสียงด้านดอกเบียและความเสียงจากอัตราแลกเปลียน แผนการจัดการความเสียงโดยรวมของบริษทั จึง
มุง่ เน้นวิธกี ารลดผลกระทบทีทําให้เสียหายต่อผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษทั
สินทรัพย์ทางการเงิน ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รายได้จากการลงทุนค้างรับ เบียประกันภัย
ค้างรับ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ และสินทรัพย์อนบางรายการ
ื
หนีสินทางการเงิน ได้แก่ ภาษีหกั ณ ทีจ่ายค้าง
จ่าย ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย หนีสินจากการประกันภัยต่อและหนีสินอืนบางรายการ ความเสียงทางการเงิน
ทีเกียวข้องกับเครืองมือทางการเงินดังกล่าวและการจัดการความเสียงได้ มีดงั นี
ความเสียงด้านการให้สินเชือ
บริษทั มีความเสียงด้านการให้สนิ เชือทีเกียวเนืองกับสินทรัพย์ลงทุน ฝ่ ายบริหารควบคุมความเสียงนี โดย
การกําหนดให้มนี โยบายและวิธกี ารในการควบคุมสินเชือทีเหมาะสม ดังนันบริษทั จึงไม่คาดว่าจะได้รบั ความ
เสียหายทีเป็ นสาระสําคัญจากการให้สนิ เชือ นอกจากนี การให้สนิ เชือของบริษทั ไม่มกี ารกระจุกตัว จํานวนเงิน
สูงสุดทีบริษทั อาจต้องสูญเสียจากการให้สนิ เชือคือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ลงทุน ทีแสดงอยู่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน
ความเสียงจากอัตราดอกเบีย
บริษทั มีความเสียงจากอัตราดอกเบียทีสําคัญ อันเกียวเนืองกับเงินลงทุนในตราสารหนี เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด และหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน อย่างไรก็ตาม เนืองจากสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินส่วน
ใหญ่มอี ตั ราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอัตราตลาด หรือมีอตั ราดอกเบียคงทีซึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั
ความเสียงจากอัตราดอกเบียของบริษทั จึงอยูใ่ นระดับตํา
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การจัดการความเสียงทางการเงิน (ต่อ)
3.1

ปัจจัยความเสียงทางการเงิ น (ต่อ)
ความเสียงจากอัตราดอกเบีย (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สินทรัพย์และหนีสินทางการเงินทีสําคัญสามารถจัดตาม
ประเภทอัตราดอกเบีย และสําหรับสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินทีมีอตั ราดอกเบียคงทีสามารถแยกตามวันที
ครบกําหนด หรือวันทีมีการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่ หากวันทีมีการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่ถงึ ก่อน ได้ดงั นี
พ.ศ. 2562 (บาท)
อัตราดอกเบียคงที
ภายใน
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิ น
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด
สินทรัพย์ลงทุน

345,000,000
369,720,854
714,720,854

142,317,573
142,317,573

อัตราดอกเบีย
มากกว่า ปรับขึนลงตาม
5 ปี
ราคาตลาด

92,273,537
92,273,537

195,315,049
132,087,094
327,402,143

ไม่มี
ดอกเบีย

รวม

84,634,964 624,950,013
576,349 736,975,407
85,211,313 1,361,925,420

อัตรา
ดอกเบีย
ร้อยละต่อปี

0.20 - 1.15
0.65 - 5.85

พ.ศ. 2561 (บาท)
อัตราดอกเบียคงที
ภายใน
1 ปี
1 ถึง 5 ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิ น
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด
สินทรัพย์ลงทุน

350,000,000
205,068,414
555,068,414

89,713,461
89,713,461

อัตราดอกเบีย
มากกว่า ปรับขึนลงตาม
5 ปี
ราคาตลาด

42,841,640
42,841,640

133,276,577
80,696,458
213,973,035

ไม่มี
ดอกเบีย

รวม

77,145,059
576,349
77,721,408

560,421,636
418,896,322
979,317,958

อัตรา
ดอกเบีย
ร้อยละต่อปี

0.20 - 1.10
0.65 - 3.88

ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
บริษทั มีความเสียงจากอัตราแลกเปลียนทีสําคัญอันเกียวเนืองจากการประกันต่อเป็ นเงินตราต่างประเทศ
บริษทั ไม่ได้ทาํ สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือใช้เป็ นเครืองมือในการบริหารความเสียง
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การจัดการความเสียงทางการเงิน (ต่อ)
3.2

การประมาณมูลค่ายุติธรรม
ตารางต่อไปนีแสดงการวิเคราะห์เครืองมือทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมจําแนกตามวิธกี ารประมาณ
มูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี





ราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนีสินอย่างเดียวกัน
(ข้อมูลระดับที 1)
ข้อมูลอืนนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับที 1 ทังทีสามารถสังเกตได้โดยตรง
(ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลทีคํานวณมาจากราคา) สําหรับสินทรัพย์นนหรื
ั อหนีสินนัน
(ข้อมูลระดับที 2)
ข้อมูลสําหรับสินทรัพย์หรือหนีสินซึงไม่ได้มาจากข้อมูลทีสามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลทีไม่สามารถ
สังเกตได้) (ข้อมูลระดับที 3)

ตารางต่อไปนีแสดงสินทรัพย์ทางการเงินทีเปิ ดเผยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลระดับที 1 ข้อมูลระดับที 2 ข้อมูลระดับที 3
บาท
บาท
บาท
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนทีถือจนครบกําหนด
เงินฝากทีครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือน
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินลงทุนเผือขายกองทุนรวม
รวม

-

319,550,000
294,414,379
132,087,094
746,051,473

-

รวม
บาท

319,550,000
294,414,379
132,087,094
746,051,473
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การจัดการความเสียงทางการเงิน (ต่อ)
3.2

การประมาณมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)
ตารางต่อไปนีแสดงสินทรัพย์ทางการเงินทีเปิ ดเผยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ข้อมูลระดับที 1 ข้อมูลระดับที 2 ข้อมูลระดับที 3
บาท
บาท
บาท
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนทีถือจนครบกําหนด
เงินฝากทีครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือน
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
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

ไม่มรี ายการโอนระหว่างระดับที 1 และระดับที 2 ของลําดับชันมูลค่ายุตธิ รรมในระหว่างปี
เครืองมือทางการเงินในระดับที 2
มูลค่ายุตธิ รรมของเครืองมือทางการเงินทีไม่ได้มีการซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่ อง (ตัวอย่างเช่น ตราสาร
อนุ พนั ธ์ทมีี การซือขายในตลาดรองทีไม่ได้มกี ารจัดตังอย่างเป็ นทางการ(over-the-counter)) วัดมูลค่าโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่า โดยเทคนิคการประเมินมูลค่านีใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลในตลาดทีสังเกตได้ทมีี
อยู่และอ้างอิง จากประมาณการของกิจ การเองมาใช้น้อยทีสุดเท่าทีเป็ นไปได้ ถ้าข้อมูลทีเป็ นสาระสํา คัญ
ทังหมดในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมได้มาจากข้อมูลทีสังเกตได้ เครืองมือนันจะรวมอยู่ในระดับที 2
ถ้าข้อมูลทีเป็ นสาระสําคัญข้อใดข้อหนึงหรือมากกว่าไม่ได้มาจากข้อมูลทีสังเกตได้ในตลาด เครืองมือนั น
จะรวมอยูใ่ นระดับที 3
เครืองมือทางการเงินอืนทีไม่ได้แสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรมในงบแสดงฐานะการเงิน เป็ นรายการทีมีระยะเวลา
ครบกําหนดสัน และมีการกําหนดราคาใหม่ตามราคาตลาดปั จจุบนั อย่างสมําเสมอ ดังนันมูลค่าตามบัญชีเป็ น
มูลค่าทีเทียบเคียงมูลค่ายุตธิ รรม เครืองมือทางการเงินดังกล่าวประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด รายได้จากการลงทุนค้างรับสุทธิ และเบียประกันภัยค้างรับสุทธิ
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การจัดการความเสียงทางการเงิน (ต่อ)
3.2

การประมาณมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)
เนืองจากเงินลงทุนทัวไปของบริษทั เป็ นเงินลงทุนในบริษทั จํากัดโดยทีบริษทั มีสดั ส่วนในการถือหุน้ อย่างไม่มี
สาระสําคัญส่งผลให้บริษทั ไม่ม ีอํานาจในการควบคุมและตัดสินใจในบริษัท ผู้ถูกลงทุนทําให้การหาข้อมูล
เพือใช้ประกอบการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมในเงินลงทุนเป็ นไปได้ยากในทางปฏิบตั ิ นอกจากนีบริษทั ผูถ้ กู ลงทุน
ไม่ได้อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ ดังนันเงินลงทุนดังกล่าวจึงไม่มรี าคาในการซือขายทีจะนํามาใช้เป็ นมูลค่ายุตธิ รรม
ทังนีบริษทั ยังไม่มแี ผนการทีจะขายเงินลงทุนดังกล่าว ด้วยเหตุนีบริษทั จึงไม่สามารถเปิ ดเผยมูลค่ายุตธิ รรม
ของเงินลงทุนทัวไปในหมายเหตุประกอบงบการเงินได้ และได้แสดงมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวด้วยราคาทุน
หักค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี)

4

ความเสียงด้านการประกันภัย
คือความเสียงทีเกิดจากการรับประกันภัยทีมีความเสียงสูงหรือกระจุกตัวในกลุ่มใดกลุ่มหนึงมากเกินไป การกําหนด
เบียประกันภัยทีไม่ถกู ต้อง รวมถึงค่าสินไหมทดแทนทีเกิดขึนจริงมีจํานวนสูงกว่าทีได้คาดการณ์ไว้ และการจัดการ
สินไหมทดแทนทีไม่มปี ระสิทธิภาพ จากความเสียงดังกล่าว บริษทั จึงมีการบริหารความเสียงผ่านการตรวจสอบการ
ดําเนินงาน การกระจายความเสียงจากการรับประกันภัย และการทําประกันภัยต่อ โดยกระจายความเสียงด้ว ย
ผลิตภัณฑ์ทหลากหลาย
ี
และโอนความเสียงทีสําคัญไปยังบริษทั รับประกันภัยต่อทีมีความแข็งแกร่งทางการเงิน
อีกทังยังจัดให้มสี ญ
ั ญาประกันภัยต่อแบบความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss) ทีเป็ นเครืองมือสําคัญในการ
ป้ องกันและควบคุมเสียงภัยไม่ให้เกิดความผันผวนและกระทบต่อฐานะการเงินของบริษทั
สําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและกํา หนดอัตราเบียประกันภัยสําหรับกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ทุ กชนิ ด
จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยคณะกรรมการฯ จะร่วมกันสอบทาน
ความเหมาะสมของเบียประกันและความคุม้ ครองตามวิธกี ารทางคณิตศาสตร์ประกันภัย เพือให้แน่ใจว่าอัตราเบีย
ประกันภัยทีกําหนดขึนเพียงพอ เหมาะสม และสามารถแข่งขันได้ ผลิตภัณฑ์ใหม่จะมีการติดตามผลการดําเนินงาน
หากผลการดําเนินงานทีเกิดขึนแตกต่างจากประมาณการ บริษัท สามารถปรับปรุง แก้ไ ขได้ท นั ที เนืองจากทุก
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั เป็ นแบบต่ออายุรายปี ดังนันบริษทั จึงสามารถปรับปรุงแก้ไขเบียประกันภัยได้อย่างรวดเร็ว
บริษทั มีขนตอนการบริ
ั
หารความเสียงทีรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการพิจารณาการรับประกันภัย
ทีเหมาะสม บริษทั มีการกําหนดเงือนไขความคุม้ ครองเพือจัดการกับความเสียงจากการรับประกันภัย และบริษทั
มีการติดตามข้อมูลเพือควบคุมความเหมาะสมของเบียประกันภัยและเงือนไขความคุม้ ครอง เพือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั และความเสียงภัยทีแท้จริง
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ความเสียงด้านการประกันภัย (ต่อ)
ส่วนด้านการจัดการสินไหมทดแทน บริษ ัทมีแผนกจัด การสิน ไหมทดแทนซึงมีหน้า ทีในการจัดการค่า สิน ไหม
ทดแทนอย่างยุตธิ รรมและโปร่งใส รวมทังการบริหาร กํากับดูแล และควบคุมการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้มี
การพิจารณาค่าสินไหมอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพือให้เกิดความเป็ นธรรมแก่ลูกค้า การแก้ไขปั ญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ เพือให้คณ
ุ ภาพการให้บริการเป็ นทีพึงพอใจของลูกค้าและคู่คา้ ตลอดจนกํากับดูแลเพือให้แน่ใจว่า
บริษทั ตังสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับค่าสินไหมทดแทนอย่างเพียงพอ นอกจากนีกระบวน
การจัดการค่าสินไหมทดแทนมีการตรวจสอบโดยฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริษทั อย่างสมําเสมอ
ความเสียงจากการกระจุกตัว
รายละเอียดของเบียประกันภัยรับทีถือเป็ นรายได้ของบริษทั มีดงั ต่อไปนี

ประกันสุขภาพ
บาท
เบียประกันภัยรับ
หัก เบียประกันภัยต่อ
เบียประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก) สํารองเบียประกันภัย
ทียังไม่ถอื เป็ นรายได้
เบียประกันภัยทีถือเป็ นรายได้

รวม
บาท

844,412,763
844,412,763

2,523,822,741
(4,687,294)
2,519,135,447

1,145,381,669
1,145,381,669

151,641,347
(954,899)
150,686,448

4,665,258,520
(5,642,193)
4,659,616,327

(47,127,233)
797,285,530

(89,503,175)
2,429,632,272

(33,516,528)
1,111,865,141

(9,701,090)
140,985,358

(179,848,026)
4,479,768,301

สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ประกันอุบตั ิ เหตุ
ประกัน
ส่วนบุคคล
โรคร้ายแรง
อืน ๆ
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

ประกันสุขภาพ
บาท
เบียประกันภัยรับ
หัก เบียประกันภัยต่อ
เบียประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก) สํารองเบียประกันภัย
ทียังไม่ถอื เป็ นรายได้
เบียประกันภัยทีถือเป็ นรายได้

สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกันอุบตั ิเหตุ
ประกัน
ส่วนบุคคล
โรคร้ายแรง
อืน ๆ
บาท
บาท
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
(3,980,046)
3,774,150,406

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

(104,940,744)
3,669,209,662
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ประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจได้มกี ารประเมินทบทวนอย่างต่อเนืองและอยูบ่ นพืนฐานของ
ประสบการณ์ ใ นอดีต และปั จ จัย อืน ๆ ซึงรวมถึง การคาดการณ์ ถึง เหตุ ก ารณ์ ใ นอนาคตทีเชือว่า มีเ หตุ ผ ลใน
สถานการณ์ขณะนัน
บริษทั มีการประมาณการทางบัญชี และใช้ขอ้ สมมติฐานทีเกียวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทาง
บัญชีอาจไม่ตรงกับ ผลทีเกิดขึนจริง ประมาณทางการบัญชีทีสํา คัญและข้อสมมติฐ านทีมีค วามเสียงอย่า งเป็ น
สาระสําคัญทีอาจเป็ นเหตุให้เ กิดการปรับปรุง ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีสินในรอบระยะเวลาบัญ ชีห น้ า
มีดงั นี
5.1

ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญของลูกหนี
บริษทั ได้ประมาณการค่าเผือหนีสงสัยจะสูญเพือให้สะท้อนถึง การด้อยค่า ลงของค่าเบียประกันภัยค้างรับ
ซึงคาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญประมาณการจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนีในอดีตและ
ตามสถานะปั จจุบนั ของเบียประกันภัยค้างรับ ณ วันทีในงบแสดงฐานะการเงิน

5.2

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ฝ่ ายบริหารเป็ นผู้ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าซากสําหรับส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ และ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน โดยฝ่ ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเสือมราคาเมืออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความ
แตกต่างไปจากการประมาณการในปี ก่อน หรือมีการตัดจําหน่ ายสินทรัพย์ทเสื
ี อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดย
การขายหรือเลิกใช้

5.3

ค่าสิ นไหมทดแทนสําหรับความเสียหายทีเกิ ดขึนแล้วแต่ยงั ไม่ได้รบั แจ้งจากผู้เอาประกัน (“IBNR”)
ค่าสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายทีเกิดขึนแล้วแต่ยงั ไม่ได้รบั แจ้งจากผูเ้ อาประกัน บันทึกในงบแสดง
ฐานะการเงินโดยการคํานวณด้วยวิธคี ณิตศาสตร์ประกันภัยจากหลายสมมติฐาน สมมติฐานดังกล่าวจะมีการ
ทบทวนเป็ นประจําตามประสบการณ์ทเพิ
ี งผ่านมาและสถานการณ์ปัจจุบนั

5.4

สํารองความเสียงภัยทีไม่สินสุด
สํารองประกันภัยสําหรับความเสียงภัยทียังไม่สนสุ
ิ ดคํานวณตามวิธกี ารทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้
การประมาณการทีดีท สุี ดของค่า สินไหมทดแทนทีคาดว่าจะเกิดขึนในระยะเวลาเอาประกันทีเหลืออยู่ ซึง
การประมาณเงินสํารองดังกล่าวจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริหาร ซึงอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและประมาณ
การอย่างดีทสุี ด ณ ขณะนัน
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ประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดลุ ยพินิจ (ต่อ)
5.5

การทดสอบความเพียงพอของหนี สิ น
ณ วันสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทั จะทําการทดสอบความเพียงพอของหนีสินจากสัญญาประกันภัยทีรับรู้
ในงบแสดงฐานะทางการเงิน โดยเปรียบเทียบกับประมาณการปั จจุบนั ของกระแสเงินสดในอนาคตทีเกิดจาก
สัญญาประกันภัย หากการประเมินนันแสดงให้เ ห็นว่า มูล ค่า ตามบัญชีข องหนี สิน จากสัญญาประกัน ภัย
หักด้วยต้นทุนในการได้มารอตัดบัญชีทเกี
ี ยวข้องไม่เพียงพอเมือเทียบกับการประมาณการกระแสเงิน สด
ในอนาคต มูลค่าหนีสินจะถูกเพิมขึนเท่ากับจํานวนทีไม่เพียงพอดังกล่าวและจะรับรูส้ ว่ นทีไม่เพียงพอทังหมด
นันในกําไรหรือขาดทุน

5.6

ผลประโยชน์ พนักงาน
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ พนักงานขึนอยู่กบั หลายปั จจัยทีใช้ในการคํานวณตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยมีข้อสมมติฐานหลายตัว เช่น อัตราการเพิมของเงินเดือนพนักงาน อัตรา
มรณะ อัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน รวมถึงข้อสมมติฐานเกียวกับอัตราคิดลด การเปลียนแปลง
ของข้อสมมติฐานเหล่านีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพันดังกล่า ว ทุกปี บริษทั จะมีการทบทวนข้อ
สมมติฐานทีใช้ในการคํานวณทีเหมาะสม ซึงสะท้อนถึงประมาณการผลประโยชน์พนักงานทีคาดว่าจะต้องจ่าย
ในอนาคต

5.7

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้เมือบริษทั คาดการณ์ได้แน่น อนว่าประโยชน์ ทางภาษีในอนาคตจะ
สามารถนําไปหักกับผลแตกต่างชัวคราวทางภาษีได้ บริษทั ได้คาํ นึงถึงผลประโยชน์ทางภาษีในอนาคตและ
การวางแผนทางภาษีอย่างรอบคอบและเป็ นไปได้ เพือใช้ในการประเมินการรับรู้ภ าษีเงินได้รอตัดบัญชี
สมมติฐานของบริษทั เกียวกับความสามารถในการทํากําไรในอนาคตและการคาดการณ์ถงึ การใช้ประโยชน์
ของผลแตกต่างชัวคราวทางภาษี และการเปลียนแปลงในสมมติฐานทีสําคัญในแต่ละช่วงเวลานัน อาจทําให้
เกิดผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญของฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของกิจการ

6

การจัดการความเสียงในส่วนของทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษทั นันเพือดํารงไว้ซงความสามารถในการดํ
ึ
าเนินงานอย่างต่อเนืองเพือสร้าง
ผลตอบแทนต่อผูถ้ อื หุน้ และเป็ นประโยชน์ ต่อผูท้ มีี ส่วนได้เสียอืน และเพือดํารงไว้ซงโครงสร้
ึ
างของทุนทีเหมาะสม
เพือลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดํารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน บริษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ การคืนทุนให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ การออกหุน้ ใหม่ หรือการขายทรัพย์สนิ เพือลดภาระหนี
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือทวงถาม
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือสินกําหนดระยะเวลา
และบัตรเงินฝากธนาคาร
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
8

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

72,000
279,878,013

45,000
210,376,636

345,000,000
624,950,013

350,000,000
560,421,636

เบียประกันภัยค้างรับสุทธิ
เบียประกันภัยค้างรับประกอบด้วยรายละเอียดและอายุเบียประกันภัยค้างรับ ดังนี
เบียประกันภัยรับ
จากการรับประกันภัยโดยตรง
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
ค้างรับเกินกําหนดชําระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 31 - 60 วัน
ค้างรับ 61 - 90 วัน
ค้างรับ 91 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวมเบียประกันภัยค้างรับ
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
เบียประกันภัยค้างรับสุทธิ

84,950,156

210,429,009

322,344
4,488,831
4,668,053
7,743,699
38,665
102,211,748
102,211,748

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

สําหรับเบียประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้ า บริษัทได้กําหนดหลักเกณฑ์การติดตามหนีให้เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการเก็บเบียประกันภัย โดยหนีทีเกินกว่ากําหนดชําระ บริษทั ได้ดาํ เนินการตามกฎหมายกับตัวแทน
และนายหน้าเป็ นกรณีไป
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ลูกหนี จากสัญญาประกันภัยต่อ

เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
ลูกหนีจากสัญญาประกันภัยต่อ

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

951,929
67,865,643
68,817,572

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

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

24,131,533
43,734,110
67,865,643

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

รายการเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อจําแนกตามอายุมรี ายละเอียดดังนี

ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน
ค้างรับเกินระยะเวลา 12 เดือน
รวมเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ยอดคงเหลือของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงั นี
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
ราคาทุน/
ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
มูลค่า ราคาทุนตัด
มูลค่า
จําหน่ าย
ยุติธรรม
จําหน่ าย
ยุติธรรม
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินลงทุนเผือขาย
กองทุนรวม
รวม
บวก กําไรทียังไม่เกิดขึนจริง
รวมเงิ นลงทุนเผือขาย

131,292,627 132,087,094
131,292,627 132,087,094
794,467
132,087,094 132,087,094

เงินลงทุนทีจะถือจนครบกําหนด
เงินฝากสถาบันการเงินทีครบกําหนด
(รวมถึงเงินฝากทีมีขอ้ จํากัดในการใช้)
เกินกว่า 3 เดือน นับแต่วนั ทีได้มา
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
รวมเงิ นลงทุนทีจะถือจนครบกําหนด

319,550,000 319,550,000 154,550,000 154,550,000
284,761,964 294,414,379 183,073,515 186,397,946
604,311,964 613,964,379 337,623,515 340,947,946

เงินลงทุนทัวไป
ตราสารทุน
รวมเงิ นลงทุนทัวไป
รวมเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์

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

576,349
576,349

576,349
576,349

736,975,407

418,896,322

80,696,458
80,696,458
80,696,458
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 บริษัทมีรายได้เงินปั นผลและดอกเบียเป็ นจํา นวนเงิน 5,000 บาท และ 12,117,361 บาท
ตามลําดับ (พ.ศ. 2561 : 5,000 บาท และ 9,057,706 บาท ตามลําดับ)
ในระหว่ างปี พ.ศ. 2562 บริษัท ได้ร ับสิงตอบแทนจากการขายเงิน ลงทุ น ประเภทเผือขาย เป็ นจํานวนเงิน รวม
200,000,000 บาท (พ.ศ. 2561 : 195,000,000 บาท)
ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 บริษัทมีกํา ไรจากการขายเงินลงทุนประเภทเผือขาย เป็ น จํานวนเงินรวม 775,918 บาท
(พ.ศ. 2561 : 443,992 บาท)
ระยะเวลาครบกําหนดของเงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารหนีและเงินฝากธนาคารทีมีระยะเวลาครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือน ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ
พ.ศ. 2561 มีระยะเวลาครบกําหนดดังนี

ภายใน 1 ปี
บาท
เงินลงทุนทีจะถือจนครบกําหนด
เงินฝากสถาบันการเงินทีครบกําหนด
เกินกว่า 3 เดือนนับแต่วนั ทีได้มา
(รวมถึงสินทรัพย์ทมีี ขอ้ จํากัด)
หลักทรัพย์รฐั บาล
รวม

319,550,000
50,170,854 142,317,573
369,720,854 142,317,573

ภายใน 1 ปี
บาท
เงินลงทุนทีจะถือจนครบกําหนด
เงินฝากสถาบันการเงินทีครบกําหนด
เกินกว่า 3 เดือนนับแต่วนั ทีได้มา
(รวมถึงสินทรัพย์ทมีี ขอ้ จํากัด)
หลักทรัพย์รฐั บาล
รวม

พ.ศ. 2562
ครบกําหนด
1 - 5 ปี เกิ นกว่า 5 ปี
บาท
บาท

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

- 319,550,000
92,273,537 284,761,964
92,273,537 604,311,964

พ.ศ. 2561
ครบกําหนด
1 - 5 ปี เกิ นกว่า 5 ปี
บาท
บาท

89,713,460
89,713,460

รวม
บาท

รวม
บาท

- 154,550,000
42,841,640 183,073,515
42,841,640 337,623,515
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ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
พ.ศ. 2562
ราคาทุน

ส่วนปรับปรุงอาคาร
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์สาํ นักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
รวม

ยอดต้นปี
บาท

เพิ มขึน
บาท

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

1,912,857
4,021,577
5,934,434

ค่าเสือมราคาสะสม
จําหน่ าย
บาท

ยอดสิ นปี
บาท

ยอดต้นปี ค่าเสือมราคา
บาท
บาท

(102,976) 55,536,210 48,178,345
(1,656,502) 39,097,364 28,291,814
(154,900) 263,962,415 210,753,406
(1,914,378) 358,595,989 287,223,565

2,379,590
4,083,140
27,096,778
33,559,508

จําหน่ าย
บาท

ส่วนปรับปรุง
อาคารและ
ยอดสิ นปี อุปกรณ์ สุทธิ
บาท
บาท

(102,079) 50,455,856
(1,618,937) 30,756,017
(154,871) 237,695,313
(1,875,887) 318,907,186

5,080,354
8,341,347
26,267,102
39,688,803
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ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ (ต่อ)
พ.ศ. 2561
ราคาทุน

ส่วนปรับปรุงอาคาร
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์สาํ นักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
รวม

ยอดต้นปี
บาท

เพิ มขึน
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

ค่าเสือมราคาสะสม
จําหน่ าย
บาท

ยอดสิ นปี
บาท

ยอดต้นปี ค่าเสือมราคา
บาท
บาท

(4,973) 55,639,186 45,324,004
(3,807,484) 38,841,009 27,568,346
(544,344) 260,095,738 172,879,656
(4,356,801) 354,575,933 245,772,006

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

จําหน่ าย
บาท

ส่วนปรับปรุง
อาคารและ
ยอดสิ นปี อุปกรณ์ สทุ ธิ
บาท
บาท

(2,072) 48,178,345
(3,549,909) 28,291,814
(544,175) 210,753,406
(4,096,156) 287,223,565

7,460,841
10,549,195
49,342,332
67,352,368

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ราคาทรัพย์สนิ ของบริษทั ก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมของส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ ซึงได้คดิ ค่าเสือมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่ยงั ใช้งานอยูม่ จี ํานวน 264 ล้านบาท
(พ.ศ. 2561 : 219 ล้านบาท)
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สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
พ.ศ. 2562
ราคาทุน
ยอดต้นปี
บาท
เกิ ดจากการซือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
งานระหว่างทํา
รวม
การรวมธุรกิ จภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
รวมสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

จําหน่ าย/
เพิ มขึน ตัดจําหน่ าย
บาท
บาท

ยอดสิ นปี
บาท

ค่าตัดจําหน่ ายสะสม
จําหน่ าย/
ยอดต้นปี ค่าตัดจําหน่ าย ตัดจําหน่ าย
บาท
บาท
บาท

ยอดสิ นปี
บาท

สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
สุทธิ สินปี
บาท

97,843,603
97,843,603

40,510,280
45,370,010
85,880,290

- 138,353,883
- 45,370,010
- 183,723,893

76,387,567
76,387,567

15,545,682
15,545,682

-

91,933,249
91,933,249

46,420,634
45,370,010
91,790,644

6,979,610
6,979,610
104,823,213

85,880,290

6,979,610
6,979,610
- 190,703,503

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

15,545,682

-

5,718,454
5,718,454
97,651,703

1,261,156
1,261,156
93,051,800
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สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (ต่อ)
พ.ศ. 2561
ราคาทุน

เกิ ดจากการซือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
การรวมธุรกิ จภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
รวมสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

ค่าตัดจําหน่ ายสะสม
จําหน่ าย/
ยอดต้นปี ค่าตัดจําหน่ าย ตัดจําหน่ าย
บาท
บาท
บาท

ยอดต้นปี
บาท

จําหน่ าย/
เพิ มขึน ตัดจําหน่ าย
บาท
บาท

ยอดสิ นปี
บาท

93,924,964
93,924,964

6,965,360 (3,046,721)
6,965,360 (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 (3,046,721)

6,979,610
6,979,610
104,823,213

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

11,613,602

ยอดสิ นปี
บาท

สิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน
สุทธิ สินปี
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

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ราคาทรัพย์สนิ ของบริษทั ก่อนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมของมีสนิ ทรัพย์ไม่มตี วั ตนซึงคิดค่าตัดจําหน่ ายหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ 73 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 72
ล้านบาท)
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สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทจะใช้
ี ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทจะใช้
ี ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน
หนี สิ นภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทจะจ่
ี ายชําระภายใน 12 เดือน
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทจะจ่
ี ายชําระเกินกว่า 12 เดือน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสทุ ธิ

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

17,085,777
49,759,995
66,845,772

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

158,894
158,894
66,686,878

35,950
35,950
66,835,559

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

66,835,559
(2,655,781)
2,507,100
66,686,878

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

รายการเคลือนไหวสุทธิของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมดี งั นี

ยอดยกมาต้นปี
รับรูใ้ นกําไรขาดทุน
บันทึกโดยตรงผ่านรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ยอดคงเหลือปลายปี
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สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลือนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมดี งั นี

ผลขาดทุน
ทางภาษี
บาท

เงิ นสํารอง
ค่าสิ นไหม
ทดแทน
บาท

ภาระผูกพัน
ผลประโยชน์
พนักงาน
บาท

สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2562
เพิม / (ลด) ในกําไรหรือขาดทุน
เพิม / (ลด) บันทึกโดยตรงในส่วนของเจ้าของ
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

32,619,212
32,619,212

22,579,677
(5,493,900)
17,085,777

4,643,124
4,072,002
2,630,044
11,345,170

3,074,366
(667,499)
2,406,867

ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2561
เพิม / (ลด) ในกําไรหรือขาดทุน
เพิม / (ลด) บันทึกโดยตรงในส่วนของเจ้าของ
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

ค่าเผือหนี
สงสัยจะสูญ ค่าเสือมราคา
บาท
บาท

อืน ๆ
บาท

รวม
บาท

1,179,769
(566,206)
613,563

2,775,361
(178)
2,775,183

66,871,509
(2,655,781)
2,630,044
66,845,772

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

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

35,559,765
30,008,522
1,303,221
66,871,509
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สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
การเปลียนแปลงของหนีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีประกอบด้วย
กําไร(ขาดทุน)
ทียังไม่เกิดขึนของ
เงินลงทุนเผือขาย
บาท

14

หนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2562
รับรูใ้ นกําไรขาดทุน
บันทึกโดยตรงผ่านรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

35,950
122,944
158,894

ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2561
รับรูใ้ นกําไรขาดทุน
บันทึกโดยตรงผ่านรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

16,090
19,860
35,950

สิ นทรัพย์อืน
สินทรัพย์อนื ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี

ลูกหนีบริษทั ทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 27 (ข))
เงินประกันและเงินมัดจํา
ภาษีหกั ณ ทีจ่าย
ภาษีมลู ค่าเพิมรอคืน
ค่าใช้จ่ายค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้าและเช็ครอการจ่าย
ลูกหนีอืน
หัก ค่าเผือการด้อยค่าของลูกหนีอืน
อืน ๆ
รวมสินทรัพย์อนื

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

4,693,718
17,918,482
3,337,483
8,937,749
112,038,989
12,034,334
(12,034,334)
5,468,700
152,395,121

14,984,699
19,216,699
3,263,622
9,494,066
78,319,486
15,371,827
(15,371,827)
37,687,446
162,966,018
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เงินกู้ยืมจากบริษทั ทีเกียวข้องกัน
เมือวันที 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษทั ได้ทําการกูย้ มื เงินกับบริษทั ซิกน่าอินเตอร์เนชันแนล มาร์เก็ตติง (ประเทศ
ไทย) เป็ นจํานวน 70 ล้านบาท โดยไม่มหี ลักทรัพย์คาประกั
ํ
นและมีอตั ราดอกเบียร้อยละ 2.85 ต่อปี บริษทั ได้จ่าย
ชําระเงินกูย้ มื ดังกล่าวเมือวันที 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เมือวันที 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 บริษทั ได้ทําการกูย้ มื เงินกับบริษทั ซิกน่าอินเตอร์เนชันแนล มาร์เก็ตติง (ประเทศ
ไทย) เป็ นจํานวน 120 ล้านบาท โดยไม่มหี ลักทรัพย์คาประกั
ํ
นและมีอตั ราดอกเบียร้อยละ 2.85 ต่อปี บริษทั ได้จ่าย
ชําระเงินกูย้ มื ดังกล่าวเมือวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562
เมื อวัน ที 14 มิถุ น ายน พ.ศ. 2560 บริษั ท ได้ทํ า การกู้ย ืม เงิน กับ บริษั ท ซิก น่ า อิน เตอร์ เ นชันแนล มาร์ เ ก็ต ติง
(ประเทศไทย) เป็ นจํานวน 100 ล้านบาท โดยไม่มหี ลักทรัพย์คาประกั
ํ
นและมีอตั ราดอกเบียร้อยละ 2.85 ต่อปี บริษทั ได้
จ่ายชําระเงินกูย้ มื ดังกล่าวเมือวันที 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

16

หนี สิ นจากสัญญาประกันภัย
ยอดคงเหลือของหนีสินจากสัญญาประกันภัย ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงั นี
พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

สํารองค่าสินไหมทดแทน
- ค่าสินไหมทดแทนทีเกิดขึนทีได้รบั รายงานแล้ว
- ค่าสินไหมทดแทนทีเกิดขึนแต่ยงั ไม่ได้รบั รายงาน
รวมสํารองค่าสินไหมทดแทน

161,656,905
85,428,883
247,085,788

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

สํารองเบียประกันภัย
- สํารองเบียประกันภัยทียังไม่ถอื เป็ นรายได้
รวมสํารองเบียประกันภัย

629,013,766
629,013,766

449,165,740
449,165,740

รวมหนีสินจากสัญญาประกันภัย

876,099,554

632,259,408
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หนี สิ นจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)
16.1 สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะสัน

ยอดคงเหลือต้นปี
ค่าสินไหมทดแทนทีเกิดขึนระหว่างปี
การเปลียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน
ทีเกิดขึนในปี ก่อน
การเปลียนแปลงทีเกิดจากข้อสมมติฐานในการคํานวณ
สํารองค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

183,093,668
1,015,098,963

117,999,972
662,526,676

168,417,720

83,188,007

(27,469,502)
(1,092,055,061)
247,085,788

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

บริษทั ได้มกี ารวัดมูลค่าสํารองค่าสินไหมทดแทนทีเกิดแล้วแต่ยงั ไม่ไ ด้รายงาน (IBNR) ใช้วธิ ี BornhuetterFerguson (B-F) Method โดย B-F Factor ทีใช้ในการคํานวณ ประมาณการจากประสบการณ์ในอดีตของบริษัท
โดยแยกข้อมูลตามประเภทของการประกันภัยด้วยสมมติฐานอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนทีคาดว่าจะเกิดขึน
(ELR) โดยจะมี ก ารทบทวนสมมติ ฐ านปี ละหนึ งครัง บริ ษั ท ได้ มี ก ารศึ ก ษาค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การ
ค่าสินไหมทดแทนจากข้อมูลในอดีต เพือสร้างสมมติฐานสําหรับค่าประมาณการทีดีทสุี ดของค่าใช้จ่ายในการ
จัดการค่าสินไหมทดแทนจากการเฉลียถ่วงนําหนัก
16.1.1 การวิเคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชําระของสํารองค่าสิ นไหมทดแทน

สํารองค่าสินไหมทดแทนทีคาดว่าจะจ่ายชําระน้อยกว่า 1 ปี
สํารองค่าสินไหมทดแทนทีคาดว่าจะจ่ายชําระระหว่าง 1-2 ปี
สํารองค่าสินไหมทดแทนทีคาดว่าจะจ่ายชําระระหว่าง 2-5 ปี
สํารองค่าสินไหมทดแทนทีคาดว่าจะจ่ายชําระเกินกว่า 5 ปี
รวมสํารองค่าสินไหมทดแทนทีคาดว่าจะจ่ายชําระ

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

230,615,232
13,965,998
2,504,558
247,085,788

160,898,341
19,149,552
3,045,775
183,093,668
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หนี สิ นจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)
16.1 สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะสัน (ต่อ)
16.1.2 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของการเปลียนแปลงข้อสมมติ หลัก

อัตราส่วนค่าสินไหม
ทดแทนทีคาดว่าจะเกิดขึน
อัตราส่วนค่าจัดการสินไหม
ทดแทนทีสามารถจัดสรรได้

อัตราส่วนค่าสินไหม
ทดแทนทีคาดว่าจะเกิดขึน
อัตราส่วนค่าจัดการสินไหม
ทดแทนทีสามารถจัดสรรได้

การเปลียนแปลง
ในข้อสมมติ

ผลกระทบต่ อ
สิ นทรัพย์จากการ
ประกันภัยต่อ

พ.ศ. 2562
ผลกระทบต่ อเงินสํารอง
ค่าสิ นไหมทดแทนและ
ค่าจัดการสิ นไหมทดแทน
ทีสามารถจัดสรรได้
บาท

ผลกระทบต่ อ
กําไรขาดทุน
บาท

ผลกระทบต่อ
ส่วนของ
เจ้าของ
บาท

+ ร้อยละ 5
- ร้อยละ 5

-

12,175,851
(12,175,851)

(12,175,851)
12,175,851

(12,175,851)
12,175,851

+ ร้อยละ 5
- ร้อยละ 5

-

178,439
(178,439)

(178,439)
178,439

(178,439)
178,439

การเปลียนแปลง
ในข้อสมมติ

ผลกระทบต่ อ
สิ นทรัพย์จากการ
ประกันภัยต่อ

พ.ศ. 2561
ผลกระทบต่ อเงินสํารอง
ค่าสิ นไหมทดแทนและ
ค่าจัดการสิ นไหมทดแทน
ทีสามารถจัดสรรได้
บาท

ผลกระทบต่อ
กําไรขาดทุน
บาท

ผลกระทบต่ อ
ส่วนของ
เจ้าของ
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
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หนี สิ นจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)
16.1 สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะสัน (ต่อ)
16.1.3 ตารางค่าสิ นไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ปี อุบตั ิ เหตุ / ปี ทีรายงาน
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :
- ณ สินปี อุบตั เิ หตุ
- หนึงปี ถดั ไป
- สองปี ถดั ไป
- สามปี ถดั ไป
- สีปี ถดั ไป
- ห้าปี ถดั ไป
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม
รวม
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน
สําหรับอุบตั เิ หตุกอ่ น พ.ศ. 2557
รวมสํารองค่าสินไหมทดแทน

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

รวม

299,838,312
294,152,475
297,555,728
297,811,582
298,714,461
298,884,463

311,370,794
303,101,089
296,250,222
296,955,703
297,218,903
-

378,618,806
355,367,812
357,925,903
359,798,787
-

464,148,309
436,781,506
433,390,707
-

737,996,954
671,181,173
-

1,124,702,299
-

3,316,675,474
2,060,584,055
1,385,122,560
954,566,072
595,933,364
298,884,463

298,884,463
298,884,463

297,218,903
297,218,903

359,798,787
356,498,787

433,390,707
432,882,943

671,181,173
663,923,202

1,124,702,299
889,306,948

3,185,176,332
2,938,715,246

-

-

3,300,000

507,764

7,257,971

235,395,351

246,461,086
624,702
247,085,788

บริษทั ไม่มกี ารประกันภัยต่อออกทีมีนัยสําคัญ ดังนันบริษทั ไม่มกี ารเปิ ดเผยตารางค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
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หนี สิ นจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)
16.2 สํารองเบียประกันภัยทียังไม่ถือเป็ นรายได้

ยอดคงเหลือต้นปี
เบียประกันภัยรับสําหรับปี
เบียประกันภัยทีถือเป็ นรายได้ในปี
ยอดคงเหลือปลายปี
17

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

449,165,740
4,665,258,520
(4,485,410,494)
629,013,766

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

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

23,665,715
10,485,568
2,214,730
36,366,013

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

เจ้าหนี บริ ษทั ประกันภัยต่อ

เงินค้างจ่ายเกียวกับการประกันภัยต่อ
เจ้าหนีประกันภัยต่ออืน
เงินค้างจ่ายประกันภัยต่อบริษทั ทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 27(ข))
รวมหนีสินจากการประกันภัยต่อ
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ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

56,725,852

23,215,621

โครงการผลประโยชน์ เมือเกษียณอายุ
โครงการเป็ นโครงการเกษียณอายุ ตามอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย โดยผลประโยชน์ทให้
ี จะขึนอยู่กบั ระยะเวลา
การทํางานและเงินเดือนในปี สดุ ท้ายของสมาชิกก่อนทีจะเกษียณอายุ
รายการเคลือนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ทกํี าหนดไว้ระหว่างปี มีดงั นี
พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

วันที 1 มกราคม

23,215,621

10,369,232

ต้นทุนบริการงวดก่อน
ต้นทุนดอกเบีย
ต้นทุนบริการปี ปัจจุบนั
การวัดมูลค่าใหม่ :
กําไรจากการประมาณการ - สมมติฐานด้านการเงิน
ขาดทุนจากการประมาณการ - สมมติฐานด้านประชากรศาสตร์
ขาดทุน(กําไร)ทีเกิดจากประสบการณ์
หัก ผลประโยชน์โครงการจ่ายระหว่างปี
วันที 31 ธันวาคม

5,597,679
1,003,011
13,759,324

676,183
5,654,099

(1,296,757)
14,090,054
356,920
56,725,852

(2,845,692)
9,503,402
(141,604)
23,215,621
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ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
โครงการผลประโยชน์ เมือเกษียณอายุ (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ พนักงานเมือเกษียณอายุทรัี บรูร้ วมอยู่ในกําไรจากการดําเนินงานในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
มีดงั ต่อไปนี

ต้นทุนบริการงวดก่อน
ต้นทุนดอกเบีย
ต้นทุนบริการปี ปัจจุบนั
รวมค่าใช้จา่ ย

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

5,597,679
1,003,011
13,759,324
20,360,014

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

เมือวันที 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงานฉบับแก้ไขได้ถกู ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
โดยจะมีผลบังคับใช้เมือพ้นกําหนด 30 วันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา การเปลียนแปลงทีสําคัญได้แก่
ค่าชดเชยสําหรับพนักงานทีเกษียณอายุและมีอายุงานมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี จะเปลียนจากจํานวน 300 วันของ
ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเป็ น 400 วันของค่าจ้างอัตราสุดท้าย ผลกระทบของการเปลียนแปลงนีจํานวน 5,597,679 บาท
ได้บนั ทึกเป็ นส่วนหนึงของต้นทุนบริการในอดีตในระหว่างปี
ข้อสมมติทสํี าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดงั นี

อัตราคิดลด
อัตราการเพิมของเงินเดือน
การเกษียณอายุ
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

การเปลียนแปลงในข้อสมมติ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
อัตราคิดลด
อัตราการเพิมขึนของ
เงินเดือน
อัตราการหมุนเวียน
ของพนักงาน

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

ร้อยละ 1.8
ร้อยละ 5.0
60 ปี
ร้อยละ 1-30

ร้อยละ 3.0
ร้อยละ 6.5
60 ปี
ร้อยละ 8-23

ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์
เมือเกษี ยณอายุ (บาท)
การเพิ มขึนของข้อสมมติ
การลดลงของข้อสมมติ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

(7,388,253)

(3,342,100)

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

8,090,033

3,724,034

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

(7,961,111)

(3,745,966)

8,753,812

4,025,055

(7,023,329) (3,183,135)
9,383,946

4,516,516
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ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
โครงการผลประโยชน์ เมือเกษียณอายุ (ต่อ)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนีอ้างอิงจากการเปลียนแปลงข้อสมมติ ขณะทีให้ขอ้ สมมติอนคงที
ื
ในทางปฏิบตั ิ
สถานการณ์ดงั กล่า วยากทีจะเกิดขึน และการเปลียนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กนั ในการคํานวณ
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์เมือเกษียณอายุทมีี ต่อการเปลียนแปลงในข้อสมมติหลัก
ได้ใช้วธิ เี ดียวกับ (มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมือเกษียณอายุคํานวณด้วยวิธคี ิดลดแต่ละ
หน่ วยทีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันสินรอบระยะเวลารายงาน)ในการคํานวณหนีสิน
บําเหน็จบํานาญทีรับรูใ้ นงบแสดงฐานะการเงิน
ระยะเวลาถัวเฉลียถ่วงนําหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
คือ 17.19 ปี (พ.ศ. 2561 : 19.63 ปี )
การวิเคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชําระผลประโยชน์เมือเกษียณอายุทไม่
ี มกี ารคิดลด

ผลประโยชน์ทคาดว่
ี
าจะจ่ายชําระน้อยกว่า 1 ปี
ผลประโยชน์ทคาดว่
ี
าจะจ่ายชําระระหว่าง 1-2 ปี
ผลประโยชน์ทคาดว่
ี
าจะจ่ายชําระระหว่าง 2-5 ปี
ผลประโยชน์ทคาดว่
ี
าจะจ่ายชําระเกินกว่า 5 ปี
รวมผลประโยชน์ทคาดว่
ี
าจะจ่ายชําระ

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

128,631
305,090,776
305,219,407

188,830,627
188,830,627
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หนี สิ นอืน
พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

417,613,757
60,431,848
50,596,097
40,580,308
14,635,673
19,845,746
603,703,429

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

จํานวนหุ้น

หุ้นสามัญ
ทีออกจําหน่ าย
บาท

รวม
บาท

148,015,500
18,300,000
166,315,500

1,480,155,000
183,000,000
1,663,155,000

1,480,155,000
183,000,000
1,663,155,000

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่านายหน้าค้างจ่าย
เจ้าหนีบริษทั ทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 27 (ข))
เจ้าหนีเช็คค้างจ่าย
ประมาณการค่ารือถอน
อืน ๆ
รวมหนีสินอืน
20

ทุนเรือนหุ้น

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

ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 หุน้ สามัญจดทะเบียนทังหมดมีจํานวน 166,315,500 หุน้ (พ.ศ. 2561 :148,015,500
หุน้ ) ซึงมีมลู ค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท (พ.ศ. 2561 : 10 บาท) หุน้ ทังหมดได้ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ครังที 1/2562 เมือวันที 19 กันยายน พ.ศ. 2562 ผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุ มตั เิ พิมทุน
จดทะเบียนของบริษทั จากหุน้ สามัญจํานวน 148,015,500 หุน้ โดยมีมลู ค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท เป็ นหุน้ สามัญจํานวน
166,315,500 หุ้น โดยมีมูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษทั ได้รบั เงินเพิมทุนเมือวันที 24 กันยายน พ.ศ. 2562
จํานวน 45,750,000 บาท และ วันที 26 กันยายน พ.ศ. 2562 จํานวน 137,250,000 บาท บริษทั ได้จดทะเบียนเพิม
ทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมือวันที 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562
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การจ่ายโดยใช้ห้นุ เป็ นเกณฑ์
บริษัท Cigna Corporation ซึ งเป็ นบริษัท มีหุ้น จดทะเบีย นอยู่ใ นตลาดหลัก ทรัพ ย์ นิ ว ยอร์ ค (New York Stock
Exchange) มีโครงการจัดสรรหุน้ ให้แก่พนักงานในกลุ่มบริษทั
ในระหว่างปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2560 ภายใต้โครงการ Cigna long term incentive plan ได้มกี ารจัดสรร
หุน้ หรือเงินสดมูลค่าเทียบเท่ากับมูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ ณ วันทีให้สทิ ธิแก่พนักงานทุกคน โดยบริษทั มีการจัดสรรหุน้
ให้ก บั พนักงาน จํานวน 2,885 หุ้น ซึงมีมูลค่า 12.02 ล้านบาท และเงินสดจํานวน 4.03 ล้านบาท รวมมูลค่าทังสิน
16.05 ล้านบาท โดยพนักงานจะได้สทิ ธิในการรับหุน้ หรือเงินสดทันทีในวันทีได้รบั จัดสรรสิทธิ ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจะ
บันทึกบัญชีทงจํ
ั านวนซึงเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 2 เรืองการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เงินสดทีบริษทั สํารองจ่ายพนักงานจะถูกเรียกเก็บจากบริษทั Cigna Global Holding Inc. ซึงเป็ นบริษทั ในเครือ เงินปั น
ผลทีคาดว่าจะจ่ายในอนาคตจากการจัดสรรหุน้ จะจ่ายโดยตรงจากบริษทั Cigna Corporation ไปยังพนักงานทีได้รบั
สิทธิ

22

ทุนสํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษทั ต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
หลังจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองนีจะมีมลู ค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
สํารองนีไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษทั มีทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน
11.05 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 11.05 ล้านบาท)

23

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน

ค่าใช้จ่ายพนักงานทีไม่ใช่คา่ ใช้จ่ายการรับประกันภัย
และการจัดการค่าสินไหมทดแทน (หมายเหตุ 24)
ค่าใช้จ่ายเกียวกับอาคารสถานทีและอุปกรณ์ทไม่
ี ใช่คา่ ใช้จา่ ย
การรับประกันภัย
ค่าภาษีอากร
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย
เบียปรับและเงินเพิมภาษีมลู ค่าเพิม
ภาษีมลู ค่าเพิมทีขอคืนไม่ได้
ภาษีซอต้
ื องห้าม
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอืน
รวมค่าใช้จา่ ยในการดําเนินงาน

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

630,899,386

567,787,558

109,060,711
803,801
100,992,866
527
64,984,852
14,196
409,971,294
1,316,727,633

126,509,223
667,889
104,130,784
(41,943,611)
52,503,517
134,170
375,732,024
1,185,521,554
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ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน

เงินเดือนและค่าแรง
เงินประกันสังคม
เงินสมทบโครงการเงินทุนสํารองเลียงชีพ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงานอืน
รวมค่าใช้จา่ ยเกียวกับพนักงาน (หมายเหตุ 23)
25

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

463,859,007
4,664,112
49,304,417
113,071,850
630,899,386

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

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้สาํ หรับกําไรก่อนหักภาษีของกิจการมียอดจํานวนเงินทีแตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบัญชีคณ
ู กับภาษี
ของประเทศทีกิจการตังอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี :
พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

(80,569,912)
16,113,983

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

88,399
(18,858,163)
(2,655,781)

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

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

-

-

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
รายการทีเกิดจากผลแตกต่างชัวคราว
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(2,655,781)
(2,655,781)

30,008,522
30,008,522

รวม(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงิ นได้

(2,655,781)

30,008,522

ขาดทุนก่อนภาษี
ภาษีคาํ นวณจากอัตราภาษีรอ้ ยละ 20
ผลกระทบทางภาษี :
รายได้ทได้
ี รบั การยกเว้นทางภาษีและค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถนํามาหักภาษีได้
รายการทีไม่ได้บนั ทึกเป็ นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้ถวั เฉลียเป็ นร้อยละ 3 (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 45)

ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั :
ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั สําหรับกําไรทางภาษีสาํ หรับปี
รวมภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (ต่อ)
ภาษีเงินได้ท(ลด)
ี / เพิม ทีเกียวข้องกับองค์ประกอบในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน มีดงั นี
พ.ศ. 2562
ภาษี
ก่อนภาษี (ลด) / เพิ ม
บาท
บาท
การเปลียนแปลงในมูลค่าของ
เงินลงทุนเผือขาย
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

614,719

(122,944)

หลังภาษี
บาท
491,775

พ.ศ. 2561
ภาษี
ก่อนภาษี (ลด) / เพิ ม
บาท
บาท
99,298

(19,860)

หลังภาษี
บาท
79,438

(13,150,217) 2,630,044 (10,520,173) (6,516,107) 1,303,221 (5,212,886)
(12,535,498) 2,507,100 (10,028,398) (6,416,809) 1,283,361 (5,133,448)

ภาษีเงินได้ท(ลด)
ี / เพิม ในส่วนของผูถ้ อื หุน้ โดยตรงมีดงั นี

ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 13)

26

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

2,507,100
2,507,100

1,283,361
1,283,361

ขาดทุนต่อหุ้นขันพืนฐาน
ขาดทุนต่อหุน้ ขันพืนฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับปี ท เป็
ี นของหุ้นสามัญด้วยจํานวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี

ขาดทุนสุทธิสาํ หรับปี ทเป็
ี นของผูถ้ อื หุน้ (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีชําระแล้วและออกจําหน่าย (หุน้ )
ขาดทุนต่อหุน้ ขันพืนฐาน (บาท)

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

(83,225,693)
154,115,500
(0.54)

(36,991,481)
148,015,500
(0.25)
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รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน
กิจการและบุคคลทีมีความสัมพันธ์กบั บริษทั ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอืนแห่งหนึงหรือมากกว่า โดย
ทีบุคคลหรือกิจการนันมีอํานาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษ ัท
รวมถึงบริษทั ทีดําเนินธุรกิจการลงทุน บริษทั ย่อย และบริษทั ย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็ นกิจการทีเกียวข้องกับบริษทั
บริษทั ร่วมและบุคคลทีเป็ นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษทั ซึงมีอทิ ธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญเหนือกิจการ
ผูบ้ ริห ารสําคัญรวมทังกรรมการและพนัก งานของบริษัท ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวทีใกล้ชดิ กับบุคคลเหล่านัน
กิจการและบุคคลทังหมดถือเป็ นบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกับบริษทั
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันกับบริษทั แต่ละรายการ บริษทั คํานึงถึงเนือหา
ของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
บริษทั เป็ นบริษทั ในเครือของบริษทั ซิกน่า คอร์ปเปอเรชัน (บริษทั แม่สงู สุด)
บริษทั มีรายการระหว่างบริษทั ย่อยในกลุ่มของบริษทั ซิกน่า คอร์ปเปอเรชัน ทีสําคัญดังนี
ก)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้การบริ การ
บริษทั ซิกน่าอินเตอร์เนชันแนล มาร์เก็ตติง
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติง
(ประเทศไทย) จํากัด
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
บริษทั ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติง
(ประเทศไทย) จํากัด
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอืน
บริษทั ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติง
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั ซิกน่าอินเตอร์เนชันแนล มาร์เก็ตติง
(ประเทศไทย) จํากัด
ค่าใช้จ่ายอืน
Cigna HLA Technology Service
Company Limited
Cigna Global Holdings Inc
Cigna International Corporation
Cigna European Service UK LTD
บริษทั ทีเกียวข้องกันอืน

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

นโยบายราคา

240,000

240,000 ตามสัญญาทีตกลงกัน

4,800,000

4,800,000 ตามสัญญาทีตกลงกัน

176,147,748 129,227,910 ตามสัญญาทีตกลงกัน

67,067,069

39,237,257 ตามสัญญาทีตกลงกัน

1,209,528

- ตามสัญญาทีตกลงกัน

40,321,408
22,565,196
360,895
11,564,927
2,076,005

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

ตามสัญญาทีตกลงกัน
ตามสัญญาทีตกลงกัน
ตามสัญญาทีตกลงกัน
ตามสัญญาทีตกลงกัน
ตามสัญญาทีตกลงกัน
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รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)
บริษทั มีรายการระหว่างบริษทั ย่อยในกลุ่มของบริษทั ซิกน่า คอร์ปเปอเรชัน ทีสําคัญดังนี (ต่อ)
ข)

งบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี บริษทั ทีเกียวข้องกัน
บริษทั ซิกน่าอินเตอร์เนชันแนล มาร์เก็ตติง (ประเทศไทย) จํากัด
Cigna International Corporation
บริษทั ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติง
(ประเทศไทย) จํากัด
Cigna Global Holdings Inc
Cigna European Services Limited
บริษทั ทีเกียวข้องกันอืน
(หมายเหตุ 14)

เจ้าหนี บริษทั ทีเกียวข้องกัน
บริษทั ซิกน่าอินเตอร์เนชันแนล มาร์เก็ตติง (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติง (ประเทศไทย) จํากัด
Cigna HLA Technology Services Company Limited
Cigna European Services Limited
Cigna Global Holdings Inc
บริษทั ทีเกียวข้องกันอืน
(หมายเหตุ 19)
เจ้าหนี ประกันภัยต่อบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
Cigna Global Reinsurance Company (หมายเหตุ 17)

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

42,800
243,613

42,800
134,368

3,118,843
748,868
539,594
4,693,718

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

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

4,679,401
13,102,997
24,283,905
7,315,871
1,213,923
50,596,097

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

2,214,730
2,214,730

2,139,662
2,139,662
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รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)
บริษทั มีรายการระหว่างบริษทั ย่อยในกลุ่มของบริษทั ซิกน่า คอร์ปเปอเรชัน ทีสําคัญดังนี (ต่อ)
ข)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

เงินกู้ยืมจากบริษทั ทีเกียวข้องกัน
บริษทั ซิกน่าอินเตอร์เนชันแนล มาร์เก็ตติง
(ประเทศไทย) จํากัด
(หมายเหตุ 15)
ค)

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

-

100,000,000
100,000,000

ค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุด
ในระหว่างปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บริษทั มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานสําหรับ
กรรมการและผูบ้ ริหาร ดังต่อไปนี

ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์ระยะยาว

28

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

73,526,464
2,654,250
76,180,714

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

หลักทรัพย์วางไว้กบั นายทะเบียน
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 พันธบัตรรัฐบาลไทยทีมีราคาตราไว้จํานวน 124 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : เงินฝาก
ธนาคารทีมีระยะเวลา ครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือน จํานวน 55 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาลไทยทีมีราคาตราไว้
จํา นวน 40 ล้านบาท) ได้วางไว้กบั นายทะเบียนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยตามข้อกําหนดในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(“คปภ.”) เลขที 8/2552 ลงวันที 26 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เงินคําประกัน นีมีจํานวนไม่น้ อยกว่าร้อยละยีสิบห้า ของ
เงินสํารองสําหรับเบียประกันทียังไม่ถอื เป็ นรายได้ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เงิน ฝากธนาคารทีมีระยะเวลาครบกํา หนดเกิน กว่า 3 เดือนจํานวน 14 ล้านบาท
(พ.ศ. 2561 : 14 ล้านบาท) ได้นําไปเป็ นหลักทรัพ ย์วางไว้กบั นายทะเบียนของสํานักงานคณะกรรมการกํา กับ และ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตามพระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2550
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ทรัพย์สินทีมีข้อจํากัด
บริษทั ได้นําเงินฝากธนาคารทีมีระยะเวลาครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือน นับแต่วนั ทีได้มาจํานวน 0.5 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 :
0.5 ล้านบาท) ไปวางไว้เพือเป็ นหลักทรัพย์คาประกั
ํ
นการใช้บริการเครืองรูดบัตร

30

ภาระผูกพัน
บริษทั มีภาระผูกพันทีเกิดจากสัญญาเช่าดําเนินงานของอาคารสํานักงานในอนาคตดังต่อไปนี
พ.ศ. 2562
บาท
ครบกําหนดภายใน 1 ปี
ครบกําหนดมากกว่า 1 ปี แต่น้อยกว่า 5 ปี

31

63,037,760
54,779,624
117,817,384

พ.ศ. 2561
บาท
76,395,852
115,350,372
191,746,224

เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
ตามมาตรา 58 มาตรา 80/3 และมาตรา 80/4 แห่ งพระราชบัญญัติป ระกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติมโดย
พระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551 บริษทั ต้องจ่ายสมทบกองทุนประกันวินาศภัยทุกหกเดือน
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษทั ได้จ่ายเงินสมทบสะสมเข้ากองทุนประกันวินาศภัยตังแต่ พ.ศ. 2552 เป็ นจํานวน
เงิน 59 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 48 ล้านบาท)
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