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บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
เปิ ดเผยข้อมูล ณ วันที 20 สิ งหาคม พ.ศ. 563
ข้อมูลประจําไตรมาสที 2 ปี พ.ศ. 563
1. ความเพียงพอของเงินกองทุนบริษัท
บริ ษ ทั ฯปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิ จประกันภัยว่าด้วยการกําหนดประเภท
และชนิดของเงินกองทุน รวมทังหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
บริ ษทั ฯมีวตั ถุประสงค์เพือให้การประกอบธุรกิจประกันภัยดําเนิ นไปอย่างมันคง มีประสิ ทธิภาพ และเทียงธรรม เพือ
ประโยชน์ของผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริ ษทั ฯได้ดาํ รงเงินกองทุนให้เพียงพอในการรองรับความเสี ยงต่างๆ ทีเกิดขึนจาก
การประกอบธุรกิจ รวมถึงสามารถรองรับความเสียหายทีอาจสู งกว่าทีบริ ษทั ฯได้คาดการณ์ไว้ เพือให้สามารถปฏิบตั ิตามพันธะ
สัญญาทีมีต่อผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างครบถ้วน ทังนี เงินกองทุนทีต้องดํารงนันอยู่ในระดับทีสร้ างความเชื อมันได้ว่า
เพียงพอทีจะทําให้การประกอบธุรกิจเป็ นไปอย่างมันคงไม่ว่าในสถานการณ์ปกติหรื อสถานการณ์ทีอาจเบียงเบนจากภาวะปกติ
อีกทังมีการใช้สญ
ั ญาณเตือนภัยล่วงหน้า เพือให้ผบู้ ริ หารดําเนินมาตรการแก้ไขทีจําเป็ นอย่างทันท่วงที
บริ ษ ัท ฯ มี ก ารวางแผนธุ รกิ จ วางนโยบายในการรั บ ประกัน ภัย การบริ ห ารความเสี ยง รวมทังการบริ ห ารจัด การ
สิ น ทรัพ ย์ หนี สิ น เพื อให้ ส อดคล้องกับ หลัก การการบริ ห ารจัด การและดํารงเงิน กองทุ น ให้ มีค วามมันคงและเป็ นไปตาม
มาตรฐานของการดําเนินธุรกิจประกันภัย
หลักการพื นฐานของการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี ยงในการประเมินราคาสิ นทรัพย์และหนี สิ น ใช้หลักการ
มูลค่ายุติธรรม (Fair value) โดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ทีมีความรู ้ความชํานาญเทียบเท่ามาตรฐานสากลในการประเมินราคา
สิ นทรัพย์และหนีสิ นของบริ ษทั ฯ
เปิ ดเผย ณ วันที 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2563
รายการ
อัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ)
เงินกองทุนทีสามารถนํามาใช้ได้ทงหมด
ั
เงินกองทุนทีต้องดํารงตามกฎหมาย
หมายเหตุ

ไตรมาส 1
2563
2562
263
301
328
225
125
75

ไตรมาส
2563
2562
326
386
412
261
126
68

หน่วย : ล้านบาท
ไตรมาส 3
2563
2562
489
374
77

- ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกําหนดประเภทและชนิด
ของเงินกองทุน รวมทังหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการคํานวณเงิ นกองทุนของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
กําหนดให้นายทะเบียนอาจกําหนดมาตรการทีจําเป็ น ในการกํากับดูแลบริ ษทั ทีมีอตั ราส่ วนความเพียงพอของ
เงินกองทุนตํากว่าร้อยละหนึงร้อยสี สิ บได้
- เงินกองทุน เป็ นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีสิ นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
- ไตรมาสที 2 หมายถึง ผลการดําเนิ นงานสะสม 6 เดือน และไตรมาสที 3 หมายถึงผลการดําเนิ นงานสะสม 9
เดือน
2

2. รายงานทางการเงิน
งบการเงินรายไตรมาสทีผูส้ อบบัญชีได้สอบทานแล้ว
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บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มิถนุ ายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
บาท
บาท
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบียประกันภัยค้างรับสุ ทธิ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
ลูกหนีจากสัญญาประกันภัยต่อ
สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ส่ วนปรับปรุงอาคารและอุ ปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนสุ ทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อนื

7
8
9

530,116,579
101,757,764
2,354,320
55,587,963

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

10
11
12
13
14
15

951,330,871
36,890,993
79,388,686
105,810,010
65,015,028
136,821,134

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

2,065,073,348

1,887,549,044

844,371,659
30,249,544
62,828,087
21,568,130
79,889,916
614,736,349

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

1,653,643,685

1,598,373,084

รวมสินทรัพย์
หนี สิน
หนีสินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนีบริษทั ประกันภัยต่อ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีหกั ณ ทีจ่ายค้างจ่าย
หนีสินตามสัญญาเช่า
หนีสินอืน
รวมหนี สิน

16
17

18
19

4

บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มิถนุ ายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
บาท
บาท
หนี สินและส่วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ จํานวน 166,315,500 หุ้น
มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ทุนทีออกและชํา ระแล้ว
หุ้นสามัญ จํานวน 166,315,500 หุ้น
มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 10 บาท
20
ส่ วนตําจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
สํา รองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
21
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - สุ ทธิจากภาษี
ส่ วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน - สุ ทธิจากภาษี
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว - สํา รองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี สินและส่วนของเจ้าของ

1,663,155,000

1,663,155,000

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

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

(17,970,620)
20,664,129

(17,970,620)
635,574

11,050,000
(1,271,106,138)

11,050,000
(1,373,331,286)

411,429,663

289,175,960

2,065,073,348

1,887,549,044
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บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

หมายเหตุ

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

รายได้
เบียประกันภัยรับ
หัก เบียประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ

1,240,659,086 1,090,360,149
(1,657,768) (1,389,638)

เบียประกันภัยรับสุ ทธิ
หัก สํา รองเบียประกันภัยทียังไม่ถอื เป็ นรายได้เพิมจากปี ก่อน

1,239,001,318 1,088,970,511
(2,726,355) (4,326,070)

เบียประกันภัยทีถือเป็ นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
รายได้อืน

1,236,274,963 1,084,644,441
3,309,013
3,795,415
2,542,210
2,443,334

รวมรายได้

1,242,126,186 1,090,883,190

ค่าใช้จ่าย
ค่าสินไหมทดแทน
หัก ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบํา เหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอืน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
รวมค่าใช้จ่าย
กํา ไรก่อนภาษี เงิ นได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กํา ไรสุทธิ

22

281,869,857
190,328,496
351,100,621
339,153,236
474,061

240,918,729
172,012,329
326,550,683
320,770,120
-

1,162,926,271 1,060,251,861
79,199,915
(21,688,677)

30,631,329
-

57,511,238

30,631,329
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บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

(429)

-

225,912

408,857

(565,201)

(851,592)

67,944

88,547

(271,774)
(271,774)

(354,188)
(354,188)

57,239,464

30,277,141

0.35

0.20

กํา ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื น
รายการทีจะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนีด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนทีวัดมูลค่ายุตธิ รรมผ่าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนทีโอนเข้าไปยังกําไรหรือขาดทุน
ภาษีเงินได้เกียวกับรายการทีจะจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการทีจะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี
กํา ไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

กํา ไรต่อหุ้น
กําไรต่อ หุ้นขันพืนฐาน

23
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บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

หมายเหตุ

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

รายได้
เบียประกันภัยรับ
หัก เบียประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ

2,452,030,465 2,154,709,719
(3,209,375)
(2,796,910)

เบียประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก(หัก) สํารองเบียประกันภัยทียังไม่ถอื เป็ นรายได้ลด
(เพิม)จากปี ก่อ น

2,448,821,090 2,151,912,809

เบียประกันภัยทีถือเป็ นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
รายได้อืน

2,480,569,810 2,129,170,199
7,021,791
6,336,951
3,481,964
4,960,801

31,748,720

รวมรายได้

(22,742,610)

2,491,073,565 2,140,467,951

ค่าใช้จ่าย
ค่าสินไหมทดแทน
หัก ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบํา เหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอืน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
รวมค่าใช้จ่าย
กํา ไรก่อนภาษี เงิ นได้

22

641,820,471
378,015,276
707,752,718
660,650,274
813,047

502,378,768
337,692,489
651,833,526
603,819,213
-

2,389,051,786 2,095,723,996

รายได้ภาษีเงินได้

102,021,779
2,708,905

44,743,955
-

กํา ไรสุทธิ

104,730,684

44,743,955
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บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

หมายเหตุ

พ.ศ. 2563
บาท

พ.ศ. 2562
บาท

(477)

-

312,117

720,572

(931,423)

(851,592)

123,957

26,204

(495,826)
(495,826)

(104,816)
(104,816)

104,234,858

44,639,139

0.64

0.30

กํา ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื น
รายการทีจะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนีด้วย
มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนทีวัดมูลค่ายุตธิ รรมผ่าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนทีโอนเข้าไปยังกําไรหรือขาดทุน
ภาษีเงินได้เกียวกับรายการทีจะจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
14
รวมรายการทีจะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี
กํา ไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

กํา ไรต่อหุ้น
กําไรต่อ หุ้นขันพืนฐาน

23

9

บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จํา กัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ว นของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563
องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ
การว ัดมูลค่าใหม่

การว ัดมูลค่าเงิ น

การว ัดมูลค่าเงิ น

ของภาระผูกพัน ลงทุนในตราสารหนี ลงทุนในตราสารทุน
ทุนเรือน

ส่วนตําจากการ

หุ้นทีออก รวมธุรกิ จ ภายใต้การ
และชําระแล้ว

ผลประโยชน์

ผ่านกําไรขาดทุน

ผ่านกําไรขาดทุน

การจ่ายโดย หลังออกจากงาน

สํารอง

เบ็ด เสร็จ อืน

เบ็ดเสร็จ อืน

- สุทธิ จ ากภาษี

- สุทธิ จ ากภาษี

ยังไม่ได้จดั สรร

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

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

-

-

-

-

-

-

-

44,743,955

44,743,955

-

-

-

-

576,458

-

-

-

576,458

-

-

-

-

(681,274)

-

-

-

(681,274)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2562

1,480,155,000

(10,413,509)

16,050,801

(7,450,447)

38,983

-

11,050,000

(1,245,361,638)

244,069,190

ยอดยกมา ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563

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

-

-

-

-

-

20,524,381

-

(2,505,536)

18,018,845

1,663,155,000

(10,413,509)

16,050,801

(17,970,620)

635,574

20,524,381

11,050,000

(1,375,836,822)

307,194,805

-

-

-

-

-

-

-

104,730,684

104,730,684

-

-

-

-

249,694

(382)

-

-

249,312

-

-

-

-

(745,138)

-

-

-

(745,138)

1,663,155,000

(10,413,509)

16,050,801

(17,970,620)

140,130

20,523,999

11,050,000

(1,271,106,138)

411,429,663

ยอดยกมา ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2562
กํา ไรสุทธิ

ควบคุมเดียวกัน ใช้ห้นุ เป็ นเกณฑ์

กําไร(ขาดทุน)สะสม
จ ดั สรรแล้ว -

- สุทธิ จ ากภาษี สํารองตามกฎหมาย

กํา ไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนทีวัดมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน - สุทธิจากภาษี
กํา ไรจากการขายเงินลงทุนทีวัดมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนทีโอนเข้าไป
ยังกํา ไรหรือขาดทุน - สุทธิจากภาษี

ผลกระทบของการเปลียนนโยบายการบัญชี (หมายเหตุ 4)
ยอดคงเหลือต้นปี ทีปรับ ปรุง แล้ว
กํา ไรสุทธิ
กํา ไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนทีวัดมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน - สุทธิจากภาษี
กํา ไรจากการขายเงินลงทุนทีวัดมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนทีโอนเข้าไป
ยังกํา ไรหรือขาดทุน - สุทธิจากภาษี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2563
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บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จํา กัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

หมายเหตุ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

บาท

บาท

2,377,921,803

2,254,962,075

48,701,154

45,515,957

6,881,350

1,616,748

กระแสเงิ นสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิ จกรรมดําเนิ นงาน
เบียประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินรับเกียวกับการประกันภัยต่อ
ดอกเบียรับ
รายได้อืน

3,476,072

4,960,801

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง

(632,932,523)

(493,439,136)

ค่าจ้างและค่าบํา เหน็ จจ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง

(353,737,450)

(309,925,872)

ค่าใช้จ่ายในการรับประกัน ภัยอืน

(701,677,959)

(644,741,769)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน

(591,492,323)

(624,258,415)

ภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่าย
เงินรับจากเงินลงทุน ในหลักทรัพย์
เงินจ่ายสําหรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินรับจากเงินฝากสถาบัน การเงิน
เงินจ่ายสําหรับเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจ กรรมดําเนิ นงาน

(587,304)

498,456

169,066,638

249,224,082

(170,000,000)

(295,000,000)

260,000,000

96,000,000

(450,000,000)

(141,000,000)

(34,380,542)

144,412,927

กระแสเงิ นสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิ จกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์

11

6,542

-

เงินสดจ่ายในการซืออุปกรณ์

11

(9,125,905)

(13,622,309)

เงินสดจ่ายในการซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์

13

(28,390,315)

(5,015,780)

(8,249,827)

-

(45,759,505)

(18,638,089)

(12,919,836)

-

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบริษัททีเกียวข้อง

-

120,000,000

เงินสดจ่ายชําระเงิน กู้ยืมจากบริษัททีเกียวข้อง

-

(100,000,000)

เงินสดจ่ายชําระดอกเบียเงินกู้ยืมจากบริษัททีเกียวข้องกัน

-

(5,700,000)

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจ กรรมจัดหาเงิน

(12,919,836)

14,300,000

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด(ลดลง)เพิ มขึนสุ ทธิ

(93,059,883)

140,074,838

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด

624,950,013

560,421,636

(1,773,551)

-

530,116,579

700,496,474

-

58,390

เงินสดจ่ายสําหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
เงินสดสุทธิใช้ไ ปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงิ นสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินสดจ่ายชําระหนี ตามสัญญาเช่า

หัก ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
- เงิน สดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ สิ นงวด

7

รายการทีไม่ใช่เงิ นสด
เจ้าหนี ซืออุปกรณ์

11

บริษทั ซิ กน่ า ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันที มิถนุ ายน พ.ศ.
1

ข้อมูลทัวไป
บริษทั ซิกน่า ประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีทอยู
ี ต่ ามทีได้จดทะเบียนไว้ดงั นี
เลขที 598 อาคารคิวเฮ้าส์เพลินจิต ชัน 7 และชัน 10 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
บริษทั ประกอบธุรกิจประกันภัยวินาศภัยประเภทการประกันอุบตั เิ หตุส่วนบุคคลและการประกันสุขภาพ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้รบั อนุมตั จิ ากกรรมการของบริษทั เมือวันที 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลทีนําเสนอนีได้มกี ารสอบทานแต่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบ

2

เกณฑ์การจัดทําข้อมูลทางการเงิ น
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้จดั ทําขึนตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที 34 เรือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่ า งกาล ข้อ มู ล ทางการเงิน หลัก (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกํา ไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ งบแสดงการ
เปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด) ได้นําเสนอในรูปแบบทีสอดคล้องกับรูปแบบของงบการเงิน
ประจําปี ซ ึงเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที 1 เรือง การนํ าเสนองบการเงิน นอกจากนี รูปแบบการ
นําเสนองบการเงินได้จดั ทําตามแบบแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เรือง หลักเกณฑ์ วิธ ีการ เงือนไข และระยะเวลา ในการจัดทํ าและยืนงบการเงินและรายงานเกียวกับ ผลการ
ดําเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที 4 เมษายน พ.ศ. 2562 (“ประกาศ คปภ.”)
ส่วนหมายเหตุป ระกอบข้อมูลทางการเงิน จัดทําเป็ นแบบย่อ บริษัท ได้เปิ ดเผยหมายเหตุประกอบข้อมูลทาง
การเงินเพิมเติมตามข้อกําหนดในประกาศ คปภ.ฉบับดังกล่าวข้างต้น
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนีควรอ่านควบคู่กบั งบการเงินของรอบปี บญ
ั ชีวนั ที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อมู ลทางการเงิน ระหว่า งกาลฉบับ ภาษาอัง กฤษจัดทํ าขึนจากข้อมูล ทางการเงิน ระหว่า งกาลภาษาไทย
ทีจัดทําตามกฎหมาย ในกรณีท ีมีเนือความขัดแย้งกัน หรือมีก ารตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูล ทางการเงิน
ระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
นโยบายการบัญชีทใช้
ี ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็ นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีทใช้
ี
ในการจัดทํางบการเงินสําหรับงวดปี บญ
ั ชีสนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
รายจ่ายทีเกิดขึนเป็ นครังคราวในระหว่างงวดปี บญ
ั ชีจะแสดงเป็ นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี โดยใช้
เกณฑ์เดียวกับการแสดงรายจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จา่ ยรอการตัดบัญชี ณ วันสินงวดปี บญ
ั ชี
ภาษีเงินได้ระหว่างกาลตังค้างจ่ายไว้โดยคิดจากภาษีเงินได้ทคาดว่
ี
าจะเกิดขึนของรอบบัญชีระหว่างกาลนัน
12

3

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีทใช้
ี ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็ นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีทใช้
ี ใน
การจัดทํางบการเงินสําหรับงวดปี บญ
ั ชีสนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ยกเว้นเรืองการนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่มาถือปฏิบตั แิ ละการเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนทีเกียวข้องดังทีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 4

4

การนํ า มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใหม่ ม าถื อ ปฏิ บ ัติ การเปลี ยนแปลงนโยบายการบัญ ชี
การจัดประเภทรายการใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที ปรับ ปรุง ใหม่ที เกี ยวข้อ งและ
มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อบริ ษทั
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่มาถือปฏิ บตั ิ
ณ วัน ที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษ ัท ได้ผ่านเงือนไขการยกเว้น การถือปฏิบัต ิต ามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที 9 เรือง เครืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางเงินฉบับที 7 เรืองการเปิ ดเผยข้อมูล
เครืองมือทางการเงิน เป็ นการชัวคราวตามข้อกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางเงิน ฉบับที 4 (ปรับปรุง 2561)
เรือง สัญญาประกันภัย และบริษทั สามารถถือปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ทิ างการบัญ ชี เรือง เครืองมือทางการเงิน
และการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับธุรกิจประกันภัย (‘แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีฯ’)
บริษทั ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวกับเครืองมือทางการเงิน (TAS 32 และแนวปฏิบตั ทิ างการ
บัญชีฯ) และทีเกียวกับสัญญาเช่า (TFRS 16) โดยปรับปรุงย้อนหลังตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 แต่บริษทั
ไม่ไ ด้ทําการปรับปรุงย้อนหลังงบการเงินทีแสดงเปรียบเทียบสําหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชี พ.ศ. 2562 ซึงเป็ น
แนวทางทีสามารถกระทําได้ตามข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว ทังนีบริษทั ได้ทํา
การปรับปรุงรายการและจัดประเภทรายการใหม่ตามข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
ในยอดยกมา ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐานะการเงิน
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การนํ า มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใหม่ ม าถื อ ปฏิ บ ัติ การเปลี ยนแปลงนโยบายการบัญ ชี
การจัดประเภทรายการใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที ปรับ ปรุง ใหม่ที เกี ยวข้อ งและ
มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อบริ ษทั (ต่อ)
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่มาถือปฏิ บตั ิ (ต่อ)
การปรับปรุงรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงินจากการปรับใช้กลุ่มมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินเกียวกับเครืองมือทางการเงิน (TAS 32 และแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีฯ) และมาตรฐานเรืองสัญญาเช่า
(TFRS 16) เป็ นครังแรกมีดงั นี

ณ วันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
ตามที รายงานไว้เดิ ม
บาท

TAS 32 และแนว
ปฏิ บตั ิ ทางการบัญชีฯ
TFRS 16
รายการปรับปรุง รายการปรับปรุง ณ วันที 1 มกราคม
และการจัดประเภท และการจัดประเภท
พ.ศ. 2563
รายการใหม่
รายการใหม่ ตามที ปรับปรุงใหม่
บาท
บาท
บาท

สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดสุทธิ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สทุ ธิ
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตัด บัญชีสทุ ธิ
สินทรัพย์อนสุ
ื ทธิ
รวมสินทรัพย์

624,950,013
736,975,407
-

(1,340,429)
23,863,986
-

95,076,500

623,609,584
760,839,393
95,076,500

66,686,878
152,395,121
1,581,007,419

(4,504,712)
18,018,845

(8,249,827)
86,826,673

62,182,166
144,145,294
1,685,852,937

-

-

86,826,673
86,826,673

86,826,673
86,826,673

หนี สิ นและส่วนของเจ้าของ
หนี สิ น
หนีสินตามสัญญาเช่า
รวมหนี สิน
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การนํ า มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใหม่ ม าถื อ ปฏิ บัติ การเปลี ยนแปลงนโยบายการบัญ ชี
การจัดประเภทรายการใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที ปรับปรุง ใหม่ที เกี ยวข้อ งและ
มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อบริ ษทั (ต่อ)
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่มาถือปฏิ บตั ิ (ต่อ)
การปรับปรุงรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงินจากการปรับใช้กลุ่มมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินเกียวกับเครืองมือทางการเงิน (TAS 32 และแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีฯ) และมาตรฐานเรืองสัญญาเช่า
(TFRS 16) เป็ นครังแรกมีดงั นี (ต่อ)

ณ วันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
ตามที รายงานไว้เดิ ม
บาท
ส่วนของเจ้าของ
กําไรสะสม
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนทีวัดมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
สุทธิจากภาษี
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี สิ นและส่วนของ
เจ้าของ

TAS 32 และแนว
ปฏิ บตั ิ ทางการบัญชีฯ
TFRS 16
รายการปรับปรุง รายการปรับปรุง ณ วันที 1 มกราคม
และการจัดประเภท และการจัดประเภท
พ.ศ. 2563
รายการใหม่
รายการใหม่ ตามที ปรับปรุงใหม่
บาท
บาท
บาท

(1,373,331,286)

(2,505,536)

-

(1,375,836,822)

635,574
(1,372,695,712)

20,524,381
18,018,845

-

21,159,955
(1,354,676,867)

(1,372,695,712)

18,018,845

86,826,673

(1,267,850,194)
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การนํ า มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใหม่ ม าถื อ ปฏิ บัติ การเปลี ยนแปลงนโยบายการบัญ ชี
การจัดประเภทรายการใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที ปรับปรุง ใหม่ที เกี ยวข้อ งและ
มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อบริ ษทั (ต่อ)
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิ บตั ิ (ต่อ)
การนํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่เกียวกับเครืองมือทางการเงินมาถือปฏิบตั มิ ผี ลกระทบต่อ
วิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชีของบริษทั ทีเป็ นสาระสําคัญในเรืองดังต่อไปนี
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า
ปั จจุบนั บริษทั มีเงินลงทุนในตราสารทุนทีแสดงด้วยวิธรี าคาทุนจํานวน 0.58 ล้านบาท โดยเงินลงทุนในตราสารทุน
ดังกล่าวจะต้องถูก จัดประเภทและวัดมูลค่าใหม่ตามวิธีมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และรับ รู้
รายการปรับปรุงสะสมจํานวน 25.66 ล้านบาท ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในองค์ประกอบอืนของส่วนของ
เจ้าของ
การด้อยค่า
ข้อกําหนดทางบัญ ชีใหม่เกียวกับการรับรูร้ ายการขาดทุน จากการด้อยค่า ทําให้บริษทั ต้องพิจารณาและรับ รู้
ผลขาดทุน ด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน ณ วัน ทีรับ รู้เริมแรกและในรอบระยะเวลาบัญ ชีถัดไป บริษัท ใช้ว ธิ ี
พิจารณาการเปลียนแปลงในคุณ ภาพเครดิต ของสิน ทรัพ ย์ท างการเงิน เป็ น สามระดับ โดยในแต่ ล ะระดับ
จะกําหนดวิธกี ารวัดค่าเผือการด้อยค่าและการคํานวณวิธดี อกเบียทีแท้จริงทีแตกต่างกันไป ณ วันที 1 มกราคม
พ.ศ. 2563 บริษทั รับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินจํานวน 1.34 ล้านบาท
เงินลงทุนในหลักทรัพย์จํานวน 1.79 ล้านบาท โดยรับรูก้ ารปรับปรุงเมือเริมนํามาตรฐานมาใช้ครังแรกในกําไรสะสม
ต้นงวด
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การนํ า มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใหม่ ม าถื อ ปฏิ บัติ การเปลี ยนแปลงนโยบายการบัญ ชี
การจัดประเภทรายการใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที ปรับปรุง ใหม่ที เกี ยวข้อ งและ
มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อบริ ษทั (ต่อ)
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่มาถือปฏิ บตั ิ (ต่อ)
บริษทั ได้นํา TFRS 16 มาถือปฏิบตั ิ โดยการรับรูห้ นีสินตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าทีได้เคยถูกจัดประเภท
เป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที 17 (TAS 17) เรือง สัญญาเช่า ทังนี หนีสินตามสัญญาเช่า
ณ วันทีนํา TFRS 16 มาถือปฏิบตั ดิ งั กล่าวจะรับ รูด้ ว้ ยมูลค่าปั จจุบนั ของหนีสินทีจะต้องชําระ คิดลดด้วยอัตรา
กูย้ มื ส่วนเพิม ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยอัตรากู้ยืมส่วนเพิมถัวเฉลียถ่วงนํ าหนักทีบริษัทนํ ามาใช้ใน
การคิดลดดังกล่าว คือ ร้อยละ 1.65
บาท
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงานทีได้เปิ ดเผยไว้ ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(หัก): ผลกระทบจากอัตราดอกเบียการกูย้ มื ส่วนเพิมของผูเ้ ช่า ณ วันทีนําใช้เป็ นครังแรก
(หัก): สัญญาเช่าระยะสันทีรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จา่ ยตามวิธเี ส้นตรง
(หัก): สัญญาเช่าซึงสินทรัพย์อา้ งอิงมีมลู ค่าตําทีรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จา่ ยตามวิธเี ส้นตรง
หนี สิ นตามสัญญาเช่า ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563

117,817,384
(4,062,241)
(26,440,294)
(488,176)
86,826,673

บริษทั รับรูส้ นิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้ทเป็
ี นการเช่าอสังหาริมทรัพย์เสมือนหนึงว่าบริษทั ได้นํา TFRS 16 มาถือปฏิบตั ิ
ตังแต่วนั เริมต้นสัญญาเช่า นัน และบริษัท รับรู้สนิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้ดว้ ยจํานวนเดียวกับ หนีสินตามสัญญาเช่า
ปรับปรุงด้วยยอดยกมาของจํานวนเงินค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562 ทังนีบริษัท ไม่มสี ญ
ั ญาเช่าทีเป็ นสัญญาทีสร้างภาระทีต้องนํา มาปรับ ปรุงกับสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
ณ วันทีนํา TFRS 16 มาถือปฏิบตั คิ รังแรก
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การนํ า มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใหม่ ม าถื อ ปฏิ บัติ การเปลี ยนแปลงนโยบายการบัญ ชี
การจัดประเภทรายการใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที ปรับปรุง ใหม่ที เกี ยวข้อ งและ
มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อบริ ษทั (ต่อ)
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่มาถือปฏิ บตั ิ (ต่อ)
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ทรัี บรูน้ นเป็
ั นการเช่าสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี

อาคารและส่วนปรับปรุง
อืนๆ
รวมสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้

30 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2563
บาท

1 มกราคม
พ.ศ. 2563
บาท

75,655,608
3,733,078
79,388,686

90,772,447
4,304,053
95,076,500

วิธผี อ่ นปรนในทางปฏิบตั ทิ บริ
ี ษทั เลือกใช้
ในการนํ า TFRS 16 มาถือปฏิบตั เิ ป็ นครังแรกนันกับสัญญาเช่าทีบริษทั มีอยู่ก่อนวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563
บริษทั ได้เลือกใช้วธิ ผี ่อนปรนในทางปฏิบตั ติ ามมาตรฐานดังนี
- ใช้อตั ราคิดลดอัตราเดียวสําหรับกลุ่มสัญญาเช่าสินทรัพย์อา้ งอิงทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกันอย่างสมเหตุสมผล
- พิจารณาว่าสัญญาเช่าเป็ นสัญญาทีสร้างภาระหรือไม่ตามการประเมินก่อนนํา TFRS 16 มาถือปฏิบตั ิ
- ถือว่าสัญญาเช่าดําเนินงานทีมีอายุสญ
ั ญาเช่าคงเหลือน้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563
เป็ นสัญญาเช่าระยะสัน
- ไม่รวมต้นทุนทางตรงเริมแรกในการวัดมูลค่าสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
- ใช้ขอ้ เท็จจริงทีทราบภายหลังในการกําหนดอายุสญ
ั ญาเช่า ในกรณีทสัี ญญาให้สทิ ธิเลือกขยายอายุสญ
ั ญาเช่า
หรือยกเลิกสัญญาเช่า
- เลือกทีจะไม่พจิ ารณาใหม่วา่ สัญญาต่าง ๆ เข้าเงือนไขของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 หรือไม่ โดยยึดตามการ
พิจารณาของมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิม คือ TAS 17 และ TFRIC 4
เรือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
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การนํ า มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใหม่ ม าถื อ ปฏิ บัติ การเปลี ยนแปลงนโยบายการบัญ ชี
การจัดประเภทรายการใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที ปรับปรุง ใหม่ที เกี ยวข้อ งและ
มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อบริ ษทั (ต่อ)
นโยบายการบัญชีทีเปลียนแปลงไปจากการนํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกียวกับเครืองมือ
ทางการเงิน และมาตรฐานเรืองสัญญาเช่ามาถือปฏิ บตั ิ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
การจัดประเภทและการวัดมูลค่า
ตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษทั จัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน โดยแบ่งเป็ นแต่ละประเภทดังนี
- เงินลงทุนทีวัดมูลค่าผ่านงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
- เงินลงทุนทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
บริษทั รับรูส้ นิ ทรัพย์ท างการเงินในวัน ซือขายด้วยมูลค่ายุตธิ รรม บวกด้วยต้นทุนการทํา รายการซึงเกียวข้อง
โดยตรงกับการได้มาซึงสินทรัพย์ทางการเงิน
การด้อยค่า
ตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษทั ต้องพิจารณาและรับรูผ้ ลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน โดยรวม
การคาดการณ์ เหตุการณ์ ในอนาคต (Forward looking) ของสินทรัพย์ทางการเงินทีเป็ นตราสารหนีทีวัดมูลค่า
ด้วยวิธวี ดั มูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนและด้วยวิธรี าคาทุนตัดจําหน่ าย ซึงวิธกี ารวัดมูลค่าผล
ขาดทุ น จากการด้อยค่านัน ขึนอยู่กับว่ามีการเพิมขึนของความเสียงด้านเครดิต ของสิน ทรัพย์ห รือไม่ บริษัท
พิจารณาการเปลียนแปลงในคุณ ภาพเครดิต ของสิน ทรัพย์ท างการเงินเป็ น สามระดับ โดยในแต่ ละระดับ จะ
กําหนดวิธกี ารวัดค่าเผือการด้อยค่าและการคํานวณวิธดี อกเบียทีแท้จริงทีแตกต่างกันไป ได้แก่
- ระดับที 1 หากความเสียงด้านเครดิตของเครืองมือทางการเงินไม่เพิมขึนอย่างมีนัยสําคัญนับตังแต่การรับรู้
รายการเมือเริมแรก ค่า เผือผลขาดทุน ของเครืองมือทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยจํานวนเงินเท่ากับผล
ขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนใน 12 เดือนข้างหน้า
- ระดับที 2 หากความเสียงด้านเครดิตของเครืองมือทางการเงิน เพิมขึนอย่างมีนัยสําคัญนับตังแต่การรับ รู้
รายการเมือแรกเริม ค่าเผือผลขาดทุน ของเครืองมือทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยจํานวนเงินเท่ากับผล
ขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุ
- ระดับที 3 เมือสินทรัพย์ทางการเงินเข้าเงือนไขเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินทีมีการด้อยค่าด้านเครดิต ค่าเผือ
ผลขาดทุนของเครืองมือทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยจํานวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะ
เกิดขึนตลอดอายุ
ผลขาดทุนด้านเครดิตจะรับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน
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การนํ า มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใหม่ ม าถื อ ปฏิ บัติ การเปลี ยนแปลงนโยบายการบัญ ชี
การจัดประเภทรายการใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที ปรับปรุง ใหม่ที เกี ยวข้อ งและ
มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อบริ ษทั (ต่อ)
นโยบายการบัญชีทีเปลียนแปลงไปจากการนํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกียวกับเครืองมือ
ทางการเงิน และมาตรฐานเรืองสัญญาเช่ามาถือปฏิ บตั ิ (ต่อ)
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้และหนีสินตามสัญญาเช่า
บริษทั มีสญ
ั ญาเช่าอาคาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยสัญญาเช่าส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาการเช่าคงทีจํานวน 1 ถึง 5 ปี
โดยบางสัญญามีเงือนไขให้สามารถต่อสัญญาได้ ก่อนปี พ.ศ. 2563 บริษทั ได้จดั ประเภทสัญญาเช่า อาคาร และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็ นสัญญาเช่าประเภทสัญญาเช่าดําเนินงาน โดยค่าเช่าทีจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงาน สุทธิ
จากเงินจูงใจตามสัญญาเช่าทีได้รบั จากผูใ้ ห้เช่า จะรับรูต้ ามวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ตังแต่วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษ ัท รับ รู้ส ญ
ั ญาเช่าเมือบริษัท สามารถเข้าถึง สิน ทรัพ ย์ตามสัญ ญาเช่า
เป็ นสินทรัพย์ส ิทธิการใช้ และหนีสินตามสัญญาเช่า โดยค่าเช่าทีชําระจะปั นส่วนเป็ นการจ่ายชําระหนีสินและ
ต้น ทุ นทางการเงิน โดยต้นทุน ทางการเงิน จะรับ รู้ในกําไรหรือขาดทุ น ตลอดระยะเวลาสัญ ญาเช่า ด้วยอัต รา
ดอกเบียคงทีจากยอดหนีสินตามสัญญาเช่าทีคงเหลืออยู่ บริษัท คิดค่าเสือมราคาสิน ทรัพย์สทิ ธิการใช้ตามวิธี
เส้นตรงตามอายุทสัี นกว่าระหว่างอายุสนิ ทรัพย์และระยะเวลาการเช่า บริษทั บันทึกเป็ น “สินทรัพย์สทิ ธิการใช้”
ในงบแสดงฐานะการเงิน
สิน ทรัพย์และหนี สิน ตามสัญ ญาเช่ ารับ รู้เริมแรกด้วยมูล ค่า ปั จจุบ ัน มูลค่าปั จจุบนั ของหนี สิน ตามสัญ ญาเช่า
ประกอบไปด้วย
- ค่าเช่าคงทีสุทธิดว้ ยเงินจูงใจค้างรับ
- ค่าเช่าผันแปรทีอ้างอิงจากอัตราหรือดัชนี
- มูลค่าทีคาดว่าจะต้องจ่ายจากการรับประกันมูลค่าคงเหลือ
- ราคาสิทธิเลือกซือหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีบริษทั จะใช้สทิ ธิ และ
- ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา หากอายุของสัญญาเช่าสะท้อนถึงการทีบริษทั คาดว่าจะยกเลิกสัญญานัน
บริษัทจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบียโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบียโดยนัยได้
บริษทั จะคิดลดด้วยอัตราการกูย้ มื ส่วนเพิมของผูเ้ ช่า ซึงก็คอื อัตราทีสะท้อนถึงการกูย้ มื เพือให้ได้มาซึงสินทรัพย์
ทีมีมลู ค่าใกล้เคียงกัน ในสภาวะเศรษฐกิจ อายุสญ
ั ญา และเงือนไขทีใกล้เคียงกัน
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้จะรับรูด้ ว้ ย
- จํานวนทีรับรูเ้ ริมแรกของหนีสินตามสัญญาเช่า
- ค่าเช่าจ่ายทีได้ชาํ ระก่อนเริม หรือ ณ วันทําสัญญา สุทธิจากเงินจูงใจทีได้รบั ตามสัญญาเช่า
- ต้นทุนทางตรงเริมแรก และ
- ต้นทุนการปรับสภาพสินทรัพย์

20

4

การนํ า มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใหม่ ม าถื อ ปฏิ บัติ การเปลี ยนแปลงนโยบายการบัญ ชี
การจัดประเภทรายการใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที ปรับปรุง ใหม่ที เกี ยวข้อ งและ
มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อบริ ษทั (ต่อ)
นโยบายการบัญชีทีเปลียนแปลงไปจากการนํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกียวกับเครืองมือ
ทางการเงิน และมาตรฐานเรืองสัญญาเช่ามาถือปฏิ บตั ิ (ต่อ)
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้และหนีสินตามสัญญาเช่า (ต่อ)
ค่าเช่าทีจ่า ยตามสัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าสินทรัพย์ทมีี มูลค่าตําจะรับรู้เป็ น ค่าใช้จ่า ยตามวิธีเส้น ตรง
สัญญาเช่าระยะสันคือสัญญาเช่าทีมีอายุสญ
ั ญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน ประกอบด้วย สัญญาเช่าอาคาร
และสินทรัพย์ทมีี มลู ค่าตําประกอบด้วย สัญญาเช่าเครืองถ่ายเอกสาร
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที ปรับปรุงใหม่ทีเกียวข้องและมีผลกระทบต่อบริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลบังคับใช้วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2563
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 12
มาตรฐานการบัญชีฉบับที 19
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 23

เรือง ภาษีเงินได้
เรือง ผลประโยชน์พนักงาน
เรือง เครืองมือทางการเงิน
เรือง ความไม่แน่นอนเกียวกับวิธกี ารทางภาษีเงินได้

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 12 เรือง ภาษีเงินได้ ได้อธิบายให้ชดั เจนว่าการรับรูผ้ ลกระทบทาง
ภาษีเงินได้ของเงินปั นผลจากตราสารทุน ให้รบั รูภ้ าษีเงินได้โดยให้สอดคล้องกับการรับรูร้ ายการหรือเหตุการณ์
ในอดีตทีทําให้เกิดกําไรทีนํามาจัดสรรเงินปั นผล
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที 19 เรือง ผลประโยชน์ ของพนักงาน (การแก้ไขโครงการ การลด
ขนาดโครงการ หรือการจ่ายชําระผลประโยชน์ ) ได้อธิบายให้ชดั เจนเกียวกับวิธกี ารบัญชีสาํ หรับกรณีทมีี การ
แก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการ หรือการจ่ายชําระผลประโยชน์ ของโครงการผลประโยชน์ ทีกําหนดไว้
โดยเมือการเปลียนแปลงโครงการได้เกิดขึน กิจการจะต้องใช้ข้อสมมติท ีเป็ น ปั จจุบ ัน ณ วันทีทีมีการแก้ไข
โครงการ การลดขนาดโครงการ หรือการจ่ายชําระผลประโยชน์ ในการคํานวณต้นทุน บริการในปั จจุบ ันและ
ดอกเบียสุทธิสาํ หรับระยะเวลาทีเหลือของรอบระยะเวลารายงานภายหลังการเปลียนแปลงดังกล่าว
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การนํ า มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใหม่ ม าถื อ ปฏิ บ ัติ การเปลี ยนแปลงนโยบายการบัญ ชี
การจัดประเภทรายการใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที ปรับ ปรุง ใหม่ที เกี ยวข้อ งและ
มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อบริ ษทั (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที ปรับปรุงใหม่ทีเกียวข้องและมีผลกระทบต่อบริ ษทั (ต่อ)
การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิ น (เงือนไขการชําระ
ก่อนกําหนดและค่าชดเชยที ติ ดลบ) การปรับปรุงทําให้กจิ การสามารถวัดมูลค่าสินทรัพย์ท างการเงินบาง
รายการทีมีเงือนไขการชํา ระก่ อนกําหนด ทีมีค่า ชดเชยในมูล ค่าทีติดลบ มีส ิท ธิท ีจะวัดมูล ค่าด้ว ยราคาทุ น
ตัดจําหน่ายแทนการวัดมูลค่าด้วยวิธมี ลู ค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรือขาดทุน ซึงสินทรัพย์เหล่านีรวมถึงเงินให้กยู้ มื
บางประเภทและตราสารหนี โดยการทีจะวัดมูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจําหน่ ายได้นันค่าชดเชยในมูลค่าทีติดลบ
จะต้องเป็ นจํานวนเงินทีสมเหตุสมผลสําหรับการยกเลิกสัญ ญาก่อนกําหนด และตามโมเดลธุรกิจกลุ่มกิจการ
ถือสินทรัพย์นนเพื
ั อรับกระแสเงินสดตามสัญญา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที 23 เรือง ความไม่แน่ นอนเกียวกับวิธีการทางภาษีเงินได้
ได้อธิบายวิธกี ารรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและสินทรัพย์และ
หนีสินภาษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั ในกรณีทมีี ความไม่แน่นอนเกียวกับวิธกี ารทางภาษีเงินได้ในเรืองดังต่อไปนี
-

กิจการต้องสมมติว่าหน่วยงานจัดเก็บภาษีจะตรวจสอบวิธกี ารทางภาษีท มีี ความไม่แน่ นอน และมีความรู้
เกียวกับข้อมูลทีเกียวข้องทังหมดอย่างครบถ้วน โดยไม่นําเหตุผลว่าจะตรวจพบหรือไม่มาเป็ นข้อในการ
พิจารณา
หากกิจการสรุปว่าไม่มคี วามเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ทหน่
ี วยงานจัดเก็บภาษีจะยอมรับวิธกี ารทางภาษีทมีี
ความไม่แน่นอน กิจการต้องสะท้อนผลกระทบของความไม่แน่นอนในการคํานวณบัญชีภาษีเงินได้ดว้ ย
กิจการต้องประเมินการใช้ดุลยพินิจหรือประมาณการใหม่ เมือข้อเท็จจริงและสถานการณ์ทเคยอ้
ี างอิงใน
การใช้ ดุลยพินิจหรือประมาณการมีการเปลียนแปลงไป หรือข้อมูลใหม่ทส่ี งผลกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจ
หรือประมาณการ

ผูบ้ ริหารของบริษทั ได้นํามาตรฐานฉบับใหม่มาปฏิบตั ิและพิจารณาว่ามาตรฐานฉบับใหม่ดงั กล่าวข้างต้นไม่มี
ผลกระทบทีมีนยั สําคัญต่อบริษทั
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การประมาณการ
ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ ริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติทมีี ผลกระทบ
ต่อการนํานโยบายการบัญชีมาใช้ และจํานวนเงินของสินทรัพย์และหนีสิน รายได้และค่าใช้จ่ายผลทีเกิดขึนจริง
อาจจะแตกต่างจากการประมาณการ
ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ ริหารจะใช้ดลุ ยพินิจทีมีนัยสําคัญในการนํานโยบายการบัญชีของ
บริษทั และแหล่งทีมาของข้อมูลทีสําคัญของความไม่แน่ นอนในการประมาณการทีมีอยูม่ าใช้เช่นเดียวกับงบการเงิน
สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

6

มูลค่ายุติธรรม
6.1

การประมาณการมูลค่ายุติธรรม
ตารางต่อไปนี แสดงการวิเคราะห์เครืองมือทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุต ิธรรมจําแนกตามวิธีการ
ประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี





ราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนีสินอย่างเดียวกัน
(ข้อมูลระดับที 1)
ข้อมูลอืนนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1 ทังทีสามารถสังเกตได้โดยตรง
(ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลทีคํานวณมาจากราคา) สําหรับสิน ทรัพย์นันหรือ
หนีสินนัน (ข้อมูลระดับที 2)
ข้อมูลสําหรับสินทรัพย์หรือหนี สินซึงไม่ ได้มาจากข้อมูลทีสามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลทีไม่
สามารถสังเกตได้) (ข้อมูลระดับที 3)

ตารางต่อไปนีแสดงสินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
และวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
30 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ข้อมูลระดับที 1 ข้อมูลระดับที 2 ข้อมูลระดับที 3
บาท
บาท
บาท
สิ นทรัพย์ทางการเงิ น
ตราสารหนีทีวัดมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
กองทุนรวม
รวม

-

102,401,150
102,401,150

-

รวม
บาท

102,401,150
102,401,150
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มูลค่ายุติธรรม (ต่อ)
6.1

การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)
ตารางต่อไปนีแสดงสินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
และวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ต่อ)
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
ข้อมูลระดับที 1 ข้อมูลระดับที 2 ข้อมูลระดับที 3
บาท
บาท
บาท
สิ นทรัพย์ทางการเงิ น
เงินลงทุนเผือขาย
กองทุนรวม
รวม

6.2

-

132,087,094
132,087,094

-

รวม
บาท

132,087,094
132,087,094

เทคนิ คการประเมินมูลค่าสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที 2
เงินลงทุนในตราสารหนีซึงมูลค่ายุตธิ รรมอยูใ่ นระดับที 2 วัดมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์ทมีี การซือขาย
ในตลาดโดยคํานวณจากราคาเสนอซือล่าสุดทีอ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเส้นอัตรา
ผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย ณ วันทําการสุดท้ายของวันทีในงบแสดงฐานะทางการเงิน

เงิน ลงทุ น ในหลัก ทรัพ ย์อ ืนที อยู่ ใ นระดับ ที 2 วัด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของหลัก ทรัพ ย์ โ ดยการนํ า เอาข้อ มู ล
ทีสามารถสังเกตได้จากตลาด ทีประกาศไว้ในแหล่งข้อมูลทีประชาชนทัวไปสามารถเข้าถึงได้ ณ วันทําการ
สุดท้ายของวันทีในงบแสดงฐานะทางการเงินมาใช้ในการวัดมูลค่า
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือทวงถาม
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือสินกําหนดระยะเวลา
และบัตรเงินฝากธนาคาร
รวม
หัก ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - สุทธิ
8

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
30 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2563
บาท

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
บาท

82,000
231,808,130

72,000
279,878,013

300,000,000
531,890,130
(1,773,551)
530,116,579

345,000,000
624,950,013
624,950,013

เบียประกันภัยค้างรับสุทธิ
เบียประกันภัยค้างรับประกอบด้วยรายละเอียดและอายุเบียประกันภัยค้างรับ ดังนี
เบียประกันภัยรับจากการ
รับประกันภัยโดยตรง
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มิถนุ ายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
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

71,971,810

84,950,156

9,951,131
3,084,092
8,493,749
8,458,541
(201,559)
101,757,764
101,757,764

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

สําหรับเบียประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า บริษทั ได้กําหนดหลักเกณฑ์การติดตามหนีให้เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการเก็บเบียประกันภัย โดยหนีทีเกินกว่ากําหนดชําระ บริษทั จะพิจารณาดําเนินการตามกฎหมาย
กับตัวแทนและนายหน้าเป็ นกรณีไป
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ลูกหนี จากสัญญาประกันภัยต่อ
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
30 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2563
บาท

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
บาท

839,879
54,748,084
55,587,963

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

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
30 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2563
บาท

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
บาท

23,811,491
30,936,593
54,748,084

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

เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
ลูกหนีจากสัญญาประกันภัยต่อ
รายการเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อจําแนกตามอายุมรี ายละเอียดดังนี

ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน
ค้างรับเกินระยะเวลา 12 เดือน
รวมเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ยอดคงเหลือของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีดงั นี
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563
ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจําหน่ าย มูลค่ายุติธรรม
บาท
บาท
ตราสารหนีทีวัดมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
กองทุนรวม
รวม
บวก กําไรทียังไม่เกิดขึนจริง
รวมตราสารหนีทีวัดมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

102,225,989
102,225,989
175,161
102,401,150

102,401,150
102,401,150
102,401,150

ตราสารหนีทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินฝากสถาบันการเงิน (รวมถึงเงินฝากทีมีขอ้ จํากัดในการใช้)
ทีครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือน นับแต่วนั ทีได้มา
รวม
หัก ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
รวมตราสารหนีทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย

315,319,787

327,521,164

509,550,000
824,869,787
(2,171,415)
822,698,372

509,550,000
837,071,164
837,071,164

รวมสินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี

925,099,522

939,472,314

ตราสารทุนทีวัดมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ตราสารทุนในประเทศ
รวม
บวก กําไรทียังไม่เกิดขึนจริง
รวมตราสารทุนทีวัดมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

576,349
576,349
25,655,000
26,231,349

26,231,349
26,231,349
26,231,349

รวมสินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน

26,231,349

26,231,349

951,330,871

965,703,663

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์ มีดงั นี (ต่อ)
(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ราคาทุน/
ราคาทุน
มูลค่า
ตัดจําหน่ าย
ยุติธรรม
บาท
บาท
เงินลงทุนเผือขาย
กองทุนรวม
รวม
บวก กําไรทียังไม่เกิดขึนจริง
รวมเงิ นลงทุนเผือขาย

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

132,087,094
132,087,094
132,087,094

เงินลงทุนทีจะถือจนครบกําหนด
เงินฝากสถาบันการเงิน (รวมถึงเงินฝากทีมีขอ้ จํากัดในการใช้)
ทีครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือน นับแต่วนั ทีได้มา
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
รวมเงิ นลงทุนทีจะถือจนครบกําหนด

319,550,000
284,761,964
604,311,964

319,550,000
294,414,379
613,964,379

เงินลงทุนทัวไป
ตราสารทุนทีไม่ได้ซอขายในตลาด
ื
รวมเงิ นลงทุนทัวไป
รวมเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์

576,349
576,349
736,975,407
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
10.1 ตราสารหนี ทีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563
ค่าเผือผลขาดทุนที
คาดว่าจะเกิดขึน
ทีรับรู้ในกําไรขาดทุน
มูลค่ายุติธรรม
เบ็ดเสร็จอืน
บาท
บาท
ตราสารหนีทีไม่มกี ารเพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญของความเสียง
ด้านเครดิต (Stage 1)
ตราสารหนีทีมีการเพิมขึนอย่างมีนัยสําคัญของความเสียง
ด้านเครดิต (Stage 2)
ตราสารหนีทีมีการด้อยค่าด้านเครดิต (Stage 3)
รวม

102,401,150

-

102,401,150

-

10.2 ตราสารหนี ทีวัดด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563
ค่าเผือผลขาดทุน
มูลค่าตามบัญชี
ทีคาดว่าจะ
ขันต้น
เกิ ดขึน มูลค่าตามบัญชี
บาท
บาท
บาท
ตราสารหนีทีไม่มกี ารเพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญ
ของความเสียงด้านเครดิต (Stage 1)
ตราสารหนีทีมีการเพิมขึนอย่างมีนัยสําคัญ
ของความเสียงด้านเครดิต (Stage 2)
ตราสารหนีทีมีการด้อยค่าด้านเครดิต (Stage 3)
รวม

824,869,787

(2,171,415)

822,698,372

824,869,787

(2,171,415)

822,698,372
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ต่อ)
สําหรับ งวดสามเดือ นสินสุดวัน ที 30 มิถุ น ายน พ.ศ. 2563 บริษัท มีร ายได้และสิงตอบแทนทีเกียวข้อ งกับ
เงินลงทุนดังนี
-

รายได้ดอกเบียจากเงินลงทุนทีวัดด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายเป็ นจํานวนเงิน 2,899,372 บาท (30 มิถุนายน
พ.ศ. 2562 : 3,019,496 บาท)
สิงตอบแทนจากการขายเงินลงทุนทีวัดมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และกําไรจากการขาย
เงิน ลงทุ น ทีวัด มู ล ค่า ยุติ ธ รรมผ่ า นกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็จ อืนจํ า นวนเงิน รวม 50,000,000 บาท และ
409,642 บาท ตามลําดับ (30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 : 200,000,000 บาท และ 775,918 บาท ตามลําดับ)
สิงตอบแทนจากเงินลงทุนทีวัดด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย จํานวนเงินรวม 50,000,000 บาท (30 มิถุนายน
พ.ศ. 2562 : 50,000,000 บาท)

สําหรับ งวดหกเดือนสินสุด วัน ที 30 มิถุ น ายน พ.ศ. 2563 บริษัท มีร ายได้แ ละสิงตอบแทนทีเกียวข้อ งกับ
เงินลงทุนดังนี
-

รายได้ดอกเบียจากเงินลงทุนทีวัดด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายเป็ นจํานวนเงิน 6,088,429 บาท (30 มิถุนายน
พ.ศ. 2562 : 5,561,033 บาท)
สิงตอบแทนจากการขายเงินลงทุนทีวัดมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และกําไรจากการขาย
เงิน ลงทุ น ทีวัดมู ล ค่ายุติธ รรมผ่า นกํา ไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จอืนจํ า นวนเงิน รวม 120,000,000 บาท และ
933,362 บาท ตามลําดับ (30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 : 200,000,000 บาท และ 775,918 บาท ตามลําดับ)
สิงตอบแทนจากเงินลงทุนทีวัดด้วยราคาทุนตัดจําหน่ าย จํานวนเงินรวม 50,000,000 บาท (30 มิถุนายน
พ.ศ. 2562 : 50,000,000 บาท)
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ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ

ยอดต้นงวด
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
บาท
ส่วนปรับปรุงอาคาร
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์สาํ นักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
งานระหว่างทํา
รวม

55,536,210
39,097,364
263,962,415
358,595,989

30 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ราคาทุน
ค่าเสือมราคาสะสม
สําหรับงวด
สําหรับงวด
ยอดสิ นงวด ยอดต้นงวด
ยอดสิ นงวด ส่วนปรับปรุง
30 มิ ถนุ ายน 1 มกราคม
30 มิ ถนุ ายน อาคารและ
เพิ มขึน
จําหน่ าย
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563 ค่าเสือมราคา จําหน่ าย
พ.ศ. 2563 อุปกรณ์ สทุ ธิ
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
845,819
1,928,874
2,198,560
4,110,856
9,084,109

- 56,382,029 50,455,856
(1,584,890) 39,441,348 30,756,017
(3,637,677) 262,523,298 237,695,313
4,110,856
(5,222,567) 362,457,531 318,907,186

1,058,448
- 51,514,304
1,616,172 (1,584,456) 30,787,733
9,206,649 (3,637,461) 243,264,501
11,881,269 (5,221,917) 325,566,538

4,867,725
8,653,615
19,258,797
4,110,856
36,890,993
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สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

อาคารและส่วนปรับปรุง
อืนๆ
รวม

ยอดต้นงวด
1 มกราคม
พ.ศ. 2563

เพิมขึน

ราคาทุน
สําหรับงวด
การเปลียนแปลง
ในสัญญา

90,772,447
4,304,053
95,076,500

5,148,453
5,148,453

-

ส่วนเกิ นทุน
จากการตีราคาใหม่

ยอดสิ นงวด
30 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2563

ยอดต้นงวด
1 มกราคม
พ.ศ. 2563

-

95,920,900
4,304,053
100,224,953

-

หน่ วย : บาท
ค่าตัดจําหน่ ายสะสม
สําหรับงวด
ปรับปรุง
ค่าตัดจําหน่ าย จากการตี ราคาใหม่
20,265,292
570,975
20,836,267

-

ยอดสิ นงวด
30 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2563

สิ นทรัพย์
สิ ทธิ การใช้

20,265,292
570,975
20,836,267

75,655,608
3,733,078
79,388,686

หนีสินตามสัญญาเช่าทีเกียวข้องได้ถูกเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินข้อ 18
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ค่าเช่ าทีเกิดจากสัญญาเช่าและสัญญาบริการทีไม่ ได้ถูกรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์ ประกอบด้วย ค่าเช่ าจากสัญญาเช่ าระยะสันจํานวน
9,794,355 บาท และค่าเช่าจากสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์มมี ลู ค่าตําจํานวน 57,630 บาท
สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ค่าเช่าทีเกิดจากสัญญาเช่าและสัญญาบริการทีไม่ได้ถกู รับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์ ประกอบด้วย ค่าเช่าจากสัญญาเช่าระยะสันจํานวน
19,630,410 บาท และค่าเช่าจากสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์มมี ลู ค่าตําจํานวน 115,260 บาท
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สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
บาท
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ซือเพิมระหว่างงวด
งานระหว่างทํา
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

14

93,051,800
3,925,348
21,147,967
(12,315,105)
105,810,010

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563 และวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มิถนุ ายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทจะใช้
ี ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทจะใช้
ี ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน
ผลกระทบของการเปลียนนโยบายการบัญชี (หมายเหตุ 4)

หนี สิ นภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทจะจ่
ี ายชําระภายใน 12 เดือน
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทจะจ่
ี ายชําระเกินกว่า 12 เดือน
ผลกระทบของการเปลียนนโยบายการบัญชี (หมายเหตุ 4)
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ

19,013,720
50,641,202
626,384
70,281,306

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

135,182
5,131,096
5,266,278

158,894
158,894

65,015,028

66,686,878
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลือนไหวสุทธิของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในระหว่างงวด/ปี มีดงั นี
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มิถนุ ายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
ยอดยกมาต้นงวด/ปี
รับรูใ้ นกําไรขาดทุน
บันทึกโดยตรงผ่านรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ผลกระทบของการเปลียนนโยบายการบัญชี (หมายเหตุ 4)
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี

66,686,878
2,708,905
123,957
(4,504,712)
65,015,028

66,835,559
(2,655,781)
2,507,100
66,686,878
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ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลือนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมดี งั นี
TAS 32 และแนวปฏิ บตั ิ
ทางการบัญชีฯ
รายการปรับปรุง
รายการที
ตรวจสอบแล้ว
บันทึก ยังไม่ได้ตรวจสอบ
31 ธันวาคม และการจัดประเภท รายการทีบันทึก ในกําไรขาดทุน
30 มิ ถนุ ายน
พ.ศ. 2562
รายการใหม่ ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี
- ผลขาดทุนทางภาษี
- เงินสํารองค่าสินไหมทดแทน
- ประมาณการหนีสินจากผลประโยชน์พนักงาน
- ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
- ค่าเสือมราคา
- ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (หมายเหตุ 4)
- อืน ๆ

32,619,212
17,085,777
11,345,170
2,406,867
613,563
2,775,183
66,845,772

626,384
626,384

1,927,943
1,220,447
(269,723)
(232,126)
162,609
2,809,150

-

32,619,212
19,013,720
12,565,617
2,137,144
381,437
788,993
2,775,183
70,281,306
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ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลือนไหวของหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมดี งั นี

ตรวจสอบแล้ว
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
บาท
หนี สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
- การเปลียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนทีวัดมูลค่ายุตธิ รรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (หมายเหตุ 4)

สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชี สทุ ธิ

158,894
158,894
66,686,878

TAS 32 และแนว
ปฏิ บตั ิ
ทางการบัญชีฯ
รายการปรับปรุง
รายการทีบันทึก ยังไม่ได้ตรวจสอบ
และการจัดประเภท รายการทีบันทึก ในกําไรขาดทุน
30 มิถนุ ายน
รายการใหม่ ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน
พ.ศ. 2563
บาท
บาท
บาท
บาท

5,131,096
5,131,096

100,245
100,245

(123,957)
(123,957)

5,266,278
5,266,278
65,015,028
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สิ นทรัพย์อืน
สิน ทรัพ ย์อ ืน ณ วัน ที 30 มิถุ น ายน พ.ศ. 2563 และวัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2562 ประกอบด้ว ยรายละเอีย ด
ดังต่อไปนี
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มิถนุ ายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
ลูกหนีบริษทั ทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 24 (ข))
เงินประกันและเงินมัดจํา
ภาษีหกั ณ ทีจ่าย
ภาษีมลู ค่าเพิมรอคืน
ค่าใช้จ่ายค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้าและเช็ครอการจ่าย
ลูกหนีอืน
หัก ค่าเผือการด้อยค่าของลูกหนีอืน
อืน ๆ
รวมสินทรัพย์อนื

5,258,895
17,949,816
3,924,787
11,654,830
93,536,461
10,685,720
(10,685,720)
4,496,345
136,821,134

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
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หนี สิ นจากสัญญาประกันภัย
ยอดคงเหลือของหนีสินจากสัญญาประกัน ภัย ณ วัน ที 30 มิถุน ายน พ.ศ. 2563 และวันที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2562
มีดงั นี
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
30 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2563
บาท

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
บาท

สํารองค่าสินไหมทดแทน
- ค่าสินไหมทดแทนทีเกิดขึนทีได้รบั รายงานแล้ว
- ค่าสินไหมทดแทนทีเกิดขึนแต่ยงั ไม่ได้รบั รายงาน
รวมสํารองค่าสินไหมทดแทน

152,038,014
95,068,599
247,106,613

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

สํารองเบียประกันภัย
- สํารองเบียประกันภัยทียังไม่ถอื เป็ นรายได้
รวมสํารองเบียประกันภัย
รวมหนีสินจากสัญญาประกันภัย

597,265,046
597,265,046
844,371,659

629,013,766
629,013,766
876,099,554

16.1 สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะสัน - สํารองค่าสิ นไหมทดแทน

ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี
ค่าสินไหมทดแทนทีเกิดขึนระหว่างงวด/ปี ปัจจุบนั
การเปลียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน
ทีเกิดขึนในงวด/ปี ก่อน
การเปลียนแปลงทีเกิดจากข้อสมมติฐานในการคํานวณ
สํารองค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด/ปี
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
30 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2563
บาท

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
บาท

247,085,788
552,326,929

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

98,059,069

168,417,720

9,639,715
(660,004,888)
247,106,613

(27,469,502)
(1,092,055,061)
247,085,788
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หนี สิ นจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)
16.2 สํารองเบียประกันภัยทียังไม่ถือเป็ นรายได้

ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี
เบียประกันภัยรับสําหรับงวด/ปี
เบียประกันภัยทีถือเป็ นรายได้ในงวด/ปี
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี
17

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
30 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2563
บาท

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
บาท

629,013,766
2,452,030,465
(2,483,779,185)
597,265,046

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

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
30 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2563
บาท

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
บาท

19,753,914
8,479,743
2,015,887
30,249,544

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

เจ้าหนี บริ ษทั ประกันภัยต่อ

เงินค้างจ่ายเกียวกับการประกันภัยต่อ
เจ้าหนีประกันภัยต่ออืน
เจ้าหนีประกันภัยต่อบริษทั ทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 24 (ข))
รวมเจ้าหนีบริษทั ประกันภัยต่อ

39

18

หนี สิ นตามสัญญาเช่า
รายละเอียดตามอายุคงเหลือของหนีสินตามสัญญาเช่า มีดงั นี

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
30 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2563
บาท

ครบกําหนด
ภายใน 1 ปี
ระหว่าง 1 - 2 ปี
ระหว่าง 2 - 3 ปี
ระหว่าง 3 - 4 ปี
ระหว่าง 4 - 5 ปี
เกิน 5 ปี

40,435,130
17,258,759
16,352,571
5,508,980
334,476
-

รวม

79,889,916

แบ่งเป็ น - เงินต้น
- ดอกเบีย

82,219,617
(2,329,701)

สําหรับ งวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุน ายน พ.ศ. 2563 ดอกเบียจ่ายจากหนีสินตามสัญ ญาเช่า มี
จํา นวน 413,102 บาท และ 834,625 บาท ตามลํา ดับ ซึงถู ก แสดงเป็ นส่ว นหนึ งของ “ต้น ทุ น ทางการเงิน ” ใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
19

หนี สิ นอืน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่านายหน้าค้างจ่าย
เจ้าหนีบริษทั ทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 24 (ข))
เจ้าหนีเช็คค้างจ่าย
ประมาณการค่ารือถอน
อืน ๆ
รวมหนีสินอืน

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
30 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2563
บาท

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
บาท

429,152,160
63,612,697
63,151,216
35,519,027
15,593,324
7,707,925
614,736,349

417,613,757
60,431,848
50,596,097
40,580,308
14,635,673
19,845,746
603,703,429
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ทุนเรือนหุ้น
หุ้นสามัญ
ทีออกจําหน่ าย
จํานวนหุ้น
บาท
ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2563
การออกหุน้
ณ วันที 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2563

166,315,500
166,315,500

1,663,155,000
1,663,155,000

รวม
บาท
1,663,155,000
1,663,155,000

ณ วัน ที 30 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2563 หุ้ น สามั ญ จดทะเบี ย นทั งหมด มี จํ า นวน 166,315,500 หุ้ น (31 ธั น วาคม
พ.ศ. 2562 : 166,315,500 หุ้น) ซึงมีมูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 10 บาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : 10 บาท) หุ้นทังหมดได้
ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
21

การจ่ายโดยใช้ห้นุ เป็ นเกณฑ์
บริษ ั ท Cigna Corporation ซึ งเป็ นบริษั ท มี หุ้ น จดทะเบี ย นอยู่ใ นตลาดหลัก ทรัพ ย์ นิ ว ยอร์ ค (New York Stock
Exchange) มีโครงการจัดสรรหุน้ ให้แก่พนักงานในกลุ่มบริษทั
ในระหว่างปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ภายใต้โครงการ Cigna long term incentive plan บริษทั ได้มกี ารจัดสรร
หุน้ หรือเงินสดมูลค่าเทียบเท่ากับมูลค่ายุตธิ รรมของหุ้น ณ วันทีให้สทิ ธิแก่พนักงานทุกคนทีได้รบั การอนุ มตั ิ โดย
บริษทั มีการจัดสรรหุน้ ให้กบั พนักงาน จํานวน 2,885 หุน้ ซึงมีมูลค่า 12.02 ล้านบาท และเงินสดจํานวน 4.03 ล้าน
บ า ท ร ว ม มู ล ค่ าทั ง สิ น 16.05 ล้ า น บ า ท โด ย พ นั ก งา น จ ะไ ด้ ส ิ ท ธิ ใ น ก า ร รั บ หุ้ น ห รื อ เงิ น ส ด ทั น ที
ในวัน ที ได้ร ับ จัด สรรสิท ธิ ค่า ใช้จ่ า ยที เกิด ขึนจะบัน ทึก บัญ ชีท ั งจํา นวนซึ งเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับ ที 2 เรือง การจ่า ยโดยใช้หุ้น เป็ นเกณฑ์ เงิน สดทีบริษัท สํา รองจ่ ายพนั กงานจะถูก เรีย กเก็ บ
จากบริษทั Cigna Global Holding Inc. ซึงเป็ นบริษทั ในเครือ เงินปั นผลทีคาดว่าจะจ่ายในอนาคตจากการจัดสรรหุน้ จะ
จ่ายโดยตรงจากบริษทั Cigna Corporation ไปยังพนักงานทีได้รบั สิทธิ
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที
30 มิถนุ ายน
30 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
ค่าใช้จ่ายพนักงานทีไม่ใช่คา่ ใช้จ่ายการรับประกันภัย
และการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกียวกับอาคารสถานทีและอุปกรณ์ทไม่
ี ใช่ค่าใช้จา่ ย
การรับประกันภัย
ค่าภาษีอากร
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย
ภาษีมลู ค่าเพิมทีขอคืนไม่ได้และภาษีซอต้
ื องห้าม
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอืน
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

163,125,904

158,865,737

33,163,871
162,858
14,685,463
14,066,316
113,948,824
339,153,236

25,651,328
149,759
24,208,793
15,069,123
96,825,380
320,770,120

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันที
30 มิถนุ ายน
30 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
ค่าใช้จ่ายพนักงานทีไม่ใช่คา่ ใช้จ่ายการรับประกันภัย
และการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกียวกับอาคารสถานทีและอุปกรณ์ทไม่
ี ใช่ค่าใช้จา่ ย
การรับประกันภัย
ค่าภาษีอากร
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย
ภาษีมลู ค่าเพิมทีขอคืนไม่ได้และภาษีซอต้
ื องห้าม
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอืน
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

323,731,490

292,431,857

66,454,457
416,961
28,784,115
30,170,113
211,093,138
660,650,274

51,958,218
385,903
36,984,035
30,116,189
191,943,011
603,819,213
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กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที
30 มิถนุ ายน
30 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
กําไรสุทธิทเป็
ี นของผูถ้ อื หุน้ สามัญ (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีออกอยู่ในระหว่างงวด (หุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน (บาท)

57,511,238
163,265,500
0.35

30,631,329
148,015,500
0.20

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันที
30 มิถนุ ายน
30 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
กําไรสุทธิทเป็
ี นของผูถ้ อื หุน้ สามัญ (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีออกอยู่ในระหว่างงวด (หุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน (บาท)

104,730,684
163,265,500
0.64

44,743,955
148,015,500
0.30

บริษทั ไม่มกี ารออกหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และ
พ.ศ. 2562
24

รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันกับบริษทั หมายถึงบุคคลหรือกิจการทีมีอาํ นาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทั
ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษทั รวมถึงบริษัททีทําหน้าทีถือหุน้
บริษทั ย่อย และกิจการทีเป็ นบริษทั ย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันยังหมายรวมถึง
ผูบ้ ริห ารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ตลอดทังสมาชิกในครอบครัวทีใกล้ชิดกับ บุคคลดังกล่าว และ
กิจการทีเกียวข้องกับบุคคลเหล่านัน
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันกับบริษทั แต่ละรายการ บริษทั คํานึงถึงเนือหา
ของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
บริษทั เป็ นบริษทั ในเครือของบริษทั ซิกน่า คอร์ปเปอเรชัน ในประเทศสหรัฐอเมริกา (บริษทั แม่สงู สุด)
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รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)
รายการกับบริษทั ทีเกียวข้องกันภายในเครือของกลุ่มบริษัท ซิกน่ า คอร์ปเปอเรชัน ทีเกียวข้องกันอย่างมีสาระสําคัญ มี
ดังนี
ก)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที สําหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันที
30 มิ ถนุ ายน
30 มิถนุ ายน 30 มิถนุ ายน
30 มิ ถนุ ายน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
บาท
บาท
รายได้การบริ การ
บริษทั ซิกน่ าอินเตอร์เนชันแนล
มาร์เก็ตติง (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั ซิกน่ า โบรกเกอเรจ
แอนด์ มาร์เก็ตติง (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั เคดีเอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั อาร์เอชพี (ประเทศไทย) จํากัด

60,000

60,000

120,000

120,000

1,200,000
12,500
12,500

1,200,000
12,500
12,500

2,400,000
25,000
25,000

2,400,000
25,000
25,000

ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
บริษทั ซิกน่ า โบรกเกอเรจ
แอนด์ มาร์เก็ตติง (ประเทศไทย) จํากัด

47,716,727

42,462,018

94,677,587

84,337,737

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอืน
บริษทั ซิกน่ า โบรกเกอเรจ
แอนด์ มาร์เก็ตติง (ประเทศไทย) จํากัด

14,535,928

15,633,454

29,802,050

34,158,004

256,901

-

3,275,353

-

8,597,744
8,589,128
628,248
15,127,753
1,306,816

7,055,567
9,696,421
1,033,906
542,428

17,816,202
10,800,928
628,248
18,114,674
2,694,704

13,948,223
11,984,225
9,759,591
957,895

Cigna Europe Insurance Company
S.A. - N.V. - Singapore Branch
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
Cigna HLA Technology Service
Company Limited
Cigna Global Holdings Inc
Cigna International Corporation
Cigna European Services Limited
บริษทั ทีเกียวข้องกันอืน
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รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)
รายการกับบริษัททีเกียวข้องกันภายในเครือของกลุ่มบริษัท ซิกน่ า คอร์ปเปอเรชัน ทีเกียวข้องกันอย่างมีสาระสําคัญ มี
ดังนี (ต่อ)
ข)

งบแสดงฐานะการเงิ น

ลูกหนี บริษทั ทีเกียวข้องกัน
บริษทั ซิกน่าอินเตอร์เนชันแนล มาร์เก็ตติง
(ประเทศไทย) จํากัด
Cigna International Corporation
บริษทั ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติง
(ประเทศไทย) จํากัด
Cigna Global Holdings Inc
บริษทั ทีเกียวข้องกันอืน
(หมายเหตุ 15)
เจ้าหนี บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
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
(หมายเหตุ 17)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
30 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2563
บาท

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
บาท

21,400
1,640,472

42,800
243,613

1,733,131
473,786
1,390,106
5,258,895

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

4,244,837
5,622,734
42,319,985
9,462,737
1,500,923
63,151,216

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

2,015,887
2,015,887

2,214,730
2,214,730
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รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)
รายการกับบริษทั ทีเกียวข้องกันภายในเครือของกลุ่มบริษัท ซิกน่ า คอร์ปเปอเรชัน ทีเกียวข้องกันอย่างมีสาระสําคัญ มี
ดังนี (ต่อ)
ค)

ค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุด
ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุ นายน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บริษ ัทมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงานสําหรับกรรมการและผูบ้ ริหาร ดังต่อไปนี
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที
สําหรับงวดหกเดือนสิ นสุดวันที
30 มิ ถนุ ายน
30 มิถนุ ายน
30 มิ ถนุ ายน
30 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
บาท
บาท
ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์ระยะยาว

25

13,669,347
802,611
14,471,958

12,874,451
666,294
13,540,745

48,013,334
1,565,426
49,578,760

47,237,150
1,297,968
48,535,118

หลักทรัพย์วางไว้กบั นายทะเบียน
ณ วัน ที 30 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2563 พั น ธบั ต รรัฐ บาลไทยที มี ร าคาตราไว้จํ า นวน 204 ล้ า นบาท (31 ธัน วาคม
พ.ศ. 2562 : พันธบัตรรัฐบาลไทยทีมีราคาตราไว้จํานวน 124 ล้านบาท) ได้ว างไว้ก ับนายทะเบีย นของสํานั กงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตามพระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิมเติมพระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 23(1) เงินคําประกันนี มีจํานวนไม่น้ อย
กว่าร้อยละยีสิบห้าของเงินสํารองสําหรับเบียประกันทียังไม่ถอื เป็ นรายได้ซงเป็
ึ นการวาหลักทรัพย์ไว้เป็ นเงินสํารอง
ประกันภัยกับนายทะเบียน
ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เงินฝากธนาคารทีมีระยะเวลาครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือนจํานวน 14 ล้านบาท (31
ธัน วาคม พ.ศ. 2562 : 14 ล้านบาท) ได้นําไปเป็ น หลักทรัพย์วางไว้กบั นายทะเบียนของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติมโดย
พระราชบัญญัตปิ ระกันวิน าศภัย (ฉบับ ที 2) พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 19 วรรคสอง โดยวางตามประเภทของการ
ประกันภัย
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ทรัพย์สินทีมีข้อจํากัด
ณ วันที 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 บริษัทได้นําเงินฝากธนาคารทีมีระยะเวลาครบกําหนด 3 เดือน นับแต่วนั ทีได้มา
จํ า นวน 0.5 ล้ า นบาท (31 ธัน วาคม พ.ศ. 2562 : 0.5 ล้ า นบาท) ไปวางไว้เ พื อเป็ นหลัก ทรัพ ย์ คํ าประกั น
การใช้บริการเครืองรูดบัตร

27

เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
ตามมาตรา 58 มาตรา 80/3 และมาตรา 80/4 แห่งพระราชบัญญัติประกันวิน าศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติมโดย
พระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551 บริษัทต้องจ่ายสมทบกองทุนประกันวินาศภัยทุกหกเดือนโดย
คํานวณจากเบียประกันภัยรับ
ณ วัน ที 30 มิถุ น ายน พ.ศ. 2563 บริษัท ได้จ่า ยเงิน สมทบสะสมเข้ากองทุ น ประกัน วิน าศภัย ตังแต่ พ.ศ. 2552
เป็ นจํานวนเงิน 65 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : 59 ล้านบาท)
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ภาระผูกพัน
บริษทั มีภาระผูกพันทีเกิดจากสัญญาเช่าดําเนินงานของอาคารสํานักงานในอนาคตดังต่อไปนี

ครบกําหนดภายใน 1 ปี
ครบกําหนดมากกว่า 1 ปี แต่น้อยกว่า 5 ปี

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
30 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2563
บาท

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
บาท

7,040,404
142,396
7,182,800

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