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บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จากัด (มหาชน)
เปิ ดเผยข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ข้อมูลประจาไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2561
1. ความเพียงพอของเงินกองทุนบริษัท
บริ ษ ัท ฯปฏิ บ ัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับ และส่ งเสริ มการประกอบธุ ร กิจ ประกัน ภัย ว่า ด้ว ยการก าหนด
ประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคานวณเงินกองทุนของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
บริ ษทั ฯมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้การประกอบธุ รกิจประกันภัยดาเนิ นไปอย่างมัน่ คง มีประสิ ทธิ ภาพ และเที่ยงธรรม
เพื่ อประโยชน์ของผูถ้ ื อกรมธรรม์ประกัน ภัย โดยบริ ษ ัท ฯได้ดารงเงิน กองทุ น ให้เพีย งพอในการรองรั บ ความเสี่ ยงต่างๆ ที่
เกิดขึ้น จากการประกอบธุ รกิจ รวมถึงสามารถรองรั บความเสี ยหายที่อ าจสู งกว่าที่บริ ษ ัทฯได้คาดการณ์ ไว้ เพื่อให้ส ามารถ
ปฏิบตั ิตามพันธะสัญญาที่มีต่อผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ เงินกองทุนที่ตอ้ งดารงนั้นอยู่ในระดับที่สร้าง
ความเชื่อมัน่ ได้ว่าเพียงพอที่จะทาให้การประกอบธุ รกิจเป็ นไปอย่างมัน่ คงไม่ว่าในสถานการณ์ ปกติหรื อสถานการณ์ ที่อาจ
เบี่ยงเบนจากภาวะปกติ อีกทั้งมีการใช้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อให้ผบู ้ ริ หารดาเนินมาตรการแก้ไขที่จาเป็ นอย่างทันท่วงที
บริ ษ ัทฯ มี การวางแผนธุ รกิจ วางนโยบายในการรั บ ประกันภัย การบริ หารความเสี่ ยง รวมทั้งการบริ หารจัดการ
สิ น ทรั พย์ หนี้ สิ น เพื่อ ให้สอดคล้องกับ หลักการการบริ หารจัดการและด ารงเงินกองทุ น ให้มีความมั่น คงและเป็ นไปตาม
มาตรฐานของการดาเนินธุรกิจประกันภัย
หลักการพื้นฐานของการดารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ ยงในการประเมินราคาสิ นทรัพย์และหนี้ สิน ใช้หลักการ
มูลค่ายุติธรรม (Fair value) โดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ที่มีความรู ้ ความชานาญเทียบเท่ามาตรฐานสากลในการประเมินราคา
สิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั ฯ
เปิ ดเผย ณ วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
รายการ
อัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ)
เงินกองทุนที่สามารถนามาใช้ได้ท้ งั หมด
เงินกองทุนที่ตอ้ งดารงตามกฎหมาย
หมายเหตุ

ไตรมาส 1
2561
2560
439
1,034
230
516
52
50

ไตรมาส 2
2561
2560
534
734
298
380
56
48

หน่วย : ล้านบาท
ไตรมาส 3
2561
2560
471
746
278
352
59
47

- ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกาหนดประเภทและ
ชนิ ดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคานวณเงินกองทุนของบริ ษทั ประกัน
วินาศภัย กาหนดให้นายทะเบียนอาจกาหนดมาตรการที่จาเป็ นในการกากับดูแลบริ ษทั ที่มีอตั ราส่ วนความ
เพียงพอของเงินกองทุนต่ากว่าร้อยละหนึ่งร้อยสี่ สิบได้
- เงินกองทุน เป็ นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
- ไตรมาสที่ 2 หมายถึงผลการดาเนินงานสะสม 6 เดือน และไตรมาสที่ 3 หมายถึงผลการดาเนิ นงานสะสม 9
เดือน
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2. รายงานทางการเงิน
งบการเงิน รายไตรมาสที่ผสู ้ อบบัญชีได้สอบทานแล้ว
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บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบแล้ ว)

30 กันยายน

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

5

601,663,490

532,334,955

เบี้ยประกันภัยค้างรับสุ ทธิ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ

6

190,345,628

167,627,049

2,220,345

665,667

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

7

71,513,646

78,463,476

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์สุทธิ

8
9

359,179,010
57,782,024

387,312,052
62,933,322

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

10
11

21,520,900
61,706,501

27,365,533
35,543,675

สิ นทรัพย์อื่น

12

119,170,259

144,255,508

1,485,101,803

1,436,501,237

100,000,000
563,322,751
42,299,469
14,920,951
18,246,692
413,080,970

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

1,151,870,833

1,194,946,257

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สิ นทรัพย์ลงทุน

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

13
14
15

16
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บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

หมายเหตุ

(ยังไม่ ได้
ตรวจสอบ)
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
บาท

(ตรวจสอบแล้ ว)

1,480,155,000

1,480,155,000

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

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

(2,237,561)
65,518

(2,237,561)
64,361

11,050,000
(1,161,439,279)

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

333,230,970

241,554,980

1,485,101,803

1,436,501,237

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

หนี้สินและส่ วนของเจ้ าของ
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ จานวน 148,015,500 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ จานวน 148,015,500 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท
ส่ วนต่าจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
สารองการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
ส่ วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนี้สินและส่ วนของเจ้ าของ

17
18
19
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บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

เบี้ยประกันภัยรับ

974,315,779

777,164,764

หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ

(1,040,574)

(799,656)

เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ

973,275,205

776,365,108

(35,596,096)

(11,567,150)

937,679,109

764,797,958

2,376,100

1,972,511

2,650,401

2,561,615

942,705,610

769,332,084

ค่าสิ นไหมทดแทน

203,703,493

128,130,653

หัก ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ

(336,007)
153,265,434

(1,950)
126,620,451

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

307,098,019

273,939,281

299,071,238

287,828,362

รวมค่ าใช้ จ่าย

962,802,177

816,516,797

ขาดทุนก่ อนภาษีเงินได้

(20,096,567)

(47,184,713)

รายได้ภาษีเงินได้

22,207,843

-

กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ

2,111,276

(47,184,713)

หมายเหตุ
รายได้

หัก สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้เพิ่ม
จากปี ก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สุทธิจากการประกันภัย
ต่อ
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

20
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บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ต่อ)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
หมายเหตุ

บาท

พ.ศ. 2560
บาท

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย

(53,335)

-

8,602

-

8,947

-

(35,786)

-

(35,786)

-

2,075,490

(47,184,713)

0.01

(0.32)

ผลกาไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
ที่โอนเข้าไปยังกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวด - สุ ทธิจากภาษี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

21
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บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สาหรับงวดเก้ าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

2,745,716,834

2,224,522,374

(2,757,431)

(2,238,932)

2,742,959,403

2,222,283,442

(66,717,184)

(33,466,717)

2,676,242,219

2,188,816,725

6,819,638

5,484,639

7,847,390

7,465,036

2,690,909,247

2,201,766,400

ค่าสิ นไหมทดแทน

518,345,237

338,050,939

หัก ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ

(336,007)
434,163,337

(1,950)
382,256,678

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

859,235,576

766,237,391

813,989,386

998,251,608

2,625,397,529

2,484,794,666

กาไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้

65,511,718

(283,028,266)

รายได้ภาษีเงินได้

26,163,115

3,496,899

กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ

91,674,833

(279,531,367)

หมายเหตุ
รายได้
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
หัก สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้เพิ่ม
จากปี ก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สุทธิจากการประกันภัย
ต่อ
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
รวมค่ าใช้ จ่าย

20
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บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ต่อ)
สาหรับงวดเก้ าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

หมายเหตุ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

63,035

-

(61,589)

-

(289)

-

1,157

-

1,157

-

91,675,990

(279,531,367)

0.62

(1.89)

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลกาไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
ที่โอนเข้าไปยังกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

11

รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง
กาไรเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวด - สุ ทธิจากภาษี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
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9

บริ ษทั ซิกน่ า ประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ยังไม่ได้ ตรวจสอบ)
สาหรั บงวดเก้าเดือ นสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
องค์ ประกอบอื่ นของส่ วนของเจ้าของ
ทุนเรื อนหุ้ น
ส่ วนตา่ จากการ
ที่ ออกและ รวมธุ รกิจภายใต้ การ
ชาระแล้ ว
ควบคุมเดีย วกัน
บาท
บาท

การวัดมูล ค่ าใหม่
กาไร (ขาดทุน) สะสม
ของภาระผู กพัน ส่ วนเกินจากการ
การจ่ายโดย
ผลประโยชน์
เปลี่ ย นแปลง
จัดสรรแล้ ว ใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ หลั งออกจากงาน มูล ค่ าเงิ นลงทุน สารองตามกฎหมาย ยั งไม่ได้ จดั สรร
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
การเพิ่มหุ ้นสามัญ (หมายเหตุ 17)
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ (หมายเหตุ 19)
ขาดทุนสุทธิสาหรั บงวด

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

(10,413,509)
-

16,050,801
-

759,090
-

-

11,050,000
-

(911,384,988) 470,165,593
- 100,000,000
16,050,801
(279,531,367)1 (279,531,367)

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

1,480,155,000

(10,413,509)

16,050,801

759,090

-

11,050,000 (1,190,916,355)

306,685,027

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
กาไรสุทธิสาหรั บงวด
ส่วนเกิ นทุนจากการเปลี่ ยนแปลงมูลค่า
เงินลงทุนสุทธิจากภาษี
ผลกาไรจากการขายเงินลงทุนเผื่ อขายที่ โอนเข้า
ไปยังกาไรหรื อขาดทุนสุทธิจากภาษี

1,480,155,000
-

(10,413,509)
-

16,050,801
-

(2,237,561)
-

64,361
-

11,050,000 (1,253,114,112)
91,674,833

-

-

-

-

50,428

-

-

-

-

-

-

(49,271)

-

-

241,554,980
91,674,833
50,428
(49,271)

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

1,480,155,000

(10,413,509)

16,050,801

(2,237,561)

65,518

11,050,000 (1,161,439,279)

333,230,970
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บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สาหรับงวดเก้ าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

2,603,441,180
78,162,115
3,680,894
7,841,004
(473,516,703)
(397,034,932)
(850,644,278)
(899,518,561)
283,195
244,649,254
(235,000,000)
200,633,650
(180,564,350)

2,112,246,483
74,783,981
6,029,766
7,468,343
(331,859,792)
(353,011,509)
(760,156,803)
(706,255,071)
(871,653)
100,000,000
(99,575,522)
181,000,000
(291,069,300)

102,412,468

(61,271,077)

กระแสเงินสดได้มาจาก
อุปกรณ์

58,598

6,017

เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน

58,598

6,017

กระแสเงินสดใช้ไปใน
อุปกรณ์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

(30,314,951)
(2,827,580)

(15,218,399)
(3,703,805)

เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(33,142,531)

(18,922,204)

(33,083,933)

(18,916,187)

หมายเหตุ
กระแสเงินสดได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
เงินรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินจ่ายสาหรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินรับสาหรับเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินจ่ายสาหรับเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน

เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
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บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สาหรับงวดเก้ าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

หมายเหตุ
กระแสเงินสดได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื จากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน

13
17

เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึ้นสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ สิ้ นงวด

5

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

-

100,000,000
100,000,000

-

200,000,000

69,328,535
532,334,955

119,812,736
314,274,838

601,663,490

434,087,574

5,897,580

29,100

รายการที่มิใช่ เงินสด
เจ้าหนี้ค่าซื้ อสิ นทรัพย์
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บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลแบบย่ อ (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สาหรับงวดเก้ าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั ซิ กน่า ประกันภัย จากัด (มหาชน) มีที่อยูต่ ามที่ได้จดทะเบียนไว้ดงั นี้
เลขที่ 598 อาคารคิวเฮ้าส์เพลินจิต ชั้น 7 และชั้น 10 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั ประกอบธุรกิจประกันภัยวินาศภัยประเภทการประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลและการประกันสุ ขภาพ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่นาเสนอนี้ได้มีการสอบทานแต่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบ

2

นโยบายการบัญชี
2.1

เกณฑ์ การจัดทาข้ อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงิ น
ระหว่ า งกาล ข้อ มู ล ทางการเงิ น หลัก (คื อ งบแสดงฐานะการเงิ น งบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด) ได้นาเสนอในรู ปแบบที่สอดคล้องกับรู ปแบบของงบ
การเงิ น ประจ าปี ซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ไทย ฉบับ ที่ 1 เรื่ อง การน าเสนองบการเงิ น นอกจากนี้
รู ป แบบการน าเสนองบการเงิ น ได้จั ด ท าตามแบบแนบท้า ยประกาศคณะกรรมการก ากับ และส่ ง เสริ ม
การประกอบธุ รกิจประกันภัย เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการจัดทาและยื่นงบการเงิน
และรายงานเกี่ ยวกับ ผลการดาเนิ น งานของบริ ษ ัทประกันวิน าศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 มี นาคม พ.ศ. 2559
(“ประกาศ คปภ.”) ส่ วนหมายเหตุป ระกอบข้อ มูลทางการเงินจัดทาเป็ นแบบย่อ บริ ษทั ได้เปิ ดเผยหมายเหตุ
ประกอบข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมตามข้อกาหนดในประกาศ คปภ.ฉบับดังกล่าวข้างต้น
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบั งบการเงินของรอบปี บัญชีวนั ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้นจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลภาษาไทยที่จดั ทา
ตามกฎหมาย ในกรณี ที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ขอ้ มูลทางการเงินระหว่างกาล
ฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็ นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชี
ที่ใช้ในการจัดทางบการเงินสาหรับงวดปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รายจ่ า ยที่ เกิ ด ขึ้ น เป็ นครั้ งคราวในระหว่ า งงวดปี บัญชี จ ะแสดงเป็ นค่ าใช้จ่า ยหรื อ ค่ า ใช้จ่ ายรอการตัด บัญ ชี
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับการแสดงรายจ่ายเป็ นค่าใช้จ่า ยหรื อค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้ นงวดปี บัญชี
ภาษี เงินได้ระหว่างกาลตั้งค้างจ่ ายไว้โดยคิ ดจากภาษี เงินได้ที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นของรอบบัญชีระหว่างกาลนั้น
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้ อง
2.2.1) มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรั บปรุ ง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญและเกี่ยวข้องกับบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 7 (ปรั บ ปรุ ง 2560) ได้มีก ารปรั บ ปรุ งการเปิ ดเผยข้อ มู ลเพิ่ มเติ มเกี่ย วกับ
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินของกิจการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินทั้งที่เป็ นรายการที่เป็ นเงินสดและ
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรั บปรุ ง 2560) ได้มีการอธิ บายให้ชดั เจนในเรื่ องวิธีการบัญชีสาหรั บ
ภาษีเงิน ได้รอตัดบัญชีกรณี มีสิน ทรั พ ย์ที่วดั มู ล ค่าด้วยมูล ค่ายุติธรรมที่มีจานวนต่ากว่ามู ลค่าฐานภาษี
ของสิ นทรัพย์ ในเรื่ องดังต่อไปนี้
-

-

กรณี สินทรั พย์ที่วดั ด้วยมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าต่ากว่าฐานภาษีของสิ นทรัพย์น้ นั จะถือว่ามีผลแตกต่าง
ชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีเกิดขึ้น
ในการประมาณการกาไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะได้รับประโยชน์จาก
สิ นทรัพย์ในมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีได้
ในกรณี ที่กฎหมายภาษีอากรมีขอ้ จากัดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของกาไรทางภาษี ที่สามารถใช้ประโยชน์
สิ นทรั พย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้เฉพาะในประเภทที่ กาหนด การพิจารณาการจะได้ใช้ประโยชน์
ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะต้องนาไปประเมินรวมกันกับสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่
เป็ นประเภทเดียวกันเท่านั้น
ในการประมาณกาไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจานวนที่ใช้หักภาษีที่เกิดจากการกลับรายการ
ของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีน้ นั

ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้นามาตรฐานที่ป รั บปรุ งมาถื อปฏิบ ัติและพิ จารณาว่ามาตรฐานที่ป รั บปรุ งใหม่
ดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีผลกระทบที่มีนยั สาคัญต่อบริ ษทั
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้ อง (ต่อ)
2.2.2) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับใหม่ซ่ ึ งจะมี ผลบังคับใช้สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่ มต้น
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั ไม่ได้นามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15

เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ได้ให้ขอ้ กาหนดสาหรั บการรั บรู ้ รายได้ โดยให้ใช้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้แทนมาตรฐานต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื่ อง สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การ
โฆษณา

หลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่น้ ีอา้ งอิงหลักการว่า




รายได้จะรับรู ้เมื่อการควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การได้โอนไปยังลูกค้า ซึ่ งแนวคิดของการควบคุมได้
ถูกนามาใช้แทนแนวคิดของความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ใช้อยูเ่ ดิม
กิจการรับรู ้รายได้เพื่อแสดงการส่ งมอบสิ นค้าหรื อบริ การที่สัญญาให้ลูกค้าในจานวนเงินที่สะท้อนถึง
สิ่ งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ๆ
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้ อง (ต่อ)
2.2.2) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับใหม่ซ่ ึ งจะมี ผลบังคับใช้สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่ มต้น
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั ไม่ได้นามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)
กิจการรับรู ้รายได้ตามหลักการสาคัญตามขั้นตอนดังต่อไปนี้






ขั้นตอนแรก : ระบุสัญญาที่ทากับลูกค้า
ขั้นที่สอง : ระบุภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิในสัญญา
ขั้นที่สาม : กาหนดราคาของรายการ
ขั้นที่สี่ : ปันส่ วนราคาของรายการให้กบั ภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิที่รวมอยูใ่ นสัญญา
ขั้นที่หา้ : รับรู ้รายได้เมื่อ (หรื อขณะที่) กิจการปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิเสร็ จสิ้ น

กิจการมีทางเลือกในการปรั บใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้โดยการปรับปรุ งย้อนหลังตาม
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบัญ ชี
และข้อ ผิ ดพลาดโดยมี ข ้ออนุ โ ลม หรื อ ปรั บ ปรุ งโดยรั บ รู ้ ผ ลกระทบสะสมย้อ นหลังกับ ก าไรสะสม
ณ วันต้นงวดของรอบระยะเวลารายงานที่เริ่ มต้นใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ประกอบกับ
การเปิ ดเผยข้อ มู ล เพิ่ มเติ ม บริ ษัท จะเริ่ ม น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ นี้ มาปฏิ บ ัติ ใ ช้
ครั้งแรกสาหรับรอบระยะเวลารายงานที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ผูบ้ ริ หารกาลังอยู่
ในระหว่ างการประเมิ น ผลกระทบในรายละเอี ยดจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ นี้
มาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้ อง (ต่อ)
2.2.3) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับใหม่ซ่ ึ งจะมี ผลบังคับใช้สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่ มต้น
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั ไม่ได้นามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้
กลุ่ มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิน ดังกล่ า ว ประกอบด้ว ย
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 19

เรื่ อง การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน
เรื่ อง การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ
เรื่ อง การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดงั กล่าวข้างต้น จะนามาใช้แทนและยกเลิกมาตรฐานการบัญชี
ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107

เรื่ อง หนี้สงสัยจะสู ญและหนี้สูญ
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคาร
และสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน
เรื่ อง การบัญชีสาหรั บการปรั บโครงสร้างหนี้ ที่มีปัญหา
เรื่ อง การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และ
ตราสารทุน
เรื่ อง การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะ
ด้านการลงทุน
เรื่ อง การแสดงรายการและการเปิ ดเผย
ข้อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้ อง (ต่อ)
2.2.3) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับใหม่ซ่ ึ งจะมี ผลบังคับใช้สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่ มต้น
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั ไม่ได้นามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 32 เรื่ อง การแสดงรายการเครื่ องมื อทางการเงิ น ก าหนดหลักการเกี่ ยวกับ
การแสดงรายการเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน เป็ นหนี้ สิ น หรื อส่ ว นของเจ้าของ และการหัก กลบสิ นทรั พ ย์
ทางการเงิ น กับ หนี้ สิ นทางการเงิ น มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ ใช้ก ับ การจั ด ประเภทเครื่ องมื อ
ทางการเงินในมุมของผูอ้ อกเครื่ องมือทางการเงินเพื่อจัดเป็ นสิ นทรั พย์ทางการเงิน หนี้ สินทางการเงิน
และตราสารทุ น รวมถึ งการจัด ประเภทดอกเบี้ ย เงิน ปั น ผล ผลก าไรและขาดทุ น ที่ เกี่ ย วข้อ ง และ
สถานการณ์ที่ทาให้สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินต้องหักกลบกัน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมู ลเครื่ องมื อทางการเงิน กาหนดให้
กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อให้ผใู ้ ช้งบการเงินสามารถประเมินเกี่ยวกับความมีนัยสาคัญของเครื่ องมือ
ทางการเงิน ที่มีต่อฐานะการเงินและผลการดาเนิ นของกิ จการ และลักษณะและระดับ ของความเสี่ ยง
ที่เกิ ดขึ้นจากเครื่ องมือทางการเงิน ที่กิจการเปิ ดรั บระหว่างรอบระยะเวลารายงานและ ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน รวมทั้งแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน กล่าวถึงการจัดประเภทรายการ
การวัดมูลค่า การตัดรายการสิ นทรั พย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน การคานวณการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน และการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง ดังต่อไปนี้
-

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า
- การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสิ นทรั พย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ แบ่งออกเป็ น
ประเภทได้แ ก่ ราคาทุ น ตัดจาหน่ าย มู ล ค่า ยุติธรรมผ่ านก าไรหรื อ ขาดทุ น มู ล ค่ า ยุติธ รรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น โดยขึ้นอยู่กบั โมเดลธุ รกิจของกิจการในการจัดการสิ นทรัพ ย์
ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้น
- การจัด ประเภทรายการและการวัด มูลค่ าสิ น ทรั พ ย์ท างการเงินประเภทตราสารทุน ต้องวัด
มูลค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรมผ่ านกาไรหรื อ ขาดทุน โดยกิ จการสามารถเลือกรั บ รู ้ สินทรั พย์ท าง
การเงินประเภทตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นโดย ไม่สามารถ
โอนไปเป็ นกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้ อง (ต่อ)
2.2.3) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับใหม่ซ่ ึ งจะมี ผลบังคับใช้สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่ มต้น
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั ไม่ได้นามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน กล่าวถึงการจัดประเภทรายการ
การวัดมูลค่า การตัดรายการสิ นทรั พย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิน การคานวณการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน และการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง ดังต่อไปนี้ (ต่อ)
-

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า (ต่อ)
- หนี้ สินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ าย ยกเว้นหนี้ สิน
ทางการเงินที่ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน หรื อกิจการเลือกวัด มูลค่ า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเข้าเงื่อนไขที่กาหนด
-

ตราสารอนุพนั ธ์จดั ประเภทและวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน

-

ข้อกาหนดการด้อยค่ากล่าวถึงการบัญชีส าหรั บผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่ อ
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ าย หรื อสิ นทรัพย์ทางการเงินประเภท
ตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ลูกหนี้ ตามสัญญา
เช่า และสิ นทรัพย์ที่เกิดจากภาระผูกพันวงเงินสิ นเชื่อและสัญญาค้ าประกันทางการเงิน โดยไม่
จาเป็ นต้องรอให้เกิด เหตุก ารณ์ ดา้ นเครดิตขึ้นก่ อน กิจการต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงใน
คุณภาพเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงินเป็ นสามระดับ ในแต่ละระดับจะกาหนดวิธีการวัดค่าเผื่อ
การด้อยค่าและการคานวณวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งที่แตกต่างกันไป โดยมีขอ้ ยกเว้นสาหรับลูกหนี้
การค้าหรื อสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 ที่ไม่มี
องค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนยั สาคัญ และลูกหนี้ ตามสัญญาเช่า จะใช้วิธีการอย่าง
ง่าย (simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่า
การบัญชีป้องกันความเสี่ ยงมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงผลกระทบในงบการเงิน ซึ่ งเกิดจากกิจ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงของกิจ การที่ ใช้เครื่ องมื อทางการเงินในการจัดการฐานะเปิ ดที่
เกิ ดขึ้ น จากความเสี่ ยงนั้น ๆ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อ ก าไรหรื อขาดทุ น (หรื อก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่น ในกรณี ของเงินลงทุนในตราสารทุนที่กิจการเลือกแสดงการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ) วิธีการดังกล่าวมีเป้ าหมายในการแสดงถึง บริ บ ทของ
เครื่ องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยงภายใต้การบัญชีป้องกันความเสี่ ยงเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึง
วัตถุประสงค์และผลกระทบที่เกิดขึ้น

-
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความที่เกี่ยวข้ อง (ต่อ)
2.2.3) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับใหม่ซ่ ึ งจะมี ผลบังคับใช้สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่ มต้น
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั ไม่ได้นามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุน สุ ทธิ
ในหน่วยงานต่างประเทศ ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการทางบัญชีที่เกี่ยวกับการป้ องกันความเสี่ ยงของเงิน
ลงทุนสุ ทธิ ในหน่ วยงานต่างประเทศ โดยให้แนวทางในการระบุความเสี่ ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศที่เข้าเงื่อนไข ให้แนวทางเกี่ยวกับเครื่ องมือป้องกันความเสี่ ยงในการป้ องกันความเสี่ ยงของเงิน
ลงทุนสุ ทธิ ในหน่ วยงานต่างประเทศ ว่าสามารถถือโดยกิจการใด ๆภายในกลุ่มกิจการมิใช่เฉพาะเพียง
บ ริ ษั ท ให ญ่ เท่ านั้ น แ ละให้ แ น วท างใน การที่ จะระบุ มู ล ค่ า ที่ จะจั ด ป ระเภท รายก ารให ม่
จากส่ วนของเจ้าของไปยังก าไรหรื อ ขาดทุ น ส าหรั บ ทั้งเครื่ อ งมื อ ป้ องกัน ความเสี่ ยงและรายการที่ มี
การป้องกันความเสี่ ยง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เรื่ อง การชาระหนี้ สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
ให้ขอ้ กาหนดทางบัญชีสาหรั บกรณี ที่กิจการออกตราสารทุนให้แก่เจ้าหนี้เพื่อชาระหนี้ สินทางการเงิน
ทั้งหมดหรื อบางส่ วน กิจการต้องวัดมูลค่าตราสารทุนที่ออกให้แก่เจ้าหนี้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม กิจการต้อง
ตัด รายการหนี้ สิ น ทางการเงิ น ทั้ งหมดหรื อบางส่ วนเมื่ อ เป็ นไปตามข้อ ก าหนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงิน (หรื อบางส่ วน
ของหนี้สินทางการเงิน)ที่ชาระและมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกต้องรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการนามาตรฐานกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับเหล่านี้มาใช้เป็ นครั้งแรก

3

การประมาณการ
ในการจัดทาข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการและข้อสมมติที่มีผลกระทบต่อ
การนานโยบายการบัญชีมาใช้ และจานวนเงินของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจจะ
แตกต่างจากการประมาณการ
ในการจัดทาข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ ริ หารจะใช้ดุลยพินิจที่มีนยั สาคัญในการนานโยบายการบัญชีของบริ ษทั
และแหล่งที่มาของข้อมูลที่สาคัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มีอยูม่ าใช้เช่นเดียวกับงบการเงินสาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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4

มูลค่ายุติธรรม
4.1

การประมาณการมูลค่ ายุติธรรม
ตารางต่อไปนี้ แสดงการวิเคราะห์เครื่ องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาแนกตามวิธีการประมาณ
มูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี้






ราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรั บปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรั พย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน
(ข้อมูลระดับที่ 1)
ข้อมู ลอื่ น นอกเหนื อ จากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยู่ใ นข้อมู ลระดับ 1 ทั้งที่ สามารถสังเกตได้โดยตรง
(ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คานวณมาจากราคา) สาหรั บสิ นทรั พย์น้ นั หรื อหนี้ สินนั้น
(ข้อมูลระดับที่ 2)
ข้อมูลสาหรั บสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สินซึ่ งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถ
สังเกตได้) (ข้อมูลระดับที่ 3)

ตารางต่อไปนี้ แสดงสิ น ทรั พย์ทางการเงิน ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติ ธรรม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
30 กันยายน พ.ศ. 2561 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ข้ อมูลระดับที่ 1 ข้ อมูลระดับที่ 2 ข้ อมูลระดับที่ 3
บาท
บาท
บาท
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนเผื่อขาย
กองทุนรวม
รวม

-

50,505,360
50,505,360

-

31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ตรวจสอบแล้ ว)
ข้ อมูลระดับที่ 1 ข้ อมูลระดับที่ 2 ข้ อมูลระดับที่ 3
บาท
บาท
บาท
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนเผื่อขาย
กองทุนรวม
รวม

-

80,153,168
80,153,168

-

รวม
บาท

50,505,360
50,505,360

รวม
บาท

80,153,168
80,153,168
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4

การประมาณมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)
4.2

เทคนิคการประเมินมูลค่าสาหรับการวัดมูลค่ ายุติธรรมระดับที่ 2
เงิน ลงทุ น ในตราสารหนี้ ซึ่ งมูล ค่า ยุติธรรมอยู่ใ นระดับ ที่ 2 วัดมูล ค่า ยุติธ รรมของหลัก ทรั พ ย์ที่ มีก ารซื้ อ ขาย
ในตลาดคานวณจากราคาเสนอซื้ อล่าสุ ดที่อา้ งอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อเส้นอัตราผลตอบแทน
ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันทาการสุ ดท้ายของวันที่ในงบแสดงฐานะทางการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรั พย์อื่นที่อยูใ่ นระดับที่ 2 วัดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์โดยการนาเอาข้อมูลที่สามารถ
สังเกตได้จากตลาด ที่ ป ระกาศไว้ใ นแหล่ งข้อมู ล ที่ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึ งได้ ณ วันท าการสุ ดท้า ย
ของวันที่ในงบแสดงฐานะทางการเงินมาใช้ในการวัดมูลค่า

5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาหนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้ นกาหนดระยะเวลา
และบัตรเงินฝากธนาคาร
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
บาท

(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

45,000
221,618,490

45,000
147,289,955

380,000,000
601,663,490

385,000,000
532,334,955
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6

เบี้ยประกันภัยค้างรับสุ ทธิ
เบี้ยประกันภัยค้างรับประกอบด้วยรายละเอียดและอายุเบี้ยประกันภัยค้างรับ ดังนี้
จากการรับประกันภัยโดยตรง
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ ว)
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างรับเกินกาหนดชาระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 31 - 60 วัน
ค้างรับ 61 - 90 วัน
ค้างรับ 91 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุ ทธิ

192,523,632

166,622,324

(2,205,482)
22,255
3,895
3,209
(1,881)
190,345,628
190,345,628

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

สาหรั บ เบี้ ยประกัน ภัยค้างรั บ จากตัว แทนและนายหน้า บริ ษ ัท ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ก ารติด ตามหนี้ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ที่เกินกว่ากาหนดชาระ บริ ษทั จะพิจารณาเนินการตามกฎหมายกับตัวแทน
และนายหน้าเป็ นกรณี ไป
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7

ลูกหนี้จากสั ญญาประกันภัยต่ อ
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
บาท

(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

1,168,456
70,345,190
71,513,646

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

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
บาท

(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

25,768,480
43,359,469
1,217,241
70,345,190

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

เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
รายการเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อจาแนกตามอายุมีรายละเอียดดังนี้

ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน
ค้างรับเกินระยะเวลา 12 เดือน
รวมเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ยอดคงเหลือของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ มีดงั นี้

เงินลงทุนเผื่อขาย
กองทุนรวม
รวม
บวก กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกาหนด
(รวมถึงเงินฝากที่มีขอ้ จากัดในการใช้)
เกินกว่า 3 เดือน นับแต่วนั ที่ได้มา
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไม่ได้ซ้ื อขายในตลาด
รวมเงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 กันยายน พ.ศ. 2561
ราคาทุน/
ราคาทุน
มูลค่ า
ตัดจาหน่ าย
ยุติธรรม
บาท
บาท

(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน/
ราคาทุน
มูลค่ า
ตัดจาหน่ าย
ยุติธรรม
บาท
บาท

50,423,462
50,423,462
81,898
50,505,360

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

50,505,360
50,505,360
50,505,360

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

124,550,000 124,550,000 144,619,300 144,619,300
183,547,301 186,054,404 161,963,235 166,738,899
308,097,301 310,604,404 306,582,535 311,358,199

576,349
576,349

576,349
576,349

359,179,010

387,312,052

ในระหว่างงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 บริ ษทั มีรายการที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเงินลงทุน ได้แก่ รายได้
ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุนประเภทที่จะถือจนครบกาหนด 6,468,893 บาท (30 กันยายน พ.ศ.2560 : ไม่มี)
และสิ่ งตอบแทนจากการขายเงินลงทุนเผื่อขายและกาไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขายเป็ นจานวนเงินรวม 164,649,255
บาท และ 350,745 บาท ตามลาดับ (30 กันยายน พ.ศ.2560 : ไม่มี)
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ส่ วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
30 กันยายน พ.ศ. 2561 (ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ราคาทุน
สาหรับงวด

ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
รวม

ค่าเสื่ อมราคาสะสม
สาหรับงวด

ยอดต้ นงวด
1 มกราคม
พ.ศ. 2561
บาท

เพิ่มขึ้น
บาท

จาหน่ าย
บาท

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

5,429,836
5,675,352
19,731,742
30,836,930

(4,973)
(2,091,363)
(184,166)
(2,280,502)

ยอดสิ้ นงวด ยอดต้ นงวด
30 กันยายน 1 มกราคม
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 ค่าเสื่ อมราคา
บาท
บาท
บาท
54,368,749 45,324,004
38,509,741 27,568,346
244,383,266 172,879,656
337,261,756 245,772,006

จาหน่ าย
บาท

2,048,575
(2,072)
3,206,454 (2,042,056)
30,680,988 (184,163)
35,936,017 (2,228,291)

ยอดสิ้ นงวด ส่ วนปรับปรุง
30 กันยายน
อาคารและ
พ.ศ. 2561 อุปกรณ์ สุทธิ
บาท
บาท
47,370,507
28,732,744
203,376,481
279,479,732

6,998,242
9,776,997
41,006,785
57,782,024
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ส่ วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ สุทธิ (ต่อ)
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ตรวจสอบแล้ ว)
ราคาทุน
สาหรับปี

ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
รวม

ค่าเสื่ อมราคาสะสม
สาหรับปี

ยอดต้ นปี
1 มกราคม
พ.ศ. 2560
บาท

เพิ่มขึ้น
บาท

จาหน่ าย
บาท

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

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

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

ยอดสิ้ นปี
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

ยอดต้ นปี
1 มกราคม
พ.ศ. 2560 ค่าเสื่ อมราคา
บาท
บาท

48,943,886 42,707,831
34,925,752 24,017,751
224,835,690 131,506,069
308,705,328 198,231,651

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

จาหน่ าย
บาท
(599,525)
(3,727)
(603,252)

ยอดสิ้ นปี ส่ วนปรับปรุง
31 ธันวาคม
อาคารและ
พ.ศ. 2560 อุปกรณ์ สุทธิ
บาท
บาท
45,324,004
27,568,346
172,879,656
245,772,006

3,619,882
7,357,406
51,956,034
62,933,322
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สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตนสุ ทธิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
บาท
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
ซื้ อเพิ่มระหว่างงวด
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด

27,365,533
2,827,580
(8,672,213)
21,520,900

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
11

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายชาระภายใน 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายชาระเกินกว่า 12 เดือน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี สุทธิ

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
บาท

(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

18,649,549
43,073,331
61,722,880

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

16,379
16,379

16,090
16,090

61,706,501

35,543,675
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ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในระหว่างงวด/ปี มีดงั นี้
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ ว)
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
ยอดยกมาต้นงวด/ปี
รับรู ้ในกาไรขาดทุน
บันทึกโดยตรงผ่านรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี

35,543,675
26,163,115
(289)
61,706,501

31,313,703
3,496,899
733,073
35,543,675
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ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี้

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
บันทึกโดยตรงในส่ วนของเจ้าของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
(ตรวจสอบแล้ว)

ผลขาดทุน
ทางภาษี
บาท

เงินสารอง
ค่าสิ นไหม
ทดแทน
บาท

ประมาณการ
หนี้สินจาก
ผลประโยชน์
พนักงาน
บาท

ค่าเผื่ อหนี้
สงสั ยจะสู ญ
บาท

ค่าเสื่ อมราคา
บาท

อื่น ๆ
บาท

รวม
บาท

10,669,224
21,949,988

14,600,664
4,048,885

2,073,846
910,344

3,682,374
(457,765)

1,890,710
(420,751)

2,642,947
132,414

35,559,765
26,163,115

32,619,212

18,649,549

2,984,190

3,224,609

1,469,959

2,775,361

61,722,880

7,552,076
3,117,148
-

13,535,751
1,064,913
-

1,230,931
93,752
749,163

4,405,026
(722,652)
-

1,991,033
(100,323)
-

2,598,886
44,061
-

31,313,703
3,496,899
749,163

10,669,224

14,600,664

2,073,846

3,682,374

1,890,710

2,642,947

35,559,765
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ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีมีดงั นี้
กาไร(ขาดทุน)
ที่ยงั ไม่ เกิดขึ้นของ
เงินลงทุนเผื่อขาย
บาท
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
รับรู ้ในกาไรขาดทุน
บันทึกโดยตรงผ่านรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

16,090
289
16,379

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
รับรู ้ในกาไรขาดทุน
บันทึกโดยตรงผ่านรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

16,090
16,090

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
12

สิ นทรัพย์อื่น
สิ นทรัพย์อื่น ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลูกหนี้บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินประกันและเงินมัดจา
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอคืน
ค่าใช้จ่ายค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้าและอืน่ ๆ
เช็ครอการจ่าย
ลูกหนี้อื่น
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้อื่น
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์อื่น

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
บาท

(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

1,706,253
18,257,100
2,982,538
9,657,269
65,118,665
17,318,729
16,123,045
(16,123,045)
4,129,705
119,170,259

7,114,496
17,289,503
3,440,830
9,189,189
99,527,507
18,411,868
(18,411,868)
7,693,983
144,255,508
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เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริ ษทั ได้ทาการกูย้ ืมเงินกับบริ ษทั ซิ กน่ าอินเตอร์ เนชัน่ แนล มาร์ เก็ตติ้ง (ประเทศไทย)
เป็ นจ านวน 100 ล้า นบาท เงิ น กู ้ยืม ดังกล่ า วไม่ มี ห ลัก ทรั พ ย์ค้ า ประกัน และมี อ ัต ราดอกเบี้ ยร้ อ ยละ 2.85 ต่ อ ปี
โดยมีกาหนดชาระคืนในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562

14

หนี้สินจากสั ญญาประกันภัย
ยอดคงเหลือของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีดงั นี้
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
บาท

(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

สารองค่าสิ นไหมทดแทน
- ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว
- ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรายงาน
รวมสารองค่าสิ นไหมทดแทน

59,132,827
93,247,745
152,380,572

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

สารองเบี้ยประกันภัย
- สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รวมสารองเบี้ยประกันภัย

410,942,179
410,942,179

344,224,996
344,224,996

รวมหนี้สินจากสัญญาประกันภัย

563,322,751

462,224,968
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หนี้สินจากสั ญญาประกันภัย (ต่อ)
14.1 สารองประกันภัยสาหรับสั ญญาประกันภัยระยะสั้ น - สารองค่าสิ นไหมทดแทน

ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี
ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างงวด/ปี ปัจจุบนั
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสิ นไหมทดแทน
ที่เกิดขึ้นในงวด/ปี ก่อน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากข้อสมมติฐานในการคานวณ
สารองค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด/ปี
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
บาท

(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

117,999,972
436,433,813

106,723,454
414,918,908

70,629,515

63,714,438

20,244,423
(492,927,151)
152,380,572

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

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
บาท

(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

344,224,996
2,745,716,833
(2,678,999,650)
410,942,179

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

14.2 สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ ถือเป็ นรายได้

ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี
เบี้ยประกันภัยรับสาหรับงวด/ปี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ในงวด/ปี
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี
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เจ้ าหนี้บริษัทประกันภัยต่ อ

เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
เจ้าหนี้ประกันภัยต่ออื่น
เจ้าหนี้ประกันภัยต่อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 22 (ข))
รวมเจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ
16

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
บาท

(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

22,481,695
18,777,563
1,040,211
42,299,469

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

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
บาท

(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

306,489,489
39,887,437
17,167,290
21,094,356
14,361,949
14,080,449
413,080,970

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

หนี้สินอื่น

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่านายหน้าค้างจ่าย
เจ้าหนี้บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้เช็คค้างจ่าย
ประมาณการค่ารื้ อถอน
อื่น ๆ
รวมหนี้สินอื่น
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ทุนเรื อนหุ้น

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561
การออกหุน้
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
การออกหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ตรวจสอบแล้ว)

จานวนหุ้น

หุ้นสามัญ
ที่ออกจาหน่ าย
บาท

รวม
บาท

148,015,500
148,015,500

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

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

138,015,500
10,000,000
148,015,500

1,380,155,000
100,000,000
1,480,155,000

1,380,155,000
100,000,000
1,480,155,000

ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน พ.ศ. 2561 หุ ้ น สามัญ จดทะเบี ยนทั้งหมด มี จ านวน 148,015,500 หุ ้ น (31 ธั น วาคม พ.ศ. 2560 :
148,015,500 หุน้ ) โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท หุน้ ทั้งหมดได้ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ครั้ งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติอนุ มตั ิเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริ ษทั จากหุน้ สามัญจานวน 138,015,500 หุน้ โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท เป็ นหุน้ สามัญจานวน
148,015,500 หุ ้ น โดยมี มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 10 บาท บริ ษั ท ได้ จ ดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น กั บ กระทรวงพ าณิ ชย์
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560
18

การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
เมื่ อ วัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 บริ ษ ัท ท าสั ญ ญา “โอนทรั พ ย์สิ น (Asset Transfer Agreement)” กับ บริ ษ ัท ซิ ก น่ า
อิน เตอร์ เนชัน่ แนล มาร์ เก็ต ติ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด โดยตกลงที่จ ะซื้ อขาย รั บโอนสิ น ทรั พ ย์ สิ ท ธิ ก ารเช่า รวมถึ ง
พนักงานของบริ ษทั ซิ กน่า อินเตอร์ เนชัน่ แนล มาร์ เก็ตติง้ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ งเดิมบริ ษทั ดังกล่าวได้เคยให้บริ การ
กับบริ ษทั เพื่อบริ ษทั จะนามาดาเนิ นธุ รกิจภายใต้การบริ หารจัดการของบริ ษทั เอง ทั้งนี้ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ได้ ด าเนิ นการเสร็ จแล้ ว ในส่ วนของการรั บ โอนพ นั ก งาน รั บ โอนสิ ทธิ ก ารเช่ า ส าหรั บ การซื้ อขายและ
รับโอนทรัพย์สิน ได้ดาเนินการแล้วเสร็ จในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ได้รับมาบันทึกตาม
มูลค่าตามบัญชีเดิมของ บริ ษทั ซิ กน่ า อินเตอร์ เนชัน่ แนล มาร์ เก็ตติง้ (ประเทศไทย) จากัด จานวน 21.5 ล้านบาท และ
5.7 ล้า นบาท ตามล าดับ และสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้ร อตัด บัญ ชี จ านวน 2.6 ล้า นบาท ส่ ว นต่ า งจากราคาจ่ า ยซื้ อ
และมู ล ค่ าตามบัญ ชี จ านวน 10.4 ล้า นบาท ได้บ ัน ทึ ก เป็ นส่ ว นต่ า จากการรวมธุ ร กิ จ ภายใต้ก ารควบคุ มเดี ย วกัน
ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
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การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
บริ ษทั Cigna Corporation ซึ่ งเป็ นบริ ษทั มีหุน้ จดทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ ค (New York Stock Exchange) มี
โครงการจัดสรรหุน้ ให้แก่พนักงานในกลุ่มบริ ษทั
ในระหว่ างปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2560 ภายใต้โ ครงการ Cigna long term incentive plan บริ ษ ัท ได้มีก าร
จัดสรรหุ ้นหรื อเงินสดมูลค่าเทียบเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของหุ ้น ณ วันที่ให้สิทธิ แก่พนักงานทุกคนที่ได้รับการอนุ มตั ิ
โดยบริ ษทั มีการจัดสรรหุน้ ให้กบั พนักงาน จานวน 2,885 หุ ้น ซึ่ งมีมูลค่า 12.02 ล้านบาท และเงินสดจานวน 4.03 ล้านบาท
รวมมูล ค่าทั้งสิ้ น 16.05 ล้านบาท โดยพนัก งานจะได้สิทธิ ในการรั บ หุ ้น หรื อ เงินสดทันทีในวันที่ ได้รับ จัดสรรสิ ท ธิ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จะบันทึกบัญชีท้ งั จานวนซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่ อง การจ่ าย
โดยใช้หุ้ น เป็ นเกณฑ์ เงิ น สดที่ บ ริ ษ ัท ส ารองจ่ า ยพนั ก งานจะถู ก เรี ย กเก็ บ จากบริ ษ ัท Cigna Global Holding Inc.
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ในเครื อ เงินปันผลที่คาดว่าจะจ่ายในอนาคตจากการจัดสรรหุน้ จะจ่ ายโดยตรงจากบริ ษทั Cigna Corporation
ไปยังพนักงานที่ได้รับสิ ทธิ

20

ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
และการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่าย
การรับประกันภัย
ค่าภาษีอากร
ค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มการขาย
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้
ภาษีซ้ื อต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

138,822,260

136,007,460

31,781,505
181,561
26,411,162
13,616,268
5,754
88,252,728
299,071,238

28,023,111
240,221
34,631,076
588,291
9,054,022
79,284,181
287,828,362
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ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน (ต่อ)
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สาหรับงวดเก้ าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
และการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่าย
การรับประกันภัย
ค่าภาษีอากร
ค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มการขาย
เบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขอคืนไม่ได้
ภาษีซ้ื อต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

395,771,116

356,325,843

96,727,650
534,513
53,990,538
(41,943,611)
38,093,950
53,362
270,761,868
813,989,386

91,125,333
524,677
49,481,739
75,852,957
32,879,831
174,160,356
217,900,872
998,251,608
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กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั (บาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ (หุน้ )
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )

2,111,276
148,015,500
0.01

(47,184,713)
148,015,500
(0.32)

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สาหรับงวดเก้ าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั (บาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ (หุน้ )
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )

91,674,833
148,015,500
0.62

(279,531,367)
148,015,500
(1.89)

บริ ษทั ไม่มีการออกหุน้ สามัญเทียบเท่าปรั บลดสาหรั บงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
และ พ.ศ. 2560
22

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึงบุคคลหรื อกิจการที่ มีอานาจควบคุมบริ ษทั ถูกควบคุมโดยบริ ษ ัท
ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ บริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ทาหน้าที่ถือหุ ้น
บริ ษทั ย่อย และกิจการที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง
ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษ ัท ตลอดทั้งสมาชิ กในครอบครั ว ที่ใกล้ชิด กับ บุค คลดังกล่ าว และ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการ บริ ษทั คานึงถึงเนื้อหาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั ในเครื อของบริ ษทั ซิ กน่า คอร์ ปเปอเรชัน่ (บริ ษทั แม่สูงสุ ด)
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รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่อ)
รายการกับบริ ษทั ย่อยในเครื อของกลุ่มบริ ษทั ซิ กน่า คอร์ ปเปอเรชัน่ ที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีสาระสาคัญ มีดงั นี้
ก)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ สาหรับงวดเก้ าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
บาท
บาท
รายได้ อื่น
บริ ษทั ซิ กน่าอินเตอร์ เนชัน่ แนล
มาร์ เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ซิ กน่า โบรกเกอเรจ แอนด์
มาร์ เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จากัด

60,000

60,000

180,000

180,000

1,200,000

1,000,000

3,600,000

2,200,000

ค่าจ้ างและค่าบาเหน็จจ่ าย
บริ ษทั ซิ กน่า โบรกเกอเรจ แอนด์
มาร์ เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จากัด

35,250,523

19,445,391

89,821,434

62,366,087

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

17,700,796

1,500,000

20,700,796

4,500,000
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รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่อ)
รายการกับบริ ษทั ย่อยในเครื อของกลุ่มบริ ษทั ซิ กน่า คอร์ ปเปอเรชัน่ ที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีสาระสาคัญ มีดงั นี้ (ต่อ)
ก)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ สาหรับงวดเก้ าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
บาท
บาท
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
Cigna HLA Technology Service
Company Limited
Cigna Global Holdings Inc
Cigna International Corporation
Cigna European Services Limited

ข)

7,798,872
2,134,389
1,061,562

5,741,157
1,218,096
203,391
2,872,396

20,538,982
15,880,497
567,093

14,805,808
5,405,171
1,083,945
2,434,339

งบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ซิ กน่าอินเตอร์ เนชัน่ แนล มาร์ เก็ตติ้ง
(ประเทศไทย) จากัด
Cigna International Corporation
บริ ษทั ซิ กน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง
(ประเทศไทย) จากัด
Cigna Global Holdings Inc
Cigna European Services Limited
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันอื่น

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
บาท

(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

21,400
-

42,800
524,441

2,090,534
-

1,769,205
4,457,050

709,897
80,250

321,000

2,902,081

7,114,496
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รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่อ)
รายการกับบริ ษทั ย่อยในเครื อของกลุ่มบริ ษทั ซิ กน่า คอร์ ปเปอเรชัน่ ที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีสาระสาคัญ มีดงั นี้ (ต่อ)
ข)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

เจ้ าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ซิ กน่าอินเตอร์ เนชัน่ แนล มาร์ เก็ตติง้
(ประเทศไทย) จากัด
Cigna HLA Technology Services Company Limited
บริ ษทั ซิ กน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์ เก็ตติ้ง
(ประเทศไทย) จากัด
Cigna European Services Limited
Cigna Global Holdings Inc
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันอื่น

เจ้ าหนี้ประกันภัยต่ อบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
Cigna Global Reinsurance (หมายเหตุ 15)

เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ซิ กน่าอินเตอร์ เนชัน่ แนล มาร์ เก็ตติ้ง
(ประเทศไทย) จากัด (หมายเหตุ 13)

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
บาท

(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

3,693,288
4,175,587

1,561,644
5,536,340

8,493,462
2,000,781
18,363,118

1,838,605
1,908,032
13,974,220
507,660
25,326,501

1,040,211
1,040,211

1,629,513
1,629,513

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000
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รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ต่อ)
รายการกับบริ ษทั ย่อยในเครื อของกลุ่มบริ ษทั ซิ กน่า คอร์ ปเปอเรชัน่ ที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีสาระสาคัญ มีดงั นี้ (ต่อ)
ค)

ค่าตอบแทนผู้บริหารสู งสุ ด
ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บริ ษทั มีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์ระยะยาว

23

10,316,784
539,410
10,856,194

12,707,746
562,971
13,270,717

สาหรับงวดเก้ าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
55,584,774
1,698,131
57,282,905

46,558,643
1,666,125
48,224,768

หลักทรัพย์วางไว้ กับนายทะเบียน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริ ษทั ได้นาหลักทรั พย์วางประกันไว้กบั นายทะเบียน
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนี้
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ ว)
30 กันยายน พ.ศ. 2561
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชี ราคาที่ตราไว้ ราคาตามบัญชี ราคาที่ตราไว้
เงินฝากธนาคารที่มีระยะเวลาครบกาหนด
เกินกว่า 3 เดือน

บาท

บาท

บาท

บาท

14,000,000

14,000,000

14,000,000

14,000,000

42

23

หลักทรัพย์วางไว้ กับนายทะเบียน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริ ษ ัทได้น าเงินลงทุนวางไว้กบั นายทะเบี ยนเพื่ อให้
เป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย เรื่ อง อัตรา หลักเกณฑ์ และ
วิธีการวางเงินสารองสาหรับเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ตกเป็ นรายได้ของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2558 ดังนี้
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ ว)
30 กันยายน พ.ศ. 2561
31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชี ราคาที่ตราไว้ ราคาตามบัญชี ราคาที่ตราไว้
เงินฝากธนาคารที่มีระยะเวลาครบกาหนด
เกินกว่า 3 เดือน
หลักทรัพย์รัฐบาล
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บาท

บาท

บาท

บาท

55,000,000
42,934,974

55,000,000
40,000,000

60,069,300
43,211,207

60,069,300
40,000,000

ทรัพย์สินที่มีข้อจากัด
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 บริ ษทั ได้นาเงินฝากธนาคารที่มีระยะเวลาครบกาหนด 3 เดือน นับแต่วนั ที่ได้มาจานวน
70.23 ล้ า นบาท (31 ธั น วาคม พ.ศ. 2560 : 70.23 ล้า นบาท) ไปวางไว้เ พื่ อ เป็ นหลั ก ทรั พ ย์ค้ าประกั น ค่ า ปรั บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมสรรพากร และเงินฝากธนาคารที่มีระยะเวลาครบกาหนดเกินกว่า 3 เดือน นับแต่วนั ที่ได้มาจานวน
0.5 ล้ า นบาท (31 ธั น วาคม พ.ศ. 2560 : 0.5 ล้ า นบาท) ไปวางไว้ ก ั บ ธนาคารเพื่ อ เป็ นหลั ก ทรั พ ย์ค้ าประกั น
การใช้บริ การเครื่ องรู ดบัตร

25

เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
ตามมาตรา 58 มาตรา 80/3 และมาตรา 80/4 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ ป ระกัน วิ น าศภั ย พ.ศ. 2535 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 บริ ษทั ต้องจ่ายสมทบกองทุนประกันวินาศภัยทุกหกเดือน
โดยคานวณจากเบี้ยประกันภัยรับ
ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน พ.ศ. 2561 บริ ษัท ได้จ่ า ยเงิ น สมทบสะสมเข้า กองทุ น ประกัน วิ น าศภัย ตั้ง แต่ พ.ศ. 2552
เป็ นจานวนเงิน 45 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 38 ล้านบาท)
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ภาระผูกพัน
บริ ษทั มีภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาเช่าดาเนินงานของอาคารสานักงานและอุปกรณ์ในอนาคตดังต่อไปนี้

ครบกาหนดภายใน 1 ปี
ครบกาหนดมากกว่า 1 ปี แต่นอ้ ยกว่า 5 ปี

27

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
บาท

(ตรวจสอบแล้ ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2560
บาท

57,849,300
65,620,339
123,469,639

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

เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
ในระหว่ างเดือ นพฤศจิ กายน พ.ศ. 2561 บริ ษ ัท เข้าท าสั ญ ญาซื้ อ ระบบบริ ห ารจัด การกรมธรรม์ใ หม่ ดว้ ยสกุ ลเงิ น
ดอลลาร์ ส หรั ฐ เป็ นจ านวนเงิน 1.75 ล้านดอลลาร์ ส หรั ฐ ซึ่ งจะชาระเงิ น ตามขั้น ตอนความส าเร็ จ ของงาน ภายใน
14 เดือนนับจากวันที่ในสัญญา
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