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บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
เปิ ดเผยข้อมูล ณ วันที 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 562
ข้อมูลประจําไตรมาสที 3 ปี พ.ศ. 562
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 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
รายการ
อัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ)
เงินกองทุนทีสามารถนํามาใช้ได้ทงหมด
ั
เงินกองทุนทีต้องดํารงตามกฎหมาย
หมายเหตุ

ไตรมาส 1
2562
2561
301
439
225
230
75
52

ไตรมาส
2562
2561
386
534
261
298
68
56

หน่วย : ล้านบาท
ไตรมาส 3
2562
2561
489
471
374
278
77
59

- 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
งบการเงิน รายไตรมาสทีผูส้ อบบัญชีได้สอบทานแล้ว
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บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
หมายเหตุ
บาท
บาท
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบียประกันภัยค้างรับสุ ทธิ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
ลูกหนีจากสัญญาประกันภัยต่อ
สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ส่ วนปรับปรุงอาคารและอุ ปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนสุ ทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อนื

5
6
7

637,093,907
112,913,895
2,579,217
67,550,685

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

8
9
10
11
12

633,787,112
46,499,411
62,690,162
74,821,336
106,444,735

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

1,744,380,460

1,582,485,323

762,548,807
34,507,634
53,598,229
21,212,968
512,315,042

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

1,384,182,680

1,383,055,272

รวมสินทรัพย์
หนี สินและส่วนของเจ้าของ
หนี สิน
เงินกู้ยมื จากบริษทั ทีเกียวข้องกัน
หนีสินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนีบริษทั ประกันภัยต่อ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีหกั ณ ทีจ่ายค้างจ่าย
หนีสินอืน
รวมหนี สิน

13
14
15

16
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บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จํา กัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
หมายเหตุ
บาท
บาท
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ จํานวน 166,315,500 หุ้น
มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 10 บาท
(พ.ศ. 2561 : 148,015,500 หุ้น)
ทุนทีออกและชํา ระแล้ว
หุ้นสามัญ จํานวน 166,315,500 หุ้น
มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 10 บาท
(พ.ศ. 2561 : 148,015,500 หุ้น)
ส่ วนตําจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
สํารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - สุ ทธิจากภาษี
ส่ วนเกินทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน - สุ ทธิจากภาษี
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว - สํา รองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ว นของเจ้าของ
รวมหนี สินและส่วนของเจ้าของ

17
18

1,663,155,000

1,480,155,000

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

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

(20,542,847)
382,619

(7,450,447)
143,799

11,050,000
(1,299,484,284)

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

360,197,780

199,430,051

1,744,380,460

1,582,485,323
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บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

เบียประกันภัยรับ
หัก เบียประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ

1,213,539,102
(1,264,728)

974,315,779
(1,040,574)

เบียประกันภัยรับสุ ทธิ
หัก สํา รองเบียประกันภัยทียังไม่ถอื เป็ นรายได้เพิม
จากปี ก่อน

1,212,274,374

973,275,205

(71,867,716)

(35,596,096)

เบียประกันภัยทีถือเป็ นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
รายได้อืน

1,140,406,658
3,081,250
2,583,258

937,679,109
2,376,100
2,650,401

1,146,071,166

942,705,610

292,911,180
183,580,411
401,276,741
327,197,863

203,703,493
(336,007)
153,265,434
307,098,019
299,071,238

1,204,966,195

962,802,177

ภาษีเงินได้

(58,895,029)
4,772,382

(20,096,567)
22,207,843

(ขาดทุน)กําไรสุทธิ

(54,122,647)

2,111,276

หมายเหตุ
รายได้

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าสินไหมทดแทน
หัก ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบํา เหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอืน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนก่อนภาษี เงินได้

19
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บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จํา กัด (มหาชน)
งบกํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

(16,365,500)

-

3,273,100

-

(13,092,400)

-

429,545

(53,335)

กํา ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื น
รายการทีจะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยังกําไรหรือ ขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ภาษีเงินได้ของรายการทีจะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยังกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
11
รวมรายการทีจะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยังกําไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
รายการทีจะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือขาย
ผลกําไรจากการขายเงินลงทุนเผือขาย
ทีโอนเข้าไปยังกําไรหรือ ขาดทุนในภายหลัง
ภาษีเงินได้เกียวกับรายการทีจะจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

-

8,602

(85,909)

8,947

รวมรายการทีจะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง

343,636

(35,786)

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี

(12,748,764)

(35,786)

(ขาดทุน)กํา ไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

(66,871,411)

2,075,490

(0.36)

0.01

(ขาดทุน)กํา ไรต่อหุ้น
(ขาดทุน)กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน

20
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บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จํา กัด (มหาชน)
งบกํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

เบียประกันภัยรับ
หัก เบียประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ

3,368,248,821
(4,061,638)

2,745,716,834
(2,757,431)

เบียประกันภัยรับสุ ทธิ
หัก สํา รองเบียประกันภัยทียังไม่ถอื เป็ นรายได้เพิม
จากปี ก่อน

3,364,187,183

2,742,959,403

(94,610,326)

(66,717,184)

เบียประกันภัยทีถือเป็ นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
รายได้อืน

3,269,576,857
9,418,201
7,544,060

2,676,242,219
6,819,638
7,847,390

3,286,539,118

2,690,909,247

795,289,949
521,272,900
1,053,110,267
931,017,075

518,345,237
(336,007)
434,163,337
859,235,576
813,989,386

3,300,690,191

2,625,397,529

(14,151,073)
4,772,382

65,511,718
26,163,115

(9,378,691)

91,674,833

หมายเหตุ
รายได้

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าสินไหมทดแทน
หัก ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบํา เหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอืน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
รวมค่าใช้จ่าย
(ขาดทุน)กําไรก่อนภาษี เงินได้
ภาษีเงินได้
(ขาดทุน)กําไรสุทธิ

19

8

บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

(16,365,500)

-

3,273,100

-

(13,092,400)

-

1,150,117

63,035

(851,592)

(61,589)

(59,705)

(289)

238,820

1,157

(ขาดทุน)กําไรเบ็ดเสร็จอื นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี

(12,853,580)

1,157

(ขาดทุน)กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

(22,232,271)

91,675,990

(0.06)

0.62

หมายเหตุ
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื น
รายการทีจะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยังกําไรหรือ ขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ภาษีเงินได้ของรายการทีจะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยังกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
11
รวมรายการทีจะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยังกําไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
รายการทีจะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือขาย
ผลกําไรจากการขายเงินลงทุนเผือขาย
ทีโอนเข้าไปยังกําไรหรือ ขาดทุนในภายหลัง
ภาษีเงินได้เกียวกับรายการทีจะจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
11
รวมรายการทีจะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง

(ขาดทุน)กําไรต่อหุ้น
(ขาดทุน)กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน

20

9

บริ ษ ัท ซิ กน่ า ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562

ทุนเรือนหุ้น
ทีออก
และชําระแล้ว
บาท

องค์ประกอบอื นของส่วนของเจ้าของ
การวัดมูลค่าใหม่
ของภาระผูกพัน ส่วนเกินจากการ
กําไร(ขาดทุน)สะสม
ส่วนตําจากการ
สํารอง
ผลประโยชน์ เปลียนแปลง
รวมธุรกิจภายใต้การ
การจ่ายโดย หลังออกจากงาน มูลค่าเงินลงทุน
จัดสรรแล้ว ควบคุมเดียวกัน ใช้ห้นุ เป็ นเกณฑ์
- สุทธิจากภาษี - สุทธิจากภาษี สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

ยอดยกมา ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2561
กําไรสุ ทธิ
การเปลียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน
เผือขายสุ ทธิจากภาษี
ผลกําไรจากการขายเงินลงทุนเผือขายทีโอนเข้า
ไปยังกําไรหรือขาดทุนสุ ทธิจากภาษี

1,480,155,000
-

(10,413,509)
-

16,050,801
-

(2,237,561)
-

64,361
-

-

-

-

-

50,428

-

-

50,428

-

-

-

-

(49,271)

-

-

(49,271)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 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

ยอดยกมา ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2562
การเพิมหุ้นสามัญ
ขาดทุนสุ ทธิ
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
การเปลียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน
เผือขายสุ ทธิจากภาษี
ผลกําไรจากการขายเงินลงทุนเผือขายทีโอนเข้า
ไปยังกําไรหรือขาดทุนสุ ทธิจากภาษี

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

(10,413,509)
-

16,050,801
-

(7,450,447)
(13,092,400)

143,799
-

11,050,000 (1,290,105,593)
(9,378,691)

199,430,051
183,000,000
(9,378,691)
(13,092,400)

-

-

-

-

920,094

-

-

920,094

-

-

-

-

(681,274)

-

-

(681,274)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562

1,663,155,000

(10,413,509)

16,050,801

(20,542,847)

382,619

11,050,000 (1,299,484,284)

360,197,780

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

241,554,980
91,674,833

10

บริษ ัท ซิกน่ า ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยัง ไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

3,347,244,162
62,486,855
3,885,366
7,544,059
(748,838,336)
(464,329,144)
(1,042,437,373)
(887,310,722)
280,302
249,224,082
(295,000,000)
245,500,000
(410,500,000)

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)

67,749,251

102,412,468

(14,668,208)
(52,753,046)

58,598
(30,314,951)
(2,827,580)

(67,421,254)

(33,083,933)

เงินสดรับจากเงินกู้ยมื จากบริษทั ทีเกียวข้อง

120,000,000

-

เงินสดจ่ายชํา ระเงินกู้ยมื จากบริษทั ทีเกียวข้อง

(220,000,000)

-

(6,655,726)

-

183,000,000

-

76,344,274

-

หมายเหตุ
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดํา เนินงาน
เบียประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินรับเกียวกับการประกันภัยต่อ
ดอกเบียรับ
รายได้อ ืน
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับ ประกันภัยอืน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย
เงินรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินจ่ายสํา หรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินรับจากเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินจ่ายสํา หรับเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายอุ ปกรณ์
เงินสดจ่ายในการซืออุ ปกรณ์
เงินสดจ่ายในการซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิ น

เงินสดจ่ายชํา ระดอกเบียเงินกู้ยมื จากบริษทั ทีเกียวข้องกัน
เงินสดรับจากการเพิมทุน
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

11

บริษัท ซิกน่ า ประกันภัย จํา กัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิมขึนสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ สินงวด

5

76,672,271
560,421,636

69,328,535
532,334,955

637,093,907

601,663,490

-

5,897,580

รายการทีไม่ใช่เงินสด
เจ้าหนีซืออุ ปกรณ์
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บริษทั ซิ กน่ า ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562
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 หตุสว่ นบุคคลและการประกันสุขภาพ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการของบริษทั เมือวันที 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลทีนําเสนอนีได้มกี ารสอบทานแต่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบ

2

นโยบายการบัญชี
2.1

เกณฑ์การจัดทําข้อมูลทางการเงิ น
ข้อมู ล ทางการเงิน ระหว่า งกาลได้ จ ัด ทํ า ขึนตามมาตรฐานการบั ญ ชี ไทย ฉบั บ ที 34 เรือง การรายงาน
ทางการเงิน ระหว่า งกาล ข้อ มูล ทางการเงิน หลัก (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็จ
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด) ได้นําเสนอในรูปแบบทีสอดคล้องกับรูปแบบ
ของงบการเงิน ป ระจํ า ปี ซึ งเป็ น ไป ต ามม าต รฐานก ารบั ญ ชี ไ ท ย ฉบั บ ที 1 เรื อง การนํ าเสน อ
งบการเงิน นอกจากนีรูปแบบการนําเสนองบการเงินได้จดั ทําตามแบบแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกํากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือง หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือนไข และระยะเวลา ในการจัดทําและ
ยื น งบ การเงิ น และรายงาน เกี ยวกั บ ผลการดํ า เนิ น งานข องบ ริ ษั ท ประกั น วิน าศภั ย พ .ศ. 2559
ลงวันที 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 (“ประกาศ คปภ.”) ส่วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินจัดทําเป็ นแบบย่อ
บริษ ั ท ได้เ ปิ ดเผยหมายเหตุ ป ระกอบข้อ มู ล ทางการเงิน เพิ มเติ ม ตามข้อ กํ า หนดในประกาศ คปภ.
ฉบับดังกล่าวข้างต้น
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนีควรอ่านควบคูก่ บั งบการเงินของรอบปี บญ
ั ชีวนั ที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับ ภาษาอังกฤษจัดทํ าขึนจากข้อ มูลทางการเงินระหว่า งกาลภาษาไทย
ทีจัดทําตามกฎหมาย ในกรณีทมีี เนือความขัดแย้งกันหรือมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ขอ้ มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
นโยบายการบัญ ชีที ใช้ในการจัดทํ า ข้อ มู ล ทางการเงิน ระหว่า งกาลเป็ นนโยบายเดีย วกัน กับ นโยบาย
การบัญชีทใช้
ี ในการจัดทํางบการเงินสําหรับงวดปี บญ
ั ชีสนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
รายจ่ายทีเกิดขึนเป็ น ครังคราวในระหว่างงวดปี บ ัญ ชีจะแสดงเป็ น ค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญ ชี
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับการแสดงรายจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยหรือค่าใช้จา่ ยรอการตัดบัญชี ณ วันสินงวดปี บญ
ั ชี
13

2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
ภาษีเงินได้ระหว่างกาลตังค้างจ่ายไว้โดยคิดจากภาษีเงินได้ทคาดว่
ี าจะเกิดขึนของรอบบัญชีระหว่างกาลนัน
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที มีผลบังคับใช้ สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มต้ นในหรือหลัง
วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2562
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 2
(ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 4
(ปรับปรุง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15

เรือง การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
เรือง สัญญาประกันภัย
เรือง รายได้จากสัญญาทีทํากับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 2 ได้ปรับปรุงโดยอธิบายให้ชดั เจนขึนเกียวกับ
- เกณฑ์การวัดมูลค่าของรายการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ทชํี าระด้วยเงินสด
- กรณี ท ี กิจ การต้ อ งหัก ณ ที จ่ า ยภาษี ข องพนั ก งานที เกียวข้ อ งกับ การจ่ า ยโดยใช้ หุ้ น เป็ นเกณฑ์
เพือนํ าส่งให้หน่ วยงานกํากับดูแลภาษี ถือเสมือนว่าเป็ นการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ประเภทชําระด้วยตรา
สารทุนทังหมด
- วิธี ก ารทางบัญ ชี สํา หรับ การปรับ ปรุง เงือนไขและข้ อ กํ า หนดของการจ่ า ยโดยใช้ หุ้ น เป็ นเกณฑ์
ทีเปลียนการจัดประเภทจากการจ่ายชําระด้วยเงินสดเป็ นการจ่ายชําระด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 4 ได้มีการปรับปรุงเพิมทางเลือกแก่บริษทั ประกันภัย โดยยกเว้นการ
ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 9 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 7
เป็ น การชัวคราว สําหรับกิจ การทีเลือกทางเลือกดังกล่ าวให้ถ ือปฏิบ ัติตามแนวปฏิบัต ิท างการบัญ ชี เรือง
เครืองมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับธุรกิจประกันภัย ทีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ จนกว่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 17 เรือง สัญญาประกันภัย จะมีผลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 อ้างอิงหลักการว่า รายได้จะรับรูเ้ มือการควบคุมในสินค้าหรือ
บริการได้โอนไปยังลูกค้า ซึงแนวคิดของการควบคุมได้นํามาใช้แทนแนวคิดของความเสียงและผลตอบแทนที
ใช้อยูเ่ ดิม
ผูบ้ ริหารได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานทีปรับปรุงใหม่ดงั กล่าวข้างต้นไม่มผี ลกระทบทีมีนยั สําคัญ
ต่อบริษทั
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.3

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที มีผลบังคับใช้ วนั ที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเกียวข้องกับบริษทั ซึ ง
บริษทั ไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิ บตั ิ ติก่อนวันบังคับใช้
2.3.1 เครืองมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทเกี
ี ยวข้องกับเครืองมือทางการเงิน ได้แก่
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 32
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 7
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 9

เรือง การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน
เรือง การเปิ ดเผยข้อมูลเครืองมือทางการเงิน
เรือง เครืองมือทางการเงิน

มาตรฐานเกียวกับเครืองมือทางการเงินกลุ่มนีกล่าวถึงการจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่าและการตัด
รายการสินทรัพย์ท างการเงินและหนีสินทางการเงิน การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน การบัญชี
ป้ องกันความเสียง และการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครืองมือทางการเงิน
2.3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที 16 ส่ง ผลให้ก ลุ่ม บริษัท รับ รู้ส ัญ ญาเช่ า เกือ บทังหมด
ทีกลุ่มบริษทั เป็ นผูเ้ ช่าในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไม่ตอ้ งจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานและ
สัญญาเช่าการเงินอีกต่อไป กลุ่มบริษทั ต้องรับรูส้ นิ ทรัพย์ (สิทธิในการใช้สนิ ทรัพย์ทเช่
ี า) และหนีสิน
ตามสัญญาเช่า เว้นแต่เป็ นสัญญาเช่าระยะสันหรือเป็ นสัญญาเช่าสินทรัพย์ทมีี มลู ค่าตํา
ผูบ้ ริหารกําลังอยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบของมาตรฐานดังกล่าวต่อบริษทั
3

การประมาณการ
ในการจัด ทํ า ข้ อ มู ล ทางการเงิน ระหว่ า งกาล ผู้ บ ริห ารต้ อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ การประมาณการและข้ อ สมมติ
ทีมีผ ลกระทบต่อการนํ านโยบายการบัญ ชีม าใช้ และจํานวนเงิน ของสิน ทรัพ ย์แ ละหนี สิน รายได้และค่าใช้จ่า ย
ผลทีเกิดขึนจริงอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ
ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ ริหารจะใช้ดลุ ยพินิจทีมีนยั สําคัญในการนํานโยบายการบัญชี
ของบริษทั และแหล่งทีมาของข้อมูลทีสําคัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการทีมีอยูม่ าใช้เช่นเดียวกับ
งบการเงินสําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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4

มูลค่ายุติธรรม
4.1

การประมาณการมูลค่ายุติธรรม
ตารางต่อไปนีแสดงการวิเคราะห์เครืองมือทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมจําแนกตามวิธกี ารประมาณ
มูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี





ราคาเสนอซือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี สินอย่างเดียวกัน
(ข้อมูลระดับที 1)
ข้อมูลอืนนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยู่ในข้อมูล ระดับ 1 ทังทีสามารถสังเกตได้โดยตรง
(ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลทีคํานวณมาจากราคา) สําหรับสินทรัพย์นันหรือหนีสิน
นัน (ข้อมูลระดับที 2)
ข้อมูลสําหรับสินทรัพย์หรือหนีสินซึงไม่ได้มาจากข้อมูลทีสามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลทีไม่สามารถ
สังเกตได้) (ข้อมูลระดับที 3)

ตารางต่อไปนีแสดงสินทรัพย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และ
วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
30 กันยายน พ.ศ. 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ข้อมูลระดับที 1 ข้อมูลระดับที 2 ข้อมูลระดับที 3
บาท
บาท
บาท
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนเผือขาย
กองทุนรวม
รวม

-

131,770,901
131,770,901

-

31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
ข้อมูลระดับที 1 ข้อมูลระดับที 2 ข้อมูลระดับที 3
บาท
บาท
บาท
สิ นทรัพย์
เงินลงทุนเผือขาย
กองทุนรวม
รวม

-

80,696,458
80,696,458

-

รวม
บาท

131,770,901
131,770,901

รวม
บาท

80,696,458
80,696,458
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4

มูลค่ายุติธรรม (ต่อ)
4.2

เทคนิ คการประเมินมูลค่าสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที 2
เงิน ลงทุน ในตราสารหนีซึงมูลค่ายุต ิธรรมอยู่ในระดับที 2 วัดมูล ค่ายุต ิธรรมของหลักทรัพย์ท ีมีการซือขาย
ในตลาดโดยคํานวณจากราคาเสนอซือล่าสุดที อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรือเส้นอัตรา
ผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย ณ วันทําการสุดท้ายของวันทีในงบแสดงฐานะทางการเงิน
เงิน ลงทุ น ในหลัก ทรัพ ย์อืนทีอยู่ใ นระดับ ที 2 วัด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของหลัก ทรัพ ย์โ ดยการนํ า เอาข้อ มู ล
ทีสามารถสังเกตได้จากตลาด ทีประกาศไว้ในแหล่งข้อมูลทีประชาชนทัวไปสามารถเข้าถึงได้ ณ วันทําการ
สุดท้ายของวันทีในงบแสดงฐานะทางการเงินมาใช้ในการวัดมูลค่า

5

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํ หนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือสินกําหนดระยะเวลา
และบัตรเงินฝากธนาคาร
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
30 กันยายน
พ.ศ. 2562
บาท

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
บาท

45,000
342,048,907

45,000
210,376,636

295,000,000
637,093,907

350,000,000
560,421,636
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6

เบียประกันภัยค้างรับสุทธิ
เบียประกันภัยค้างรับประกอบด้วยรายละเอียดและอายุเบียประกันภัยค้างรับ ดังนี
เบียประกันภัยรับจากการ
รับประกันภัยโดยตรง
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
ค้างรับเกินกําหนดชําระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 31 - 60 วัน
ค้างรับ 61 - 90 วัน
ค้างรับ 91 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวมเบียประกันภัยค้างรับ
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
เบียประกันภัยค้างรับสุทธิ

40,551,306

210,429,009

43,579,081
15,445,871
13,487,013
(149,690)
314
112,913,895
112,913,895

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

สําหรับเบียประกัน ภัยค้างรับ จากตัวแทนและนายหน้ า บริษทั ได้กําหนดหลักเกณฑ์การติดตามหนีให้เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการเก็บเบียประกันภัย โดยหนีทีเกินกว่ากําหนดชําระ บริษัทจะพิจารณาดําเนิ นการตามกฎหมาย
กับตัวแทนและนายหน้าเป็ นกรณีไป
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7

ลูกหนี จากสัญญาประกันภัยต่อ
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
30 กันยายน
พ.ศ. 2562
บาท

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
บาท

977,611
66,573,074
67,550,685

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

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
30 กันยายน
พ.ศ. 2562
บาท

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
บาท

23,113,554
43,459,520
66,573,074

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

เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
ลูกหนีจากสัญญาประกันภัยต่อ
รายการเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อจําแนกตามอายุมรี ายละเอียดดังนี

ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน
ค้างรับเกินระยะเวลา 12 เดือน
รวมเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
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8

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ยอดคงเหลือของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีดงั นี
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(ตรวจสอบแล้ว)
30 กันยายน พ.ศ. 2562
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ราคาทุน/
ราคาทุน/
ราคาทุน
มูลค่า
ราคาทุน
มูลค่า
ตัดจําหน่ าย
ยุติธรรม ตัดจําหน่ าย
ยุติธรรม
บาท
บาท
บาท
บาท
เงิ นลงทุนเผือขาย
กองทุนรวม
รวม
บวก กําไรทียังไม่เกิดขึนจริง
รวมเงิ นลงทุนเผือขาย

131,292,627 131,770,901
131,292,627 131,770,901
478,274
131,770,901 131,770,901

เงิ นลงทุนทีจะถือจนครบกําหนด
เงินฝากสถาบันการเงิน (รวมถึงเงินฝากทีมี
ข้อจํากัดในการใช้) ทีครบกําหนดเกินกว่า
3 เดือน นับแต่วนั ทีได้มา
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
รวมเงิ นลงทุนทีจะถือจนครบกําหนด

319,550,000 319,550,000 154,550,000 154,550,000
181,889,862 191,632,492 183,073,515 186,397,946
501,439,862 511,182,492 337,623,515 340,947,946

เงิ นลงทุนทัวไป
ตราสารทุนทีไม่ได้ซอขายในตลาด
ื
รวมเงิ นลงทุนทัวไป
รวมเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์

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

576,349
576,349

576,349
576,349

633,787,112

418,896,322

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

ในระหว่างงวดสินสุด วัน ที 30 กัน ยายน พ.ศ. 2562 บริษัท รับ รู้ร ายได้ดอกเบี ยจากเงิน ลงทุ น ประเภทที จะถือ
จนครบกํ าหนดจํ า นวน 8,642,283 บาท (30 กัน ยายน พ.ศ. 2561 : 6,468,893 บาท) และสิงตอบแทนจากการ
ขายเงินลงทุ นประเภทเผือขาย และกําไรจากการขายเงิน ลงทุน ประเภทเผือขายจํานวน 200,000,000 บาท และ
775,918 บาท ตามลําดับ (30 กันยายน พ.ศ. 2561 : 164,649,255 บาท และ 350,745 บาท)
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ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ

ยอดต้นงวด
1 มกราคม
พ.ศ. 2562
บาท
ส่วนปรับปรุงอาคาร
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์สาํ นักงาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
รวม

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

30 กันยายน พ.ศ. 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
ราคาทุน
ค่าเสือมราคาสะสม
สําหรับงวด
สําหรับงวด
ยอดสิ นงวด ยอดต้นงวด
ยอดสิ นงวด ส่วนปรับปรุง
30 กันยายน 1 มกราคม
30 กันยายน อาคารและ
เพิ มขึน
จําหน่ าย
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562 ค่าเสือมราคา
จําหน่ าย
พ.ศ. 2562 อุปกรณ์สทุ ธิ
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
1,541,230
3,933,127
5,474,357

(102,976) 55,536,210 48,178,345
(1,204,425) 39,177,814 28,291,814
(37,000) 263,991,865 210,753,406
(1,344,401) 358,705,889 287,223,565

1,861,184 (102,079) 49,937,450
3,151,759 (1,167,203) 30,276,370
21,276,251
(36,999) 231,992,658
26,289,194 (1,306,281) 312,206,478

5,598,760
8,901,444
31,999,207
46,499,411
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สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
บาท
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2562
ซือเพิมระหว่างงวด
งานระหว่างทํา
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

11

22,717,192
37,193,280
12,426,986
(9,647,296)
62,690,162

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
สิ นทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทจะใช้
ี ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทจะใช้
ี ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน

หนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทจะจ่
ี ายชําระภายใน 12 เดือน
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทจะจ่
ี ายชําระเกินกว่า 12 เดือน
สิ นทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ

25,521,179
49,395,812
74,916,991

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

95,655
95,655

35,950
35,950

74,821,336

66,835,559
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลือนไหวสุทธิของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในระหว่างงวด/ปี มีดงั นี
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
ยอดยกมาต้นงวด/ปี
รับรูใ้ นกําไรขาดทุน
บันทึกโดยตรงผ่านรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี

66,835,559
4,772,382
3,213,395
74,821,336

35,543,675
30,008,522
1,283,362
66,835,559
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ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลือนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมดี งั นี

ผลขาดทุน
ทางภาษี
บาท

เงิ นสํารอง
ค่าสิ นไหม
ทดแทน
บาท

ประมาณการ
หนี สิ นจาก
ผลประโยชน์
พนักงาน
บาท

สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2562
รับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน
รับรูบ้ นั ทึกโดยตรงในส่วนของเจ้าของ
ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

32,619,212
32,619,212

22,579,677
2,941,502
25,521,179

4,643,124
2,803,422
3,273,100
10,719,646

3,074,366
(499,546)
2,574,820

ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2561
รับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน
รับรูบ้ นั ทึกโดยตรงในส่วนของเจ้าของ
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (ตรวจสอบแล้ว)

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

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

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

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

ค่าเผือหนี
สงสัยจะสูญ ค่าเสือมราคา
บาท
บาท

อืน ๆ
บาท

รวม
บาท

1,179,769
(472,817)
706,952

2,775,361
(179)
2,775,182

66,871,509
4,772,382
3,273,100
74,916,991

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

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

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

24

11

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
รายการเคลือนไหวของหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมดี งั นี

12

กําไร(ขาดทุน)
ทียังไม่เกิ ดขึนของ
เงินลงทุนเผือขาย
บาท

หนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2562
รับรูใ้ นกําไรหรือขาดทุน
บันทึกโดยตรงผ่านรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

35,950
59,705
95,655

ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2561
รับรูใ้ นกําไรขาดทุน
บันทึกโดยตรงผ่านรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (ตรวจสอบแล้ว)

16,090
19,860
35,950

สิ นทรัพย์อืน
สิน ทรัพ ย์อืน ณ วัน ที 30 กัน ยายน พ.ศ. 2562 และวัน ที 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2561 ประกอบด้ว ยรายละเอีย ด
ดังต่อไปนี
(ยังไม่ได้
ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 กันยายน
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
ลูกหนีบริษทั ทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 21(ข))
เงินประกันและเงินมัดจํา
ภาษีหกั ณ ทีจ่าย
ภาษีมลู ค่าเพิมรอคืน
ค่าใช้จ่ายค่านายหน้าจ่ายล่วงหน้าและเช็ครอการจ่าย
ลูกหนีอืน
หัก ค่าเผือการด้อยค่าของลูกหนีอืน
อืน ๆ
รวมสินทรัพย์อนื

2,791,446
18,540,068
2,983,319
5,125,735
69,107,780
12,874,099
(12,874,099)
7,896,387
106,444,735

14,984,699
19,216,699
3,263,622
9,494,066
78,319,486
15,371,827
(15,371,827)
37,687,446
162,966,018
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เงินกู้ยืมจากบริษทั ทีเกียวข้องกัน
เมือวันที 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 บริษทั ได้ทําการกูย้ มื เงินกับบริษทั ซิกน่ าอินเตอร์เนชันแนล มาร์เก็ตติง (ประเทศ
ไทย) เป็ นจํานวน 120 ล้านบาท โดยไม่มหี ลักทรัพย์คาประกั
ํ
นและมีอตั ราดอกเบียร้อยละ 2.85 ต่อปี บริษทั ได้จ่าย
ชําระเงินกูย้ มื ดังกล่าวเมือวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562
เมือวันที 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษทั ได้ทําการกูย้ มื เงินกับบริษทั ซิกน่ าอินเตอร์เนชันแนล มาร์เก็ตติง (ประเทศ
ไทย) เป็ นจํานวน 100 ล้านบาท โดยไม่มหี ลักทรัพย์คาประกั
ํ
นและมีอตั ราดอกเบียร้อยละ 2.85 ต่อปี บริษทั ได้จ่าย
ชําระเงินกูย้ มื ดังกล่าวเมือวันที 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

14

หนี สิ นจากสัญญาประกันภัย
ยอดคงเหลือของหนีสินจากสัญญาประกันภัย ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มี
ดังนี
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
30 กันยายน
พ.ศ. 2562
บาท

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
บาท

สํารองค่าสินไหมทดแทน
- ค่าสินไหมทดแทนทีเกิดขึนทีได้รบั รายงานแล้ว
- ค่าสินไหมทดแทนทีเกิดขึนแต่ยงั ไม่ได้รบั รายงาน
รวมสํารองค่าสินไหมทดแทน

91,166,844
127,605,897
218,772,741

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

สํารองเบียประกันภัย
- สํารองเบียประกันภัยทียังไม่ถอื เป็ นรายได้
รวมสํารองเบียประกันภัย

543,776,066
543,776,066

449,165,740
449,165,740

รวมหนีสินจากสัญญาประกันภัย

762,548,807

632,259,408
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หนี สิ นจากสัญญาประกันภัย (ต่อ)
14.1 สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะสัน - สํารองค่าสิ นไหมทดแทน

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

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
30 กันยายน
พ.ศ. 2562
บาท

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
บาท

183,093,668
692,263,333

117,999,972
662,526,676

91,250,102

83,188,007

14,707,512
(762,541,874)
218,772,741

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

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
30 กันยายน
พ.ศ. 2562
บาท

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
บาท

449,165,740
3,368,248,821
(3,273,638,495)
543,776,066

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

14.2 สํารองเบียประกันภัยทียังไม่ถือเป็ นรายได้

ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี
เบียประกันภัยรับสําหรับงวด/ปี
เบียประกันภัยทีถือเป็ นรายได้ในงวด/ปี
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี
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เจ้าหนี บริษทั ประกันภัยต่อ

เงินค้างจ่ายเกียวกับการประกันภัยต่อ
เจ้าหนีประกันภัยต่ออืน
เจ้าหนีประกันภัยต่อบริษทั ทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 21 (ข))
รวมเจ้าหนีบริษทั ประกันภัยต่อ
16

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
30 กันยายน
พ.ศ. 2562
บาท

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
บาท

22,647,695
10,822,603
1,037,336
34,507,634

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

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
30 กันยายน
พ.ศ. 2562
บาท

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
บาท

330,646,503
69,211,356
37,933,828
36,491,909
14,579,953
23,451,493
512,315,042

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

หนี สิ นอืน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่านายหน้าค้างจ่าย
เจ้าหนีบริษทั ทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุ 21 (ข))
เจ้าหนีเช็คค้างจ่าย
ประมาณการค่ารือถอน
อืน ๆ
รวมหนีสินอืน
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ทุนเรือนหุ้น

ณ วันที 1 มกราคม พ.ศ. 2562
การออกหุน้
ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562

หุ้นสามัญ
ทีออกจําหน่ าย
จํานวนหุ้น
บาท
148,015,500
18,300,000
166,315,500

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

รวม
บาท
1,480,155,000
183,000,000
1,663,155,000

ณ วัน ที 30 กั น ยายน พ.ศ. 2562 หุ้ น สามั ญ จดท ะเบี ย นทั งหมด มี จํ า นวน 166,315,500 หุ้ น (31 ธั น วาคม
พ.ศ. 2561 : 148,015,500 หุ้น) ซึงมีมูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 10 บาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 10 บาท) หุ้นทังหมดได้
ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
ในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ครังที 1/2562 เมือวันที 19 กันยายน พ.ศ. 2562 ผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั เิ พิมทุน
จดท ะเบี ย น ข องบ ริ ษั ท จาก หุ้ น สามั ญ จํ า น วน 148,015,500 หุ้ น โดยมี มู ล ค่ า ที ต ราไว้ หุ้ น ละ 10 บ าท
เป็ นหุ้น สามัญ จํา นวน 166,315,500 หุ้น โดยมีมู ล ค่า ทีตราไว้หุ้น ละ 10 บาท บริษัท ได้รบั เงิน เพิมทุ น เมือวัน ที
24 กัน ยายน พ.ศ. 2562 จํานวน 45,750,000 บาท และ วัน ที 26 กัน ยายน พ.ศ. 2562 จํานวน 137,250,000 บาท
บริษทั ได้จดทะเบียนเพิมทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมือวันที 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562
18

การจ่ายโดยใช้ห้นุ เป็ นเกณฑ์
บริษ ั ท Cigna Corporation ซึ งเป็ นบริษั ท มีหุ้ น จดทะเบี ย นอยู่ในตลาดหลัก ทรัพ ย์นิ ว ยอร์ค (New York Stock
Exchange) มีโครงการจัดสรรหุน้ ให้แก่พนักงานในกลุ่มบริษทั
ในระหว่างปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ภายใต้โครงการ Cigna long term incentive plan บริษทั ได้มีการจัดสรร
หุน้ หรือเงินสดมูลค่าเทียบเท่ากับมูล ค่ายุต ิธรรมของหุ้น ณ วันทีให้สทิ ธิแก่พนักงานทุกคนทีได้รบั การอนุ มัติ โดย
บริษทั มีการจัดสรรหุน้ ให้กบั พนักงาน จํานวน 2,885 หุน้ ซึงมีมลู ค่า 12.02 ล้านบาท และเงินสดจํานวน 4.03 ล้าน
บ าท ร ว ม มู ล ค่ าทั งสิ น 16.05 ล้ า น บ า ท โด ย พ นั ก ง าน จ ะ ได้ ส ิ ท ธิ ใ น ก า ร รั บ หุ้ น ห รื อ เงิ น ส ด ทั น ที
ในวัน ทีได้ร ับ จัด สรรสิท ธิ ค่า ใช้จ่ ายที เกิด ขึนจะบัน ทึก บัญ ชีท ังจํ า นวนซึ งเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับ ที 2 เรือง การจ่า ยโดยใช้หุ้น เป็ นเกณฑ์ เงินสดทีบริษัท สํา รองจ่ ายพนัก งานจะถูกเรียกเก็บ
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 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
ค่าใช้จ่ายพนักงานทีไม่ใช่คา่ ใช้จ่ายการรับประกันภัย
และการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกียวกับอาคารสถานทีและอุปกรณ์ทไม่
ี ใช่คา่ ใช้จา่ ย
การรับประกันภัย
ค่าภาษีอากร
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย
เบียปรับและเงินเพิมภาษีมลู ค่าเพิม
ภาษีมลู ค่าเพิมทีขอคืนไม่ได้
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอืน
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

153,432,560

138,822,260

26,809,693
267,167
13,830,707
235
18,792,741
114,064,760
327,197,863

31,781,505
181,561
26,411,162
13,616,268
88,258,482
299,071,238

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
ค่าใช้จ่ายพนักงานทีไม่ใช่คา่ ใช้จ่ายการรับประกันภัย
และการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกียวกับอาคารสถานทีและอุปกรณ์ทไม่
ี ใช่คา่ ใช้จา่ ย
การรับประกันภัย
ค่าภาษีอากร
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย
เบียปรับและเงินเพิมภาษีมลู ค่าเพิม
ภาษีมลู ค่าเพิมทีขอคืนไม่ได้
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอืน
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

445,864,418

395,771,116

78,767,911
653,070
41,532,935
527
48,900,795
315,297,419
931,017,075

96,727,650
534,513
53,990,538
(41,943,611)
38,093,950
270,815,230
813,989,386

30
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กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
(ขาดทุน)กําไรสุทธิทเป็
ี นของผูถ้ อื หุน้ สามัญ (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีออกอยูใ่ นระหว่างงวด (หุน้ )
(ขาดทุน)กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน (บาท)

(54,122,647)
150,048,833
(0.36)

2,111,276
148,015,500
0.01

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
(ขาดทุน)กําไรสุทธิทเป็
ี นของผูถ้ อื หุน้ สามัญ (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีออกอยูใ่ นระหว่างงวด (หุน้ )
(ขาดทุน)กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน (บาท)

(9,378,691)
150,048,833
(0.06)

91,674,833
148,015,500
0.62

บริษั ท ไม่ มี ก ารออกหุ้ น สามัญ เที ย บเท่ าปรับ ลดสํา หรับ งวดสามเดือ นและเก้ า เดือ นสินสุด วัน ที 30 กัน ยายน
พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561
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รายการธุรกิจกับกิ จการทีเกียวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันกับบริษทั หมายถึงบุคคลหรือกิจการทีมีอาํ นาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทั
ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษทั รวมถึงบริษทั ทีทําหน้าทีถือหุน้
บริษทั ย่อย และกิจการทีเป็ นบริษทั ย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันยังหมายรวมถึง
ผู้บริห ารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ตลอดทังสมาชิกในครอบครัวทีใกล้ชดิ กับบุคคลดังกล่าว และ
กิจการทีเกียวข้องกับบุคคลเหล่านัน
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันกับบริษทั แต่ละรายการ บริษทั คํานึงถึงเนือหา
ของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
บริษทั เป็ นบริษทั ในเครือของบริษทั ซิกน่า คอร์ปเปอเรชัน ในประเทศสหรัฐอเมริกา (บริษทั แม่สงู สุด)
รายการกับบริษทั ทีเกียวข้องกันภายในเครือของกลุ่มบริษัท ซิกน่ า คอร์ปเปอเรชัน ทีเกียวข้องกันอย่างมีสาระสําคัญ มี
ดังนี
ก)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที สําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที
30 กันยายน
พ.ศ. 2562
บาท
รายได้การบริการ
บริษทั ซิกน่าอินเตอร์เนชันแนล
มาร์เก็ตติง (ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั ซิกน่า โบรกเกอเรจ
แอนด์ มาร์เก็ตติง
(ประเทศไทย) จํากัด
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
บริษทั ซิกน่า โบรกเกอเรจ
แอนด์ มาร์เก็ตติง
(ประเทศไทย) จํากัด
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอืน
บริษทั ซิกน่า โบรกเกอเรจ
แอนด์ มาร์เก็ตติง
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั ซิกน่าอินเตอร์เนชันแนล
มาร์เก็ตติง (ประเทศไทย) จํากัด

30 กันยายน 30 กันยายน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

30 กันยายน
พ.ศ. 2561
บาท

60,000

60,000

180,000

180,000

1,200,000

1,200,000

3,600,000

3,600,000

44,857,914

35,250,523 129,195,652

89,821,434

17,371,136

17,700,796

51,529,140

20,700,796

1,209,528

-

1,209,528

-
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รายการธุรกิ จกับกิ จการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)
รายการกับบริษทั ทีเกียวข้องกันภายในเครือของกลุ่มบริษัท ซิกน่ า คอร์ปเปอเรชัน ทีเกียวข้องกันอย่างมีสาระสําคัญ มี
ดังนี (ต่อ)
ก)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที สําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที
30 กันยายน
พ.ศ. 2562
บาท
ค่าใช้จ่ายอืน
Cigna HLA Technology Service
Company Limited
Cigna Global Holdings Inc
Cigna European Services Limited
บริษทั ทีเกียวข้องกันอืน

ข)

12,254,202
2,432,238
1,279,832
398,402

30 กันยายน 30 กันยายน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

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

26,202,425
14,416,463
11,039,422
1,356,297

30 กันยายน
พ.ศ. 2561
บาท

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

งบแสดงฐานะการเงิ น

ลูกหนี บริษทั ทีเกียวข้องกัน
บริษทั ซิกน่าอินเตอร์เนชันแนล มาร์เก็ตติง
(ประเทศไทย) จํากัด
Cigna International Corporation
บริษทั ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติง
(ประเทศไทย) จํากัด
Cigna Global Holdings Inc
Cigna European Services Limited
บริษทั ทีเกียวข้องกันอืน
(หมายเหตุ 12)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
30 กันยายน
พ.ศ. 2562
บาท

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
บาท

21,400
375,985

42,800
134,368

2,206,172
98,288
1,487
88,114
2,791,446

1,956,032
2,888,001
9,856,498
107,000
14,984,699
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รายการธุรกิ จกับกิ จการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)
รายการกับบริษทั ทีเกียวข้องกันภายในเครือของกลุ่มบริษัท ซิกน่ า คอร์ปเปอเรชัน ทีเกียวข้องกันอย่างมีสาระสําคัญ มี
ดังนี (ต่อ)
ข)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

เจ้าหนี บริษทั ทีเกียวข้องกัน
บริษทั ซิกน่าอินเตอร์เนชันแนล มาร์เก็ตติง
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษทั ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติง
(ประเทศไทย) จํากัด
Cigna HLA Technology Services Company Limited
Cigna European Services Limited
Cigna Global Holdings Inc
บริษทั ทีเกียวข้องกันอืน
(หมายเหตุ 16)
เจ้าหนี ประกันภัยต่อบริษทั ทีเกียวข้องกัน
Cigna Global Reinsurance
(หมายเหตุ 15)
เงินกู้ยืมจากบริษทั ทีเกียวข้องกัน
บริษทั ซิกน่าอินเตอร์เนชันแนล มาร์เก็ตติง
(ประเทศไทย) จํากัด
(หมายเหตุ 13)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
30 กันยายน
พ.ศ. 2562
บาท

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
บาท

1,209,528

22,640,271

6,277,614
4,467,622
23,758,400
1,506,133
714,531
37,933,828

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

1,037,336
1,037,336

2,139,662
2,139,662

-

100,000,000
100,000,000
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รายการธุรกิ จกับกิ จการทีเกียวข้องกัน (ต่อ)
รายการกับบริษทั ทีเกียวข้องกันภายในเครือของกลุ่มบริษัท ซิกน่ า คอร์ปเปอเรชัน ทีเกียวข้องกันอย่างมีสาระสําคัญ มี
ดังนี (ต่อ)
ค)

ค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุด
ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บริษ ัทมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงานทีให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหาร ดังต่อไปนี
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ นสุดวันที สําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุดวันที
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
30 กันยายน
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท
บาท
บาท
ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์ระยะยาว

22

12,994,810
670,543
13,665,353

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

60,231,960
1,968,511
62,200,471

55,584,774
1,698,131
57,282,905

หลักทรัพย์วางไว้กบั นายทะเบียน
ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562 พันธบัตรรัฐบาลไทยทีมีราคาตราไว้จํานวน 124 ล้านบาท ( 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 :
เงินฝากธนาคารทีมีระยะเวลา ครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือน จํานวน 55 ล้านบาท และพันธบัตรรัฐบาลไทยทีมีราคา
ตราไว้จํานวน 40 ล้านบาท) ได้วางไว้กบั นายทะเบียนของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยตามพระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 23(1) เงินคําประกันนีมีจาํ นวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละยีสิบ ห้าของเงินสํารองสํา หรับเบียประกัน ทียังไม่ถือเป็ นรายได้ซึงเป็ น การวาหลักทรัพย์ไว้เป็ น เงิน สํารอง
ประกันภัยกับนายทะเบียน
ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562 เงินฝากธนาคารทีมีระยะเวลาครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือนจํานวน 14 ล้านบาท (31
ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 14 ล้านบาท) ได้นําไปเป็ นหลักทรัพย์วางไว้กบั นายทะเบียนของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตามพระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติมโดย
พระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 19 วรรคสอง โดยวางตามประเภทของการ
ประกันภัย
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ทรัพย์สินทีมีข้อจํากัด
ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562 บริษทั ได้นําเงินฝากธนาคารทีมีระยะเวลาครบกําหนด 3 เดือน นับแต่วนั ทีได้มา
จํ า นวน 0.5 ล้ า นบาท (31 ธัน วาคม พ.ศ. 2561 : 0.5 ล้ า นบาท) ไปวางไว้เ พื อเป็ นหลัก ทรัพ ย์ คํ าประกั น
การใช้บริการเครืองรูดบัตร

24

เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
ตามมาตรา 58 มาตรา 80/3 และมาตรา 80/4 แห่ งพระราชบัญ ญัติประกัน วินาศภัย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิมเติมโดย
พระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551 บริษทั ต้องจ่ายสมทบกองทุนประกันวินาศภัยทุกหกเดือนโดย
คํานวณจากเบียประกันภัยรับ
ณ วัน ที 30 กัน ยายน พ.ศ. 2562 บริษัท ได้จ่ ายเงิน สมทบสะสมเข้ากองทุ น ประกัน วิน าศภัย ตังแต่ พ.ศ. 2552
เป็ นจํานวนเงิน 56 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 48 ล้านบาท)
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ภาระผูกพัน
บริษทั มีภาระผูกพันทีเกิดจากสัญญาเช่าดําเนินงานของอาคารสํานักงานและอุปกรณ์ในอนาคตดังต่อไปนี

ครบกําหนดภายใน 1 ปี
ครบกําหนดมากกว่า 1 ปี แต่น้อยกว่า 5 ปี

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
30 กันยายน
พ.ศ. 2562
บาท

(ตรวจสอบแล้ว)
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561
บาท

72,125,215
61,731,443
133,856,658

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