บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2562 และ พ.ศ 2561

สินทรัพย์

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
บาท
บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ
รายได้จากการลงทุนค้างรับสุทธิ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อสุทธิ
สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ
ต้นทุนการหาประกันภัยรอตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ
สินทรัพย์อื่น

333,363,330
319,728,453
16,873,193
656,355,346
99,317,039

179,233,953
414,614,804
19,771,011
679,974,920
104,334,805

3,389,002,386
30,559,941
5,712,890
159,388,331
412,914,994
92,473,791

3,601,123,185
40,226,634
9,358,593
145,742,612
443,025,812
80,879,339

รวมสินทรัพย์

5,515,689,694

5,718,285,668

รายได้
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
(หัก)บวก ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ลด(เพิ่ม)จากปีก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
ก�ำไรจากเงินลงทุน
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าสินไหมทดแทน
หัก ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย)รายได้ภาษีเงินได้
ขาดทุนส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังก�ำไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลก�ำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขายที่โอนเข้าไปยังก�ำไรหรือขาดทุน
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่
ไปยังก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับงวดสุทธิจากภาษี
ก�ำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าบ�ำเหน็จค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนช�ำระแล้ว(จดทะเบียน 3,672,642,100 บาท)
ส่วนต�่ำกว่ามูลค่า
ก�ำไร(ขาดทุน)สะสม
- จัดสรรแล้ว
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
- ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
บาท
บาท
3,009,490,864
197,406,173
113,987,374
118,196,474
48,637,432
88,600,938
3,576,319,255

3,207,056,146
212,731,023
95,253,921
61,026,466
43,731,530
168,623,678
3,788,422,764

3,672,642,100
(1,068,106,516)

3,672,642,100
(1,068,106,516)

30,670,999
(713,973,562)
18,137,418
1,939,370,439
5,515,689,694

30,670,999
(697,198,776)
(8,144,903)
1,929,862,904
5,718,285,668

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อข้อมูลทางการเงินอย่างย่อ

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2562 และ พ.ศ 2561
รายการ

หนี้สินส่วนของเจ้าของ

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
บาท
บาท
2,733,938,888
(507,977,289)
2,225,961,599
(41,793,847)
2,184,167,752
77,594,571
69,448,838
176,258
11,924,606
2,343,312,025

2,777,239,700
(541,804,088)
2,235,435,612
288,912,299
2,524,347,911
112,081,377
67,563,699
267,607
7,928,651
2,712,189,245

1,652,754,998
(476,475,641)
342,584,344
438,336,077
379,346,797
2,336,546,575
6,765,450
(23,540,236)
(16,774,786)

2,284,657,705
(423,555,121)
413,372,344
352,973,544
360,627,795
3,091,483
2,991,167,750
(278,978,505)
37,852,674
(241,125,831)

(9,433,162)

4,067,151

1,886,632
(7,546,530)

(813,430)
3,253,721

47,215,390
(176,258)

(19,452,561)
(267,607)

(9,407,827)
37,631,305
30,084,775
13,309,989

3,944,034
(15,776,134)
(12,522,413)
(253,648,244)

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท แอกซ่าประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้อมูลทางการเงินอย่างย่อประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งน�ำมาจากงบการเงินของบริษัท แอกซ่า ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ.2562 ที่ตรวจสอบแล้ว
ข้าพเจ้าเห็นว่าข้อมูลทางการเงินอย่างย่อนีม้ คี วามสอดคล้องในสาระส�ำคัญกับงบการเงินทีต่ รวจสอบแล้ว ตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือ่ ง แบบรายการงบดุลและงบก�ำไรขาดทุนของบริษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559
เพื่อประกาศในหนังสือพิมพ์ และปิดประกาศไว้ ณ ที่ท�ำการของบริษัท แอกซ่าประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) (ประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)
ข้อมูลทางการเงินอย่างย่อ
ข้อมูลทางการเงินอย่างย่อไม่ได้รวมงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินตามที่ก�ำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังนั้น การอ่านข้อมูลทางการเงินอย่างย่อและรายงานของ
ผู้สอบบัญชีนี้ไม่สามารถแทนการอ่านงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วและรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว
งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วและรายงานของข้าพเจ้าต่องบการเงินดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้วตามรายงานลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2563
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อข้อมูลทางการเงินอย่างย่อ
ผู้บริหารมีหน้าที่ในการจัดท�ำข้อมูลทางการเงินอย่างย่อตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินอย่างย่อว่ามีความสอดคล้องในสาระส�ำคัญกับงบการเงิน
ที่ตรวจสอบแล้วหรือไม่ จากการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810 (ปรับปรุง) “งานการ
รายงานต่องบการเงินอย่างย่อ”
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด

...............................................................
สกุณา แย้มสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906
กรุงเทพมหานคร
24 มีนาคม พ.ศ. 2563

ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ลงชื่อ................................................................กรรมการผู้มีอ�ำนาจ
           (นายโคลด ปิแอร์ เซนย์)

ลงชื่อ................................................................กรรมการผู้มีอ�ำนาจ
          (นายสมเจต ขุนศรีอุเชนทร์)

