
 

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ#นสุดวนัที$ 31 มีนาคม 2558  



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที$ 31 มีนาคม 2558 งบกาํไรขาดทุนรวม งบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปลี$ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับงวดสามเดือน
สิ#นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 
ดว้ยเช่นกนั ซึ$ งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านี#
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที$ 34 เรื$อง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุป
เกี$ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เรื$อง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถาม
บุคลากร ซึ$ งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอื$น 
การสอบทานนี# มีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เชื$อมั$นวา่จะพบเรื$องที$มีนยัสาํคญัทั#งหมดซึ$งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั#นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที$สอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบสิ$งที$เป็นเหตุใหเ้ชื$อวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัขึ#นตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที$ 34 เรื$อง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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เรื"องอื"น 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2557 ที$แสดงเป็น                               
ขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื$น ซึ$ งแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเงื$อนไขตามรายงานลงวนัที$                             
25 กุมภาพนัธ์ 2558 งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี$ยนแปลงส่วนของเจา้ของ                          
และงบกระแสเงินสดของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) สาํหรับงวดสามเดือนสิ#นสุดวนัที$                                
31 มีนาคม 2557 ที$แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ สอบทานโดยผูส้อบบญัชีท่านอื$นดงักล่าวขา้งตน้ ซึ$ งใหข้อ้สรุป                     
วา่ไม่พบสิ$งที$เป็นเหตุใหเ้ชื$อวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ#นตามมาตรฐานการบญัชี                             
ฉบบัที$ 34 เรื$อง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัตามรายงานลงวนัที$ 9 พฤษภาคม 2557 

 

 

นงลกัษณ์ พุม่นอ้ย 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 8 พฤษภาคม 2558 

 



หมายเหตุ 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5, 27 1,405,305,151       5,707,563,957       1,401,383,584       5,703,471,620       

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ - สุทธิ 10 3,118,770,588       2,344,008,443       3,118,770,588       2,344,008,443       

เบี-ยประกนัภยัคา้งรับ 6 4,089,480,694       1,725,232,732       4,089,480,694       1,725,232,732       

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 7, 27 937,851,434          763,784,679          937,851,434          763,784,679          

สินทรัพยล์งทุน

   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 27

      เงินลงทุนเพื4อคา้ - สุทธิ 8 16,887,725            17,070,295            16,887,725            17,070,295            

      เงินลงทุนเผื4อขาย 8 22,050,738,943     22,012,881,057     22,050,738,943     22,012,881,057     

      เงินลงทุนที4จะถือจนครบกาํหนด 8, 28, 29 190,618,956,483   176,161,022,628   190,618,956,483   176,161,022,628   

      เงินลงทุนทั4วไป 8 46,662,230            46,662,230            46,662,230            46,662,230            

   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                            -                            3,960,000              3,960,000              

   เงินใหกู้ย้มื - สุทธิ 10, 27 4,938,301,091       4,735,056,801       4,938,301,091       4,735,056,801       

ที4ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11 459,857,140          389,242,663          459,822,455          389,200,127          

คา่ความนิยม 4,955,491              4,955,491              -                            -                            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 12,371,293            12,819,227            12,371,293            12,819,227            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 12.1 2,119,782,740       1,482,422,298       2,119,782,740       1,482,422,298       

สินทรัพยอื์4น 13 240,992,797          186,867,026          245,315,683          190,501,644          

รวมสินทรัพย์ 230,060,913,800   215,589,589,527   230,060,284,943   215,588,093,781   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี-

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วนัที" 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี.สินและส่วนของเจ้าของ

หนี.สิน

หลกัทรัพยข์ายโดยมีสญัญาซื-อคืน 1,100,000,000       -                            1,100,000,000       -                            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,086,855,098       499,591,781          1,086,855,098       499,591,781          

เจา้หนี-บริษทัประกนัภยัต่อ 14, 27 565,842,096          379,721,980          565,842,096          379,721,980          

หนี- สินจากสญัญาประกนัภยั

   สาํรองประกนัชีวิต 15 189,539,071,861   177,434,670,858   189,539,071,861   177,434,670,858   

   ผลประโยชนต์ามกรมธรรมค์า้งจ่าย 16 125,595,357          117,066,846          125,595,357          117,066,846          

   สาํรองคา่สินไหมทดแทนและคา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย 17, 27 319,604,122          315,052,056          319,604,122          315,052,056          

   สาํรองเบี-ยประกนัภยั 18 1,245,111,041       1,056,888,385       1,245,111,041       1,056,888,385       

   หนี- สินอื4นตามกรมธรรม์ 7,776,376,495       7,642,205,834       7,776,376,495       7,642,205,834       

ผลประโยชนพ์นกังานคา้งจ่าย 19 234,300,476          329,414,333          232,265,747          327,718,356          

หนี- สินอื4น 20, 27 2,300,211,076       2,238,701,928       2,297,393,288       2,235,949,029       

รวมหนี.สิน 204,292,967,622   190,013,314,001   204,288,115,105   190,008,865,125   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี-

ณ วนัที" 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 1,708,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 1,708,000,000       1,708,000,000 1,708,000,000 1,708,000,000

   ทุนที4ออกและชาํระแลว้  

      หุน้สามญั 1,697,850,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 21 1,697,850,000       1,697,850,000 1,697,850,000       1,697,850,000       

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 21 2,987,540,018       2,987,540,018 2,987,540,018       2,987,540,018       

สาํรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 21, 22 113,260,763          103,822,366 113,260,763          103,822,366          

เงินรับล่วงหนา้คา่หุน้จากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 22 105,266,000          -                            105,266,000          -                            

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      สาํรองตามกฎหมาย 170,800,000          170,800,000 170,800,000          170,800,000          

      สาํรองทั4วไป 400,000,000          400,000,000 400,000,000          400,000,000          

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 15,442,926,730     14,677,674,816 15,447,177,685     14,680,638,015     

องคป์ระกอบอื4นของส่วนของเจา้ของ  

   ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผื4อขาย - สุทธิ

      จากภาษีเงินได้ 4,850,275,372       5,538,578,257 4,850,275,372       5,538,578,257       

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 25,767,918,883     25,576,265,457     25,772,169,838     25,579,228,656     

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที4ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 27,295                   10,069 -                            -                            

รวมส่วนของเจ้าของ 25,767,946,178     25,576,275,526     25,772,169,838     25,579,228,656     

รวมหนี.สินและส่วนของเจ้าของ 230,060,913,800   215,589,589,527 230,060,284,943   215,588,093,781   

-                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี-

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที" 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2558 2558 2557

รายได้

เบี"ยประกนัภยัรับสุทธิ 23, 27 15,710,979,917       15,710,979,917       26,711,805,247       

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 2,511,433,389         2,511,433,389         2,013,948,955         

รวมรายได้ 18,222,413,306       18,222,413,306       28,725,754,202       

ค่าใช้จ่าย

การรับประกนัภยั

   สาํรองประกนัภยัเพิ0มจากงวดก่อน 23 12,104,401,003       12,104,401,003       22,414,755,719       

   ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมแ์ละค่าใชจ่้าย

      ในการจดัการผลประโยชน์ 23 4,440,451,028         4,440,451,028         3,028,635,651         

   ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 23, 27 332,005,782            332,005,782            349,302,731            

   ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 23, 27 841,486,979            840,112,820            1,025,323,837         

   ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 23 124,532,438            124,531,138            114,628,950            

   ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื0น 23, 27 7,340,777                7,340,777                6,902,774                

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 24 455,434,462            454,105,051            424,307,873            

รวมค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัย 18,305,652,469       18,302,947,599       27,363,857,535       

กาํไร (ขาดทุน) จากการรับประกนัภัย (83,239,163)             (80,534,293)             1,361,896,667         

กาํไรจากเงินลงทุน 8.5 1,015,537,427         1,015,537,427         46,102,900              

ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรม 25 (5,146,076)               (5,146,076)               (38,252,346)             

รายไดอื้0น 15,367,285              13,932,945              8,650,242                

กาํไรจากการดําเนินงาน 942,519,473            943,790,003            1,378,397,463         

เงินสมทบสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและ

   ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 26,540,937              26,540,937              44,787,760              

เงินสมทบกองทุนประกนัชีวิต 16,021,607              16,021,607              26,997,333              

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 899,956,929            901,227,459            1,306,612,370         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12.2 134,687,789            134,687,789            210,571,689            

กาํไรสําหรับงวด 765,269,140            766,539,670            1,096,040,681         

การแบ่งปันกาํไรสําหรับงวด:

ส่วนที0เป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 765,251,914            766,539,670            1,096,040,681         

ส่วนที0เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที0ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 17,226                     

765,269,140            

กาํไรต่อหุ้น 30

กาํไรต่อหุน้ขั"นพื"นฐาน 

   กาํไรสาํหรับงวด 0.45 0.45 0.65

กาํไรต่อหุน้ปรับลด

   กาํไรสาํหรับงวด 0.45 0.45 0.65

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี"

สําหรับงวดสามเดือนสิ*นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2558 และ 2557

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบการเงินรวม

2558 2558 2557

กาํไรสําหรับงวด 765,269,140            766,539,670            1,096,040,681         

กาํไรเบ็ดเสร็จอื+น

รายการที0จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื0อขาย (860,378,607)           (860,378,607)           865,670,731            

บวก (หกั): ภาษีเงินได้ 172,075,722            172,075,722            (173,134,146)           

รายการที0จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (688,302,885)           (688,302,885)           692,536,585            

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื0นสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ (688,302,885)           (688,302,885)           692,536,585            

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 76,966,255              78,236,785              1,788,577,266         

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด:

ส่วนที0เป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 76,949,029              78,236,785              1,788,577,266         

ส่วนที0เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที0ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 17,226                     

76,966,255              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี"

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ*นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2558 และ 2557

(หน่วย: บาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงนิสด

งบการเงินรวม

2558 2558 2557

เบี"ยประกนัภยัรับสุทธิ 13,823,276,815       13,823,276,815       25,195,587,210       

ดอกเบี"ยรับ 1,606,584,771         1,606,584,771         1,250,529,256         

เงินปันผลรับ 130,086,474            130,086,474            127,677,138            

รายไดจ้ากการลงทุนอื0น 764,521,079            764,521,079            28,196,088              

รายไดอื้0น 11,233,547              11,233,547              8,676,224                

เงินจ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัที0เกิดขึ"นระหวา่งงวด (4,654,712,022)        (4,654,712,022)        (3,271,970,075)        

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ (849,625,902)           (849,625,902)           (855,415,267)           

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื0น (137,704,625)           (137,704,625)           (128,138,289)           

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (506,077,647)           (506,077,647)           (551,711,336)           

ค่าใชจ่้ายอื0น (27,542,217)             (27,371,447)             (30,080,080)             

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (12,709,191)             (12,709,191)             (10,475,812)             

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 10,147,331,082       10,147,501,852       21,762,875,057       

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

กระแสเงินสดไดม้า

   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 5,360,993,664         5,360,993,664         18,792,878,600       

   เงินใหกู้ย้มื 401,460,098            401,460,098            249,062,211            

   เงินฝากสถาบนัการเงิน 1,619,950,525         1,619,950,525         90,000,000              

   ที0ดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,726,050                5,726,050                2,650                       

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 7,388,130,337         7,388,130,337         19,131,943,461       

กระแสเงินสดใชไ้ป

   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (3,884,928,624)        (3,884,928,624)        (39,096,856,721)      

   เงินใหกู้ย้มื (569,992,952)           (569,992,952)           (340,879,187)           

   เงินฝากสถาบนัการเงิน (18,498,899,625)      (18,498,899,625)      (10,000,000)             

   ที0ดิน อาคารและอุปกรณ์ (89,165,024)             (89,165,024)             (25,471,044)             

เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (23,042,986,225)      (23,042,986,225)      (39,473,206,952)      

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (15,654,855,888)      (15,654,855,888)      (20,341,263,491)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี"

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)

สําหรับงวดสามเดือนสิ*นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2558 และ 2557

(หน่วย: บาท)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

งบการเงินรวม

2558 2558 2557

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับล่วงหนา้ค่าหุน้จากการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ 105,266,000            105,266,000            6,862,725                

เงินสดรับจากการขายหลกัทรัพยโ์ดยมีสญัญาซื"อคืน 1,100,000,000         1,100,000,000         -                               

เงินสดจ่ายจากการซื"อหลกัทรัพยโ์ดยมีสญัญาซื"อคืน -                               -                               (950,000,000)           

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกจิกรรมจัดหาเงนิ 1,205,266,000         1,205,266,000         (943,137,275)           

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ+มขึ*น (ลดลง) สุทธิ (4,302,258,806)        (4,302,088,036)        478,474,291            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 5,707,563,957         5,703,471,620         1,331,190,953         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ*นงวด 1,405,305,151         1,401,383,584         1,809,665,244         

ข้อมูลงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ+มเติม -                               -                               

รายการที0ไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
   เงินลงทุนเผื0อขายเพิ0มขึ"น (ลดลง) จากการวดัมูลค่า (860,378,607)           (860,378,607)           865,670,731            

   สาํรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑเ์พิ0มขึ"น 9,438,397                9,438,397                9,438,396                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ0งของงบการเงินนี"

สําหรับงวดสามเดือนสิ*นสุดวนัที+ 31 มนีาคม 2558 และ 2557

(หน่วย: บาท)

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที 31 มีนาคม 2558

 (หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอื นของ
ส่วนของเจา้ของ -

ส่วนเกินทุน ส่วนของผูม้ี
จากการวดัมลูค่า ส่วนไดเ้สียที 

สาํรองส่วนทุน เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ เงินลงทุนเผื อขาย รวมส่วน ไม่มีอาํนาจ
ทุนเรือนหุน้ที ออก ส่วนเกิน จากการจ่าย จากการใชส้ิทธิ  - สุทธิจากภาษี ของผูถ้ือหุน้ ควบคุม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มลูค่าหุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ สาํรองตามกฎหมาย สาํรองทั วไป ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินได้ ของบริษทัฯ ของบริษทัย่อย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2558 1,697,850,000    2,987,540,018    103,822,366         -                            170,800,000         400,000,000     14,677,674,816  5,538,578,257      25,576,265,457 10,069             25,576,275,526  
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 21, 22 -                         -                         9,438,397             -                            -                           -                       -                         -                           9,438,397          -                       9,438,397          
เพิ มทุนจากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 21 -                         -                         -                           -                            -                           -                       -                         -                           -                        -                       -                         
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้จากการใชส้ิทธิ
   ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 22 -                         -                         -                           105,266,000          -                           -                       -                         -                           105,266,000      -                       105,266,000      
กาํไรสาํหรับงวด -                         -                         -                           -                            -                           -                       765,251,914       -                           765,251,914      17,226             765,269,140      
กาํไรเบด็เสร็จอื นสาํหรับงวด
    ขาดทุนจากการวดัมลูค่าเงินลงทุนเผื อขาย
       - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                         -                         -                           -                            -                           -                       -                         (688,302,885)        (688,302,885)    -                       (688,302,885)     
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                         -                           -                            -                           -                       765,251,914       (688,302,885)        76,949,029        17,226             76,966,255        
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2558 1,697,850,000    2,987,540,018    113,260,763         105,266,000          170,800,000         400,000,000     15,442,926,730  4,850,275,372      25,767,918,883 27,295             25,767,946,178  

-                         -                         -                           -                            -                           -                       -                         -                           -                        -                       -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ งของงบการเงินนีD

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

ส่วนทีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที 31 มีนาคม 2558 และ 2557

 (หน่วย: บาท)

ส่วนของเจา้ของ -
ส่วนเกินทุน

จากการวดัมูลค่า
สาํรองส่วนทุน เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น เงินลงทุนเผื%อขาย

ทุนเรือนหุ้นที%ออก ส่วนเกิน จากการจ่าย จากการใชส้ิทธิ  - สุทธิจากภาษี
หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ สาํรองตามกฎหมาย สาํรองทั%วไป ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินได้ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2557 1,211,714,350                2,846,250,643                66,068,779                     1,246,050                       122,000,000                   400,000,000                   13,225,119,255              4,391,257,562                22,263,656,639              
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ -                                      -                                      9,438,396                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      9,438,396                       
เพิ%มทุนจากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 92,300                            1,153,750                       -                                      (1,246,050)                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นจากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ -                                      -                                      -                                      6,862,725                       -                                      -                                      -                                      -                                      6,862,725                       
กาํไรสาํหรับงวด -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      1,096,040,681                -                                      1,096,040,681                
กาํไรเบด็เสร็จอื%นสาํหรับงวด
    กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื%อขาย
       - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      692,536,585                   692,536,585                   
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      1,096,040,681                692,536,585                   1,788,577,266                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2557 1,211,806,650                2,847,404,393                75,507,175                     6,862,725                       122,000,000                   400,000,000                   14,321,159,936              5,083,794,147                24,068,535,026              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2558 1,697,850,000                2,987,540,018                103,822,366                   -                                      170,800,000                   400,000,000                   14,680,638,015              5,538,578,257                25,579,228,656              
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 21, 22 -                                      -                                      9,438,397                       -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      9,438,397                       
เพิ%มทุนจากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 21 -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นจากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 22 -                                      -                                      -                                      105,266,000                   -                                      -                                      -                                      -                                      105,266,000                   
กาํไรสาํหรับงวด -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      766,539,670                   -                                      766,539,670                   
กาํไรเบด็เสร็จอื%นสาํหรับงวด
    ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื%อขาย
       - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      (688,302,885)                 (688,302,885)                 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      -                                      766,539,670                   (688,302,885)                 78,236,785                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2558 1,697,850,000                2,987,540,018                113,260,763                   105,266,000                   170,800,000                   400,000,000                   15,447,177,685              4,850,275,372                25,772,169,838              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ%งของงบการเงินนีB

บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จาํกัด (มหาชน)

กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้

องคป์ระกอบอื%นของ
งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 
 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ"นสุดวนัที# 31 มีนาคม 2558 

1.  ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ+ งจดัตั,งและมีภูมิลาํเนา ใน
ประเทศไทย โดยมีบริษทั นิปปอนไลฟ์ อินชวัรันส์ ซึ+ งเป็นบริษทัที+จดทะเบียนจดัตั,งในประเทศญี+ปุ่นเป็นผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการรับประกนัชีวติ ที+อยูต่ามที+จดทะเบียนของบริษทัฯอยูที่+ 23/115-121 
รอยลัซิตี,อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนี, จดัทาํขึ, นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที+ 34 (ปรับปรุง 2557) เรื+ อง งบการเงิน
ระหวา่งกาล และขอ้กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั ลง
วนัที+ 27 พฤษภาคม 2553 โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯได้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี+ยนแปลง
ส่วนของเจา้ของ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี,จดัทาํขึ,นเพื+อใหข้อ้มูลเพิ+มเติมจากงบการเงินประจาํปีที+นาํเสนอครั, งล่าสุด ดงันั,น งบ
การเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเกี+ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื+อไม่ให้ขอ้มูล
ที+นาํเสนอซํ, าซ้อนกบัขอ้มูลที+ไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลนี,ควบคู่ไปกบั
งบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที+บริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี,  

2.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลนี,ไดจ้ดัทาํขึ,นโดยรวมงบการเงินของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทั บีแอลเอ อนัชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) และไดจ้ดัทาํขึ,นโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบั
งบการเงินรวมสําหรับปีสิ,นสุดวนัที+ 31 ธันวาคม 2557 โดยไม่มีการเปลี+ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นใน
บริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด ทั,งนี,  บริษทัฯไดม้าซึ+ งอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ยตั,งแต่วนัที+ 7 กรกฎาคม 2557 

2.3 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 บริษทัฯไดจ้ดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพื+อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตาม
วธีิราคาทุน 
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3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ 

ในระหว่างงวด บริษทัฯได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่ที+ออกโดยสภา
วชิาชีพบญัชี ซึ+ งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที+เริ+มในหรือหลงัวนัที+ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ, นเพื+อให้มีเนื, อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคํา และคําศัพท ์                
การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินตามที+กล่าวขา้งตน้บางฉบบัมีการเปลี+ยนแปลงหลกัการสาํคญัซึ+ งสามารถสรุปไดด้งันี,  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที# 19 (ปรับปรุง 2557) เรื#อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี, ก ําหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื+นในขณะที+มาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการเลือก
รับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื+น หรือทยอยรับรู้ในกาํไรขาดทุนก็ได ้

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปลี+ยนแปลงการรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัในงวดปัจจุบนัจากการรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุนไปเป็นรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื+น
และไดท้าํการปรับปรุงรายการของงวดปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนที+นาํมาแสดงเป็นขอ้มูล
เปรียบเทียบเสมือนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยใช้นโยบายบญัชีนี, มาตั,งแต่แรก อย่างไรก็ตาม การเปลี+ยนแปลง
นโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที+ 31 ธันวาคม 2557 และงบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนสิ, นสุดวนัที+  31 มีนาคม 2557 เนื+องจากไม่มีผลกําไรขาดทุนจาก               
การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที# 10 เรื#อง งบการเงินรวม  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที+ 10 กาํหนดหลกัเกณฑ์เกี+ยวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดยใช้แทน
เนื,อหาเกี+ยวกบัการบญัชีสาํหรับงบการเงินรวมที+เดิมกาํหนดอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที+ 27 เรื+อง งบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบันี, เปลี+ยนแปลงหลกัการเกี+ยวกบัการพิจารณาวา่ผูล้งทุนมีอาํนาจ
การควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบันี,ผูล้งทุนจะถือวา่ตนควบคุมกิจการที+เขา้ไปลงทุนได ้หาก
ตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการที+เขา้ไปลงทุน และตนสามารถใชอ้าํนาจในการสั+ง
การกิจกรรมที+ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั,นได ้ถึงแมว้่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิใน
การออกเสียงโดยรวมน้อยกวา่กึ+ งหนึ+ งก็ตาม การเปลี+ยนแปลงที+สําคญันี, ส่งผลให้ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจ
อยา่งมากในการทบทวนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาํนาจควบคุมในกิจการที+เขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้ง
นาํบริษทัใดในกลุ่มกิจการมาจดัทาํงบการเงินรวมบา้ง 

การเปลี+ยนแปลงหลกัการนี,ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที# 12 เรื#อง การเปิดเผยข้อมูลเกี#ยวกบัส่วนได้เสียในกจิการอื#น  

มาตรฐานฉบบันี,กาํหนดเรื+องการเปิดเผยขอ้มูลที+เกี+ยวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัยอ่ย การร่วมการ
งาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการที+มีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบันี, จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบ
การเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที# 13 เรื#อง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มาตรฐานฉบบันี,กาํหนดแนวทางเกี+ยวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลที+เกี+ยวกบัการวดัมูลค่า
ยุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี, สินใดตามข้อกําหนดของ
มาตรฐานที+เกี+ยวขอ้งอื+น กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนั,นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบันี, และใช้วิธี
เปลี+ยนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ+มใชม้าตรฐานนี,   

มาตรฐานฉบบันี,ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  

4. นโยบายการบัญชีที#สําคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี, จดัทาํขึ,นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัที+ใชใ้นงบการเงิน
สําหรับปีสิ,นสุดวนัที+ 31ธนัวาคม 2557 ยกเวน้การเปลี+ยนแปลงนโยบายการบญัชีเนื+องจากการนาํมาตรฐาน
ฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงมาถือปฏิบติัตามที+กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3  

5. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

เงินสด 3,199 4,224 3,199 4,223 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํหนดระยะเวลาจ่ายคืน 942,106 874,391 938,185 870,300 

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื+อสิ,นกาํหนดระยะเวลา 19,460,000 6,950,000 19,460,000 6,950,000 

รวมเงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 20,405,305 7,828,615 20,401,384 7,824,523 
บวก: เงินลงทุนระยะสั,นที+มีระยะเวลาครบกาํหนด                          

ภายใน 3 เดือน 460,000 3,138,949 460,000 3,138,949 
หกั: เงินฝากธนาคารและสถาบนัการเงินที+มีระยะเวลา

ครบกาํหนดเกินกวา่ 3 เดือนนบัแต่วนัที+ไดม้า (19,460,000) (5,260,000) (19,460,000) (5,260,000) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,405,305 5,707,564 1,401,384 5,703,472 

 ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย ์เงินฝากประจาํ และตัZวเงินมีอตัราดอกเบี,ยระหวา่งร้อยละ 0.38 
ถึง 5.73 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2557: อตัราร้อยละ 0.38 ถึง 5.59 ต่อปี) 
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6. เบี"ยประกนัภัยค้างรับ 

 ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 ยอดคงเหลือของเบี,ยประกนัภยัคา้งรับจาํแนกตามอายุคา้ง
ชาํระนบัตั,งแต่วนัครบกาํหนดชาํระตามเครดิตเทอมแสดงไดด้งันี,   

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2558 

 จากผูเ้อา จากตวัแทนและ  
 ประกนัภยั นายหนา้ประกนัภยั รวม 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 3,738,793 194,958 3,933,751 
คา้งชาํระ    

ไม่เกิน 30 วนั 93,047 60,273 153,320 
30 - 60  วนั - 899 899 
60 - 90 วนั - 4 4 
90 วนั - 1 ปี 23 385 408 
เกินกวา่ 1 ปี 640 459 1,099 

รวมเบี,ยประกนัภยัคา้งรับ 3,832,503 256,978 4,089,481 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2557 

 จากผูเ้อา จากตวัแทนและ  
 ประกนัภยั นายหนา้ประกนัภยั รวม 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 1,643,589 36,847 1,680,436 
คา้งชาํระ    

ไม่เกิน 30 วนั 3,018 23,354 26,372 
30 - 60  วนั 271 14,121 14,392 
60 - 90 วนั 23 1,271 1,294 
90 วนั - 1 ปี 428 1,521 1,949 
เกินกวา่ 1 ปี 331 459 790 

รวมเบี,ยประกนัภยัคา้งรับ 1,647,660 77,573 1,725,233 
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 สําหรับเบี, ยประกันภยัคา้งรับจากตวัแทนและนายหน้า บริษทัฯได้กาํหนดหลกัเกณฑ์การติดตามหนี, ให้
เป็นไปตามเครดิตเทอม โดยหนี, ที+เกินกว่ากาํหนดรับชาํระ บริษทัฯไดด้าํเนินการตามกฎหมายกบัตวัแทน
และนายหนา้เป็นกรณีไป 

7. สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 

สาํรองประกนัภยัส่วนที+เรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ 461,603 318,471 

เงินคา้งรับเกี+ยวกบัการประกนัภยัต่อ 476,248 445,314 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 937,851 763,785 

ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 ยอดคงเหลือของเงินคา้งรับเกี+ยวกบัการประกนัภยัต่อจาํแนก
อายคุา้งชาํระแสดงไดด้งันี,  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 476,248 445,314 

รวมเงินคา้งรับเกี+ยวกบัการประกนัภยัต่อ 476,248 445,314 
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8. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

8.1 จําแนกตามประเภทเงินลงทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  

 ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

เงนิลงทุนเพื#อค้า     
หน่วยลงทุนในประเทศ 17,038 16,888 17,045 17,070 
บวก (หกั): กาํไร (ขาดทุน) ที+ยงัไม่เกิดขึ,นจริง (150) - 25 - 

เงนิลงทุนเพื#อค้า - สุทธิ 16,888 16,888 17,070 17,070 

เงนิลงทุนเผื#อขาย     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 481,423 519,883 691,616 742,183 
ตราสารทุนในประเทศ 7,043,080 12,283,873 7,252,996 13,535,584 
หน่วยลงทุนในประเทศ 7,074,866 7,310,736 5,734,721 5,840,431 

หน่วยลงทุนต่างประเทศ 1,320,628 1,936,247 1,320,628 1,894,683 

รวม  15,919,997 22,050,739 14,999,961 22,012,881 
บวก: กาํไรที+ยงัไม่เกิดขึ,นจริง 6,130,742 - 7,012,920 - 

รวมเงนิลงทุนเผื#อขาย  22,050,739 22,050,739 22,012,881 22,012,881 

เงนิลงทุนที#จะถือจนครบกาํหนด     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 116,289,501  116,571,965  
ตราสารหนี,ภาคเอกชน 32,639,870  32,560,063  
ตราสารหนี, ต่างประเทศ 22,229,585  21,768,995  
เงินฝากในสถาบนัการเงินที+ครบกาํหนด                           

เกินกวา่ 3 เดือน 19,460,000  5,260,000  

รวมเงนิลงทุนที#จะถือจนครบกาํหนด 190,618,956  176,161,023  
เงนิลงทุนทั#วไป     
ตราสารทุนในประเทศ 29,588  29,588  
ตราสารทุนต่างประเทศ 17,074  17,074  

รวมเงนิลงทุนทั#วไป 46,662  46,662  
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8.2 จําแนกตามระยะเวลาคงเหลอืของตราสารหนี" 

เงินลงทุนในตราสารหนี,  ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 มีระยะเวลาคงเหลือดงันี,  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2558 

 ครบกาํหนด 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงินลงทุนเผื#อขาย     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ - 326,000 155,423 481,423 
บวก: กาํไรที+ยงัไม่เกิดขึ,นจริง - 25,518 12,942 38,460 

รวมเงินลงทุนเผื#อขาย - 351,518 168,365 519,883 

เงินลงทุนที#จะถือจนครบกาํหนด     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 2,380,429 8,341,068 105,568,004 116,289,501 
ตราสารหนี,ภาคเอกชน 179,379 4,757,000 27,703,491 32,639,870 
ตราสารหนี, ต่างประเทศ 806,828 3,564,897 17,857,860 22,229,585 
เงินฝากสถาบนัการเงินที+ครบกาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน 11,260,000 8,200,000 - 19,460,000 

รวมเงินลงทุนที#จะถือจนครบกาํหนด 14,626,636 24,862,965 151,129,355 190,618,956 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2557 

 ครบกาํหนด 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงินลงทุนเผื#อขาย     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ - 536,046 155,570 691,616 
บวก: กาํไรที+ยงัไม่เกิดขึ,นจริง - 38,481 12,086 50,567 

รวมเงินลงทุนเผื#อขาย  - 574,527 167,656 742,183 

เงินลงทุนที#จะถือจนครบกาํหนด     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 2,361,386 9,677,751 104,532,828 116,571,965 
ตราสารหนี,ภาคเอกชน 178,662 4,097,000 28,284,401 32,560,063 
ตราสารหนี, ต่างประเทศ 979,540 2,624,542 18,164,913 21,768,995 
เงินฝากสถาบนัการเงินที+ครบกาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน 3,860,000 1,400,000 - 5,260,000 

รวมเงินลงทุนที#จะถือจนครบกาํหนด 7,379,588 17,799,293 150,982,142 176,161,023 
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8.3 เงินลงทุนในตราสารหนี"ที#มีอนุพนัธ์แฝง (Structured notes) 

 เงินลงทุนในตราสารหนี, ที+ มีอนุพันธ์แฝงที+บริษัทฯจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที+จะถือจนครบกําหนด                
มีดงัต่อไปนี,  

(ก) ณ วนัที+  31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีเงินลงทุนในตัZวสัญญาใช้เงินและ                
ตัZวแลกเงินจาํนวนรวม 600 ล้านบาท และ 600 ล้านบาท ตามลาํดบั ซึ+ งออกโดยธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศและสาขาของธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ อายุคงเหลือประมาณ 5 - 14 ปี และมีเงื+อนไขโดยผูอ้อก
ตราสารมีสิทธิในการชาํระคืนก่อนกาํหนดหรือเรียกเงินฝากเพิ+ม  

(ข) ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯมีเงินลงทุนในตัZวสัญญาใช้เงินและตัZวแลก
เงินจาํนวนรวม 2,110 ล้านบาท และ 2,050 ล้านบาท ตามลาํดับ ซึ+ งออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 2 ปี และมีเงื+อนไขโดยผูอ้อกตราสารมีสิทธิในการชาํระคืนก่อน
กาํหนดและทยอยฝากเงินเพิ+มทุกเดือน และบริษทัฯจะไดรั้บเงินตน้พร้อมดอกเบี,ยเมื+อครบกาํหนดตาม
สัญญา 

(ค) ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯมีเงินลงทุนในตัZวสัญญาใชเ้งินและตัZวแลกเงิน
จาํนวนรวม 3,600 ล้านบาท และ 3,600 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ+ งออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 4 - 7 ปี และ 5 - 8 ปี ตามลําดับ และมีดอกเบี, ยอ้างอิงกับอัตรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล (CMT Index) 

(ง) ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯมีเงินลงทุนในตัZวสัญญาใช้เงินและตัZวแลก
เงินจาํนวนรวม 2,823 ลา้นบาทและ 2,805 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ+ งออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ มีอายคุงเหลือประมาณ 5 - 13 ปี และ 6 - 14 ปี ตามลาํดบั และมีเงื+อนไขของการเวนคืนตัZว
สัญญาใชเ้งินและตัZวแลกเงินดงักล่าวเมื+อเกิดผลกระทบจากเครดิต (Credit Event) กบัหลกัทรัพยอ์า้งอิง 

(จ) ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯมีเงินลงทุนในตัZวสัญญาใช้เงินและตัZวแลก
เงินจาํนวนรวม 768 ล้านบาท และ 758 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ+ งออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 19 ปี โดยธนาคารดงักล่าววางพนัธบตัรรัฐบาลคิดเป็นอตัราร้อยละ 
70 - 80 ของมูลค่าตัZวสัญญาใช้เงินและตัZวแลกเงินที+ออกเพื+อเป็นหลกัประกนั และมีเงื+อนไขของการ
เวนคืนตัZวสัญญาใช้เงินและตัZวแลกเงินดังกล่าวเมื+อเกิดผลกระทบจากเครดิต (Credit Event) กับ
หลกัทรัพยอ์า้งอิง 

 เงินลงทุนในตัZวสัญญาใช้เงินและตัZวแลกเงินดังกล่าวข้างต้นมีองค์ประกอบของอนุพันธ์แฝงที+ไม่มี
ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัตราสารหลกัยกเวน้เงินลงทุนตาม (ข) 
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8.4 เงินลงทุนที#ติดภาระผูกพนั 

ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯมีพนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ซึ+ งมีราคาทุน
หรือทุนตดัจาํหน่ายจาํนวน 42,521 ลา้นบาท และ 41,461 ลา้นบาท ตามลาํดบั วางไวก้บันายทะเบียนเพื+อเป็น
หลกัทรัพยป์ระกนัและเงินสาํรองตามที+กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที+ 28 และ 29 

8.5 กาํไรจากเงินลงทุน 

กาํไรจากเงินลงทุนสาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+                                            
31 มีนาคม 

 2558 2557 

กาํไรจากการขายเงินลงทุนเผื+อขาย 928,693 46,103 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนที+จะถือจนครบกาํหนด 86,844 - 

รวมกาํไรจากเงินลงทุน 1,015,537 46,103 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที+แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะ
กิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี,  

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั 
ทุนที+ออกและ                      
เรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม
2557 

31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม
2557 

31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม
2557 

   ร้อยละ ร้อยละ   
บริษทั บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ จาํกดั 4,000 4,000 99 99 3,960 3,960 
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10. เงินให้กู้ยมืและดอกเบี"ยค้างรับ 

 ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 ยอดคงเหลือของเงินให้กูย้ืมและดอกเบี,ยคา้งรับโดยจาํแนก
อายตุามเงินตน้และดอกเบี,ยที+คา้งชาํระแสดงไดด้งันี,  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2558 

ระยะเวลาคา้งชาํระ กรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั ทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกนั อื+นๆ รวม 

  ดอกเบี,ย  ดอกเบี,ย  ดอกเบี,ย  ดอกเบี,ย  

 เงินตน้ คา้งรับ(1) เงินตน้ คา้งรับ(1) เงินตน้ คา้งรับ(1) เงินตน้ คา้งรับ(1) รวม 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 4,444,223 317,125 464,115 665 15,249 - 4,923,587 317,790 5,241,377 
เกินกวา่กาํหนดชาํระ          

นอ้ยกวา่ 6 เดือน - - 13,388 100 - - 13,388 100 13,488 
6 - 12 เดือน - - 200 1 - - 200 1 201 
มากกวา่ 12 เดือน - - 1,139 80 53 2 1,192 82 1,274 

รวม 4,444,223 317,125 478,842 846 15,302 2 4,938,367 317,973 5,256,340 
หกั: คา่เผื+อหนี,สงสัยจะสูญ - - (66) (80) - - (66) (80) (146) 

เงินใหกู้ย้มืและ          
   ดอกเบี,ยคา้งรับ - สุทธิ 4,444,223 317,125 478,776 766 15,302 2 4,938,301 317,893 5,256,194 

(1) แสดงรวมเป็นส่วนหนึ+งของ “รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ - สุทธิ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2557 

ระยะเวลาคา้งชาํระ กรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั ทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกนั อื+นๆ รวม 

  ดอกเบี,ย  ดอกเบี,ย  ดอกเบี,ย  ดอกเบี,ย  

 เงินตน้ คา้งรับ(1) เงินตน้ คา้งรับ(1) เงินตน้ คา้งรับ(1) เงินตน้ คา้งรับ(1) รวม 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 4,250,986 299,022 444,824 820 15,605 - 4,711,415 299,842 5,011,257 
เกินกวา่กาํหนดชาํระ          

นอ้ยกวา่ 6 เดือน - - 22,295 97 - - 22,295 97 22,392 
6 - 12 เดือน - - 211 - - - 211 - 211 
มากกวา่ 12 เดือน - - 1,149 79 53 2 1,202 81 1,283 

รวม 4,250,986 299,022 468,479 996 15,658 2 4,735,123 300,020 5,035,143 
หกั: คา่เผื+อหนี,สงสัยจะสูญ - - (66) (80) - - (66) (80) (146) 

เงินใหกู้ย้มืและ          
   ดอกเบี,ยคา้งรับ - สุทธิ 4,250,986 299,022 468,413 916 15,658 2 4,735,057 299,940 5,034,997 

(1) แสดงรวมเป็นส่วนหนึ+งของ “รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ - สุทธิ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 เงินให้กูย้ืมโดยมีกรมธรรม์ประกนัภยัเป็นประกนัเป็นเงินให้กูย้ืมแก่ผูเ้อาประกนั โดยให้กูใ้นวงเงินไม่เกิน
มูลค่าเงินสดของกรมธรรม์ และคิดดอกเบี, ยในอตัราร้อยละ 4.50 - 8.00 ต่อปี ซึ+ งเป็นอตัราดอกเบี,ยที+ได้รับ
การอนุมติัจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน กาํหนดวงเงินกู้ยืมให้แก่พนักงานแต่ละรายโดยกรณีบุคคลคํ, าประกนัด้วยวงเงิน
สูงสุดที+ 0.1 ลา้นบาท ซึ+ งคิดอตัราดอกเบี,ยร้อยละ 6.00 ต่อปี ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 
เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานมีจาํนวนเงิน 15 ลา้นบาท และ 16 ลา้นบาท ตามลาํดบั  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

11 
 

 เงินให้กูย้ืมแก่พนกังานกรณีมีหลกัทรัพยค์ ํ,าประกนัจาํนวนเงินสูงสุดที+ 50 เท่าของเงินเดือนรายเดือน ซึ+ งคิด
อตัราดอกเบี, ยร้อยละ 5.00 - 6.25 ต่อปี ณ วนัที+  31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 เงินให้กู้ยืมแก่
พนกังานกรณีมีหลกัทรัพยค์ ํ,าประกนัมีจาํนวนเงิน 54 ลา้นบาท และ 55 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

11. ที#ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

    เครื+องตกแต่ง    
  อาคารและ  ติดตั,งและ    
  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์  งานระหวา่ง  
 ที+ดิน อาคาร อาคารชุด สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 169,411 83,460 16,179 64,633 13,014 42,546 389,243 
   ณ 1 มกราคม 2558        
ซื,อเพิ+มระหวา่งงวด - ราคาทุน 54,815 1,898 - 7,716 1,349 23,387 89,165 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิ        
   ตามบญัชี (2,600) - - (2) (423) - (3,025) 
โอนเขา้ (ออก) - - - 350 - (350) - 
ค่าเสื+อมราคาสาํหรับงวด - (4,939) (306) (9,403) (878) - (15,526) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
   ณ 31 มีนาคม 2558 221,626 80,419 15,873 63,294 13,062 65,583 459,857 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    เครื+องตกแต่ง    
  อาคารและ  ติดตั,งและ    
  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์  งานระหวา่ง  
 ที+ดิน อาคาร อาคารชุด สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 169,411 83,460 16,179 64,590 13,014 42,546 389,200 
   ณ 1 มกราคม 2558        
ซื,อเพิ+มระหวา่งงวด - ราคาทุน 54,815 1,898 - 7,716 1,349 23,387 89,165 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิ        
   ตามบญัชี (2,600) - - (2) (423) - (3,025) 
โอนเขา้ (ออก) - - - 350 - (350) - 
ค่าเสื+อมราคาสาํหรับงวด - (4,939) (306) (9,395) (878) - (15,518) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
   ณ 31 มีนาคม 2558 221,626 80,419 15,873 63,259 13,062 65,583 459,822 
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12. สินทรัพย์/หนี"สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

12.1 สินทรัพย์/หนี"สินภาษ◌เีงินได้รอตัดบัญชี 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและหนี, สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ประกอบด้วยผลกระทบทางภาษี                
ที+เกิดจากรายการดงัต่อไปนี,  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

ส่วนเปลี+ยนแปลงในสินทรัพย/์
หนี, สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีที+
แสดงในงบกาํไรขาดทุนและงบ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับงวด
สามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 

 2558 2557 2558 2557 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี     
สาํรองประกนัชีวติ 3,275,813 2,814,190 461,623 1,090,154 
สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหม

ทดแทนคา้งจ่าย 21,486 19,309 2,177 4,124 
สาํรองผลประโยชน์พนกังานระยะยาว 35,027 33,548 1,479 889 

อื+น ๆ 255 255 - - 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี  3,332,581 2,867,302 465,279 1,095,167 

หนี"สินภาษีเงนิได้รอตดับัญชี     
เงินลงทุนเพื+อคา้ 229 235 (6) 130 

เงินลงทุนเผื+อขาย 1,212,569 1,384,645 (172,076) 173,135 

หนี"สินภาษีเงนิได้รอตดับัญชี 1,212,798 1,384,880 (172,082) 173,265 

สินทรัพย์/หนี"สินภาษีเงนิได้รอตดับัญชี - สุทธิ 2,119,783 1,482,422 637,361 921,902 
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12.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งันี,  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 

 2558 2557 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 599,973 1,305,609 
ภาษเีงนิได้รอตดับัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากผลแตกต่างชั+วคราวและการกลบัรายการ

ผลแตกต่างชั+วคราว (465,285) (1,095,037) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้+รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน                            134,688 210,572 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที+ใชส้าํหรับ
งวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 สามารถแสดงไดด้งันี,   

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน
สิ,นสุดวนัที+                          
31 มีนาคม 

สาํหรับงวดสามเดือน                                               
สิ,นสุดวนัที+                                                                
31 มีนาคม 

 2558 2558 2557 

กาํไรทางภาษีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 899,957 901,227 1,306,612 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 15%, 20% 20% 20% 
จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 179,991 180,245 261,322 
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายไดห้รือ

ค่าใชจ่้ายที+ไม่ถือเป็นรายไดห้รือ
ค่าใชจ่้ายทางภาษี (45,303) (45,557) (50,750) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้+รับรู้ในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุน 134,688 134,688 210,572 
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13. สินทรัพย์อื#น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 

ค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหนา้ 66,875 69,824 66,875 69,824 

เงินมดัจาํ 57,623 62,705 57,623 62,705 

ลกูหนี,ตามสญัญาซื,อขายล่วงหนา้ 
   และแลกเปลี+ยนเงินตราต่างประเทศ 48,078 24,963 48,078 24,963 

ลกูหนี,จากการขายเงินลงทุน 35,872 10,344 35,872 10,344 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 21,111 9,768 21,111 9,768 

อื+น ๆ 11,434 9,263 15,757 12,898 

รวมสินทรัพยอื์+น 240,993 186,867 245,316 190,502 

14. เจ้าหนี"บริษัทประกนัภัยต่อ  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 

เบี,ยประกนัภยัต่อคา้งจ่าย 565,842 379,722 

รวมเจา้หนี,บริษทัประกนัภยัต่อ 565,842 379,722 

15. สํารองประกนัชีวติ  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือน
สิ,นสุดวนัที+                           

31 มีนาคม 2558 

สาํหรับปี                     
สิ,นสุดวนัที+                               

31 ธนัวาคม 2557 

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 177,434,671 136,616,421 
สาํรองประกนัภยัสาํหรับเบี,ยรับในงวดและสาํรองที+เพิ+มขึ,นสาํหรับ

กรมธรรมที์+ยงัมีผลบงัคบั ผลประโยชน์และค่าสินไหมทดแทนอื+น ๆ  16,439,325 51,630,019 
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมส์าํหรับการตาย การครบกาํหนด        

การเวนคืนกรมธรรม ์ผลประโยชน์และค่าสินไหมทดแทนอื+น ๆ  (4,334,924) (10,811,769) 

ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 189,539,072 177,434,671 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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16. ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจ่าย  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 

เงินค่ามรณกรรม 105,680 100,173 
เงินครบกาํหนด 16,686 13,665 
เงินเวนคืน 3,229 3,229 

รวมผลประโยชน์ตามกรมธรรมค์า้งจ่าย 125,595 117,067 

17. สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือน
สิ,นสุดวนัที+                       

31 มีนาคม 2558 

สาํหรับปี               
สิ,นสุดวนัที+                               

31 ธนัวาคม 2557 

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 315,052 299,680 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่า

สินไหมทดแทนที+เกิดขึ,นระหวา่งงวด/ปี 440,797 1,770,506 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่า

สินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งงวด/ปี (436,245) (1,755,134) 

ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 319,604 315,052 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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18. สํารองเบี"ยประกนัภัย 

18.1  สํารองเบี"ยประกนัภัยที#ยงัไม่ถือเป็นรายได้  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน

สิ,นสุดวนัที+                      
31 มีนาคม 2558 

สาํหรับปี                 
สิ,นสุดวนัที+                            

31 ธนัวาคม 2557 
ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 1,056,888 1,021,135 
เบี,ยประกนัภยัรับสาํหรับงวด/ปี 915,129 2,897,001 
เบี,ยประกนัภยัที+ถือเป็นรายไดใ้นงวด/ปี (726,906) (2,861,248) 
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 1,245,111 1,056,888 

18.2  สํารองความเสี#ยงภัยที#ยงัไม่สิ"นสุด    

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน

สิ,นสุดวนัที+                          
31 มีนาคม 2558 

สาํหรับปี                 
สิ,นสุดวนัที+                            

31 ธนัวาคม 2557 
ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 711,715 669,325 
เงินสาํรองที+เพิ+มขึ,นในระหวา่งงวด/ปี 200,244 42,390 
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 911,959 711,715 

ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯไม่มีการตั,งสํารองความเสี+ ยงภยัที+ยงัไม่สิ,นสุด 
เนื+องจากสาํรองความเสี+ยงภยัที+ยงัไม่สิ,นสุดที+ประมาณขึ,นของบริษทัฯมีจาํนวนตํ+ากวา่สาํรองเบี,ยประกนัภยัที+
ยงัไม่ถือเป็นรายได ้

19. ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 
ผลประโยชนร์ะยะสั,นคา้งจ่าย 58,219 160,794 57,133 159,984 
สาํรองผลประโยชนพ์นกังานระยะยาว 176,081 168,620 175,133 167,734 
รวมผลประโยชนพ์นกังานคา้งจ่าย 234,300 329,414 232,266 327,718 
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20. หนี"สินอื#น      

( หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 

     
เจา้หนี,ตามสญัญาซื,อขายล่วงหนา้            
   และแลกเปลี+ยนเงินตราต่างประเทศ 769,553 1,024,799 769,553 1,024,799 
ค่าบาํเหน็จคา้งจ่าย 451,642 460,839 451,038 460,551 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 323,918 316,853 322,959 316,020 
เบี,ยประกนัภยัที+ไดรั้บเงินแลว้แต่                                    

กรมธรรมย์งัไม่อนุมติั 266,321 101,961 266,321 101,961 
เงินรับรอการโอนบญัชี 204,107 80,763 204,107 80,763 
ภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่าย 104,190 117,728 104,190 117,728 
เจา้หนี,กรณียกเวน้ค่าเบี,ยประกนัภยั 96,712 93,757 96,712 93,757 
ภาษีหกั ณ ที+จ่ายคา้งจ่าย 64,558 23,263 64,558 23,263 
อื+น ๆ 19,210 18,739 17,955 17,107 

รวมหนี, สินอื+น 2,300,211 2,238,702 2,297,393 2,235,949 

21. ทุนที#ออกและชําระแล้ว/ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

รายการกระทบยอดสาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 2558 มีดงันี,  

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สาํรองส่วนทุน 
   จากการจ่ายโดยใช ้

 หุ้นสามญัที+ออกและชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น หุ้นเป็นเกณฑ ์

 

จาํนวนหุ้น                   
(พนัหุ้น) พนับาท พนับาท พนับาท 

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 1,697,850 1,697,850 2,987,540 103,822 
ค่าใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์-                 

(หมายเหตุ 22) - - - 9,439 

ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายงวด 1,697,850 1,697,850 2,987,540 113,261 
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22. การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 ที+ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครั, งที+ 2 ของบริษทัฯ เมื+อวนัที+ 23 พฤศจิกายน 2550 มีมติอนุมติัให้ออกใบสําคญั
แสดงสิทธิรุ่นที+ 1 ชนิดระบุชื+อและโอนเปลี+ยนมือไม่ไดเ้พื+อการเสนอขายแก่พนกังานจาํนวน 20 ลา้นหน่วย 
โดยในรุ่นที+ 1 มีการจดัสรรทั,งสิ,น 12.85 ลา้นหน่วย คงเหลือสิทธิที+ยงัไม่ไดจ้ดัสรรจาํนวน 7.15 ลา้นหน่วย 
โดยมติของที+ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเมื+อวนัที+ 26 เมษายน 2554 อนุมติัให้ยกเลิกใบสําคญัแสดงสิทธิรุ่นที+ 1 
จาํนวน 7.15 ลา้นหน่วยดงักล่าว และอนุมติัให้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิรุ่นที+ 2 ชนิดระบุชื+อและโอนเปลี+ยน
มือไม่ไดจ้าํนวน 7.15 ลา้นหน่วยแทน และไดมี้การจดัสรรให้พนกังานโดยกาํหนดให้วนัที+ 1 เมษายน 2555 
เป็นวนัใหสิ้ทธิแก่พนกังานและ/หรือผูบ้ริหาร  

 รายละเอียดการอนุมติัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่พนกังานสรุปไดด้งันี,  

 (หน่วย: พนัหน่วย) 

อนุมติัโดยคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ใบสาํคญัแสดง
สิทธิรุ่นที+ 1 

ใบสาํคญัแสดง
สิทธิรุ่นที+ 2 รวม 

 เมื+อวนัที+ 29 พฤษภาคม 2551 11,500 - 11,500 
 เมื+อวนัที+ 11 สิงหาคม 2552 1,350 - 1,350 

 เมื+อวนัที+ 22 กมุภาพนัธ์ 2555 - 7,150 7,150 

รวม 12,850 7,150 20,000 

 ทั,งนี,  ใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอายุ 5 ปี นบัตั,งแต่วนัที+ออกใบสําคญัแสดงสิทธิหรือเมื+อพน้สภาพการ
เป็นพนกังานของบริษทัฯโดยมีอตัราใชสิ้ทธิคือ ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื,อหุ้นสามญัไดจ้าํนวน 
1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิเท่ากบัราคา 13.50 บาท สําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิรุ่นที+ 1 และ 35.00 บาท สําหรับ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิรุ่นที+ 2 โดยสามารถใชสิ้ทธิครั, งแรกเมื+อครบ 3 ปี นบัจากวนัที+ไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 ที+ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั, งที+ 5/2557 เมื+อวนัที+ 8 สิงหาคม 2557 มีมติอนุมติัการปรับปรุงราคาการใช้
สิทธิและอตัราการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที+ออกให้แก่พนกังานทั,ง 2 รุ่นที+ไดรั้บผลกระทบจากการ
จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น โดยอตัราการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิจะถูกปรับจาก 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อ
หุน้สามญั 1 หุน้เป็น 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อหุน้สามญั 1.40 หุน้ และราคาใชสิ้ทธิจะถูกปรับจาก 13.50 บาท 
และ 35.00 บาท เป็น 9.6429 บาท และ 25.00 บาท สําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิรุ่นที+ 1 และใบสําคญัแสดง
สิทธิรุ่นที+ 2 ตามลาํดบั 
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 เนื+องจากใบสําคญัแสดงสิทธิรุ่นที+ 2 ไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยที+ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นภายหลงัวนัที+ 1 มกราคม 
2554 ซึ+ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที+ 2 เรื+องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์มีผลบงัคบัใช้แล้ว 
บริษทัฯ จึงไดค้าํนวณมูลค่ายุติธรรมของของสิทธิซื,อหุ้น ณ วนัออกสิทธิเฉลี+ยเท่ากบั 20.45 บาทต่อหุ้น เพื+อ
บนัทึกค่าใชจ่้ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑเ์พื+อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการบญัชีดงักล่าว  

 ขอ้มูลที+ใชใ้นการคาํนวณมูลค่ายติุธรรมของสิทธิซื,อหุน้ สรุปไดด้งันี,  

อตัราเงินปันผลที+คาดหวงั  - ร้อยละ 1.5 
ความผนัผวนของราคาหุน้ที+คาดการณ์ - ร้อยละ 39.9 (ประมาณโดยอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีตของ

ราคาหุน้ของบริษทัฯ) 
อตัราดอกเบี,ยปลอดความเสี+ยง  - ร้อยละ 3.51 ถึง ร้อยละ 3.64 
อายขุองสิทธิซื,อหุน้  - ไม่เกิน 5 ปีนบัแต่วนัที+ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือเมื+อ

พน้สภาพการเป็นพนกังานของบริษทัฯ 
แบบจาํลองที+ใช ้ - Black Schole - continuous  model 

 ค่าใชจ่้ายพนกังานในรูปของการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ (ใบสําคญัแสดงสิทธิรุ่นที+ 2) สําหรับงวดสามเดือน
สิ,นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 มีจาํนวน 9.4 ลา้นบาท และ 9.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 รายการเปลี+ยนแปลงจํานวนหน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิในระหว่างงวดสามเดือนสิ, นสุดว ันที+                    
31 มีนาคม 2558 สรุปไดด้งันี,  

(หน่วย: พนัหน่วย) 

 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+              
31 มีนาคม 2558 

 จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิรุ่นที+ 2 

จาํนวนที+ยงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัที+ 1 มกราคม 2558 7,150 
ใชสิ้ทธิในระหวา่งงวด - 

จาํนวนที+ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2558 7,150 

 ในระหว่างปีสิ,นสุดวนัที+ 31 ธันวาคม 2557 ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิรุ่นที+ 1 ได้ใช้สิทธิซื,อหุ้นสามญัของ
บริษทัฯที+เหลือทั,งหมดจาํนวน 0.9 ลา้นหน่วย ในราคาใชสิ้ทธิหุน้ละ 13.50 บาท คิดเป็นเงิน 12.7 ลา้นบาท 
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ในระหวา่งงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+  31 มีนาคม 2558 ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิรุ่นที+ 2 จองใช้สิทธิซื,อหุ้น
สามญัของบริษทัฯจาํนวน 3.0 ลา้นหน่วย ในราคาใชสิ้ทธิหุ้นละ 25.00 บาท คิดเป็นจาํนวน 105.3 ลา้นบาท 
โดยบริษทัฯไดบ้นัทึกผลเงินรับจากการใชสิ้ทธิซื,อหุ้นสามญัดงักล่าวไวเ้ป็น “เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการ
ใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ” โดยแสดงในส่วนของเจา้ของ โดยมีรายละเอียดดงันี,  

        (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 31 มีนาคม  2558 

ใชสิ้ทธิ จาํนวนสิทธิ 
ราคาใชสิ้ทธิ

ต่อหุ้น 
รวมเงินที+
รับชาํระ 

ทุนที+ออกและ
ชาํระแลว้ 

ส่วนเกิน 
มูลค่าหุ้น 

เงินรับล่วงหนา้         
ค่าหุ้นจากการใชสิ้ทธิ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

วนัที+จดทะเบียน    
เพิ+มทุน 

วนัที+ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยรับเป็น
หลกัทรัพยจ์ด

ทะเบียน 

 (พนัหน่วย) (บาท)       
ใบสาํคญัแสดงสิทธิรุ่นที+ 2        
ครั, งที+ 1 3,008 25.00 105,266 - - 105,266 10 เมษายน 2558 20 เมษายน 2558 
รวม 3,008  105,266 - - 105,266   

 

23. ส่วนงานดําเนินงาน 

 บริษทัฯนาํเสนอขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานในรูปแบบเช่นเดียวกบัการรายงานขอ้มูลตามประเภทการรับ
ประกันภยัที+ต้องรายงานแก่คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) 
เนื+องจากฝ่ายบริหารเห็นวา่ บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานที+รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ
ธุรกิจประกนัชีวิต และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย และได้ทาํการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซึ+ งวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกบัที+ใชใ้นการรายงานขอ้มูลตามประเภทการรับประกนัภยัที+รายงานต่อคปภ. ทั,งนี,  รายการที+นาํเสนอใน
ส่วนงานดาํเนินงานนี,สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯที+ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสมํ+าเสมอเพื+อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและ
ประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั,งนี, ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ คือ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานตามที+กล่าวไวข้า้งตน้สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 
มีดงันี,  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 2558 

 

ผลิตภณัฑ ์                      
ประกนัชีวติ

ประเภท
ดั,งเดิม - แบบ
ไม่มีส่วนร่วม
ในเงินปันผล 

ผลิตภณัฑ ์                      
ประกนัชีวติ

ประเภท
บาํนาญ - แบบ
ไม่มีส่วนร่วม
ในเงินปันผล 

ประกนั
อุบติัเหตุ               

ส่วนบุคคล อื+นๆ รวม 

รายได้จากการรับประกนัภัย      
เบี,ยประกนัภยัรับ 15,940,498 71,817 9,292 - 16,021,607 

หกั: เบี,ยประกนัภยัต่อ (259,072) - - - (259,072) 

เบี,ยประกนัภยัรับสุทธิ 15,681,426 71,817 9,292 - 15,762,535 
บวก (หกั): สาํรองเบี,ยประกนัภยัที+

ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ (51,917) - 362 - (51,555) 

รวมรายได้จากการรับประกนัภัย 15,629,509 71,817 9,654 - 15,710,980 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย      
สาํรองประกนัภยัเพิ+มจากงวดก่อน 12,041,690 62,711 - - 12,104,401 
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมแ์ละ

ค่าใชจ่้ายในการจดัการ
ผลประโยชน์ 4,439,018 1,433 - - 4,440,451 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย
ในการจดัการค่าสินไหม
ทดแทน 331,225 - 781 - 332,006 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 832,166 7,651 296 1,374 841,487 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 123,886 569 76 1 124,532 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื+น 7,303 34 4 - 7,341 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย 17,775,288 72,398 1,157 1,375 17,850,218 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 2558 

 

ผลิตภณัฑ ์                      
ประกนัชีวติ

ประเภทดั,งเดิม - 
แบบไม่มีส่วน

ร่วมในเงินปันผล 

ผลิตภณัฑ ์                      
ประกนัชีวติ

ประเภทบาํนาญ - 
แบบไม่มีส่วน

ร่วมในเงินปันผล 
ประกนัอุบติัเหต ุ              

ส่วนบุคคล รวม 

รายได้จากการรับประกนัภัย     
เบี,ยประกนัภยัรับ 15,940,498 71,817 9,292 16,021,607 

หกั: เบี,ยประกนัภยัต่อ (259,072) - - (259,072) 

เบี,ยประกนัภยัรับสุทธิ 15,681,426 71,817 9,292 15,762,535 
บวก (หกั): สาํรองเบี,ยประกนัภยัที+ยงัไม่

ถือเป็นรายได ้ (51,917) - 362 (51,555) 

รวมรายได้จากการรับประกนัภัย 15,629,509 71,817 9,654 15,710,980 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย     
สาํรองประกนัภยัเพิ+มจากงวดก่อน 12,041,690 62,711 - 12,104,401 
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมแ์ละ

ค่าใชจ่้ายในการจดัการผลประโยชน์ 4,439,018 1,433 - 4,440,451 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการ

จดัการค่าสินไหมทดแทน 331,225 - 781 332,006 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 832,166 7,651 296 840,113 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 123,886 569 76 124,531 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื+น 7,303 34 4 7,341 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย 17,775,288 72,398 1,157 17,848,843 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 2557 

 

ผลิตภณัฑ ์                      
ประกนัชีวติ

ประเภทดั,งเดิม - 
แบบไม่มีส่วน

ร่วมในเงินปันผล 

ผลิตภณัฑ ์                      
ประกนัชีวติ

ประเภทบาํนาญ - 
แบบไม่มีส่วน

ร่วมในเงินปันผล 
ประกนัอุบติัเหต ุ              

ส่วนบุคคล รวม 

รายได้จากการรับประกนัภัย     
เบี,ยประกนัภยัรับ 26,956,412 30,896 10,025 26,997,333 

หกั: เบี,ยประกนัภยัต่อ (268,352) - - (268,352) 

เบี,ยประกนัภยัรับสุทธิ 26,688,060 30,896 10,025 26,728,981 
บวก (หกั): สาํรองเบี,ยประกนัภยัที+ยงัไม่

ถือเป็นรายได ้ (17,301) - 125 (17,176) 

รวมรายได้จากการรับประกนัภัย 26,670,759 30,896 10,150 26,711,805 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย     
สาํรองประกนัภยัเพิ+มจากงวดก่อน 22,384,824 29,932 - 22,414,756 
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมแ์ละ

ค่าใชจ่้ายในการจดัการผลประโยชน์ 3,027,381 1,255 - 3,028,636 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการ

จดัการค่าสินไหมทดแทน 348,708 - 594 349,302 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 1,021,747 3,194 383 1,025,324 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 114,454 132 43 114,629 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื+น 6,892 8 3 6,903 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย 26,904,006 34,521 1,023 26,939,550 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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24.    ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน
สิ,นสุดวนัที+                  
31 มีนาคม 

สาํหรับงวดสามเดือน                           
สิ,นสุดวนัที+                                                                  
31 มีนาคม 

 2558 2558 2557 

ค่าใชจ่้ายพนกังานที+ไม่ใช่ค่าใชจ่้ายการ    
   รับประกนัภยัและการจดัการค่าสินไหมทดแทน 218,582 217,402 209,446 
ค่าใชจ่้ายเกี+ยวกบัอาคารสถานที+และอุปกรณ์ที+    
   ไม่ใช่ค่าใชจ่้ายการรับประกนัภยั 38,736 38,631 37,165 
ค่าภาษีอากร 63,709 63,709 49,397 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอื+น 134,407 134,363 128,300 

รวมค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 455,434 454,105 424,308 

25. กาํไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน                                  
สิ,นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 

 2558 2557 

กาํไร (ขาดทุน) ที+ยงัไม่เกิดขึ,นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเพื+อคา้ (170) 685 
กาํไรที+ยงัไม่เกิดขึ,นจริงจากสญัญาซื,อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 23,984 19,138 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี+ยน (28,960) (58,075) 
รวมขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรม (5,146) (38,252) 

26.  การวดัมูลค่ายุติธรรมของเครื#องมือทางการเงิน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วิธีราคาตลาดเป็นเทคนิคในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี' สิน                   
ซึ* งมาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที*ไม่มีตลาด           
ที*มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื'อขายในตลาดที*มีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
ใช ้วธีิราคาทุนหรือ วธีิรายไดเ้ป็นเทคนิคในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี' สินดงักล่าวแทน 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ลาํดับชั	นของมูลค่ายุติธรรม 

 ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช้ กิจการตอ้งใช้ขอ้มูลที*สามารถสังเกตได ้(observable 
inputs) ที*เกี*ยวขอ้งกบัสินทรัพยที์*จะวดัมูลค่ายติุธรรมใหม้ากที*สุด  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 13 เรื*อง มูลค่ายติุธรรม กาํหนดลาํดบัชั'นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็น 3 
ระดบั ตามประเภทของขอ้มูลที*นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี'  

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื'อขายของสินทรัพยอ์ยา่งเดียวกนัในตลาดที*มีสภาพคล่อง 

ระดบั 2  ใชข้อ้มูลอื*นที*สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพย ์ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3   ใชข้อ้มูลที*ไม่สามารถสังเกตได ้(unobservable inputs) เช่น ขอ้มูลเกี*ยวกบักระแสเงินในอนาคต
ที*กิจการประมาณขึ'น  

ณ วนัที*  31 มีนาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที*วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามลาํดบัชั'นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี'  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ที#วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื+อคา้      

ตราสารทุน 16,888 - - 16,888 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื+อขาย     

ตราสารทุน 19,196,772 2,334,084 - 21,530,856 
ตราสารหนี,  - 519,883 - 519,883 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที ใช้สําหรับการวดัมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 และ 3  

ก) มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี'คาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนที*ประกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหนี'ไทยหรือตลาดอื*น  

ข) มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์คาํนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ
แบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ* งขอ้มูลที*นํามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็น
ขอ้มูลที*สามารถสังเกตไดใ้นตลาดที*เกี*ยวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปลี*ยนทนัที อตัราแลกเปลี*ยนล่วงหนา้ของ
เงินตราต่างประเทศ เส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบี'ย และเส้นราคาล่วงหนา้ของสินคา้โภคภณัฑ ์
เป็นตน้  

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั'นของมูลค่ายติุธรรม 

27. รายการธุรกจิกบักจิการที#เกี#ยวข้องกนั 

 ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างกิจการที+ เกี+ยวข้องกันแต่ละรายการบริษัทฯคาํนึงถึงเนื,อหาของ
ความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

  ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการที+เกี+ยวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งันี,  

รายชื+อกิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั ประเภทกิจการ ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ธนาคาร การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ประกนัภยั การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) ประกนัภยั มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั สรชยัวิวฒัน์ จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั (มหาชน) การแพทย ์ มีผูถื้อหุน้และกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จาํกดั(1) การแพทย ์ มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จาํกดั(1) การแพทย ์ มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั นํ,าตาลราชบุรี จาํกดั อุตสาหกรรม มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั นารายณ์ร่วมพิพฒัน์ จาํกดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ถือหุน้โดยบุคคลที+เกี+ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้                  

รายใหญ่ของบริษทัฯ 
บริษทั อาคารกรุงเทพธุรกิจ (1987) จาํกดั ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น มีผูถื้อหุน้และกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ทริส คอร์ปอเรชั+น จาํกดั   ธุรกิจบริการ มีผูถื้อหุน้และกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ยเูนี+ยนอุตสาหกรรมสิ+งทอ จาํกดั (มหาชน) อุตสาหกรรม มีผูถื้อหุน้บางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจการเกษตร มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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รายชื+อกิจการที+เกี+ยวขอ้งกนั ประเภทกิจการ ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 

บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั+น จาํกดั 
(มหาชน) 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ถือหุน้โดยบุคคลที+เกี+ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้               
รายใหญ่ของบริษทัฯ 

บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกดั (มหาชน) ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั อาเซียคลงัสินคา้ จาํกดั ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น ถือหุน้โดยผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 
บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชั+น ซิสเทม จาํกดั พาณิชย ์ มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง 

จาํกดั 
จดัการกองทุน มีผูถื้อหุน้และกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) หลกัทรัพย ์ เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 
Asia Insurance Company Limited ประกนัภยั มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั นายหนา้ประกนัวินาศภยั มีกรรมการบางส่วนเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
บริษทั บางปะอิน กอลฟ์ จาํกดั ธุรกิจบริการ มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั บางกอก มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ ลิส จาํกดั ธุรกิจบริการ มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) การแพทย ์ มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ทีเอม็ ดีไซน์ จาํกดั ธุรกิจบริการ ถือหุน้โดยบุคคลที+เกี+ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ของบริษทัฯ 
(1) ถือหุ้นกิจการที+เกี+ยวขอ้งกนัจนถึงวนัที+ 7 พฤษภาคม 2557 เนื+องจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จาํกดั และโรงพยาบาล

พญาไท 2 จาํกดั ตั,งแต่วนัดงักล่าวแลว้ 

 ในระหว่างงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจ              
ที+สําคญักับกิจการที+เกี+ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื+อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที+              
ตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและกิจการเหล่านั,น ซึ+ งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี,  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

สาํหรับงวด         
สามเดือนสิ,นสุด
วนัที+ 31 มีนาคม 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุด                 
วนัที+ 31 มีนาคม  

 2558 2558 2557 นโยบายการกาํหนดราคา 
รายการธุรกจิกบักจิการ               
 ที#เกี#ยวข้องกนั 

    

เบี,ยประกนัภยัรับ 1,954 1,954 2,247 เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
ดอกเบี,ยรับ - เงินฝาก 
   ธนาคาร ตัZวสัญญา  
   ใชเ้งินและหุน้กู ้

166,478 166,478 119,613 อตัราเดียวกบัสถาบนัการเงินและบริษทั
ที+เกี+ยวขอ้งกนัคิดใหก้บัลูกคา้ทั+วไป 

ดอกเบี,ยรับ - เงินใหกู้ย้มื 
   โดยมีทรัพยสิ์น 
   จาํนองเป็นประกนั    

2,215 2,215 2,534 อตัราเดียวกบัอตัราที+บริษทัฯคิดใหก้บั            
ผูกู้ย้มืทั+วไปที+มีทรัพยสิ์นจาํนอง 

เงินปันผลรับ 79,762 79,762 51,816 ตามที+ประกาศจ่าย 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 1,546 - 97 อตัราตามสัญญาที+ตกลงกนัโดยคิดค่าเช่า

และค่าบริการต่อตารางเมตรต่อเดือน 
รายไดค่้าธรรมเนียม 
   นายหนา้ซื,อขายหลกัทรัพย ์

7,220 7,220 3,827 เป็นปกติทางการคา้ของธุรกิจนายหนา้         
ซื,อขายหลกัทรัพย ์
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

สาํหรับงวด          
สามเดือนสิ,นสุด
วนัที+ 31 มีนาคม 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุด              
วนัที+ 31 มีนาคม  

 2558 2558 2557 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกจิกบักจิการ              

 ที#เกี#ยวข้องกนั (ต่อ) 
    

กาํไร (ขาดทุน) จากสัญญา 
   ซื,อขายล่วงหนา้และ 
   แลกเปลี+ยนเงินตรา 
   ต่างประเทศ 

54,576 54,576 (17) เป็นไปตามเงื+อนไขสัญญา 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 414,558 414,558 619,476 อตัราตามสัญญาที+ตกลงกนัโดยคิดเป็น
อตัราร้อยละต่อเบี,ยประกนัภยัรับ 

ค่าสินไหมจ่ายและ 
   ค่าตรวจสุขภาพ 

24,631 24,631 10,039 เป็นปกติทางการคา้ของการรับ
ประกนัภยั 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 27,058 27,039 27,169 อตัราเดียวกบัสถาบนัการเงินและบริษทั
ที+เกี+ยวขอ้งกนัคิดใหก้บัลูกคา้ทั+วไป 

ค่าเบี,ยประกนัภยัจ่าย 96 96 156 เป็นปกติทางการคา้ของการรับ
ประกนัภยั 

ค่าเช่าอาคารและ 
   ค่าบริการ  

18,106 18,106 16,019 สาํหรับอาคารสาํนกังานใหญ่ค่าเช่าตาราง
เมตรละประมาณ 90 บาทต่อเดือน 
ค่าบริการตารางเมตรละประมาณ 29 บาท
ต่อเดือน ตามสัญญาเช่าระยะยาว และค่า
เช่าตารางเมตรละประมาณ 44 บาท 138 
บาทต่อเดือน และค่าบริการ ตารางเมตร
ละประมาณ 91 บาท 307 บาทต่อเดือน 

  สาํหรับอาคารเช่าของสาขาค่าเช่าตาราง
เมตรละประมาณ 100 บาท 150 บาท 
188 บาทและ 315 บาทต่อเดือนและ
ค่าบริการตารางเมตรละประมาณ 342 
บาท และ 200 บาทต่อเดือน 

ค่าบริการอื+นๆ 122 122 158 เป็นตามเงื+อนไขสัญญาและเป็นราคาที+คิด
กบัสมาชิกในอตัราโดยทั+วไป 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 เบี,ยประกนัภยัรับจากช่องทางการจดัจาํหน่าย 
Bancassurance มีจาํนวนโดยประมาณร้อยละ 77 และร้อยละ 85 ของเบี,ยประกนัภยัรับสุทธิ ตามลาํดบั 
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 ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 ยอดคงคา้งระหว่างบริษัทฯและกิจการที+เกี+ยวข้องกัน               
มีรายละเอียดดงันี,  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
31 มีนาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
เงินฝากสถาบนัการเงิน                                                            

(รวมอยูใ่นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) 8,540,082 4,187,212 8,536,404 4,183,121 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ  - 107 - 107 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     

เงินลงทุนเผื+อขาย - ราคาทุน     
ตราสารทุนในประเทศ 1,675,045 1,592,841 1,675,045 1,592,841 
หน่วยลงทุนในประเทศ 2,285,773 1,944,408 2,285,773 1,944,408 

รวมเงินลงทุนเผื+อขาย - ราคาทุน 3,960,818 3,537,249 3,960,818 3,537,249 
บวก: กาํไรที+ยงัไม่เกิดขึ,นจริง 1,847,999 1,777,529 1,847,999 1,777,529 

รวมเงินลงทุนเผื+อขาย - มูลค่ายติุธรรม 5,808,817 5,314,778 5,808,817 5,314,778 
เงินลงทุนที+จะถือจนครบกาํหนด - ราคาทุน/               

ราคาทุนตดัจาํหน่าย     
ตราสารหนี,ภาคเอกชน 4,105,000 4,105,000 4,105,000 4,105,000 
ตราสารหนี,ต่างประเทศ 5,903,830 5,841,640 5,903,830 5,841,640 

รวมเงินลงทุนที+จะถือจนครบกาํหนด - ราคาทุน/
ราคาทุนตดัจาํหน่าย 10,008,830 9,946,640 10,008,830 9,946,640 

เงินลงทุนทั+วไป - ตราสารทุนต่างประเทศ 11,167 11,167 11,167 11,167 

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 15,828,814 15,272,585 15,828,814 15,272,585 

เงินใหกู้ย้มื 134,945 140,077 134,945 140,077 
ลูกหนี,ตามสญัญาซื,อขายล่วงหนา้และแลกเปลี+ยน

เงินตราต่างประเทศ 4,184,033 4,120,176 4,184,033 4,120,176 
สินทรัพยอื์+น     

ค่าปรับปรุงทรัพยสิ์นที+เช่า 324 465 324 465 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  68,027 70,924 67,496 70,505 

รวมสินทรัพยอื์+น 68,351 71,389 67,820 70,970 

ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 17,927 9,280 17,927 9,280 
เจา้หนี,ตามสญัญาซื,อขายล่วงหนา้และแลกเปลี+ยน

เงินตราต่างประเทศ 4,265,683 4,253,699 4,265,683 4,253,699 
หนี, สินอื+น     

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จคา้งจ่าย 191,756 135,181 191,756 135,181 
ค่าเช่าอาคารและค่าบริการคา้งจ่าย 3,278 2,640 279 224 

รวมหนี, สินอื+น 195,034 137,821 192,035 135,405 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ 

 ในระหว่างงวดสามเดือนสิ, นสุดวนัที+  31 มีนาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานที+ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี,  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน
สิ,นสุดวนัที+                         
31 มีนาคม 

สาํหรับงวดสามเดือน                                            
สิ,นสุดวนัที+                                                                   
31 มีนาคม 

 2558 2558 2557 

ผลประโยชน์ระยะสั,น 8.8 8.8 8.2 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.6 0.5 (0.7) 
ผลประโยชน์ที+จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์                  

(หมายเหตุ 22) 2.4 2.4 2.4 
รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั 11.8 11.7 9.9 

 รายละเอียดของใบสําคญัแสดงสิทธิซื,อหุ้นสามญัของบริษทัฯที+จดัสรรให้แก่พนกังานไดแ้สดงไวใ้นหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ที+ 22 

28. หลกัทรัพย์ประกนัวางไว้กบันายทะเบียน 

 ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯไดว้างหลกัทรัพยป์ระกนัไวก้บันายทะเบียนตาม
พระราชบญัญติัประกนัชีวติดงันี,  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 

 

ราคาทุน/ราคา
ทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุน/ราคา
ทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

พนัธบตัรรัฐวสิาหกิจ 20,000 20,551 20,000 20,626 
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29. ทรัพย์สินที#จัดสรรไว้เป็นเงินสํารองวางไว้กบันายทะเบียน 

 ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯไดว้างหลกัทรัพยไ์วเ้ป็นเงินสํารองประกนัภยักบั
นายทะเบียนตามพระราชบญัญติัประกนัชีวติดงัต่อไปนี,  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 

 
ราคาทุน/ราคา
ทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุน/ราคา
ทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

พนัธบตัรรัฐบาล 36,301,825 40,142,530 35,241,617 38,323,342 
พนัธบตัรรัฐวสิาหกิจ 6,199,206 7,074,383 6,199,138 7,035,686 

รวม 42,501,031 47,216,913 41,440,755 45,359,028 

30. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุน้ขั,นพื,นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดที+เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื+น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี+ยถ่วงนํ, าหนกัของหุ้นสามญัที+ออกอยู่ในระหว่างงวด โดยงวดก่อนที+นาํมา
เปรียบเทียบได้ปรับจาํนวนหุ้นตามสัดส่วนที+เปลี+ยนไปของจาํนวนหุ้นสามญัที+เปลี+ยนแปลงที+เกิดจากการ
ออกหุ้นปันผลตามมติที+ประชุมวิสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทั เมื+อวนัที+ 25 กนัยายน 2557 เพื+อคาํนวณ
จาํนวนหุ้นสามญัที+ใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นใหม่ (ปรับจาํนวนหุ้นตามสัดส่วนที+เปลี+ยนไปของจาํนวน
หุ้นสามญัที+เปลี+ยนแปลง โดยถือเสมือนวา่การเปลี+ยนแปลงดงักล่าวไดเ้กิดขึ,นตั,งแต่วนัที+เริ+มตน้ของปีแรกที+
เสนอรายงาน) 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีที+เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื+น) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉลี+ยถ่วงนํ, าหนกัของหุ้นสามญัที+ออกอยูใ่นระหวา่งปีกบัจาํนวนถวั
เฉลี+ยถ่วงนํ,าหนกัของหุ้นสามญัที+บริษทัฯอาจตอ้งออกเพื+อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั,งสิ,นใหเ้ป็นหุ้น
สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
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 กาํไรต่อหุน้ขั,นพื,นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดสาํหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวนัที+ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 
แสดงการคาํนวณไดด้งันี,  

 งบการเงินรวม 

 กาํไรสาํหรับงวด 
จาํนวนหุ้นสามญั 

ถวัเฉลี+ยถ่วงนํ,าหนกั กาํไรต่อหุ้น  
 (พนับาท) (พนัหุ้น) (บาท) 

 2558 2558 2558 
กาํไรต่อหุ้นขั"นพื"นฐาน    

กาํไรสาํหรับงวด 757,616 1,697,850 0.45 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด    
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ รุ่นที+ 2 - 3,758  
กาํไรต่อหุ้นปรับลด    
กาํไรที+เป็นของผูถื้อหุ้นสามญั    
   สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุ้นสามญั    

   จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 757,616 1,701,608 0.45 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กาํไรสาํหรับงวด 
จาํนวนหุ้นสามญั 

ถวัเฉลี+ยถ่วงนํ,าหนกั กาํไรต่อหุ้น  
 (พนับาท) (พนัหุ้น) (บาท) 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไรต่อหุ้นขั"นพื"นฐาน       

กาํไรสาํหรับงวด 766,540 1,096,041 1,697,850 1,211,813 0.45 0.65 

ผลกระทบจากการออกหุ้นปันผล - - - 482,325   
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ รุ่นที+ 1 - - - 750   
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ รุ่นที+ 2 - - 3,758 556   
กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรที+เป็นของผูถื้อหุ้นสามญั       
   สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุ้นสามญั       

   จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 766,540 1,096,041 1,701,608 1,695,444 0.45 0.65 

31. ภาระผูกพนั 

31.1 บริษัทฯและบริษทัย่อยได้เข้าทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานที+เกี+ยวข้องกับการเช่าพื,นที+ในอาคาร รถยนต์และ
อุปกรณ์ อายุของสัญญามีระยะเวลาประมาณ 3 ถึง 24 ปี สําหรับการเช่าพื,นที+ในอาคาร และประมาณ 1 ถึง 5 ปี 
สาํหรับการเช่ารถยนตแ์ละอุปกรณ์ สัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาที+บอกเลิกไม่ได ้ 
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ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั,นตํ+าที+ตอ้งจ่ายใน
อนาคตทั,งสิ,นภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานที+บอกเลิกไม่ไดด้งันี,  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2558 

 จ่ายชาํระภายใน 

 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

สญัญาเช่าดาํเนินงาน 75.1 106.5 4.0 185.6 
สญัญาบริการ 8.9 - - 8.9 

รวม 84.0 106.5 4.0 194.5 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2557 

 จ่ายชาํระภายใน 

 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

สญัญาเช่าดาํเนินงาน 74.0 110.0 5.3 189.3 
สญัญาบริการ 0.4 - - 0.4 

รวม 74.4 110.0 5.3 189.7 

31.2 ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯอาจตอ้งฝากเงินในอนาคตจากเงื+อนไขการลงทุน
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที+ 8.3 (ก) และ 8.3 (ข) ซึ+ งสรุปไดด้งันี,  

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายภายใน   31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 

1 ปี 1,140,000 1,140,000 
2 - 5 ปี 950,000 1,010,000 

32. คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัที+ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและคดีความยงัไม่
สิ,นสุดจาํนวนรวมประมาณ 53 ลา้นบาท และ 47 ลา้นบาท ตามลาํดบั จากการเป็นผูรั้บประกนัภยั บริษทัฯยงั
ไม่ไดต้ั,งสํารองเผื+อความเสียหายจากคดีความดงักล่าว เนื+องจากยงัคงมีความไม่แน่นอนเกี+ยวกบัผลของการ
พิจารณาคดี 
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33. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เมื+อวนัที+  29 เมษายน 2558 ที+ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัของ   
บริษทัฯ ในอตัราหุ้นละ 0.46 บาท ซึ+ งไดรั้บความเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลจากสํานักงานคณะกรรมการ
กาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัแลว้ เมื+อวนัที+ 24 เมษายน 2558 

34. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี,ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเมื+อวนัที+ 8 พฤษภาคม 2558 


