
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
 



 
 

 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ตามลาํดบั ซึ� งประกอบดว้ย  
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 งบกาํไรขาดทุนรวมและ          
งบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซึ� งประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีที�สําคญั
และเรื�องอื�น ๆ 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที�
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื�อให้
สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที�ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติ้งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ� งกาํหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้น
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื�อให้ไดค้วามเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื�อให้ไดม้าซึ� งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี�ยวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที�เลือกใชขึ้�นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซึ� งรวมถึงการประเมินความเสี�ยงจากการ
แสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงิน ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมิน
ความเสี�ยงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้ง
ตามที�ควรของกิจการ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีที�จดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร รวมทั�งการประเมินการ
นาํเสนองบการเงินโดยรวม 
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ขา้พเจา้เชื�อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ 
 
ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นี�แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสําคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เรื# องอื#น 

 
งบการเงินของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2556 ตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชีอื�น ซึ� งแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเงื�อนไขตามรายงานลงวนัที� 19 กมุภาพนัธ์ 2557 
 
 
 
(ชาญชยั สกลุเกิดสิน) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 6827 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
25 กมุภาพนัธ์ 2558 
 
 
 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

สินทรัพย์ 31 ธนัวาคม 1 มกราคม

หมายเหตุ 2557 2557 2556 2556

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5, 35         5,707,563,957         5,703,471,620        1,331,190,953 865,845,947

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ         2,344,008,443         2,344,008,443        1,862,525,767 1,500,076,847

เบี,ยประกนัภยัคา้งรับ 6         1,725,232,732         1,725,232,732        1,839,665,535 1,612,729,639

ลูกหนี,และสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัตอ่ 7, 35            763,784,679            763,784,679           790,087,943 510,012,812

สินทรัพยล์งทุน

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 8, 35, 37, 38

เงินลงทุนเพื4อคา้              17,070,295              17,070,295           100,057,865 477,236,368

เงินลงทุนเผื4อขาย       22,012,881,057       22,012,881,057      20,187,669,759 18,395,331,360

เงินลงทุนที4จะถือจนครบกาํหนด     176,161,022,628     176,161,022,628    141,302,778,338 115,723,500,812

เงินลงทุนทั4วไป              46,662,230              46,662,230             46,962,230 46,962,230

เงินใหกู้ย้มื 9, 35         4,735,056,801         4,735,056,801        3,525,693,845 2,649,100,421

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4, 10 -                                        3,960,000           -           -

ที4ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11            389,242,663            389,200,127           326,614,377 304,954,930

คา่ความนิยม 4, 12                4,955,491 -                                   -           -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13              12,819,227 12,819,227                        19,447,445 17,202,032

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 14         1,482,422,298         1,482,422,298           -           -

สินทรัพยอื์4น 15, 35            186,867,026            190,501,644           462,620,007           665,580,153

รวมสินทรัพย์ 215,589,589,527 215,588,093,781 171,795,314,064 142,768,533,551 

งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงนิรวม

31 ธนัวาคม 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี,
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บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หนี0สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 31 ธนัวาคม 1 มกราคม

หมายเหตุ 2557 2557 2556 2556

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนี�สิน

หลกัทรัพยข์ายโดยมีสัญญาซื,อคืน -                         -                         950,000,000 200,000,000 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 499,591,781 499,591,781 257,241,894 581,526,761 

เจา้หนี,บริษทัประกนัภยัตอ่ 16, 35 379,721,980 379,721,980 450,008,758 400,098,875 

หนี, สินจากสัญญาประกนัภยั

สาํรองประกนัชีวิต 17 177,434,670,858 177,434,670,858 136,616,421,004 111,259,206,400 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรมค์า้งจ่าย 18 117,066,846 117,066,846 106,522,690 95,851,579 

สาํรองคา่สินไหมทดแทนและคา่สินไหม

   ทดแทนคา้งจ่าย 19, 35 315,052,056 315,052,056 299,680,012 343,086,954 

สาํรองเบี,ยประกนัภยั 20 1,056,888,385 1,056,888,385 1,021,135,062 1,078,120,949 

หนี, สินอื4นตามกรมธรรม์ 21 7,642,205,834 7,642,205,834 7,415,002,200 7,315,711,342 

ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย 22 329,414,333 327,718,356 299,382,694 266,958,660 

หนี, สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 -                         -                         31,761,253           508,303,081

หนี, สินอื4น 23, 35 2,238,701,928 2,235,949,029 2,084,501,858 1,254,899,881 

รวมหนี0สิน 190,013,314,001 190,008,865,125 149,531,657,425 123,303,764,482 

31 ธนัวาคม 

งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี,
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บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หนี0สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 31 ธนัวาคม 1 มกราคม

หมายเหตุ 2557 2557 2556 2556

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 24

ทุนจดทะเบียน

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

(31 ธันวาคม 2556: 1,220,000,000 หุ้น 

   มลูค่าหุ้นละ 1 บาท) 1,708,000,000 1,708,000,000 1,220,000,000 1,220,000,000 

ทุนที4ออกและชาํระแลว้ 

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

(31 ธันวาคม 2556: 1,211,714,350 หุ้น 

   มลูค่าหุ้นละ 1 บาท) 1,697,850,000 1,697,850,000 1,211,714,350 1,204,771,855 

ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 24 2,987,540,018 2,987,540,018 2,846,250,643 2,759,469,456

สาํรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 24, 26 103,822,366 103,822,366 66,068,779 28,315,191

เงินรับล่วงหนา้คา่หุน้จากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 24, 26 -                         -                         1,246,050 35,477,257

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฏหมาย 25 170,800,000 170,800,000 122,000,000 122,000,000 

สาํรองทั4วไป 25 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 14,677,674,816 14,680,638,015 13,225,119,255 9,761,362,477      

องคป์ระกอบอื4นของส่วนของผูถื้อหุน้  

ผลตา่งจากการเปลี4ยนแปลงในมูลคา่ยติุธรรมสุทธิ

   ของเงินลงทุนเผื4อขาย - สุทธิจากภาษี 8 5,538,578,257 5,538,578,257 4,391,257,562 5,153,372,833 

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 25,576,265,457 25,579,228,656 22,263,656,639 19,464,769,069 

ส่วนไดเ้สียที4ไม่มีอาํนาจควบคุม 10,069 -                         -                        -                        

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 25,576,275,526 25,579,228,656 22,263,656,639 19,464,769,069 

รวมหนี0สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 215,589,589,527 215,588,093,781 171,795,314,064 142,768,533,551 

31 ธนัวาคม 

งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี,
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บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ 2557 2557 2556

รายได้ 35

เบี�ยประกนัภยัรับสุทธิ 28 51,172,063,955 51,172,063,955 38,795,181,586         
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 29 8,811,629,513                   8,811,629,513           7,055,872,646           
รวมรายได้ 59,983,693,468 59,983,693,468 45,851,054,232 

ค่าใช้จ่าย 35

การรับประกนัภยั 28

เงินสาํรองประกนัชีวิตเพิ+มจากปีก่อน 40,818,249,854 40,818,249,854 25,357,214,604         
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์  11,096,607,972 11,096,607,972 9,599,304,983           
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการ
   ค่าสินไหมทดแทน 1,287,791,017 1,287,791,017 1,251,922,002           
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 2,806,976,538 2,805,343,254 2,705,207,319           
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 310,571,097 310,527,799 351,602,258              
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื+น 28,641,899 28,641,899 31,013,149                

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 30, 31 1,880,717,001 1,877,690,771 1,720,361,682           
รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย 58,229,555,378 58,224,852,566 41,016,625,997 
กําไรจากการรับประกันภัย 1,754,138,090 1,758,840,902 4,834,428,235 
กาํไรจากเงินลงทุน 1,514,736,332 1,514,736,332 592,982,350              
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรม (71,684,020) (71,684,020) (47,808,690)               
รายไดอื้+น 48,052,445 46,342,763 39,199,458                
กําไรจากการดําเนินงาน 3,245,242,847 3,248,235,977 5,418,801,353 
เงินสมทบสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกนัภยั 85,256,740 85,256,740 68,845,833                
เงินสมทบกองทุนประกนัชีวิต 39 51,810,128 51,810,128 39,079,187                
กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 3,108,175,979 3,111,169,109 5,310,876,333 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 32 446,452,906 446,452,906 930,372,218              
กําไรสําหรับปี 2,661,723,073 2,664,716,203 4,380,504,115 

งบกาํไรขาดทุน  

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที+
31 ธนัวาคม 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที+

(บาท)

31 ธนัวาคม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินนี�
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บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ 2557 2557 2556

การแบ่งปันกําไร 

ส่วนที+เป็นของบริษทัใหญ่ 33 2,661,753,004 2,664,716,203 4,380,504,115 

ส่วนที+เป็นของส่วนไดเ้สียที+ไม่มีอาํนาจควบคุม (29,931) -                             -                             

กําไรสําหรับปี 2,661,723,073 2,664,716,203 4,380,504,115 

กําไรต่อหุ้น 33 (ปรับปรุงใหม่)

กําไรต่อหุ้นขั4นพื4นฐาน  1.57 1.57 2.59

กําไรต่อหุ้นปรับลด 1.57 1.57 2.58

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

(บาท)

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที+ สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที+

งบกาํไรขาดทุน  

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินนี�
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บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ 2557 2557 2556

กําไรสําหรับปี 2,661,723,073 2,664,716,203 4,380,504,115 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื9น 32

ผลต่างจากการเปลี+ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิ

   ของเงินลงทุนเผื+อขาย 1,434,150,869 1,434,150,869 (952,644,089)             

ภาษีเงินไดเ้กี+ยวกบัองคป์ระกอบของ

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื+น 14 (286,830,174) (286,830,174) 190,528,818              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื9นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 1,147,320,695 1,147,320,695 (762,115,271)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 3,809,043,768 3,812,036,898 3,618,388,844 

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที+เป็นของบริษทัใหญ่ 3,809,073,699 3,812,036,898 3,618,388,844 

ส่วนที+เป็นของส่วนไดเ้สียที+ไม่มีอาํนาจควบคุม (29,931) -                             -                             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี 3,809,043,768 3,812,036,898 3,618,388,844 

(บาท)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที+
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที+

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินนี�
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บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

องคป์ระกอบอื�น

ของส่วนของผูถ้ือหุ้น

 สาํรองส่วนทุน เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลง รวมส่วนของ

ทุนเรือนหุ้นที�ออก ส่วนเกิน จากการจ่าย จากการใชส้ิทธิ ทุนสาํรอง ในมลูค่ายตุิธรรมสุทธิ ผูถ้ือหุ้น ส่วนของส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มลูค่าหุ้น โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ตามกฎหมาย สาํรองทั�วไป ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของเงินลงทุนเผื�อขาย ของบริษทั ที�ไม่มีอาํนาจควบคุม ผูถ้ือหุ้น

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลอื 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 -                     22,263,656,639

รายการกบัผู้ถือหุ้นที#บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที	ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 24 -                    -                  37,753,587 -                     -                 -                 -                 -                                    37,753,587 -                     37,753,587

เพิ�มทุนจากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 24, 26 1,035,650 12,945,625 -                       (1,246,050)          -                 -                 -                 -                                    12,735,225 -                     12,735,225

จดัสรรกาํไรเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                    -                  -                       -                     48,800,000    -                 (48,800,000)       -                                    -                     -                     -                       

เพิ�มหุ้นสามญัจากการจ่ายหุ้นปันผล 24 , 34 482,324,638 -                  -                       -                     -                 -                 (482,324,638)     -                                    -                     -                     -                       

เพิ�มหุ้นสามญัจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั 24 2,775,000 128,343,750 -                       -                     -                 -                 -                     -                                    131,118,750 -                     131,118,750

เพิ�มหุ้นสามญัจากการเสนอขายให้แก่กองทุนสาํรองเลี?ยงชีพพนกังานบริษทั 24 362 -                  -                       -                     -                 -                 -                     -                                    362 -                     362

เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 34 -                    -                  -                       -                     -                 -                 (678,072,805)     -                                    (678,072,805)     -                     (678,072,805)       

    รวมเงินทุนที	ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 486,135,650 141,289,375 37,753,587 -1,246,050 48,800,000    -                 (1,209,197,443)   -                                    -496,464,881 -                     -496,464,881

    การเปลี	ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 4, 10

การไดม้าซึ�งส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมซึ�งอาํนาจ

   ควบคุมเปลี�ยนแปลง -                    -                  -                       -                     -                 -                 -                 -                                    -                     40,000 40,000

รวมการเปลี	ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                    -                  -                       -                     -                 -                 -                 -                                    -                     40,000 40,000

รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของที#บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 486,135,650 141,289,375 37,753,587 -1,246,050 48,800,000    -                 (1,209,197,443)   -                                    (496,464,881)      40,000 (496,424,881)        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไร -                     -                   -                        -                     -                 -                 2,661,753,004 -                                    2,661,753,004 (29,931)              2,661,723,073

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

การเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื�อขาย

- สุทธิจากภาษี -                     -                   -                        -                     -                 -                 -                 1,147,320,695 1,147,320,695 -                     1,147,320,695

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                     -                   -                        -                     -                 -                 2,661,753,004 1,147,320,695 3,809,073,699 (29,931)              3,809,043,768

ยอดคงเหลอื ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2557 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

งบแสดงการเปลี#ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

กาํไรสะสม

งบการเงินรวม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี?

9



บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

องคป์ระกอบอื�น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้

 สาํรองส่วนทุน เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลง

ทุนเรือนหุน้ที�ออก ส่วนเกิน จากการจ่าย จากการใชส้ิทธิ ทุนสาํรอง ในมูลค่ายตุิธรรมสุทธิ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ตามกฎหมาย สาํรองทั�วไป ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของเงินลงทุนเผื�อขาย ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2556

ยอดคงเหลือ ณ วันที# 1 มกราคม 2556  1,204,771,855 2,759,469,456 28,315,191 35,477,257 122,000,000 400,000,000 9,761,362,477 5,153,372,833 19,464,769,069

รายการกับผู้ถือหุ้นที#บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     เงินทุนที	ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 24         - - 37,753,588           -                -          -                -                        - 37,753,588

เพิ�มทุนจากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 24, 26 6,942,495 86,781,187           - (35,477,257)                       -          -                -                        - 58,246,425

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้จากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 24, 26         - -           - 1,246,050                -          -                -                        - 1,246,050

เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 34         - -           -           -                -          - (916,747,337)                              - (916,747,337)                

รวมเงินทุนที	ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 6,942,495 86,781,187 37,753,588 -34,231,207                -          - (916,747,337)                              - (819,501,274)                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร         -  -            -            -                 -          - 4,380,504,115                        - 4,380,504,115

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายตุิธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื�อขาย

- สุทธิจากภาษี         -  -            -            -                 -          -                - (762,115,271)                    (762,115,271)                

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี         -  -            -            -                 -          - 4,380,504,115 (762,115,271)                    3,618,388,844

ยอดคงเหลือ ณ วันที# 31 ธันวาคม 2556 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

งบแสดงการเปลี#ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

กาํไรสะสม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนีB
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บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

องคป์ระกอบอื�น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้

 สาํรองส่วนทุน เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลง

ทุนเรือนหุน้ที�ออก ส่วนเกิน จากการจ่าย จากการใชส้ิทธิ ทุนสาํรอง ในมูลค่ายตุิธรรมสุทธิ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ตามกฎหมาย สาํรองทั�วไป ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของเงินลงทุนเผื�อขาย ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที# 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

รายการกับผู้ถือหุ้นที#บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     เงินทุนที	ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 24             -             - 37,753,587           -           - -           -           - 37,753,587

เพิ�มทุนจากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 24, 26 1,035,650 12,945,625           - (1,246,050)                    - -           -           - 12,735,225

จดัสรรกาํไรเป็นสาํรองตามกฎหมาย             -             -           -           - 48,800,000         - (48,800,000)                   -           -

เพิ�มหุน้สามญัจากการจ่ายหุน้ปันผล 24 , 34 482,324,638                   -           -           -           - - (482,324,638)                 -           -

เพิ�มหุน้สามญัจากการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 24 2,775,000           128,343,750              -           -           - -           -           - 131,118,750

เพิ�มหุน้สามญัจากการเสนอขายใหแ้ก่กองทุนสาํรองเลีBยงชีพพนกังานบริษทั 24 362                                 -           -           -           - -           -           - 362

เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 34             -             -           -           -           - - (678,072,805)                 - (678,072,805)                

รวมเงินทุนที	ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 486,135,650 141,289,375 37,753,587 -1,246,050 48,800,000 - (1,209,197,443)              - (496,464,881)                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไร             -              -            -            -            - - 2,664,716,203           - 2,664,716,203

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายตุิธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื�อขาย

- สุทธิจากภาษี             -              -            -            -            - -           - 1,147,320,695 1,147,320,695

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี             -              -            -            -            - - 2,664,716,203 1,147,320,695 3,812,036,898

ยอดคงเหลือ ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557 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

งบแสดงการเปลี#ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

กาํไรสะสม

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนีB
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บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ 2557 2557 2556

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

เบี�ยประกนัภยัรับสุทธิ 50,651,531,427 50,651,531,427 37,811,475,731    

ดอกเบี�ยรับ 7,367,636,058 7,367,636,058 5,956,251,081      

เงินปันผลรับ 962,510,779 962,510,779 737,172,646         

รายไดจ้ากการลงทุนอื(น 2,275,022,192 2,275,022,192 582,189,930         

รายไดอื้(น 42,803,671 42,803,671 39,719,192           

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมแ์ละค่าสินไหมทดแทน

และค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน (11,951,485,531) (11,951,485,531) (10,664,281,119)   

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ (2,816,684,021) (2,816,684,021) (2,708,306,946)     

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื(น (408,774,526) (408,774,526) (364,815,276)        

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (1,595,383,679) (1,595,383,679) (1,653,837,561)     

ค่าใชจ่้ายอื(น (132,023,166) (139,775,503) (107,723,171)        

จ่ายภาษีเงินได้ (2,005,116,745) (2,005,116,745) (1,540,670,095)     

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรรมดําเนินงาน 42,390,036,459 42,382,284,122 28,087,174,412 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

กระแสเงินสดได้มาจาก

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 8,074,184,637 8,074,184,637 29,649,954,369    

เงินใหกู้ย้มื 1,049,312,471 1,049,312,471 726,549,806         

เงินฝากสถาบนัการเงิน 4,244,000,000 4,244,000,000 110,000,000         

ที(ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 6,159,857 6,159,857 62,493                  

เงินสดได้มาจากกจิกรรมลงทุน 13,373,656,965 13,373,656,965 30,486,566,668 

งบกระแสเงินสด  

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที(

31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที(

31 ธนัวาคม 

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ(งของงบการเงินนี�
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บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ 2557 2557 2556

กระแสเงินสดใช้ไปใน

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (42,822,278,778) (42,822,278,778) (56,034,543,669)   

เงินใหกู้ย้มื (1,896,037,957) (1,896,037,957) (1,208,911,747)     

เงินฝากสถาบนัการเงิน (5,055,050,900) (5,055,050,900) (670,000,000)        

ที(ดิน อาคารและอุปกรณ์ (126,074,317) (126,074,317) (87,685,796)          

เงินจ่ายสุทธิจากการซื�อบริษทัยอ่ย 10 (3,660,000)                -                -

เงินสดใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (49,903,101,952) (49,899,441,952) (58,001,141,212)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (36,529,444,987) (36,525,784,987) (27,514,574,544)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับเพิ(มทุนจากการเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 24 131,118,750 131,118,750                -

เงินสดรับเพิ(มทุนจากการเสนอขายใหก้องทุนสาํรองเลี�ยงชีพ

   พนกังานบริษทั 24 362 362                -

เงินสดรับเพิ(มทุนจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 26 12,735,225 12,735,225 59,492,475 

เงินสดรับ (จ่าย) จากขายหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาซื�อคืน (950,000,000) (950,000,000)          750,000,000 

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ในบริษทั 34 (678,072,805) (678,072,805) (916,747,337)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (1,484,218,468)       (1,484,218,468)      (107,254,862)       

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ2มขึ5นสุทธิ 4,376,373,004 4,372,280,667 465,345,006 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที( 1 มกราคม           1,331,190,953          1,331,190,953 865,845,947 
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัที2 31 ธันวาคม 5 5,707,563,957 5,703,471,620 1,331,190,953 

0 +

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ2มเตมิ

รายการที(มิใช่เงินสดประกอบดว้ย

ผลต่างจากการเปลี(ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิ

ของเงินลงทุนเผื(อขาย 1,434,150,869         1,434,150,869        (952,644,089)        

สาํรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑเ์พิ(มขึ�น 37,753,587              37,753,587             37,753,588 

ลกูหนี�ขายเงินลงทุนลดลง 1,250,000                1,250,000               134,192,070         

เจา้หนี� ซื�อเงินลงทุนลดลง 3,171,954                3,171,954               20,762,630           

งบกระแสเงินสด  

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

งบการเงินรวม

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที(

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที(

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ(งของงบการเงินนี�
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บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   

1  ขอ้มลูทั�วไป 
2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3  นโยบายการบญัชีที�สาํคญั 
4  การซื*อธุรกิจ 
5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6  เบี*ยประกนัภยัคา้งรับ 
7  ลกูหนี*และสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 
8  เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
9  เงินใหกู้ย้ืมและดอกเบี*ยคา้งรับ 
10  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
11  ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
12  ค่าความนิยม 
13  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
14  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
15  สินทรัพยอื์�น 
16  เจา้หนี*บริษทัประกนัภยัต่อ 
17  สาํรองประกนัชีวิต 
18  ผลประโยชนต์ามกรมธรรมค์า้งจ่าย 
19  สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 
20  สาํรองเบี*ยประกนัภยั 
21  หนี* สินอื�นตามกรมธรรม ์
22  ผลประโยชนพ์นกังานคา้งจ่าย 
23  หนี* สินอื�น 
24  ทุนเรือนหุน้ 
25  สาํรอง 
26  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์- ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
27  ส่วนงานดาํเนินงาน 
28  การรายงานขอ้มลูตามประเภทการรับประกนัภยั 
29  รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 
30  ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 
31  ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 
32  ภาษีเงินได ้
33  กาํไรต่อหุน้ 
34  เงินปันผล 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   

35  บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
36  เครื�องมือทางการเงิน 
37  หลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นประกนัวางไวก้บันายทะเบียน 
38  ทรัพยสิ์นที�มีขอ้จาํกดัและภาระผกูพนั 
39  เงินสมทบกองทุนประกนัชีวิต 
40  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 
41  หนี* สินที�อาจเกิดขึ*น 
42  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
43  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ยงัไม่ไดใ้ช ้
44  การจดัประเภทรายการใหม่ 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี*  
 

งบการเงินนี*ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื�อวนัที� 25 กมุภาพนัธ์ 2558 
 

1 ข้อมูลทั'วไป 
  

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที�จัดตั* งขึ* นในประเทศไทย และมีที�อยู ่                          
จดทะเบียนตั* งอยู่เลขที�  23/115-121 รอยลัซิตี* อเวนิว ซอยศูนยวิ์จยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมื�อวนัที� 25 กนัยายน 2552 
 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ Nippon Life Insurance Company (ถือหุ้นร้อยละ 24.4)  (31 ธันวาคม 2556:      
ถือหุ้นร้อยละ 24.4) ซึ� งบริษทัดงักล่าวเป็นนิติบุคคลที�จดัตั*งขึ*นในประเทศญี�ปุ่น และบริษทั วฒันโสภณพนิช จาํกดั 
(ถือหุน้ร้อยละ 13.2) (31 ธันวาคม 2556: ถือหุ้นร้อยละ 13.2) ซึ� งบริษทัดงักล่าวเป็นนิติบุคคลที�จดัตั*งขึ*นในประเทศไทย 
 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกี�ยวกับการรับประกันชีวิต บริษทัย่อยดําเนินธุรกิจเกี�ยวกับนายหน้าประกันวินาศภัย 
รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10  และ 35 
 

2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิ 
 

ครั* งแรกในการจดัทาํและแสดงงบการเงินเนื�องจากการซื*อบริษทัยอ่ยในปี 2557 (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4) 
 

เมื�อกลุ่มบริษทัมีการจดัประเภทรายการในงบการเงินใหม่ กลุ่มบริษทัจะแสดงงบแสดงฐานะการเงินอย่างนอ้ยสาม
งบ และหมายเหตุประกอบงบการเงินที�เกี�ยวขอ้งอย่างนอ้ยสองงบ โดยบริษทัไดแ้สดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที�                   
31 ธนัวาคม 2557 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และณ วนัที� 1 มกราคม 2556 

 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินนี* จัดทําขึ* นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที�ประกาศใช้โดย                  
สภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�
เกี�ยวขอ้ง และประกาศสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เรื�องหลกัเกณฑ ์
วิธีการ เงื�อนไข และระยะเวลาในการจดัทาํและยื�นงบการเงิน และรายงานเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั
ประกนัชีวิต (ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2556 ลงวนัที� 31 กรกฎาคม 2556 ซึ� งอนุญาตใหใ้ชรู้ปแบบงบการเงินตามประกาศฉบบั
เดิม ลงวนัที� 27 พฤษภาคม 2553 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซึ� งเกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงาน
ของกลุ่มบริษทั และมีผลบงัคบัใชต้ั*งแต่รอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2557 ดงัต่อไปนี*    
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เรื'อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2552) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2552) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2552) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2552) ผลประโยชนข์องพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน

เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 2552) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 2 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
   (ปรับปรุง 2555)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 3 การรวมธุรกิจ 
   (ปรับปรุง 2555)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 
   (ปรับปรุง 2555)  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
   ฉบบัที� 10  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 
   ฉบบัที� 13  
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

 

 ในเบื*องตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้นั*น มีผลให้เกิดการ
เปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัในบางเรื�องการเปลี�ยนแปลงนี*ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อ
งบการเงิน 
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นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื�น ๆ ซึ� งมีผลบงัคบัสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงั
วนัที� 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนํามาใช้สําหรับจดัทาํงบการเงินนี*  มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่ที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 43 

  

(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า   
 

งบการเงินนี* ไดจ้ดัทาํขึ*นโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการที�สําคญัที�แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงินดงัต่อไปนี*  วดัดว้ยมลูค่ายติุธรรม 
 
- เงินลงทุนเพื�อคา้ 
- เงินลงทุนเผื�อขาย 
 

(ค) สกลุเงินที"ใช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินนี*จดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั*งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื�อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ที�ระบุไวเ้ป็น
อยา่งอื�น 

 

 (ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ  
 
ในการจดัทาํงบการเงินนี* เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ การประมาณและ
ขอ้สมมติฐานหลายประการ ซึ� งมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินที�เกี�ยวกบั
สินทรัพย ์หนี* สิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลที�เกิดขึ*นจริงอาจแตกต่างจากที�ประมาณไว ้
 
ประมาณการและขอ้สมมติฐานที�ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเนื�อง การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีที�ประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวน และในงวดอนาคตที�ไดรั้บผลกระทบ 
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ขอ้มลูเกี�ยวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานที�สาํคญัในการกาํหนดนโยบายการบญัชีมีผลกระทบ
สาํคญัต่อการรับรู้จาํนวนเงินในงบการเงิน ซึ�งประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี*  
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8       เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9       เงินใหกู้ย้ืม 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 สาํรองประกนัชีวิต 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 สาํรองเบี*ยประกนัภยั 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 ผลประโยชนพ์นกังานคา้งจ่าย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26      การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์- ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 36 เครื�องมือทางการเงิน 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 41 หนี* สินที�อาจเกิดขึ*น 
 

3  นโยบายการบัญชีที'สําคัญ 
 

นโยบายการบญัชีที�นาํเสนอดงัต่อไปนี*ไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ�าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที�รายงาน  
 

(ก)  เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”)  
 

การรวมธุรกิจ  
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื*อ  
 

การควบคุม หมายถึงอาํนาจในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการเพื�อให้ได้มาซึ� ง
ประโยชนจ์ากกิจกรรมของกิจการนั*น  ในการพิจารณาอาํนาจในการควบคุม กลุ่มบริษทัตอ้งนาํสิทธิในการออกเสียง
ที�เกิดขึ*นมารวมในการพิจารณา วนัที�ซื*อกิจการคือวนัที�อาํนาจในการควบคุมนั*นไดถู้กโอนไปยงัผูซื้*อ  การกาํหนด
วนัที�ซื*อกิจการและการระบุเกี�ยวกบัการโอนอาํนาจควบคุมจากฝ่ายหนึ� งไปยงัอีกฝ่ายหนึ� งตอ้งใช้ดุลยพินิจเขา้มา
เกี�ยวขอ้ง  
 

ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัที�ซื*อ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของสิ�งตอบแทนที�โอนใหซึ้� งรวมถึงการรับรู้จาํนวน
ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซื*อหักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยที์�ระบุไดที้�ไดม้าและ
หนี* สินที�รับมาซึ�งวดัมลูค่า ณ วนัที�ซื*อ 
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สิ�งตอบแทนที�โอนให้ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์�โอนไป  หนี* สินที�กลุ่มบริษทัก่อขึ*นเพื�อจ่ายชาํระ
ให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของที�ออกโดยกลุ่มบริษทั ทั*งนี* สิ�งตอบแทนที�โอนให้ยงัรวมถึง
มลูค่ายติุธรรมของหนี* สินที�อาจเกิดขึ*น  
 

หนี* สินที�อาจเกิดขึ*นของบริษทัที�ถูกซื*อที�รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี* สินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซึ� ง
เกิดขึ*นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมลูค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ 
 

กลุ่มบริษทัวดัมลูค่าส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิที�ไดม้าจากผูถ้กูซื*อ 
 

ตน้ทุนที� เกี�ยวขอ้งกบัการซื* อของกลุ่มบริษทัที� เกิดขึ* นซึ� งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที�ปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที�ปรึกษาอื�นๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดขึ*น 
 

บริษัทย่อย    
 

บริษทัย่อยเป็นกิจการที�อยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดขึ*นเมื�อกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั*ง
ทางตรงหรือทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการนั*น เพื�อไดม้าซึ� งประโยชน์
จากกิจกรรมของบริษทัย่อย  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบัแต่วนัที�มีการควบคุมจนถึง
วนัที�การควบคุมสิ*นสุดลง  
 

นโยบายการบัญชีของบริษทัย่อยได้ถูกเปลี�ยนตามความจาํเป็นเพื�อให้เป็นนโยบายเดียวกนักับของกลุ่มบริษทั                 
ผลขาดทุนในบริษทัยอ่ยจะตอ้งถกูปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมแมว้า่การปันส่วนดงักล่าวจะทาํให้
ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบกต็าม 
 

งบการเงินรวมไดร้วมส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในกาํไรหรือขาดทุน และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นของบริษทัที�ถูก
ลงทุน ภายหลงัจากการปรับปรุงนโยบายการบญัชีใหเ้ป็นนโยบายเดียวกนักบัของกลุ่มบริษทั  นบัจากวนัที�มีอิทธิพล
อยา่งมีนยัสาํคญั จนถึงวนัที�การมีอิทธิพลอย่างมีนยัสาํคญันั*นสิ*นสุดลง  เมื�อส่วนแบ่งผลขาดทุนที�กลุ่มบริษทัไดรั้บมี
จาํนวนเกินกว่าส่วนไดเ้สียในบริษทัที�ไปลงทุนนั*น มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัจะถูกทอนลงจน
เป็นศูนยแ์ละจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนอีกต่อไป  เวน้แต่กรณีที�กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือตอ้ง
จ่ายเงินเพื�อชาํระภาระผกูพนัแทนในนามของผูถ้กูลงทุน  
 

การตัดรายการในงบการเงินรวม  
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายที�ยงัไม่เกิดขึ*นจริงซึ� งเป็นผลมา
จากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถกูตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม   
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(ข) เงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 

 โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหนี* สินที�เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการ
ดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนันั*น    
 
สินทรัพยแ์ละหนี* สินที�ไม่เป็นตวัเงินซึ� งเกิดจากรายการบญัชีที�เป็นเงินตราต่างประเทศซึ� งบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�
เกิดรายการ  
 
ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ*นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั*น แต่ผลต่างของ
อตัราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ*นจากการแปลงค่าของรายการดงัต่อไปนี*จะรับรู้เขา้กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 
 
- ตราสารทุนที�ถือไวเ้ผื�อขาย (เวน้แต่การดอ้ยค่า ผลต่างจากอตัราแลกเปลี�ยนที�เคยรับรู้เขา้กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อื�นจะถกูจดัประเภทใหม่ไปเขา้กาํไรหรือขาดทุน) 
 

 (ค) เครื"องมือทางการเงิน  
 
ตราสารอนุพันธ์ 
 
เครื�องมือทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์ประกอบดว้ย สัญญาแลกเปลี�ยนสกุลเงินตราต่างประเทศและสัญญาซื*อ
ขายสกุลเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ได้ถูกนํามาใช้เพื�อจดัการความเสี� ยงที� เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอตัรา
แลกเปลี�ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ เครื� องมือทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พื�อวตัถุประสงค์ใน
การคา้ 
 
ลูกหนี*และเจา้หนี* ที�เกิดจากมูลค่าตามสัญญาของสัญญาแลกเปลี�ยนสกุลเงินตราต่างประเทศและสัญญาซื*อขายสกุล
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ จะถกูบนัทึกบญัชีในขั*นแรกดว้ยอตัราแลกเปลี�ยนทนัที ณ วนัที�เกิดรายการในสินทรัพย์
อื�นหรือหนี* สินอื�น ณ วนัที�รายงานลูกหนี* และเจา้หนี* ดงักล่าวจะถูกแปลงมูลค่าเป็นเงินบาทดว้ยอตัราแลกเปลี�ยน
เงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�รายงาน ผลต่างอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศที�เกิดจากการแปลงมูลค่าถกูบนัทึก
ในกาํไรหรือขาดทุน 
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(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ยยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถาม และ    
เงินลงทุนระยะสั*นที�มีสภาพคล่องสูง ซึ� งมีอายเุท่ากบั 3 เดือนหรือนอ้ยกว่านั*นนบัจากวนัที�ไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัใน
การใช ้

 

(จ) เบี-ยประกนัภัยค้างรับ 
 

เบี*ยประกนัภยัคา้งรับแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะไดรั้บ โดยกลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื�อหนี*สงสัยจะสูญสาํหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณที�อาจเกิดขึ*นจากการเก็บเงินไม่ได ้ซึ� งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน การคาดการณ์
เกี�ยวกบัการชาํระหนี* ในอนาคต และตามสถานะปัจจุบนัของเบี*ยประกนัภยัคา้งรับ ณ วนัสิ*นรอบระยะเวลารายงาน 
เบี*ยประกนัภยัคา้งรับจะถกูตดัจาํหน่ายบญัชีในระหวา่งปีเมื�อทราบวา่เป็นหนี* สูญ 

 

 (ฉ) เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุน    
 

เงินลงทุนในตราสารหนี/และตราสารทุน 
  

ตราสารหนี* และตราสารทุนซึ� งเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซึ� งถือไวเ้พื�อคา้แสดงในมูลค่ายุติธรรม  
กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในงบกาํไรหรือขาดทุน 
 

ตราสารหนี* ซึ� งกลุ่มบริษทัตั*งใจและสามารถถือจนครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด เงิน
ลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด แสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายหักดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลต่าง
ระหว่างราคาทุนที�ซื*อมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี* จะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบี* ยที�แทจ้ริงตลอดอายุของ
ตราสารหนี* ที�เหลือ 
 

ตราสารหนี* และตราสารทุนซึ� งเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  นอกเหนือจากที�ถือไวเ้พื�อคา้หรือตั*งใจ                 
ถือไวจ้นครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื�อขาย ภายหลงัการรับรู้มลูค่าในครั* งแรกเงินลงทุนเผื�อขายแสดงดว้ย
มูลค่ายุติธรรม และการเปลี�ยนแปลงที�ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของ
รายการที� เป็นตัวเงิน บันทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการ
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  เมื�อมีการตดัจาํหน่ายเงินลงทุนจะรับรู้กาํไรหรือขาดทุน
สะสมที�เคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรงเขา้ในกาํไรหรือขาดทุน ในกรณีที�เป็นเงินลงทุนประเภทที�มีดอกเบี* ย 
จะตอ้งบนัทึกดอกเบี*ยในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบี*ยที�แทจ้ริง  
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เงินลงทุนในตราสารทุนซึ�งไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
มลูค่ายุติธรรมของตราสารหนี*  คาํนวณโดยใชเ้ส้นอตัราผลตอบแทนหรือตามราคาจากสมาคมตลาดตราสารหนี*ไทย 
ณ วนัที�รายงาน 
 
มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดจะใชร้าคาเสนอซื*อของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ณ วนัที�รายงาน สําหรับหน่วยลงทุนที�ไม่ไดเ้ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด มูลค่ายุติธรรมคาํนวณจากมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัที�รายงาน 
 
บริษทับนัทึกเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามวนัที�ตกลงทาํการซื*อขายรายการ 
 
การจาํหน่ายเงินลงทุน 
 
เมื�อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิที�ไดรั้บและมลูค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้งที�เคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถกูบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ในกรณีที�กลุ่มบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที�ถืออยู่ การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนที�จาํหน่ายไปและ                 
เงินลงทุนที�ยงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ*าหนกั ปรับใชก้บัมลูค่าตามบญัชีของเงินลงทุนที�เหลืออยูท่ ั*งหมด 
 

ในกรณีที�มีการโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ�งไปเป็นอีกประเภทหนึ�ง กลุ่มบริษทัจะปรับมูลค่าของ
เงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชม้ลูค่ายติุธรรม ณ วนัที�โอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหวา่งราคาตามบญัชี
และมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�โอนจะบันทึกรับรู้ในงบกําไรขาดทุนหรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ตํ� ากว่า) ทุนจากการ
เปลี�ยนแปลงมลูค่าในส่วนของผูถื้อหุน้แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนที�มีการโอนเปลี�ยน 

 
(ช) เงินให้กู้ยมื 

 
เงินใหกู้ย้ืมแสดงดว้ยมลูค่าสุทธิที�จะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื�อหนี*สงสยัจะสูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณที�
อาจเกิดขึ*นจากการเกบ็หนี*ไม่ได ้ซึ� งโดยทั�วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็หนี*  การวิเคราะห์อายุหนี*  และราคา
ประเมินของหลกัประกนัของลกูหนี*แต่ละรายในปัจจุบนั 
 
เงินใหกู้ย้ืมจะถกูตดัจาํหน่ายบญัชีเมื�อทราบวา่เป็นหนี* สูญ 
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 (ซ) ที"ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 

สินทรัพย์ที3เป็นกรรมสิทธิ6ของกิจการ 
 

ที�ดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงที�เกี�ยวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยที์�กลุ่มบริษทั
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื�อให้สินทรัพยน์ั*นอยู่ในสภาพที�พร้อมจะใช้งานไดต้ามความประสงค์  ตน้ทุนในการรื* อถอน การขนยา้ย การ
บูรณะสถานที�ตั*งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืมสําหรับเครื�องมือที�ควบคุมโดยลิขสิทธิj ซอฟแวร์ซึ� งไม่สามารถ
ทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธิj ซอฟแวร์นั*นใหถื้อวา่ลิขสิทธิj ซอฟแวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�งของอุปกรณ์ 
 
ส่วนประกอบของรายการอาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที�มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบที�มีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั 
 
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บจากการ
จาํหน่ายกบัมลูค่าตามบญัชีของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอื้�นในกาํไรหรือขาดทุน  
 
ต้นทุนที3เกิดขึ/นในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปลี�ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ� งของมูลค่าตามบญัชีของรายการอาคารและอุปกรณ์     
ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�กลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั*น และสามารถ
วดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั*นไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ ชิ*นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี 
ตน้ทุนที�เกิดขึ*นในการซ่อมบาํรุงอาคารและอุปกรณ์ที�เกิดขึ*นเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ*น 
 
ค่าเสื3อมราคา 
 
ค่าเสื�อมราคาคาํนวณจากมูลค่าเสื�อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ� งประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปลี�ยนแทนอื�น หกัดว้ยมลูค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
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ค่าเสื�อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งันี*  
 

อาคาร 20 ปี 
อาคารชุด 20 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 5 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า ตามอายขุองสญัญาเช่า 
เครื�องตกแต่ง ติดตั*งและอุปกรณ์สาํนกังาน 3 ปี และ 5 ปี 
ยานพาหนะ  5 ปี 
 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดินและสินทรัพยที์�อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 
  
วิธีการคิดค่าเสื� อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที� สุด             
ทุกสิ*นรอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสมโดยผูบ้ริหาร 

 

 (ฌ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

ค่าความนิยม 
 

ค่าความนิยมที�เกิดจากการซื*อกิจการของบริษทัย่อยรับรู้เป็นสินทรัพย ์การรับรู้มูลค่าเริ�มแรกของค่าความนิยม ได้
อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 3 (ก) ภายหลงัจากการรับรู้เริ�มแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคา
ทุนหักผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม   สําหรับตราสารทุน - การบญัชีดา้นผูล้งทุนมูลค่าตามบญัชีของค่าความ
นิยมรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนต้องไม่ถูกปันส่วนให้
สินทรัพยใ์ด ๆ ที�เป็นส่วนหนึ�งของมลูค่าตามบญัชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม 
 

ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 
 

ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที�กลุ่มบริษทัซื*อมาและมีอายุการใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์มื�อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�สามารถระบุไดที้�เกี�ยวขอ้งนั*น ค่าใชจ่้ายอื�นรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ*น 
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ค่าตัดจาํหน่าย 
 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยที์�ไม่มีตวัตนหรือจาํนวนอื�นที�ใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมลูค่าคงเหลือ
ของสินทรัพยน์ั*น 
 

ค่าตัดจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง ซึ� งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที�คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั*น ตามระยะเวลาที�คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนซึ� งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ� มตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เมื�อสินทรัพยน์ั*นพร้อมที�จะให้ประโยชน ์
ระยะเวลาที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชนป์ระมาณ 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี 

 

วิธีการตดัจาํหน่าย  ระยะเวลาที�คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกสิ*นรอบปี
บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 

 (ญ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทั ไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัที�รายงานว่า มีขอ้บ่งชี* เรื� องการดอ้ยค่าหรือไม่   
ในกรณีที�มีขอ้บ่งชี*จะทาํการประมาณมลูค่าสินทรัพยที์�คาดว่าจะไดรั้บคืน สาํหรับสินทรัพยที์�มีอายกุารใหป้ระโยชน์
ไม่ทราบแน่นอนหรือยงัไม่พร้อมใชง้านจะประมาณมลูค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกนั 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เมื�อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยที์�ก่อให้เกิด   
เงินสดสูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เมื�อมีการกลบั
รายการประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ�มของสินทรัพยชิ์*นเดียวกนัที�เคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าใน
เวลาต่อมา ในกรณีนี*จะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

เมื�อมีการลดลงในมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื�อขาย ซึ�งไดรั้บรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ และมีความชดัเจน
ว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนสะสมซึ� งเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน
โดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ยอดขาดทุนสะสมที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นผลต่าง
ระหวา่งราคาทุนที�ซื*อกบัมูลค่ายติุธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์หกัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน
นั*นๆ ซึ�งเคยรับรู้แลว้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

การคาํนวณมลูค่าที3คาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของหลกัทรัพยที์�ถือไวจ้นกว่าจะครบกาํหนด คาํนวณโดยการหามูลค่าปัจจุบันของ
ประมาณการกระแสเงินสดที�จะไดรั้บในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบี*ยที�แทจ้ริงตามสญัญาเดิม 
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มลูค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย คาํนวณโดยอา้งอิงถึงมลูค่ายติุธรรม 
 

มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดที�จะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง
ภาษีเงินได้เพื�อให้สะท้อนมูลค่าที�อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ� งแปรไปตามเวลาและความเสี� ยงที� มีต่อ
สินทรัพย ์สาํหรับสินทรัพยที์�ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื์�น ใหพิ้จารณามูลค่าที�คาดวา่จะ
ไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสดที�สินทรัพยน์ั*นเกี�ยวขอ้งดว้ย 
 

การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลบัรายการ เมื�อมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนเพิ�มขึ* นใน        
ภาย หลงั และการเพิ�มขึ*นนั*นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าที�เคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สําหรับ
สินทรัพยท์างการเงินที�บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจาํหน่ายและตราสารหนี* ที�จดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย      
การกลบัรายการจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพยท์างการเงินที�เป็นตราสารทุนที�จดัประเภทเป็น
หลกัทรัพยเ์ผื�อขาย การกลบัรายการจะถกูรับรู้ไปยงักาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยที์�
ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอื�นๆ ที�เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัที�ที�ออกรายงานวา่มีขอ้บ่งชี* เรื�องการ
ดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปลี�ยนแปลงประมาณการที�ใชใ้นการคาํนวณ
มลูค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าที�มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกิน
กว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเสื�อมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหนึ� งไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการ      
ดอ้ยค่ามาก่อน 

 

(ฎ) รายการเกี"ยวกบัการรับประกนัชีวิตต่อ 
 

กลุ่มบริษทับนัทึกรายการบญัชีเกี�ยวกบัรายการประกนัต่อโดยประมาณจากจาํนวนเงินที�จะไดรั้บจากหรือจ่ายใหก้บั
บริษทัรับประกนัภยัต่อ 
 

ลูกหนี* และสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจาํนวนเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ และสํารองประกนัภยั  
ส่วนที�เรียกคืนจากการประกนัภยัต่อ 
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เงินคา้งรับจากบริษทัประกนัภยัต่อประกอบดว้ยค่าจา้งและค่าบาํเหน็จคา้งรับ ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ และรายการ
คา้งรับอื�นๆ จากบริษทัประกนัภยัต่อยกเวน้เบี*ยประกนัภยัคา้งรับหกัค่าเผื�อหนี*สงสยัจะสูญ โดยกลุ่มบริษทับนัทึกค่า
เผื�อหนี*สงสัยจะสูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณที�อาจเกิดขึ*นจากการเกบ็เงินไม่ได ้ซึ� งพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงิน การคาดการณ์เกี�ยวกับการชําระหนี* ในอนาคต และตามสถานะปัจจุบันของเงินค้างรับจากบริษัท
ประกนัภยัต่อ ณ วนัสิ*นรอบระยะเวลารายงาน 
 

สํารองประกนัภยัส่วนที�เรียกคืนจากการประกนัภยัต่อประมาณขึ*นโดยอา้งอิงจากสัญญาประกนัภยัต่อที�เกี�ยวขอ้ง
ของสาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายตามกฎหมายวา่ดว้ยการคาํนวณสาํรองประกนัชีวิต 
 

เงินค้างจ่ายจากบริษทัประกันภยัต่อประกอบดว้ย เบี* ยประกนัภยัต่อจ่าย และรายการคา้งจ่ายอื�นๆ ให้กบับริษทั
ประกนัภยัต่อ ไม่รวมค่าสินไหมทดแทน 
 

กลุ่มบริษทัแสดงรายการประกนัภยัต่อดว้ยยอดสุทธิของกิจการเดียวกนั (สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อหรือเจา้หนี*
บริษทัประกนัภยัต่อ) เมื�อเขา้เงื�อนไขการหกักลบทุกขอ้ดงัต่อไปนี*  
 

(1) กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนาํจาํนวนที�รับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินมาหกักลบลบกนั และ 
 

(2) กิจการตั*งใจที�จะรับหรือจ่ายชาํระจาํนวนที�รับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินดว้ยยอดสุทธิ หรือตั*งใจที�จะรับ
ประโยชนจ์ากสินทรัพยใ์นเวลาเดียวกบัที�จ่ายชาํระหนี* สิน 

 

(ฏ) สํารองประกนัชีวิต 
 

สาํรองประกนัชีวิตเป็นยอดเงินสาํรองสะสมสาํหรับกรมธรรมป์ระกนัชีวิตที�มีผลคุม้ครองอยู ่ณ วนัที�รายงาน ซึ� งถูก
จดัสรรไวส้าํหรับภาระผกูพนัที�มีต่อผูเ้อาประกนัภยัในอนาคต เงินสาํรองประกนัชีวิตภายใตส้ัญญาประกนัภยัระยะ
ยาวคาํนวณตามวิธีทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�ยอมรับโดยทั�วไป โดยอา้งอิงตามวิธีสาํรองเบี*ยประกนัภยัสุทธิชาํระ
คงที� (Net Level Premium Reserve :NPV) รวมกบัสาํรองเพิ�มเติมสาํหรับความเสี�ยงจากการที�สมมติฐานที�ใชใ้นการ
คาํนวณแตกต่างไปจากประสบการณ์ที�เกิดขึ*นจริงอีกร้อยละ 4 ของเงินสํารองตามวิธีเบี*ยประกนัภยัสุทธิชาํระคงที� 
ขอ้สมมติฐานที�ใช้ในการคาํนวณรวมไปถึง อตัรามรณกรรม อตัราดอกเบี* ยที� คิดลด และอื�นๆ ที�ถูกกาํหนดขึ* น         
ณ วนัที�เกิดสญัญา 
 

ณ วนัที�รายงาน บริษทัไดป้ระเมินความเพียงพอของสาํรองประกนัชีวิตโดยการเปรียบเทียบมูลค่าทางบญัชีกบัมลูค่า
ปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใชส้มมติฐานที�เป็นปัจจุบนั มูลค่าที�ตอ้งปรับปรุงจะรับรู้ใน
กาํไรหรือขาดทุน 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

 29 

(ฐ) ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจ่าย 

 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์คา้งจ่ายประกอบดว้ยสินไหมทดแทนและหนี* สินผลประโยชน์กบัผูถื้อกรมธรรม์ที�
เกี�ยวกบัการเสียชีวิต การเวนคืนกรมธรรม ์การครบกาํหนด และค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอื�นๆ   
 

(ฑ) สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

 

ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกตามจาํนวนที�จะจ่ายโดยประมาณการค่าสินไหมทดแทนที�ไดรั้บแจง้แต่ยงัไม่ได้
ชาํระ ณ วนัที�รายงาน ตามขอ้มลูที�มีในช่วงเวลาดงักล่าว นอกจากนี*  กลุ่มบริษทัยงัไดพิ้จารณาประมาณการสาํรองค่า
สินไหมทดแทนคา้งจ่ายสําหรับความเสียหายที�เกิดขึ*นแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บแจง้จากผูเ้อาประกนัภยั ณ วนัที�รายงาน 
(Incurred but not reported :IBNR) ซึ� งคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั มูลค่าประมาณการสินไหม
ทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมที์�เกี�ยวขอ้ง 

 

 (ฒ) สํารองเบี-ยประกนัภัย 
 

สาํรองเบี*ยประกนัภยัประกอบดว้ยสาํรองเบี*ยประกนัภยัที�ยงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละสาํรองความเสี�ยงภยัที�ยงัไม่สิ*นสุด 
 
สาํรองเบี/ยประกันภัยที3ยังไม่ถือเป็นรายได้ 
 
สาํรองเบี*ยประกนัภยัประกอบดว้ย สาํรองเบี*ยประกนัภยัที�ยงัไม่ถือเป็นรายไดส้าํหรับประกนัภยักลุ่มและประกนัภยั
สาํหรับสัญญาเพิ�มเติมระยะสั*น โดยคาํนวณตามสดัส่วนของเบี*ยประกนัภยัตามระยะเวลาคุม้ครองที�เหลือของแต่ละ
กรมธรรม ์
 

สาํรองความเสี3ยงภัยที3ยังไม่สิ/นสุด 
 
ณ วนัที�รายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความเพียงพอของสํารองหนี* สิน โดยการเปรียบเทียบมูลค่าของสํารองเบี* ย
ประกนัภยัที�ยงัไม่ถือเป็นรายไดก้บัสํารองความเสี�ยงภยัที�ยงัไม่สิ*นสุด ซึ� งเป็นการประมาณการที�ดีที�สุดจากมูลค่า
สินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวขอ้งที�คาดว่าจะเกิดขึ*นในระยะเวลาคุม้ครองที� เหลือของกรมธรรม์สําหรับ           
การประกันภัยที�ยงัมีผลบังคับอยู่โดยอา้งอิงจากข้อมูลสินไหมในอดีตซึ� งคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์
ประกนัภยั  
 
หากมูลค่าของสาํรองความเสี�ยงภยัที�ยงัไม่สิ*นสุดสูงกว่าสํารองเบี* ยประกนัภยัที�ยงัไม่ถือเป็นรายได ้กลุ่มบริษทัจะ
รับรู้ส่วนต่างและแสดงรายการสาํรองความเสี�ยงภยัที�ยงัไม่สิ*นสุดในกาํไรหรือขาดทุน 
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(ฌ) ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย 

 
ผลประโยชน์ระยะสั/นของพนักงาน 
 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสั*นของพนักงาน วดัมูลค่าโดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื�อ
พนักงานทํางานให้ ผลประโยชน์ระยะสั* นประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุน
ประกนัสงัคม 
 
หนี* สินรับรู้ดว้ยมูลค่าที�คาดว่าจะจ่ายชาํระสาํหรับการจ่ายโบนสัเป็นเงินสดระยะสั*น หากกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนั
ตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานที�จะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการที�พนักงานไดท้าํงานให้ในอดีตและ
ภาระผกูพนันี*สามารถประมาณการไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล   
 
ผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงาน 
 
กลุ่มบริษทัมีโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานให้กบัพนกังานที�เขา้เงื�อนไขโดยแบ่งเป็นโครงการ
ต่าง ๆ ดงันี*  
 

 โครงการสมทบเงินที3กาํหนดไว้ 
 
โครงการสมทบเงินที�กาํหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน ซึ� งกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบเป็น
จาํนวนเงินที�แน่นอนไปอีกกิจการหนึ� งแยกต่างหาก (กองทุนสาํรองเลี*ยงชีพ) และจะไม่มีภาระผกูพนัตามกฎหมาย
หรือภาระผกูพนัโดยอนุมานที�จะตอ้งจ่ายสมทบเพิ�มเติม ภาระผกูพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถกูรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที�พนกังานไดท้าํงานใหก้บักลุ่มบริษทั  

 
โครงการผลประโยชน์ที3กาํหนดไว้ 
 
โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชนที์�กาํหนดไวถ้กูคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที�เกิดจากการทาํงานของพนกังานในปัจจุบนัและในงวดก่อน ๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื�อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดเป็นอตัรา ณ วนัที�รายงานจากพนัธบตัร
รัฐบาล ซึ� งมีระยะเวลาครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาครบกาํหนดชาํระภาระผกูพนัของกลุ่มบริษทั และสกลุเงิน
เดียวกบัสกลุเงินของผลประโยชนที์�คาดวา่จะจ่าย 
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การคาํนวณนั*นจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�ไดรั้บอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้ 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั*งหมดที�เกิดขึ*นจากโครงการ
ผลประโยชน์ที�กาํหนดไว ้และรับรู้ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการผลประโยชนที์�กาํหนดไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายพนกังาน
ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื3นของพนักงาน 
 
กลุ่มบริษทัจดัให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนกังานไดแ้ก่โครงการเงินรางวลัการปฏิบติังานครบ
กาํหนดระยะเวลา 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของบริษทัที�เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตให้กบัพนกังานที�
เข้าเงื�อนไขที�บริษทักาํหนดเพื�อเป็นการตอบแทนพนักงานจากการทาํงานในปัจจุบันและในงวดก่อนๆ ก่อนที�
พนกังานจะเกษียณอายุ ภาระผกูพนัในงบแสดงฐานะการเงินแสดงมูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของ
พนกังาน ซึ�งภาระผกูพนัดงักล่าวคาํนวณโดยใชวิ้ธีเดียวกนักบัโครงการผลประโยชนที์�กาํหนดไว ้ 
 
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์      
 

 มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื*อหุน้ ณ วนัที�ใหสิ้ทธิแก่พนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานพร้อมๆ ไปกบัการเพิ�มขึ*นใน
ส่วนของผูถื้อหุน้ โดยจะบนัทึกเป็นส่วนเพิ�มในรายการ “สาํรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ”์ ในส่วน
ของผูถื้อหุน้   ตลอดระยะเวลาที�พนกังานสามารถเขา้ใชสิ้ทธิไดอ้ยา่งไม่มีเงื�อนไข  จาํนวนที�รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายจะถูก
ปรับปรุงเพื�อใหส้ะทอ้นถึงจาํนวนสิทธิซื*อหุน้ที�แทจ้ริงซึ� งเขา้เงื�อนไขการใหบ้ริการที�เกี�ยวขอ้งและเงื�อนไขการไดรั้บ
สิทธิที�ไม่ใช่เงื�อนไขเรื�องตลาดทุน โดยกลุ่มบริษทัจะโอนรับรู้ “สาํรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ”์ ไป
เป็น “ส่วนเกินมลูค่าหุน้” เมื�อมีการใชสิ้ทธิซื*อหุน้ตามสดัส่วนของการใชสิ้ทธิ 
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(ด) ประมาณการหนี-สิน 
 

ประมาณการหนี* สินจะรับรู้กต่็อเมื�อกลุ่มบริษทัมีภาระหนี* สินตามกฎหมายที�เกิดขึ*นในปัจจุบนัหรือที�ก่อตวัขึ*นอนัเป็น
ผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื�อ
ชาํระภาระหนี* สินดงักล่าว ประมาณการหนี* สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที�จะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัรา
คิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงภาษีเงินได ้เพื�อใหส้ะทอ้นจาํนวนที�อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ� งแปรไปตาม
เวลาและความเสี�ยงที�มีต่อหนี* สิน ประมาณการหนี* สินส่วนที�เพิ�มขึ* นเนื�องจากเวลาที�ผ่านไปรับรู้เป็นตน้ทุนทาง
การเงิน 

 

(ต)  รายได้ 

 
รายได้เบี/ยประกัน 
 
เบี*ยประกนัชีวิตบนัทึกเป็นรายไดห้ลงัจากหกัเบี*ยประกนัภยัต่อและส่งคืนเมื�อกรมธรรมมี์ผลบงัคบัใชแ้ละไดรั้บชาํระ
เบี*ยสาํหรับเบี* ยประกนัรับปีแรก สาํหรับเบี*ยประกนัรับปีต่อเบี* ยประกนัชีวิตบนัทึกเป็นรายไดเ้มื�อครบกาํหนดชาํระ 
และกรมธรรมน์ั*นยงัมีผลคุม้ครอง ณ วนัที�รายงาน 
 
เบี*ยประกนัภยัรับล่วงหนา้ถือเป็นรายไดเ้มื�อถึงวนัครบกาํหนดชาํระ 

 
เบี /ยประกัยภัยต่อ 
 
เบี*ยประกยัภยัต่อรับรู้เมื�อความเสี�ยงถกูโอนใหก้บับริษทัประกนัภยัต่อ 
 
รายได้ค่าเช่าและบริการ 
 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า ค่าใชจ่้ายเริ�มแรกที�เกิดขึ*นเป็น
การเฉพาะเพื�อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ� งของค่าเช่าทั*งสิ*นตามสัญญา ค่าเช่าที�อาจเกิดขึ*นรับรู้เป็นรายไดใ้น
รอบระยะเวลาบญัชีซึ�งค่าเช่านั*นเกิดขึ*น 
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รายได้จากการลงทุนสุทธิ 
 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิประกอบดว้ย เงินปันผลและดอกเบี* ยรับจากการลงทุน  เงินให้กูย้ืมและเงินฝากธนาคารซึ� ง
สุทธิจากค่าใชจ่้ายในการลงทุน  
 
เงินปันผลรับ 
 
เงินปันผลรับบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนในวนัที�กลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 
ดอกเบี/ยรับ 
 
ดอกเบี*ยรับบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   
 
ดอกเบี* ยรับจากเงินให้กูย้ืมถือเป็นรายไดต้ามระยะเวลาของเงินให้กูย้ืมโดยคาํนวณจากยอดเงินตน้ที�คงคา้ง กลุ่มบริษทั                  
ไม่รับรู้รายไดส้าํหรับดอกเบี*ยของเงินกูย้ืมรายที�ผิดนดัชาํระดอกเบี*ยติดต่อกนัเกินหกเดือนหรือใชเ้กณฑเ์งินสด 

 

(ถ) ค่าใช้จ่าย 
 
เงินที3ต้องจ่ายตามกรมธรรม์ประกันชีวิต 
 
เงินที�ตอ้งจ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัชีวิตบนัทึกเมื�อไดรั้บแจง้หรือเมื�อกรมธรรมค์รบกาํหนดการจ่ายผลประโยชน์

 ตามที�ระบุไวใ้นกรมธรรม ์
 
ค่าจ้างและค่าบาํเหนจ็ 
 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จถือเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีที�เกิดขึ*น 
 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 
 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนแสดงตามมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าใชจ่้ายอื�นที�เกี�ยวขอ้งและรายการปรับปรุงค่าสินไหมของงวดปัจจุบนัและงวดก่อนที�เกิดขึ*นในระหว่างปี หกัดว้ย
ค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกนัภยัต่อที�เกี�ยวขอ้ง  
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ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจะรับรู้เมื�อไดรั้บแจง้จากผูเ้อาประกนัตามจาํนวนที�
ผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มลูค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุน
ประกนัของกรมธรรมที์�เกี�ยวขอ้ง 
 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อ ต้นทุนในการรับประกันภัย และค่าใช่จ่ายในการลงทุน 
 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัต่อ ตน้ทุนในการรับประกนัภยั และค่าใช่จ่ายในการลงทุนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน
เป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
 
สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
 
รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญา  
 
ค่าเช่าที�อาจเกิดขึ*นตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั*นตํ�าที�ตอ้งจ่ายตามระยะเวลาที�คงเหลือของสญัญาเช่า เมื�อไดรั้บ
การยืนยนัการปรับค่าเช่า 
 

(ท) ภาษเีงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องปี
ปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่รายการที�รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 
 
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีที�คาดวา่จะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีที�
ตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีที�ประกาศใชห้รือที�คาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที�รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษี
ที�เกี�ยวกบัรายการในปีก่อนๆ  
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั�วคราวที�เกิดขึ*นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหนี* สินและจาํนวนที�ใช้เพื�อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื�อเกิดจากผล
แตกต่างชั�วคราวต่อไปนี*   การรับรู้ค่าความนิยมในครั* งแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหนี* สินในครั* งแรกซึ�งเป็นรายการที�
ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั*นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที�เกี�ยวขอ้ง
กบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
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การวดัมลูค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีที�จะเกิดจากลกัษณะวิธีการที�กลุ่มบริษทั
คาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหนี* สินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัที�สิ*นรอบระยะเวลาที�
รายงาน 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมลูค่าโดยใชอ้ตัราภาษีที�คาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชั�วคราวเมื�อมีการกลบัรายการโดยใช้
อตัราภาษีที�ประกาศใชห้รือที�คาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที�รายงาน  
 
ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดปั้จจุบันและภาษีเงินได้รอตดับัญชี กลุ่มบริษทัต้องคาํนึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีที�ไม่แน่นอนและอาจทาํใหจ้าํนวนภาษีที�ตอ้งจ่ายเพิ�มขึ*น และมีดอกเบี*ยที�ตอ้งชาํระ  กลุ่มบริษทัเชื�อว่า
ไดต้ั*งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดที้�จะจ่ายในอนาคต ซึ� งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลาย
ปัจจยัรวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินนี*อยู่บนพื*นฐานการประมาณ
การและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเกี�ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเกี�ยวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํให้
กลุ่มบริษทัเปลี�ยนการตดัสินใจโดยขึ*นอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายที�มีอยู ่ การเปลี�ยนแปลงในภาษีเงิน
ไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นปีที�เกิดการเปลี�ยนแปลง 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี* สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้มื�อบริษทัมีสิทธิตาม
กฎหมายที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนี* สินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดนี้*
ประเมินโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับหน่วย
ภาษีต่างกนันั*นกิจการมีความตั*งใจจะจ่ายชาํระหนี* สินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั*งใจ
จะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหนี* สินในเวลาเดียวกนั 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเมื�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่กาํไรเพื�อเสียภาษีในอนาคต
จะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวนัที�รายงานและจะถกูปรับลดลงเท่าที�ประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถกูใชป้ระโยชนจ์ริง 

 

(ธ)  กาํไรต่อหุ้น  
 

กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุน้ขั*นพื*นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดสาํหรับหุน้สามญั  กาํไรต่อหุน้ขั*นพื*นฐานคาํนวณ
โดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ*าหนกัที�ออกจาํหน่าย
ระหว่างปี กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัที�ปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้น
สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ*าหนกัที�ออกจาํหน่าย และผลกระทบของตราสารที�อาจเปลี�ยนเป็นหุน้สามญัปรับลดทั*งหมดและ
สิทธิซื*อหุน้ของพนกังาน   
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(น) รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการดาํเนินงานของส่วนงานที�รายงานต่อกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของบริษทั (ผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้าน                  
การดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที�เกิดขึ*นจากส่วนงานดาํเนินงานนั*นโดยตรงรวมถึงรายการที�ไดรั้บการปันส่วน
อยา่งสมเหตุสมผล   
 

4 การซื4อธุรกจิ 

 

เมื�อวนัที� 7 กรกฎาคม 2557 กลุ่มบริษทัไดม้าซึ� งอาํนาจควบคุมในบริษทั บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จาํกัด 
(“บริษทัย่อย”) ซึ� งเป็นบริษทัที�ประกอบกิจการนายหนา้ประกนัวินาศภยั โดยการซื*อหุน้ทุนและสิทธิออกเสียงในบริษทั
ร้อยละ 84 ทาํให้กลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในบริษทั บีแอลเอ อนัชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั เพิ�มขึ*นจากเดิมร้อยละ 15    
เป็นร้อยละ 99 (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10) 
 

สินทรัพยแ์ละหนี* สินของบริษทัยอ่ย ณ วนัซื*อธุรกิจ ประกอบดว้ยรายการต่อไปนี*   
 

 จาํนวนเงนิ 

 (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,020 
ลกูหนี*การคา้และลกูหนี* อื�น 1,328 
สินทรัพยอื์�น 589 
เจา้หนี*การคา้และเจา้หนี* อื�น (6,666) 
หนี* สินอื�น (276) 

มูลค่าตามบัญชี/มูลค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์และหนี4สินสุทธิที'ระบุได้ (3,005) 

หัก ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม (30) 

สินทรัพย์สุทธิจากการได้มา (2,975) 

ค่าความนิยมจากการซื*อธุรกิจ 4,955 

สิ'งตอบแทนที'โอนให้ทั4งหมด 1,980 

 
บริษทัได้นําสินทรัพยแ์ละหนี* สินตั* งแต่วนัซื* อบริษัทย่อยดังกล่าวมาจัดทํางบการเงินรวมสําหรับปีสิ*นสุดวนัที�                  
31 ธันวาคม 2557 ทั*งนี*ตั*งแต่วนัซื*อธุรกิจบริษทัย่อยดงักล่าวมีรายไดร้วมเป็นจาํนวนเงิน 1.8 ลา้นบาท และขาดทุน
เป็นจาํนวนเงิน 3.0 ลา้นบาท ซึ� งรวมเป็นส่วนหนึ�งของผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารคาดวา่หากกลุ่ม
บริษทัไดมี้การซื*อธุรกิจตั*งแต่วนัที� 1 มกราคม 2557 กลุ่มบริษทัจะมีรายไดร้วมจาํนวนเงิน 3.9 ลา้นบาท และมีขาดทุน
เป็นจาํนวนเงิน 5.6 ลา้นบาท สาํหรับปีสิ*นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557  
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5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2557  2557  2556 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 4,224 4,223 10,818 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํหนดระยะเวลาจ่ายคืน 874,391 870,300 1,320,373 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อสิ*นกาํหนดระยะเวลา 6,950,000 6,950,000 1,310,000 

รวมเงนิสดและเงนิฝากสถาบันการเงนิ 7,828,615 7,824,523 2,641,191 

 หัก  เงินฝากธนาคารที�มีระยะเวลาครบกาํหนดเกินกวา่    
         3 เดือนนบัแต่วนัไดม้า       (5,260,000) (5,260,000) (1,310,000) 

 บวก  เงินลงทุนที�มีระยะเวลาครบกาํหนดไม่เกิน    
         3 เดือนนบัแต่วนัไดม้า       3,138,949 3,138,949 - 

รวมเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 5,707,564 5,703,472 1,331,191 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 เป็นสกลุเงินบาททั*งหมด 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัไดมี้วงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคารไวเ้ป็นจาํนวนทั*งสิ*น 21 ลา้นบาท (2556: 
จาํนวน 21 ล้านบาท) และยงัไม่ไดเ้บิกใช ้ณ วนัสิ*นปี 

 

6 เบี4ยประกนัภัยค้างรับ  
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 เบี*ยประกนัภยัคา้งรับจาํแนกตามอาย ุมีดงันี*  
 

 งบการเงนิรวม/   

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2557  2556 

   ตวัแทน      ตวัแทน   

 ผูเ้อา  และ    ผูเ้อา  และ   

 ประกนั  นายหนา้  รวม  ประกนั  นายหนา้  รวม 

 (พันบาท) 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 1,643,589 36,847 1,680,436 1,779,023 28,355 1,807,378 

เกินกาํหนดชาํระ       

   ไม่เกิน 30 วนั 3,018 23,354 26,372 1 13,276 13,277 

30 วนั ถึง 60 วนั 271 14,121 14,392 14,696 2,067 16,763 

60 วนั ถึง 90 วนั 23 1,271 1,294 - 1,029 1,029 

90 วนั ถึง 1 ปี 428 1,521 1,949 135 365 500 

   เกินกวา่ 1 ปี 331 459 790 326 393 719 

รวมเบี4ยประกนัภยัค้างรับ 1,647,660 77,573 1,725,233 1,794,181 45,485 1,839,666 
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สําหรับเบี* ยประกันภัยค้างรับรายบุคคลซึ� งมีมูลค่าเงินสดและค้างรับเกินกว่าระยะเวลาที�บริษทัผ่อนผนัให้แก่ลูกค้า          
เบี*ยประกนัภยัคา้งรับดงักล่าวจะถูกชาํระโดยอตัโนมติัจากการอนุมติัใหกู้ย้ืมโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั ทั*งนี*
ขึ*นอยูก่บัมลูค่าเงินสดของกรมธรรมด์งักล่าว 

 

7 ลูกหนี4และสินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ 

 

 

 งบการเงนิรวม /

งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 

งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 

  2557  2556 
  (พันบาท) 
เงินคา้งรับเกี�ยวกบัการประกนัภยัต่อ 445,314 499,187 
ส่วนแบ่งหนี* สินจากสญัญาประกนัภยัของบริษทัประกนัภยัต่อ 318,471 290,901 

ลูกหนี4และสินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ 763,785 790,088 

 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 เงินคา้งรับเกี�ยวกบัการประกนัภยัต่อจาํแนกตามอายแุสดง มีดงันี*  
 

 

 งบการเงนิรวม / 

งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 

งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 

  2557  2556 
  (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 445,314 499,187 

เงนิค้างรับเกี'ยวกบัการประกนัภัยต่อ 445,314 499,187 
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8 เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 

8.1  ประเภทเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 
8.1.1  เงินลงทุนเพื�อคา้ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 

 

ราคาทุน/
ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 
กาํไรที�ยงัไม่
เกิดขึ*นจริง 

ขาดทุนที�ยงั 
ไม่เกิดขึ*นจริง มูลค่ายติุธรรม 

ร้อยละต่อ
สินทรัพยร์วม 

ราคาทุน/
ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 
กาํไรที�ยงัไม่
เกิดขึ*นจริง 

ขาดทุนที�ยงั 
ไม่เกิดขึ*นจริง มูลค่ายติุธรรม 

ร้อยละต่อ
สินทรัพยร์วม 

 (พันบาท) (พันบาท)  

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ           
พนัธบตัรรัฐบาลไทย - - - - - 100,057 20 (19) 100,058 0.06 
           

หลักทรัพย์เอกชน           
หน่วยลงทุน 17,045 25 - 17,070 0.01 - - - - - 

รวมเงินลงทุนเพื'อค้า  17,045 25 - 17,070 0.01 100,057 20 (19) 100,058 0.06 

 
8.1.2 เงินลงทุนเผื�อขายประกอบดว้ย 
 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 

 

ราคาทุน/ 
ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 
กาํไรที�ยงัไม่
เกิดขึ*นจริง 

ขาดทุนที�ยงั
ไม่เกิดขึ*นจริง มูลค่ายติุธรรม 

ร้อยละต่อ
สินทรัพยร์วม 

ราคาทุน/ 
ราคาทุนตดั

จาํหน่าย 
กาํไรที�ยงัไม่
เกิดขึ*นจริง 

ขาดทุนที�ยงั
ไม่เกิดขึ*นจริง มูลค่ายติุธรรม 

ร้อยละต่อ
สินทรัพยร์วม 

 (พันบาท)  (พันบาท)  
หลักทรัพย์รัฐบาลและ                     

รัฐวิสาหกิจ           

พนัธบตัรรัฐบาลไทย 691,616 50,567 - 742,183 0.34 1,789,646 37,803 (5,912) 1,821,537 1.06 

รวม 691,616 50,567 - 742,183 0.34 1,789,646 37,803 (5,912) 1,821,537 1.06 
           

หลักทรัพย์เอกชน           
หุ้นทุน 7,252,996 6,470,416 (187,828) 13,535,584 6.28 7,609,881 5,371,621 (90,083) 12,891,419 7.50 

หน่วยลงทุน 5,734,721 183,479 (77,769) 5,840,431 2.71 4,009,663 122,781 (325,051) 3,807,393 2.22 

รวม 12,987,717 6,653,895 (265,597) 19,376,015 8.99 11,619,544 5,494,402 (415,134) 16,698,812 9.72 
           

หลักทรัพย์ต่างประเทศ           

หน่วยลงทุน 1,320,628 574,055 - 1,894,683 0.88 1,213,438 453,883 - 1,667,321 0.97 

รวม 1,320,628 574,055 - 1,894,683 0.88 1,213,438 453,883 - 1,667,321 0.97 

รวมเงินลงทุนเผื'อขาย  14,999,961 7,278,517 (265,597) 22,012,881 10.21 14,622,628 5,986,088 (421,046) 20,187,670 11.75 
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8.1.3  เงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนดประกอบดว้ย 
 

 งบการเงินรวม/   
 งบการเงินเฉพาะกจิการ  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2557  2556 
 ราคาทุน/ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย  
ร้อยละต่อ 

สินทรัพยร์วม 
 ราคาทุน/ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย  
ร้อยละต่อ 

สินทรัพยร์วม 
 (พันบาท)    (พันบาท)   
หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ        
พนัธบตัรรัฐบาลไทย 91,572,879 42.48 83,649,675 48.69 
พนัธบตัรรัฐวสิาหกิจ 17,055,842 7.91 16,601,882 9.66 
หุน้กู ้ 5,443,244 2.52 2,794,134 1.63 
ตัxวสัญญาใชเ้งิน 2,500,000 1.16 2,500,000 1.46 
รวม 116,571,965 54.07 105,545,691 61.44 
     

หลกัทรัพย์เอกชน     
ตัxวสัญญาใชเ้งินและตัxวแลกเงิน 9,891,752 4.59 10,981,685 6.39 
หุน้กู ้ 22,668,311 10.51 10,169,377 5.92 
รวม 32,560,063 15.10 21,151,062 12.31 
     

หลกัทรัพย์ต่างประเทศ     
พนัธบตัร 2,553,909 1.18 2,608,107 1.52 
หุน้กู ้ 18,560,605 8.61 10,687,918 6.22 
ตัxวแลกเงิน 654,481 0.30 - - 
รวม 21,768,995 10.09 13,296,025 7.74 
     

เงินฝากสถาบันการเงินที'ครบ 

 กาํหนดเกนิกว่า 3 เดอืน 

 นับแต่วันได้มา 

 

 

 

 
เงินฝากธนาคารพาณิชย ์ 4,960,000 2.30 1,010,000 0.59 
บตัรเงินฝาก 300,000 0.14 300,000 0.17 
รวม 5,260,000 2.44 1,310,000 0.76 
     

รวมเงินลงทุนที'จะถือจนครบกาํหนด 176,161,023 81.70 141,302,778 82.25 
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8.1.4  เงินลงทุนทั�วไปประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2557 2556 
 

ราคาทุน 
ร้อยละต่อ

สินทรัพยร์วม ราคาทุน 
ร้อยละต่อ

สินทรัพยร์วม 
 (พันบาท)  (พันบาท)  

เงินลงทุนที�ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด                            
ในประเทศ 29,588 0.01 29,888 0.02 
ต่างประเทศ 17,074 0.01 17,074 0.01 

รวมเงินลงทุนทั'วไป 46,662 0.02 46,962 0.03 
 

 
 

 

8.2 ระยะเวลาคงเหลอืของตราสารหนี4 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 เงินลงทุนในตราสารหนี* ที�จดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื�อขาย และเงินลงทุนที�จะ
ถือจนครบกาํหนดจาํแนกตามระยะเวลาครบกาํหนด มีดงันี*  
 

 งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2557 
 ครบกาํหนด 
 1 ปี  1 ปี ถึง 5 ปี  เกิน 5 ปี  รวม 
 (พันบาท) 
เงินลงทุนเผื"อขาย     
ตราสารหนี* รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ -  536,046  155,570  691,616 
บวก ผลกาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ*นจริงจากการ    
    เปลี�ยนแปลงในมลูค่ายติุธรรม    
           ของเงินลงทุน -  38,481  12,086  50,567 
รวมเงนิลงทุนเผื'อขาย -  574,527  167,656  742,183 
    

เงินลงทุนที"จะถอืจนครบกาํหนด    
ตราสารหนี* รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 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 
เงินฝากธนาคารที�มีระยะเวลาครบกาํหนด        
    เกินกวา่ 3 เดือนนบัแต่วนัไดม้า 3,860,000  1,400,000  -  5,260,000 
รวมเงนิลงทุนที'จะถือจนครบกาํหนด 7,379,588  17,799,293  150,982,142  176,161,023 
        

รวมเงนิลงทุนในตราสารหนี4 7,379,588  18,373,820  151,149,798  176,903,206 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556 
 ครบกาํหนด 
 1 ปี  1 ปี ถึง 5 ปี  เกิน 5 ปี  รวม 
  (พันบาท) 

เงินลงทุนเพื"อค้า   

ตราสารหนี* รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - 100,057 100,057 
บวก ผลกาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ*นจริงจากการ     
           เปลี�ยนแปลงในมลูค่ายติุธรรม     
           ของเงินลงทุน - - 1 1 

รวมเงนิลงทุนเพื'อค้า - - 100,058 100,058 
     

เงินลงทุนเผื"อขาย     

ตราสารหนี* รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 491,341 1,298,305 1,789,646 
บวก  ผลกาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ*นจริงจากการ     
    เปลี�ยนแปลงในมลูค่ายติุธรรม     
    ของเงินลงทุน - 9,459 22,432 31,891 

รวมเงนิลงทุนเผื'อขาย - 500,800 1,320,737 1,821,537 
    

เงินลงทุนที"จะถอืจนครบกาํหนด   
ตราสารหนี* รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 932,679 8,663,799  95,949,213  105,545,691 
ตราสารหนี*ภาคเอกชน 1,335,000 3,975,000  15,841,062  21,151,062 
ตราสารหนี* ต่างประเทศ 490,175 3,332,505  9,473,345  13,296,025 
เงินฝากธนาคารที�มีระยะเวลาครบกาํหนด       
    เกินกวา่ 3 เดือนนบัแต่วนัไดม้า 1,010,000 300,000   1,310,000 
รวมเงนิลงทุนที'จะถือจนครบกาํหนด  3,767,854 16,271,304  121,263,620  141,302,778 
       

รวมเงนิลงทุนในตราสารหนี4  3,767,854 16,772,104  122,684,415  143,224,373 
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษทัไดล้งทุนในเงินลงทุนต่างประเทศตามราคาตามสัญญาเป็นจาํนวนเงิน
เท่ากบั  640 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่ากบั 20,200  ลา้นบาท และจาํนวน 652 ลา้นเยน หรือเทียบเท่า 184 
ลา้นบาท (2556: 407 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่ากับ 12,719 ล้านบาท) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาแลกเปลี�ยน
เงินตราต่างประเทศ และสัญญาซื*อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากการผนัผวนอตัรา
แลกเปลี�ยนของเงินลงทุนดงักล่าว 
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8.3 ผลต่างจากการเปลี'ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมสุทธิของมูลค่าเงนิลงทุนเผื'อขาย 
 

 

งบการเงนิรวม/ 

งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ  

งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 

 2557  2556 
 (พันบาท) 
ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 / 2556 5,489,072 6,441,716 
ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายติุธรรมสุทธิของส่วนของผูถื้อหุน้ 2,290,467 (583,550) 
ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายติุธรรมสุทธิ   
   ของส่วนที�โอนไปกาํไรหรือขาดทุน (856,316) (369,094) 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 / 2556 6,923,223 5,489,072 
หัก  ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (1,384,645) (1,097,814) 

ผลต่างจากการเปลี'ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรม   

   สุทธิของมูลค่าเงนิลงทุนเผื'อขาย - สุทธิจากภาษ ี 5,538,578 4,391,258 
 

8.4 เงนิลงทุนในตราสารหนี4ที'มอีนุพนัธ์แฝง  
 

เงินลงทุนในตราสารหนี* ที�มีอนุพนัธ์แฝง ที�กลุ่มจดัประเภทเป็นเงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด มีดงันี*  
 

(ก) ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในตัxวสัญญาใช้เงินและตัxวแลกเงินจาํนวน 600 ล้านบาท            
(2556: 900 ล้านบาท) ซึ� งออกโดยธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ และสาขาของธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ อายุ
คงเหลือประมาณ 5-14 ปี (2556: 6-15 ปี) และมีเงื�อนไขโดยผูอ้อกตราสารมีสิทธิในการชาํระคืนก่อนกาํหนด
หรือเรียกเงินฝากเพิ�ม 

 

(ข) ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในตัxวสัญญาใช้เงินและตัxวแลกเงินจาํนวน 2,050 ลา้นบาท          
(2556 : 1,810 ล้านบาท) ซึ� งออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 2 ปี (2556: 3 ปี) 
และเงื�อนไขโดยผูอ้อกตราสารมีสิทธิในการชาํระคืนก่อนกาํหนดและทยอยฝากเงินเพิ�มทุกเดือน และบริษทั
จะไดรั้บเงินตน้พร้อมดอกเบี*ยเมื�อครบกาํหนดตามสญัญา 
 

(ค) ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในตัxวสัญญาใช้เงินและตัxวแลกเงินจาํนวนรวม 3,600 ลา้นบาท        
(2556 : 3,600 ล้านบาท) ซึ� งออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ มีอายคุงเหลือประมาณ 5 - 8 ปี (2556: 6-9 
ปี) และมีดอกเบี*ยอา้งอิงกบัอตัราตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล (CMT Index) 
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(ง) ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในตัxวสัญญาใชเ้งินและตัxวแลกเงินจาํนวนรวม 2,805 ลา้นบาท        
(2556 : 2,340 ล้านบาท) ซึ� งออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 6-14 ปี (2556:       
6 - 15 ปี) และมีเงื�อนไขของการเวนคืนตัxวสัญญาใชเ้งินและตัxวแลกเงินดงักล่าวเมื�อเกิดผลกระทบจากเครดิต 
(Credit Event) กบัหลกัทรัพยอ์า้งอิง 

 

(จ) ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในตัxวสัญญาใช้เงินและตัxวแลกเงินจาํนวนรวม 758 ลา้นบาท           
(2556: 720 ล้านบาท) ซึ� งออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 19 ปี (2556: 20 ปี) 
โดยธนาคารดงักล่าววางพนัธบตัรรัฐบาลคิดเป็นอตัราร้อยละ 70 - 80  ของมูลค่าตัxวสัญญาใชเ้งินและตัxวแลก
เงินที�ออกเพื�อเป็นหลกัประกนั และมีเงื�อนไขของการเวนคืนตัxวสัญญาใชเ้งินและตัxวแลกเงินดงักล่าวเมื�อเกิด
ผลกระทบจากเครดิต (Credit Event) กบัหลกัทรัพยอ์า้งอิง 

 

8.5 รายการเคลื'อนไหวของเงนิลงทุน 
 

 รายการเคลื�อนไหวในระหวา่งปีสิ*นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ของเงินลงทุนเพื�อคา้ เงินลงทุนเผื�อขาย เงิน
ลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด และเงินลงทุนทั�วไป มีดงันี*  
 

 

 งบการเงนิรวม/ 
งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ  
งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 
 หมายเหต ุ 2557  2556 
 (พันบาท) 
เงินลงทุนเพื"อค้า    
ณ วนัที� 1 มกราคม  100,058 477,236 
ซื*อระหวา่งปี  62,663 2,259,274 
ขายระหวา่งปี  (145,675) (2,635,699) 
รายการปรับปรุงมลูค่าและการตดัจาํหน่าย  24 (753) 
ณ วนัที' 31 ธันวาคม  17,070 100,058 
   

เงินลงทุนเผื"อขาย   
ณ วนัที� 1 มกราคม 20,187,670 18,395,331 
ซื*อระหวา่งปี 3,537,753 4,912,928 
ขายระหวา่งปี (3,138,274) (2,246,226) 
ลดทุนระหวา่งปี (16,211) (15,415) 
รายการปรับปรุงมลูค่าและการตดัจาํหน่าย 1,441,943 (858,948) 
ณ วนัที' 31 ธันวาคม 22,012,881 20,187,670 
เงินลงทุนที"จะถอืจนครบกาํหนด   
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 งบการเงนิรวม/ 
งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ  
งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 
 หมายเหต ุ 2557  2556 
ณ วนัที� 1 มกราคม  141,302,778 115,723,501 
ซื*อระหวา่งปี   39,221,863 41,209,071 
ไถ่ถอนระหวา่งปี (5,161,952) (2,883,923) 
ขายระหวา่งปี (270,096) (3,815,938) 
รายการปรับปรุงมลูค่าและการตดัจาํหน่าย 1,068,430 (8,929,933) 

ณ วนัที' 31 ธันวาคม 176,161,023 141,302,778 
   

เงินลงทุนทั"วไป   

ณ วนัที� 1 มกราคม   46,962 46,962 
ซื*อระหวา่งปี 10 3,660 - 
จดัประเภทใหม่ 10 (3,960) - 

ณ วนัที' 31 ธันวาคม 46,662 46,962 
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9 เงนิให้กู้ยมืและดอกเบี4ยค้างรับ 

 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 เงินใหกู้ย้ืมและดอกเบี*ยคา้งรับ จาํแนกตามอายลุกูหนี*  มีดงันี*  
 

 งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2557 
 เงินใหกู้ย้ืมและดอกเบี*ยคา้งรับ 
 กรมธรรมป์ระกนัภยั ทรัพยส์ินจาํนอง     
 เป็นประกนั เป็นประกนั อื�น ๆ รวม  
  ดอกเบี*ย  ดอกเบี*ย  ดอกเบี*ย  ดอกเบี*ย  

ระยะเวลาคา้งชาํระ เงินตน้ คา้งรับ* เงินตน้ คา้งรับ* เงินตน้ คา้งรับ* เงินตน้ คา้งรับ* รวม 
(พันบาท) 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 4,250,986 299,022 444,824 820 15,605 - 4,711,415 299,842 5,011,257 
เกินกวา่กาํหนดชาํระ          
    นอ้ยกวา่ 3 เดือน - - 22,295 97 - - 22,295 97 22,392 
 6  เดือน ถึง 12 เดือน - - 211 - - - 211 - 211 
 เกินกวา่ 12 เดือนขึ*นไป - - 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 

หัก ค่าเผื�อหนี*สงสยัจะสูญ - - (66) (80) - - (66) (80) (146) 

เงนิให้กู้ยมืและดอกเบี4ยค้างรับ - สุทธิ 4,250,986 299,022 468,413 916 15,658 2 4,735,057 299,940 5,034,997 

 

*  แสดงรวมอยูใ่นรายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับในงบแสดงฐานะการเงิน 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556 

 เงินใหกู้ย้ืมและดอกเบี*ยคา้งรับ 

 กรมธรรมป์ระกนัภยั ทรัพยส์ินจาํนอง     

 เป็นประกนั เป็นประกนั อื�น ๆ รวม  

  ดอกเบี*ย  ดอกเบี*ย  ดอกเบี*ย  ดอกเบี*ย  

ระยะเวลาคา้งชาํระ เงินตน้ คา้งรับ* เงินตน้ คา้งรับ* เงินตน้ คา้งรับ* เงินตน้ คา้งรับ* รวม 

(พันบาท) 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,163,866 225,984 344,316 230 15,968 - 3,524,150 226,214 3,750,364 

เกินกวา่กาํหนดชาํระ          

 6 เดือน ถึง 12 เดือน - - 303 3 - - 303 3 306 

 เกินกวา่ 12 เดือนขึ*นไป - - 1,187 79 120 2 1,307 81 1,388 

รวม 3,163,866 225,984 345,806 312 16,088 2 3,525,760 226,298 3,752,058 

หัก ค่าเผื�อหนี*สงสยัจะสูญ - - (66) (80) - - (66) (80) (146) 

เงนิให้กู้ยมืและดอกเบี4ยค้างรับ - สุทธิ 3,163,866 225,984 345,740 232 16,088 2 3,525,694 226,218 3,751,912 
 

* แสดงรวมอยูใ่นรายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

เงินใหกู้ย้ืมโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนัเป็นเงินใหกู้ย้ืมแก่ผูเ้อาประกนั โดยใหกู้ใ้นวงเงินไม่เกินมูลค่าเงินสดของกรมธรรม ์และคิดดอกเบี*ยในอตัราไม่เกินกวา่อตัราร้อยละ 
4.5-8.0 ต่อปี (2556: อัตราร้อยละ 4.5-8.0 ต่อปี) ซึ� งเป็นอตัราดอกเบี*ยที�ไดร้ับการอนุมตัิจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
 

เงินให้กูย้ืมแก่พนกังาน กาํหนดวงเงินกูย้ืมให้แก่พนกังานแต่ละรายโดยกรณีบุคคลคํ*าประกนัดว้ยวงเงินสูงสุดที� 0.1 ลา้นบาท (2556: จาํนวนเงินไม่เกิน 0.1 ล้านบาท) ซึ� งคิดอตัรา
ดอกเบี*ยร้อยละ 6 ต่อปี (2556 : อัตราร้อยละ 6.0 ต่อปี) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557  เงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังานมีจาํนวนเงิน 16 ลา้นบาท (2556: 16 ล้านบาท) 
 

เงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังาน กรณีมีหลกัทรัพยค์ ํ*าประกนัจาํนวนเงินสูงสุดที� 50 เท่าของเงินเดือนรายเดือน ซึ�งคิดอตัราดอกเบี*ยร้อยละ 5.00 - 6.25  ต่อปี (2556: อัตราร้อยละ 5.00 - 6.25 ต่อปี) ณ วนัที�                            
31 ธนัวาคม 2557 เงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังาน กรณีมีหลกัทรัพยค์ ํ*าประกนั มีจาํนวนเงิน 53 ลา้นบาท (2556: 57 ล้านบาท) 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

  2557 

  (พันบาท) 

ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 (เงินลงทุนทั�วไป) 300 
ซื*อเงินลงทุน 3,660 
ค่าเผื�อการดอ้ยค่า - 

ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2557 3,960 

 
การซื/อเงินลงทุน 
 
เมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม 2557 บริษทัไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยัเพื�อเพิ�มสัดส่วนการลงทุนในบริษทั บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั โดยเพิ�มการลงทุนจาก
ร้อยละ 15 เป็น ร้อยละ 99 ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ 
 
เมื�อวนัที� 7 กรกฎาคม 2557 บริษทัไดซื้*อหุน้สามญัจากผูถื้อหุน้เดิมจาํนวน 168,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
เป็นจาํนวนเงิน 1.68 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัมีส่วนไดเ้สียในบริษทั บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั เพิ�มขึ*นจาก
ร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 99  
 
เมื�อวนัที� 28 กรกฎาคม 2557 บริษทั บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั ไดเ้พิ�มทุนจากจาํนวน 2.0 ลา้นบาท เป็น
จาํนวน 4.0 ลา้นบาท และบริษทัไดซื้*อหุ้นเพิ�มทุนดงักล่าวจาํนวน 198,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 10 บาท เป็น
จาํนวนเงิน 1.98 ลา้นบาท   
 
เมื�อวนัที�  8 สิงหาคม 2557 บริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จาํกัด ได้จดทะเบียนเพิ�มทุนจดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย ์
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เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสําหรับสําหรับปี
สิ*นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงันี*  
 

 
บริษทัยอ่ย 

 
ลกัษณะธุรกิจ 

สดัส่วนความเป็น
เจา้ของ 

 
ทุนชาํระแลว้ 

 
ราคาทุน 

 
เงินปันผลรับ  

  2557 2556 2557 2556 2557  2556 2557  2556 

  (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัทย่อยทางตรง         
บริษทั บีแอลเอ  นายหนา้ประกนั        
   อินชวัรันส์ วินาศภยั        
   โบรกเกอร์         
   จาํกดั  99 15* 4,000 2,000* 3,960 300* -  - 

รวม    3,960 300 -  - 

 
บริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย 
 
* ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 เงินลงทุนจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทั�วไปและโอนเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อยเมื�อ

วนัที� 7 กรกฎาคม 2557 
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11 ที'ดนิ อาคารและอุปกรณ์   
 
 งบการเงินรวม 

 ที�ดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร อาคารชุด 

เครื�องตกแต่ง 
ติดตั*ง และ

อุปกรณ์
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

ทรัพยสิ์น 
ไม่ใชง้าน 

ทรัพยสิ์น
ระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

 (พันบาท) 
ราคาทุน 
ณ วนัที� 1 มกราคม 2556 97,241 329,866 36,633 449,986 20,710 6,685          6,440 947,561 
ซื*อเพิ�ม 21,371 10,788 -          35,214 10,357 - 9,956    87,686 
จาํหน่ายและตดับญัชี - (1,272) - (8,936) - - - (10,208) 

โอนเขา้ (ออก) - 4,877 - - - - (4,877) - 

ณ วันที' 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557 118,612 344,259 36,633 476,264 31,067 6,685  11,519 1,025,039 

ซื*อเพิ�ม 48,199 6,611 - 27,584 4,666 - 39,049 126,109 
จาํหน่ายและตดับญัชี - - - (9,309) (9,758) (2,285) - (21,352) 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ - - - 98 - - - 98 

โอนเขา้ (ออก) - 8,022 - - - - (8,022) - 

ณ วันที' 31 ธันวาคม 2557 166,811 358,892 36,633 494,637 25,975 4,400 42,546 1,129,894 

         
ค่าเสื"อมราคาสะสม         
ณ วนัที� 1 มกราคม 2556 - 246,744 16,791 361,108 16,288 1,675 - 642,606 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - 14,588 1,832 46,496 2,999 90 - 66,005 

จาํหน่ายและตดับญัชี - (1,272) - (8,914) - - - (10,186) 

ณ วันที' 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557 - 260,060 18,623 398,690 19,287 1,765 - 698,425 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - 15,337 1,831 40,520 3,432 70 - 61,190 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ - - - 55 - - - 55 

จาํหน่ายและตดับญัชี - - - (9,261) (9,758) - - (19,019) 

ณ วันที' 31 ธันวาคม 2557 - 275,397 20,454 430,004 12,961 1,835 - 740,651 

         
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

ณ วันที' 1 มกราคม 2556 97,241 83,122 19,842 88,878 4,422 5,010 6,440 304,955 

ณ วันที' 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557 118,612 84,199 18,010 77,574 11,780 4,920   11,519 326,614 

ณ วันที' 31 ธันวาคม 2557 166,811 83,495 16,179 64,633 13,014 2,565 42,546 389,243 

 
ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซึ�งไดคิ้ดค่าเสื�อมราคาเตม็จาํนวนแลว้ 
แต่ยงัคงใชง้านอยูจ่นถึง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 มีจาํนวน 475 ลา้นบาท (2556: 432 ล้านบาท) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที�ดิน 

อาคารและ
ส่วน

ปรับปรุง
อาคาร อาคารชุด 

เครื�องตกแต่ง 
ติดตั*ง และ

อุปกรณ์
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

ทรัพยสิ์น 
ไม่ใชง้าน 

ทรัพยสิ์น
ระหวา่ง 
ก่อสร้าง รวม 

 (พันบาท) 
ราคาทุน 
ณ วนัที� 1 มกราคม 2556 97,241 329,866 36,633 449,986 20,710 6,685 6,440 947,561 
ซื*อเพิ�ม 21,371 10,788 -          35,214 10,357 - 9,956 87,686 
จาํหน่ายและตดับญัชี - (1,272) - (8,936) - - - (10,208) 

โอนเขา้ (ออก) - 4,877 - - - - (4,877) - 

ณ วันที' 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557 118,612 344,259 36,633 476,264 31,067 6,685 11,519 1,025,039 

ซื*อเพิ�ม 48,199 6,611 - 27,584 4,666 - 39,049 126,109 
จาํหน่ายและตดับญัชี - - - (9,309) (9,758) (2,285) - (21,352) 

โอนเขา้ (ออก) - 8,022 - - - - (8,022) - 

ณ วันที' 31 ธันวาคม 2557 166,811 358,892 36,633 494,539 25,975 4,400 42,546 1,129,796 

         
ค่าเสื"อมราคาสะสม         
ณ วนัที� 1 มกราคม 2556 - 246,744 16,791 361,108 16,288 1,675 - 642,606 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - 14,588 1,832 46,496 2,999 90 - 66,005 

จาํหน่ายและตดับญัชี - (1,272) - (8,914) - - - (10,186) 

ณ วันที' 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557 - 260,060 18,623 398,690 19,287 1,765 - 698,425 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - 15,337 1,831 40,520 3,432 70 - 61,190 

จาํหน่ายและตดับญัชี - - - (9,261) (9,758) - - (19,019) 

ณ วันที' 31 ธันวาคม 2557 - 275,397 20,454 429,949 12,961 1,835 - 740,596 

         
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

ณ วันที' 1 มกราคม 2556 97,241 83,122 19,842 88,878 4,422 5,010 6,440 304,955 

ณ วันที' 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557 118,612 84,199        18,010 77,574 11,780 4,920 11,519 326,614 

ณ วันที' 31 ธันวาคม 2557 166,811 83,495 16,179 64,590 13,014 2,565 42,546 389,200 

 
ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซึ�งไดคิ้ดค่าเสื�อมราคาเตม็จาํนวนแลว้ 
แต่ยงัคงใชง้านอยูจ่นถึง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 มีจาํนวน 475 ลา้นบาท (2556: 432 ล้านบาท) 
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12 ค่าความนิยม 

 
  งบการเงนิรวม 

 หมายเหต ุ 2557 
  (พันบาท) 
ราคาทุน   

ณ วนัที� 1 มกราคม  - 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ 4 4,955 

ณ วนัที' 31 ธันวาคม    4,955 

   
มลูค่าสุทธิทางบัญชี   
ณ วนัที' 1 มกราคม  - 

ณ วนัที' 31 ธันวาคม   4,955 

 

13 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 

 งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   โปรแกรม   
 โปรแกรม  คอมพิวเตอร์   
 คอมพิวเตอร์  ระหวา่งพฒันา  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน       

ณ วนัที� 1 มกราคม 2556 66,347 161 66,508 
เพิ�มขึ*น 9,551 2,674 12,225 
โอนเขา้ (ออก) 2,557 (2,557) - 

ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557 78,455 278 78,733 

เพิ�มขึ*น 3,350 1,418 4,768 
โอนออก - (1,119) (1,119) 

ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2557 81,805 577 82,382 
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 งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   โปรแกรม   
 โปรแกรม  คอมพิวเตอร์   
 คอมพิวเตอร์  ระหวา่งพฒันา  รวม 
 (พันบาท) 
ค่าตัดจาํหน่ายสะสม    

ณ วนัที� 1 มกราคม 2556 49,306 - 49,306 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 9,980 - 9,980 

ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557 59,286 - 59,286 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 10,277 - 10,277 

ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2557 69,563 - 69,563 
       

มลูค่าสุทธิทางบัญชี    

ณ วนัที' 1 มกราคม 2556 17,041 161 17,202 

ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557 19,169 278 19,447 

ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2557 12,242 577 12,819 

    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนก่อนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมของกลุ่มบริษทัและบริษทัซึ� งได้คิดค่าตดัจาํหน่ายเต็มจาํนวน
แลว้แต่ยงัคงใชง้านอยูจ่นถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 มีจาํนวน 50 ลา้นบาท (2556: 38 ล้านบาท) 

 

14 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี  

 
สินทรัพยแ์ละหนี* สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงันี*  
 

 

งบการเงนิรวม/ 

งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 

 

งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 

 

งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556   1 มกราคม 2556 
   (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,867,302 1,066,287 780,102 
หนี* สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,384,880) (1,098,048) (1,288,405) 

 สินทรัพย์ (หนี4สิน) ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 1,482,422 (31,761) (508,303) 
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รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี* สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดขึ*นในระหวา่งปีสิ*นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 
2557 และ 2556 มีดงันี*  

 

 งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  

 ณ วนัที'  

1 มกราคม 

2557  

กาํไรหรือ 
ขาดทุน 

(หมายเหต ุ32) 
กาํไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื�น  

ณ วนัที'  

31 ธันวาคม  

2557 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     

สาํรองประกนัชีวติ 1,019,005 1,795,185 - 2,814,190 
สาํรองค่าสินไหมทดแทนและ     
   ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 15,485 3,824 - 19,309 
ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย 31,542 2,006 - 33,548 
อื�น ๆ 255 - - 255 

รวม 1,066,287 1,801,015 - 2,867,302 

     

หนี-สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     

เงินลงทุนเพื�อคา้ 234 1 - 235 
ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่า     
   ยติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื�อขาย 1,097,814 - 286,831 1,384,645 

รวม 1,098,048 1 286,831 1,384,880 

     

สุทธิ (31,761) 1,801,014 (286,831) 1,482,422 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  

 ณ วนัที'  

1 มกราคม 

2556  

กาํไรหรือ 
ขาดทุน 

(หมายเหต ุ32) 
กาํไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื�น  

ณ วนัที'  

31 ธันวาคม  

2556 

 (ปรับปรุงใหม่)   (ปรับปรุงใหม่) 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี   

สาํรองประกนัชีวติ 732,915 286,090 - 1,019,005 
สาํรองค่าสินไหมทดแทนและ     
   ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 16,106 (621) - 15,485 
ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย 31,052 490 - 31,542 
อื�น ๆ 29 226 - 255 

รวม 780,102 286,185 - 1,066,287 

     

หนี-สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     

เงินลงทุนเพื�อคา้ 62 172 - 234 
ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่า     
   ยติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื�อขาย 1,288,343 - (190,529) 1,097,814 

รวม 1,288,405 172 (190,529) 1,098,048 

     

สุทธิ (508,303) 286,013 190,529 (31,761) 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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15 สินทรัพย์อื'น 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  1 มกราคม 
 2557  2557  2556  2556 
     (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
 (พันบาท) 
ค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหนา้ 69,824 69,824 81,617 93,410 

เงินมดัจาํ 62,705 62,705 23,404 19,160 
ลกูหนี*ตามสญัญาซื*อขายล่วงหนา้ 
   และแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 24,963 24,963 

 
115,305 

 
317,601 

ลกูหนี*จากการขายเงินลงทุน 10,344 10,344 138,612 193,288 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 9,768 9,768 91,970 24,460 

อื�น ๆ 9,263 12,898 11,712 17,661 

รวม 186,867 190,502 462,620 665,580 

 

16 เจ้าหนี4บริษทัประกนัภัยต่อ 

 

 

 งบการเงนิรวม/ 

งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 

 

งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 

  2557  2556 
  (พันบาท) 
เบี*ยประกนัภยัต่อคา้งจ่าย 379,722 450,009 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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17 สํารองประกนัชีวติ 

 

 

งบการเงนิรวม/ 

งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ  

งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 
 2557  2556 
 (พันบาท) 
ณ วนัที� 1 มกราคม 2557/2556  136,616,421 111,259,206 
เงินสาํรองประกนัชีวิตสาํหรับเบี*ยรับในปี   
   และสาํรองที�เพิ�มขึ*นสาํหรับกรมธรรม ์   
   ที�ยงัมีผลบงัคบั 51,630,019 34,778,277 
ผลประโยชนจ่์ายตามกรมธรรมส์าํหรับการตาย   

   การครบกาํหนดการเวนคืนกรมธรรม ์   

   ผลประโยชนแ์ละค่าสินไหมทดแทนอื�น ๆ (10,811,769) (9,421,062) 

ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2557 / 2556 177,434,671 136,616,421 

 

18 ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจ่าย 

 

งบการเงนิรวม/ 

งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 

 

งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 

 

งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 

 31 ธนัวาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556   1 มกราคม 2556 
   (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
 (พันบาท) 
เงินค่ามรณกรรม 100,173 92,452 87,751 
เงินครบกาํหนด 13,665 11,061 709 
เงินเวนคืน 3,229 3,010 7,392 

รวม 117,067 106,523 95,852 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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19 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 
 

 

งบการเงนิรวม/ 

งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 

 

งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 

 

งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556   1 มกราคม 2556 
   (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
 (พันบาท) 
ณ วนัที� 1 มกราคม 2557/2556/2555 299,680 343,087 333,830 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการ    
     ค่าสินไหมทดแทนที�เกิดขึ*นระหวา่งปี 1,770,506 1,659,760 2,035,839 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการ    
     ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งปี (1,755,134) (1,703,167) (2,026,582) 

ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2557 / 2556, 1 มกราคม 2556 315,052 299,680 343,087 
 

20      สํารองเบี4ยประกนัภัย 
 

20.1  สํารองเบี4ยประกนัภัยที'ยงัไม่ถือเป็นรายได้ 
 

 

งบการเงนิรวม/ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2557  2556 
 (พันบาท) 
ณ วนัที� 1 มกราคม 2557/2556 1,021,135 1,078,121 
เบี*ยประกนัภยัรับในระหวา่งปี 2,897,001 2,786,817 
เบี*ยประกนัภยัที�ถือเป็นรายไดใ้นระหวา่งปี (2,861,248) (2,843,803) 

ณ วนัที' 31 ธันวาคม 2557 / 2556 1,056,888 1,021,135 
 

20.2 สํารองความเสี'ยงภัยที'ยงัไม่สิ4นสุด   
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัไม่มีการตั*งสาํรองความเสี�ยงภยัที�ยงัไม่สิ*นสุด เนื�องจากสาํรองความเสี�ยงภยัที�
ยงัไม่สิ*นสุดที�ประมาณขึ*นของกลุ่มบริษทัมีจาํนวน 712 ลา้นบาท (2556 : 641 ล้านบาท) ซึ� งมีจาํนวนตํ�ากว่าสํารอง
เบี*ยประกนัภยัที�ยงัไม่ถือเป็นรายได ้



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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21 หนี4สินอื'นตามกรมธรรม์ 
 

 

งบการเงนิรวม/ 

งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 

 

งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 

 

งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม 2557  31 ธนัวาคม 2556   1 มกราคม 2556 
   (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
 (พันบาท) 
เงินฝากเนื�องจากกรมธรรมป์ระกนัภยั 6,918,339 6,545,061 6,303,569 
เบี*ยประกนัรับล่วงหนา้ 723,867 869,941 1,012,142 

รวม 7,642,206 7,415,002 7,315,711 
 

22   ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย 
       
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2557  2557  2556 
  (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ   

ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิสําหรับ   
ผลประโยชน์พนกังานระยะสั*น  160,794 159,984 141,672 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  138,344 137,552 128,651 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น  30,276 30,182 29,060 

รวม  329,414 327,718 299,383 
     

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ-นสุดวนัที" 31 ธันวาคม หมายเหต ุ 2557  2557  2556 

  (พันบาท) 
งบกาํไรขาดทุน   

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน   
ผลประโยชน์พนกังานระยะสั*น  872,277 870,628 814,225 
โครงการสมทบเงินที�กาํหนดไว ้  33,336 33,252 28,420 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  9,693 8,900 9,827 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น  1,216 1,123 (7,373) 
รวม 31 916,522 913,903 845,099 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงาน 
 

กลุ่มบริษัทมีโครงการผลประโยชน์พนักงาน รวมทั* งโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และโครงการ
ผลประโยชนร์ะยะยาวอื�น ซึ� งโครงการผลประโยชนที์�กาํหนดไวที้�ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 
 

บริษทัจดัการโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ในการใหผ้ลประโยชนเ์มื�อเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปนี*  

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2557  2557  2556 
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัที'ไม่ได้จดัให้มกีองทุน (พันบาท) 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 138,344 137,552 128,651 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอื�น 30,276 30,182 29,060 

ภาระผูกพนัตามงบแสดงฐานะการเงนิ 168,620 167,734 157,711 

 
การเปลี�ยนแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชนพ์นกังาน 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2557  2557  2556 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์    
   ณ วนัที� 1 มกราคม 157,711 157,711 155,257 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 27,589 26,733 18,823 
ดอกเบี*ย 6,587 6,557 6,416 
ผลประโยชนจ่์าย (7,491) (7,491) (10,025) 
กาํไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    
   ที�รับรู้ในกาํไรขาดทุน (15,776) (15,776) (12,760) 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์    
   ณ วนัที' 31 ธันวาคม 168,620 167,734 157,711 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ค่าใชจ่้ายที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ-นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2557  2557  2556 

 (พันบาท) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 27,589  26,733 18,823 
ดอกเบี*ย 6,587  6,557 6,416 
กาํไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
   ที�รับรู้ในกาํไรขาดทุน (15,776)  (15,776) (12,760) 

รวม 18,400  17,514 12,479 
   
ค่าใชจ่้ายที�รับรู้ในรายการต่อไปนี*ในงบกาํไรขาดทุน  
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ-นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2557  2557  2556 

 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�น 682  682 486 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้าย     
     ในการจดัการสินไหมทดแทน 429  429 306 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 17,289  16,403 11,687 

รวม 18,400  17,514 12,479 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกันภยั ที�ใช้ในการคาํนวณภาระผูกพนัภายใต้
โครงการผลประโยชนที์�กาํหนดไว ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงัต่อไปนี*  
  
 2557  2556 
 (ร้อยละ) 
ขอ้สมมติฐานทางการเงิน   
   อตัราคิดลด  4.25, 3.75  4.25, 3.75 
   อตัราเงินเฟ้อ 3.00  3.00 
   การเพิ�มขึ*นของเงินเดือนในอนาคต 6.00  5.75 
   อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน รายเดือน 2.80 - 7.75   รายเดือน 1 - 8  
       (ขึ*นอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน) และรายวนั 2.80 - 7.75  และรายวนั 3 - 9 
   ราคาทองรูปพรรณต่อนํ*าหนกั 1 บาท (บาท) 19,000  20,000 
 

ขอ้สมมติฐานเกี�ยวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มลูทางสถิติที�เผยแพร่ทั�วไปและตารางมรณะ 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 62 

23 หนี4สินอื'น 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม 
2557 

 31 ธนัวาคม 
2557  

31 ธนัวาคม 
2556 

 1 มกราคม 
2556 

     (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
 (พันบาท) 

เจา้หนี*ตามสญัญาซื*อขายล่วงหนา้          
   และแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 1,024,799 1,024,799 798,974 35,678 
ค่าบาํเหน็จคา้งจ่าย 460,839 460,551 471,892 474,992 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 316,853 316,020 310,852 279,245 
ภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่าย 117,728 117,728 93,982 73,544 
เบี*ยประกนัภยัที�ไดรั้บเงินแลว้แต่กรมธรรม์

ยงัไม่อนุมติั 101,961 101,961 
 

161,133 
 

102,989 
เจา้หนี*กรณียกเวน้ค่าเบี*ยประกนั 93,757 93,757 93,382 95,834 
เงินรับรอการโอนบญัชี 80,763 80,763 94,693 81,627 
ภาษีหกั ณ ที�จ่ายคา้งจ่าย 23,263 23,263 25,541 57,780 
อื�นๆ 18,739 17,107 34,053 53,211 

รวม 2,238,702 2,235,949 2,084,502 1,254,900 
 

24 ทุนเรือนหุ้น  
 

   งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 มลูค่าหุน้  2557  2556 

 ต่อหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

ทุนจดทะเบียน (บาท)  (พันหุ้น/พันบาท) 
ณ วนัที� 1 มกราคม       
-  หุน้สามญั 1  1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000 
ออกหุน้ใหม่ 1  488,000 488,000 - - 

ณ วนัที' 31 ธันวาคม       
-  หุ้นสามญั 1  1,708,000 1,708,000 1,220,000 1,220,000 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ผูถื้อหุน้สามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ�ง
เสียงต่อหนึ�งหุน้ในที�ประชุมของกลุ่มบริษทั   
 

การออกหุ้นสามัญ 
 
ตามมติที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทัเมื�อวนัที� 25 กนัยายน 2557 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัเพิ�มทุนจดทะเบียน
ของกลุ่มบริษทัจากจาํนวน 1,220 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 1,708 ลา้นบาท มูลค่าหุน้ที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท จาํนวนเงิน 
488 ลา้นบาท วตัถุประสงคเ์พื�อรองรับการจ่ายหุน้ปันผลและการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื*อหุน้สามญั 
บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 30 ตุลาคม 2557   
 
ตามมติที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของกลุ่มบริษทัเมื�อวนัที� 12 ธันวาคม 2557 ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นที�
เหลือจากการจดัสรรหุน้ปันผลจาํนวน  2,775,000 หุน้สาํหรับการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัในราคา 47.25 
บาทต่อหุ้นและเสนอขายต่อกองทุนสํารองเลี*ยงชีพพนกังาน บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 
362 หุ้นในราคา 1 บาทต่อหุ้น รวมเป็นการรับชําระค่าหุ้นที�ออกและเรียกชําระแลว้จาํนวน 2.8 ลา้นบาท และ
ส่วนเกินมลูค่าหุน้จาํนวน 128.3 ลา้นบาท รวมเป็นจาํนวน 131.1 ลา้นบาท รวมทั*งหมดเป็นการรับชาํระค่าหุน้ที�ออก
และเรียกชาํระแลว้จาํนวน 485.1 ลา้นบาท และมีส่วนเกินมลูค่าหุน้จาํนวน 128.3 ลา้นบาท  
 
ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น  
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที�บริษทัเสนอขายหุน้สูงกวา่
มลูค่าหุน้ที�จดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินนี*ตั*งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมลูค่าหุน้”) ส่วนเกินมลูค่าหุน้นี*
จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 
รายการกระทบยอดสําหรับปีสิ-นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงันี- 
 
       เงินรับล่วงหนา้ 
     สาํรองส่วนทุน  ค่าหุน้จากการใช ้

     จากการจ่ายโดยใช ้  สิทธิใบสาํคญั 

 หุน้สามญัที�ออกและชาํระแลว้  ส่วนเกินมูลค่าหุน้  หุน้เป็นเกณฑ ์  แสดงสิทธิ 

 จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนเงิน  จาํนวนเงิน  จาํนวนเงิน 
 (พันหุ้น) (พันบาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 1,211,714 1,211,714 2,846,251 66,069 1,246 
ออกหุน้สามญัจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญั      

   แสดงสิทธิรุ่นที� 1 (หมายเหตุ 26) 1,036 1,036 12,945 - (1,246) 
ค่าใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์-      
   ใบสาํคญัแสดงสิทธิรุ่นที� 2 (หมายเหต ุ26) - - - 37,753 - 
เพิ�มหุน้สามญัจากการจ่ายหุน้ปันผล 482,325  482,325 - - - 
เพิ�มหุน้สามญัจากการเสนอขายใหแ้ก่บุคคล       
   ในวงจาํกดั และจากการเสนอขายใหแ้ก่       
   กองทุนสาํรองเลี*ยงชีพพนกังานของบริษทั 2,775  2,775 128,344 - - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 1,697,850 1,697,850 2,987,540 103,822 - 
 

 
       เงินรับล่วงหนา้ 
     สาํรองส่วนทุน  ค่าหุน้จากการใช ้

     จากการจ่ายโดยใช ้  สิทธิใบสาํคญั 

 หุน้สามญัที�ออกและชาํระแลว้  ส่วนเกินมูลค่าหุน้  หุน้เป็นเกณฑ ์  แสดงสิทธิ 

 จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนเงิน  จาํนวนเงิน  จาํนวนเงิน 
 (พันหุ้น) (พันบาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2556 1,204,772 1,204,772 2,759,470 28,315 35,477 
ออกหุน้สามญัจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญั      

   แสดงสิทธิรุ่นที� 1  6,942 6,942 86,781 - (35,477) 
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้จากการใชสิ้ทธิ      
   ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 26) - - - - 1,246 
ค่าใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์-      
   ใบสาํคญัแสดงสิทธิรุ่นที� 2 (หมายเหตุ 26) - - - 37,754 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 1,211,714 1,211,714 2,846,251 66,069 1,246 
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25 สํารอง 
 

 สํารองประกอบด้วย 
 

การจดัสรรกาํไรและ/หรือกาํไรสะสม 
 

สํารองตามกฎหมาย     
 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองนี*จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีทุนสาํรองตามกฎหมายเป็นจาํนวน 170.8 ลา้นบาท (2556: 122.0 ล้านบาท)  
 

สํารองทั"วไป 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สาํรองทั�วไปจาํนวน 400 ลา้นบาท เป็นสาํรองซึ�งกลุ่มบริษทัไดก้นัไวโ้ดยไม่ได้
ระบุวตัถุประสงคใ์ดโดยเฉพาะ 
 

องค์ประกอบอื"นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

ผลต่างจากการเปลี'ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุนเผื'อขาย 
 

ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื�อขายแสดงในส่วนของผูถื้อหุ้นประกอบดว้ยผลรวม
การเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื�อขายจนกระทั�งมีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 
 

การเคลื"อนไหวในทุนสํารอง 
 

การเคลื�อนไหวในทุนสาํรองแสดงรายการในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
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26 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 
 ที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครั* งที� 2 ของบริษทัเมื�อวนัที� 23 พฤศจิกายน 2550 มีมติอนุมติัให้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ   

รุ่นที� 1 ชนิดระบุชื�อและโอนเปลี�ยนมือไม่ไดเ้พื�อการเสนอขายแก่พนกังานบริษทัจาํนวน 20 ลา้นหน่วย โดยใบสาํคญั
แสดงสิทธิรุ่นที� 1 มีการจดัสรรทั*งสิ*น 12.85 ลา้นหน่วย คงเหลือสิทธิที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรรจาํนวน  7.15 ลา้นหน่วย โดย
มติของที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เมื�อวนัที� 26 เมษายน 2554 อนุมติัใหย้กเลิกใบสาํคญัแสดงสิทธิรุ่นที� 1 จาํนวน 7.15 
ลา้นหน่วย และอนุมติัให้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิรุ่นที� 2 ชนิดระบุชื�อและโอนเปลี�ยนมือไม่ไดจ้าํนวน 7.15 ลา้น
หน่วยแทนและได้มีการจัดสรรให้พนักงานโดยกําหนดให้วนัที�  1 เมษายน 2555 เป็นวนัให้สิทธิแก่พนักงาน                 
และ/หรือผูบ้ริหาร  

  
 รายละเอียดการอนุมติัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่พนกังานสรุปไดด้งันี*  
 

  จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ  

  ใบสาํคญัแสดง  ใบสาํคญัแสดง   
อนุมติัโดยคณะกรรมการบริหารของบริษทั  สิทธิรุ่นที� 1  สิทธิรุ่นที� 2  รวม 

 (พันหน่วย) 
วนัที� 29 พฤษภาคม 2551 11,500 -  11,500 
วนัที� 11 สิงหาคม 2552 1,350 -  1,350 
วนัที� 22 กมุภาพนัธ์ 2555 - 7,150  7,150 

รวม 12,850 7,150  20,000 

 
 ทั* งนี* ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 5 ปี นับตั* งแต่วนัที�ออกใบสําคัญแสดงสิทธิหรือเมื�อพ้นสภาพการเป็น

พนกังานของบริษทัโดยมีอตัราใชสิ้ทธิคือ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื*อหุน้สามญัไดจ้าํนวน 1 หุน้ ในราคา
ใชสิ้ทธิเท่ากบัราคา 13.50 บาท สาํหรับใบสาํคญัแสดงสิทธิรุ่นที� 1 และในราคาใชสิ้ทธิเท่ากบัราคา 35 บาท สาํหรับ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิรุ่นที� 2โดยสามารถใชสิ้ทธิครั* งแรกเมื�อครบ 3 ปี นบัจากวนัที�ไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 

 เนื�องจากใบสาํคญัแสดงสิทธิรุ่นที� 2 ไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ภายหลงัวนัที� 1 มกราคม 2554 ซึ� ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 2 เรื�องการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑมี์ผลบงัคบัใชแ้ลว้ บริษทัจึงไดค้าํนวณ
มลูค่ายุติธรรมของของสิทธิซื*อหุน้ ณ วนัออกสิทธิเฉลี�ยเท่ากบั 20.45 บาทต่อหุน้ เพื�อบนัทึกค่าใชจ่้ายโดยใชหุ้น้เป็น
เกณฑเ์พื�อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าว  
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 ขอ้มลูที�ใชใ้นการคาํนวณมลูค่ายติุธรรมของสิทธิซื*อหุน้ สรุปไดด้งันี*  
 

อตัราเงินปันผลที�คาดหวงั  - อตัราร้อยละ 1.5 
ความผนัผวนของราคาหุน้ที�คาดการณ์ - อตัราร้อยละ 39.9 (ประมาณโดยอา้งอิงจากข้อมูลในอดีต

ของราคาหุน้ของบริษทั) 
อตัราดอกเบี*ยปลอดความเสี�ยง  - อตัราร้อยละ 3.51 ถึง อตัราร้อยละ 3.64 
อายขุองสิทธิซื*อหุน้  - ไม่เกิน 5 ปีนบัแต่วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิหรือเมื�อพน้

สภาพการเป็นพนกังานของบริษทั 
แบบจาํลองที�ใช ้ - Black Schole - continuous  model 

 

 ค่าใช้จ่ายพนักงานที�เกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ (ใบสําคญัแสดงสิทธิรุ่นที� 2) รับรู้สําหรับปีสิ*นสุดวนัที�                         
31 ธนัวาคม 2557 มีจาํนวน 38 ลา้นบาท (2556 : 38 ล้านบาท) 

 

 รายการเปลี�ยนแปลงจาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิในระหว่างปีสิ*นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 
สรุปไดด้งันี*  

 

  31 ธนัวาคม 2557  
  จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
  ใบสาํคญัแสดง  ใบสาํคญัแสดง   

  สิทธิรุ่นที� 1  สิทธิรุ่นที� 2  รวม 

 (พันหน่วย) 
จาํนวนที�ยงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 943 7,150 8,093 
ใชสิ้ทธิในระหวา่งปี (943) - (943) 
จาํนวนที�ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 - 7,150 7,150 

 
 
 
 
 
 
 
 

  31 ธนัวาคม 2556  
  จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
  ใบสาํคญัแสดง  ใบสาํคญัแสดง   

  สิทธิรุ่นที� 1  สิทธิรุ่นที� 2  รวม 
 (พันหน่วย) 
จาํนวนที�ยงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัที� 1 มกราคม 2556 5,350 7,150 12,500 
ใชสิ้ทธิในระหวา่งปี (4,407) - (4,407) 
จาํนวนที�ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 943 7,150 8,093 
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ในระหว่างปีสิ*นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2557 ผูถื้อหุ้นใบสําคญัแสดงสิทธิรุ่นที� 1 ไดใ้ชสิ้ทธิซื*อหุ้นสามญัของบริษทั
จาํนวน 0.9 ลา้นหน่วย (2556: 4.4 ล้านหน่วย) ในราคาใชสิ้ทธิหุ้นละ 13.5 บาท (2556: 13.5 บาท) คิดเป็นจาํนวนรวม 
12.7 ลา้นบาท (2556: 59.5 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียด ดงันี*  
 

        วนัที�ตลาด 
        หลกัทรัพยแ์ห่ง 
      เงินรับล่วงหนา้          ประเทศไทยรับ 
  ราคาใชสิ้ทธิ รวมเงินที� ทุนที�ออกและ ส่วนเกิน     ค่าหุ้นจากการใชสิ้ทธิ วนัที�จดทะเบียน     เป็นหลกัทรัพย ์

ใชสิ้ทธิ จาํนวนสิทธิ ต่อหุ้น รับชาํระ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ใบสาํคญัแสดงสิทธิ เพิ�มทุน จดทะเบียน 

 (พันหน่วย) (บาท)  (พันบาท)    
ครั* งที� 7 508 13.5 6,863 508 6,355 - 22 เมษายน 2557 28 เมษายน 2557 
ครั* งที� 8 333 13.5 4,495 333 4,162 - 25 กรกฎาคม 2557 30 กรกฎาคม 2557 
ครั* งที� 9 102 13.5 1,377 102 1,275 - 8 ตุลาคม 2557 10 ตุลาคม 2557 
รวม ปี  2557 943  12,735 943 11,792 - 

         
        วนัที�ตลาด 
        หลกัทรัพยแ์ห่ง 
      เงินรับล่วงหนา้          ประเทศไทยรับ 
  ราคาใชสิ้ทธิ รวมเงินที� ทุนที�ออกและ ส่วนเกิน     ค่าหุ้นจากการใชสิ้ทธิ วนัที�จดทะเบียน     เป็นหลกัทรัพย ์

ใชสิ้ทธิ จาํนวนสิทธิ ต่อหุ้น รับชาํระ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ใบสาํคญัแสดงสิทธิ เพิ�มทุน จดทะเบียน 

 (พันหน่วย) (บาท)  (พันบาท)    
ครั* งที� 3  3,402 13.5 45,920 3,402 42,518 - 25 เมษายน 2556 26 เมษายน 2556 
ครั* งที� 4 799 13.5 10,787 799 9,988 - 16 กรกฎาคม 2556 17 กรกฎาคม 2556 
ครั* งที� 5 114 13.5 1,539 114 1,425 - 18 ตุลาคม 2556 22 ตุลาคม 2556 
ครั* งที� 6 92 13.5 1,246 - - 1,246 20 มกราคม 2557 21 มกราคม 2557 
รวม ปี 2556 4,407  59,492 4,315 53,931 1,246 

       

27 ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

ฝ่ายบริหารเห็นว่ากลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานที�รายงานเพียงส่วนงานเดียวคือธุรกิจประกนั
ชีวิต และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย ขอ้มูลที�นาํเสนอในงบการเงินสอดคลอ้งกบัรายงาน
ภายในของบริษทัที�ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอ ทั*งนี*ผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัคือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 
สาํหรับปีสิ*นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556  ไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดที�มีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 
10 ของรายไดข้องกลุ่มบริษทั 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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28 การรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกนัภัย 

 
 งบการเงนิรวม 
 สาํหรับปีสิ*นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
   ผลิตภณัฑ ์       
 ผลิตภณัฑ ์  ประกนัชีวติ       
 ประกนัชีวติ  ประเภทบาํนาญ       
 ประเภทดั*งเดิม  -แบบไม่มี  ประกนั     
 -แบบไม่มีส่วน  ส่วนร่วมใน  อุบติัเหตุ     
 ร่วมในเงินปันผล  เงินปันผล  ส่วนบุคคล  อื�น ๆ  รวม 
 (พันบาท) 
รายได้จากการรับประกนัภัย     

เบี*ยประกนัภยัรับ 51,503,050 268,146 38,932 - 51,810,128 
หัก เบี*ยประกนัภยัต่อ (619,925) -  - - (619,925) 
เบี*ยประกนัภยัรับสุทธิ 50,883,125 268,146 38,932 - 51,190,203 
หัก (บวก) เงินสาํรองเบี*ยประกนัภยัที�      
      ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ (19,172) - 1,033 - (18,139) 

รวมรายได้จากการรับประกนัภัย 50,863,953 268,146 39,965 - 51,172,064 

      

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย     

เงินสาํรองประกนัชีวติเพิ�มจากปีก่อน 40,559,784 258,466 - - 40,818,250 
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมที์�      
      เกิดขึ*นระหวา่งปี 11,091,886 4,722 - - 11,096,608 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายใน       
      การจดัการค่าสินไหมทดแทน 1,281,404 - 6,387 - 1,287,791 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 2,782,905 21,331 1,107 1,633 2,806,976 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 308,658 1,627 243 43 310,571 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�น 28,470 150 22 - 28,642 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย 56,053,107 286,296 7,759 1,676 56,348,838 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สาํหรับปีสิ*นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
   ผลิตภณัฑ ์     
 ผลิตภณัฑ ์  ประกนัชีวิต     
 ประกนัชีวิต  ประเภทบาํนาญ     
 ประเภทดั*งเดิม  - แบบไม่มี  ประกนั   
  - แบบไม่มีส่วน  ส่วนร่วมใน  อุบติัเหตุ   
 ร่วมในเงินปันผล  เงินปันผล  ส่วนบุคคล  รวม 
 (พันบาท) 
รายได้จากการรับประกนัภัย     

เบี*ยประกนัภยัรับ 51,503,050 268,146 38,932 51,810,128 
หัก เบี*ยประกนัภยัต่อ (619,925) -  - (619,925) 
เบี*ยประกนัภยัรับสุทธิ 50,883,125 268,146 38,932 51,190,203 
หัก (บวก) เงินสาํรองเบี*ยประกนัภยัที�     
      ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ (19,172) - 1,033 (18,139) 

รวมรายได้จากการรับประกนัภัย 50,863,953 268,146 39,965 51,172,064 

    

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย    

เงินสาํรองประกนัชีวิตเพิ�มจากปีก่อน 40,559,784 258,466 - 40,818,250 
ผลประโยชนจ่์ายตามกรมธรรมที์�     
      เกิดขึ*นระหวา่งปี 11,091,886 4,722 - 11,096,608 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายใน      
      การจดัการค่าสินไหมทดแทน 1,281,404 - 6,387 1,287,791 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 2,782,905 21,331 1,107 2,805,343 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 308,658 1,627 243 310,528 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�น 28,470 150 22 28,642 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย 56,053,107 286,296 7,759 56,347,162 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สาํหรับปีสิ*นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 
   ผลิตภณัฑ ์     
 ผลิตภณัฑ ์  ประกนัชีวิต     
 ประกนัชีวิต  ประเภทบาํนาญ     
 ประเภทดั*งเดิม  - แบบไม่มี  ประกนั   
 - แบบไม่มีส่วน  ส่วนร่วมใน  อุบติัเหตุ   
 ร่วมในเงินปันผล  เงินปันผล  ส่วนบุคคล  รวม 
 (พันบาท) 
รายได้จากการรับประกนัภัย     

เบี*ยประกนัภยัรับ 38,856,578 181,703 40,906 39,079,187 
หัก เบี*ยประกนัภยัต่อ (565,701) -  - (565,701) 
เบี*ยประกนัภยัรับสุทธิ 38,290,877 181,703 40,906 38,513,486 
บวก (หัก) เงินสาํรองเบี*ยประกนัภยัที�ยงั     
      ไม่ถือเป็นรายได ้ 284,411 - (2,715) 281,696 

รวมรายได้จากการรับประกนัภัย 38,575,288 181,703 38,191 38,795,182 

    

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย    

เงินสาํรองประกนัชีวิตเพิ�มจากปีก่อน 25,190,777 166,438 - 25,357,215 
ผลประโยชนจ่์ายตามกรมธรรมที์�     
    เกิดขึ*นระหวา่งปี 9,596,512 2,793 - 9,599,305 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายใน      
      การจดัการค่าสินไหมทดแทน 1,243,615 - 8,307 1,251,922 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 2,685,276 18,960 971 2,705,207 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 349,609 1,647 346 351,602 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�น 30,838 145 30 31,013 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย 39,096,627 189,983 9,654 39,296,264 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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29 รายได้จากการลงทุนสุทธิ 
 

   งบการเงนิรวม/

งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 

  
งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิ-นสุดวนัที" 31 ธันวาคม หมายเหต ุ  2557  2556 

   (พันบาท) 

เงินปันผลรับ      

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 35  244,824 161,122 

กิจการอื�น   717,593 575,917 

   962,417 737,039 

ดอกเบี-ยรับ     

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น 35  564,814 345,587 
กิจการอื�น   7,325,763 6,027,729 

   7,890,577 6,373,316 

     

ค่าใช้จ่ายจากการลงทุน   (41,364) (54,482) 

รวม   8,811,630 7,055,873 

 

30 ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2557  2557  2556 
  (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายพนกังานที�ไม่ใช่ค่าใชจ่้าย     
   การรับประกนัภยัและการจดัการ     
   ค่าสินไหมทดแทน 31 874,696 872,077 807,726 
ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัอาคาร สถานที�และอุปกรณ์     
   ที�ไม่ใช่ค่าใชจ่้ายการรับประกนัภยั  154,534 154,454 150,446 
ค่าภาษีอากร  222,340 222,340 183,178 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอื�น  629,147 628,820 579,012 

รวม  1,880,717 1,877,691 1,720,362 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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31 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 

 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2557  2557  2556 
  (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง 785,343 783,709 732,573 
เงินประกนัสงัคม 13,299 13,284 10,023 
เงินสมทบโครงการผลประโยชนพ์นกังาน    
   ที�กาํหนดไว ้ 33,336 33,252 28,421 
ผลประโยชนอื์�น 84,544 83,658 74,082 

รวม 916,522 913,903 845,099 

    
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานได้ 

   ถูกปันส่วนดงันี4 

 

  
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�นและค่าใชจ่้าย    
   ในการจดัการสินไหมทดแทน 41,826 41,826 37,373 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 30 874,696 872,077 807,726 

รวม        916,522 913,903 845,099 

 
โครงการผลประโยชน์ที3กาํหนดไว้ 
 
รายละเอียดของโครงการผลประโยชนที์�กาํหนดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 
 
โครงการสมทบเงินที3กาํหนดไว้ 
 
โครงการสมทบเงินที�กาํหนดไวไ้ดแ้ก่กองทุนสาํรองเลี*ยงชีพสาํหรับพนกังานของกลุ่มบริษทัซึ� งจดัตั*งโดยบริษทับน
พื*นฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ถึง
อตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือนและบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 ถึง อตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของ
พนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี* ยงชีพนี* ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเลี* ยงชีพตามข้อกําหนดของ
กระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนที�ไดรั้บอนุญาต 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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32 ภาษเีงนิได้ 

 
ภาษเีงินได้ที"รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 
  งบการเงนิรวม/ 

งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 

  

งบการเงนิเฉพาะ 

กจิการ 
 หมายเหต ุ 2557  2556 

  (พันบาท) 

ภาษเีงนิได้ของปีปัจจุบัน   
สาํหรับปีปัจจุบนั   2,245,926 1,216,385 
ปรับปรุงภาษีปีก่อน  1,541 - 
    
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี    
การเปลี�ยนแปลงของ    
   ผลต่างชั�วคราว    14 (1,801,014) (286,013) 

รวม  446,453 930,372 

 

ภาษเีงินได้ที"รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"น 
 

สําหรับปีสิ-นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 
 

 งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2557  2556 
   ค่าใชจ่้าย  สุทธิจาก    รายได ้  สุทธิจาก 
 ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้
 (พันบาท) 
ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลง      
   ในมูลค่ายติุธรรมสุทธิ      
   ของเงินลงทุนเผื�อขาย 1,434,151 (286,830) 1,147,321 (952,644) 190,529 (762,115) 
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การกระทบยอดเพื"อหาอัตราภาษทีี"แท้จริง 
 

 งบการเงนิรวม 

 2557 
 อตัราภาษี   
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้  3,108,176 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของประเทศไทย 15, 20 621,635 
รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษี  (185,067) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี  8,344 
ปรับปรุงภาษีปีก่อน  1,541 

รวม 14 446,453 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   2557    2556 
 อตัราภาษี    อตัราภาษี   
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้  3,111,169  5,310,876 

จาํนวนภาษีตามอตัรา     
   ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20 622,234 20 1,062,175 
   ของประเทศไทย     

รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษี   (185,067)  (140,138) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   7,745    8,335 
ปรับปรุงภาษีปีก่อน   1,541    - 

รวม 14 446,453 18 930,372 
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การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 
พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบับที�  530 พ.ศ. 2554        
ลงวนัที� 21 ธนัวาคม 2554 ใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบญัชี
ไดแ้ก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอตัราร้อยละ 30 เหลืออตัราร้อยละ 23 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2555 ที�เริ�มใน
หรือหลงัวนัที�  1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสําหรับสองรอบระยะเวลาบญัชีถดัมา (2556 และ 
2557) ที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลาํดบั พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัที� 577 พ.ศ. 2557 ลงวนัที� 10 พฤศจิกายน 2557 ขยายเวลาการ
ลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 20 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2558 ที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2558  
 
บริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดที้�ลดลงแลว้ร้อยละ 20 ในการวดัมูลค่าสินทรัพย ์และหนี* สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี        
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ตามคาํชี*แจงของสภาวิชาชีพบญัชีที�ออกในปี 2555 

 

33 กาํไรต่อหุ้น 
 
กาํไรต่อหุ้นขั-นพื-นฐาน 
 
กาํไรต่อหุน้ขั*นพื*นฐานสาํหรับปีสิ*นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีที�เป็นส่วนของ
ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัที�ออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปีโดยวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ*าหนกั 
หลงัจากปรับปรุงผลกระทบจากหุ้นปันผลจาํนวนประมาณ 482 ลา้นหุ้น ซึ� งได้รับอนุมติัจากที�ประชุมวิสามญั
ประจําปีของผู ้ถือหุ้นของบริษัทเมื�อวนัที�  25 กันยายน 2557 ซึ� งได้รวมในการคํานวณกําไรต่อหุ้น ณ วันที�                
31 ธนัวาคม 2557 กาํไรต่อหุ้นสําหรับปีเปรียบเทียบที�ไดน้าํเสนอไดถู้กปรับปรุงโดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปัน
ผลไดเ้กิดขึ*นตั*งแต่วนัที�เริ�มตน้ของงวดแรกที�เสนอรายงาน โดยแสดงการคาํนวณดงันี*  
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2557  2557  2556 
     (ปรับปรุงใหม่) 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
กาํไรที'เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น 
   สามญัของบริษทั (ขั4นพื4นฐาน) 2,661,753 2,664,716 4,380,504 

จาํนวนหุน้สามญัที�ออก ณ วนัที� 1 มกราคม 1,211,807 1,211,807 1,207,400 
ผลกระทบจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
   และการเพิ�มหุน้สามญั 1,050 1,050 

 
3,030 

ผลกระทบจากการออกหุน้ปันผล 482,325 482,325 482,325 
จาํนวนหุ้นสามญัโดยวธีิ    
   ถัวเฉลี'ยถ่วงนํ4าหนัก (ขั4นพื4นฐาน) 1,695,182 1,695,182 1,692,755 

กาํไร ต่อหุ้น (ขั4นพื4นฐาน)  (บาท) 1.57 1.57  2.59 
 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 
        

กาํไรต่อหุน้ปรับลดสาํหรับปีสิ*นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีที�เป็นส่วนของผูถื้อ
หุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัที�ออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปีในแต่ละปี (โดยที�ไดป้รับปรุงผลกระทบจาก
หุน้ปันผล) โดยถวัเฉลี�ยถ่วงนํ*าหนกัหลงัจากที�ไดป้รับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็น
หุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่าดงันี*  
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2557  2557  2556 

     (ปรับปรุงใหม่) 
 (พันบาท/พันหุ้น) 
กาํไร ที'เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น    

   สามญัของบริษทั (ขั4นพื4นฐาน) 2,661,753 2,664,716 4,380,504 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉลี�ย    
   ถ่วงนํ*าหนกั (ขั*นพื*นฐาน) 1,695,182 1,695,182 1,692,755 
ผลกระทบจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ รุ่นที� 1 296 296 1,852 
ผลกระทบจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ รุ่นที� 2 2,972 2,972 2,111 

จาํนวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลี'ย    

   ถ่วงนํ4าหนัก (ปรับลด) 1,698,450 1,698,450 1,696,718 

กาํไรต่อหุ้น (ปรับลด)  (บาท) 1.57 1.57 2.58 
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34 เงนิปันผล 

 

 เงินปันผลจ่ายที�ประกาศจ่ายในระหวา่งปี 2557 และ 2556  ประกอบดว้ย 

 อนุมติัโดยมติ ประเภท 
จาํนวน                            

เงินปันผลรวม 

จาํนวน                        
เงินปันผลต่อ

หุ้น 
จ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้น

เมื�อ 

   (ล้านบาท) (บาท)  
ก) เงินปันผลประจาํปีสําหรับปี 

2556 
ที�ประชุมสามญัประจาํปีของ           
ผูถื้อหุ้นเมื�อวนัที� 30  เมษายน 2557 

เงินสด 618 0.51 พฤษภาคม 2557 

 และอนุมติัโดย คปภ. เมื�อวนัที�       
8 เมษายน 2557 

    

ข) เงินปันผลระหวา่งกาลจากผล
การดาํเนินงานสาํหรับงวดหก
เดือนสิ*นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 
2557 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัเมื�อ
วนัที� 8 สิงหาคม 2557 
ที�ประชุมวิสามญัประจาํปีของ       
ผูถื้อหุ้นเมื�อวนัที� 25 กนัยายน 2557 
และอนุมติัโดย คปภ. เมื�อวนัที�       
12 กนัยายน 2557 

เงินสด 
 

หุ้นสามญั 
(อตัรา 5 หุ้นเดิม 
ต่อ 2 หุ้นใหม่) 

                60 
 

482 

0.05 
 

                0.40 

   ตุลาคม 2557 
 
    ธนัวาคม 2557 

รวมเงนิปันผลจ่ายในปี 2557   1,160 0.96  

 
 
ก) เงินปันผลประจาํปีสําหรับปี 

2555 

 
 
 ที�ประชุมสามญัประจาํปีของ      
ผูถื้อหุ้นเมื�อวนัที� 26  เมษายน 
2556 และอนุมติัโดย คปภ. เมื�อ
วนัที� 26 เมษายน 2556 

 
 

เงินสด 

 
 

434 

 
 

0.36 

 
 

    พฤษภาคม 2556 

ข) เงินปันผลระหวา่งกาลจากผล
การดาํเนินงานสาํหรับงวดหก
เดือนสิ*นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 
2556 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั                          
เมื�อวนัที� 9 สิงหาคม 2556 และ
อนุมติัโดย คปภ. เมื�อวนัที�           
29 สิงหาคม 2556 

เงินสด 483 0.40 กนัยายน 2556 

รวมเงนิปันผลจ่ายในปี 2556   917 0.76  
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35 บุคคลหรือกจิการที'เกี'ยวข้องกนั 
  

เพื�อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หาก
กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั*งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคญัต่อบุคคล
หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยที�กลุ่มบริษทัมีการควบคุมเดียวกนั
หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนั การเกี�ยวขอ้งกนันี*อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสมัพนัธ์ที�มีกบับริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 
 

สาํหรับความสมัพนัธ์ที�มีกบัผูบ้ริหารสาํคญั และบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอื�น มีดงันี*   
 

 ประเทศที'ตั4ง/  

ชื'อกจิการ/บุคคล สัญชาต ิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลที�มีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน 
สั�งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการ
ไม่ ว่ าท างต รงห รือ ท างอ้อ ม  ทั* ง นี* รว ม ถึ ง
กรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่ว่าจะทาํหนา้ที�ใน
ระดบับริหารหรือไม่) 

Nippon Life Insurance Company  ญี�ปุ่น ผูถื้อหุน้ใหญ่ร้อยละ 24.4  
บริษทั วฒันโสภณพนิช จาํกดั ไทย ผูถื้อหุน้ใหญ่ร้อยละ 13.2  
บริษทั บี แอล เอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัตั*งแต่วนัที�                

7 กรกฎาคม  2557 และมีกรรมการบางส่วนเป็น
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั 

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ไทย มีผูถื้อหุน้บางส่วนร่วมกนั 
บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ไทย การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั (มหาชน) ไทย มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั อาคารกรุงเทพธุรกิจ (1987) จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ทริส คอร์ปอเรชั�น จาํกดั   ไทย มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั ไทย มีผูถื้อหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ยเูนี�ยนอุตสาหกรรมสิ�งทอ จาํกดั (มหาชน) ไทย มีผูถื้อหุน้บางส่วนร่วมกนั 
บริษทั นารายณ์ร่วมพิพฒัน ์จาํกดั ไทย ถือหุน้โดยบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่

ของกลุ่มบริษทั 
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 ประเทศที'ตั4ง/  

ชื'อกจิการ/บุคคล สัญชาต ิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชั�น จาํกดั (มหาชน) ไทย ถือหุน้โดยบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่
ของกลุ่มบริษทั 

บริษทั อาเซียคลงัสินคา้ จาํกดั ไทย ถือหุน้โดยผูถื้อหุน้รายใหญ่ของกลุ่มบริษทั 
บริษทั ทีเอม็ ดีไซน ์จาํกดั ไทย ถือหุน้โดยบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่

ของกลุ่มบริษทั 
บริษทั หลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ของกลุ่มบริษทั 
บริษทั ไทยรีประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)(1) ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ 

จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั สรชยัวิวฒัน ์จาํกดั ไทย มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จาํกดั(3) ไทย มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จาํกดั(3)  ไทย มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จาํกดั(2) ไทย มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั สมิติเวช จาํกดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั นํ*าตาลราชบุรี จาํกดั ไทย มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จาํกดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชั�น ซิสเทม จาํกดั ไทย มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
Asia Insurance Company Limited ฮ่องกง มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั บางปะอิน กอลฟ์ จาํกดั ไทย มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั บางกอก มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ ลิส จาํกดั ไทย มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไรมอนแลนด ์จาํกดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
 

(1) ถือหุ้นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัจนถึงวนัที� 31 กรกฎาคม 2556 เนื�องจากกลุ่มบริษทัไม่มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั ไทยรีประกนัชีวิต จาํกดั 
(มหาชน) ตั*งแต่วนัดงักล่าวแลว้ 

 

(2) ถือหุ้นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัจนถึงวนัที� 8 พฤษภาคม 2556 เนื�องจากกลุ่มบริษทัไม่มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั  โรงพยาบาลพญาไท 3 
จาํกดั ตั*งแต่วนัดงักล่าวแลว้ 

 
(3) ถือหุ้นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัจนถึงวนัที� 7 พฤษภาคม 2557 เนื�องจากกลุ่มบริษทัไม่มีกรรมการร่วมกนักบับริษทั  โรงพยาบาลพญาไท 1 

จาํกดั และโรงพยาบาลพญาไท 2 จาํกดั ตั*งแต่วนัดงักล่าวแลว้ 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปนี*  
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

เบี*ยประกนัภยัรับ เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
ค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกนัภยัต่อ อตัราตามสญัญาที�ตกลงกนัโดยคิดเป็นอตัราร้อยละ             

ต่อเบี*ยประกนัภยัจ่าย 
ดอกเบี*ยรับ - เงินฝากธนาคาร 
   ตัxวสญัญาใชเ้งินและหุน้กู ้

อตัราเดียวกบัสถาบนัการเงินและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัคิด
ใหก้บัลกูคา้ทั�วไป 

ดอกเบี*ยรับ - เงินใหกู้ย้ืมโดยมีหลกัทรัพย ์
  จาํนองเป็นประกนั    

อตัราเดียวกบัอตัราที�บริษทัคิดใหก้บัผูกู้ย้ืมทั�วไปที�มี
หลกัทรัพยจ์าํนอง 

เงินปันผลรับ ตามที�ประกาศจ่าย 
รายไดค่้าเช่าและบริการ อตัราตามสญัญาที�ตกลงกนัโดยคิดค่าเช่าและค่าบริการต่อ

ตารางเมตรต่อเดือน 
รายไดค่้าธรรมเนียมนายหนา้ซื*อขายหลกัทรัพย ์ เป็นปกติทางการคา้ของธุรกิจนายหนา้ซื*อขายหลกัทรัพย ์
กาํไร (ขาดทุน) จากสญัญาซื*อขายล่วงหนา้ เป็นตามเงื�อนไขสญัญา 
   และแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ  
เบี*ยประกนัภยัต่อ เป็นปกติทางการคา้ของการประกนัภยัต่อตามประเภทของ

การประกนัภยัและสญัญาประกนัต่อ 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ อตัราตามสญัญาที�ตกลงกนัโดยคิดเป็นอตัราร้อยละ                 

ต่อเบี*ยประกนัภยัรับ 
ค่าสินไหมจ่ายและค่าตรวจสุขภาพ เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร อตัราเดียวกบัสถาบนัการเงินคิดใหก้บัลกูคา้ทั�วไป 
ค่าเบี*ยประกนัภยัจ่าย เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
ค่าเช่าอาคารและค่าบริการ  อตัราตามสญัญาที�ตกลงกนัโดยคิดค่าเช่าและค่าบริการต่อ

ตารางเมตรต่อเดือน 
ค่าบริการอื�นๆ  เป็นตามเงื�อนไขสญัญาและเป็นราคาที�คิดกบัสมาชิกใน

อตัราโดยทั�วไป 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

 82 

รายการที�สาํคญักบัผูบ้ริหารสาํคญั และบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับปีสิ*นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 
2556 สรุปไดด้งันี*  
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2557  2557  2556 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย    

รายได้  

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ - 164 - 
   

กจิการที'เกี'ยวข้องกนั   
รายได้   
เบี*ยประกนัภยัรับ 6,771 6,771 4,448 
ค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกนัภยัต่อ 17 17 59,859 
ดอกเบี*ยรับ - เงินฝากธนาคาร ตัxวสญัญาใชเ้งินและหุน้กู ้ 555,016 555,016 334,623 
ดอกเบี*ยรับ - เงินใหกู้ย้ืมโดยมีหลกัทรัพย ์    
   จาํนองเป็นประกนั    9,798  9,798 10,964 
เงินปันผลรับ 244,824 244,824 161,122 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 4,083 227 226 
รายไดค่้าธรรมเนียมนายหนา้ซื*อขายหลกัทรัพย ์  19,887 19,887 15,936 
กาํไรจากสญัญาซื*อขายล่วงหนา้และ    
   แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 117,138 117,138 108,175 

    

ค่าใช้จ่าย    
เบี*ยประกนัภยัต่อ 83 83 84,252 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 1,204,078 1,204,078 1,211,717 
ค่าสินไหมจ่ายและค่าตรวจสุขภาพ 105,147 105,147 50,426 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 90,349 90,303 85,755 
ค่าเบี*ยประกนัภยัจ่าย 1,894 1,894 2,038 
ค่าเช่าอาคารและค่าบริการ  67,458 67,458 65,206 
ค่าบริการอื�นๆ  558 558 617 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2557  2557  2556 
 (พันบาท) 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ    
ผลประโยชนร์ะยะสั*นของพนกังาน 41,690 41,690 43,997  
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 2,830 2,830 1,645 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 12,408 12,408 12,408 

รวม 56,928 56,928 58,050 

 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

 
ค่าตอบแทนกรรมการนี* เป็นผลประโยชน์ที�จ่ายให้แก่กรรมการของบริษทั ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชนที์�เกี�ยวขอ้งที�จ่ายใหก้บักรรมการบริหาร 
 
เบี* ยประกันภัยรับจากช่องทางการจัดจาํหน่ายทางธนาคาร (Bancassurance) คิดเป็นอัตราร้อยละ 70.85 ของเบี* ย
ประกนัภยัรับสุทธิ สาํหรับงวดปีสิ*นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 (2556: อัตราร้อยละ 63.26)  
 

 รายละเอียดของใบสําคญัแสดงสิทธิซื*อหุ้นสามญัของกลุ่มบริษทัที�จดัสรรให้แก่พนกังานไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 26 
 
ยอดคงเหลือที�สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีดงันี*  
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2557  2557  2556 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย 

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการคา้งรับ - 526 - 
   

ลกูหนี* อื�น - 4,446 - 
 

กจิการอื'นที'เกี'ยวข้องกนั 

เงินฝากสถาบนัการเงิน 4,187,212 4,183,121 1,776,563 
  

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ  107 107 949 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2557  2557  2556 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
 เงินลงทุนเผื�อขาย  

ตราสารทุน 3,383,287 3,383,287 2,732,969 
หน่วยลงทุน 1,931,491 1,931,491 1,453,642 

 รวมเงินลงทุนเผื�อขาย  5,314,778 5,314,778 4,186,611 
    

 เงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด    
ตราสารหนี*ภาคเอกชน 4,105,000 4,105,000 4,105,000 
ตราสารหนี* ต่างประเทศ 5,841,640 5,841,640 4,801,185 

 รวมเงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด  9,946,640 9,946,640 8,906,185 
    

เงินลงทุนทั�วไป - ตราสารทุนต่างประเทศ 11,167 11,167 11,467 
  

เงินใหกู้ย้ืม 140,077 140,077 159,679 
  

ลกูหนี*ตามสญัญาซื*อขายล่วงหนา้และแลกเปลี�ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 4,120,176 4,120,176 

 
2,416,554 

  

สินทรัพยอื์�น 71,389 70,970 83,475 
  

เจา้หนี*บริษทัประกนัภยัต่อ - - 908 
  

ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 9,280 9,280 6,866 
  

เจา้หนี*ตามสญัญาซื*อขายล่วงหนา้และแลกเปลี�ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 4,253,699 4,253,699 

 
2,463,029 

  

หนี* สินอื�น 137,821 135,405 198,443 
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(ก) สัญญาสําคัญที"ทํากบักจิการที"เกี"ยวข้องกนั 
 
ข้อตกลงกบัธนาคารที"เกี"ยวข้องกนั 
 
บริษทัไดท้าํขอ้ตกลงและบนัทึกขอ้ความร่วมกบัธนาคารที�เกี�ยวขอ้งกนัแห่งหนึ�งหลายรายการเกี�ยวกบัการกระจาย
การขายผลิตภณัฑป์ระกนั โดยจะมีการจ่ายผลตอบแทนคือค่าบาํเหน็จและค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการตลาด 
 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 
 
บริษทัตกลงที�จะจ่ายค่าธรรมเนียมใหธ้นาคารที�เกี�ยวขอ้งกนัแห่งหนึ�งสาํหรับรายการของลูกคา้ของบริษทัผ่านสาขา
ของธนาคาร เครื�องรับจ่ายเงินอตัโนมติัและช่องทางอื�น ๆ  

 

สัญญาเช่าและบริการอาคาร 

 
เมื�อวนัที� 21 พฤษภาคม 2556 บริษทั (ผูใ้ห้เช่า) ไดท้าํสัญญาเช่าอาคารกบับริษทั บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ 
จาํกดั (ผูเ้ช่า) โดยมีอตัราค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 32,250 บาท และมีเงินประกนัความเสียหายการเช่าอาคารจาก
ผูเ้ช่าจาํนวน 64,500 บาท โดยมีกาํหนดระยะเวลาการเช่าตั*งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 2556 จนถึงวนัที� 31 พฤษภาคม 2557 
ทั*งนี*  เมื�อวนัที� 24 มิถุนายน 2557 บริษทั (ผูใ้หเ้ช่า) ไดท้าํสัญญาเช่าอาคารกบับริษทั บีแอลเอ อนัชวัรันส์ โบรกเกอร์ 
จาํกดั (ผูเ้ช่า) โดยมีอตัราค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 32,895 บาท และมีเงินประกนัความเสียหายการเช่าอาคารจาก
ผูเ้ช่าจาํนวน 65,970 บาท โดยมีกาํหนดระยะเวลาการเช่าตั*งแต่วนัที� 1 มิถุนายน 2557 จนถึงวนัที� 31 พฤษภาคม 2560 

 

สัญญาเช่าและบริการพื-นที"ในอาคารสํานักงาน 

 
เมื�อวนัที� 1 สิงหาคม 2557 บริษทั (ผูเ้ช่า) ไดท้าํสัญญาเช่าพี*นที�ในอาคารสํานกังานกบับริษทั นารายณ์ร่วมพิพฒัน ์ 
จาํกดั (ผูใ้ห้เช่า) โดยมีอตัราค่าเช่าเดือนละ 0.5 ลา้นบาท และไดจ่้ายเงินประกนัการเช่าเป็นจาํนวน 1.2 ลา้นบาท    
โดยมีกําหนดระยะเวลาการเช่าตั* งแต่ว ันที�  1 สิงหาคม 2557 จนถึงวันที�  31 กรกฎาคม 2560 ทั* งนี*  เมื�อว ันที�                   
1 สิงหาคม 2557 บริษทั (ผูรั้บบริการ) ไดท้าํสัญญาบริการพื*นที�ในอาคารสํานกังานกบับริษทั นารายณ์ร่วมพิพฒัน ์
จาํกดั (ผูใ้ห้บริการ) โดยมีอตัราค่าบริการและค่าบาํรุงรักษาเดือนละ 1.1 ลา้นบาท และไดจ่้ายเงินประกนัค่าบริการ
และบาํรุงรักษาเป็นจาํนวน 2.7 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดระยะเวลาการให้บริการตั*งแต่วนัที� 1 สิงหาคม 2557 จนถึง
วนัที� 31กรกฎาคม 2560 
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 (ข) ภาระผกูพนักบักจิการที"เกี"ยวข้องกนั 
 

ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2557 บริษทัมีสัญญาเช่าและบริการอาคารกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัหลายแห่ง โดยสัญญามี
ระยะเวลาตั*งแต่ 3 ปี ถึง 25 ปี (31 ธันวาคม 2556: 3 ปี ถึง 25 ปี) สาํหรับเช่าพื*นที�ในอาคาร และประมาณ  3 ปี (31 ธันวาคม 
2556: 3 ปี) สาํหรับเช่ารถยนตแ์ละอุปกรณ์ บริษทัตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการเป็นรายเดือนในอตัราเดือนละ 3.9 ลา้นบาท 
(ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม) (2556: 3.1 ล้านบาท) 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2557  2557  2556 
 (พันบาท) 
ภายในหนึ�งปี 45,950 45,950 19,768 
หลงัจากหนึ�งปีถึงหา้ปี 85,052 85,052 29,867 
หลงัจากหา้ปี 5,359 5,359 8,074 
รวม 136,361 136,361 57,709 

 

36 เครื'องมอืทางการเงนิ 
 

สินทรัพยท์างการเงินที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์เงินใหกู้ย้ืม เงินสดและ
เงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหนี* และสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ เบี*ยประกนัภยัคา้งรับ รายไดจ้ากการลงทุนและ
เงินใหกู้ย้ืมคา้งรับ และสินทรัพยอื์�นบางรายการ หนี* สินทางการเงินที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรมค์า้งจ่าย เจา้หนี* บริษทัประกนัภยัต่อ ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย และหนี* สินอื�นบางรายการ ซึ� ง
นโยบายการบญัชีสาํหรับแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ที�เกี�ยวขอ้ง 
 

นโยบายการจดัการความเสี"ยงทางด้านการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี*ยและอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สญัญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเครื�องมือ
ทางการเงินที�เป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื�อการเกง็กาํไรหรือการคา้  
 

การจดัการความเสี�ยงเป็นส่วนที�สาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุล
ของระดบัความเสี�ยงใหเ้ป็นที�ยอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนที�เกิดจากความเสี�ยงและตน้ทุนของการจดัการ
ความเสี�ยง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเสี�ยงของกลุ่มบริษทัอย่างต่อเนื�องเพื�อใหม้ั�นใจ
วา่มีความสมดุลระหวา่งความเสี�ยงและการควบคุมความเสี�ยง  
 

การบริหารจดัการทุน 
 

กลุ่มบริษทัดาํรงไวซึ้� งเงินกองทุนตามขอ้บังคบัในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั 
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วตัถุประสงค์ของกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนนั*นเพื�อดาํรงไวซึ้� งความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเนื�องเพื�อ
ปกป้องผูเ้อาประกนั เพื�อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูที้�มีส่วนไดเ้สียอื�น และเพื�อดาํรงไวซึ้� ง
โครงสร้างของทุนที�เหมาะสมเพื�อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 
 

ในการดาํรงไวห้รือปรับปรุงโครงสร้างของทุน บริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ การคืนทุน
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และการออกหุน้ใหม่  
 

(ก) ความเสี"ยงด้านอัตราดอกเบี-ย 
 

ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี*ยหมายถึง ความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงที�จะเกิดขึ*นในอนาคตของอตัราดอกเบี* ย
ในตลาดที�มีผลกระทบต่อรายไดด้อกเบี*ยจากเงินลงทุน ซึ�งเงินลงทุนดงักล่าวประกอบดว้ยเงินลงทุนระยะสั*นและเงิน
ลงทุนระยาวโดยมีผลตอบแทนเป็นทั*งอตัราดอกเบี*ยคงที�และอตัราดอกเบี* ยลอยตวั กลุ่มบริษทัไดบ้ริหารความเสี�ยง
จากการลงทุน โดยคาํนึงถึงความเสี�ยงจากการลงทุนควบคู่กบัความเหมาะสมของผลตอบแทนจากการลงทุนนั*น 
 

สินทรัพยท์างการเงินที�สาํคญั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 จดัตามประเภทของอตัราดอกเบี*ยไดด้งันี*  
 

 งบการเงนิรวม 

 2557 
 อตัราดอกเบี*ย       
 ปรับขึ*นลง  อตัราดอกเบี*ย     
 ตามอตัราตลาด  คงที�  ไม่มีดอกเบี*ย  รวม 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 566,778 4,828,949 311,837 5,707,564 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์   
 ตราสารหนี* รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 117,314,148 - 117,314,148 
 ตราสารหนี*ภาคเอกชน 3,600,000 28,960,063 - 32,560,063 
 ตราสารหนี* ต่างประเทศ - 21,768,995 - 21,768,995 
 เงินฝากธนาคารที�มีระยะเวลา    
    กาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน    
    นบัแต่วนัที�ไดม้า - 5,260,000 - 5,260,000 
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 งบการเงนิรวม 

 2557 
 อตัราดอกเบี*ย       
 ปรับขึ*นลง  อตัราดอกเบี*ย     
 ตามอตัราตลาด  คงที�  ไม่มีดอกเบี*ย  รวม 
 (พันบาท) 
เงินใหกู้ย้ืม-สุทธิ  
   โดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยั - 4,250,986 - 4,250,986 
   โดยมีทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกนั 54,239 414,174 - 468,413 
    เงินใหกู้ย้ืมอื�น - 15,557 101 15,658 

รวม 4,221,017 182,812,872 311,938 187,345,827 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2557 
 อตัราดอกเบี*ย       
 ปรับขึ*นลง  อตัราดอกเบี*ย     
 ตามอตัราตลาด  คงที�  ไม่มีดอกเบี*ย  รวม 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 566,778  4,828,949 307,745 5,703,472 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์      
 ตราสารหนี* รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ -  117,314,148 - 117,314,148 
 ตราสารหนี*ภาคเอกชน 3,600,000  28,960,063 - 32,560,063 
 ตราสารหนี* ต่างประเทศ -  21,768,995 - 21,768,995 
 เงินฝากธนาคารที�มีระยะเวลา      
    กาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน      
    นบัแต่วนัที�ไดม้า -  5,260,000 - 5,260,000 
เงินใหกู้ย้ืม-สุทธิ      
   โดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยั -  4,250,986 - 4,250,986 
   โดยมีทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกนั 54,239  414,174 - 468,413 
    เงินใหกู้ย้ืมอื�น -  15,557 101 15,658 

รวม 4,221,017  182,812,872 307,846 187,341,735 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556 
 อตัราดอกเบี*ย       
 ปรับขึ*นลง  อตัราดอกเบี*ย     
 ตามอตัราตลาด  คงที�  ไม่มีดอกเบี*ย  รวม 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,018,948 - 312,243 1,331,191 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     
 ตราสารหนี* รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 107,467,286 - 107,467,286 
 ตราสารหนี*ภาคเอกชน - 21,151,062 - 21,151,062 
 ตราสารหนี* ต่างประเทศ - 13,296,025 - 13,296,025 
 เงินฝากธนาคารที�มีระยะเวลา     
    กาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน     
    นบัแต่วนัที�ไดม้า - 1,310,000 - 1,310,000 
เงินใหกู้ย้ืม-สุทธิ     
   โดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยั - 3,163,866 - 3,163,866 
   โดยมีทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกนั 57,665 288,075 - 345,740 
    เงินใหกู้ย้ืมอื�น - 14,081 2,007 16,088 

รวม 1,076,613 146,690,395 314,250 148,081,258 
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สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ที�มีอตัราดอกเบี*ยคงที� จาํแนกตามระยะเวลานบัจากวนัที�รายงาน
ถึงวนัที�ที�รายงานจนถึงวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี*ยใหม่หรือวนัที�ครบกาํหนด (แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน) ไดด้งันี*  
 
 งบการเงนิรวม 
 2557 
     เกิน 1 ปี     อตัราดอกเบี*ย 
   ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  เกิน 5 ปี  รวม ถวัเฉลี�ย 
 (พันบาท) (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,828,949 - - 4,828,949 1.50 - 6.10 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์      
 ตราสารหนี* รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 2,361,386 10,252,277 104,700,485 117,314,148 4.37 
 ตราสารหนี*ภาคเอกชน 178,663 4,097,000 24,684,400 28,960,063 5.19 
 ตราสารหนี* ต่างประเทศ 979,540 2,624,542 18,164,913 21,768,995 5.07 
 เงินฝากธนาคารที�มีระยะเวลา      
 กาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน      
    นบัแต่วนัที�ไดม้า 3,860,000 1,400,000 - 5,260,000 3.36 
เงินให้กูย้มื      
    โดยมีทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกนั - 122,277 291,897 414,174 5.00 - 8.00 
     เงินให้กูย้มือื�น 1,410 14,093 54 15,557 6.00 

รวม 12,209,948 18,510,189 147,841,749 178,561,886  
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2557 
     เกิน 1 ปี     อตัราดอกเบี*ย 
   ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  เกิน 5 ปี  รวม ถวัเฉลี�ย 
 (พันบาท) (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,828,949 - - 4,828,949 1.50 - 6.10 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์      
 ตราสารหนี* รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ      
 ตราสารหนี*ภาคเอกชน 2,361,386 10,252,277 104,700,485 117,314,148 4.37 
 ตราสารหนี* ต่างประเทศ 178,663 4,097,000 24,684,400 28,960,063 5.19 
 เงินฝากธนาคารที�มีระยะเวลา 979,540 2,624,542 18,164,913 21,768,995 5.07 
    กาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน      
    นบัแต่วนัที�ไดม้า 3,860,000 1,400,000 - 5,260,000 3.36 
เงินให้กูย้มื-สุทธิ      
 โดยมีทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกนั - 122,277 291,897 414,174 4.50 - 8.00 
      เงินให้กูย้มือื�น 1,410 14,093 54 15,557 6.00 

รวม 12,209,948 18,510,189 147,841,749 178,561,886  

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556 
     เกิน 1 ปี     อตัราดอกเบี*ย 
   ภายใน 1 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  เกิน 5 ปี  รวม ถวัเฉลี�ย 
 (พันบาท) (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์      
 ตราสารหนี* รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ  1,032,737 9,164,599 97,269,950 107,467,286 4.39 
 ตราสารหนี*ภาคเอกชน  1,335,000 3,975,000 15,841,062 21,151,062 5.23 
 ตราสารหนี* ต่างประเทศ  580,333 3,297,870 9,417,822 13,296,025 5.19 
 เงินฝากธนาคารที�มีระยะเวลา      
    กาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน       
    นบัแต่วนัที�ไดม้า  1,010,000 300,000 - 1,310,000 3.77 
เงินให้กูย้มื-สุทธิ      
 โดยมีทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกนั  - 19,213 268,862 288,075 5.00 - 7.00 
      เงินให้กูย้มือื�น  1,535 12,485 61 14,081 6.00 

รวม 3,959,605 16,769,167 122,797,757 143,526,529  
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เงินใหกู้ย้ืมโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั มีหลกัประกนัตามมลูค่าของกรมธรรมน์ั*นและมีอตัราดอกเบี*ยซึ� ง
เป็นไปตามขอ้กาํหนดของของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั อตัรา
ดอกเบี*ยเฉลี�ยสาํหรับปีสิ*นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 คิดเป็นร้อยละ 4.50 - 8.00 ต่อปี เงินใหกู้ย้ืมดงักล่าว
จะครบกาํหนดตามลกัษณะการครบกาํหนดของกรมธรรมที์�เกี�ยวขอ้ง อย่างไรก็ตามผูถื้อกรมธรรมอ์าจชาํระคืนเงิน
ใหกู้ย้ืมดงักล่าวก่อนวนัครบกาํหนดได ้
 

(ข)  ความเสี"ยงจากอัตราแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศซึ� งเกิดจากเงินลงทุนที�เป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่ม
บริษทัไดท้าํสญัญาซื*อขายและสญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศเพื�อป้องกนัความเสี�ยงดงักล่าว 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมา
จากการมีสินทรัพยแ์ละหนี* สินทางการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศดงันี*  
 

   งบการเงนิรวม/

งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 

 

งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ 
   2557 2556 
   (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน     
พนัธบตัร   2,553,909  2,608,107 
หุน้กู ้   18,560,605  10,687,918 
หน่วยลงทุน   1,894,683  1,667,321 
ตัxวแลกเงิน   654,481  - 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิที'มคีวามเสี'ยง   23,663,678  14,963,346 
     

หนี-สินทางการเงิน     
สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้   20,093,088 12,388,974 
สญัญาซื*อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้   1,339,737 1,243,902 

รวม   21,432,825 13,632,876 

ยอดความเสี'ยงคงเหลอืสุทธิ   2,230,853 1,330,470 
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(ค) ความเสี"ยงทางด้านสินเชื"อ 
 

ความเสี�ยงทางดา้นสินเชื�อ คือความเสี�ยงที�ลูกคา้หรือคู่สญัญาไม่สามารถชาํระหนี*แก่กลุ่มบริษทั ตามเงื�อนไขที�ตกลง
ไวเ้มื�อครบกาํหนด 
 

เรื� องที�สําคญัที�มีความเสี�ยงดา้นสินเชื�อของกลุ่มบริษทัคือ สถานะเงินสด เบี* ยประกนัภยัคา้งรับ เงินให้กูย้ืมโดยมี
กรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั เงินใหกู้ย้ืมโดยมีทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกนั และเงินลงทุนในตราสารหนี*  
 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเชื�อเพื�อควบคุมความเสี�ยงทางดา้นสินเชื�อดงักล่าวอยา่งสมํ�าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของผูถื้อหุน้กรมธรรมป์ระกนัภยั ผูกู้แ้ละมีการประเมินมูลค่าหลกัทรัพยค์ ํ*าประกนัอย่าง
รอบคอบและให้สินเชื�อไม่เกินกว่ามูลค่าหลกัประกนัและเป็นไปตามที�สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริม            
การประกอบธุรกิจประกนัภยักาํหนด ความเสี�ยงสูงสุดทางดา้นสินเชื�อแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์าง
การเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน   
  

ความเสี� ยงเกี�ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื�อซึ� งเกิดจากเบี* ยประกันภัยค้างรับไม่มีสาระสําคัญ เนื�องจากผูเ้อา
ประกนัภยัของบริษทั กระจายอยูใ่นอุตสาหกรรมที�แตกต่างกนัและภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย 
 

ความเสี� ยงเกี�ยวกับการกระจุกตัวของเงินให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สินจาํนองเป็นประกันและเงินให้กู้ยืมอื�นไม่มี
สาระสําคัญ เนื� องจากกลุ่มบริษัทพิจารณาให้กู้ยืมแก่ผู ้ประกอบการหลายรายที� กระจายอยู่ในหลายหมวด
อุตสาหกรรมและกระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย  ความเสี�ยงดงักล่าวมีมูลค่าสูงสุดเท่ากบัมูลค่าของ
เงินใหกู้ย้ืมหกัทรัพยที์�นาํมาจาํนอง 
 

ความเสี�ยงเกี�ยวกบัการกระจุกตวัของเงินใหกู้ย้ืมโดยมีกรมธรรมเ์ป็นประกนัไม่มีสาระสําคญั เนื�องจากกลุ่มบริษทั 
พิจารณาใหกู้ย้ืมแก่ผูป้ระกอบการหลายรายที�กระจายอยูใ่นหลายหมวดอุตสาหกรรมและกระจายอยูใ่นภูมิภาคต่าง ๆ 
ของประเทศไทย กลุ่มบริษทัให้ผูเ้อาประกนักูย้ืมเป็นจาํนวนเงินที�นอ้ยกว่ามูลค่าเงินสดตามกรมธรรมที์�มีกบักลุ่ม
บริษทั 
 

(ง) ความเสี"ยงจากสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพื�อทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 

สินทรัพยท์างการเงินของกลุ่มบริษทัส่วนใหญ่ประกอบดว้ย เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน และเงินลงทุนใน
หลกัทรัพย ์ซึ� งมีสภาพคล่องสูง กลุ่มบริษทัสามารถขายสินทรัพยด์งักล่าวไดท้นัเวลาเมื�อกลุ่มบริษทัตอ้งการเงินทุน
ดว้ยราคาที�ใกลเ้คียงกบัมลูค่ายติุธรรม 
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(จ) การกาํหนดมลูค่ายติุธรรม 
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทั กาํหนดให้มีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมทั*งสินทรัพยแ์ละหนี* สิน         
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มลูค่ายติุธรรม หมายถึงจาํนวนเงินที�ผูซื้*อและผูข้ายตกลงแลกเปลี�ยนสินทรัพยห์รือ
ชาํระหนี* สินกนั ในขณะที�ทั*งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี�ยนกนั และสามารถต่อรองราคากนัได้
อยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งกนั วตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่า
ยติุธรรมถูกกาํหนดโดยวิธีต่อไปนี*  ขอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัสมมติฐานในการกาํหนดมลูค่ายุติธรรมถกูเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหนี* สินนั*น ๆ 
 

ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหนี* สินทางการเงินมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม ซึ� งไดแ้ก่ เงินสด 
และรายการเทียบเท่าเงินสด รายไดจ้ากการลงทุนและเงินใหกู้ย้ืมคา้งรับ เบี*ยประกนัภยัคา้งรับ ลกูหนี*และสินทรัพย์
จากการประกนัภยัต่อ สินทรัพยท์างการเงินอื�น เจา้หนี*บริษทัประกนัภยัต่อ หนี* สินจากสัญญาประกนัภยั และหนี* สิน
ทางการเงินอื�น 
 

มลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์กาํหนดโดยใชวิ้ธีการตามที�ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 3 (ฉ) และแสดงอยู่
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 
 

มลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยที์�เป็นตราสารทุนและตราสารหนี* ที�ถือไวเ้พื�อคา้ หลกัทรัพยที์�จะถือไวจ้น
ครบกาํหนดและเผื�อขาย พิจารณาโดยอา้งอิงกบัราคาเสนอซื*อหรือมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัที�รายงาน มูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนที�จะถือไวจ้นครบกาํหนดถูกพิจารณาเพื�อความมุ่งหมายในการเปิดเผยในงบการเงินเท่านั*น
สําหรับตราสารหนี* ที�ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด มูลค่ายุติธรรมกาํหนดจากเส้นอตัราผลตอบแทน (Yield 
Curve) ปรับดว้ยค่าความเสี�ยงที�เหมาะสม 
 

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์พิจารณาจากราคาตลาดที�ประเมินโดยสถาบันการเงิน ซึ� งเป็นผูอ้อกตราสาร
อนุพนัธ์ 
 

เงินฝากสถาบนัการเงิน พนัธบตัร หุ้นกู ้ตัxวเงินคลงั และตัxวเงิน ซึ� งมีระยะเวลาครบกาํหนดไม่เกิน 90 วนั มูลค่า
ยติุธรรมถือตามราคาตามบญัชี ส่วนที�เกิน 90 วนั ประมาณโดยวิธีส่วนลดกระแสเงินสดโดยพิจารณาอตัราดอกเบี* ย
ปัจจุบนัและอายสุญัญาคงเหลือ 
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินใหกู้ย้ืมโดยมีทรัพยสิ์นจาํนองเป็นประกนัและเงินให้กูย้ืมอื�นที�ใชอ้ตัราดอกเบี* ยแบบลอยตวั
และมีหลกัประกนัถือตามราคาตามบญัชี  สาํหรับมลูค่ายติุธรรมของเงินใหกู้ย้ืมที�ใชอ้ตัราดอกเบี*ยแบบคงที�ประมาณ
โดยใชวิ้ธีการหาส่วนลดกระแสเงินสดโดยใชอ้ตัราดอกเบี*ยปัจจุบนั และอายสุญัญาคงเหลือ 
 

มลูค่ายุติธรรมของเงินใหกู้ย้ืมโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนัถือตามราคาตามบญัชี เนื�องจากเป็นเงินใหกู้ย้ืม
ที�ใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัตามอตัราที�กาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
และมีมลูค่าเวนคืนเงินสดเป็นหลกัประกนั 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ราคาตามบญัชีของเครื�องมือทางการเงินของกลุ่มบริษทัที�แตกต่างไปจากราคา
ยติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญัมีดงัต่อไปนี*  
 

 
งบการเงนิรวม/ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2557 2556 
 ราคาตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม ราคาตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 (พันบาท) 
เงนิลงทุนที'จะถือจนครบกาํหนด    
พนัธบตัร  111,182,630 120,746,568 102,859,664 102,475,814 
หุน้กู ้ 46,672,160 49,663,097 23,651,429  23,349,012 
ตัxวสญัญาใชเ้งินและตัxวแลกเงิน 13,046,233 14,011,464 13,481,685 13,582,700 

 

37 หลกัทรัพย์และทรัพย์สินประกนัวางไว้กบันายทะเบียน 
 

37.1  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษทัไดน้าํเงินลงทุนในตราสารหนี* เป็นประกนัวางไวก้บันายทะเบียนตาม
มาตรา 20 แห่งพระราชบญัญติัประกนัชีวิต (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2551 มีดงันี*  

 

 งบการเงนิรวม/ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2557  2556 
 ราคาตามบญัชี มลูค่าที�ตราไว ้  ราคาตามบญัชี มลูค่าที�ตราไว ้
 (พันบาท) 
พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ 20,000  20,000  20,000  20,000 

 
37.2   ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษทัไดน้าํเงินลงทุนในตราสารหนี* เป็นเงินสํารองประกนัชีวิตวางไวก้บั  

นายทะเบียนตามมาตรา 24 แห่งพระราชบญัญติัประกนัชีวิต (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2551 มีดงันี*  
 

 งบการเงนิรวม/ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2557  2556 
 ราคาตามบญัชี มลูค่าที�ตราไว ้  ราคาตามบญัชี มลูค่าที�ตราไว ้
 (พันบาท) 
พนัธบตัรรัฐบาล 35,241,617 33,750,000 20,802,166 20,750,000 
พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ 6,199,138 6,927,140 7,430,455 7,924,140 

รวม 41,440,755 40,677,140 28,232,621 28,674,140 
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38  ทรัพย์สินที'มข้ีอจาํกดัและภาระผูกพนั 
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษทัไดน้าํพนัธบตัรรัฐบาล เป็นหลกัทรัพยค์ ํ*าประกนั ดงันี*  
 

 งบการเงนิรวม/ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2557  2556 
 ราคาตามบญัชี มลูค่าที�ตราไว ้  ราคาตามบญัชี มลูค่าที�ตราไว ้
 (พันบาท) 
พนัธบตัรรัฐบาล       

วางประกนัการใชไ้ฟฟ้า 2,619 2,590  2,622  2,590 
วางประกนัชั*นศาล - -  695  652 

รวม 2,619 2,590  3,317  3,242 
 

39 เงนิสมทบกองทุนประกนัชีวติ 
 

 งบการเงนิรวม/

งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 

 

งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 
 2557 2556 
 (พันบาท) 

ณ วนัที� 1 มกราคม 159,806 120,727 
เงินสมทบกองทุนประกนัชีวิตในระหวา่งปี 51,810 39,079 

ณ วนัที' 31 ธันวาคม 211,616 159,806 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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40 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที'ไม่เกี'ยวข้องกนั 

  

40.1 ภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการ 
 

กลุ่มบริษทัไดท้าํสญัญาเช่าดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการเช่า รถยนตแ์ละอุปกรณ์โดยสญัญามีระยะเวลาประมาณ 1 ปี 
ถึง 3 ปี (31 ธันวาคม 2556: 1 ปี ถึง 6 ปี) สําหรับการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ สัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาที�บอกเลิก
ไม่ได ้

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2557  2557  2556 

 (พันบาท) 

ภายในหนึ�งปี 28,388 28,388 30,565 
หลงัจากหนึ�งปีถึงหา้ปี 24,924 24,924 24,742 
หลงัจากหา้ปี - - 2,644 

รวม 53,312 53,312 57,951 

 

40.2 ภาระผกูพนัจากการลงทุน 
 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษทัอาจตอ้งฝากเงินในอนาคตตามเงื�อนไขการลงทุนตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ที� 8.4 (ก) และ (ข) ซึ� งสรุปไดด้งันี*  
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2557  2557  2556 

 (พันบาท) 

ภายในหนึ�งปี 1,140,000 1,140,000 1,140,000 
หลงัจากหนึ�งปีถึงหา้ปี 1,010,000 1,010,000 950,000 
หลงัจากหา้ปี - - 300,000 

รวม 2,150,000 2,150,000 2,390,000 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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41 หนี4สินที'อาจเกดิขึ4น 

 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัถูกฟ้องร้องคดีจากการเป็นผูรั้บประกนัภยั โดยมีทุนทรัพยถ์กูฟ้องเป็นจาํนวน
เงินรวมประมาณ 47 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2556: 39 ล้านบาท) ซึ� งผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเชื�อวา่สาํรองประกนัชีวิต 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรมค์า้งจ่าย และหนี* สินอื�นตามกรมธรรมที์�กลุ่มบริษทับนัทึกไวใ้นงบการเงินเพียงพอแลว้
สาํหรับผลเสียหายที�อาจเกิดขึ*นดงักล่าว 

 

42 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน    

 
ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัเมื�อวนัที� 25 กุมภาพนัธ์ 2558 คณะกรรมการบริษทัมีมติพิจารณาอนุมติัการ
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ในอตัราหุน้ละ 0.46 บาท ทั*งนี*การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวบริษทัจะตอ้ง
ไดรั้บการอนุมติัจากมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั และสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั 
 

43 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที'ยงัไม่ได้ใช้    

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใชแ้ละ
ไม่ได้นํามาใช้ในการจัดทาํงบการเงินนี*  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี* อาจ
เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงั
วนัที� 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปนี*  กลุ่มบริษทัไม่มีแผนที�จะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี*มาใชก่้อนวนั
ถือปฏิบติั 
 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

เรื'อง 

ปีที'มผีล

บังคับใช้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2557) การนาํเสนองบการเงิน 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณ

การทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2557) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได ้ 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 16 (ปรับปรุง 2557) ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2557) สญัญาเช่า 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2557) รายได ้ 2558 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

เรื'อง 

ปีที'มผีล

บังคับใช้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชนข์องพนกังาน 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัรา

แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 
2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 24 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบับุคคลหรือกิจการที�
เกี�ยวขอ้งกนั 

2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 33 (ปรับปรุง 2557) กาํไรต่อหุน้ 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหวา่งกาล 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 2557) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหนี* สิน หนี* สินที�อาจเกิดขึ*น และ

สินทรัพยที์�อาจเกิดขึ*น 
2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2558 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 2 

(ปรับปรุง 2557) 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 3 
(ปรับปรุง 2557) 

การรวมธุรกิจ 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 4 
(ปรับปรุง 2557) 

สญัญาประกนัภยั 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 8 
(ปรับปรุง 2557)   

ส่วนงานดาํเนินงาน 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 10  งบการเงินรวม 2558 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13 การวดัมลูค่ายติุธรรม 2558 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2557) 
งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 13 (ปรับปรุง 2557) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 2558 

 
 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินในเบื*องตน้ถึงผลกระทบที�อาจเกิดขึ*นต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ จากการ

ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี*  ซึ� งคาดว่าไม่มีผลกระทบที� มี
สาระสําคญัต่องบการเงินในงวดที�ถือปฏิบติั ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 4 และฉบบัที� 13 ซึ� ง
ผูบ้ริหารอยูร่ะหวา่งการพิจารณาถึงผลกระทบที�เกิดขึ*น 
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44 การจดัประเภทรายการใหม่    
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 และงบกระแสเงินสดสําหรับปีสิ*นสุดวนัที� 
31 ธันวาคม 2556 ซึ� งรวมอยู่ในงบการเงินเพื�อวตัถุประสงค์ในการเปรียบเทียบของปี 2557 ไดมี้การจดัประเภท
รายการใหม่เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการนาํเสนอในงบการเงินปี 2557  
 

 2556 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ก่อนจดั 

ประเภทใหม่ 
 
 

จดั 
ประเภทใหม่ 

 
 

หลงัจดั 
ประเภทใหม่ 

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที" 31 ธันวาคม 2556    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 1,066,287 (1,066,287) - 
หนี* สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (1,098,048) 1,066,287 (31,761) 
  -  
    

เงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด 140,790,981 511,797 141,302,778 
สินทรัพยอื์�น 347,315 115,305 462,620 
ผลประโยชนต์ามกรมธรรมค์า้งจ่าย (102,106) (4,417) (106,523) 
สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหม    
  ทดแทนคา้งจ่าย (297,504) (2,176) (299,680) 
หนี* สินอื�นตามกรมธรรม ์ (7,379,617) (35,385) (7,415,002) 
หนี* สินอื�น (1,499,378) (585,124) (2,084,502) 
  -  

 

 2556 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ก่อนจดั 

ประเภทใหม่ 
 
 

จดั 
ประเภทใหม่ 

 
 

หลงัจดั 
ประเภทใหม่ 

 (พันบาท) 
งบกระแสเงินสด    
   สําหรับปีสิ-นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2556    
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน    
กระแสเงนิสดได้มาจาก    
   เงินฝากสถาบนัการเงิน 19,950,000 (19,840,000) 110,000 
กระแสเงนิสดใช้ไปใน    
   เงินฝากสถาบนัการเงิน (20,510,000) 19,840,000 (670,000) 
  -  

 


