
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2557 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการบริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 

 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2557 งบกาํไร
ขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ�นสุดวนัที�  30 กนัยายน 2557 งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ       
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2557 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) 
ของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทักรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 
ตามลาํดบั ซึ� งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านี�ตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัที� 34 เรื�อง งบการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซึ� งส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื�น การสอบทานนี� มีขอบเขตจาํกดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื�อมั�นว่าจะพบเรื�องที�มีนยัสําคญัทั�งหมดซึ� ง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั�นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลที�สอบทาน 
 

ข้อสรุป 

 
ขา้พเจา้ไม่พบสิ�งที�เป็นเหตุใหเ้ชื�อวา่ขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 
เรื�องงบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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เรื� องอื�น 

 
งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั กรุงเทพประกันชีวิต จาํกัด (มหาชน) ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2556 ที�แสดงเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื�น ซึ� งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื�อนไขตามรายงานลงวนัที� 19 กุมภาพนัธ์ 2557                      
งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2556 งบแสดงการ
เปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) สาํหรับงวดเกา้เดือน
สิ�นสุดวนัที� 30 กันยายน 2556 ที�แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอื�น โดยให้ขอ้สรุปอย่างไม่มี
เงื�อนไขตามรายงานลงวนัที� 13 พฤศจิกายน 2556 
 
 
 
(ชาญชยั สกลุเกิดสิน) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 6827 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤศจิกายน 2557 
 
 
 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

สินทรัพย์ หมายเหตุ 30 กนัยายน 2557 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4, 26         2,184,063,252         2,179,751,190         1,331,190,953

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ         2,695,896,703         2,695,896,703         1,862,525,767

เบี+ยประกนัภยัคา้งรับ 5         2,143,322,855         2,143,322,855         1,839,665,535

ลูกหนี+และสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 6, 26            816,280,631            816,280,631            790,087,943

สินทรัพยล์งทุน

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 7,26, 27, 28

เงินลงทุนเพื4อคา้              19,247,760              19,247,760            100,057,865

เงินลงทุนเผื4อขาย       23,137,368,794       23,137,368,794       20,187,669,759

เงินลงทุนที4จะถือจนครบกาํหนด     172,894,226,226     172,894,226,226     141,302,778,338

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

เงินให้กูย้มื 8, 26         4,323,346,537         4,323,346,537         3,525,693,845

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 3, 9           -                3,960,000           -

ที4ดิน อาคารและอุปกรณ์ 10            388,048,355            387,997,794            326,614,377

ค่าความนิยม 3                4,955,491           -           -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน              14,347,434              14,347,434              19,447,445

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 11         1,538,820,667         1,538,820,667           -

สินทรัพยอื์4น 26            221,646,570            223,908,588            462,620,007

รวมสินทรัพย์ 210,428,233,505 210,425,137,409 171,795,314,064 

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี+
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บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หนี0สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 30 กนัยายน 2557 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี�สิน

หลกัทรัพยข์ายโดยมีสัญญาซื+อคืน           -           - 950,000,000 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 241,324,891 241,324,891 257,241,894 

เจา้หนี+บริษทัประกนัภยัต่อ 12, 26 487,024,357 487,024,357 450,008,758 

หนี+ สินจากสัญญาประกนัภยั

สาํรองประกนัชีวิต 13 174,248,083,996 174,248,083,996 136,616,421,004 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรมค์า้งจ่าย 14 91,464,742 91,464,742 102,106,322 

สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหม

   ทดแทนคา้งจ่าย 15, 26 355,737,376 355,737,376 297,503,638 

สาํรองเบี+ยประกนัภยั 16 1,132,959,971 1,132,959,971 1,021,135,062 

หนี+ สินอื4นตามกรมธรรม์ 7,528,421,648 7,528,421,648 7,379,616,691 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 313,744,689 313,744,689 299,382,694 

หนี+ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11           -           -              31,761,253

หนี+ สินอื4น 17, 26 2,035,066,965 2,030,316,766 2,126,480,109 

รวมหนี0สิน 186,433,828,635 186,429,078,436 149,531,657,425 

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี+
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บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หนี0สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) หมายเหตุ 30 กนัยายน 2557 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 18

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 1,220,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,220,000,000 1,220,000,000 1,220,000,000 

ทุนที4ออกและชาํระแลว้

หุ้นสามญั 1,212,648,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

(31 ธันวาคม 2556: 1,211,714,350 หุ้น 

   มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 1,212,648,000 1,212,648,000 1,211,714,350 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 18 2,857,921,268 2,857,921,268 2,846,250,643 

สาํรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 18 94,383,969 94,383,969 66,068,779 

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 18, 19, 25 1,377,000 1,377,000 1,246,050 

หุ้นปันผลรอจดทะเบียน 25 482,324,638 482,324,638           -

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฏหมาย 122,000,000 122,000,000 122,000,000 

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 12,448,960,406 12,450,637,568 13,225,119,255 

องคป์ระกอบอื4นของส่วนของผูถื้อหุ้น  

ผลต่างจากการเปลี4ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิ

   ของเงินลงทุนเผื4อขาย - สุทธิจากภาษี 7 6,374,766,530 6,374,766,530 4,391,257,562 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 23,994,381,811 23,996,058,973 22,263,656,639 

ส่วนไดเ้สียที4ไม่มีอาํนาจควบคุม 23,059           -           -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 23,994,404,870 23,996,058,973 22,263,656,639 

รวมหนี0สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 210,428,233,505 210,425,137,409 171,795,314,064 

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี+
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บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ 2557 2557 2556

รายได้

เบี�ยประกนัภยัรับสุทธิ 21, 26 7,245,410,408 7,245,410,408 8,371,996,102           
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 26 2,385,722,356                   2,385,722,356           1,909,293,067           
รวมรายได้ 9,631,132,764 9,631,132,764 10,281,289,169 

ค่าใช้จ่าย

การรับประกนัภยั 21

เงินสาํรองประกนัชีวิตเพิ+มจากงวดก่อน 7,117,931,568 7,117,931,568 5,445,562,547           
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์  2,317,679,628 2,317,679,628 2,129,788,497           
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการ
   ค่าสินไหมทดแทน 26 389,042,617 389,042,617 346,327,121              
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 26 586,555,924 585,905,845 609,643,357              
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 89,277,114 89,240,142 65,056,029                
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื+น 26 6,273,404 6,273,404 7,981,888                  

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 22, 26 462,162,556 460,545,257 443,048,162              
รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย 10,968,922,811 10,966,618,461 9,047,407,601 
กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย (1,337,790,047) (1,335,485,697) 1,233,881,568 
กาํไรจากเงินลงทุน 192,299,171 192,299,171 105,280,065              
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรม 26 (29,937,760) (29,937,760) (17,280,479)               
รายไดอื้+น 26 10,207,732 9,597,485 11,899,330                
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (1,165,220,904) (1,163,526,801) 1,333,780,484 
เงินสมทบสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกนัภยั 12,198,679 12,198,679 13,822,415                
เงินสมทบกองทุนประกนัชีวิต 7,375,682 7,375,682 8,497,667                  
กําไร  (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ (1,184,795,265) (1,183,101,162) 1,311,460,402 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้(รายได)้ 23 (304,189,754) (304,189,754) 210,501,500              
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (880,605,511) (878,911,408) 1,100,958,902 

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด

(บาท)

วนัที+ 30 กนัยายน

งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด
วนัที+ 30 กนัยายน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินนี�
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บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ 2557 2557 2556

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) 

ส่วนที+เป็นของบริษทัใหญ่ (880,588,570) (878,911,408) 1,100,958,902 

ส่วนที+เป็นของส่วนไดเ้สียที+ไม่มีอาํนาจควบคุม (16,941) -                       -                       

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (880,605,511) (878,911,408) 1,100,958,902 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 24 (ปรับปรุงใหม่)

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั4นพื4นฐาน  -0.52 -0.52 0.65

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด -0.52 -0.52 0.65

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด

งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด

วนัที+ 30 กนัยายน วนัที+ 30 กนัยายน

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินนี�
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บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ 2557 2557 2556

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (880,605,511) (878,911,408) 1,100,958,902 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื:น 7, 23

ผลต่างจากการเปลี+ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิ

   ของเงินลงทุนเผื+อขาย 755,795,210 755,795,210 (726,013,685)             

ภาษีเงินไดเ้กี+ยวกบัองคป์ระกอบของ

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื+น (151,197,908) (151,197,908) 145,202,737              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื:นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 604,597,302 604,597,302 (580,810,948)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (276,008,209) (274,314,106) 520,147,954 

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที+เป็นของบริษทัใหญ่ (275,991,268) (274,314,106) 520,147,954 

ส่วนที+เป็นของส่วนไดเ้สียที+ไม่มีอาํนาจควบคุม (16,941) -                             -                             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด (276,008,209) (274,314,106) 520,147,954 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุด
วนัที+ 30 กนัยายน วนัที+ 30 กนัยายน

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินนี�
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บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ 2557 2557 2556

รายได้

เบี�ยประกนัภยัรับสุทธิ 21, 26 43,725,904,349 43,725,904,349 30,445,497,127         

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 26 6,552,928,785                   6,552,928,785           5,287,890,874           

รวมรายได้ 50,278,833,134 50,278,833,134 35,733,388,001 

ค่าใช้จ่าย

การรับประกนัภยั 21

เงินสาํรองประกนัชีวิตเพิ+มจากงวดก่อน 37,631,662,992 37,631,662,992 21,206,652,521         

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์  7,885,982,178 7,885,982,178 6,073,072,823           

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการ

   ค่าสินไหมทดแทน 26 1,033,180,247 1,033,180,247 964,128,084              

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 26 2,206,260,948 2,205,610,869 2,115,028,643           

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 265,494,391 265,457,419 245,981,416              

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื+น 26 20,065,374 20,065,374 22,140,033                

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 22, 26 1,361,442,137 1,359,824,838 1,299,806,289           

รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย 50,404,088,267 50,401,783,917 31,926,809,809 

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย (125,255,133) (122,950,783) 3,806,578,192 

กาํไรจากเงินลงทุน 560,059,400 560,059,400 505,336,735              

ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรม 26 (60,175,109) (60,175,109) (59,525,173)               

รายไดอื้+น 26 27,529,908 26,919,661 27,082,934                

กําไรจากการดําเนินงาน 402,159,066 403,853,169 4,279,472,688 

เงินสมทบสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกนัภยั 72,798,659 72,798,659 55,405,212                

เงินสมทบกองทุนประกนัชีวิต 44,272,445 44,272,445 30,937,395                

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 285,087,962 286,782,065 4,193,130,081 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้(รายได)้ 23 (99,133,691) (99,133,691) 717,433,865              

กําไรสําหรับงวด 384,221,653 385,915,756 3,475,696,216 

วนัที+ 30 กนัยายน

(บาท)

งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด

วนัที+ 30 กนัยายน

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินนี�
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บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ 2557 2557 2556

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) 

ส่วนที+เป็นของบริษทัใหญ่ 384,238,594 385,915,756 3,475,696,216 

ส่วนที+เป็นของส่วนไดเ้สียที+ไม่มีอาํนาจควบคุม (16,941) -                             -                             

กําไรสําหรับงวด 384,221,653 385,915,756 3,475,696,216 

กําไรต่อหุ้น (บาท) 24 (ปรับปรุงใหม่)

กําไรต่อหุ้นขั4นพื4นฐาน  0.23 0.23 2.05

กําไรต่อหุ้นปรับลด 0.23 0.23 2.05

(บาท)

งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด

วนัที+ 30 กนัยายน วนัที+ 30 กนัยายน

งบการเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินนี�
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บริษัท กรุงเทพประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ 2557 2557 2556

กําไรสําหรับงวด 384,221,653 385,915,756 3,475,696,216 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื:น 7, 23

ผลต่างจากการเปลี+ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิ

   ของเงินลงทุนเผื+อขาย 2,479,386,210 2,479,386,210 (179,785,160)             

ภาษีเงินไดเ้กี+ยวกบัองคป์ระกอบของ

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื+น (495,877,242) (495,877,242) 35,957,032                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื:นสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 1,983,508,968 1,983,508,968 (143,828,128)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,367,730,621 2,369,424,724 3,331,868,088 

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที+เป็นของบริษทัใหญ่ 2,367,747,562 2,369,424,724 3,331,868,088 

ส่วนที+เป็นของส่วนไดเ้สียที+ไม่มีอาํนาจควบคุม (16,941)                              -                       -                       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด 2,367,730,621 2,369,424,724 3,331,868,088 

วนัที+ 30 กนัยายน วนัที+ 30 กนัยายน

(บาท)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ+งของงบการเงินนี�
11



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

องคป์ระกอบอื�น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้

 สาํรองส่วนทุน เงินรับล่วงหนา้คา่หุน้ ผลตา่งจากการเปลี�ยนแปลง รวมส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ที�ออก ส่วนเกิน จากการจ่าย จากการใชส้ิทธิ หุน้ปันผล ทุนสาํรอง ในมูลคา่ยตุิธรรมสุทธิ ผูถ้ือหุน้ ส่วนของส่วนไดเ้สีย รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลคา่หุน้ โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ รอจดทะเบียน ตามกฎหมาย สาํรองทั�วไป ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของเงินลงทุนเผื�อขาย ของบริษทั ที�ไม่มีอาํนาจควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ$นสุดวันที% 30 กนัยายน 2557

ยอดคงเหลอื 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 -                     22,263,656,639

รายการกบัผู้ถอืหุ้นที%บนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น

    เงินทุนที	ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 18 -                    -                 28,315,190 -                     -                     -                   -                   -                 -                                    28,315,190 -                     28,315,190

เพิ�มทุนจากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 18 933,650 11,670,625 -                       (1,246,050)         -                     -                   -                   -                 -                                    11,358,225 -                     11,358,225        

เงินรับล่วงหนา้คา่หุน้จากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 18, 19 -                    -                 -                       1,377,000 -                     -                   -                   -                 -                                    1,377,000 -                     1,377,000

หุน้ปันผลรอจดทะเบียน 25 -                    -                 -                       -                     482,324,638      -                   -                   (482,324,638)     -                                    -                     -                     -                     

เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 25 -                    -                 -                       -                     -                   -                   -                   (678,072,805)     -                                    -678,072,805 -                     (678,072,805)     

    รวมเงินทุนที	ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 933,650 11,670,625 28,315,190 130,950 482,324,638 -                   -                   (1,160,397,443)  -                                    -637,022,390 -                     -637,022,390

    การเปลี	ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 3, 9

การไดม้าซึ� งส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมซึ� งอาํนาจ

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

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

รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของที%บนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น 933,650 11,670,625 28,315,190 130,950 482,324,638 -                   -                   (1,160,397,443)  -                                    (637,022,390)      40,000 (636,982,390)      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

กาํไร -                     -                  -                        -                      -                     -                   -                   384,238,594 -                                    384,238,594 (16,941)              384,221,653

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

การเปลี�ยนแปลงในมูลคา่ยตุิธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื�อขาย

- สุทธิจากภาษี -                     -                  -                        -                      -                     -                   -                   -                 1,983,508,968 1,983,508,968 -                     1,983,508,968

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด -                     -                  -                        -                      -                     -                   -                   384,238,594 1,983,508,968 2,367,747,562 (16,941)              2,367,730,621

ยอดคงเหลอื ณ วันที% 30 กนัยายน 2557 1,212,648,000 2,857,921,268 94,383,969 1,377,000 482,324,638 122,000,000 400,000,000 12,448,960,406 6,374,766,530 23,994,381,811 23,059                23,994,404,870

งบแสดงการเปลี%ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม

งบการเงินรวม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนีC
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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

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ$นสุดวนัที% 30 กนัยายน 2556

ยอดคงเหลอื ณ วนัที% 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

รายการกบัผู้ถือหุ้นที%บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     เงินทุนที	ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 18         - - 28,315,191           - - - -           - 28,315,191

เพิ�มทุนจากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 18 6,828,495 85,356,187           - (35,477,257)        - - -           - 56,707,425

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้จากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 18, 19         - -           - 1,539,000 - - -           - 1,539,000

เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 25         - -           -           - - - (916,747,337)              - (916,747,337)                

รวมเงินทุนที	ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 6,828,495 85,356,187 28,315,191 -33,938,257 - - (916,747,337)              - (830,185,721)                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร         -  -            -            -  - - 3,475,696,216           - 3,475,696,216

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายตุิธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื�อขาย

- สุทธิจากภาษี         -  -            -            -  - - - (143,828,128)                   (143,828,128)                

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด         -  -            -            -  - - 3,475,696,216 (143,828,128)                   3,331,868,088

ยอดคงเหลอื ณ วนัที% 30 กนัยายน 2556 1,211,600,350 2,844,825,643 56,630,382 1,539,000 122,000,000 400,000,000 12,320,311,356 5,009,544,705 21,966,451,436

งบแสดงการเปลี%ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(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 หุน้ปันผล ทุนสาํรอง ในมูลค่ายตุิธรรมสุทธิ รวมส่วนของ

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

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ$นสุดวนัที% 30 กนัยายน 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

รายการกบัผู้ถือหุ้นที%บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     เงินทุนที	ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 18             - - 28,315,190           - - - -                      -           - 28,315,190

เพิ�มทุนจากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 18 933,650 11,670,625           - (1,246,050)         - - -                      -           - 11,358,225

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้จากการใชส้ิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 18, 19             - -           - 1,377,000 - - -                      -           - 1,377,000

หุน้ปันผลรอจดทะเบียน 25             - -           -           - 482,324,638 - - (482,324,638)                             -           -

เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 25             - -           -           - - - - (678,072,805)                             - (678,072,805)    

รวมเงินทุนที	ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 933,650 11,670,625 28,315,190 130,950 482,324,638 - - (1,160,397,443)                          - (637,022,390)    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

กาํไร             -  -            -            -  - - - 385,915,756           - 385,915,756

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายตุิธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื�อขาย

- สุทธิจากภาษี             -  -            -            -  - - -                      - 1,983,508,968 1,983,508,968

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด             -  -            -            -  - - - 385,915,756 1,983,508,968 2,369,424,724

ยอดคงเหลอื ณ วนัที% 30 กนัยายน 2557 1,212,648,000 2,857,921,268 94,383,969 1,377,000 482,324,638 122,000,000 400,000,000 12,450,637,568 6,374,766,530 23,996,058,973

งบแสดงการเปลี%ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

กาํไรสะสม

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนีB
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บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ 2557 2557 2556

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

เบี�ยประกนัภยัรับสุทธิ 43,188,860,530 43,188,860,530 29,818,984,584              

ดอกเบี�ยรับ 4,880,446,067 4,880,446,067 4,002,409,576                

เงินปันผลรับ 839,111,783 839,111,783 668,141,117                   

รายไดจ้ากการลงทุนอื(น 993,009,687 993,009,687 546,745,927                   

รายไดอื้(น 27,062,008 27,062,008 27,190,953                     

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมแ์ละค่าสินไหมทดแทน

และค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน (8,506,583,549) (8,506,583,549) (6,517,143,671)               

เงินปันผลตามกรมธรรมป์ระกนัภยั (97,374,481) (97,374,481) (104,677,000)                  

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ (2,281,343,361) (2,281,343,361) (2,171,796,212)               

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื(น (336,481,440) (336,481,440) (266,766,026)                  

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (1,185,795,885) (1,185,795,885) (1,254,027,440)               

ค่าใชจ่้ายอื(น (119,604,762) (127,576,824) (93,900,752)                    

จ่ายภาษีเงินได้ (1,983,242,474) (1,983,242,474) (1,522,128,002)               

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรรมดําเนินงาน 35,418,064,123 35,410,092,061 23,133,033,054              

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

กระแสเงินสดได้มาจาก

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 13,976,151,994 13,976,151,994 30,603,986,512              

เงินใหกู้ย้มื 741,898,084 741,898,084 517,394,800                   

เงินฝากสถาบนัการเงิน 580,000,000 580,000,000 70,000,000                     

ที(ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 33,988 33,988 20,039                            

เงินสดได้มาจากกจิกรรมลงทุน 15,298,084,066 15,298,084,066 31,191,401,351 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด

วนัที( 30 กนัยายน

(บาท)

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด

วนัที( 30 กนัยายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ(งของงบการเงินนี�
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บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ 2557 2557 2556

กระแสเงินสดใช้ไปใน

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (46,787,879,879) (46,787,879,879) (52,745,394,211)             

เงินใหกู้ย้มื (1,260,927,079) (1,260,927,079) (828,782,574)                  

เงินฝากสถาบนัการเงิน (150,000,000) (150,000,000) (110,000,000)                  

ที(ดิน อาคารและอุปกรณ์ (107,869,909) (107,869,909) (47,066,001)                    

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

เงินสดใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (48,310,336,867) (48,306,676,867) (53,731,242,786)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (33,012,252,801) (33,008,592,801) (22,539,841,435)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับเพิ(มทุนจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 11,358,225 11,358,225 56,707,425 

เงินสดรับล่วงหนา้ค่าหุน้จากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 3,484,655 3,484,655                       1,539,000 

เงินสดจ่ายจากขายหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาซื�อคืน (950,000,000) (950,000,000)                  (200,000,000)

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ในบริษทั 25 (617,781,903) (617,781,903) (916,747,337)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (1,552,939,023)              (1,552,939,023)              (1,058,500,912)              

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ2มขึ5น (ลดลง) สุทธิ 852,872,299 848,560,237 (465,309,293)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที( 1 มกราคม                  1,331,190,953                  1,331,190,953 865,845,947 
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัที2 30 กนัยายน 4 2,184,063,252 2,179,751,190 400,536,654 

(0) (0)

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ2มเตมิ

รายการที(มิใช่เงินสดประกอบดว้ย

ผลต่างจากการเปลี(ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิ

ของเงินลงทุนเผื(อขาย 2,479,386,210                2,479,386,210                (179,785,160)                  

สาํรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑเ์พิ(มขึ�น 28,315,190 28,315,190 28,315,191 

ลกูหนี�ขายเงินลงทุน 28,800,877                     28,800,877                     1,250,000                       

เจา้หนี� ซื�อเงินลงทุน 52,724,451                     52,724,451                     16,096,723                     

หุน้ปันผลรอจดทะเบียน 25 482,324,638 482,324,638 -                          

เงินปันผลคา้งจ่าย 17 60,290,903 60,290,903 -                          

(บาท)

งบการเงินรวม

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด

วนัที( 30 กนัยายน วนัที( 30 กนัยายน

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ�นสุด

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ(งของงบการเงินนี�
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บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ  สารบัญ 

1  ขอ้มลูทั�วไป 
2  เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 
3  การซื%อธุรกิจ 
4  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
5  เบี%ยประกนัภยัคา้งรับ 
6  ลกูหนี%และสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 
7  เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
8  เงินใหกู้ย้ืมและดอกเบี%ยคา้งรับ 
9  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
10  ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
11  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
12  เจา้หนี%บริษทัประกนัภยัต่อ 
13  สาํรองประกนัชีวิต 
14  ผลประโยชนต์ามกรมธรรมค์า้งจ่าย 
15  สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 
16  สาํรองเบี%ยประกนัภยั 
17  หนี% สินอื�น 
18  ทุนเรือนหุน้และสาํรอง 
19  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์- ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
20  ส่วนงานดาํเนินงาน 
21  การรายงานขอ้มลูตามประเภทการรับประกนัภยั 
22  ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 
23  ภาษีเงินได ้
24  กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
25  เงินปันผล 
26  บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
27  หลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นประกนัวางไวก้บันายทะเบียน 
28  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 
29  หนี% สินที�อาจเกิดขึ%น  
30  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
31  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ยงัไม่ไดใ้ช ้
32  การจดัประเภทรายการใหม่ 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหวา่งกาลนี%  
 
งบการเงินระหวา่งกาลนี%ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื�อวนัที� 12 พฤศจิกายน 2557 
 

1 ข้อมูลทั%วไป 

  
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที�จัดตั% งขึ% นในประเทศไทย และมีที�อยู ่                          
จดทะเบียนตั%งอยูเ่ลขที� 23/115-121 รอยลัซิตี%อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมื�อวนัที� 25 กนัยายน 2552 
 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างงวดไดแ้ก่ Nippon Life Insurance Company (ถือหุ้นร้อยละ 24.4)  (31 ธันวาคม 2556: 
ถือหุ้นร้อยละ 24.4) ซึ� งบริษทัดงักล่าวเป็นนิติบุคคลที�จดัตั%งขึ%นในประเทศญี�ปุ่น และบริษทั วฒันโสภณพนิช จาํกดั 
(ถือหุ้นร้อยละ 13.2) (31 ธันวาคม 2556: ถือหุ้นร้อยละ 13.2) ซึ� งบริษทัดงักล่าวเป็นนิติบุคคลที�จดัตั%งขึ%นในประเทศ
ไทย 
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเกี�ยวกับการรับประกันชีวิต บริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจเกี�ยวกับนายหน้าประกันวินาศภัย 
รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัที� 30 กนัยายน 2557 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 และ 26 
 

2 เกณฑ์การจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล 

 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 

 
งบการเงินระหว่างกาลนี% จัดทําขึ% นในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที�  34 (ปรับปรุง 2555)             
เรื� อง งบการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีที�ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”)  
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง นอกจากนั%น งบการเงิน
ระหว่างกาลนี%ยงัไดจ้ดัทาํขึ%นตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
เรื�องหลกัเกณฑ ์วิธีการ เงื�อนไข และระยะเวลาในการจดัทาํและยื�นงบการเงิน และรายงานเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงาน
ของบริษทัประกนัชีวิต (ฉบับที� 4) พ.ศ. 2556 ลงวนัที�  31 กรกฎาคม 2556 ซึ� งสามารถใช้รูปแบบงบการเงินตาม
ประกาศฉบบัเดิมลงวนัที� 27 พฤษภาคม 2553  
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งบการเงินระหว่างกาลนี% จดัทําขึ% นเพื�อให้ข้อมูลเพิ�มเติมจากงบการเงินสําหรับปีสิ%นสุดวนัที�  31 ธันวาคม 2556           
งบการเงินนี% มิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั%งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลที�
เกี�ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื�อไม่ให้ซํ% าซ้อนกบัขอ้มูลที�ไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้           
ดงันั%น การอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี% จึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัสาํหรับปีสิ%นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 
2556  
 

งบการเงินรวมไดจ้ดัทาํ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2557 เนื�องจากการไดม้าซึ�งบริษทัย่อย (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 3)  
 

นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณที�ใช้ในงบการเงินระหว่างกาลนี% มีความสอดคล้องกับการถือปฎิบัติใน             
งบการเงินสาํหรับปีสิ%นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556  เวน้แต่กรณีที�กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�
ออกและปรับปรุงใหม่ซึ� งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2557 ทุกฉบบั
มาถือปฏิบติั การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณและผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่อื�น  ๆ ซึ� งมีผลบงัคบัสาํหรับงบการเงินที�เริ�มในหรือ
หลงัวนัที� 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลนี%   มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที�ออกใหม่ที� เกี�ยวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบ       
งบการเงินขอ้ 31 
 

(ข) สกลุเงินที�ใช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินระหว่างกาลนี% จดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่ม
บริษทั ขอ้มลูทางการเงินทั%งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเพื�อใหแ้สดงเป็นหลกัพนั
บาท ยกเวน้ที�ระบุไวเ้ป็นอยา่งอื�น 
 

(ค) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ  
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลนี% เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ             
การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซึ� งมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน
จาํนวนเงินที�เกี�ยวกบัสินทรัพย ์หนี% สิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลที�เกิดขึ%นจริงอาจแตกต่างจากที�ประมาณไว ้
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณอย่างมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซึ� งถือปฏิบติัเช่นเดียวกนั
ในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีสิ%นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 
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(ง)  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 
 
สิ�งตอบแทนที�โอนให้ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์�โอนไป  หนี% สินที�กลุ่มบริษทัก่อขึ%นเพื�อจ่ายชาํระ
ใหแ้ก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของที�ออกโดยกลุ่มบริษทัทั%งนี% สิ�งตอบแทนที�โอนใหย้งัรวมถึงมลูค่า
ยติุธรรมของหนี% 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 
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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 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุน    
 
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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3 การซื$อธุรกจิ 

 

เมื�อวนัที� 7 กรกฎาคม 2557 กลุ่มบริษทัไดม้าซึ� งอาํนาจควบคุมในบริษทั บีแอลเอ อนัชัวรันส์ โบรกเกอร์ จาํกัด 
(“บริษทัย่อย”) ซึ� งเป็นบริษทัที�ประกอบกิจการนายหนา้ประกนัวินาศภยั โดยการซื%อหุน้ทุนและสิทธิออกเสียงในบริษทั
ร้อยละ 84 ทาํให้กลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในบริษทั บีแอลเอ อนัชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั เพิ�มขึ%นจากเดิมร้อยละ 15 
เป็นร้อยละ 99 (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9) 
 
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   (226) 

มูลค่าตามบัญชี/มูลค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์และหนี$สินสุทธิที%ระบุได้  (2,955) 

หัก ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม  (30) 

สินทรัพย์สุทธิจากการได้มา  (2,925) 

ค่าความนิยมจากการซื%อธุรกิจ  4,905 

สิ%งตอบแทนที%โอนให้ทั$งหมด  1,980 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัไดน้าํสินทรัพยแ์ละหนี% สินตั%งแต่วนัซื%อบริษทัย่อยดงักล่าวมาจดัทาํงบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนและ
เกา้เดือนสิ%นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2557 ทั%งนี% ตั%งแต่วนัซื%อธุรกิจบริษทัย่อยดงักล่าวมีรายไดร้วมเป็นจาํนวนเงิน 0.7 
ลา้นบาท และขาดทุนรวม 1.7 ลา้นบาท ซึ� งรวมเป็นส่วนหนึ�งของผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ฝ่ายบริหารคาด
ว่าหากกลุ่มบริษทัไดมี้การซื%อธุรกิจตั%งแต่วนัที� 1 มกราคม 2557 กลุ่มบริษทัจะมีรายไดร้วมจาํนวนเงิน 1.2 ลา้นบาท 
และ_2.8 ลา้นบาท และมีขาดทุนรวม 1.9 ลา้นบาท และ 4.3 ลา้นบาท สําหรับงวดสามและเกา้เดือนสิ%นสุดวนัที�        
30 กนัยายน 2557 ตามลาํดบั 

 

4 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2557  2557  2556 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 4,024 4,023 10,818 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํหนดระยะเวลาจ่ายคืน 990,039 985,728 1,320,373 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อสิ%นกาํหนดระยะเวลา 2,070,000 2,070,000 1,310,000 

รวมเงนิสดและเงนิฝากสถาบันการเงนิ 3,064,063 3,059,751 2,641,191 

 เงินฝากธนาคารที�มีระยะเวลาครบกาํหนดเกินกวา่    
   3 เดือนนบัแต่วนัไดม้า       (880,000) (880,000) (1,310,000) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 2,184,063 2,179,751 1,331,191 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 เป็นสกลุเงินบาททั%งหมด 

 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เบี$ยประกนัภัยค้างรับ  
 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 เบี%ยประกนัภยัคา้งรับจาํแนกตามอาย ุมีดงันี%  
 

 งบการเงินรวม/   
 งบการเงินเฉพาะกจิการ  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 
   ตวัแทน      ตวัแทน   
 ผูเ้อา  และ    ผูเ้อา  และ   
 ประกนั  นายหนา้  รวม  ประกนั  นายหนา้  รวม 
 (พันบาท) 
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 1,944,656  96,544  2,041,200 1,779,023 28,355 1,807,378 
เกินกาํหนดชาํระ         
   ไม่เกิน 30 วนั 70,849  3,682  74,531 1 13,276 13,277 

30 วนั ถึง 60 วนั -  5,633  5,633 14,696 2,067 16,763 
60 วนั ถึง 90 วนั -  15,106  15,106 - 1,029 1,029 
90 วนั ถึง 1 ปี 482  5,582  6,064 135 365 500 

   เกินกวา่ 1 ปี 331  458  789 326 393 719 
รวมเบี$ยประกนัภัยค้างรับ 2,016,318  127,005  2,143,323 1,794,181 45,485 1,839,666 
 

ระยะเวลาผ่อนผนัชาํระเบี% ยประกนัชีวิตคือ 60 วนั และ 31 วนั นับตั%งแต่วนัครบกาํหนดชาํระ สําหรับกรมธรรม์
ประเภทรายบุคคลและกลุ่มตามลาํดบั 
 

สําหรับเบี% ยประกนัภยัคา้งรับรายบุคคลซึ� งมีมูลค่าเงินสดและคา้งรับเกินกว่าระยะเวลาที�บริษทัผ่อนผนัให้แก่ลูกคา้ เบี% ย
ประกนัภยัคา้งรับดงักล่าวจะถกูชาํระโดยอตัโนมติัจากการอนุมติัใหกู้ย้ืมโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั ทั%งนี% ขึ%นอยู่
กบัมลูค่าเงินสดของกรมธรรมด์งักล่าว 

 

6 ลูกหนี$และสินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ 

 

 งบการเงนิรวม /
งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ 
งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ 
  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
  2557  2556 
  (พันบาท) 
 เงินคา้งรับเกี�ยวกบัการประกนัภยัต่อ 423,733 499,187 
ส่วนแบ่งหนี% สินจากสญัญาประกนัภยัของบริษทัประกนัภยัต่อ 392,548 290,901 
ลูกหนี$และสินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ 816,281 790,088 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัที� 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 เงินคา้งรับเกี�ยวกบัการประกนัภยัต่อจาํแนกตามอายแุสดง มีดงันี%  
 

 

 งบการเงนิรวม / 

งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 

งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
  2557  2556 
  (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 423,733 499,187 

เงนิค้างรับเกี%ยวกบัการประกนัภัยต่อ 423,733 499,187 

 

7 เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 
7.1 ประเภทเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 
 
 

 งบการเงนิรวม/ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 
 ราคาทุน/    ราคาทุน/   
 ราคาทุนตดั    ราคาทุนตดั   
 จาํหน่าย  มลูค่ายติุธรรม  จาํหน่าย  มลูค่ายติุธรรม 
 (พันบาท) 

เงินลงทุนเพื�อค้า 
ตราสารหนี% รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - 100,057 100,058 
หน่วยลงทุนภาคเอกชน 19,036 19,248 - - 
บวก  ผลกาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ%นจริงจากการ     
        เปลี�ยนแปลงในมลูค่ายติุธรรม     
     ของเงินลงทุน 212 - 1 - 

รวมเงนิลงทุนเพื%อค้า 19,248 19,248 100,058 100,058 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม/ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 
 ราคาทุน/    ราคาทุน/   
 ราคาทุนตดั    ราคาทุนตดั   
 จาํหน่าย  มลูค่ายติุธรรม  จาํหน่าย  มลูค่ายติุธรรม 
 (พันบาท) 

เงินลงทุนเผื�อขาย  

ตราสารหนี% รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 983,042 1,026,649 1,789,646 1,821,537 
ตราสารทุน 7,698,226 14,851,581 7,609,881 12,891,419 
หน่วยลงทุนภาคเอกชน 4,915,664 5,068,667 4,009,663 3,807,393 
หน่วยลงทุนต่างประเทศ 1,511,988 2,190,472 1,213,438 1,667,321 
รวม 15,108,920 23,137,369 14,622,628 20,187,670 
บวก ผลกาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ%นจริงจากการ     
       เปลี�ยนแปลงในมลูค่ายติุธรรม     
       ของเงินลงทุน 8,028,449 - 5,565,042 - 

รวมเงนิลงทุนเผื%อขาย 23,137,369 23,137,369 20,187,670 20,187,670 

     

เงินลงทุนที�จะถอืจนครบกาํหนด     

ตราสารหนี% รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 122,346,861 127,571,617 105,545,691 105,031,196 
ตราสารหนี%ภาคเอกชน 30,551,341 31,937,849 21,151,062 21,246,232 
ตราสารหนี% ต่างประเทศ 19,116,024 19,845,717 13,296,025 13,130,098 
เงินฝากธนาคารที�มีระยะเวลา     
    ครบกาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน     
    นบัแต่วนัไดม้า 880,000 880,000 1,310,000 1,310,000 

รวมเงนิลงทุนที%จะถือจนครบกาํหนด 172,894,226 180,235,183 141,302,778 140,717,526 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
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 งบการเงนิรวม/ 

งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 

 

งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 

 30 กนัยายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 
 ราคาทุน 
 (พันบาท) 
   

เงินลงทุนทั�วไป   

ตราสารทุน 29,588 29,888 
ตราสารทุนต่างประเทศ 17,074 17,074 

รวมเงนิลงทุนทั%วไป 46,662 46,962 

 

7.2 ระยะเวลาคงเหลอืของตราสารหนี$ 

 
ณ วนัที�  30 กันยายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 เงินลงทุนในตราสารหนี% ที�จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื�อค้า                  
เงินลงทุนเผื�อขาย และเงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนดจาํแนกตามระยะเวลาครบกาํหนด มีดงันี%  
 
 งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 2557 
 ครบกาํหนด 
 1 ปี  1 ปี ถึง 5 ปี  เกิน 5 ปี  รวม 
 (พันบาท) 

เงินลงทุนเผื�อขาย     

ตราสารหนี% รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ -  827,326  155,716  983,042 
บวก ผลกาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ%นจริงจากการ  
    เปลี�ยนแปลงในมลูค่ายติุธรรม  
           ของเงินลงทุน -  39,456  4,151  43,607 

รวมเงนิลงทุนเผื%อขาย -  866,782  159,867  1,026,649 
   



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
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 งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 2557 
 ครบกาํหนด 
 1 ปี  1 ปี ถึง 5 ปี  เกิน 5 ปี  รวม 
 (พันบาท) 

เงินลงทุนที�จะถอืจนครบกาํหนด   

ตราสารหนี% รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 8,073,179  8,994,410  105,279,272  122,346,861 
ตราสารหนี%ภาคเอกชน -  4,146,000  26,405,341  30,551,341 
ตราสารหนี% ต่างประเทศ 961,700  2,591,081  15,563,243  19,116,024 
เงินฝากธนาคารที�มีระยะเวลาครบกาํหนด        
    เกินกวา่ 3 เดือนนบัแต่วนัไดม้า 880,000  -  -  880,000 

รวมเงนิลงทุนที%จะถือจนครบกาํหนด 9,914,879  15,731,491  147,247,856  172,894,226 
        

รวมเงนิลงทุนในตราสารหนี$ 9,914,879  16,598,273  147,407,723  173,920,875 
 

 
 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 ธนัวาคม 2556 
 ครบกาํหนด 
 1 ปี  1 ปี ถึง 5 ปี  เกิน 5 ปี  รวม 
  (พันบาท) 

เงินลงทุนเพื�อค้า     

ตราสารหนี% รัฐบาลและรัฐวสิาหกิจ - - 100,057 100,057 
บวก ผลกาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ%นจริง     
           จากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรม     
           ของเงินลงทุน - - 1 1 

รวมเงนิลงทุนเพื%อค้า - - 100,058 100,058 

     

เงินลงทุนเผื�อขาย     

ตราสารหนี% รัฐบาลและรัฐวสิาหกิจ - 491,341 1,298,305 1,789,646 
บวก  ผลกาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ%นจริง     
    จากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรม     
    ของเงินลงทุน - 9,459 22,432 31,891 

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

     



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 ธนัวาคม 2556 
 ครบกาํหนด 
 1 ปี  1 ปี ถึง 5 ปี  เกิน 5 ปี  รวม 
 (พันบาท) 

เงินลงทุนที�จะถอืจนครบกาํหนด     
ตราสารหนี% รัฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 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 
     

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

ณ วนัที�  30 กันยายน 2557 กลุ่มบริษทัไดล้งทุนในเงินลงทุนต่างประเทศตามราคาตามสัญญาเป็นจาํนวนเงิน
เท่ากบั  606 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่ากบั 19,064  ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2556: 407 ล้านเหรียญสหรัฐ 
หรือเทียบเท่ากับ 12,719 ล้านบาท) กลุ่มบริษทัไดท้าํสัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบี% ยและ
สัญญาซื%อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื�อป้องกันความเสี� ยงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบี% ยและอตัรา
แลกเปลี�ยนของเงินลงทุนดงักล่าว 
 

7.3 ผลต่างจากการเปลี%ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรมสุทธิของมูลค่าเงนิลงทุนเผื%อขาย 

 

 งบการเงนิรวม/ 

งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ  

งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 

  30 กนัยายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 
  (พันบาท) 
ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 / 2556 5,489,072 6,441,716 
ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายติุธรรมสุทธิของส่วนของผูถื้อหุน้ 2,884,574 (583,550) 
ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงในมลูค่ายติุธรรม   
   สุทธิของส่วนที�โอนไปกาํไรหรือขาดทุน (405,188) (369,094) 
ณ วนัที� 30 กนัยายน 2557 / 31 ธนัวาคม 2556 7,968,458 5,489,072 
หัก  ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (1,593,691) (1,097,814) 

ผลต่างจากการเปลี%ยนแปลงในมูลค่ายุตธิรรม   

   สุทธิของมูลค่าเงนิลงทุนเผื%อขาย - สุทธิจากภาษ ี 6,374,767 4,391,258 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7.4 เงนิลงทุนในตราสารหนี$ที%มอีนุพนัธ์แฝง  
 

เงินลงทุนในตราสารหนี% ที�มีอนุพนัธ์แฝง ที�กลุ่มจดัประเภทเป็นเงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด มีดงันี%  
 

(ก) ณ วนัที�  30 กันยายน 2557 กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในตัmวสัญญาใช้เงินและตัmวแลกเงินจาํนวน 600 ล้านบาท            
(31 ธันวาคม 2556: 900 ล้านบาท) ซึ� งออกโดยธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ และสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ อายุคงเหลือประมาณ 5 - 14 ปี (31 ธันวาคม 2556: 6 - 15 ปี) และมีเงื�อนไขโดยผูอ้อกตราสารมี
สิทธิในการชาํระคืนก่อนกาํหนดหรือเรียกเงินฝากเพิ�ม 

 

(ข) ณ วนัที�  30 กันยายน 2557 กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในตัmวสัญญาใช้เงินและตัmวแลกเงินจาํนวน 1,990 ลา้นบาท          
(31 ธันวาคม 2556 : 1,810 ล้านบาท) ซึ� งออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 2 ปี 
(31 ธันวาคม 2556: 3 ปี) และเงื�อนไขโดยผูอ้อกตราสารมีสิทธิในการชาํระคืนก่อนกาํหนดและทยอยฝากเงิน
เพิ�มทุกเดือน และบริษทัจะไดรั้บเงินตน้พร้อมดอกเบี%ยเมื�อครบกาํหนดตามสญัญา 
 

(ค) ณ วนัที�  30 กนัยายน 2557 กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในตัmวสัญญาใช้เงินและตัmวแลกเงินจาํนวนรวม 3,600 ลา้นบาท        
(31 ธันวาคม 2556 : 3,600 ล้านบาท) ซึ� งออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 5 - 8 ปี 
(31 ธันวาคม 2556: 6 - 9 ปี) และมีดอกเบี%ยอา้งอิงกบัอตัราตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล (CMT Index) 

 
(ง) ณ วนัที�  30 กนัยายน 2557 กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในตัmวสัญญาใช้เงินและตัmวแลกเงินจาํนวนรวม 2,787 ลา้นบาท        

(31 ธันวาคม 2556 : 2,340 ล้านบาท) ซึ� งออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ มีอายคุงเหลือประมาณ 6 - 14 ปี 
(31 ธันวาคม 2556: 6 - 15 ปี) และมีเงื�อนไขของการเวนคืนตัmวสัญญาใช้เงินและตัmวแลกเงินดงักล่าวเมื�อเกิด
ผลกระทบจากเครดิต (Credit Event) กบัหลกัทรัพยอ์า้งอิง 

 
(จ) ณ วนัที�  30 กันยายน 2557 กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในตัmวสัญญาใช้เงินและตัmวแลกเงินจาํนวนรวม 748 ลา้นบาท           

(31 ธันวาคม 2556: 720 ล้านบาท) ซึ� งออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 19 ปี 
(31 ธันวาคม 2556: 20 ปี) โดยธนาคารดงักล่าววางพนัธบตัรรัฐบาลคิดเป็นอตัราร้อยละ 70 - 80 ของมูลค่า    
ตัmวสัญญาใชเ้งินและตัmวแลกเงินที�ออกเพื�อเป็นหลกัประกนั และมีเงื�อนไขของการเวนคืนตัmวสญัญาใชเ้งินและ   
ตัmวแลกเงินดงักล่าวเมื�อเกิดผลกระทบจากเครดิต (Credit Event) กบัหลกัทรัพยอ์า้งอิง 

 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7.5 รายการเคลื%อนไหวของเงนิลงทุน 

 
 รายการเคลื�อนไหวในระหวา่งงวดเกา้เดือนสิ%นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2557 และ 2556 ของเงินลงทุนเพื�อคา้ เงินลงทุน

เผื�อขาย เงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด และเงินลงทุนทั�วไป มีดงันี%  
 

 

 งบการเงนิรวม/ 

งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ  

งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 

 หมายเหต ุ 30 กนัยายน 2557  30 กนัยายน 2556 
 (พันบาท) 

เงินลงทุนเพื�อค้า    

ณ วนัที� 1 มกราคม  100,058 477,236 
ซื%อระหวา่งงวด  62,663 2,255,276 
ขายระหวา่งงวด  (143,683) (2,409,646) 
รายการปรับปรุงมลูค่าและการตดัจาํหน่าย  210 (6,785) 

ณ วนัที% 30 กนัยายน  19,248 316,081 

   

เงินลงทุนเผื�อขาย   

ณ วนัที� 1 มกราคม 20,187,670 18,395,331 
ซื%อระหวา่งงวด 2,113,817 3,135,008 
ขายระหวา่งงวด (1,609,617) (1,693,623) 
ลดทุนระหวา่งงวด (12,461) (11,665) 
รายการปรับปรุงมลูค่าและการตดัจาํหน่าย 2,457,960 (156,001) 

ณ วนัที% 30 กนัยายน 23,137,369 19,669,050 

   

เงินลงทุนที�จะถอืจนครบกาํหนด   

ณ วนัที� 1 มกราคม  141,302,778 115,723,501 
ซื%อระหวา่งงวด 44,611,399 20,270,404 
ไถ่ถอนระหวา่งงวด (29,166,000) (4,740,920) 
ขายระหวา่งงวด (10,970,673) (108,780) 
รายการปรับปรุงมลูค่าและการตดัจาํหน่าย 27,116,722 5,980,279 

ณ วนัที% 30 กนัยายน 172,894,226 137,124,484 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหต ุ

งบการเงนิรวม/ 

งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ  

งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 

  30 กนัยายน 2557  30 กนัยายน 2556 
 (พันบาท) 

เงินลงทุนทั�วไป   

ณ วนัที� 1 มกราคม   46,962 46,962 
ซื%อระหวา่งงวด 9 3,660 - 
จดัประเภทใหม่ 9 (3,960) - 

ณ วนัที% 30 กนัยายน 46,662 46,962 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงนิให้กู้ยมืและดอกเบี$ยค้างรับ 
 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 เงินใหกู้ย้ืมและดอกเบี%ยคา้งรับ จาํแนกตามอายลุกูหนี%  มีดงันี%  
 

 งบการเงนิรวม/งบการเงนิฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 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 3,938,127 279,486 354,286 578 14,749 - 4,307,162 280,064 4,587,226 
เกินกวา่กาํหนดชาํระ          
    นอ้ยกวา่ 3 เดือน - - 14,564 81 57 - 14,621 81 14,702 
 6  เดือน ถึง 12 เดือน - - 243  2 - - 243 2 245 
 เกินกวา่ 12 เดือนขึ%นไป - - 1,159 79 228 2 1,387 81 1,468 

รวม 3,938,127 279,486 370,252 740 15,034 2 4,323,413 280,228 4,603,641 

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

เงนิให้กู้ยมืและดอกเบี$ยค้างรับ - สุทธิ 3,938,127 279,486 370,186 660 15,034 2 4,323,347 280,148 4,603,495 
 

*  แสดงรวมอยูใ่นรายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับในงบแสดงฐานะการเงิน 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 ธนัวาคม 2556 

 เงินใหกู้ย้มืและดอกเบี%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) 
เงนิให้กู้ยมืและดอกเบี$ยค้างรับ - 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 (31 ธันวาคม 2556: อัตราร้อยละ 4.5 - 8.0 ต่อปี) ซึ� งเป็นอตัราดอกเบี%ยที�ไดร้ับการอนุมตัิจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
 

เงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังาน กาํหนดวงเงินกูย้ืมใหแ้ก่พนกังานแต่ละรายโดยกรณีบุคคลคํ%าประกนัดว้ยวงเงินสูงสุดที� 0.1 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2556: จาํนวนเงินไม่เกิน 0.1 ล้านบาท) ซึ� ง
คิดอตัราดอกเบี%ยร้อยละ 6.0 ต่อปี (31 ธันวาคม 2556 : อัตราร้อยละ 6.0 ต่อปี) ณ วนัที� 30 กนัยายน 2557  เงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังานมีจาํนวนเงิน 15 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2556: 16 ล้านบาท) 
 

เงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังาน กรณีมีหลกัทรัพยค์ ํ%าประกนัจาํนวนเงินสูงสุดที� 50 เท่าของเงินเดือนรายเดือน ซึ� งคิดอตัราดอกเบี%ยร้อยละ 5.00 - 6.25 ต่อปี (31 ธันวาคม 2556: อัตราร้อยละ 5.00 - 6.25 
ต่อปี) ณ วนัที� 30 กนัยายน 2557 เงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังาน กรณีมีหลกัทรัพยค์ ํ%าประกนั มีจาํนวนเงิน 57 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2556: 57 ล้านบาท) 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

  30 กนัยายน 2557 

  (พันบาท) 

ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 (เงินลงทุนทั�วไป) 300 
ซื%อเงินลงทุน 3,660 

ณ วนัที% 30 กนัยายน 2557 3,960 

 
การซืAอเงินลงทุน 
 
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 เป็น ร้อยละ 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 ์
 
 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัที� 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสําหรับ
สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ%นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2557 และ 2556 มีดงันี%  
  

    งบการเงนิเฉพาะกจิการ     
 

บริษทัยอ่ย 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
  

ทุนชาํระแลว้ 
  

ราคาทุน 
 เงินปันผลรับสาํหรับ 

งวดเกา้เดือนสิ%นสุดวนัที� 
  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  30 กนัยายน 
  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัย่อยทางตรง         

บริษทั บีแอลเอ  
 อินชวัรันส์  
 โบรกเกอร์  

นายหนา้ประกนัวินาศภยั 
 

 

 
 
 

  
 
      

   จาํกดั  99  15* 4,000 2,000* 3,960 300* - - 

รวม    3,960 300 - - 

 
บริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย 
 
* ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 เงินลงทุนจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทั�วไปและโอนเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อยเมื�อวนัที�    

7 กรกฎาคม 2557 
 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ที%ดนิ อาคารและอุปกรณ์   
 

การซื%อ จาํหน่าย และโอนที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ระหวา่งงวดเกา้เดือนสิ%นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2557 มีดงันี%  
 

 งบการเงนิรวม 
       เครื�องตกแต่ง         
   อาคารและ    ติดตั%งและ      ทรัพยส์ิน   
   ส่วนปรับปรุง    อุปกรณ์    ทรัพยส์ิน  ระหวา่ง   
 ที�ดิน  อาคาร  อาคารชุด  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ไม่ใชง้าน  ก่อสร้าง  รวม 
 (พันบาท) 
มลูค่าสุทธิตามบัญชี          

   ณ วนัที% 1 มกราคม 2557 118,612 84,199 18,010 77,574 11,780 4,920 11,519 326,614 

ซื%อเพิ�มระหวา่งงวด - ราคาทุน 48,200 3,147 - 22,899 4,666 - 28,958 107,870 
ไดม้าจากการรวมธุรกิจ - - - 50 - - - 50 
โอนเขา้ / (โอนออก) - 3,880 - - - - (3,880)  - 
 จาํหน่ายระหวา่งงวด - มลูค่าสุทธิ         

ตามบญัชี - - - (21) - - - (21) 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับงวด - (11,331) (1,374) (31,158) (2,535) (67) - (46,465) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

ณ วนัที% 30 กนัยายน 2557 166,812 79,895 16,636 69,344 13,911 4,853 36,597 388,048 
 

ราคาทรัพยส์ินของกลุ่มบริษทัก่อนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซึ� งไดค้ิดค่าเสื�อมราคาเต็มจาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยูจ่นถึง ณ วนัที� 30 กนัยายน 2557 มีจาํนวน 
465 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2556: 432 ล้านบาท) 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

       เครื�องตกแต่ง         

   อาคารและ    ติดตั%งและ      ทรัพยส์ิน   

   ส่วนปรับปรุง    อุปกรณ์    ทรัพยส์ิน  ระหวา่ง   

 ที�ดิน  อาคาร  อาคารชุด  สาํนกังาน  ยานพาหนะ  ไม่ใชง้าน  ก่อสร้าง  รวม 

 (พันบาท) 

มลูค่าสุทธิตามบัญชี          

   ณ วนัที% 1 มกราคม 2557 118,612 84,199 18,010 77,574 11,780 4,920 11,519 326,614 

ซื%อเพิ�มระหวา่งงวด - ราคาทุน 48,200 3,147 - 22,899 4,666 - 28,958 107,870 
โอนเขา้ / (โอนออก) - 3,880 - - - - (3,880)  - 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - มลูค่าสุทธิ         

ตามบญัชี - - - (21) - - - (21) 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับงวด - (11,331) (1,374) (31,158) (2,535) (67) - (46,465) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

ณ วนัที% 30 กนัยายน 2557 166,812 79,895 16,636 69,294 13,911 4,853 36,597 387,998 
 

ราคาทรัพยส์ินของบริษทัก่อนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซึ� งไดค้ิดค่าเสื�อมราคาเต็มจาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยู่จนถึง ณ วนัที� 30 กนัยายน 2557 มีจาํนวน 465 
ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2556 : 432 ล้านบาท) 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี  

 
สินทรัพยแ์ละหนี% สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที� 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 มีดงันี%  
      

 

 งบการเงนิรวม/ 

งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 

 

งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ 

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
  2557  2556 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,132,784 1,066,287 
หนี% สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,593,963) (1,098,048) 

 สินทรัพย์ (หนี$สิน) ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 1,538,821 (31,761) 
 

รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี% สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดขึ%นในระหว่างงวดเกา้เดือนสิ%นสุดวนัที� 
30 กนัยายน 2557 และ 2556 มีดงันี%  

 

 งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  

 ณ วนัที%  

1 มกราคม 

2557  

กาํไรหรือ 
ขาดทุน 

(หมายเหต ุ23) 
กาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอื�น  

ณ วนัที%  

30 กนัยายน  

2557 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี    

สาํรองประกนัชีวิต 1,019,005 2,057,859 - 3,076,864 
สาํรองค่าสินไหมทดแทนและ     
   ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 15,485 6,581 - 22,066 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 31,542 2,057 - 33,599 
อื�น ๆ 255 - - 255 
รวม 1,066,287 2,066,497 - 3,132,784 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  
 ณ วนัที% 

1 มกราคม 
2557  

กาํไรหรือ 
ขาดทุน 

(หมายเหต ุ23) 
กาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอื�น  

ณ วนัที%  
30 กนัยายน  

2557 
 (พันบาท) 
หนี3สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     

เงินลงทุนเพื�อคา้ 234 38 - 272 
ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงในมลูค่า     
   ยติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื�อขาย 1,097,814 - 495,877 1,593,691 
รวม 1,098,048 38 495,877 1,593,963 
     

สุทธิ (31,761) 2,066,459 (495,877) 1,538,821 
 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  

 ณ วนัที%  

1 มกราคม 

2556  

กาํไรหรือ 
ขาดทุน 

(หมายเหต ุ23) 
กาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอื�น  

ณ วนัที%  

30 กนัยายน  

2556 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี   

สาํรองประกนัชีวิต 732,915 495,488 - 1,228,403 
สาํรองค่าสินไหมทดแทนและ     
   ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 16,106 2,783 - 18,889 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 31,052 3,361 - 34,413 
อื�น ๆ 29 457 - 486 

รวม 780,102 502,089 - 1,282,191 

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  

 ณ วนัที%  

1 มกราคม 

2556  

กาํไรหรือ 
ขาดทุน 

(หมายเหต ุ23) 
กาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอื�น  

ณ วนัที%  

30 กนัยายน  

2556 

 (พันบาท) 

หนี3สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     

เงินลงทุนเพื�อคา้ 62 404 - 466 
ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงในมลูค่า     
   ยติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื�อขาย 1,288,343 - (35,957) 1,252,386 

รวม 1,288,405 404 (35,957) 1,252,852 

  
   

สุทธิ (508,303) 501,685 35,957 29,339 

 

12 เจ้าหนี$บริษทัประกนัภัยต่อ 

 

 

 งบการเงนิรวม/ 

งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 

 

งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ 

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
  2557  2556 
  (พันบาท) 
เบี%ยประกนัภยัต่อคา้งจ่าย 487,024 450,009 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 สํารองประกนัชีวติ 

 

 

งบการเงนิรวม/ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2557  2556 
 (พันบาท) 
ณ วนัที� 1 มกราคม 2557/2556  136,616,421 111,259,206 
เงินสาํรองประกนัชีวิตสาํหรับเบี%ยรับในงวด / ปี   
   และสาํรองที�เพิ�มขึ%นสาํหรับกรมธรรม ์   
   ที�ยงัมีผลบงัคบั 45,358,666 34,778,277 
ผลประโยชนจ่์ายตามกรมธรรมส์าํหรับการตาย   

   การครบกาํหนดการเวนคืนกรมธรรม ์   

   ผลประโยชนแ์ละค่าสินไหมทดแทนอื�น ๆ (7,727,003) (9,421,062) 

ณ วนัที% 30 กนัยายน 2557 / 31 ธันวาคม 2556 174,248,084 136,616,421 

 

14 ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจ่าย 

 

 
งบการเงนิรวม/ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2557  2556 
 (พันบาท) 
เงินค่ามรณกรรม 82,894 92,452 
เงินครบกาํหนด 8,571 9,654 

รวม 91,465 102,106 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 
 

 
งบการเงนิรวม/ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2557  2556 
                               (พันบาท) 
ณ วนัที� 1 มกราคม 2557/2556 297,504 340,910 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการ   
     ค่าสินไหมทดแทนที�เกิดขึ%นระหวา่งงวด / ปี 1,383,548 1,659,761 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการ   
     ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งงวด / ปี (1,325,315) (1,703,167) 

ณ วนัที% 30 กนัยายน 2557 / 31 ธันวาคม 2556 355,737 297,504 
 

16 สํารองเบี$ยประกนัภัย 

 

16.1  สํารองเบี$ยประกนัภัยที%ยงัไม่ถือเป็นรายได้ 

 

 
งบการเงนิรวม/ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2557  2556 
 (พันบาท) 
ณ วนัที� 1 มกราคม 2557/2556 1,021,135 1,078,121 
เบี%ยประกนัภยัรับในระหวา่งงวด / ปี 2,249,193 2,786,817 
เบี%ยประกนัภยัที�ถือเป็นรายไดใ้นระหวา่งงวด / ปี (2,137,368) (2,843,803) 

ณ วนัที% 30 กนัยายน 2557 / 31 ธันวาคม 2556 1,132,960 1,021,135 

 

16.2 สํารองความเสี%ยงภัยที%ยงัไม่สิ$นสุด   

 
 ณ วนัที� 30 กนัยายน 2557 กลุ่มบริษทัไม่มีการตั%งสาํรองความเสี�ยงภยัที�ยงัไม่สิ%นสุด เนื�องจากสาํรองความเสี�ยงภยัที�
ยงัไม่สิ%นสุดที�ประมาณขึ%นของกลุ่มบริษทัมีจาํนวน 796 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2556 : 641 ล้านบาท) ซึ� งมีจาํนวนตํ�า
กวา่สาํรองเบี%ยประกนัภยัที�ยงัไม่ถือเป็นรายได ้



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 หนี$สินอื%น 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2557  2557  2556 
 (พันบาท) 
เจา้หนี%ตามสญัญาซื%อขายล่วงหนา้และแลกเปลี�ยน    
   เงินตราต่างประเทศ 695,081 695,081 798,974 
ค่าบาํเหน็จคา้งจ่าย 396,482 396,160 471,892 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 257,427 256,095 310,852 
เบี%ยประกนัภยัที�ไดรั้บเงินแลว้แต่กรมธรรมย์งัไม่อนุมติั 153,337 153,337 161,133 
เงินรับรอการโอนบญัชี 197,627 197,627 136,671 
เจา้หนี%กรณียกเวน้ค่าเบี%ยประกนั 92,633 92,633 93,382 
เงินปันผลคา้งจ่าย 60,290 60,290 - 
อื�นๆ 182,190 179,094 153,576 

รวม 2,035,067 2,030,317 2,126,480 
 

18 ทุนเรือนหุ้นและสํารอง 
 

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ3นสุดวันที� 30 กนัยายน 2557 
 

       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 19) 934 934 11,670 - (1,246) 
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้จากการใชสิ้ทธิ      
   ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 19) - - - - 1,377 
ค่าใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์-      
   ใบสาํคญัแสดงสิทธิรุ่นที� 2 (หมายเหต ุ19) - - - 28,315 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2557 1,212,648 1,212,648 2,857,921 94,384 1,377 

      
 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ3นสุดวันที� 30 กนัยายน 2556 
 

       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 2,759,469 28,315 35,477 
ออกหุน้สามญัจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญั      

   แสดงสิทธิรุ่นที� 1  6,828 6,828 85,356 - (35,477) 
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้จากการใชสิ้ทธิ      
   ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 19) - - - - 1,539 
ค่าใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์-      
   ใบสาํคญัแสดงสิทธิรุ่นที� 2 (หมายเหตุ 19) - - - 28,315 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2556 1,211,600 1,211,600 2,844,825 56,630 1,539 
 

19 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 

 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 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  

 

 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) สําหรับงวดสามเดือนและ              
เกา้เดือนสิ%นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2557 มีจาํนวน 9.4 ลา้นบาท และ 28.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2556 : 9.4 ล้านบาท 
และ 28.3 ล้านบาท ตามลาํดับ) 

 

 รายการเปลี�ยนแปลงจาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิในระหว่างงวดเกา้เดือนสิ%นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2557 
และ 2556 สรุปไดด้งันี%  

 

  30 กนัยายน 2557  
  จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
  ใบสาํคญัแสดง  ใบสาํคญัแสดง   

อนุมติัโดยคณะกรรมการบริหารของบริษทั  สิทธิรุ่นที� 1  สิทธิรุ่นที� 2  รวม 
 (พันหน่วย) 
จาํนวนที�ยงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 943 7,150 8,093 
ใชสิ้ทธิในระหวา่งงวด (943) - (943) 
จาํนวนที�ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2557 - 7,150 7,150 

 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  30 กนัยายน 2556  
  จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
  ใบสาํคญัแสดง  ใบสาํคญัแสดง   

อนุมติัโดยคณะกรรมการบริหารของบริษทั  สิทธิรุ่นที� 1  สิทธิรุ่นที� 2  รวม 
 (พันหน่วย) 
จาํนวนที�ยงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัที� 1 มกราคม 2556 5,350 7,150 12,500 
ใชสิ้ทธิในระหวา่งงวด (4,314) - (4,314) 
จาํนวนที�ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ ณ วนัที� 30 กนัยายน 2556 1,036 7,150 8,186 

 
ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ%นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2557 ผูถื้อหุ้นใบสาํคญัแสดงสิทธิรุ่นที� 1 ไดใ้ชสิ้ทธิ
ซื%อหุ้นสามญัของบริษทัจาํนวน 0.1 ลา้นหน่วย และ 0.9 ลา้นหน่วย ตามลาํดบั (2556: 0.1 ล้านหน่วย และ 4.4 ล้าน
หน่วย ตามลาํดับ) ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 13.5 บาท (2556: ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 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 4,496 333 4,162 - 25 กรกฎาคม 2557 30 กรกฎาคม 2557 
ครั% งที� 9 102 13.5 1,377 - - 1,377 8 ตุลาคม 2557 10 ตุลาคม 2557 
รวม ปี  2557 943  12,736 841 10,517 1,377 

         
        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 93 13.5 1,246 - - 1,246 20 มกราคม 2557 21 มกราคม 2557 
รวม ปี 2556 4,408  59,492 4,315 53,931 1,246 

 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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20 ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

ฝ่ายบริหารเห็นว่ากลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานที�รายงานเพียงส่วนงานเดียวคือธุรกิจประกนั
ชีวิต และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย ขอ้มูลที�นาํเสนอในงบการเงินสอดคลอ้งกบัรายงาน
ภายในของบริษทัที�ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอ ทั%งนี%ผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัคือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 
สําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ%นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2557 และ 2556  ไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดที�มีมูลค่า
เท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกลุ่มบริษทั 

 
21 การรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกนัภัย 

 

 งบการเงนิรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ%นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2557 
   ผลิตภณัฑ ์       
 ผลิตภณัฑ ์  ประกนัชีวิต       
 ประกนัชีวิต  ประเภท       
 ประเภทดั%งเดิม  บาํนาญ       
 แบบไม่มีส่วน  แบบไม่มี  ประกนั     
 ร่วมใน  ส่วนร่วมใน  อุบติัเหตุ     
 เงินปันผล  เงินปันผล  ส่วนบุคคล  อื�น ๆ  รวม 
 (พันบาท) 
รายได้จากการรับประกนัภัย     

เบี%ยประกนัภยัรับ 7,332,626 33,105 9,950 - 7,375,681 
หัก เบี%ยประกนัภยัต่อ (121,147) -  - - (121,147) 
เบี%ยประกนัภยัรับสุทธิ 7,211,479 33,105 9,950 - 7,254,534 
หัก เงินสาํรองเบี%ยประกนัภยัที�      
      ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ (9,088) - (36) - (9,124) 

รวมรายได้จากการรับประกนัภัย 7,202,391 33,105 9,914 - 7,245,410 

      

      

      

      



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ%นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2557 
   ผลิตภณัฑ ์       
 ผลิตภณัฑ ์  ประกนัชีวิต       
 ประกนัชีวิต  ประเภท       
 ประเภทดั%งเดิม  บาํนาญ       
 แบบไม่มีส่วน  แบบไม่มี  ประกนั     
 ร่วมใน  ส่วนร่วมใน  อุบติัเหตุ     
 เงินปันผล  เงินปันผล  ส่วนบุคคล  อื�น ๆ  รวม 
 (พันบาท) 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย      

เงินสาํรองประกนัชีวิตเพิ�มจากงวดก่อน 7,083,302 34,630 - - 7,117,932 
ผลประโยชนจ่์ายตามกรมธรรมที์�      
      เกิดขึ%นระหวา่งงวด 2,315,922 1,758 - - 2,317,680 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายใน       
      การจดัการค่าสินไหมทดแทน 386,228 - 2,814 - 389,042 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 582,265 3,404 237 650 586,556 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 88,859 296 85 37 89,277 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�น 6,246 21 6 - 6,273 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย 10,462,822 40,109 3,142 687 10,506,760 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ%นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2557 
   ผลิตภณัฑ ์     
 ผลิตภณัฑ ์  ประกนัชีวิต     
 ประกนัชีวิต  ประเภทบาํนาญ     
 ประเภทดั%งเดิม  - แบบไม่มี  ประกนั   
 - แบบไม่มีส่วน  ส่วนร่วมใน  อุบติัเหตุ   
 ร่วมในเงินปันผล  เงินปันผล  ส่วนบุคคล  รวม 
 (พันบาท) 
รายได้จากการรับประกนัภัย     
เบี%ยประกนัภยัรับ 7,332,626 33,105 9,950 7,375,681 
หัก เบี%ยประกนัภยัต่อ (121,147) -  - (121,147) 
เบี%ยประกนัภยัรับสุทธิ 7,211,479 33,105 9,950 7,254,534 
หัก เงินสาํรองเบี%ยประกนัภยัที�     
      ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ (9,088) - (36) (9,124) 
รวมรายได้จากการรับประกนัภัย 7,202,391 33,105 9,914 7,245,410 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ%นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2557 
   ผลิตภณัฑ ์     
 ผลิตภณัฑ ์  ประกนัชีวิต     
 ประกนัชีวิต  ประเภทบาํนาญ     
 ประเภทดั%งเดิม  - แบบไม่มี  ประกนั   
 - แบบไม่มีส่วน  ส่วนร่วมใน  อุบติัเหตุ   
 ร่วมในเงินปันผล  เงินปันผล  ส่วนบุคคล  รวม 
 (พันบาท) 
    
ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย    
เงินสาํรองประกนัชีวิตเพิ�มจากงวดก่อน 7,083,302 34,630 - 7,117,932 
ผลประโยชนจ่์ายตามกรมธรรมที์�     
      เกิดขึ%นระหวา่งงวด 2,315,922 1,758 - 2,317,680 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายใน      
      การจดัการค่าสินไหมทดแทน 386,228 - 2,815 389,043 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 582,265 3,404 237 585,906 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 88,859 296 85 89,240 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�น 6,246 21 6 6,273 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย 10,462,822 40,109 3,143 10,506,074 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ%นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2556 
   ผลิตภณัฑ ์     
 ผลิตภณัฑ ์  ประกนัชีวิต     
 ประกนัชีวิต  ประเภทบาํนาญ     
 ประเภทดั%งเดิม  - แบบไม่มี  ประกนั   
 - แบบไม่มีส่วน  ส่วนร่วมใน  อุบติัเหตุ   
 ร่วมในเงินปันผล  เงินปันผล  ส่วนบุคคล  รวม 
 (พันบาท) 
รายได้จากการรับประกนัภัย     
เบี%ยประกนัภยัรับ 8,456,080 31,917 9,670 8,497,667 
หัก เบี%ยประกนัภยัต่อ (121,248) -  - (121,248) 
เบี%ยประกนัภยัรับสุทธิ 8,334,832 31,917 9,670 8,376,419 
บวก (หัก) เงินสาํรองเบี%ยประกนัภยัที�ยงั     
      ไม่ถือเป็นรายได ้ (5,003) - 580 (4,423) 
รวมรายได้จากการรับประกนัภัย 8,329,829 31,917 10,250 8,371,996 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ%นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2556 
   ผลิตภณัฑ ์     
 ผลิตภณัฑ ์  ประกนัชีวิต     
 ประกนัชีวิต  ประเภทบาํนาญ     
 ประเภทดั%งเดิม  - แบบไม่มี  ประกนั   
 - แบบไม่มีส่วน  ส่วนร่วมใน  อุบติัเหตุ   
 ร่วมในเงินปันผล  เงินปันผล  ส่วนบุคคล  รวม 
 (พันบาท) 
    
ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย    
เงินสาํรองประกนัชีวิตเพิ�มจากงวดก่อน 5,423,055 22,508 - 5,445,563 
ผลประโยชนจ่์ายตามกรมธรรมที์�     
    เกิดขึ%นระหวา่งงวด 2,128,292 1,496 - 2,129,788 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายใน      
      การจดัการค่าสินไหมทดแทน 343,216 - 3,111 346,327 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 605,795 3,592 256 609,643 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 64,724 252 80 65,056 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�น 7,945 28 9 7,982 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย 8,573,027 27,876 3,456 8,604,359 

 
 

 งบการเงนิรวม 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ%นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2557 
   ผลิตภณัฑ ์       
   ประกนัชีวิต       
 ผลิตภณัฑ ์

ประกนัชีวิต 
 ประเภท

บาํนาญ 
      

 ประเภทดั%งเดิม  - แบบไม่มี  ประกนั     
 - แบบไม่มีส่วน  ส่วนร่วมใน  อุบติัเหตุ     
 ร่วมในเงินปันผล  เงินปันผล  ส่วนบุคคล  อื�น ๆ  รวม 
 (พันบาท) 
รายได้จากการรับประกนัภัย     
เบี%ยประกนัภยัรับ 44,133,278 109,627 29,540 - 44,272,445 
หัก เบี%ยประกนัภยัต่อ (528,334) - - - (528,334) 
เบี%ยประกนัภยัรับสุทธิ 43,604,944 109,627 29,540 - 43,744,111 
บวก (หัก) เงินสาํรองเบี%ยประกนัภยัที�      
      ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ (18,776) - 569 - (18,207) 
รวมรายได้จากการรับประกนัภัย 43,586,168 109,627 30,109 - 43,725,904 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ%นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2557 
   ผลิตภณัฑ ์       
   ประกนัชีวิต       
 ผลิตภณัฑ ์

ประกนัชีวิต 
 ประเภท

บาํนาญ 
      

 ประเภทดั%งเดิม  - แบบไม่มี  ประกนั     
 - แบบไม่มีส่วน  ส่วนร่วมใน  อุบติัเหตุ     
 ร่วมในเงินปันผล  เงินปันผล  ส่วนบุคคล  อื�น ๆ  รวม 
 (พันบาท) 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย      
เงินสาํรองประกนัชีวิตเพิ�มจากงวดก่อน 37,526,131 105,532 - - 37,631,663 
ผลประโยชนจ่์ายตามกรมธรรมที์�      
      เกิดขึ%นระหวา่งงวด 7,882,572 3,410 - - 7,885,982 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายใน       
      การจดัการค่าสินไหมทดแทน 1,028,198 - 4,982 - 1,033,180 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 2,194,812 9,945 854 650 2,206,261 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 264,609 665 183 37 265,494 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�น 20,001 50 14 - 20,065 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย 48,916,323 119,602 6,033 687 49,042,645 

 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ%นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2557 
   ผลิตภณัฑ ์     
 ผลิตภณัฑ ์  ประกนัชีวิต     
 ประกนัชีวิต  ประเภทบาํนาญ     
 ประเภทดั%งเดิม  - แบบไม่มี  ประกนั   
 - แบบไม่มีส่วน  ส่วนร่วมใน  อุบติัเหตุ   
 ร่วมในเงินปันผล  เงินปันผล  ส่วนบุคคล  รวม 
 (พันบาท) 
รายได้จากการรับประกนัภัย     
เบี%ยประกนัภยัรับ 44,133,278 109,627 29,540 44,272,445 
หัก เบี%ยประกนัภยัต่อ (528,334) -  - (528,334) 
เบี%ยประกนัภยัรับสุทธิ 43,604,944 109,627 29,540 43,744,111 
บวก (หัก) เงินสาํรองเบี%ยประกนัภยัที�     
      ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ (18,776) - 569 (18,207) 
รวมรายได้จากการรับประกนัภัย 43,586,168 109,627 30,109 43,725,904 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ%นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2557 
   ผลิตภณัฑ ์     
 ผลิตภณัฑ ์  ประกนัชีวิต     
 ประกนัชีวิต  ประเภทบาํนาญ     
 ประเภทดั%งเดิม  - แบบไม่มี  ประกนั   
 - แบบไม่มีส่วน  ส่วนร่วมใน  อุบติัเหตุ   
 ร่วมในเงินปันผล  เงินปันผล  ส่วนบุคคล  รวม 
 (พันบาท) 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย    
เงินสาํรองประกนัชีวิตเพิ�มจากงวดก่อน 37,526,131 105,532 - 37,631,663 
ผลประโยชนจ่์ายตามกรมธรรมที์�     
      เกิดขึ%นระหวา่งงวด 7,882,572 3,410 - 7,885,982 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายใน      
      การจดัการค่าสินไหมทดแทน 1,028,198 - 4,982 1,033,180 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 2,194,812 9,945 854 2,205,611 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 264,609 665 183 265,457 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�น 20,001 50 14 20,065 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย 48,916,323 119,602 6,033 49,041,958 

 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ%นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2556 
   ผลิตภณัฑ ์     
 ผลิตภณัฑ ์  ประกนัชีวิต     

 ประกนัชีวิต  ประเภทบาํนาญ     
 ประเภทดั%งเดิม  - แบบไม่มี  ประกนั   
 - แบบไม่มีส่วน  ส่วนร่วมใน  อุบติัเหตุ   
 ร่วมในเงินปันผล  เงินปันผล  ส่วนบุคคล  รวม 
 (พันบาท) 
รายได้จากการรับประกนัภัย     
เบี%ยประกนัภยัรับ 30,821,959 84,624 30,812 30,937,395 
หัก เบี%ยประกนัภยัต่อ (460,563) -  - (460,563) 
เบี%ยประกนัภยัรับสุทธิ 30,361,396 84,624 30,812 30,476,832 
บวก (หัก) เงินสาํรองเบี%ยประกนัภยัที�ยงั     
      ไม่ถือเป็นรายได ้ (32,329) - 994 (31,335) 
รวมรายได้จากการรับประกนัภัย 30,329,067 84,624 31,806 30,445,497 
    



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ%นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2556 
   ผลิตภณัฑ ์     
 ผลิตภณัฑ ์  ประกนัชีวิต     

 ประกนัชีวิต  ประเภทบาํนาญ     
 ประเภทดั%งเดิม  - แบบไม่มี  ประกนั   
 - แบบไม่มีส่วน  ส่วนร่วมใน  อุบติัเหตุ   
 ร่วมในเงินปันผล  เงินปันผล  ส่วนบุคคล  รวม 
 (พันบาท) 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย    

เงินสาํรองประกนัชีวิตเพิ�มจากงวดก่อน 21,130,870 75,783 - 21,206,653 
ผลประโยชนจ่์ายตามกรมธรรมที์�     
    เกิดขึ%นระหวา่งงวด 6,071,305 1,768 - 6,073,073 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายใน      
      การจดัการค่าสินไหมทดแทน 956,357 - 7,771 964,128 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 2,103,615 10,653 761 2,115,029 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 245,041 683 257 245,981 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอื�น 22,055 62 23 22,140 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย 30,529,243 88,949 8,812 30,627,004 
 
 

22 ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ%นสุด  สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ%นสุด  สาํหรับงวดสามเดือนสิ%นสุด  สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ%นสุด 
 วนัที� 30 กนัยายน  วนัที� 30 กนัยายน  วนัที� 30 กนัยายน  วนัที� 30 กนัยายน 
 2557  2557  2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายพนกังานที�ไม่ใช่ค่าใชจ่้าย    
   การรับประกนัภยัและการจดัการ    
   ค่าสินไหมทดแทน 222,532  647,046 220,992 200,573 645,506 615,083 
ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัอาคาร สถานที�และ
อุปกรณ์ที�ไม่ใช่ 

  
 

 
   

   ค่าใชจ่้ายการรับประกนัภยั 39,398  115,824 39,260 37,874 115,686 113,237 
ค่าภาษีอากร 56,847  162,521 56,847 46,157 162,521 135,210 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอื�น 143,386  436,051 143,446 158,444 436,112 436,276 

รวม 462,163 1,361,442 460,545 443,048 1,359,825 1,299,806 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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23 ภาษเีงนิได้ 
 

ภาษเีงินได้ที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

  งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 
  สิ%นสุด  สิ%นสุด  สิ%นสุด  สิ%นสุด 
  วนัที� 30 กนัยายน  วนัที� 30 กนัยายน  วนัที� 30 กนัยายน  วนัที� 30 กนัยายน 
 หมายเหต ุ 2557  2557  2556  2556 
ภาษเีงนิได้ของงวดปัจจุบัน     
สาํหรับงวดปัจจุบนั  252,628 1,965,784 289,989 1,219,119 
ปรับปรุงภาษีปีก่อน - 1,541 - - 
     

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     
การเปลี�ยนแปลงของ     
   ผลต่างชั�วคราว    11 (556,818) (2,066,459) (79,487) (501,685) 

รวม (304,190) (99,134) 210,502 717,434 
 

ภาษเีงินได้ที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 
 

สําหรับงวดสามเดอืนสิ3นสุดวันที� 30 กนัยายน 
 

 งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2557  2556 
   (ค่าใชจ่้าย)  สุทธิจาก    รายได ้  สุทธิจาก 
 ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้
 (พันบาท) 
ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลง       
   ในมูลค่ายติุธรรมสุทธิ       
   ของเงินลงทุนเผื�อขาย 755,795 (151,198) 604,597 (726,014) 145,203 (580,811) 

 

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ3นสุดวันที� 30 กนัยายน 
 

 งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2557  2556 
   (ค่าใชจ่้าย)  สุทธิจาก    รายได ้  สุทธิจาก 
 ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้  ภาษีเงินได ้
 (พันบาท) 
ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลง       
   ในมูลค่ายติุธรรมสุทธิ       
   ของเงินลงทุนเผื�อขาย 2,479,386 (495,877) 1,983,509 (179,785) 35,957 (143,828) 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การกระทบยอดเพื�อหาอัตราภาษทีี�แท้จริง 
 

 งบการเงนิรวม 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ%นสุด  สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ%นสุด 
 วนัที� 30 กนัยายน  วนัที� 30 กนัยายน 
 2557  2557 
 อตัราภาษี    อตัราภาษี   
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้  1,184,795  285,088 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล     
   ของประเทศไทย 15, 20 (236,959) 15, 20 57,018 
รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษี  (69,494)  (163,839) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี  2,263  6,146 
ปรับปรุงภาษีปีก่อน  -  1,541 

รวม 26 (304,190) (35) (99,134) 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ%นสุด  สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ%นสุด 
 วนัที� 30 กนัยายน  วนัที� 30 กนัยายน 
   2557    2556    2557    2556 
 อตัราภาษี    อตัราภาษี    อตัราภาษี    อตัราภาษี   
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้  (1,183,101)  1,311,460  286,782  4,193,130 

จาํนวนภาษีตามอตัรา         
   ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล         
   ของประเทศไทย 20 (236,620) 20 262,292 20 57,356 20 838,626 

รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษี   (69,494)   (54,367)  (163,839) (127,635) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี   1,924   2,577  5,808  6,443 
ปรับปรุงภาษีปีก่อน          -          -  1,541  - 

รวม 26 (304,190) 16 210,502 (35) (99,134) 17 717,434 

 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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24 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั3นพื3นฐาน 
 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั%นพื%นฐานสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ%นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2557 และ 2556 
คาํนวณจากกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดที�เป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัที�ออกจาํหน่าย
แลว้ระหวา่งงวดในแต่ละงวดโดยวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ%าหนกั หลงัจากปรับปรุงผลกระทบจากหุน้ปันผลจาํนวนประมาณ 
482 ลา้นหุน้ ซึ� งไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมวิสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเมื�อวนัที� 25 กนัยายน 2557 ซึ� งได้
รวมในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้น ณ วนัที� 30 กนัยายน 2557 กาํไรต่อหุ้นสาํหรับงวดเปรียบเทียบที�ไดน้าํเสนอไดถู้ก
ปรับปรุงโดยถือเสมือนว่าการออกหุน้ปันผลไดเ้กิดขึ%นตั%งแต่วนัที�เริ�มตน้ของงวดแรกที�เสนอรายงาน โดยแสดงการ
คาํนวณดงันี%  

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 
 สิ%นสุด  สิ%นสุด  สิ%นสุด  สิ%นสุด 
 วนัที� 30 กนัยายน  วนัที� 30 กนัยายน  วนัที� 30 กนัยายน  วนัที� 30 กนัยายน 
 2557  2557  2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

กาํไร (ขาดทุน) ที%เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น 
   สามญัของบริษัท (ขั$นพื$นฐาน) (880,589) 384,239 (878,911) 1,100,959 385,916 3,475,696 

จาํนวนหุน้สามญัที�ออก        
   ณ วนัที� 1 มกราคม 1,212,648 1,211,807 1,212,648 1,211,600 1,211,807 1,207,400 
ผลกระทบจากการใชสิ้ทธิ       
   ใบสาํคญัแสดงสิทธิ - 448 - - 448 2,596 
ผลกระทบจากการ       
   ออกหุน้ปันผล 482,325 482,325 482,325 482,325 482,325 482,325 

จํานวนหุ้นสามญัโดยวธีิ       
   ถัวเฉลี%ยถ่วงนํ$าหนัก (ขั$นพื$นฐาน) 1,694,973 1,694,580 1,694,973 1,693,925 1,694,580 1,692,321 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขั$นพื$นฐาน)  (บาท) (0.52) 0.23  (0.52) 0.65 0.23 2.05 
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กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 
        

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลดสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ%นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2557 และ 2556 คาํนวณ
จากกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดที�เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัที�ออกจาํหน่ายแลว้
ระหว่างงวดในแต่ละงวด (โดยที�ได้ปรับปรุงผลกระทบจากหุ้นปันผล) โดยถวัเฉลี�ยถ่วงนํ% าหนักหลงัจากที�ได้
ปรับปรุงผลกระทบของหุน้ปรับลด โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญั
เทียบเท่าดงันี%  
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน  สาํหรับงวดสามเดือน  สาํหรับงวดเกา้เดือน 
 สิ%นสุด  สิ%นสุด  สิ%นสุด  สิ%นสุด 
 วนัที� 30 กนัยายน  วนัที� 30 กนัยายน  วนัที� 30 กนัยายน  วนัที� 30 กนัยายน 
 2557  2557  2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 

กาํไร (ขาดทุน) ที%เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น   
   สามญัของบริษัท (ขั$นพื$นฐาน) (880,589) 384,239 (878,911)  1,100,959  385,916  3,475,696 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉลี�ย          
   ถ่วงนํ%าหนกั (ขั%นพื%นฐาน) 1,694,973 1,694,580 1,694,973  1,693,925  1,694,580  1,692,321 
ผลกระทบจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ          
   รุ่นที� 1 86 407 86  899  407  2,200 
ผลกระทบจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ          
   รุ่นที� 2 3,282 2,508 3,282  1,659  2,508  1,973 

จํานวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลี%ย          
   ถ่วงนํ$าหนัก (ปรับลด) 1,698,341 1,697,495 1,698,341  1,696,483  1,697,495  1,696,494 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ปรับลด)  (บาท) (0.52) 0.23 (0.52) 0.65 0.23  2.05 

 

25 เงนิปันผล 

 
(ก) ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเมื�อวนัที� 30 เมษายน 2557 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร

เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.51 บาท เป็นจาํนวนเงินทั%งสิ%น 618 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้นใน
เดือนพฤษภาคม 2557 
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ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเมื�อวนัที� 8 สิงหาคม 2557 และการประชุมวิสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของ
บริษทัเมื�อวนัที� 25 กนัยายน 2557 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นสามญัและ          
เงินสด สําหรับผลการดาํเนินงานสําหรับงวดวนัที� 1 มกราคม 2557 ถึงวนัที� 30 มิถุนายน 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท 
โดยการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท เป็นจาํนวนเงิน 60.3 ลา้นบาท  และจ่ายเป็นหุ้นสามญัในอตัรา                 
5 หุน้เดิมต่อ 2 หุน้ใหม่ เป็นจาํนวน 482,324,926 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นจาํนวนเงิน 482.3  ลา้นบาท ทั%งหมด
รวมเป็นเงินปันผลจาํนวน 542.6 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัเมื�อวนัที� 12 กนัยายน 2557  บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลเป็นเงินสดใหก้บัผูถื้อหุน้ในวนัที� 
21 ตุลาคม 2557 เป็นจาํนวน 60.3 ลา้นบาท ส่วนหุ้นปันผลยงัไม่สามารถจ่ายได้ เนื�องจากการจ่ายจะส่งผลกระทบต่อ
สัดส่วนผูถื้อหุน้ต่างชาติเกินกว่าร้อยละ 25 ตามที�กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 30 นอกจากนั%น ผูถื้อหุ้นมีมติ
อนุมติัเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัจากจาํนวน 1,220 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 1,708 ลา้นบาท โดยการออกหุน้ใหม่จาํนวน 
488 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท จาํนวนเงิน 488 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนกบักระทรวงพาณิชย์
เมื�อวนัที� 30 ตุลาคม 2557  
 

(ข) ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเมื�อวนัที� 26 เมษายน 2556 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.36 บาท เป็นจาํนวนเงินทั%งสิ%น 434 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้นใน
เดือนพฤษภาคม 2556 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเมื�อวนัที� 9 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.4 บาท เป็นจาํนวนเงินทั%งสิ%น 483 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนกนัยายน 2556 
 

26 บุคคลหรือกจิการที%เกี%ยวข้องกนั 
  

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

ความสมัพนัธ์ที�มีกบับริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 
 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ$นสุดวนัที% 30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

60 

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

 ประเทศที%ตั$ง/  

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 ผู ้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 24.4 (31 ธันวาคม 2556:             
ร้อยละ 24.4) 

บริษทั วฒันโสภณพนิช จาํกดั ไทย ผู ้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 13.2 (31 ธันวาคม 2556:            
ร้อยละ 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 
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) 
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 ประเทศที%ตั$ง/  

ชื%อกจิการ/บุคคล สัญชาต ิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
   

บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั สรชยัวิวฒัน ์จาํกดั ไทย มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จาํกดั ไทย มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จาํกดั  ไทย มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จาํกดั(2) 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 
บริษทั เอเชียประกนัภยั 1950 จาํกดั (มหาชน) ไทย มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั บางปะอิน กอลฟ์ จาํกดั ไทย มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั บางกอก มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ ลิส จาํกดั 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 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปนี%  
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

เบี%ยประกนัภยัรับ เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
ค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกนัภยัต่อ อตัราตามสญัญาที�ตกลงกนัโดยคิดเป็นอตัราร้อยละ             

ต่อเบี%ยประกนัภยัจ่าย 
ดอกเบี%ยรับ - เงินฝากธนาคาร 
   ตัmวสญัญาใชเ้งินและหุน้กู ้

อตัราเดียวกบัสถาบนัการเงินและบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนัคิด
ใหก้บัลกูคา้ทั�วไป 

ดอกเบี%ยรับ - เงินใหกู้ย้ืมโดยมีหลกัทรัพย ์
  จาํนองเป็นประกนั    

อตัราเดียวกบัอตัราที�บริษทัคิดใหก้บัผูกู้ย้ืมทั�วไปที�มี
หลกัทรัพยจ์าํนอง 

เงินปันผลรับ ตามที�ประกาศจ่าย 
รายไดค่้าเช่าและบริการ อตัราตามสญัญาที�ตกลงกนัโดยคิดค่าเช่าและค่าบริการต่อ

ตารางเมตรต่อเดือน 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
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รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดค่้าธรรมเนียมนายหนา้ซื%อขายหลกัทรัพย ์ เป็นปกติทางการคา้ของธุรกิจนายหนา้ซื%อขายหลกัทรัพย ์
เบี%ยประกนัภยัต่อ เป็นปกติทางการคา้ของการประกนัภยัต่อตามประเภทของ

การประกนัภยัและสญัญาประกนัต่อ 
กาํไร (ขาดทุน) จากสญัญาซื%อขายล่วงหนา้ เป็นตามเงื�อนไขสญัญา 
   และแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ  
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 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
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รายการที�สาํคญักบัผูบ้ริหารสาํคญั และบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ%นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2557 และ 2556 สรุปไดด้งันี%  
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ%นสุด  สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ%นสุด  สาํหรับงวดสามเดือนสิ%นสุด  สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ%นสุด 
 วนัที� 30 กนัยายน  วนัที� 30 กนัยายน  วนัที� 30 กนัยายน  วนัที� 30 กนัยายน 
 2557  2557  2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย       
รายได้       
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ                          - - 142 - 142 - 
       

กจิการที%เกี%ยวข้องกนั       
รายได้       
เบี%ยประกนัภยัรับ 2,675 5,272 2,675 259 5,272 4,448 
ค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกนัภยัต่อ                    - 17 - - 17 60,767 
ดอกเบี%ยรับ - เงินฝากธนาคาร ตัmวสญัญาใชเ้งินและหุน้กู ้ 132,440 409,823 132,440 92,359 409,823 245,614 
ดอกเบี%ยรับ - เงินใหกู้ย้ืมโดยมีหลกัทรัพย ์       
   จาํนองเป็นประกนั    2,431 7,448 2,431 2,691 7,448 8,337 
เงินปันผลรับ 140,295 212,467 140,295 58,342 212,467 145,238 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ                          - - - 96 - 129 
รายไดค้่าธรรมเนียมนายหนา้ซื%อขายหลกัทรัพย ์  5,362 13,669 5,362 4,162 13,669 12,076 
กาํไรจากสญัญาซื%อขายล่วงหนา้และ       
   แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 4,531 37,087 4,531 24,394 37,087 51,976 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ%นสุด  สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ%นสุด  สาํหรับงวดสามเดือนสิ%นสุด  สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ%นสุด 
 วนัที� 30 กนัยายน  วนัที� 30 กนัยายน  วนัที� 30 กนัยายน  วนัที� 30 กนัยายน 
 2557  2557  2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
ค่าใช้จ่าย       
เบี%ยประกนัภยัต่อ - 83 - 67 83 84,092 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 214,266 1,062,649 214,266 258,641 1,062,649 1,012,867 
ค่าสินไหมจ่ายและค่าตรวจสุขภาพ 17,677 45,115 17,677 13,360 45,115 38,887 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 20,101 67,772 20,101 23,679 67,772 65,225 
ค่าเบี%ยประกนัภยัจ่าย 1,168 1,477 1,168 281 1,477 1,673 
ค่าเช่าอาคารและค่าบริการ  17,259 49,886 17,259 16,971 49,886 48,844 
ค่าบริการอื�นๆ  133 424 133 181 424 459 
       

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ       
ผลประโยชนร์ะยะสั%นของพนกังาน 8,271 7,792 8,271 7,792 24,809 23,386 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 432 2,217 714 407 2,141 1,221 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 3,102 9,306 3,102 3,102 9,306 9,306 
รวม 11,805 19,315 12,087 11,301 36,256 33,913 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
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เบี%ยประกนัภยัรับจากช่องทางการจดัจาํหน่ายทางธนาคาร (Bancassurance) คิดเป็นอตัราร้อยละ 55.6 และอตัราร้อยละ 
75.7 ของเบี%ยประกนัภยัรับสุทธิ สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ%นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2557 ตามลาํดบั และคิดเป็น
อตัราร้อยละ 62.7 และอตัราร้อยละ 68.8 ของเบี%ยประกนัภยัรับสุทธิ และสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนสิ%นสุดวนัที� 
30 กนัยายน 2556 ตามลาํดบั 
 

 รายละเอียดของใบสําคญัแสดงสิทธิซื%อหุ้นสามญัของกลุ่มบริษทัที�จดัสรรให้แก่พนกังานไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ที� 19 
 

 ยอดคงเหลือที�สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 มีดงันี%  
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2557  2557  2556 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย    
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการคา้งรับ - 419 - 
    

ลกูหนี% อื�น - 3,646 - 
    

กจิการอื%นที%เกี%ยวข้องกนั    
เงินฝากสถาบนัการเงิน 1,403,883 1,403,883 1,776,563 

    

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ  - - 949 

    

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์    
 เงินลงทุนเผื�อขาย     

ตราสารทุน 3,438,986 3,438,986 2,732,969 
หน่วยลงทุน 1,623,803 1,623,803 1,453,642 

 รวมเงินลงทุนเผื�อขาย  5,062,789 5,062,789 4,186,611 

 เงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด    
ตราสารหนี%ภาคเอกชน 4,105,000 4,105,000 4,105,000 
ตราสารหนี% ต่างประเทศ 6,139,379 6,139,379 4,801,185 

 รวมเงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด  10,244,379 10,244,379 8,906,185 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2557  2557  2556 

 (พันบาท) 

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

เบี%ยประกนัภยัคา้งรับ 309 309 - 
    

เงินใหกู้ย้ืม 145,077 145,077 159,679 
    

ลกูหนี%ตามสญัญาซื%อขายล่วงหนา้และแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 4,040,058 4,040,058 2,416,554 
    

สินทรัพยอื์�น 74,466 73,978 83,475 
    

เจา้หนี%บริษทัประกนัภยัต่อ - - 908 
    

ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 8,461 8,461 6,866 
    

เจา้หนี%ตามสญัญาซื%อขายล่วงหนา้และแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 4,324,065 4,324,065 2,463,029 
    

หนี% สินอื�น 174,358 174,358 198,443 
 

สัญญาที%สําคัญกบักจิการที%เกี%ยวข้องกนั 
 

(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  

 



บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
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สัญญาเช่าอาคาร 

 
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 

 

 (ข) ภาระผกูพนักบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั 
 
ณ วนัที� 30 กนัยายน 2557 บริษทัมีสัญญาเช่าและบริการอาคารกบักิจการที� เกี�ยวขอ้งกนัหลายแห่ง โดยสัญญามี
ระยะเวลาตั%งแต่ 3 ปี ถึง 25 ปี (31 ธันวาคม 2556: 3 ปี ถึง 25 ปี) สําหรับเช่าพื%นที�ในอาคาร และประมาณ  3 ปี ถึง 25 ปี                 
(31 ธันวาคม 2556: 3 ปี ถึง 25 ปี) สาํหรับเช่ารถยนตแ์ละอุปกรณ์ บริษทัตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการเป็นรายเดือนในอตัรา
เดือนละ 4.2 ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม) (2556: 3.1 ล้านบาท) 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2557  2557  2556 

 (พันบาท) 

ภายในหนึ�งปี 25,618 25,618 19,768 
หลงัจากหนึ�งปีถึงหา้ปี 56,221 56,221 29,867 
หลงัจากหา้ปี 6,698 6,698 8,074 

รวม 88,537 88,537 57,709 
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27 หลกัทรัพย์และทรัพย์สินประกนัวางไว้กบันายทะเบียน 

 

27.1  ณ วนัที� 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 กลุ่มบริษทัไดน้าํเงินลงทุนในตราสารหนี% เป็นประกนัวางไวก้บันาย
ทะเบียนตามมาตรา 20 แห่งพระราชบญัญติัประกนัชีวิต (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2551 มีดงันี%  
 

 งบการเงนิรวม/ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 
 ราคาตามบญัชี มลูค่าที�ตราไว ้  ราคาตามบญัชี มลูค่าที�ตราไว ้
 (พันบาท) 
พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ 20,000  20,000  20,000  20,000 

 
27.2   ณ วนัที� 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 กลุ่มบริษทัไดน้าํเงินลงทุนในตราสารหนี% เป็นเงินสาํรองประกนัชีวิต

วางไวก้บันายทะเบียนตามมาตรา 24 แห่งพระราชบญัญติัประกนัชีวิต (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2551 มีดงันี%  
 

 งบการเงนิรวม/ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 
 ราคาตามบญัชี มลูค่าที�ตราไว ้  ราคาตามบญัชี มลูค่าที�ตราไว ้
 (พันบาท) 
พนัธบตัรรัฐบาล 33,750,000 35,257,994 20,802,166 20,750,000 
พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ 6,927,140 6,199,073 7,430,455 7,924,140 

รวม 40,677,140 41,457,067 28,232,621 28,674,140 

 

28 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที%ไม่เกี%ยวข้องกนั 

  

(ก) ภาระผกูพนัจากสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการ 
 

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

 30 กนัยายน  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2557  2557  2556 

 (พันบาท) 

ภายในหนึ�งปี 28,900 28,900 30,565 
หลงัจากหนึ�งปีถึงหา้ปี 21,322 21,322 24,742 
หลงัจากหา้ปี - - 2,644 

รวม 50,222 50,222 57,951 

 

(ข) ภาระผกูพนัจากการลงทุน 
 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 กลุ่มบริษทัอาจตอ้งฝากเงินในอนาคตตามเงื�อนไขการลงทุนตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 7.4 (ก) และ (ข) ซึ� งสรุปไดด้งันี%  

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2557  2557  2556 

 (พันบาท) 

ภายในหนึ�งปี 1,140,000 1,140,000 1,140,000 
หลงัจากหนึ�งปีถึงหา้ปี 1,070,000 1,070,000 950,000 
หลงัจากหา้ปี - - 300,000 

รวม 2,210,000 2,210,000 2,390,000 

 

(ค)  ภาระผกูพนัอื�น 

 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 กลุ่มบริษทัไดน้าํพนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ และเงิน
ฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อสิ%นกาํหนดระยะเวลา เป็นหลกัทรัพยค์ ํ%าประกนั ดงันี%  
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 งบการเงนิรวม/ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 2557  31 ธนัวาคม 2556 
 ราคาตามบญัชี มลูค่าที�ตราไว ้  ราคาตามบญัชี มลูค่าที�ตราไว ้
 (พันบาท) 
พนัธบตัรรัฐบาล       

วางประกนัการใชไ้ฟฟ้า 2,620 2,590  2,622  2,590 
วางประกนัชั%นศาล 11,275 11,280  11,933  11,932 

รวม 13,895 13,870  14,555  14,522 
 

29 หนี$สินที%อาจเกดิขึ$น 
 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2557 กลุ่มบริษทัถูกฟ้องร้องคดีจากการเป็นผูรั้บประกนัภยั โดยมีทุนทรัพยถ์ูกฟ้องเป็นจาํนวน
เงินรวมประมาณ 38 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2556: 39 ล้านบาท) ซึ� งผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเชื�อวา่สาํรองประกนัชีวิต 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรมค์า้งจ่าย และหนี% สินอื�นตามกรมธรรมที์�กลุ่มบริษทับนัทึกไวใ้นงบการเงินเพียงพอแลว้
สาํหรับผลเสียหายที�อาจเกิดขึ%นดงักล่าว 

 

30 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน    
 

(ก) เมื�อวนัที� 30 ตุลาคม 2557 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เพื�อเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 
จาํนวน 1,220 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 1,708 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นใหม่จาํนวน 488 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นที�ตราไว ้            
หุน้ละ 1 บาท จาํนวนเงิน 488 ลา้นบาท 

 

(ข) ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัเมื�อวนัที� 3 พฤศจิกายน 2557 ไดมี้มติเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นในวนัที�              
12 ธันวาคม 2557 เพื�อพิจารณาอนุมติัจดัสรรหุ้นเพื�อรองรับการจ่ายปันผล และรองรับการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
รวมถึงจดัสรรหุ้นที�เหลือจากการจ่ายปันผลตามมติที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเมื�อวนัที� 25 กนัยายน 2557 จาํนวน 
2,775,075 หุน้ โดยมีหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดราคาขายต่อหุน้ดงันี%  
 

1. เสนอขายใหก้บักองทุนสาํรองเลี%ยงชีพพนกังานบริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 75 หุน้ ใน
ราคาหุน้ที�ตราไวเ้นื�องจากเป็นเศษหุน้ไม่สะดวกในการขายใหก้บับุคคลจาํกดั 
 

2. เสนอขายใหก้บับุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) จาํนวน 2,775,000 หุน้ ในราคาไม่ตํ�ากว่า 90% ของราคา
ปิดในตลาดหลกัทรัพยถ์วัเฉลี�ย 7 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัเสนอขาย 
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ทั%งนี%  หุ้นที�เหลือจากการจ่ายปันผลตามที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเมื�อวนัที� 25 กนัยายน 2557 เป็นหุ้นที�ไม่สามารถ
ดาํเนินการจดัสรรเป็นหุ้นปันผลได ้โดยเป็นหุ้นในส่วนที�ผูถื้อหุ้นต่างชาติเขา้มาถือหุ้นในกระดานของผูถื้อหุ้น
สัญชาติไทย ทาํให้หลงัจ่ายหุ้นปันผล สัดส่วนการถือครองหลกัทรัพยข์องต่างชาติเกินกว่าที�กาํหนดไวที้�ร้อยละ 25 
และนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทัไม่สามารถจดทะเบียนกบัหน่วยงานทางการได ้เป็นผลใหบ้ริษทัไม่สามารถ
ดาํเนินการนาํหุน้ปันผลเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

31 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที%ยงัไม่ได้ใช้    
 

กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดใ้ช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกแต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที�ออกที� เกี�ยวข้องกับการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และกาํหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปนี%   

 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

เรื%อง 

ปีที%มผีล

บังคับใช้ 
   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 4  สญัญาประกนัภยั 2559 
 

ผูบ้ริหารอยูร่ะหวา่งการพิจารณาถึงผลกระทบที�จะเกิดขึ%นจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 4  
 

32 การจดัประเภทรายการใหม่    
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดเกา้เดือน
สิ%นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2556 ซึ�งรวมอยูใ่นงบการเงินระหวา่งกาลเพื�อวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบของงวด 2557 
ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการนาํเสนอในงบการเงินระหวา่งกาลปี 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) 
  -  
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 2556 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ก่อนจดั 

ประเภทใหม่ 
 
 

จดั 
ประเภทใหม่ 

 
 

หลงัจดั 
ประเภทใหม่ 

 (พันบาท) 
    

เงินลงทุนที�จะถือจนครบกาํหนด 140,790,981 511,797 141,302,778 
สินทรัพยอื์�น 347,315 115,305 462,620 
หนี% สินอื�น (1,499,378) (627,102)  (2,126,480) 
     -  

      

งบกระแสเงินสด       

   สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ3นสุดวันที� 30 กนัยายน 2556      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน      

กระแสเงนิสดได้มาจาก      
   เงินฝากสถาบนัการเงิน 18,155,000 (18,085,000) 70,000 
กระแสเงนิสดใช้ไปใน      
   เงินฝากสถาบนัการเงิน (18,195,000) 18,085,000 (110,000) 
  -  

 


