
 

 

 

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ  ำกดั (มหำชน) 
รำยงำนกำรสอบทำน และ งบกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ  ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 งบก ำไรขำดทุนและงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของ
เจำ้ของรวม และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
รวมแบบยอ่ของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ  ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบ
ในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบกำรเงิน
ระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำก                 
ผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ธีิกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบและวธีิกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำม
เช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็นต่อ
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลขอ้ท่ี 2 และ 3 ในระหวำ่งงวด 
บริษทัฯไดจ้ดัประเภทรำยกำรบญัชีตำมรูปแบบงบกำรเงินท่ีออกใหม่ท่ีก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัและ
ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยัลงวนัท่ี 4 มีนำคม 2559 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 เป็นตน้ไป 
และบริษทัฯไดป้ฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่ท่ีออกโดยสภำวชิำชีพบญัชี 
ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยำ่งใด 

 

 

นงลกัษณ์ พุม่นอ้ย 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4172 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 9 สิงหำคม 2559 

 



ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2558

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 1 มกราคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 1 มกราคม 2558
(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5, 27 8,893,896            7,101,758            5,707,564            8,779,975            7,087,584            5,703,472            
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 6 2,099,361            1,717,113            1,725,233            2,099,361            1,717,113            1,725,233            
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ - สุทธิ 2,317,689            2,627,978            2,344,008            2,317,689            2,627,978            2,344,008            
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 7 522,114               372,054               318,471               522,114               372,054               318,471               
ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ 8 549,814               527,122               445,314               549,814               527,122               445,314               
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 9 14,973                 231                       24,963                 14,973                 231                       24,963                 
สินทรัพยล์งทุน 27
   เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
      เงินลงทุนเพ่ือคา้ 10 219,648               116,220               17,070                 219,648               116,220               17,070                 
      เงินลงทุนเผ่ือขาย 10 58,143,979          25,988,922          22,012,881          58,143,979          25,988,922          22,012,881          
      เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด 10, 28, 29 184,437,366        201,411,262        176,161,023        184,437,366        201,411,262        176,161,023        
      เงินลงทุนทัว่ไป 10 29,588                 46,662                 46,662                 29,588                 46,662                 46,662                 
   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                            -                            -                            132,530               23,760                 3,960                    
   เงินให้กูย้มื - สุทธิ 12, 27 6,673,693            6,138,902            4,735,057            6,673,693            6,138,902            4,735,057            
   อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 20,415                 20,947                 -                            20,415                 20,947                 -                            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 1,107,370            547,210               389,243               1,102,911            546,986               389,200               
ค่าความนิยม 4,955                    4,955                    4,955                    -                            -                            -                            
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 22,755                 24,113                 12,819                 22,179                 24,037                 12,819                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 15 2,539,315            2,382,919            1,482,422            2,539,315            2,382,919            1,482,422            
สินทรัพยอ่ื์น 16 598,953               547,241               161,905               588,775               544,567               165,539               
รวมสินทรัพย์ 268,195,884        249,575,609        215,589,590        268,194,325        249,577,266        215,588,094        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ

(หน่วย: พนับาท)



ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2558

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 1 มกราคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 1 มกราคม 2558
(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ
หนีสิ้น
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 17 228,747,841        216,851,032        186,659,641        228,747,841        216,851,032        186,659,641        
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 18 681,530               459,315               379,722               681,530               459,315               379,722               
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 9 2,386,600            2,912,292            1,024,799            2,386,600            2,912,292            1,024,799            
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,463,504            542,471               499,592               1,463,504            542,471               499,592               
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 196,504               179,646               168,620               194,622               178,550               167,734               
หน้ีสินอ่ืน 20 2,228,734            1,640,484            1,280,941            2,224,252            1,635,286            1,277,378            
รวมหนีสิ้น 235,704,713        222,585,240        190,013,315        235,698,349        222,578,946        190,008,866        
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน 
      หุ้นสามญั 1,708,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 1,708,000            1,708,000            1,708,000            1,708,000            1,708,000            1,708,000            
   ทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้
      หุ้นสามญั 1,705,079,460 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท
         (31 ธนัวาคม 2558: หุ้นสามญั 1,703,810,780 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท และ
         1 มกราคม 2558: หุ้นสามญั 1,697,850,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท) 21 1,705,079            1,703,811            1,697,850            1,705,079            1,703,811            1,697,850            
ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 21 3,269,245            3,219,926            2,987,540            3,269,245            3,219,926            2,987,540            
ส ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 21 27,024                 38,834                 103,822               27,024                 38,834                 103,822               
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 22 10,483                 10,626                 -                            10,483                 10,626                 -                            
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ 
      ส ารองตามกฎหมาย 170,800               170,800               170,800               170,800               170,800               170,800               
      อ่ืน ๆ 400,000               400,000               400,000               400,000               400,000               400,000               
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 19,419,797          17,460,248          14,677,675          19,435,096          17,468,357          14,680,638          
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 
   ส่วนเกินทุนจากการวดัมลูค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย - สุทธิ
      จากภาษีเงินได้ 7,478,249            3,985,966            5,538,578            7,478,249            3,985,966            5,538,578            
   ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (632)                     -                            -                            -                            -                            -                            
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 32,480,045          26,990,211          25,576,265          32,495,976          26,998,320          25,579,228          
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 11,126                 158                       10                         -                            -                            -                            
รวมส่วนของเจ้าของ 32,491,171          26,990,369          25,576,275          32,495,976          26,998,320          25,579,228          
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 268,195,884        249,575,609        215,589,590        268,194,325        249,577,266        215,588,094        

-                            -                            -                            -                            -                            -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2559 และ 2558

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม)่

ก ำไรหรือขำดทุน:
รำยได้
เบ้ียประกนัภยัรับ 23, 27 7,629,941           7,394,573           7,629,941           7,394,573           
หัก: เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ 23 (206,098)             (178,297)             (206,098)             (178,297)             
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 23 7,423,843           7,216,276           7,423,843           7,216,276           
บวก (หัก): ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไมถื่อเป็นรายไดล้ดลง (เพ่ิมข้ึน) จากงวดก่อน 23 9,409                  (21,668)               9,409                  (21,668)               
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 23 7,433,252           7,194,608           7,433,252           7,194,608           
รายไดค้า่จา้งและคา่บ าเหน็จ 47,241                57,484                47,241                57,484                
รายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ 27 2,721,479           2,466,203           2,721,479           2,466,203           
ผลก าไรจากเงินลงทนุ 10 1,249,517           79,900                1,249,517           79,900                
ผลขาดทนุจากการปรับมลูคา่ยติุธรรม 25 (42,604)               33,227                (42,604)               33,227                
รายไดอ่ื้น 27 15,670                18,033                13,629                16,343                
รวมรำยได้ 11,424,555         9,849,455           11,422,514         9,847,765           
ค่ำใช้จ่ำย
ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพ่ิมข้ึน (ลดลง) จากงวดก่อน 23 (6,036,558)          2,906,077           (6,036,558)          2,906,077           
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและคา่สินไหมทดแทน 23 ,27 4,590,915           3,531,260           4,590,915           3,531,260           
หัก: ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและคา่สินไหมทดแทน
   รับคืนจากการประกนัภยัต่อ 23 (178,958)             (136,384)             (178,958)             (136,384)             
คา่จา้งและคา่บ าเหน็จ 23, 27 694,696              627,665              693,267              626,462              
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 23 143,620              124,885              143,222              124,882              
คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 24, 27 539,353              551,297              526,028              549,780              
รวมค่ำใช้จ่ำย (246,932)             7,604,800           (262,084)             7,602,077           
ก ำไรก่อนภำษเีงินได้ 11,671,487         2,244,655           11,684,598         2,245,688           
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (2,284,992)          (400,186)             (2,284,992)          (400,186)             
ก ำไรสุทธิ 9,386,495           1,844,469           9,399,606           1,845,502           

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด:
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 9,392,242           1,844,479           9,399,606           1,845,502           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (5,747)                 (10)                      

9,386,495           1,844,469           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2559 และ 2558

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม)่

ก ำไรส ำหรับงวด 9,386,495           1,844,469           9,399,606           1,845,502           
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั :
   ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย (787,826)             670,319              (787,826)             670,319              
   ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
      ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (1,216)                 -                          -                          -                          
   บวก (หัก): ภาษีเงินได้ 155,604              (134,064)             155,604              (134,064)             
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (633,438)             536,255              (632,222)             536,255              
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี (633,438)             536,255              (632,222)             536,255              
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 8,753,057           2,380,724           8,767,384           2,381,757           

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด:
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 8,759,388           2,380,734           8,767,384           2,381,757           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (6,331)                 (10)                      

8,753,057           2,380,724           

ก ำไรต่อหุ้น:
   ก  าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 30
      ก  าไรส าหรับงวด 5.51                    1.08                    5.51                    1.08                    
   ก  าไรต่อหุ้นปรับลด
      ก  าไรส าหรับงวด 5.51                    1.08                    5.51                    1.08                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
(หน่วย: พนับาท)

(หน่วย: บาท)



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2559 และ 2558

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม)่

ก ำไรหรือขำดทุน:
รำยได้
เบ้ียประกนัภยัรับ 23, 27 21,042,235         23,416,180         21,042,297         23,416,180         
หัก: เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ 23 (658,347)             (531,523)             (658,347)             (531,523)             
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 23 20,383,888         22,884,657         20,383,950         22,884,657         
หัก: ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไมถื่อเป็นรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากงวดก่อน 23 (94,802)               (73,223)               (94,802)               (73,223)               
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 23 20,289,086         22,811,434         20,289,148         22,811,434         
รายไดค้า่จา้งและคา่บ าเหน็จ 167,265              151,638              167,265              151,638              
รายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ 27 5,437,077           4,977,636           5,437,077           4,977,636           
ผลก าไรจากเงินลงทนุ 10 1,873,604           1,095,437           1,873,604           1,095,437           
ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการปรับมลูคา่ยติุธรรม 25 (111,890)             28,081                (111,890)             28,081                
รายไดอ่ื้น 27 33,600                33,401                28,002                30,276                
รวมรำยได้ 27,688,742         29,097,627         27,683,206         29,094,502         
ค่ำใช้จ่ำย
ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากงวดก่อน 23 11,811,890         15,010,478         11,811,890         15,010,478         
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและคา่สินไหมทดแทน 23 ,27 10,241,609         8,432,572           10,241,609         8,432,572           
หัก: ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและคา่สินไหมทดแทน
   รับคืนจากการประกนัภยัต่อ 23 (377,085)             (265,239)             (377,085)             (265,239)             
คา่จา้งและคา่บ าเหน็จ 23, 27 1,622,205           1,469,152           1,619,112           1,466,575           
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 23 327,492              299,321              327,009              299,316              
คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 24, 27 1,080,036           1,006,731           1,065,141           1,003,885           
รวมค่ำใช้จ่ำย 24,706,147         25,953,015         24,687,676         25,947,587         
ก ำไรก่อนภำษเีงินได้ 2,982,595           3,144,612           2,995,530           3,146,915           
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (484,336)             (534,874)             (484,336)             (534,874)             
ก ำไรสุทธิ 2,498,259           2,609,738           2,511,194           2,612,041           

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด:
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 2,504,004           2,609,761           2,511,194           2,612,041           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (5,745)                 (23)                      

2,498,259           2,609,738           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2559 และ 2558

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม)่

ก ำไรส ำหรับงวด 2,498,259           2,609,738           2,511,194           2,612,041           
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั :
   ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย 4,367,805           (190,059)             4,367,805           (190,059)             
   ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
      ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (1,216)                 -                          -                          -                          
   บวก (หัก): ภาษีเงินได้ (875,522)             38,011                (875,522)             38,011                
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 3,491,067           (152,048)             3,492,283           (152,048)             
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี 3,491,067           (152,048)             3,492,283           (152,048)             
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 5,989,326           2,457,690           6,003,477           2,459,993           

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด:
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 5,995,655           2,457,713           6,003,477           2,459,993           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (6,329)                 (23)                      

5,989,326           2,457,690           

ก ำไรต่อหุ้น:
   ก  าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 30
      ก  าไรส าหรับงวด 1.47                    1.53                    1.47                    1.54                    
   ก  าไรต่อหุ้นปรับลด
      ก  าไรส าหรับงวด 1.47                    1.53                    1.47                    1.53                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงินสด

2559 2558 2559 2558
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม)่

เบ้ียประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 21,272,755         22,948,728         21,272,755         22,948,728         
เงินจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ (246,221)             (178,513)             (246,221)             (178,513)             
ดอกเบ้ียรับ 4,986,648           4,266,270           4,986,648           4,266,270           
เงินปันผลรับ 760,718              542,812              760,718              542,812              
รายไดจ้ากการลงทนุอ่ืน 1,303,012           1,601,688           1,303,012           1,601,688           
รายไดอ่ื้น 26,476                27,471                26,476                27,471                
เงินจ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยั
   และคา่สินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (10,045,604)        (8,002,400)          (10,045,604)        (8,002,400)          
คา่จา้งและคา่บ าเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (1,582,306)          (1,512,936)          (1,582,306)          (1,512,936)          
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (310,416)             (239,694)             (310,416)             (239,694)             
คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน (1,057,113)          (1,139,473)          (1,156,860)          (1,139,137)          
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (595,222)             (542,410)             (595,222)             (542,410)             
เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ (8,495,883)          (9,326,703)          (8,387,113)          (9,326,703)          
เงินให้กูย้ืม (440,265)             (461,476)             (440,265)             (461,476)             
เงินลงทนุอ่ืน (2,685,455)          (16,988,949)        (2,685,455)          (16,988,949)        
เงินสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป) จำกกจิกรรมด ำเนินงำน 2,891,124           (9,005,585)          2,900,147           (9,005,249)          
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินจ่ายสุทธิจากการซ้ือขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (593,164)             (103,402)             (593,164)             (103,402)             
เงินจ่ายสุทธิจากการซ้ือบริษทัยอ่ย -                          -                          (108,770)             -                          
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (593,164)             (103,402)             (701,934)             (103,402)             
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับเพ่ิมทนุจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 7,060                  105,266              7,060                  105,266              
เงินสดรับล่วงหนา้คา่หุ้นจากการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ 31,574                21,259                31,574                21,259                
เงินสดจ่ายจากการซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยมีสญัญาซ้ือคืน -                          4,620,000           -                          4,620,000           
เงินปันผลจ่าย (544,456)             (781,070)             (544,456)             (781,070)             
เงินสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป) จำกกจิกรรมจัดหำเงิน (505,822)             3,965,455           (505,822)             3,965,455           
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 1,792,138           (5,143,532)          1,692,391           (5,143,196)          
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้งวด 7,101,758           5,707,564           7,087,584           5,703,472           
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินงวด 8,893,896           564,032              8,779,975           560,276              

-                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

งบการเงินรวม

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2559 และ 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

 (หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของเจา้ของ ส่วนของผูมี้

ส่วนเกินทนุจากการ ส่วนไดเ้สียท่ี
ส ารองส่วนทนุ เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ วดัมูลค่าเงินลงทนุ รวมส่วน ไม่มีอ  านาจ

ทนุท่ีออก ส่วนเกิน จากการจ่าย จากการใชสิ้ทธิ เผ่ือขาย - สุทธิจาก ของผูถื้อหุน้ ควบคุม
หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ใบส าคญัแสดงสิทธิ ส ารองตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ภาษีเงินได้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 1,697,850            2,987,540            103,822                 -                              170,800               400,000               14,677,675          5,538,578              25,576,265          10                        25,576,275          
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 21, 22 -                           -                           14,914                   -                              -                           -                           -                           -                             14,914                 -                           14,914                 
เพ่ิมทนุจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 4,211                   101,055               -                             -                              -                           -                           -                           -                             105,266               -                           105,266               
โอนส ารองส่วนทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์
   เป็นส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัจากการใช้
  สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 21 -                           69,533                 (69,533)                  -                              -                           -                           -                           -                             -                           -                           -                           
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้จากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 22 -                           -                           -                             21,259                     -                           -                           -                           -                             21,259                 -                           21,259                 
เงินปันผลจ่าย 31 -                           -                           -                             -                              -                           -                           (781,070)              -                             (781,070)              -                           (781,070)              
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวด -                           -                           -                             -                              -                           -                           2,609,738            -                             2,609,738            (23)                       2,609,715            
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด
    ขาดทนุจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย
       - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                           -                           -                             -                              -                           -                           -                           (152,048)                (152,048)              -                           (152,048)              
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                           -                             -                              -                           -                           2,609,738            (152,048)                2,457,690            (23)                       2,457,667            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มถุินายน 2558 1,702,061            3,158,128            49,203                   21,259                     170,800               400,000               16,506,343          5,386,530              27,394,324          (13)                       27,394,311          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

จดัสรรแลว้

บริษทั กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2559 และ 2558

ก าไรสะสม

งบการเงนิรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัฯ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

 (หน่วย: พนับาท)

ผลต่างของอตัรา ส่วนของผูมี้
ส่วนเกินทนุจากการ แลกเปล่ียนจาก ส่วนไดเ้สียท่ี

ส ารองส่วนทนุ เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ วดัมูลค่าเงินลงทนุ การแปลงค่า รวมส่วน ไม่มีอ  านาจ
ทนุท่ีออก ส่วนเกิน จากการจ่ายโดย จากการใชสิ้ทธิ เผ่ือขาย - สุทธิจาก งบการเงินท่ีเป็น ของผูถื้อหุน้ ควบคุม

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ใบส าคญัแสดงสิทธิ ส ารองตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ภาษีเงินได้ เงินตราต่างประเทศ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 1,703,811           3,219,926           38,834                10,626                     170,800               400,000            17,460,248       3,985,966              -                          26,990,211       158                   26,990,369       
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 21 -                          -                          7,060                  -                              -                           -                       -                       -                             -                          7,060                -                       7,060                
เพ่ิมทนุจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 1,268                  30,449                -                          (10,626)                   -                           -                       -                       -                             -                          21,091              -                       21,091              
โอนส ารองส่วนทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์
    เป็นส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัจากการใช้
    สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 21 -                          18,870                (18,870)               -                              -                           -                       -                       -                             -                          -                       -                       -                       
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้จากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 22 -                          -                          -                          10,483                     -                           -                       -                       -                             -                          10,483              -                       10,483              
เงินปันผลจ่าย 31 -                          -                          -                          -                              -                           -                       (544,455)          -                             -                          (544,455)          -                       (544,455)          
การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมซ่ึงอ านาจ
   ควบคุมเปล่ียนแปลง -                          -                          -                          -                              -                           -                       -                       -                             -                          -                       17,297              17,297              
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวด -                          -                          -                          -                              -                           -                       2,504,004         -                             -                          2,504,004         (5,745)              2,498,259         
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด
    ก  าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย
       - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                          -                          -                          -                              -                           -                       -                       3,492,283              -                          3,492,283         -                       3,492,283         
    ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
       ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ -                          -                          -                          -                              -                           -                       -                       . (632)                    (632)                 (584)                 (1,216)              
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                          -                          -                          -                              -                           -                       2,504,004         3,492,283              (632)                    5,995,655         (6,329)              5,989,326         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มถุินายน 2559 1,705,079           3,269,245           27,024                10,483                     170,800               400,000            19,419,797       7,478,249              (632)                    32,480,045       11,126              32,491,171       

-                          -                          -                          -                              -                           -                       -                       -                             -                          -                       -                       -                       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มถุินายน 2559 และ 2558

งบการเงนิรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัฯ

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

 (หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของเจา้ของ

ส่วนเกินทุนจากการ
ส ารองส่วนทุน เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น วดัมูลค่าเงินลงทุน

ทุนท่ีออก ส่วนเกิน จากการจ่าย จากการใชสิ้ทธิ เผ่ือขาย - สุทธิจาก
หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ใบส าคญัแสดงสิทธิ ส ารองตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ภาษีเงินได้ รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 1,697,850         2,987,540          103,822                  -                               170,800               400,000              14,680,638          5,538,578            25,579,228          
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 21, 22 -                        -                         14,914                    -                               -                           -                          -                           -                           14,914                 
เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 4,211                101,055             -                              -                               -                           -                          -                           -                           105,266               
โอนส ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์
   เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจากการใช้
  สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 21 -                        69,533               (69,533)                  -                               -                           -                          -                           -                           -                           
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 22 -                        -                         -                              21,259                     -                           -                          -                           -                           21,259                 
เงินปันผลจ่าย 31 -                        -                         -                              -                               -                           -                          (781,070)             -                           (781,070)             
ก าไรส าหรับงวด -                        -                         -                              -                               -                           -                          2,612,041            -                           2,612,041            
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด
    ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย
       - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                        -                         -                              -                               -                           -                          -                           (152,048)             (152,048)             
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                        -                         -                              -                               -                           -                          2,612,041            (152,048)             2,459,993            
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2558 1,702,061         3,158,128          49,203                    21,259                     170,800               400,000              16,511,609          5,386,530            27,399,590          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

 (หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของเจา้ของ

ส่วนเกินทุนจากการ
ส ารองส่วนทุน เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น วดัมูลค่าเงินลงทุน

ทุนท่ีออก ส่วนเกิน จากการจ่าย จากการใชสิ้ทธิ เผ่ือขาย - สุทธิจาก
หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ใบส าคญัแสดงสิทธิ ส ารองตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ภาษีเงินได้ รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 1,703,811         3,219,926          38,834                    10,626                     170,800               400,000              17,468,357          3,985,966            26,998,320          
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 21 -                        -                         7,060                      -                               -                           -                          -                           -                           7,060                   
เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 1,268                30,449               -                              (10,626)                    -                           -                          -                           -                           21,091                 
โอนส ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์
    เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจากการใช้
    สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 21 -                        18,870               (18,870)                  -                               -                           -                          -                           -                           -                           
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 22 -                        -                         -                              10,483                     -                           -                          -                           -                           10,483                 
เงินปันผลจ่าย 31 -                        -                         -                              -                               -                           -                          (544,455)             -                           (544,455)             
ก าไรส าหรับงวด -                        -                         -                              -                               -                           -                          2,511,194            -                           2,511,194            
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด
    ก  าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย
       - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                        -                         -                              -                               -                           -                          -                           3,492,283            3,492,283            
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                        -                         -                              -                               -                           -                          2,511,194            3,492,283            6,003,477            
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559 1,705,079         3,269,245          27,024                    10,483                     170,800               400,000              19,435,096          7,478,249            32,495,976          

-                        -                         -                              -                               -                           -                          -                           -                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 
 

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2559 

1. ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย โดยมีบริษทั นิปปอนไลฟ์ อินชวัรันส์ ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศญ่ีปุ่นเป็น             
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการรับประกันชีวิต ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯ                          
อยูท่ี่ 23/115-121 รอยลัซิต้ีอเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง              
ส่วนของเจา้ของ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี และเป็นไปตามรูปแบบ          
งบการเงินท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขและระยะเวลาในการจดัท าและยื่นงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัผลการ
ด าเนินงานของบริษทัประกนัชีวิต ลงวนัท่ี 4 มีนาคม 2559 ซ่ึงเร่ิมมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 
เป็นตน้ไป โดยรูปแบบงบการเงินดงักล่าวมีการเปล่ียนแปลงจากเดิมท าใหต้อ้งมีการจดัประเภทรายการบญัชี
ของงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด งวดก่อนท่ีแสดง
เป็นข้อมูลเปรียบเทียบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจดัประเภทรายการบัญชีของงวดปัจจุบัน และได้
น าเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 เพื่อเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น  
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 
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2.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด ยกเวน้การจดัตั้ง 
Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public Limited Company ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 11  

2.3 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 บริษทัฯไดจ้ดัท างบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธี
ราคาทุน  

3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ในระหว่างงวด บริษทัฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึงแนว
ปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2559  มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มี
ข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงถ้อยค าและค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน
ของบริษทัฯ ทั้งน้ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั ซ่ึงเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบับริษทัฯ มีดงัน้ี 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญำประกนัภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 มีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนดการรายงานทางการเงินส าหรับสัญญา
ประกนัภยัท่ีออกโดยกิจการใด ๆ (รวมถึงสัญญาประกนัภยัต่อ) และสัญญาประกนัภยัต่อท่ีกิจการถือไวแ้ละเพื่อ
จ ากดัการแกไ้ขวิธีการบญัชีส าหรับสัญญาประกนัภยัจนกวา่โครงการระยะท่ีสองของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินเก่ียวกบัสัญญาประกนัภยัจะแล้วเสร็จ ทั้งน้ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ีมีขอ้ก าหนดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลโดยระบุและอธิบายถึงจ านวนเงินท่ีเก่ียวเน่ืองกับสัญญาประกันภัยในงบการเงินของผูรั้บ
ประกนัภยัและไม่อนุญาตให้มีการบนัทึกส ารองค่าสินไหมทดแทนท่ียงัมิไดเ้กิดข้ึน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน และก าหนดใหมี้การทดสอบความเพียงพอของหน้ีสินจากการประกนัภยัท่ีรับรู้แลว้และการทดสอบการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์ากสัญญาประกนัภยัต่อ และรวมถึงก าหนดให้ผูรั้บประกนัภยับนัทึกหน้ีสินจากสัญญา
ประกนัภยัไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินของกิจการจนกวา่ภาระหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยันั้นจะหมดลง หรือ
ยกเลิก หรือส้ินผลบงัคบั และให้แสดงหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัโดยไม่มีการหักกลบกบัสินทรัพยจ์ากการ
ประกันภยัต่อท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดังกล่าว มีการยกเวน้ข้อก าหนดบาง
ประการท่ีก าหนดให้ผูรั้บประกันภัยปฏิบัติในมาตรฐานการรายงานฉบับอ่ืนเป็นการชั่วคราว ซ่ึงรวมถึง
ขอ้ก าหนดท่ีใหผู้รั้บประกนัภยัพิจารณากรอบในการเลือกนโยบายบญัชีส าหรับสัญญาประกนัภยั  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีนอกจากจะก าหนดวิธีปฏิบติัส าหรับสัญญาประกนัภยัแลว้ ยงัรวมถึง
การพิจารณาลกัษณะของสัญญาประกนัภยั ซ่ึงสัญญาประกนัภยัให้หมายถึงสัญญาซ่ึงผูรั้บประกนัภยัรับความ
เส่ียงดา้นการรับประกนัภยัท่ีมีนยัส าคญัจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง (ผูเ้อาประกนัภยั) โดยตกลงจะชดใชค้่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัหากเหตุการณ์ในอนาคตอนัไม่แน่นอนท่ีระบุไวเ้กิดผลกระทบในทางลบต่อผูเ้อา
ประกนัภยั ในการพิจารณาวา่มีการรับความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัท่ีมีนยัส าคญัหรือไม่นั้นจะพิจารณาจาก
จ านวนผลประโยชน์ท่ีจะตอ้งจ่ายกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีรับประกนัภยัเกิดข้ึนกบัภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายตาม
สัญญาหากไม่มีสถานการณ์ท่ีรับประกนัภยัเกิดข้ึน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้มาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงินระหว่างกาลของบริษทัฯ เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัฯได้พิจารณาและทบทวนการจดั
ประเภทของสัญญาประกนัภยั (รวมถึงสัญญาประกนัภยัต่อ) และสัญญาประกนัภยัต่อท่ีบริษทัฯถือไวแ้ละสรุป
ไดว้่าสัญญาทั้งหมดเป็นสัญญาท่ีเขา้เกณฑ์ค านิยามของสัญญาประกนัภยัตามมาตรฐานฉบบัน้ี นอกจากน้ี 
ส าหรับการบันทึกรายการส ารองค่าสินไหมทดแทน การทดสอบความเพียงพอของหน้ีสินจากสัญญา
ประกนัภยั การทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยป์ระกนัภยัและการบนัทึกหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัก็ไม่
มีผลกระทบต่องบการเงินเน่ืองจากบริษทัฯไดถื้อปฏิบติัอยูแ่ต่เดิมแลว้  อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัน้ีไดมี้การก าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมในส่วนของสัญญาประกนัภยัท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์
หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ในงบการเงิน และลกัษณะและขอบเขตของความเส่ียงท่ีเกิดจากสัญญา
ประกนัภยัในงบการเงินส าหรับปี ซ่ึงบริษทัฯจะน าเสนอเพิ่มเติมในงบการเงินประจ าปี  
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4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกนักบัท่ีใช้ในงบ
การเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ยกเวน้การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4       
มาถือปฏิบติัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ท่ี 3 นโยบายการบญัชีเก่ียวกบั
การบนัทึกส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาวสรุปไดด้งัน้ี 

ตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 เร่ือง สัญญาประกนัภยัระยะท่ี 1 ซ่ึงก าหนดให้มี
การทดสอบความพอเพียงของหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน แต่ไม่ไดมี้การก าหนดอตัราคิดลดท่ีจะใช้
ในการทดสอบความพอเพียงไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว วิธีปฏิบติัท่ีเป็นท่ียอมรับของภาค
ธุรกิจท่ีผา่นมาไดมี้การก าหนดให้ใชอ้ตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียงตามหลกัเกณฑ์การค านวณเงินกองทุนตาม
ระดบัความเส่ียงเป็นอตัราคิดลดส าหรับการค านวณหน้ีสินท่ีใช้ในการทดสอบความพอเพียง ซ่ึงบริษทัฯก็ใช้
หลกัเกณฑ์ดงักล่าวในไตรมาสท่ี 1 ปี 2559 อย่างไรก็ตาม เน่ืองดว้ยสถานการณ์ท่ีอตัราดอกเบ้ียลดต ่าลงอย่าง
มาก ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั “ส านักงาน คปภ.” ได้จดัตั้ ง
คณะท างานซ่ึงประกอบไปดว้ย ส านกังาน คปภ. ผูแ้ทนจากบริษทัสอบบญัชี 4 แห่งใหญ่ (Big 4) ผูแ้ทนจากสภา
วชิาชีพบญัชี ผูแ้ทนจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ผูแ้ทนจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ผูแ้ทนส านกังานเศรษฐกิจการคลงั ผูแ้ทนกรมพฒันาธุรกิจการคา้ร่วมกบัสมาคมประกนัชีวิตไทย 
เพื่อพิจารณาอตัราคิดลดน้ี ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ของแต่ละประเทศนั้น มีวิธีการท่ีหลากหลาย เน่ืองจากว่าไม่ได้มีการก าหนดอย่างชัดเจนในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 เร่ือง สัญญาประกนัภยัระยะท่ี 1 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ทางคณะท างานจึง
ไดพ้ิจารณาหลกัเกณฑเ์ร่ืองอตัราคิดลดตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 เร่ือง สัญญาประกนัภยั
ระยะท่ี 2 ตามวธีิ Bottom - up ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี  

Discount rate under bottom-up approach = Risk-free rate + illiquidity premium 

โดยท่ี  

1)   Risk-free rate ให้ถือใช้ตามหลักเกณฑ์ในการค านวณหน้ีสินตามสัญญาประกันภยัตามเกณฑ์การ
ค านวณเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง โดยค านวณจากอตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียท่ีถ่วงน ้าหนกัจากอตัรา
ดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลท่ีปลอดความเส่ียงยอ้นหลงั 8 ไตรมาส โดยถ่วงน ้าหนกัอตัราดอกเบ้ีย ณ ไตร
มาสสุดทา้ยล่าสุดร้อยละ 51 และไตรมาสอ่ืน ๆ อีก 7 ไตรมาส ถ่วงน ้าหนกัไตรมาสละร้อยละ 7 

2)   Illiquidity premium เป็นอตัราท่ีบวกเพิ่มข้ึนจาก Risk-free rate เพื่อสะทอ้นลกัษณะของหน้ีสินตาม
สัญญาประกนัภยัซ่ึงไม่มีสภาพคล่อง โดยค านวณจากร้อยละ 40 ของส่วนต่างของอตัราดอกเบ้ียท่ี
อา้งอิงจากหุน้กูเ้อกชนท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือระดบั A  

ทั้งน้ี บริษทัฯไดใ้ช้หลกัเกณฑ์ดงักล่าวเป็นอตัราคิดลดส าหรับค านวณหน้ีสินตามสัญญาประกนัภยัในการ
ทดสอบความพอเพียงของหน้ีสินตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2 ปี 2559 เป็นตน้ไป  
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5. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายละเอียดเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ดงัน้ี 
    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

เงินสด 3,891 6,007 3,890 6,006 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก าหนด
ระยะเวลาจ่ายคืน 943,066 953,358 829,146 939,185 

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ิน
ก าหนดระยะเวลาและบตัรเงินฝาก
ธนาคาร - 200,000 - 200,000 

เงินลงทุนระยะสั้น 7,946,939 5,942,393 7,946,939 5,942,393 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,893,896 7,101,758 8,779,975 7,087,584 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 เงินฝากออมทรัพย ์เงินฝากประจ า และตัว๋เงินมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.38 
ถึง 1.50 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2558: อตัราร้อยละ 0.38 ถึง 1.75 ต่อปี) 

6. เบีย้ประกนัภัยค้ำงรับ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 ยอดคงเหลือของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับจ าแนกตามอายุคา้ง
ช าระนบัตั้งแต่วนัครบก าหนดช าระตามเครดิตเทอมแสดงไดด้งัน้ี  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จากการรับประกนัภยัโดยตรง 

 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

ยงัไม่ถึงก าหนดรับช าระ  1,982,767 1,675,683 
คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 74,612 9,132 
คา้งรับ 30 - 60 วนั 18,805 18,356 
คา้งรับ 60 - 90 วนั 19,767 6,083 
คา้งรับเกินกวา่ 90 วนั 3,410 7,859 

รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 2,099,361 1,717,113 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ส าหรับเบ้ียประกันภยัคา้งรับจากตวัแทนและนายหน้า บริษทัฯได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การติดตามหน้ีให้
เป็นไปตามเครดิตเทอม โดยหน้ีท่ีเกินกว่าก าหนดรับช าระ บริษทัฯไดด้ าเนินการตามกฎหมายกบัตวัแทน
และนายหนา้เป็นกรณีไป 

 ส าหรับเบ้ียประกนัภยัคา้งรับรายบุคคลซ่ึงมีมูลค่าเงินสดและคา้งรับเกินกวา่ระยะเวลาท่ีบริษทัผอ่นผนัใหแ้ก่
ลูกค้า เบ้ียประกันภัยค้างรับดังกล่าวจะถูกช าระโดยอัตโนมัติจากการอนุมัติให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์
ประกนัภยัเป็นประกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัมูลค่าเงินสดของกรมธรรมด์งักล่าว 

7. สินทรัพย์จำกกำรประกนัภัยต่อ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพยจ์ากการประกันภยัต่อประกอบด้วยรายการ
ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

  (ปรับปรุงใหม่) 
ส ารองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ   
ส ารองสินไหมทดแทน 96,375 99,422 
ส ารองเบ้ียประกนัภยั   
ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 425,739 272,632 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ  522,114 372,054 

8. ลูกหนีจ้ำกสัญญำประกนัภัยต่อ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อประกอบด้วยรายการ
ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

  (ปรับปรุงใหม่) 
เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 549,814 527,122 

ลกูหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ 549,814 527,122 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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9. ตรำสำรอนุพนัธ์ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2559 

ประเภทสญัญา จ านวนเงินตาม
สญัญา 

มูลค่าสญัญา 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

 (พนัหน่วย) (พนับาท) (พนับาท) 
สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้    
เหรียญสหรัฐอเมริกา  698,490 14,178 2,338,587 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้    
เยน 849,910 - 40,247 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 5,910 604 647 
เหรียญสิงคโปร์ 7,721 - 5,207 
ยโูร 6,330 191 1,912 

รวมตราสารอนุพนัธ์ 1,568,361 14,973 2,386,600 
 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2558 

ประเภทสญัญา จ านวนเงินตาม
สญัญา 

มูลค่าสญัญา 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

 (พนัหน่วย) (พนับาท) (พนับาท) 
สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้    
เหรียญสหรัฐอเมริกา  617,790 231 2,901,914 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้    
เยน 999,910 - 4,483 
เหรียญสหรัฐอเมริกา  4,730 - 2,676 

ยโูร 1,600 - 3,219 

รวมตราสารอนุพนัธ์ 1,624,030 231 2,912,292 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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10. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

10.1 เงินลงทุนเพือ่ค้ำ 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

เงนิลงทุนเพือ่ค้ำ     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 57,438 58,112 - - 
ตราสารทุน 124,440 161,536 99,771 116,220 

รวม 181,878 219,648 99,771 116,220 
บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 37,770 - 16,449 - 

รวมเงินลงทุนเพื่อคา้ 219,648 219,648 116,220 116,220 

10.2 เงินลงทุนเผือ่ขำย 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุนตดั

จ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 
ราคาทุนตดั
จ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

เงนิลงทุนเผือ่ขำย     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 4,481,559 5,424,505 933,810 1,226,530 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 19,176,180 21,314,357 - - 
ตราสารทุน 20,374,478 26,490,950 17,917,595 22,271,842 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 1,707,601 1,713,381 - - 
ตราสารทุนต่างประเทศ 2,931,359 3,200,786 1,911,660 2,490,550 

รวม 48,671,177 58,143,979 20,763,065 25,988,922 
บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 9,472,802 - 5,225,857 - 

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 58,143,979 58,143,979 25,988,922 25,988,922 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯได้ลงทุนในเงินลงทุนต่างประเทศเป็นจ านวน
ต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน 

30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

(ลา้นหน่วย) 
คิดเป็นเงินบาท 

(ลา้นบาท) (ลา้นหน่วย) 
คิดเป็นเงินบาท 

(ลา้นบาท) 

เยน 849.9 258 999.9 302 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 704.4 22,560 622.5 19,664 
เหรียญสิงคโปร์ 7.7 199 - - 
ยโูร 6.3 251 1.6 61 

 ทั้งน้ี บริษทัฯไดท้  าสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อ
ป้องกนัความเส่ียงจากการผนัผวนอตัราแลกเปล่ียนของเงินลงทุนดงักล่าว 

 ในระหวา่งไตรมาส 1 ปี 2559  บริษทัฯไดมี้การจดัประเภทตราสารหน้ีท่ีเดิมตั้งใจจะถือจนครบก าหนดเป็น
ประเภทถือไวเ้ผื่อขายตามราคาทุนตดัจ าหน่าย ณ วนัท่ีขายเป็นจ านวนเงินเท่ากบั 21,452 ลา้นบาท มูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัท่ีมีการเปล่ียนประเภทจ านวน 24,885 ลา้นบาท เพื่อรองรับความผนัผวนต่ออตัราดอกเบ้ีย  

10.3 เงินลงทุนทีจ่ะถือจนครบก ำหนด 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

 ราคาทุน/ ราคาทุน/ 
 ราคาทุนตดัจ าหน่าย ราคาทุนตดัจ าหน่าย 

เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก ำหนด   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 119,210,940 124,053,286 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 36,818,323 54,026,210 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 7,438,103 7,051,766 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนดเกินกวา่ 3 เดือน 20,970,000 16,280,000 

รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด 184,437,366 201,411,262 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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10.4 เงินลงทุนทัว่ไป 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

 ราคาทุน ราคาทุน 

เงนิลงทุนทัว่ไป   
ตราสารทุน 29,588 29,588 
ตราสารทุนต่างประเทศ - 17,074 

รวมเงินลงทุนทัว่ไป 29,588 46,662 

10.5 เงินลงทุนในตรำสำรหนีท้ีม่ีอนุพนัธ์แฝง (Structured notes) 

 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนุพันธ์แฝงท่ีบริษัทฯจัดประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด                
มีดงัต่อไปน้ี 

(ก) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมีเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งินและตัว๋แลก
เงินจ านวนรวม 600 ลา้นบาท และ 600 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงออกโดยธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ
และสาขาของธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ อายุคงเหลือประมาณ 3 - 12 ปี และ 4 - 13 ปี ตามล าดบั 
และมีเง่ือนไขโดยผูอ้อกตราสารมีสิทธิในการช าระคืนก่อนก าหนดหรือเรียกเงินฝากเพิ่ม  

(ข) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมีเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งินและตัว๋แลก
เงินจ านวนรวม 1,200 ลา้นบาท และ 2,290 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 1 ปี และ 1 ปี ตามล าดบั และมีเง่ือนไขโดยผูอ้อกตราสารมีสิทธิ
ในการช าระคืนก่อนก าหนดและทยอยฝากเงินเพิ่มทุกเดือน และบริษทัฯจะไดรั้บเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย
เม่ือครบก าหนดตามสัญญา 

(ค) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมีเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งินและตัว๋แลก
เงินจ านวนรวม 2,600 ลา้นบาท และ 3,600 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 3 - 6 ปี และ 4 - 7 ปี ตามล าดบั และมีดอกเบ้ียอา้งอิงกบัอตัรา
ผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล (CMT Index) 

(ง) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมีเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งินและตัว๋แลก
เงินจ านวนรวม 3,317 ลา้นบาทและ 2,879 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ มีอายคุงเหลือประมาณ 4 - 12 ปี และ 4 - 13 ปี ตามล าดบั และมีเง่ือนไขของการเวนคืนตัว๋
สัญญาใชเ้งินและตัว๋แลกเงินดงักล่าวเม่ือเกิดผลกระทบจากเครดิต (Credit Event) กบัหลกัทรัพยอ์า้งอิง 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(จ) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมีเงินลงทุนในตัว๋สัญญาใชเ้งินและตัว๋แลก
เงินจ านวนรวม 819 ล้านบาท และ 798 ล้านบาท ตามล าดบั ซ่ึงออกโดยสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 18 ปี และ 18 ปี ตามล าดบั โดยธนาคารดงักล่าววางพนัธบตัร
รัฐบาล คิดเป็นอัตราร้อยละ 70 - 80 ของมูลค่าตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินท่ีออกเพื่อเป็น
หลกัประกนั และมีเง่ือนไขของการเวนคืนตัว๋สัญญาใชเ้งินและตัว๋แลกเงินดงักล่าวเม่ือเกิดผลกระทบ
จากเครดิต (Credit Event) กบัหลกัทรัพยอ์า้งอิง 

(ฉ)  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัฯมีเงินลงทุนในตัว๋แลกเงินจ านวนรวม 405 ลา้นบาท ซ่ึงออกโดย
สาขาของธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ อายคุงเหลือประมาณ 15 ปี มีเง่ือนไขโดยผูอ้อกตราสารมีสิทธิ
ในการช าระคืนก่อนก าหนด และมีเง่ือนไขของการเวนคืนตัว๋แลกเงินดงักล่าวเม่ือเกิดผลกระทบจาก
เครดิต (Credit Event) กบัหลกัทรัพยอ์า้งอิง 

10.6 เงินลงทุนทีต่ิดภำระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมีพนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงมีราคาทุน
หรือทุนตดัจ าหน่ายจ านวน 49,074 ลา้นบาท และ 48,190 ลา้นบาท ตามล าดบั วางไวก้บันายทะเบียนเพื่อเป็น
หลกัทรัพยป์ระกนัและเงินส ารองตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 28 และ 29 

10.7 ผลก ำไรจำกเงินลงทุน 

ผลก าไรจากเงินลงทุนส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถุนายน 2559 และ 2558 
ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน                                 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือน                                      
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2559 2558 2559 2558 

ก าไรจากการขายเงินลงทุนเพ่ือคา้ 546 - 1,721 - 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย 1,248,971 79,900 1,662,989 1,008,593 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนท่ีจะถือ             

จนครบก าหนด - - 208,894 86,844 

รวมก าไรจากเงินลงทุน 1,249,517 79,900 1,873,604 1,095,437 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะ
กิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั 
ลกัษณะ
ธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

   30 มิถุนายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 มิถุนายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 มิถุนายน
2559 

31 ธนัวาคม
2558 

     ร้อยละ ร้อยละ   
บริษทั บีแอลเอ อินชวัรันส์                  
โบรคเกอร์ จ ากดั 

นายหนา้
ประกนั                      
วนิาศภยั 

ไทย 24,000 24,000 99 99 23,760 23,760 

Bangkok Life Assurance 
(Cambodia) Public 
Limited Company 

ประกนัชีวติ กมัพูชา 124,950 
 
 
 

- 
 
 
 

52 - 108,770 
 
 
 

- 
 
 
 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   148,950 24,000   132,530 23,760 

12. เงินให้กู้ยมืและดอกเบีย้ค้ำงรับ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 ยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมและดอกเบ้ียค้างรับโดย
จ าแนกอายตุามเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีคา้งช าระแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2559 

 เงินให้กูย้มื 

ระยะเวลาคา้งช าระ 
กรมธรรมป์ระกนัภยั           

เป็นประกนั 
ทรัพยสิ์นจ านอง                
เป็นประกนั อ่ืน ๆ รวม 

 เงินตน้ 
ดอกเบ้ีย 
คา้งรับ (1) เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย 
คา้งรับ (1) เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย 
คา้งรับ (1) เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย
คา้งรับ (1) รวม 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 5,794,678 486,831 755,045 663 16,542 - 6,566,265 487,494 7,053,759 
เกินกวา่ก าหนดช าระ          

นอ้ยกวา่ 3 เดือน - - 94,365 632 - - 94,365 632 94,997 
6 - 12 เดือน - - 8,770 62 - - 8,770 62 8,832 
มากกวา่ 12 เดือน - - 4,723 195 130 2 4,853 197 5,050 

รวม 5,794,678 486,831 862,903 1,552 16,672 2 6,674,253 488,385 7,162,638 
หัก: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (560) (80) - - (560) (80) (640) 

เงินให้กูย้มื - สุทธิ 5,794,678 486,831 862,343 1,472 16,672 2 6,673,693 488,305 7,161,998 

(1) แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของ “รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ - สุทธิ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2558 

 เงินให้กูย้มื 

ระยะเวลาคา้งช าระ 
กรมธรรมป์ระกนัภยั        

เป็นประกนั 
ทรัพยสิ์นจ านอง                
เป็นประกนั อ่ืน ๆ รวม 

 เงินตน้ 
ดอกเบ้ีย 
คา้งรับ (1) เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย 
คา้งรับ (1) เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย 
คา้งรับ (1) เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย  
คา้งรับ (1) รวม 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 5,480,866 424,031 618,924 945 16,044 - 6,115,834 424,976 6,540,810 
เกินกวา่ก าหนดช าระ          

3 - 6 เดือน - - 22,336 107 61 - 22,397 107 22,504 
มากกวา่ 12 เดือน - - 1,101 79 130 2 1,231 81 1,312 

รวม 5,480,866 424,031 642,361 1,131 16,235 2 6,139,462 425,164 6,564,626 
หัก: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (560) (79) - - (560) (79) (639) 

เงินให้กูย้มื - สุทธิ 5,480,866 424,031 641,801 1,052 16,235 2 6,138,902 425,085 6,563,987 

(1) แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของ “รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ - สุทธิ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

เงินให้กูย้ืมโดยมีกรมธรรม์ประกนัภยัเป็นประกนัเป็นเงินให้กูย้ืมแก่ผูเ้อาประกนั โดยให้กูใ้นวงเงินไม่เกิน
มูลค่าเงินสดของกรมธรรม์ และคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.00 - 8.00 ต่อปี ซ่ึงเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีได้รับ
การอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน ก าหนดวงเงินกู้ยืมให้แก่พนักงานแต่ละรายโดยกรณีบุคคลค ้ าประกนัด้วยวงเงิน
สูงสุดท่ี 0.1 ล้านบาท ซ่ึงคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.00 ต่อปี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธันวาคม 
2558 เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานมีจ านวนเงิน 17 ลา้นบาท และ 16 ลา้นบาท ตามล าดบั  

 เงินให้กูย้ืมแก่พนกังานกรณีมีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัจ านวนเงินสูงสุดท่ี 50 เท่าของเงินเดือนรายเดือน ซ่ึงคิด
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.00 - 6.00 ต่อปี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 เงินให้กู้ยืมแก่
พนกังานกรณีมีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัมีจ านวนเงิน 54 ลา้นบาท และ 54 ลา้นบาท ตามล าดบั 

13. อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน  

มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 แสดง
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 

ส าหรับปีส้ินสุด                        
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชีต้นงวด/ปี 20,947 - 
ซ้ือระหวา่งงวด/ปี - ราคาทุน - 21,303 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด/ปี (532) (356) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชีส้ินงวด/ปี 20,415 20,947 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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14. ทีด่ิน อำคำร และอุปกรณ์ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

    เคร่ืองตกแต่ง    
  อาคารและ  ติดตั้งและ    
  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ ์  งานระหวา่ง  
 ท่ีดิน อาคาร อาคารชุด ส านกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
   ณ 1 มกราคม 2559 250,227 138,777 14,347 99,242 11,448 33,169 547,210 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 544,016 4,715 - 28,603 - 21,815 599,149 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิ        
   ตามบญัชี - - - (176) - - (176) 
โอนเขา้ (ออก) - 2,522 - 1,759 - (4,281) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - (14,635) (916) (21,357) (1,905) - (38,813) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
   ณ 30 มิถุนายน 2559 794,243 131,379 13,431 108,071 9,543 50,703 1,107,370 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    เคร่ืองตกแต่ง    
  อาคารและ  ติดตั้งและ    
  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ ์  งานระหวา่ง  
 ท่ีดิน อาคาร อาคารชุด ส านกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
   ณ 1 มกราคม 2559 250,227 138,646 14,347 99,149 11,448 33,169 546,986 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 544,016 3,932 - 27,959 - 18,960 594,867 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิ        
   ตามบญัชี - - - (176) - - (176) 
โอนเขา้ (ออก) - 2,522 - 1,759 - (4,281) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด - (14,612) (916) (21,333) (1,905) - (38,766) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
   ณ 30 มิถุนายน 2559 794,243 130,488 13,431 107,358 9,543 47,846 1,102,911 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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15. สินทรัพย์/หนีสิ้นภำษีเงินได้รอตัดบัญชีและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

15.1 สินทรัพย์/หนีสิ้นภำษี เงินได้รอตัดบัญชี 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี ประกอบดว้ยผลกระทบทางภาษีท่ีเกิดจาก
รายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

ส่วนเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงิน            
ไดร้อตดับญัชีท่ีแสดงใน                

งบก าไรขาดทุนและงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับ   
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                     

30 มิถุนายน 

ส่วนเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงิน      
ไดร้อตดับญัชีท่ีแสดงใน                  

งบก าไรขาดทุนและงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับ   
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                    

30 มิถุนายน 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี       
ส ารองประกนัชีวติ 3,196,185 3,333,531 (2,111,238) (290,774) (137,346) 170,849 
ส ารองค่าสินไหมทดแทน 11,741 13,335 (2,804) (2,286) (1,594) (109) 
ส ารองผลประโยชน์พนกังาน 

ระยะยาว 38,958 35,710 2,118 1,171 3,248 2,650 

อ่ืน ๆ 384 353 384 99 30 99 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี  3,247,268 3,382,929 (2,111,540) (291,790) (135,662) 173,489 

หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี       
เงินลงทุนเผือ่ขาย 700,125 996,491 119,067 (38,013) (296,366) (38,013) 

อ่ืน ๆ 7,828 3,519 1,394 246 4,308 240 

หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 707,953 1,000,010 120,461 (37,767) (292,058) (37,773) 

สินทรัพย์/หนี้สินภำษีเงินได้รอตัด
บัญชี - สุทธิ 2,539,315 2,382,919 (2,232,001) (254,023) 156,396 211,262 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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15.2 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 สรุปได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน                                

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือน                                    

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2559 2558 2559 2558 

ภำษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล (109,720) 103,675 1,508,917 703,648 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 7,335 4,475 7,335 4,475 
ภำษเีงนิได้รอตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจากผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบั
รายการผลแตกต่างชัว่คราว 2,387,377 292,036 (1,031,916) (173,249) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุน                             2,284,992 400,186 484,336 534,874 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหก
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 สามารถแสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือน                                

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือน                                    

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2559 2558 2559 2558 
ก าไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้าย                    

ภาษีเงินได ้ 11,671,487 2,244,655 2,982,595 3,144,612 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 15%, 20% 20% 15%,  20% 20% 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 2,334,297 448,931 596,519 628,922 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้าย                         

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 7,335 4,475 7,335 4,475 
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายได้

หรือค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือเป็นรายได้
หรือค่าใชจ่้ายทางภาษี (56,640) (53,220) (119,518) (98,523) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ใน                 
ส่วนของก าไรหรือขาดทุน 2,284,992 400,186 484,336 534,874 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน                                

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือน                                    

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2559 2558 2559 2558 
ก าไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้าย                         

ภาษีเงินได ้ 11,684,598 2,245,688 2,995,530 3,146,915 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 2,336,920 449,138 599,106 629,383 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้าย                           

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 7,335 4,475 7,335 4,475 
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายได้

หรือค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือเป็นรายได้
หรือค่าใชจ่้ายทางภาษี (59,263) (53,427) (122,105) (98,984) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ใน                 
ส่วนของก าไรหรือขาดทุน 2,284,992 400,186 484,336 534,874 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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16. สินทรัพย์อืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

หลกัประกนัตราสารอนุพนัธ์ 299,500 336,000 299,500 336,000 
ค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหนา้ 52,117 58,030 52,117 58,030 
เงินมดัจ า 45,998 48,138 20,684 48,072 
ลกูหน้ีจากการขายเงินลงทุน 142,748 69,705 142,748 69,705 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 23,690 12,567 23,690 12,567 
อ่ืน ๆ 34,900 22,801 50,036 20,193 
รวมสินทรัพยอ่ื์น 598,953 547,241 588,775 544,567 

17. หนีสิ้นจำกสัญญำประกนัภัย  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

 

หน้ีสินตาม
สญัญา

ประกนัภยั 

หน้ีสิน           
ส่วนท่ีเอา

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

หน้ีสินตาม
สญัญา

ประกนัภยั 

หน้ีสิน            
ส่วนท่ีเอา

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาว 219,120,098 - 219,120,098 207,308,208 - 207,308,208 
ส ารองค่าสินไหมทดแทน       

ค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 169,316 (96,375) 72,941 253,681 (99,422) 154,259 
ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 58,704 - 58,704 66,675 - 66,675 

ส ารองเบ้ียประกนัภยั       
ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 1,322,762 (425,739) 897,023 1,074,854 (272,632) 802,222 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่าย 137,501 - 137,501 154,767 - 154,767 
หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรมป์ระกนัภยั  7,939,460 - 7,939,460 7,992,847 - 7,992,847 

รวมหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 228,747,841 (522,114) 228,225,727 216,851,032 (372,054) 216,478,978 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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17.1 ส ำรองประกนัภัยส ำหรับสัญญำประกนัภัยระยะยำว 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี               
30 มิถุนายน 2559 

ส าหรับปี             
ส้ินสุดวนัท่ี                 

31 ธนัวาคม 2558 
ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 207,308,208 177,434,671 
ส ารองเพ่ิมข้ึนจากกรมธรรมป์ระกนัภยัใหม่และกรมธรรม์
ประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบั 21,210,085 43,689,750 

ส ารองลดลงจากการจ่ายผลประโยชน ์กรมธรรมป์ระกนัภยั              
ขาดอายกุารยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั ฯลฯ (9,398,195) (13,816,213) 

ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 219,120,098 207,308,208 

17.2 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี               
30 มิถุนายน 2559 

ส าหรับปี             
ส้ินสุดวนัท่ี                 

31 ธนัวาคม 2558 
ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 320,356 315,052 
ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งงวด/ปีปัจจุบนั 898,019 1,734,751 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งงวด/ปี (990,355) (1,729,447) 
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 228,020 320,356 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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17.3 ส ำรองเบีย้ประกนัภัยทีย่งัไม่ถือเป็นรำยได้ 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี               
30 มิถุนายน 2559 

ส าหรับปี             
ส้ินสุดวนัท่ี                 

31 ธนัวาคม 2558 
ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 1,074,854 1,056,888 
เบ้ียประกนัภยัรับส าหรับงวด/ปี 1,771,864 2,954,373 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นงวด/ปีปัจจุบนั (1,523,956) (2,936,407) 
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี 1,322,762 1,074,854 

17.4 ผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกนัภัยค้ำงจ่ำย 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
เงินค่ามรณกรรม   96,099 103,180 
เงินครบก าหนด 33,199 43,085 
เงินจ่ายตามเง่ือนไขกรมธรรม ์ 4,712 4,678 
เงินค่าเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยั 3,491 3,824 

รวมผลประโยชนต์ามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่าย 137,501 154,767 

17.5 หนีสิ้นอืน่ตำมกรมธรรม์ประกนัภัยค้ำงจ่ำย 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
เงินฝากเน่ืองจากกรมธรรมป์ระกนัภยั 7,267,503 7,296,689 
เบ้ียประกนัรับล่วงหนา้ 577,527 603,111 
เจา้หน้ีกรณียกเวน้ค่าเบ้ียประกนัภยั 94,430 93,047 

รวมหน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่าย 7,939,460 7,992,847 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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18. เจ้ำหนีบ้ริษัทประกนัภัยต่อ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

เงินคา้งจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ 681,530 495,315 

รวมเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 681,530 495,315 

19. ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
ส ารองผลประโยชนพ์นกังานระยะยาว 196,504 179,646 194,622 178,550 

รวมภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 196,504 179,646 194,622 178,550 

20. หนีสิ้นอืน่      

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
ค่าบ าเหน็จคา้งจ่าย 505,804 468,619 505,004 468,199 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 310,213 387,177 311,302 386,076 
เบ้ียประกนัภยัท่ีไดรั้บเงินแลว้แต่                                    
กรมธรรมย์งัไม่อนุมติั 870,100 301,943 870,100 301,943 

เงินรับรอการโอนบญัชี 227,912 64,634 227,912 64,634 
ภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่าย 134,064 135,416 134,064 135,416 
เงินคา้งจ่ายจากการซ้ือหลกัทรัพย ์ 15,964 51,123 15,964 51,123 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 25,186 30,248 25,186 30,248 
ผลประโยชนพ์นกังานระยะสั้น 
คา้งจ่าย 103,764 176,971 103,083 175,957 

อ่ืน ๆ 35,727 24,353 31,637 21,690 
รวมหน้ีสินอ่ืน 2,228,734 1,640,484 2,224,252 1,635,286 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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21. ทุนทีอ่อกและช ำระแล้ว/ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น 

รายการกระทบยอดส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ส ารองส่วนทุน 
   จากการจ่ายโดยใช ้

 หุ้นสามญัท่ีออกและช าระแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น หุ้นเป็นเกณฑ ์

 

จ านวนหุ้น                   
(พนัหุ้น) พนับาท พนับาท พนับาท 

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 1,703,811 1,703,811 3,219,926 38,834 
ค่าใชจ่้ายจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์                 
(หมายเหตุ 22) 1,268 1,268 30,449 7,060 

โอนส ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็น 
   เกณฑ ์เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจากการ 
   ใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 - - 18,870 (18,870) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายงวด 1,705,079 1,705,079 3,269,245 27,024 

22. กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2 ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2550 มีมติอนุมติัให้ออกใบส าคญั
แสดงสิทธิรุ่นท่ี 1 ชนิดระบุช่ือและโอนเปล่ียนมือไม่ไดเ้พื่อการเสนอขายแก่พนกังานจ านวน 20 ลา้นหน่วย 
โดยในรุ่นท่ี 1 มีการจดัสรรทั้งส้ิน 12.85 ลา้นหน่วย คงเหลือสิทธิท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรจ านวน 7.15 ลา้นหน่วย 
โดยมติของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2554 อนุมติัให้ยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 1 
จ านวน 7.15 ลา้นหน่วยดงักล่าว และอนุมติัให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 ชนิดระบุช่ือและโอนเปล่ียน
มือไม่ไดจ้  านวน 7.15 ลา้นหน่วยแทน และไดมี้การจดัสรรให้พนกังานโดยก าหนดให้วนัท่ี 1 เมษายน 2555 
เป็นวนัใหสิ้ทธิแก่พนกังานและ/หรือผูบ้ริหาร  

 รายละเอียดการอนุมติัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่พนกังานสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนัหน่วย) 

อนุมติัโดยคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ใบส าคญัแสดง
สิทธิรุ่นท่ี 1 

ใบส าคญัแสดง
สิทธิรุ่นท่ี 2 รวม 

 เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2551 11,500 - 11,500 
 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2552 1,350 - 1,350 
 เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2555 - 7,150 7,150 

รวม 12,850 7,150 20,000 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ทั้งน้ี ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอายุ 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิหรือเม่ือพน้สภาพการ
เป็นพนกังานของบริษทัฯโดยมีอตัราใชสิ้ทธิคือ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัไดจ้  านวน 
1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิเท่ากบัราคา 13.50 บาท ส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 1 และ 35.00 บาท ส าหรับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 โดยสามารถใช้สิทธิคร้ังแรกเม่ือครบ 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2557 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2557 มีมติอนุมติัการปรับปรุงราคาการใช้
สิทธิและอตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกให้แก่พนกังานทั้ง 2 รุ่นท่ีไดรั้บผลกระทบจากการ
จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น โดยอตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิจะถูกปรับจาก 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิต่อ
หุน้สามญั 1 หุน้เป็น 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิต่อหุน้สามญั 1.40 หุน้ และราคาใชสิ้ทธิจะถูกปรับจาก 13.50 บาท 
และ 35.00 บาท เป็น 9.6429 บาท และ 25.00 บาท ส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 1 และใบส าคญัแสดง
สิทธิรุ่นท่ี 2 ตามล าดบั 

 เน่ืองจากใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 ไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นภายหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2554 ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 เร่ืองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์มีผลบงัคบัใช้แล้ว 
บริษทัฯ จึงไดค้  านวณมูลค่ายุติธรรมของของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วนัออกสิทธิเฉล่ียเท่ากบั 20.45 บาทต่อหุ้น เพื่อ
บนัทึกค่าใชจ่้ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑเ์พื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการบญัชีดงักล่าว  

 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่ายติุธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ สรุปไดด้งัน้ี 

อตัราเงินปันผลท่ีคาดหวงั  - ร้อยละ 1.5 
ความผนัผวนของราคาหุน้ท่ีคาดการณ์ - ร้อยละ 39.9 (ประมาณโดยอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีตของ

ราคาหุน้ของบริษทัฯ) 
อตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง  - ร้อยละ 3.51 ถึง ร้อยละ 3.64 
อายขุองสิทธิซ้ือหุน้  - ไม่เกิน 5 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิหรือเม่ือ

พน้สภาพการเป็นพนกังานของบริษทัฯ 
แบบจ าลองท่ีใช ้ - Black Schole - continuous  model 

 ค่าใชจ่้ายพนกังานในรูปของการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ (ใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2) ส าหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 มิถุนายน 2559  มีจ านวน 2.0 ล้านบาท และ 7.1 ล้านบาท ตามล าดับ                            
(30 มิถุนายน 2558: 5.5 ลา้นบาท และ 14.9 ลา้นบาท ตามล าดบั) 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 รายการเปล่ียนแปลงจ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวัน ท่ี                    
30 มิถุนายน 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนัหน่วย) 

 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี              
30 มิถุนายน 2559 

 จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 

จ านวนท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 2,419 
ใชสิ้ทธิในระหวา่งงวด (903) 

จ านวนท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 1,516 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 ได้ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัฯท่ีเหลือทั้งหมดจ านวน 4.6 ลา้นหน่วย ในราคาใชสิ้ทธิหุน้ละ 25.00 บาท คิดเป็นเงิน 160 ลา้นบาท 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 ใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯจ านวน 0.3 ลา้นหน่วย และ 0.9 ลา้นหน่วย ตามล าดบั ในราคาใชสิ้ทธิหุน้ละ 25.00 
บาท คิดเป็นจ านวน 10.48 ลา้นบาท และ 31.57 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยบริษทัฯไดบ้นัทึกผลเงินรับจากการ
ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวไวเ้ป็น “เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้ใบส าคญัแสดงสิทธิ” โดยแสดง ใน
ส่วนของเจา้ของ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

        (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 

ใชสิ้ทธิ จ านวนสิทธิ 
ราคาใชสิ้ทธิ

ต่อหุ้น 
รวมเงินท่ี
รับช าระ 

ทุนท่ีออกและ
ช าระแลว้ 

ส่วนเกิน 
มูลค่าหุ้น 

เงินรับล่วงหนา้         
ค่าหุ้นจากการใชสิ้ทธิ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

วนัท่ีจดทะเบียน    
เพิ่มทุน 

วนัท่ีตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยรับเป็น
หลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียน 

 (พนัหน่วย) (บาท)       
ใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2        
คร้ังท่ี 5 603 25.00 21,091 844 20,247 - 27 เมษายน 2559 9 พฤษภาคม 2559 
คร้ังท่ี 6 300 25.00 - - - 10,483 27 กรกฎาคม 2559 3 สิงหาคม 2559 
รวม 903  21,091 844 20,247 10,483   
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23. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

บริษทัฯน าเสนอขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานในรูปแบบเช่นเดียวกบัการรายงานขอ้มูลตามประเภทการรับ
ประกันภัยท่ีต้องรายงานแก่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) 
เน่ืองจากฝ่ายบริหารเห็นว่า บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว               
คือธุรกิจประกนัชีวิต และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย และไดท้  าการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกบัท่ีใชใ้นการรายงานขอ้มูลตามประเภทการรับประกนัภยัท่ีรายงานต่อคปภ. ทั้งน้ี รายการท่ีน าเสนอ
ในส่วนงานด าเนินงานน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงาน
และประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษทัฯ 
คือ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 
2558 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 

 

ผลิตภณัฑ์
ประกนัชีวติ
ประเภทดั้งเดิม 

- แบบไม่มี       
ส่วนร่วมใน            
เงินปันผล 

ผลิตภณัฑ ์
ประกนัชีวติ

ประเภทบ านาญ 
- แบบไม่มี  
ส่วนร่วมใน           
เงินปันผล 

ประกนั
อุบติัเหตุ       
ส่วนบุคคล อ่ืน ๆ รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกนัภัย      
เบ้ียประกนัภยัรับ 7,541,794 79,022 9,125 - 7,629,941 

หกั: เบ้ียประกนัภยัต่อ (158,857) - - - (158,857) 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 7,382,937 79,022 9,125 - 7,471,084 
บวก (หกั): ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ี
ยงัไม่ถือเป็นรายไดล้ดลง 
(เพ่ิมข้ึน) จากงวดก่อน 9,439 - (30) - 9,409 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกนัภัย 7,392,376 79,022 9,095 - 7,480,493 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย      
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญา
ประกนัภยัระยะยาวเพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) จากงวดก่อน (6,121,732) 85,174 - - (6,036,558) 

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์
และค่าใชจ่้ายในการจดัการ
ผลประโยชน์ 4,176,109 7,414 - - 4,183,523 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายใน
การจดัการค่าสินไหมทดแทน 225,642 - 2,793 - 228,435 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 680,641 12,414 213 1,428 694,696 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 112,010 1,174 128 398 113,710 
เงินสมทบส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยั 13,284 142 16 - 13,442 

เงินสมทบกองทุนประกนัชีวติ 7,540 80 10 - 7,630 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 8,738 90 10 - 8,838 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย (897,768) 106,488 3,170 1,826 (786,284) 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 

 

ผลิตภณัฑ์
ประกนัชีวติ
ประเภทดั้งเดิม         

- แบบไม่มี       
ส่วนร่วมใน         
เงินปันผล 

ผลิตภณัฑ์
ประกนัชีวติ

ประเภทบ านาญ 
- แบบไม่มี        
ส่วนร่วมใน        
เงินปันผล 

ประกนั 
อุบติัเหตุ           
ส่วนบุคคล อ่ืน ๆ รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกนัภัย      
เบ้ียประกนัภยัรับ 7,320,691 64,726 9,156 - 7,394,573 

หกั: เบ้ียประกนัภยัต่อ (120,813) - - - (120,813) 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 7,199,878 64,726 9,156 - 7,273,760 
บวก (หกั): ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ี
ยงัไม่ถือเป็นรายไดล้ดลง 
(เพ่ิมข้ึน) จากงวดก่อน (22,008) - 340 - (21,668) 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกนัภัย 7,177,870 64,726 9,496 - 7,252,092 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย      
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญา
ประกนัภยัระยะยาวเพ่ิมข้ึนจาก
งวดก่อน 2,842,764 63,313 - - 2,906,077 

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์
และค่าใชจ่้ายในการจดัการ
ผลประโยชน์ 3,091,675 284 - - 3,091,959 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายใน
การจดัการค่าสินไหมทดแทน 300,592 - 2,325 - 302,917 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 621,385 4,847 230 1,203 627,665 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 96,152 748 109 3 97,012 
เงินสมทบส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยั 12,540 113 17 - 12,670 

เงินสมทบกองทุนประกนัชีวติ 7,319 66 10 - 7,395 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 7,743 56 9 - 7,808 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย 6,980,170 69,427 2,700 1,206 7,053,503 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 
2558 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 

 

ผลิตภณัฑ ์                      
ประกนัชีวติ
ประเภทดั้งเดิม 

- แบบไม่มี
ส่วนร่วมใน
เงินปันผล 

ผลิตภณัฑ ์                      
ประกนัชีวติ
ประเภท

บ านาญ - แบบ
ไม่มีส่วนร่วม
ในเงินปันผล 

ประกนั
อุบติัเหตุ               
ส่วนบุคคล อ่ืน ๆ รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกนัภัย      
เบ้ียประกนัภยัรับ 20,822,616 201,508 18,111 - 21,042,235 

หกั: เบ้ียประกนัภยัต่อ (491,082) - - - (491,082) 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 20,331,534 201,508 18,111 - 20,551,153 
บวก (หกั): ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือ
เป็นรายไดล้ดลง (เพ่ิมข้ึน) จากงวดก่อน (94,920) - 118 - (94,802) 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกนัภัย 20,236,614 201,508 18,229 - 20,456,351 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย      
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยั
ระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากงวดก่อน 11,611,512 200,378 - - 11,811,890 

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมแ์ละค่าใชจ่้าย
ในการจดัการผลประโยชน์ 9,275,775 11,884 - - 9,287,659 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการ
จดัการค่าสินไหมทดแทน 573,000 - 3,865 - 576,865 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 1,586,447 32,225 440 3,093 1,622,205 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 250,559 2,495 226 483 253,763 
เงินสมทบส านกังานคณะกรรมการก ากบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 35,879 357 32 - 36,268 

เงินสมทบกองทุนประกนัชีวติ 20,816 207 19 - 21,042 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 16,242 162 15  16,419 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย 23,370,230 247,708 4,597 3,576 23,626,111 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 

 

ผลิตภณัฑ ์                      
ประกนัชีวติ
ประเภทดั้งเดิม 

- แบบไม่มี
ส่วนร่วมใน
เงินปันผล 

ผลิตภณัฑ ์                      
ประกนัชีวติ
ประเภท

บ านาญ - แบบ
ไม่มีส่วนร่วม
ในเงินปันผล 

ประกนั
อุบติัเหตุ               
ส่วนบุคคล อ่ืน ๆ รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกนัภัย      
เบ้ียประกนัภยัรับ 23,261,189 136,543 18,448 - 23,416,180 

หกั: เบ้ียประกนัภยัต่อ (379,885) - - - (379,885) 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 22,881,304 136,543 18,448 - 23,036,295 
บวก (หกั): ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือ
เป็นรายไดล้ดลง (เพ่ิมข้ึน) จากงวดก่อน (73,925) - 702 - (73,223) 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกนัภัย 22,807,379 136,543 19,150 - 22,963,072 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย      
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยั
ระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากงวดก่อน 14,884,454 126,024 - - 15,010,478 

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมแ์ละค่าใชจ่้าย
ในการจดัการผลประโยชน์ 7,530,693 1,717 - - 7,532,410 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการ
จดัการค่าสินไหมทดแทน 631,817 - 3,106 - 634,923 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 1,453,551 12,498 526 2,577 1,469,152 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 220,038 1,317 185 5 221,545 
เงินสมทบส านกังานคณะกรรมการก ากบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 38,945 233 33 - 39,211 

เงินสมทบกองทุนประกนัชีวติ 23,257 139 20 - 23,416 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 15,046 90 13 - 15,149 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย 24,797,801 142,018 3,883 2,582 24,964,284 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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24. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือน                                 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือน                                 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2559 2558 2559 2558 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 247,550 237,246 457,202 455,828 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและ

อุปกรณ์ 45,347 39,624 89,888 78,360 
ค่าภาษีอากร 68,103 66,715 224,894 130,424 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอ่ืน 178,353 207,712 308,052 342,119 

รวมค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 539,353 551,297 1,080,036 1,006,731 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน                                 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือน                                 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2559 2558 2559 2558 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 246,032 237,179 454,233 454,581 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและ

อุปกรณ์ 45,164 39,622 89,576 78,253 
ค่าภาษีอากร 68,103 66,715 224,894 130,424 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอ่ืน 166,729 206,264 296,438 340,627 

รวมค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 526,028 549,780 1,065,141 1,003,885 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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25. ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน                                  
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือน                                  
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2559 2558 2559 2558 

ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการ
ปรับมูลค่าเงินลงทุนเพ่ือคา้ 5,001 (350) 22,787 (520) 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากสญัญาซ้ือ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (33,010) (43,577) (41,538) (19,593) 

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน (14,595) 77,154 (93,139) 48,194 

รวมก าไร (ขาดทุน) จากการปรับ                               
มูลค่ายติุธรรม (42,604) 33,227 (111,890) 28,081 

26. กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้วิธีราคาตลาดเป็นเทคนิคในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์ซ่ึงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัย่อยจะใช้วิธีราคาทุน
หรือ วธีิรายไดเ้ป็นเทคนิคในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยด์งักล่าวแทน 

 ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

 ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช้ กิจการตอ้งใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้(observable 
inputs) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยท่ี์จะวดัมูลค่ายติุธรรมใหม้ากท่ีสุด  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ายุติธรรม ก าหนดล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็น                    
3 ระดบั ตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยอ์ยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพย ์ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใช้ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้(unobservable inputs) เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ี
กิจการประมาณข้ึน  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2559 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
ตราสารทุน 161,534 - 161,535 
ตราสารหน้ี - 58,112 58,112 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    
ตราสารทุน 27,586,772 2,893,389 30,480,161 
ตราสารหน้ี - 27,663,818 27,663,818 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2558 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
ตราสารทุน 97,233 18,987 116,220 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    
ตราสารทุน 12,428,719 13,043,937 25,472,656 
ตราสารหน้ี - 516,266 516,266 

เทคนิคการประเมินมูลค่ำยุติธรรมและข้อมูลทีใ่ช้ส ำหรับกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมระดับ 2 

ก) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีค านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทยหรือตลาดอ่ืน  

ข) มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน ค านวณโดยใชมู้ลค่าสุทธิตามบญัชีท่ีประกาศโดยผูจ้ดัการ
กองทุน 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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27. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างกิจการท่ีเก่ียวข้องกันแต่ละรายการบริษัทฯค านึงถึงเน้ือหาของ
ความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประเภทกิจการ ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธนาคาร การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) ประกนัภยั การถือหุน้และมีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั สรชยัวิวฒัน์ จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากดั (มหาชน) การแพทย ์ มีผูถื้อหุน้และกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั น ้าตาลราชบุรี จ  ากดั อุตสาหกรรม มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั นารายณ์ร่วมพิพฒัน์ จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ถือหุน้โดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้                   

รายใหญ่ของบริษทัฯ 
บริษทั อาคารกรุงเทพธุรกิจ (1987) จ ากดั ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น มีผูถื้อหุน้และกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ธุรกิจบริการ มีผูถื้อหุน้และกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ยเูน่ียนอุตสาหกรรมส่ิงทอ จ ากดั (มหาชน) อุตสาหกรรม มีผูถื้อหุน้บางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจการเกษตร มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ  ากดั 
(มหาชน) 

พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ถือหุน้โดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้               
รายใหญ่ของบริษทัฯ 

บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั (มหาชน) ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั อาเซียคลงัสินคา้ จ  ากดั ใหเ้ช่าทรัพยสิ์น ถือหุน้โดยผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 
บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ากดั พาณิชย ์ มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง 
จ ากดั 

จดัการกองทุน มีผูถื้อหุน้และกรรมการบางส่วนร่วมกนั 

บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) หลกัทรัพย ์ เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 
Asia Insurance Company Limited ประกนัภยั มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ  ากดั นายหนา้ประกนัวินาศภยั เป็นบริษทัยอ่ย 
บริษทั บางปะอิน กอลฟ์ จ ากดั ธุรกิจบริการ มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั บางกอก มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ ลิส จ ากดั ธุรกิจบริการ มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) การแพทย ์ มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ทีเอม็ ดี ไซน์ จ  ากดั ธุรกิจบริการ ถือหุน้โดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้               

รายใหญ่ของบริษทัฯ 
Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public 

Limited Company  
ประกนัชีวิต เป็นบริษทัยอ่ย 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมี
รายการธุรกิจท่ีส าคญักับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และ
เกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและกิจการเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  

 

ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2559 2558 2559 2558 นโยบายการก าหนดราคา 

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั                        
เบ้ียประกนัภยัรับ 2,702 2,708 4,578 4,662 เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
ดอกเบ้ียรับ - เงินฝาก                          
ธนาคาร ตัว๋สัญญา                        
ใชเ้งินและหุน้กู ้

124,661 166,764 271,522 333,242 อตัราเดียวกบัสถาบนัการเงินและบริษทั
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดใหก้บัลูกคา้ทัว่ไป 

ดอกเบ้ียรับ - เงินใหกู้ย้มื                               
โดยมีทรัพยสิ์น                                            
จ  านองเป็นประกนั 

1,813 2,159 3,715 4,374 อตัราเดียวกบัอตัราท่ีบริษทัฯคิดใหก้บั            
ผูกู้ย้มืทัว่ไปท่ีมีทรัพยสิ์นจ านอง 

เงินปันผลรับ 114,929 65,037 227,550 144,799 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 1,872 1,387 5,548 2,933 อตัราตามสัญญาท่ีตกลงกนัโดยคิดค่าเช่า

และค่าบริการต่อตารางเมตรต่อเดือน 
รายไดค่้าธรรมเนียม                                   
นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์

8,319 7,916 15,850 15,136 เป็นปกติทางการคา้ของธุรกิจนายหนา้         
ซ้ือขายหลกัทรัพย ์

ก าไร (ขาดทุน) จากสัญญา
ซ้ือขายล่วงหนา้และ
แลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

40,959 47,298 127,472 (101,874) เป็นไปตามเง่ือนไขสัญญา 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 304,990 257,621 750,968 672,179 อตัราตามสัญญาท่ีตกลงกนัโดยคิดเป็น
อตัราร้อยละต่อเบ้ียประกนัภยัรับ 

ค่าสินไหมจ่ายและ                                             
ค่าตรวจสุขภาพ 

12,098 225 18,814 24,856 เป็นปกติทางการคา้ของการรับ
ประกนัภยั 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 23,434 20,960 53,236 48,018 อตัราเดียวกบัสถาบนัการเงินและบริษทั
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดใหก้บัลูกคา้ทัว่ไป 

ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่าย 379 1,117 1,410 1,213 เป็นปกติทางการคา้ของการรับ
ประกนัภยั 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  

 

ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2559 2558 2559 2558 นโยบายการก าหนดราคา 

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั(ต่อ)      
ค่าเช่าอาคารและ 
   ค่าบริการ  

17,422 17,930 34,631 36,036 ส าหรับอาคารส านกังานใหญ่ค่าเช่าตาราง
เมตรละประมาณ 90 บาทต่อเดือน 
ค่าบริการตารางเมตรละประมาณ 29 บาท
ต่อเดือน ตามสัญญาเช่าระยะยาว และค่า
เช่าตารางเมตรละประมาณ 44 บาท 138 
บาทต่อเดือน และค่าบริการตารางเมตร
ละประมาณ 91 บาท 307 บาทต่อเดือน 

  ส าหรับอาคารเช่าของสาขาค่าเช่าตาราง
เมตรละประมาณ 100 บาท 150 บาท 
188 บาทและ 315 บาทต่อเดือนและ
ค่าบริการตารางเมตรละประมาณ 342 
บาทและ 200 บาทต่อเดือน 

ค่าบริการอ่ืน ๆ 234 134 1,310 256 เป็นตามเง่ือนไขสัญญาและเป็นราคาท่ีคิด
กบัสมาชิกในอตัราโดยทัว่ไป 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2559 2558 2559 2558 นโยบายการก าหนดราคา 

รำยกำรธุรกจิกบับริษัท                       
ที่เกีย่วข้องกนั     

 

บริษัทย่อย      
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 117 1 299 113 อตัราตามสัญญาท่ีตกลงกนัโดยคิดค่าเช่า

และค่าบริการต่อตารางเมตรต่อเดือน 
      



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 2559 2558 2559 2558 นโยบายการก าหนดราคา 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั      
เบ้ียประกนัภยัรับ 2,702 2,708 4,578 4,662 เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
ดอกเบ้ียรับ - เงินฝาก                          
ธนาคาร ตัว๋สัญญา                        
ใชเ้งินและหุน้กู ้

124,639 166,760 271,500 333,238 อตัราเดียวกบัสถาบนัการเงินและบริษทั
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดใหก้บัลูกคา้ทัว่ไป 

ดอกเบ้ียรับ - เงินใหกู้ย้มื                               
โดยมีทรัพยสิ์น                                            
จ  านองเป็นประกนั 

1,813 2,159 3,715 4,374 อตัราเดียวกบัอตัราท่ีบริษทัฯคิดใหก้บั            
ผูกู้ย้มืทัว่ไปท่ีมีทรัพยสิ์นจ านอง 

เงินปันผลรับ 114,929 65,037 227,550 144,799 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดค่้าธรรมเนียม                                   
นายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์

8,319 72,953 15,850 15,136 เป็นปกติทางการคา้ของธุรกิจนายหนา้         
ซ้ือขายหลกัทรัพย ์

ก าไรจากสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้และแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ 

40,959 47,298 127,472 (101,874) เป็นไปตามเง่ือนไขสัญญา 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 304,990 257,621 750,968 672,179 อตัราตามสัญญาท่ีตกลงกนัโดยคิดเป็น
อตัราร้อยละต่อเบ้ียประกนัภยัรับ 

ค่าสินไหมจ่ายและ                                             
ค่าตรวจสุขภาพ 

12,098 225 18,814 24,856 เป็นปกติทางการคา้ของการรับ
ประกนัภยั 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 23,410 20,947 53,190 47,986 อตัราเดียวกบัสถาบนัการเงินและบริษทั
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดใหก้บัลูกคา้ทัว่ไป 

ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่าย 378 1,117 1,408 1,213 เป็นปกติทางการคา้ของการรับ
ประกนัภยั 

ค่าเช่าอาคารและ 
   ค่าบริการ  

17,422 17,930 34,631 36,036 ส าหรับอาคารส านกังานใหญ่ค่าเช่าตาราง
เมตรละประมาณ 90 บาทต่อเดือน 
ค่าบริการตารางเมตรละประมาณ 29 บาท
ต่อเดือน ตามสัญญาเช่าระยะยาว และค่า
เช่าตารางเมตรละประมาณ 44 บาท 138 
บาทต่อเดือน และค่าบริการตารางเมตร
ละประมาณ 91 บาท 307 บาทต่อเดือน 
ส าหรับอาคารเช่าของสาขาค่าเช่าตาราง
เมตรละประมาณ 100 บาท 150 บาท 188 
บาท และ 315 บาทต่อเดือน และ
ค่าบริการตารางเมตรละประมาณ 342 
บาทและ 200 บาทต่อเดือน 

ค่าบริการอ่ืน ๆ 234 134 1,310 256 เป็นตามเง่ือนไขสัญญาและเป็นราคาท่ีคิด
กบัสมาชิกในอตัราโดยทัว่ไป 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 เบ้ียประกนัภยัรับจากช่องทางการจดั
จ าหน่าย Bancassurance มีจ  านวนโดยประมาณร้อยละ 65.50 และร้อยละ 70.25 ของเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 
ตามล าดบั (30 มิถุนายน 2558: โดยประมาณร้อยละ 70.25 และร้อยละ 79.73 ของเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 
ตามล าดบั) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั               
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 มิถุนายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

บริษัทย่อย     
สินทรัพยอ่ื์น     

   เงินทดรอง - - 17,427 - 

รวมสินทรัพยอ่ื์น - - 17,427 - 

หน้ีสินอ่ืน     
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - - 1,380 846 

   อ่ืนๆ - - 66 66 

รวมหน้ีสินอ่ืน - - 1,446 912 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั     
เงินฝากสถาบนัการเงิน                                                            
(รวมอยูใ่นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) 3,702,842 4,127,677 3,689,854 4,113,889 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 25 - 25 - 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     
เงินลงทุนเพื่อคา้ - ราคาทุน     

หน่วยลงทุนในประเทศ 17,001 17,016 17,001 17,016 

รวมเงินลงทุนเพื่อคา้ - ราคาทุน 17,001 17,016 17,001 17,016 

บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 8,559 1,971 8,559 1,971 

รวมเงินลงทุนเพื่อคา้ - มูลค่ายติุธรรม 25,560 18,987 25,560 18,987 

เงินลงทุนเผื่อขาย - ราคาทุน     
ตราสารทุนในประเทศ 1,983,366 2,102,720 1,983,366 2,102,720 

หน่วยลงทุนในประเทศ 3,397,170 3,159,930 3,397,170 3,159,930 

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย - ราคาทุน 5,380,536 5,262,650 5,380,536 5,262,650 

บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 1,933,256 2,216,690 1,933,256 2,216,690 

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย - มูลค่ายติุธรรม 7,313,792 7,479,340 7,313,792 7,479,340 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 มิถุนายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด - ราคาทุน/               
ราคาทุนตดัจ าหน่าย     
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 4,105,000 4,105,000 4,105,000 4,105,000 

ตราสารหน้ีต่างประเทศ 6,333,198 5,898,909 6,333,198 5,898,909 

รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด - ราคาทุน/
ราคาทุนตดัจ าหน่าย 10,438,198 10,003,909 10,438,198 10,003,909 

เงินลงทุนทัว่ไป - ตราสารทุนต่างประเทศ 11,167 11,167 11,167 11,167 

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 17,788,717 17,513,403 17,788,717 17,513,403 

เงินใหกู้ย้มื 108,177 119,162 108,177 119,162 
ลูกหน้ีตามสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้และแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ 4,246,124 3,329,930 4,246,124 3,329,930 

สินทรัพยอ่ื์น     
รายไดค้า้งรับ 818 - - - 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  52,438 58,471 52,438 58,471 

รวมสินทรัพยอ่ื์น 53,256 58,471 52,438 58,471 

ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 3,541 6,837 3,541 6,837 
เจา้หน้ีตามสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้และแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ 4,602,613 3,732,423 4,602,613 3,732,423 

หน้ีสินอ่ืน     
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จคา้งจ่าย 236,322 191,756 236,322 191,756 

ค่าเช่าอาคารและค่าบริการคา้งจ่าย 5,401 4,725 260 234 

รวมหน้ีสินอ่ืน 241,723 196,481 236,582 191,990 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำคัญ 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมี
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือน                        
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือน                              
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2559 2558 2559 2558 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 9.3 9.0 18.6 17.8 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.5 0.6 1.0 1.1 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์                   
(หมายเหตุ 22) 0.2 2.5 2.0 4.9 

รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าคญั 10.0 12.1 21.6 23.8 
 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน                        
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือน                              
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2559 2558 2558 2557 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 9.3 9.0 18.6 17.8 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.5 0.5 1.0 0.9 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์                   
(หมายเหตุ 22) 0.2 2.5 2.0 4.9 

รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารส าคญั 10.0 12.0 21.6 23.6 

 รายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯท่ีจดัสรรให้แก่พนักงานได้แสดงไวใ้น                
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 22 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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28. หลกัทรัพย์ประกนัวำงไว้กบันำยทะเบียน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯไดว้างหลกัทรัพยป์ระกนัไวก้บันายทะเบียนตาม
พระราชบญัญติัประกนัชีวติดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

 

ราคาทุน/ราคา
ทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุน/ราคา
ทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

พนัธบตัรรัฐวสิาหกิจ 20,000 27,675 20,000 23,928 

29. ทรัพย์สินทีจั่ดสรรไว้เป็นเงินส ำรองวำงไว้กบันำยทะเบียน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯไดว้างหลกัทรัพยไ์วเ้ป็นเงินส ารองประกนัภยักบั
นายทะเบียนตามพระราชบญัญติัประกนัชีวติดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

 

ราคาทุน/ราคา
ทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุน/ราคา
ทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

พนัธบตัรรัฐบาล 42,854,034 53,050,032 41,970,820 46,960,565 

พนัธบตัรรัฐวสิาหกิจ 6,199,557 7,155,471 6,199,413 7,053,062 

รวม 49,053,591 60,205,503 48,170,233 54,013,627 

30. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวดกบัจ านวน
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็น
หุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 
2558 แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ก าไรส าหรับงวด 
จ านวนหุ้นสามญั 

ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น  

 (พนับาท) (พนัหุ้น) (บาท) 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 9,392,242 1,844,469 1,705,060 1,702,061 5.51 1.08 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       

ใบส าคญัแสดงสิทธิ รุ่นท่ี 2 - - 722 4,193   
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั       
   สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุ้นสามญั       

   จากใบส าคญัแสดงสิทธิ 9,392,242 1,844,469 1,705,782 1,706,254 5.51 1.08 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ก าไรส าหรับงวด 
จ านวนหุ้นสามญั 

ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น  

 (พนับาท) (พนัหุ้น) (บาท) 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       

ก าไรส าหรับงวด 9,399,606 1,845,502 1,705,060 1,702,061 5.51 1.08 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       

ใบส าคญัแสดงสิทธิ รุ่นท่ี 2 - - 722 4,193   
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั       
   สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุ้นสามญั       

   จากใบส าคญัแสดงสิทธิ 9,399,606 1,845,502 1,705,782 1,706,254 5.51 1.08 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุน้ปรับลดส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 
แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ก าไรส าหรับงวด 
จ านวนหุ้นสามญั 

ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น  

 (พนับาท) (พนัหุ้น) (บาท) 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 2,504,004 2,609,738 1,704,667 1,699,967 1.47 1.53 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       

ใบส าคญัแสดงสิทธิ รุ่นท่ี 2 - - 896 4,162   
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั       
   สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุ้นสามญั       

   จากใบส าคญัแสดงสิทธิ 2,504,004 2,609,738 1,705,653 1,704,129 1.47 1.53 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ก าไรส าหรับงวด 
จ านวนหุ้นสามญั 

ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น  

 (พนับาท) (พนัหุ้น) (บาท) 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       

ก าไรส าหรับงวด 2,511,194 2,612,041 1,704,667 1,699,967 1.47 1.54 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       

ใบส าคญัแสดงสิทธิ รุ่นท่ี 2 - - 896 4,162   
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั       
   สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุ้นสามญั       

   จากใบส าคญัแสดงสิทธิ 2,511,194 2,612,041 1,705,563 1,704,129 1.47 1.53 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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31.     เงินปันผลจ่ำย 

 เงินปันผลจ่ายท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

 อนุมติัโดย จ านวนเงินปันผลรวม 
จ านวนเงินปันผล                 

ต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปีส าหรับปี 2558 มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัที่                       

26 เมษายน 2559  และอนุมติัโดย 
คปภ. เม่ือวนัที่ 29 เมษายน 2559 544 0.32 

รวมเงินปันผลจ่ำยในระหว่ำงงวด 2559  544 0.32 

    
เงินปันผลประจ าปีส าหรับปี 2557 มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัที่                     

29 เมษายน 2558  และอนุมติัโดย 
คปภ. เม่ือวนัที่ 24 เมษายน 2558 781 0.46 

รวมเงินปันผลจ่ำยในระหว่ำงงวด 2558  781 0.46 

32. ภำระผูกพนั 

32.1 บริษทัฯและบริษัทย่อยได้เข้าท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการเช่าพื้นท่ีในอาคาร รถยนต์และ
อุปกรณ์ อายุของสัญญามีระยะเวลาประมาณ 3 ถึง 25 ปี ส าหรับการเช่าพื้นท่ีในอาคาร และประมาณ 1 ถึง 5 ปี 
ส าหรับการเช่ารถยนตแ์ละอุปกรณ์ สัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายใน
อนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 

 จ่ายช าระภายใน 

 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

สญัญาเช่าด าเนินงาน 68.5 53.1 121.6 
สญัญาบริการ 6.9 - 6.9 

รวม 75.4 53.1 128.5 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 จ่ายช าระภายใน 

 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

สญัญาเช่าด าเนินงาน 88.2 72.0 160.2 
สญัญาบริการ 13.5 - 13.5 

รวม 101.7 72.0 173.7 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 

 จ่ายช าระภายใน 

 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

สญัญาเช่าด าเนินงาน 68.3 52.5 120.8 
สญัญาบริการ 6.9 - 6.9 

รวม 75.2 52.5 127.7 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 จ่ายช าระภายใน 

 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

สญัญาเช่าด าเนินงาน 88.6 71.5 160.1 
สญัญาบริการ 13.5 - 13.5 

รวม 102.1 71.5 173.6 

32.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯอาจตอ้งฝากเงินในอนาคตจากเง่ือนไขการลงทุน
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 10.5 (ก) และ 10.5 (ข) ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายภายใน   30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
1 ปี   1,200,000 1,010,000 
2 - 5 ปี   600,000 900,000 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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33. คดีฟ้องร้อง 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและคดีความยงั
ไม่ส้ินสุดจ านวนรวมประมาณ 48 ลา้นบาท และ 48 ลา้นบาท ตามล าดบั จากการเป็นผูรั้บประกนัภยั บริษทัฯ
ยงัไม่ไดต้ั้งส ารองเผื่อความเสียหายจากคดีความดงักล่าว เน่ืองจากยงัคงมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัผลของ
การพิจารณาคดี 

34. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการบริษทัมีมติพิจารณาอนุมติั
การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั ในอตัราหุ้นละ 0.32 บาท ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว 
บริษทัจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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35. กำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงิน 

 บริษทัฯได้จดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบใหม่
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั ตามรูปแบบงบการเงินท่ีก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัลงวนัท่ี 4 มีนาคม 2559 ท่ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป ซ่ึงการจดัประเภทดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือส่วนของเจา้ของ
ตามท่ีไดร้ายงานไว ้การจดัประเภทใหม่สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 31 ธนัวาคม 2558 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามท่ีจดั              
ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย                  
รายงานไว ้

ตามท่ีจดั                
ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย                 
รายงานไว ้

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ     
สินทรัพย์:     
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 372,054 899,176 372,054 899,176 
ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ 527,122 - 527,122 - 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 231 - 231 - 

สินทรัพยอ่ื์น 547,241 547,472 544,567 544,798 

รวม 1,446,648 1,446,648 1,443,974 1,443,974 

หนีสิ้น:     
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 216,851,032 - 216,851,032 - 
ส ารองประกนัชีวติ - 207,308,208 - 207,308,208 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรมค์า้งจ่าย - 150,089 - 150,089 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนและ                
ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย - 320,356 - 320,356 

ส ารองเบ้ียประกนัภยั - 1,074,854 - 1,074,854 
หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรม ์ - 7,904,478 - 7,904,478 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 2,912,292 - 2,912,292 - 
ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย - 356,617 - 354,507 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 179,646 - 178,550 - 

หน้ีสินอ่ืน 1,640,484 4,468,852 1,635,286 4,464,668 

รวม 221,583,454 221,583,454 221,577,160 221,577,160 

สุทธิ (220,136,806) (220,136,806) (220,133,186) (220,133,186) 
 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 1 มกราคม 2558 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามท่ีจดั 
ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย 
รายงานไว ้

ตามท่ีจดั 
ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย 
รายงานไว ้

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ     
สินทรัพย์:     
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 318,471 763,785 318,471 763,785 
ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ 445,314 - 445,314 - 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 24,963 - 24,963 - 

สินทรัพยอ่ื์น 161,905 186,867 165,539 190,502 

รวม 950,653 950,652 954,287 954,287 

หนีสิ้น:     
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 186,659,641 - 186,659,641 - 
ส ารองประกนัชีวติ - 177,434,671 - 177,434,671 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรมค์า้งจ่าย - 117,067 - 117,067 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนและ              
ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย - 315,052 - 315,052 

ส ารองเบ้ียประกนัภยั - 1,056,888 - 1,056,888 
หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรม ์ - 7,642,206 - 7,642,206 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ ์ 1,024,799 - 1,024,799 - 
ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย - 329,414 - 327,718 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 168,620 - 167,734 - 

หน้ีสินอ่ืน 1,280,941 2,238,702 1,277,378 2,235,949 

รวม 189,134,001 189,134,000 189,129,552 189,129,551 

สุทธิ (188,183,348) (183,183,348) (188,175,265) (188,175,264) 
 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ตามท่ีจดั 
ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย 
รายงานไว ้

ตามท่ีจดั 
ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย 
รายงานไว ้

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ     
ก ำไรหรือขำดทุน:     
รำยได้     
เบ้ียประกนัภยัรับ 7,394,573 - 7,394,573 - 
หกั: เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอา
ประกนัต่อ (120,813) - (120,813) - 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 7,273,760 - 7,273,760 - 
หกั: ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือ
เป็นรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากงวดก่อน (79,152) - (79,152) - 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิจาก
การประกนัต่อ 7,194,608 7,252,092 7,194,608 7,252,092 

รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 57,484 - 57,484 - 

รวม 7,252,092 7,252,092 7,252,092 7,252,092 

ค่ำใช้จ่ำย     
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมแ์ละ
ค่าใชจ่้ายในการจดัการผลประโยชน์ - 3,091,959 - 3,091,959 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการ
จดัการค่าสินไหมทดแทน - 302,917 - 302,917 

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมแ์ละค่า
สินไหมทดแทน 3,531,260 - 3,531,260 - 

หกั: ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมแ์ละ
ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการ
ประกนัภยัต่อ (136,384) - (136,384) - 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย - 97,012 - 97,009 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 124,885 7,808 124,882 7,808 
เงินสมทบส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยั - 12,670 - 12,670 

เงินสมทบกองทุนประกนัชีวติ - 7,395 - 7,395 

รวม 3,519,761 3,519,761 3,519,758 3,519,758 

สุทธิ 3,732,331 3,732,331 3,732,334 3,732,334 
 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ตามท่ีจดั 

ประเภทใหม่ 
ตามท่ีเคย 
รายงานไว ้

ตามท่ีจดั 
ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย 
รายงานไว ้

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ     
ก ำไรหรือขำดทุน:     
รำยได้     
เบ้ียประกนัภยัรับ 23,416,180 - 23,416,180 - 
หกั: เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอา
ประกนัต่อ (379,885) - (379,885) - 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 23,036,295 - 23,036,295 - 
หกั: ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือ
เป็นรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากงวดก่อน (224,861) - (224,861) - 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิจาก
การประกนัต่อ 22,811,434 22,963,072 22,811,434 22,963,072 

รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 151,638 - 151,638 - 
รวม 22,963,072 22,963,072 22,963,072 22,963,072 
ค่ำใช้จ่ำย     
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมแ์ละ
ค่าใชจ่้ายในการจดัการผลประโยชน์ - 7,532,410 - 7,532,410 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการ
จดัการค่าสินไหมทดแทน - 634,923 - 634,923 

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมแ์ละ            
ค่าสินไหมทดแทน 8,432,572 - 8,432,572 - 

หกั: ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมแ์ละ
ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการ
ประกนัภยัต่อ (265,239) - (265,239) - 

ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย - 221,545 - 221,540 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 299,321 15,149 299,316 15,149 
เงินสมทบส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยั - 39,211 - 39,211 

เงินสมทบกองทุนประกนัชีวติ - 23,416 - 23,416 

รวม 8,466,654 8,466,654 8,466,649 8,466,649 

สุทธิ 14,496,418 14,496,418 14,496,423 14,496,423 

36. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2559 
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