
 

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ  ำกดั (มหำชน)  
รำยงำน และ งบกำรเงิน 
31 ธนัวำคม 2558 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ  ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย                            
ซ่ึงประกอบด้วย งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 งบก ำไรขำดทุนรวม งบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของรวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและหมำยเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ  ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน                                 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินและรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำ                
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดงักล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้ได้
ปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ซ่ึงก ำหนดใหข้ำ้พเจำ้ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณ 
รวมถึงวำงแผนและปฏิบติังำนตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่ งบกำรเงินปรำศจำกกำร
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใชว้ิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงหลกัฐำนกำรสอบบญัชีเก่ียวกบัจ ำนวนเงินและ                             
กำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมถึง                                       
กำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัของงบกำรเงินไม่วำ่จะเกิดจำกกำร
ทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด ในกำรประเมินควำมเส่ียงดงักล่ำว ผูส้อบบญัชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
จดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรของกิจกำร เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบั
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร                       
กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของ
ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยรวม 



2 

ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็น
ของขำ้พเจำ้ 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของบริษทั 
กรุงเทพประกนัชีวติ จ  ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เร่ืองอืน่ 

งบกำรเงินรวมของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั 
กรุงเทพประกนัชีวติ จ  ำกดั (มหำชน) ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงควำมเห็นอยำ่งไม่มีเง่ือนไขตำมรำยงำนลงวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2558  

 

 

นงลกัษณ์  พุม่นอ้ย 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4172 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 26 กุมภำพนัธ์ 2559 



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

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7, 35 7,101,757,706       5,707,563,957       7,087,583,921       5,703,471,620       

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ - สุทธิ 12 2,627,977,881       2,344,008,443       2,627,977,881       2,344,008,443       

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 8 1,717,113,202       1,725,232,732       1,717,113,202       1,725,232,732       

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 9, 35 899,176,498          763,784,679          899,176,498          763,784,679          

สินทรัพยล์งทุน

   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 35

      เงินลงทุนเพ่ือคา้ 10 116,219,570          17,070,295            116,219,570          17,070,295            

      เงินลงทุนเผ่ือขาย 10 25,988,922,416     22,012,881,057     25,988,922,416     22,012,881,057     

      เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด 10, 36, 37 201,411,262,441    176,161,022,628    201,411,262,441    176,161,022,628    

      เงินลงทุนทัว่ไป 10 46,662,230            46,662,230            46,662,230            46,662,230            

   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                            -                            23,760,000            3,960,000              

   เงินใหกู้ย้ืม - สุทธิ 12 6,138,902,395       4,735,056,801       6,138,902,395       4,735,056,801       

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 15 20,947,065            -                            20,947,065            -                            

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 13 547,209,820          389,242,663          546,985,967          389,200,127          

ค่าความนิยม 4,955,491              4,955,491              -                            -                            

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 14 24,113,267            12,819,227            24,036,068            12,819,227            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 16.1 2,382,918,693       1,482,422,298       2,382,918,693       1,482,422,298       

สินทรัพยอ่ื์น 17 547,472,090          186,867,026          544,798,355          190,501,644          

รวมสินทรัพย์ 249,575,610,765    215,589,589,527    249,577,266,702    215,588,093,781    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ) 

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

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ

หนีสิ้น

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 542,471,250          499,591,781          542,471,250          499,591,781          

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 18, 35 459,315,372          379,721,980          459,315,372          379,721,980          

หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั

   ส ารองประกนัชีวิต 19 207,308,207,963    177,434,670,858    207,308,207,963    177,434,670,858    

   ผลประโยชน์ตามกรมธรรมค์า้งจ่าย 20 150,089,280          117,066,846          150,089,280          117,066,846          

   ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 21, 35 320,355,948          315,052,056          320,355,948          315,052,056          

   ส ารองเบ้ียประกนัภยั 22 1,074,853,819       1,056,888,385       1,074,853,819       1,056,888,385       

   หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรม์ 7,904,478,483       7,642,205,834       7,904,478,483       7,642,205,834       

ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่าย 23 356,617,387          329,414,333          354,506,825          327,718,356          

หน้ีสินอ่ืน 24, 35 4,468,852,104       2,238,701,928       4,464,668,306       2,235,949,029       

รวมหนีสิ้น 222,585,241,606    190,013,314,001    222,578,947,246    190,008,865,125    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ) 

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

ส่วนของเจ้ำของ

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 1,708,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,708,000,000 1,708,000,000 1,708,000,000 1,708,000,000

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้  

      หุ้นสามญั 1,703,810,780 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

      (31 ธนัวาคม 2557: หุ้นสามญั 1,697,850,000 หุ้น 

      มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 25 1,703,810,780       1,697,850,000 1,703,810,780       1,697,850,000       

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 25 3,219,925,822       2,987,540,018 3,219,925,822       2,987,540,018       

ส ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 25, 26 38,833,826            103,822,366 38,833,826            103,822,366          

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 26 10,626,000            -                            10,626,000            -                            

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ส ารองตามกฎหมาย 170,800,000          170,800,000 170,800,000          170,800,000          

      ส ารองทัว่ไป 400,000,000          400,000,000 400,000,000          400,000,000          

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 17,460,248,487     14,677,674,816 17,468,357,189     14,680,638,015     

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ  

   ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย - สุทธิ

      จากภาษีเงินได้ 10.9 3,985,965,839       5,538,578,257 3,985,965,839       5,538,578,257       

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 26,990,210,754     25,576,265,457     26,998,319,456     25,579,228,656     

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 158,405                 10,069 -                            -                            

รวมส่วนของเจ้ำของ 26,990,369,159     25,576,275,526     26,998,319,456     25,579,228,656     

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ 249,575,610,765    215,589,589,527 249,577,266,702    215,588,093,781    

-                            -                            -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557

(หน่วย: บาท)



บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุน

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

รำยได้

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 29, 35 44,174,985,061  51,172,063,955  44,174,985,061  51,172,063,955  

รายไดจ้ากการลงทนุสุทธิ 10,171,049,557  8,811,629,513    10,171,049,557  8,811,629,513    

รวมรำยได้ 54,346,034,618  59,983,693,468  54,346,034,618  59,983,693,468  

ค่ำใช้จ่ำย

การรับประกนัภยั

   ส ารองประกนัภยัเพ่ิมจากปีก่อน 29 29,873,537,105  40,818,249,854  29,873,537,105  40,818,249,854  

   ผลประโยชนจ่์ายตามกรมธรรมแ์ละคา่ใชจ่้าย

      ในการจดัการผลประโยชน์ 29 14,149,709,046  11,096,607,972  14,149,709,046  11,096,607,972  

   คา่สินไหมทดแทนและคา่ใชจ่้ายในการจดัการคา่สินไหมทดแทน 29, 35 1,240,476,750    1,287,791,017    1,240,476,750    1,287,791,017    

   คา่จา้งและคา่บ าเหน็จ 29, 35 2,855,005,381    2,806,976,538    2,849,846,750    2,805,343,254    

   คา่ใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 29 435,928,363       310,571,097       435,720,787       310,527,799       

   คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 29, 35 32,597,406         28,641,899         32,597,406         28,641,899         

คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 31 2,053,508,816    1,895,631,960    2,047,587,527    1,892,605,730    

รวมค่ำใช้จ่ำยกำรรับประกนัภยั 50,640,762,867  58,244,470,337  50,629,475,371  58,239,767,525  

ก ำไรจำกกำรรับประกนัภยั 3,705,271,751    1,739,223,131    3,716,559,247    1,743,925,943    

ก าไรจากเงินลงทนุ 10.8 1,163,125,512    1,514,736,332    1,163,125,512    1,514,736,332    

ก าไร (ขาดทนุ) จากการปรับมลูคา่ยติุธรรม 30 79,885,874         (71,684,020)        79,885,874         (71,684,020)        

รายไดอ่ื้น 64,242,148         48,052,445         58,121,048         46,342,763         

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 5,012,525,285    3,230,327,888    5,017,691,681    3,233,321,018    

เงินสมทบส านกังานคณะกรรมการก ากบัและ

   ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 80,885,393         85,256,740         80,885,393         85,256,740         

เงินสมทบกองทนุประกนัชีวิต 42 44,840,215         51,810,128         44,840,215         51,810,128         

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 4,886,799,677    3,093,261,020    4,891,966,073    3,096,254,150    

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16.2 778,648,237       443,469,914       778,648,237       443,469,914       

ก ำไรส ำหรับปี 4,108,151,440    2,649,791,106    4,113,317,836    2,652,784,236    

กำรแบ่งปันก ำไรส ำหรับปี:

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 4,108,203,104    2,649,821,037    4,113,317,836    2,652,784,236    

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (51,664)               (29,931)               

4,108,151,440    2,649,791,106    

ก ำไรต่อหุ้น 34

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 

   ก  าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 2.41 1.56 2.42 1.57 

ก าไรต่อหุ้นปรับลด

   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 2.41 1.56 2.41 1.56 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

ก ำไรส ำหรับปี 4,108,151,440    2,649,791,106    4,113,317,836    2,652,784,236    

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั:

   ก  าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย (1,940,765,522)   1,434,150,869    (1,940,765,522)   1,434,150,869    

   บวก (หกั): ภาษีเงินได้ 16.2 388,153,104       (286,830,174)      388,153,104       (286,830,174)      

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,552,612,418)   1,147,320,695    (1,552,612,418)   1,147,320,695    

รายการท่ีจะไมถู่กบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั :

   ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (1,185,657)          14,914,959         (1,154,886)          14,914,959         

   บวก (หกั): ภาษีเงินได้ 16.2 230,977              (2,982,992)          230,977              (2,982,992)          

รายการท่ีจะไมถู่กบนัทึกในส่วนของก าไร

   หรือขาดทนุในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (954,680)             11,931,967         (923,909)             11,931,967         

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษเีงนิได้ (1,553,567,098)   1,159,252,662    (1,553,536,327)   1,159,252,662    

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 2,554,584,342    3,809,043,768    2,559,781,509    3,812,036,898    

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี:

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 2,554,636,006    3,809,073,699    2,559,781,509    3,812,036,898    

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (51,664)               (29,931)               

2,554,584,342    3,809,043,768    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557



งบกระแสเงนิสด

2558 2557 2558 2557

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 43,900,198,357  50,651,531,427  43,900,198,357  50,651,531,427  

ดอกเบ้ียรับ 8,772,717,817    7,367,636,058    8,772,717,817    7,367,636,058    

เงินปันผลรับ 1,114,362,302    962,510,779       1,114,362,302    962,510,779       

รายไดจ้ากการลงทนุอ่ืน 2,986,791,664    2,275,022,192    2,986,791,664    2,275,022,192    

รายไดอ่ื้น 55,369,354         42,803,671         55,369,354         42,803,671         

เงินจ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปี (15,023,217,913) (11,951,485,531) (15,023,217,913) (11,951,485,531) 

คา่จา้งและคา่บ าเหน็จ (2,842,199,218)   (2,816,684,021)   (2,842,199,218)   (2,816,684,021)   

คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (391,682,722)      (408,774,526)      (391,682,722)      (408,774,526)      

คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน (2,251,936,345)   (1,595,383,679)   (2,262,017,793)   (1,595,383,679)   

คา่ใชจ่้ายอ่ืน (106,460,923)      (132,023,166)      (106,460,923)      (139,775,503)      

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล (1,247,881,082)   (2,005,116,745)   (1,247,881,082)   (2,005,116,745)   

เงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน 34,966,061,291  42,390,036,459  34,955,979,843  42,382,284,122  

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

กระแสเงินสดไดม้า

   เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 13,419,235,508  8,074,184,637    13,419,235,508  8,074,184,637    

   เงินใหกู้ย้มื 1,654,919,162    1,049,312,471    1,654,919,162    1,049,312,471    

   เงินฝากสถาบนัการเงิน 6,131,050,900    4,244,000,000    6,131,050,900    4,244,000,000    

   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,867,390           6,159,857           5,867,390           6,159,857           

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมลงทนุ 21,211,072,960  13,373,656,965  21,211,072,960  13,373,656,965  

กระแสเงินสดใชไ้ป

   เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ (36,334,651,769) (42,822,278,778) (36,334,651,769) (42,822,278,778) 

   เงินใหกู้ย้มื (2,688,230,661)   (1,896,037,957)   (2,688,230,661)   (1,896,037,957)   

   เงินฝากสถาบนัการเงิน (14,347,606,616) (5,055,050,900)   (14,347,606,616) (5,055,050,900)   

   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (247,422,204)      (126,074,317)      (247,422,204)      (126,074,317)      

   เงินจ่ายสุทธิจากการซ้ือบริษทัยอ่ย -                         (3,660,000)          -                                        -

เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (53,617,911,250) (49,903,101,952) (53,617,911,250) (49,899,441,952) 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (32,406,838,290) (36,529,444,987) (32,406,838,290) (36,525,784,987) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557

(หน่วย: บาท)

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

2558 2557 2558 2557

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ

เงินสดรับเพ่ิมทนุจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 159,645,500       131,118,750       159,645,500       131,118,750       

เงินสดรับเพ่ิมทนุจากการเสนอขายใหก้องทนุส ารองเล้ียงชีพพนกังานบริษทั -                         362                     -                         362                     

เงินสดรับล่วงหนา้คา่หุ้นจากการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ -                         12,735,225         -                         12,735,225         

เงินสดจ่ายจากการซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยมีสญัญาซ้ือคืน -                         (950,000,000)      -                         (950,000,000)      

เงินปันผลจ่าย (1,324,674,752)   (678,072,805)      (1,324,674,752)   (678,072,805)      

เงนิสดสุทธิใช้ไปในจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ (1,165,029,252)   (1,484,218,468)   (1,165,029,252)   (1,484,218,468)   

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 1,394,193,749    4,376,373,004    1,384,112,301    4,372,280,667    

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 5,707,563,957    1,331,190,953    5,703,471,620    1,331,190,953    

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัส้ินปี 7,101,757,706    5,707,563,957    7,087,583,921    5,703,471,620    

-                         -                         -                         -                         

ข้อมูลงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
รายการท่ีไมใ่ช่เงินสดประกอบดว้ย
   เงินลงทนุเผ่ือขายเพ่ิมข้ึน (ลดลง) จากการวดัมลูคา่ (1,940,765,522)   1,434,150,869    (1,940,765,522)   1,434,150,869    

   ส ารองส่วนทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑเ์พ่ิมข้ึน 24,338,544         37,753,587         24,338,544         37,753,587         

   ลูกหน้ีขายเงินลงทนุ 51,555,539         1,250,000           51,555,539         1,250,000           

   เจา้หน้ีซ้ือเงินลงทนุ -                         3,171,954           -                         3,171,954           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557

(หน่วย: บาท)



งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ 
ส าหรับงปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ 2557

 (หน่วย: บาท)

ส่วนของเจา้ของ
ส่วนเกินทุน ส่วนของผูมี้

จากการวดัมลูคา่ ส่วนไดเ้สียท่ี
ส ารองส่วนทุน เงินรับล่วงหน้าคา่หุน้ เงินลงทุนเผ่ือขาย รวมส่วน ไมมี่อ านาจ

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกิน จากการจ่าย จากการใชสิ้ทธิ  - สุทธิจากภาษี ของผูถื้อหุน้ ควบคุม
หมายเหตุ และช าระแลว้ มลูคา่หุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ใบส าคญัแสดงสิทธิ ส ารองตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เงินได้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 1,211,714,350     2,846,250,643     66,068,779               1,246,050                  122,000,000        400,000,000        13,225,119,255   4,391,257,562     22,263,656,639   -                          22,263,656,639   
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 26 -                          -                          37,753,587               -                                 -                          -                          -                          -                          37,753,587          -                          37,753,587          
เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 1,035,650            12,945,625          -                               (1,246,050)                 -                          -                          -                          -                          12,735,225          -                          12,735,225          
จดัสรรก าไรเป็นส ารองตามกฎหมาย -                          -                          -                               -                                 48,800,000          -                          (48,800,000)        -                          -                          -                          -                          
เพ่ิมหุน้สามญัจากการจ่ายหุน้ปันผล 26 482,324,638        -                          -                               -                                 -                          -                          (482,324,638)      -                          -                          -                          -                          
เพ่ิมหุน้สามญัจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 2,775,000            128,343,750        -                               -                                 -                          -                          -                          -                          131,118,750        -                          131,118,750        
เพ่ิมหุน้สามญัจากการเสนอขายให้แก่กองทุนส ารอง
   เล้ียงชีพพนกังานบริษทั 362                      -                          -                               -                                 -                          -                          -                          -                          362                      -                          362                      
เงินปันผลจ่าย 27 -                          -                          -                               -                                 -                          -                          (678,072,805)      -                          (678,072,805)      -                          (678,072,805)      
การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมซ่ึง
   อ  านาจควบคุมเปล่ียนแปลง -                          -                          -                               -                                 -                          -                          -                          -                          -                          40,000                 40,000                 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี -                          -                          -                               -                                 -                          -                          2,649,821,037     -                          2,649,821,037     (29,931)               2,649,791,106     
ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี
    ก  าไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย
       - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                          -                          -                               -                                 -                          -                          -                          1,147,320,695     1,147,320,695     -                          1,147,320,695     
    ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
       ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                          -                          -                               -                                 -                          -                          11,931,967          -                          11,931,967          -                          11,931,967          
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                          -                          -                               -                                 -                          -                          2,661,753,004     1,147,320,695     3,809,073,699     (29,931)               3,809,043,768     
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 1,697,850,000     2,987,540,018     103,822,366             -                                 170,800,000        400,000,000        14,677,674,816   5,538,578,257     25,576,265,457   10,069                 25,576,275,526   

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

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)

งบการเงนิรวม
ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถอืหุ้นบริษทัฯ

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้

องคป์ระกอบอ่ืนของ



งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส าหรับงปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2558 และ 2557
 (หน่วย: บาท)

ส่วนของเจา้ของ
ส่วนเกินทนุ ส่วนของผูมี้

จากการวดัมูลค่า ส่วนไดเ้สียท่ี
ส ารองส่วนทนุ เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ เงินลงทนุเผ่ือขาย รวมส่วน ไม่มีอ  านาจ

ทนุเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกิน จากการจ่าย จากการใชสิ้ทธิ  - สุทธิจากภาษี ของผูถื้อหุน้ ควบคุม
หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ใบส าคญัแสดงสิทธิ ส ารองตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินได้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2558 1,697,850,000    2,987,540,018    103,822,366             -                                 170,800,000       400,000,000       14,677,674,816  5,538,578,257    25,576,265,457  10,069                25,576,275,526  
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 25, 26 -                          -                          24,338,544               -                                 -                          -                          -                          -                          24,338,544         -                          24,338,544         
เพ่ิมทนุจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 25 5,960,780           143,058,720       -                                -                                 -                          -                          -                          -                          149,019,500       -                          149,019,500       
โอนส ารองส่วนทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์
   เป็นส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัจากการใช้
  สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 25 -                          89,327,084         (89,327,084)              -                                 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้จากการใชสิ้ทธิ
   ใบส าคญัแสดงสิทธิ 26 -                          -                          -                                10,626,000                -                          -                          -                          -                          10,626,000         -                          10,626,000         
เงินปันผลจ่าย 27 -                          -                          -                                -                                 -                          -                          (1,324,674,753)   -                          (1,324,674,753)   -                          (1,324,674,753)   
เพ่ิมทนุในส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมซ่ึง
   อ  านาจควบคุม -                          -                          -                                -                                 -                          -                          -                          -                          -                          200,000              200,000              
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี -                          -                          -                                -                                 -                          -                          4,108,203,104    -                          4,108,203,104    (51,664)               4,108,151,440    
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี
    ขาดทนุจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย
       - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                          -                          -                                -                                 -                          -                          -                          (1,552,612,418)   (1,552,612,418)   -                          (1,552,612,418)   
    ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
       ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                          -                          -                                -                                 -                          -                          (954,680)             -                          (954,680)             -                          (954,680)             
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                          -                          -                                -                                 -                          -                          4,107,248,424    (1,552,612,418)   2,554,636,006    (51,664)               2,554,584,342    
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 1,703,810,780    3,219,925,822    38,833,826               10,626,000                170,800,000       400,000,000       17,460,248,487  3,985,965,839    26,990,210,754  158,405              26,990,369,159  

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

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้

ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัฯ

บริษทั กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)

งบการเงนิรวม

องคป์ระกอบอ่ืนของ



งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส าหรับงปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

 (หน่วย: บาท)

ส่วนของเจา้ของ
ส่วนเกินทุน

จากการวดัมูลค่า
ส ารองส่วนทุน เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น เงินลงทุนเผ่ือขาย

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน จากการจ่าย จากการใชสิ้ทธิ  - สุทธิจากภาษี
หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ใบส าคญัแสดงสิทธิ ส ารองตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินได้ รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 1,211,714,350         2,846,250,643         66,068,779              1,246,050                 122,000,000            400,000,000            13,225,119,255       4,391,257,562         22,263,656,639       
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 26 -                                -                                37,753,587              -                                -                                -                                -                                -                                37,753,587              
เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 1,035,650                 12,945,625              -                                (1,246,050)               -                                -                                -                                -                                12,735,225              
จดัสรรก าไรเป็นส ารองตามกฎหมาย -                                -                                -                                -                                48,800,000              -                                (48,800,000)             -                                -                                
เพ่ิมหุ้นสามญัจากการจ่ายหุ้นปันผล 26 482,324,638            -                                -                                -                                -                                -                                (482,324,638)           -                                -                                
เพ่ิมหุ้นสามญัจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 2,775,000                 128,343,750            -                                -                                -                                -                                -                                -                                131,118,750            
เพ่ิมหุ้นสามญัจากการเสนอขายให้แก่กองทุนส ารองเล้ียงชีพ
   พนกังานบริษทั 362                           -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                362                           
เงินปันผลจ่าย 27 -                                -                                -                                -                                -                                -                                (678,072,805)           -                                (678,072,805)           
ก าไรส าหรับปี -                                -                                -                                -                                -                                -                                2,652,784,236         -                                2,652,784,236         
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี
    ก  าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย
       - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                1,147,320,695         1,147,320,695         
    ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
       ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                                -                                -                                -                                -                                -                                11,931,967              -                                11,931,967              
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                -                                -                                -                                -                                -                                2,664,716,203         1,147,320,695         3,812,036,898         
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 1,697,850,000         2,987,540,018         103,822,366            -                                170,800,000            400,000,000            14,680,638,015       5,538,578,257         25,579,228,656       

-                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)

จดัสรรแลว้
ก าไรสะสม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
องคป์ระกอบอ่ืนของ



งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส าหรับงปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

 (หน่วย: บาท)

ส่วนของเจา้ของ
ส่วนเกินทุน

จากการวดัมูลค่า
ส ารองส่วนทุน เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น เงินลงทุนเผ่ือขาย

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน จากการจ่าย จากการใชสิ้ทธิ  - สุทธิจากภาษี
หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ใบส าคญัแสดงสิทธิ ส ารองตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินได้ รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 1,697,850,000           2,987,540,018           103,822,366              -                                 170,800,000              400,000,000              14,680,638,015         5,538,578,257           25,579,228,656         
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 25, 26 -                                 -                                 24,338,544                -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 24,338,544                
เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 25 5,960,780                  143,058,720              -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 149,019,500              
โอนส ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์
   เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจากการใช้
  สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 25 -                                 89,327,084                (89,327,084)               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 26 -                                 -                                 -                                 10,626,000                -                                 -                                 -                                 -                                 10,626,000                
เงินปันผลจ่าย 27 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 (1,324,674,753)          -                                 (1,324,674,753)          
ก าไรส าหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 4,113,317,836           -                                 4,113,317,836           
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี
    ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย
       - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 (1,552,612,418)          (1,552,612,418)          
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
       ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 (923,909)                    -                                 (923,909)                    
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 4,112,393,927           (1,552,612,418)          2,559,781,509           
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 1,703,810,780           3,219,925,822           38,833,826                10,626,000                170,800,000              400,000,000              17,468,357,189         3,985,965,839           26,998,319,456         

-                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
องคป์ระกอบอ่ืนของ

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)
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บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2558 และ 2557 

1. ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำ                    
ในประเทศไทย โดยมีบริษทั นิปปอนไลฟ์ อินชวัรันส์ ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศญ่ีปุ่นเป็น            
ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษทัฯคือกำรรับประกนัชีวิต ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 
23/115-121 รอยลัซิต้ีอเวนิว ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร  

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 และจดัท ำข้ึนตำมวิธีกำรบญัชีเก่ียวกบักำรประกนัภยัในประเทศไทยและหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึง
ก ำหนดโดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) กำรแสดง
รำยกำรในงบกำรเงินไดจ้ดัท ำข้ึนเพื่อให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบ
ธุรกิจประกนัภยั ลงวนัท่ี 27 พฤษภำคม 2553 

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีได้จดัท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนในหมำยเหตุประกอบ            
งบกำรเงินขอ้ท่ี 4 เร่ือง สรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

2.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

(ก) งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ  ำกดั (มหำชน) และ
บริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี  

  จดัตั้งข้ึนใน สดัส่วนการถือหุน้ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

   2558 2557 

   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั บีแอลเอ อนัชวัรันส์                  

โบรกเกอร์ จ ากดั 
นายหนา้ประกนัวนิาศภยั ไทย 99 99 
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(ข) บริษทัฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

(ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจใน
กำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

(ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

(จ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษทัฯและบริษทัย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัได้ถูกตดัออกจำก                 
งบกำรเงินรวมน้ีแลว้  

(ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั
ยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวม
และส่วนของเจำ้ของในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมวธีิรำคำทุน 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและท่ีจะมีผลบังคับในอนำคตมี
รำยละเอียดดงัน้ี 

(ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

บริษทัฯไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบบัใหม่ท่ีออก
โดยสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 
2558  มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อให้
มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุง
ถอ้ยค ำและค ำศพัท ์กำรตีควำมและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของ
บริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินตำมท่ีกล่ำวข้ำงต้นบำงฉบับมีกำร
เปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัซ่ึงสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 



3 

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงำน 

มำตรฐำนฉบบัปรับปรุงน้ีก ำหนดให้กิจกำรตอ้งรับรู้รำยกำรก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม
หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัทนัทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในขณะท่ีมำตรฐำนฉบบัเดิมอนุญำตให้
กิจกำรเลือกรับรู้รำยกำรดงักล่ำวทนัทีในก ำไรขำดทุน หรือในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้
ในก ำไรขำดทุนก็ได ้

บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เปล่ียนแปลงกำรรับรู้รำยกำรก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยัในปีปัจจุบนัจำกกำรรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุนไปเป็นรับรู้ทนัทีในก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและไดท้ ำกำรปรับปรุงรำยกำรของปีปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ี
น ำมำแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนว่ำบริษทัฯและบริษทัย่อยใช้นโยบำยบญัชีน้ีมำตั้งแต่แรก           
ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีดงักล่ำวแสดงอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน            
ขอ้ 4 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่10 เร่ือง งบกำรเงินรวม  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 ก ำหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบักำรจดัท ำงบกำรเงินรวม โดย
ใชแ้ทนเน้ือหำเก่ียวกบักำรบญัชีส ำหรับงบกำรเงินรวมท่ีเดิมก ำหนดอยูใ่นมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 
27 เร่ือง งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มำตรฐำนฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกักำรเก่ียวกบั
กำรพิจำรณำวำ่ผูล้งทุนมีอ ำนำจกำรควบคุมหรือไม่ กล่ำวคือ ภำยใตม้ำตรฐำนฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือว่ำ
ตนควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนได ้หำกตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ี
เข้ำไปลงทุน และตนสำมำรถใช้อ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงิน
ผลตอบแทนนั้นได ้ถึงแมว้ำ่ตนจะมีสัดส่วนกำรถือหุ้นหรือสิทธิในกำรออกเสียงโดยรวมนอ้ยกวำ่ก่ึง
หน่ึงก็ตำม กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัน้ีส่งผลให้ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่งมำกในกำรทบทวนวำ่
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอ ำนำจควบคุมในกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งน ำบริษทัใดในกลุ่ม
กิจกำรมำจดัท ำงบกำรเงินรวมบำ้ง 

กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรน้ีไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่12 เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิกำรอืน่  

มำตรฐำนฉบบัน้ีก ำหนดเร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจกำรในบริษทัยอ่ย กำร
ร่วมกำรงำน บริษทัร่วม รวมถึงกิจกำรท่ีมีโครงสร้ำงเฉพำะตวั มำตรฐำนฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบทำง
กำรเงินต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่13 เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มำตรฐำนฉบบัน้ีก ำหนดแนวทำงเก่ียวกบักำรวดัมูลค่ำยติุธรรมและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักำรวดั
มูลค่ำยติุธรรม กล่ำวคือ หำกกิจกำรตอ้งวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตำมขอ้ก ำหนด
ของมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจกำรจะตอ้งวดัมูลค่ำยุติธรรมนั้นตำมหลกักำรของมำตรฐำนฉบบัน้ี
และใชว้ธีิเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในกำรรับรู้ผลกระทบจำกกำรเร่ิมใชม้ำตรฐำนน้ี  

 มำตรฐำนฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

(ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับในอนำคต 

 ในระหวำ่งปีปัจจุบนั สภำวชิำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่  รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชี จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2559 มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่ดงักล่ำวจะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือ
น ำมำถือปฏิบติั ยกเวน้มำตรฐำนดงัต่อไปน้ี 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่4 เร่ือง สัญญำประกนัภัย 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 มีวตัถุประสงค์เพื่อก ำหนดรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับ
สัญญำประกนัภยัท่ีออกโดยกิจกำรใดๆ จนกว่ำโครงกำรระยะท่ีสองของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินเก่ียวกบัสัญญำประกนัภยัจะแลว้เสร็จ ทั้งน้ีมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินน้ีมีขอ้ก ำหนดให้
มีกำรเปิดเผยขอ้มูลโดยระบุและอธิบำยถึงจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสัญญำประกนัภยัในงบกำรเงิน
ของผูรั้บประกนัภยัและไม่อนุญำตให้มีกำรบนัทึกส ำรองค่ำสินไหมทดแทนท่ีอำจจะเกิดข้ึนส ำหรับ
เหตุกำรณ์ท่ียงัมิไดเ้กิดข้ึน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน และก ำหนดให้มีกำรทดสอบควำมเพียงพอ
ของหน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยัท่ีบนัทึกแล้วและกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของสินทรัพยป์ระกนัภยั 
ทั้งน้ีมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัดงักล่ำว มีกำรยกเวน้ขอ้ก ำหนดบำงประกำรท่ีก ำหนดให้
ผูรั้บประกนัภยัปฏิบติัในมำตรฐำนกำรรำยงำนฉบบัอ่ืนเป็นกำรชัว่ครำว ซ่ึงรวมถึงขอ้ก ำหนดท่ีใหผู้รั้บ
ประกนัภยัพิจำรณำกรอบในกำรเลือกนโยบำยบญัชีส ำหรับสัญญำประกนัภยั  

 ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินส ำหรับปีท่ีเร่ิมใช ้
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4. ผลสะสมจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือ
ปฏิบัติ  

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัตำมท่ีกล่ำวในหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3 เน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง
มำถือปฏิบติั 

จ ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ                
มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

งบก ำไรขำดทุน    
ก ำไรขำดทุน:   
ผลก ำไรจำกกำรประมำณตำมหลกัคณิตศำสตร์ลดลง  14,915 
ก ำไรส ำหรับปีลดลง  11,932 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ   
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:   
ผลก ำไรจำกกำรประมำณตำมหลกัคณิตศำสตร์เพ่ิมข้ึน  14,915 
ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืนเพ่ิมข้ึน  11,932 
ก ำไรต่อหุ้น (บำท)   
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนลดลง  0.007 
ก ำไรต่อหุน้ปรับลดลดลง   0.007 

5. สรุปนโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

5.1 กำรรับรู้รำยได้ 

 (ก) เบ้ียประกนัภยั 

 กรณีเบ้ียประกนัภยัรับปีแรก รับรู้เป็นรำยไดห้ลงัจำกหกัเบ้ียประกนัภยัต่อและส่งคืนตั้งแต่วนัท่ีท่ีมีผล
บงัคบัใชใ้นกรมธรรม ์และกรณีเบ้ียประกนัภยัปีต่อมำรับรู้เป็นรำยไดห้ลงัจำกหกัเบ้ียประกนัภยัต่อและ
ส่งคืนโดยจะรับรู้เม่ือถึงก ำหนดช ำระเฉพำะเบ้ียประกนัภยัของกรมธรรมท่ี์มีผลบงัคบัใชอ้ยู ่ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำน 

 (ข) ดอกเบ้ียและเงินปันผลรับจำกเงินลงทุน 

  ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑ์คงคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง เงินปันผลรับถือ
เป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 
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 (ค) ดอกเบ้ียรับจำกเงินใหกู้ย้มื 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยได้ตำมระยะเวลำของเงินให้กู้ยืมโดยค ำนวณจำกยอดเงินตน้ท่ีคงคำ้ง ยกเวน้
ส่วนของรำยไดด้อกเบ้ียท่ีคำ้งช ำระเกินกวำ่ 6 เดือนใชเ้กณฑเ์งินสด 

 (ง) ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน 

 ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนถือเป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำย ณ วนัท่ีท่ีเกิดรำยกำร 

5.2 กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย 

(ก) เบ้ียประกนัภยัต่อจ่ำย 

 เบ้ียประกันภัยต่อจ่ำยจำกกำรเอำประกันภัยต่อรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือได้โอนควำมเส่ียงจำกกำร
ประกนัภยัใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้  

 (ข) ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 

  ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จถือเป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีในปีบญัชีท่ีเกิดรำยกำร 

 (ค) ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทน 

 ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทนประกอบดว้ย ค่ำสินไหมทดแทน
และค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสินไหมทดแทนจำกกำรรับประกันภัย ซ่ึงแสดงตำมมูลค่ำของ                             
ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและรำยกำรปรับปรุงค่ำสินไหมของงวดปัจจุบนัและ
งวดก่อนท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปี หกัดว้ยค่ำสินไหมรับคืนจำกกำรเอำประกนัภยัต่อท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทนจำกกำรรับประกนัภยัจะรับรู้เม่ือ
ได้รับแจง้จำกผูเ้อำประกนัภยัตำมจ ำนวนท่ีผูเ้อำประกนัภยัแจง้ และโดยกำรประมำณกำรของฝ่ำย
บริหำร มูลค่ำประมำณกำรสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 (ง) เงินจ่ำยตำมกรมธรรมป์ระกนัชีวติ 

 เงินจ่ำยตำมกรมธรรมป์ระกนัชีวิตบนัทึกเม่ือไดรั้บแจง้หรือเม่ือผลประโยชน์ครบก ำหนดตำมเง่ือนไข
ในกรมธรรม ์

 (จ) ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืนและค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน 

 ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืนและค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง 
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5.3 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่อง             
สูงซ่ึงมีก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน นบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

5.4 เบีย้ประกนัภัยค้ำงรับและค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 เบ้ียประกนัภยัคำ้งรับแสดงตำมมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ โดยบริษทัฯบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผล
ขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินค่ำเบ้ียประกันภัยค้ำงรับไม่ได้ ซ่ึ งพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและตำมสถำนะปัจจุบนัของเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 ส ำหรับกรมธรรมป์ระเภทรำยบุคคลท่ีมีมูลค่ำเงินสดเกินกวำ่เบ้ียประกนัภยัคำ้งรับและเกินก ำหนดช ำระจำก
ระยะเวลำท่ีบริษทัผอ่นผนัให้แก่ลูกคำ้ เบ้ียประกนัภยัคำ้งรับดงักล่ำวจะถูกช ำระโดยอตัโนมติัจำกกำรอนุมติั
ใหกู้ย้มืโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั 

5.5 สินทรัพย์จำกกำรประกนัภัยต่อและเจ้ำหนีบ้ริษัทประกนัภัยต่อ 

(ก) สินทรัพยจ์ำกกำรประกนัภยัต่อ 

สินทรัพยจ์ำกกำรประกนัภยัต่อแสดงตำมจ ำนวนเงินคำ้งรับจำกกำรประกนัภยัต่อ และส ำรองประกนัภยั
ส่วนท่ีเรียกคืนจำกกำรประกนัภยัต่อ  

เงินคำ้งรับจำกบริษทัประกนัภยัต่อประกอบดว้ยค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จคำ้งรับ ค่ำสินไหมทดแทนคำ้งรับ 
และรำยกำรคำ้งรับอ่ืน ๆ จำกบริษทัประกนัภยัต่อยกเวน้เบ้ียประกนัภยัต่อคำ้งรับ หกัค่ำเผื่อหน้ีสงสัย              
จะสูญ โดยบริษทัฯบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำร
เก็บเงินไม่ได ้ซ่ึงพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงิน และตำมสถำนะปัจจุบนัของเงินคำ้งรับจำก
บริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

ส ำรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจำกกำรประกนัภยัต่อประมำณข้ึนโดยอำ้งอิงจำกสัญญำประกนัภยัต่อ
ท่ีเก่ียวขอ้งของส ำรองเบ้ียประภนัภยั และส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนคำ้งจ่ำย
ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรค ำนวณส ำรองประกนัภยั 

(ข) เจำ้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 

เจ้ำหน้ีบริษัทประกันภัยต่อแสดงตำมจ ำนวนเงินค้ำงจ่ำยจำกกำรประกันภัยต่อ ซ่ึงประกอบด้วย                
เบ้ียประกนัภยัต่อคำ้งจ่ำย และรำยกำรคำ้งจ่ำยอ่ืน ๆ ให้กบับริษทัประกันภยัต่อ ยกเวน้ค่ำสินไหม
ทดแทน 
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บริษทัฯแสดงรำยกำรประกนัภยัต่อดว้ยยอดสุทธิของกิจกำรเดียวกนั (สินทรัพยจ์ำกกำรประกนัภยัต่อหรือ
เจำ้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ) เม่ือเขำ้เง่ือนไขกำรหกักลบทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี 

(1) บริษทัฯมีสิทธิตำมกฎหมำยในกำรน ำจ ำนวนท่ีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงินมำหกักลบลบกนั และ 

(2) บริษทัฯตั้งใจท่ีจะรับหรือจ่ำยช ำระจ ำนวนท่ีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ี
จะรับประโยชน์จำกสินทรัพยใ์นเวลำเดียวกบัท่ีจ่ำยช ำระหน้ีสิน 

5.6 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 บริษทัฯวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ำมกำรจดัประเภทเงินลงทุน ดงัต่อไปน้ี 

(ก) เงินลงทุนเพื่อคำ้แสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนบนัทึกใน
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

(ข) เงินลงทุนเผื่อขำยแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนบนัทึก
รับรู้ในส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะโอนไปรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือได้
จ  ำหน่ำยเงินลงทุนนั้นออกไป  

(ค) เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีจะถือจนครบก ำหนดแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย บริษทัฯตดั
บญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต ่ำกว่ำมูลค่ำตรำสำรหน้ีตำมอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ ำนวนท่ีตดัจ ำหน่ำย/
รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรำยกำรปรับกบัดอกเบ้ียรับ ตรำสำรหน้ีจดัเป็นประเภทเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีจะ
ถือจนครบก ำหนดเม่ือบริษทัฯมีควำมตั้งใจแน่วแน่และมีควำมสำมำรถท่ีจะถือไวจ้นครบก ำหนด              
ไถ่ถอน 

(ง) เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในรำคำ
ทุนสุทธิจำกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

(จ) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวธีิรำคำทุน 

 มูลค่ำยุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท ำกำร
สุดทำ้ยของปีของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรหน้ีค ำนวณโดยใชอ้ตัรำ
ผลตอบแทนหรือรำคำท่ีประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนค ำนวณ
จำกมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 
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บริษทัฯบนัทึกรำยกำรซ้ือขำยเงินลงทุนตำมเกณฑว์นัท่ีเกิดรำยกำร (Trade date accounting) 

 เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัตน้ทุนของเงินลงทุนจะถูกบนัทึก
รับรู้เป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน บริษทัฯใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรค ำนวณ
ตน้ทุนของเงินลงทุน 

5.7 เงินให้กู้ยมืและค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 เงินใหกู้ย้ืมแสดงตำมมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจำกผลขำดทุนโดยประมำณ
ท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บหน้ีไม่ได ้ซ่ึงพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บหน้ี กำรวิเครำะห์อำยหุน้ี และรำคำ
ประเมินของหลกัประกนัของลูกหน้ีแต่ละรำยในปัจจุบนั 

5.8 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)  

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยน์ั้นโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชนโ์ดยประมำณของสินทรัพยห์รืออำยขุองสัญญำเช่ำดงัต่อไปน้ี 

 อำคำร   - 20 ปี  
 อำคำรชุด   - 20 ปี  
 ส่วนปรับปรุงอำคำร  - 5 ปี 
 ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ  - ตำมอำยขุองสัญญำเช่ำ 
 เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง และอุปกรณ์ส ำนกังำน - 3 ปี และ 5 ปี 
 ยำนพำหนะ  - 5 ปี 

  ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

  ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและงำนระหวำ่งก่อสร้ำง 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำ
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรำยกำร
สินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 
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5.9 ค่ำควำมนิยม  

บริษทัฯบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของค่ำควำมนิยมในรำคำทุน ซ่ึงเท่ำกบัตน้ทุนกำรรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกวำ่มูลค่ำ
ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ หำกมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำสูงกวำ่ตน้ทุนกำรรวมธุรกิจ 
บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวำ่น้ีเป็นก ำไรในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที 

บริษทัฯแสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสมและจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำม
นิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตำมท่ีมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน 

บริษทัฯจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน และบริษทัฯไม่สำมำรถกลับบญัชี
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำไดใ้นอนำคต 

5.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัอยำ่งมีระบบตลอดอำยุ
กำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะมีกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมี
ขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำรด้อยค่ำ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและ
วิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งน้อย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำย
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดั คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีอำยุกำรให้ประโยชน์ 3 ปี                
5 ปี และ 10 ปี 

5.11 อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน 

บริษทัฯบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนตำมรำคำทุนซ่ึงรวมตน้ทุนกำรท ำรำยกำร 
ภำยหลงักำรรับรู้กำรเร่ิมแรก บริษทัฯจะบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำ
สะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน ซ่ึงค ำนวณ
โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนโดยประมำณ 20 ปี ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนรับรู้
เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

บริษทัฯรับรู้ผลต่ำงระหวำ่งจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยใ์นส่วน
ของก ำไรหรือขำดทุนในปีท่ีตดัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนออกจำกบญัชี 
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5.12 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและ
อุปกรณ์หรือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน หำกมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของ
สินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนหมำยถึง มูลค่ำยุติธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือ
มูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

5.13 ส ำรองประกนัชีวติ 

ส ำรองประกันชีวิตเป็นยอดส ำรองสะสมตั้ งแต่เร่ิมท ำประกันถึงวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนส ำหรับ
กรมธรรม์ท่ีมีผลบงัคบัอยู่ ส ำรองดงักล่ำวตั้งข้ึนส ำหรับชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนและผลประโยชน์ตำม
กรมธรรม์ท่ีประมำณว่ำจะเกิดข้ึนในอนำคตจำกกรมธรรม์ประกนัชีวิตท่ีมีผลบงัคบัอยู่ทั้ งหมด บริษทัฯ
ค ำนวณส ำรองประกนัชีวิตภำยใตส้ัญญำประกนัภยัระยะยำวโดยอำ้งอิงตำมวิธีส ำรองเบ้ียประกนัภยัสุทธิ
ช ำระคงท่ี (Net Level Premium Reserve or NPV) ซ่ึงเป็นวิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยัรวมกบัส ำรอง
เพิ่มเติมส ำหรับควำมเส่ียงจำกกำรท่ีสมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรค ำนวณแตกต่ำงไปจำกประสบกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง
อีกร้อยละ 4 ของเงินส ำรองตำมวธีิเบ้ียประกนัภยัสุทธิช ำระคงท่ี ขอ้สมมติหลกัท่ีใชเ้ก่ียวขอ้งกบัอตัรำมรณะ 
อตัรำเจบ็ป่วย อำยแุละอตัรำคิดลด 

ทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯไดป้ระเมินควำมเพียงพอของส ำรองประกนัชีวติโดยกำรเปรียบเทียบ
มูลค่ำทำงบญัชีกบัมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคต โดยใชส้มมติฐำนท่ีเป็นปัจจุบนั 
มูลค่ำท่ีตอ้งปรับปรุงจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 

5.14 ผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ค้ำงจ่ำย 

ผลประโยชน์ตำมกรมธรรมค์ำ้งจ่ำยบนัทึกเม่ือไดรั้บแจง้หรือเม่ือเขำ้เง่ือนไขในกรมธรรม ์

5.15 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำย 

ค่ำสินไหมทดแทนคำ้งจ่ำยบนัทึกตำมจ ำนวนท่ีจะจ่ำยโดยประมำณกำรค่ำสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บแจง้แต่ยงั
ไม่ได้ช ำระ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนตำมขอ้มูลท่ีมีในช่วงเวลำดงักล่ำว นอกจำกน้ี บริษทัฯยงัได้
พิจำรณำประมำณกำรส ำรองค่ำสินไหมทดแทนคำ้งจ่ำยส ำหรับควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บ
แจง้จำกผูเ้อำประกนัภยั ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน (Incurred but not reported: IBNR) ซ่ึงค ำนวณโดย
วิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ประกันภยั มูลค่ำประมำณกำรสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของ
กรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง 
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5.16 ส ำรองเบีย้ประกนัภัย 

  ส ำรองเบ้ียประกนัภยัประกอบดว้ย ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้และส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงั
ไม่ส้ินสุด 

(ก) ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯบนัทึกส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยไดส้ ำหรับกำร
ประกนัภยัส ำหรับสัญญำระยะสั้นเพิ่มเติมและกำรประกนัภยักลุ่มโดยค ำนวณจำกเบ้ียประกนัภยัสุทธิ
ส ำหรับปีโดยวธีิเฉล่ียรำยเดือน (วธีิเศษหน่ึงส่วนยีสิ่บส่ี) 

(ข) ส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 

ส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด เป็นจ ำนวนเงินท่ีบริษทัฯจดัส ำรองไวเ้พื่อชดใชค้่ำสินไหมทดแทน
ท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคตส ำหรับกำรประกันภัยท่ีย ังมีผลบังคับอยู่ ซ่ึงค ำนวณโดยวิธีกำรทำง
คณิตศำสตร์ประกนัภยั บริษทัฯใชก้ำรประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดของค่ำสินไหมทดแทนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน
ในระยะเวลำเอำประกนัท่ีเหลืออยู ่โดยอำ้งอิงจำกขอ้มูลในอดีต 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะเปรียบเทียบมูลค่ำของส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดกบั
ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้หำกมูลค่ำของส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดสูงกวำ่ส ำรอง
เบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้บริษทัฯจะรับรู้ส่วนต่ำงและแสดงรำยกำรส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่
ส้ินสุดในงบกำรเงิน 

5.17 ผลประโยชน์พนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงำน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือ
เกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอืน่ของพนักงำน 

 โครงกำรสมทบเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำน
จ่ำยสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ
ไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบกองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 
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 โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำย
แรงงำน และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนักงำนอ่ืน ๆ ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือว่ำเงินชดเชยดงักล่ำว
เป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน นอกจำกนั้น บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัให้มี
โครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน ได้แก่ โครงกำรเงินรำงวลักำรปฏิบติังำนครบก ำหนด
ระยะเวลำ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนและ
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit 
Method) โดยไดท้  ำกำรประเมินภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 โครงกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิให้แก่พนักงำนบริษทัฯ เร่ิมรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในวนัให้สิทธิตำมมูลค่ำ
ยติุธรรมของหลกัทรัพยท่ี์ออกให ้ณ วนัท่ีให้สิทธิ ทั้งน้ี บริษทัฯรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุนตลอด
ระยะเวลำท่ีพนกังำนไดรั้บสิทธิ และในขณะเดียวกนับนัทึกเป็นส่วนเพิ่มในรำยกำร “ส ำรองส่วนทุนจำกกำร
จ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของเจำ้ของ โดยบริษทัฯจะโอนรับรู้ “ส ำรองส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้
หุน้เป็นเกณฑ”์ ไปเป็น “ส่วนเกินมูลค่ำหุน้” เม่ือมีกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตำมสัดส่วนของกำรใชสิ้ทธิ 

5.18 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์
ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนวำ่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยำกรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนั
นั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 
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5.19 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ 
ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำหกัค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึก
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือม
รำคำตลอดอำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรืออำยสุัญญำเช่ำแลว้แต่ระยะเวลำใดจะต ่ำกวำ่ 

 สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยใน
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 

5.20 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯและบริษทัย่อย รำยกำรต่ำง ๆ ของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำ
ดว้ยสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น 

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำรสินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ 
วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน  

5.21 ภำษีเงินได้  

  ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

  ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของ
รัฐ โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 
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 ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภำษีเงินได้รอตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุก
รำยกำร แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีรวมทั้งผลขำดทุน
ทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีก ำไรทำง
ภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดังกล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้
ประโยชน ์

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกภำษีเงินได้รอตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของ  

5.22 ตรำสำรอนุพนัธ์  

 สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

 ลูกหน้ีและเจ้ำหน้ีตำมสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำจะถูกแปลงค่ำตำมอัตรำแลกเปล่ียน                
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ก ำไรขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศดงักล่ำวจะ
ถูกบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดข้ึนจำกกำรท ำสัญญำจะถูกตดัจ ำหน่ำย
ดว้ยวธีิเส้นตรงตำมอำยขุองสัญญำ 

สัญญำแลกเปลีย่นเงินตรำต่ำงประเทศ 

 ลูกหน้ีและเจำ้หน้ีตำมสัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศจะถูกแปลงค่ำตำมอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลำรำยงำน ก ำไรขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศดงักล่ำวจะถูกบนัทึก
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  
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5.23 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลักษณะ
เดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมำณ
มูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้มูลท่ี
สำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่ง
ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดั
มูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

5.24 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯและบริษทัย่อย หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุม
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย หรือถูกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่
ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม
ซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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6. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผลกระทบ
ต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

6.1 สัญญำเช่ำ  

 ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำวำ่เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรได้
ใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำวำ่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดโ้อน
หรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

6.2 ค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี/้เงินให้กู้ยมื/เบีย้ประกนัภัยค้ำงรับ 

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี เงินให้กู้ยืมและเบ้ียประกันภัยค้ำงรับ ฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึง
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้  

6.3 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงินท่ีไม่มีกำรซ้ือขำย
ในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำไดใ้นตลำดซ้ือขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำ
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้
ในแบบจ ำลองไดม้ำจำกกำรเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลำด โดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงทำงดำ้นเครดิต (ทั้ง
ของบริษทัฯ และคู่สัญญำ) สภำพคล่อง ขอ้มูลควำมสัมพนัธ์ และกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินในระยะยำว กำรเปล่ียนแปลงของสมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใช้ในกำรค ำนวณ อำจมี
ผลกระทบต่อมูลค่ำยติุธรรมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

6.4 ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะตั้งค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนเผื่อขำยและเงินลงทุนทัว่ไป เม่ือมูลค่ำยติุธรรม
ของเงินลงทุนดงักล่ำวไดล้ดลงอยำ่งมีสำระส ำคญัและเป็นระยะเวลำนำนหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ 
กำรท่ีจะสรุปวำ่เงินลงทุนดงักล่ำวไดล้ดลงอยำ่งมีสำระส ำคญัหรือเป็นระยะเวลำนำนหรือไม่นั้นจ ำเป็นตอ้ง
ใชดุ้ลยพินิจของฝ่ำยบริหำร  
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6.5 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเช่นนั้นเกิดข้ึน 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

6.6 ค่ำควำมนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในกำรบนัทึกและวดัมูลค่ำของค่ำควำมนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้ำ ตลอดจนกำรทดสอบ
กำรด้อยค่ำในภำยหลงั ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำก
สินทรัพย ์รวมทั้งกำรเลือกอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในกำรค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ 

6.7 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้หกัภำษีและ
ขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัฯและบริษทัย่อยจะมีก ำไรทำงภำษีใน
อนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้ง
ประมำณกำรว่ำบริษทัฯและบริษทัย่อยควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด 
โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

6.8 ส ำรองประกนัชีวติ 

 ส ำรองประกันชีวิตค ำนวณตำมวิธีของคณิตศำสตร์ประกันภัย ซ่ึงประมำณจำกข้อสมมติปัจจุบันหรือ         
ขอ้สมมติท่ีก ำหนดตั้งแต่วนัเร่ิมรับประกนั โดยสะทอ้นถึงกำรประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดตำมระยะเวลำในเวลำ
นั้น และปรับเพิ่มด้วยควำมเส่ียงและค่ำกำรเบ่ียงเบน โดยขอ้สมมติหลกัท่ีใช้จะเก่ียวขอ้งกบัอตัรำมรณะ 
อตัรำกำรเจ็บป่วย อำยุและอตัรำคิดลด กำรประมำณเงินส ำรองดงักล่ำวตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ำยบริหำรซ่ึง
สะทอ้นถึงประมำณกำรอยำ่งดีท่ีสุด ณ ขณะนั้น 
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6.9 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำย 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯตอ้งประมำณกำรส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทน
คำ้งจ่ำยโดยแยกพิจำรณำสองส่วน คือ ส่วนของค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนและบริษทัฯไดรั้บรำยงำนควำม
เสียหำยแล้ว และส่วนของควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนแล้วแต่บริษัทฯยงัไม่ได้รับรำยงำน (Incurred but not 
reported: IBNR) ขอ้สมมติท่ีใช้ในวิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยัดงักล่ำวประกอบดว้ยขอ้มูลในอดีตซ่ึง
ไดแ้ก่ กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรค่ำสินไหมทดแทน กำรจ่ำยช ำระค่ำสินไหมทดแทนค่ำสินไหมทดแทน
เฉล่ีย จ ำนวนคร้ังของค่ำสินไหม เป็นตน้ อยำ่งไรก็ตำม ประมำณกำรดงักล่ำวเป็นกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ใน
อนำคต จึงอำจแตกต่ำงกบัผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริงได ้

6.10 ส ำรองควำมเส่ียงภัยทีไ่ม่ส้ินสุด 

ส ำรองประกนัภยัส ำหรับควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดค ำนวณตำมวิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยใช้
กำรประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดของค่ำสินไหมทดแทนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนในระยะเวลำเอำประกนัภยัท่ีเหลืออยู ่           
ซ่ึงกำรประมำณส ำรองดังกล่ำวจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร ซ่ึงอ้ำงอิงจำกข้อมูลในอดีตและ
ประมำณกำรอยำ่งดีท่ีสุด ณ ขณะนั้น 

6.11 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของ
พนักงำน 

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนและตำมโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน
ของพนกังำนประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณ
กำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวน
พนกังำน เป็นตน้ 

6.12 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลย
พินิจในกำรประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่ำจะไม่มีควำมเสียหำยเกิดข้ึนจะไม่เกินกว่ำ
จ ำนวนท่ีไดบ้นัทึกไวแ้ลว้ในงบกำรเงิน  

6.13 ต้นทุนกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 ในกำรประมำณตน้ทุนของกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสิทธิ 
ซ้ือหุ้นซ่ึงรวมถึงขอ้สมมติต่ำง ๆ ท่ีเหมำะสม เช่น อำยขุองสิทธิซ้ือหุ้น ควำมผนัผวนของรำคำหุ้น และอตัรำ
เงินปันผล เป็นตน้ 
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7. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

31 ธนัวำคม 
2558 

31 ธนัวำคม 
2557 

31 ธนัวำคม 
2558 

31 ธนัวำคม 
2557 

เงินสด 6,007 4,224 6,006 4,223 
เงินฝำกธนำคำรประเภทไม่ก ำหนดระยะเวลำจ่ำยคืน 953,358 874,391 939,185 870,300 

เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือส้ินก ำหนดระยะเวลำ 16,480,000 6,950,000 16,480,000 6,950,000 

รวมเงินสดและเงินฝำกสถำบนักำรเงิน 17,439,365 7,828,615 17,425,191 7,824,523 
บวก: เงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีระยะเวลำครบก ำหนด                          

ภำยใน 3 เดือน 5,942,393 3,138,949 5,942,393 3,138,949 
หกั: เงินฝำกธนำคำรและสถำบนักำรเงินที่มีระยะเวลำ

ครบก ำหนดเกินกวำ่ 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดม้ำ (16,280,000) (5,260,000) (16,280,000) (5,260,000) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 7,101,758 5,707,564 7,087,584 5,703,472 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 เงินฝำกออมทรัพย ์เงินฝำกประจ ำ และตัว๋เงินมีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.38 ถึง 
1.75 ต่อปี (31 ธนัวำคม 2557: อตัรำร้อยละ 0.38 ถึง 3.00 ต่อปี) 

8. เบีย้ประกนัภัยค้ำงรับ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ยอดคงเหลือของเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ จ ำแนกอำยุคำ้งช ำระนบัตั้งแต่ 
วนัครบก ำหนดช ำระตำมเครดิตเทอมแสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2558 

 จำกผูเ้อำ จำกตวัแทนและ  
 ประกนัภยั นำยหนำ้ประกนัภยั รวม 

ยงัไม่ถึงก ำหนดรับช ำระ 1,620,699 54,984 1,675,683 
คำ้งช ำระ    
ไม่เกิน 30 วนั 4,676 4,456 9,132 
30 - 60  วนั 22 18,334 18,356 
60 - 90 วนั 28 6,055 6,083 
90 วนั - 1 ปี 163 6,630 6,793 
เกินกวำ่ 1 ปี 640 426 1,066 

รวมเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ 1,626,228 90,885 1,717,113 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2557 

 จำกผูเ้อำ จำกตวัแทนและ  
 ประกนัภยั นำยหนำ้ประกนัภยั รวม 

ยงัไม่ถึงก ำหนดรับช ำระ 1,643,589 36,847 1,680,436 
คำ้งช ำระ    
ไม่เกิน 30 วนั 3,018 23,354 26,372 
30 - 60  วนั 271 14,121 14,392 
60 - 90 วนั 23 1,271 1,294 
90 วนั - 1 ปี 428 1,521 1,949 
เกินกวำ่ 1 ปี 331 459 790 

รวมเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ 1,647,660 77,573 1,725,233 

 ส ำหรับเบ้ียประกันภยัคำ้งรับจำกตวัแทนและนำยหน้ำ บริษทัฯได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรติดตำมหน้ีให้
เป็นไปตำมเครดิตเทอม โดยหน้ีท่ีเกินกว่ำก ำหนดรับช ำระ บริษทัฯไดด้ ำเนินกำรตำมกฎหมำยกบัตวัแทน
และนำยหนำ้เป็นกรณีไป 

 ส ำหรับเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับรำยบุคคลซ่ึงมีมูลค่ำเงินสดและคำ้งรับเกินกว่ำระยะเวลำท่ีบริษทัฯผ่อนผนั
ให้แก่ลูกคำ้ เบ้ียประกนัภยัคำ้งรับดงักล่ำวจะถูกช ำระโดยอตัโนมติัจำกกำรอนุมติัให้กูย้ืมโดยมีกรมธรรม์
ประกนัภยัเป็นประกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัมูลค่ำเงินสดของกรมธรรมด์งักล่ำว 

9. สินทรัพย์จำกกำรประกนัภัยต่อ 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2558 31 ธนัวำคม 2557 
ส ำรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจำกบริษทัประกนัภยัต่อ 372,054 318,471 
เงินคำ้งรับเก่ียวกบักำรประกนัภยัต่อ 527,122 445,314 

สินทรัพยจ์ำกกำรประกนัภยัต่อ 899,176 763,785 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ยอดคงเหลือของเงินคำ้งรับเก่ียวกบักำรประกนัภยัต่อจ ำแนกอำยคุำ้งช ำระ
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2558 31 ธนัวำคม 2557 

ยงัไม่ถึงก ำหนดรับช ำระ 527,122 445,314 

รวมเงินคำ้งรับเก่ียวกบักำรประกนัภยัต่อ 527,122 445,314 

10. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

10.1 เงินลงทุนเพือ่ค้ำ 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2558 

 รำคำทุน 
ก ำไรท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริง 

ขำดทุนที่ยงัไม่
เกิดข้ึนจริง มลูค่ำยติุธรรม 

ร้อยละของเงิน
ลงทุนใน

หลกัทรัพยต่์อ
สินทรัพยร์วม 

หลกัทรัพย์เอกชน      
หุน้ทุน 82,755 14,478 - 97,233 0.04 

หน่วยลงทุน 17,016 1,971 - 18,987 0.01 

รวม 99,771 16,449 - 116,220 0.05 

เงินลงทุนเพือ่ค้ำ  99,771 16,449 - 116,220 0.05 
 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2557 

 รำคำทุน 
ก ำไรท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริง 

ขำดทุนท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริง มลูค่ำยติุธรรม 

ร้อยละของเงิน
ลงทุนใน

หลกัทรัพยต่์อ
สินทรัพยร์วม 

หลกัทรัพย์เอกชน      

หน่วยลงทุน 17,045 25 - 17,070 0.01 

รวม 17,045 25 - 17,070 0.01 

เงินลงทุนเพือ่ค้ำ  17,045 25 - 17,070 0.01 
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10.2 เงินลงทุนเผือ่ขำย 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2558 

 รำคำทุน 
ก ำไรท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริง 

ขำดทุนท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริง มลูค่ำยติุธรรม 

ร้อยละของเงิน
ลงทุนใน

หลกัทรัพยต่์อ
สินทรัพยร์วม 

หลกัทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกจิ      
หุน้ทุน 455,440 271,032 (16,208) 710,264 0.28 
พนัธบตัรรัฐบำลไทย 478,370 37,896 - 516,266 0.21 

รวม 933,810 308,928 (16,208) 1,226,530 0.49 
หลกัทรัพย์เอกชน      

หุน้ทุน 7,702,019 4,655,504 (744,998) 11,612,525 4.65 
หน่วยลงทุน 10,215,576 518,529 (74,788) 10,659,317 4.27 

รวม 17,917,595 5,174,033 (819,786) 22,271,842 8.92 
หลกัทรัพย์ต่ำงประเทศ      

หุน้ทุน 127,812 - (21,882) 105,930 0.04 
หน่วยลงทุน 1,783,848 621,340 (20,568) 2,384,620 0.96 

รวม 1,911,660 621,340 (42,450) 2,490,550 1.00 

เงินลงทุนเผื่อขำย  20,763,065 6,104,301 (878,444) 25,988,922 10.41 
 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2557 

 รำคำทุน 
ก ำไรท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริง 

ขำดทุนที่ยงัไม่
เกิดข้ึนจริง มลูค่ำยติุธรรม 

ร้อยละของเงิน
ลงทุนใน

หลกัทรัพยต่์อ
สินทรัพยร์วม 

หลกัทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกจิ      
หุน้ทุน 394,263 241,306 - 635,569 0.29 
พนัธบตัรรัฐบำลไทย 691,616 50,567 - 742,183 0.34 

รวม 1,085,879 291,873 - 1,377,752 0.63 
หลกัทรัพย์เอกชน      

หุน้ทุน 6,858,733 6,229,110 (187,828) 12,900,015 5.98 
หน่วยลงทุน 5,734,721 183,479 (77,769) 5,840,431 2.71 

รวม 12,593,454 6,412,589 (265,597) 18,740,446 8.69 
หลกัทรัพย์ต่ำงประเทศ      

หน่วยลงทุน 1,320,628 574,055 - 1,894,683 0.88 

รวม 1,320,628 574,055 - 1,894,683 0.88 

เงินลงทุนเผื่อขำย  14,999,961 7,278,517 (265,597) 22,012,881 10.21 
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10.3 เงินลงทุนทีจ่ะถือจนครบก ำหนด 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2558 31 ธนัวำคม 2557 
 

รำคำทุน/รำคำทุน
ตดัจ ำหน่ำย 

ร้อยละของ                          
เงินลงทุนใน
หลกัทรัพย ์                  

ต่อสินทรัพยร์วม 
รำคำทุน/รำคำทุน

ตดัจ ำหน่ำย 

ร้อยละของ                     
เงินลงทุนใน
หลกัทรัพย ์                  

ต่อสินทรัพยร์วม 
หลกัทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกจิ     
พนัธบตัรรัฐบำลไทย 99,348,277 39.80 91,572,879 42.48 
พนัธบตัรองคก์ำรหรือรัฐวสิำหกิจ 15,166,357 6.08 17,055,842 7.91 
หุน้กู ้ 7,038,652 2.82 5,839,817 2.71 
ตัว๋สัญญำใชเ้งิน 2,500,000 1.00 2,500,000 1.16 
รวม 124,053,286 49.70 116,968,538 54.26 

หลกัทรัพย์เอกชน     
ตัว๋สัญญำใชเ้งิน/ตัว๋แลกเงิน 10,167,122 4.07 9,891,752 4.59 
หุน้กู ้ 43,859,088 17.57 38,706,797 17.95 
รวม 54,026,210 21.64 48,598,549 22.54 

หลกัทรัพย์ต่ำงประเทศ     
พนัธบตัร 3,522,923 1.41 2,553,909 1.18 
หุน้กู ้ 2,812,253 1.13 2,125,546 0.99 
ตัว๋แลกเงิน 716,590 0.29 654,481 0.30 
รวม 7,051,766 2.83 5,333,936 2.47 

เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ครบก ำหนด                                                                                                                                                     
เกนิกว่ำ 3 เดอืน     
เงินฝำกธนำคำรพำณิชย ์ 5,380,000 2.16 4,960,000 2.30 
บตัรเงินฝำก 10,900,000 4.37 300,000 0.14 
รวม 16,280,000 6.53 5,260,000 2.44 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด 201,411,262 80.70 176,161,023 81.71 

10.4 เงินลงทุนทัว่ไป 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2558 31 ธนัวำคม 2557 
 

รำคำทุน 

ร้อยละของ                    
เงินลงทุนใน
หลกัทรัพย ์                    

ต่อสินทรัพยร์วม รำคำทุน 

ร้อยละของ                   
เงินลงทุนใน
หลกัทรัพย ์                      

ต่อสินทรัพยร์วม 
เงินลงทุนท่ีไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำด     
ในประเทศ 29,588 0.01 29,588 0.01 
ต่ำงประเทศ 17,074 0.01 17,074 0.01 

รวมเงินลงทุนทัว่ไป 46,662 0.02 46,662 0.02 
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10.5 ระยะเวลำคงเหลอืของตรำสำรหนี ้

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2558 

 ครบก ำหนด  

 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงินลงทุนเผื่อขำย     
หลกัทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกจิ     
พนัธบตัรรัฐบำลไทย - 323,399 154,971 478,370 

บวก: ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - 24,233 13,663 37,896 

รวมเงินลงทุนเผื่อขำย - 347,632 168,634 516,266 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด     
หลกัทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกจิ     
พนัธบตัรรัฐบำลไทย 59,768 4,544,797 94,743,712 99,348,277 
พนัธบตัรองคก์ำรหรือรัฐวสิำหกิจ 59,944 3,086,440 12,019,973 15,166,357 
หุน้กู ้ - 1,962,239 5,076,413 7,038,652 

ตัว๋สัญญำใชเ้งิน - - 2,500,000 2,500,000 

รวม 119,712 9,593,476 114,340,098 124,053,286 

หลกัทรัพย์เอกชน     
ตัว๋สัญญำใชเ้งิน/ตัว๋แลกเงิน 2,290,000 1,300,000 6,577,122 10,167,122 

หุน้กู ้ 1,296,479 5,000,183 37,562,426 43,859,088 

รวม 3,586,479 6,300,183 44,139,548 54,026,210 

หลกัทรัพย์ต่ำงประเทศ     
พนัธบตัร 358,187 1,088,139 2,076,597 3,522,923 
หุน้กู ้ 210,000 652,662 1,949,591 2,812,253 

ตัว๋แลกเงิน - - 716,590 716,590 

รวม 568,187 1,740,801 4,742,778 7,051,766 

เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ครบก ำหนด                   
เกนิกว่ำ 3 เดอืน     
เงินฝำกธนำคำรพำณิชย ์ 3,980,000 1,400,000 - 5,380,000 

บตัรเงินฝำก 4,600,000 6,300,000 - 10,900,000 

รวม 8,580,000 7,700,000 - 16,280,000 

รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด 12,854,378 25,334,460 163,222,424 201,411,262 
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 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2557 

 ครบก ำหนด  

 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงินลงทุนเผื่อขำย     
หลกัทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกจิ     
พนัธบตัรรัฐบำลไทย - 536,046 155,570 691,616 

บวก: ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - 38,481 12,086 50,567 

รวมเงินลงทุนเผื่อขำย - 574,527 167,656 742,183 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด     
หลกัทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกจิ     
พนัธบตัรรัฐบำลไทย - 5,899,995 85,672,884 91,572,879 
พนัธบตัรองคก์ำรหรือรัฐวสิำหกิจ 1,841,552 2,444,346 12,769,944 17,055,842 
หุน้กู ้ 519,835 1,333,410 3,986,572 5,839,817 

ตัว๋สัญญำใชเ้งิน - - 2,500,000 2,500,000 

รวม 2,361,387 9,677,751 104,929,400 116,968,538 

หลกัทรัพย์เอกชน     
ตัว๋สัญญำใชเ้งิน/ตัว๋แลกเงิน 78,662 2,050,000 7,763,090 9,891,752 

หุน้กู ้ 915,769 3,036,217 34,754,811 38,706,797 

รวม 994,431 5,086,217 42,517,901 48,598,549 

หลกัทรัพย์ต่ำงประเทศ     
พนัธบตัร 163,771 983,993 1,406,145 2,553,909 
หุน้กู ้ - 651,332 1,474,214 2,125,546 

ตัว๋แลกเงิน - - 654,481 654,481 

รวม 163,771 1,635,325 3,534,840 5,333,936 

เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ครบก ำหนด                    
เกนิกว่ำ 3 เดอืน     
เงินฝำกธนำคำรพำณิชย ์ 3,560,000 1,400,000 - 4,960,000 

บตัรเงินฝำก 300,000 - - 300,000 

รวม 3,860,000 1,400,000 - 5,260,000 

รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด 7,379,589 17,799,293 150,982,141 176,161,023 
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10.6 เงินลงทุนในตรำสำรหนีท้ีม่ีอนุพนัธ์แฝง (Structured notes) 

 เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีมีอนุพันธ์แฝง ท่ีบริษัทฯจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด                
มีดงัต่อไปน้ี 

(ก) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมีเงินลงทุนในตัว๋สัญญำใช้เงินและตัว๋แลกเงินจ ำนวน
รวม 600 ลำ้นบำท และ 600 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงออกโดยธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศและสำขำของ
ธนำคำรพำณิชยต่์ำงประเทศ อำยุคงเหลือประมำณ 4 - 13 ปี และ 5 - 14 ปี ตำมล ำดบั และมีเง่ือนไข
โดยผูอ้อกตรำสำรมีสิทธิในกำรช ำระคืนก่อนก ำหนดหรือเรียกเงินฝำกเพิ่ม  

(ข) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมีเงินลงทุนในตัว๋สัญญำใช้เงินและตัว๋แลกเงินจ ำนวน
รวม 2,290 ลำ้นบำท และ 2,050 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงออกโดยสำขำของธนำคำรพำณิชยต่์ำงประเทศ       
มีอำยคุงเหลือประมำณ 1 ปี และ 2 ปี ตำมล ำดบั และมีเง่ือนไขโดยผูอ้อกตรำสำรมีสิทธิในกำรช ำระคืน
ก่อนก ำหนดและทยอยฝำกเงินเพิ่มทุกเดือน และบริษัทฯจะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียเม่ือครบ
ก ำหนดตำมสัญญำ 

(ค) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมีเงินลงทุนในตัว๋สัญญำใช้เงินและตัว๋แลกเงินจ ำนวน
รวม 3,600 ลำ้นบำท และ 3,600 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงออกโดยสำขำของธนำคำรพำณิชยต่์ำงประเทศ       
มีอำยุคงเหลือประมำณ 4 - 7 ปี และ 5 - 8 ปี ตำมล ำดบั และมีดอกเบ้ียอำ้งอิงกบัอตัรำผลตอบแทนพนัธบตัร
รัฐบำล (CMT Index) 

(ง) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมีเงินลงทุนในตัว๋สัญญำใช้เงินและตัว๋แลกเงินจ ำนวนรวม 
2,879 ลำ้นบำท และ 2,805 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงออกโดยสำขำของธนำคำรพำณิชยต่์ำงประเทศ มี
อำยุคงเหลือประมำณ 4 - 13 ปี และ 6 - 14 ปี ตำมล ำดบั และมีเง่ือนไขของกำรเวนคืนตัว๋ เม่ือเกิด Credit Event 
กบัหลกัทรัพยอ์ำ้งอิง 

(จ) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมีเงินลงทุนในตัว๋สัญญำใชเ้งินและตัว๋แลกเงินจ ำนวนรวม 798 
ล้ำนบำท และ 758 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  ซ่ึงออกโดยสำขำของธนำคำรพำณิชย์ต่ำงประเทศ มีอำยุ
คงเหลือประมำณ 18 ปี และ 19 ปี ตำมล ำดบั โดยธนำคำรดงักล่ำววำงพนัธบตัรรัฐบำลคิดเป็นอตัรำ
ร้อยละ 70 - 80 ของมูลค่ำตัว๋สัญญำใช้เงินและตัว๋แลกเงินท่ีออกเพื่อเป็นหลกัประกนั และมีเง่ือนไข
ของกำรเวนคืนตัว๋สัญญำใช้เงินและตัว๋แลกเงินดงักล่ำวเม่ือเกิดผลกระทบจำกเครดิต (Credit Event) 
กบัหลกัทรัพยอ์ำ้งอิง 

  เงินลงทุนในตั๋วสัญญำใช้เงินและตั๋วแลกเงินดังกล่ำวข้ำงต้นมีองค์ประกอบของอนุพันธ์แฝงท่ีไม่มี
ควำมสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัตรำสำรหลกัยกเวน้เงินลงทุนตำม (ข) ขำ้งตน้ 
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10.7 เงินลงทุนทีต่ิดภำระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมีพนัธบตัรรัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ ซ่ึงมีรำคำทุนหรือทุนตดั
จ ำหน่ำยจ ำนวนรวม 48,190 ล้ำนบำท และ 41,461 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ วำงไวก้ับนำยทะเบียนเพื่อเป็น
หลกัทรัพยป์ระกนัและเงินส ำรองตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 36 และ 37 

10.8 ก ำไรจำกเงินลงทุน 

ก ำไรจำกเงินลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  

 2558 2557 
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน   
 เงินลงทุนเพ่ือคำ้ 4,131 5,607 
 เงินลงทุนเผื่อขำย 999,946 1,500,034 
 เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด 159,049 9,095 
รวม 1,163,126 1,514,736 

10.9 ส่วนเกนิทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเผือ่ขำย 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2558 2557 
ส่วนเกินทุนจำกกำรวดัมลูค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย ณ วนัตน้ปี 6,923,223 5,489,072 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวดัมลูค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย (1,047,192) 2,290,467 
โอนก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนเผื่อขำยระหวำ่งปีไปรับรู้           
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน (893,574) (856,316) 

ส่วนเกินกวำ่ทุนจำกกำรวดัมลูค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย ณ วนัส้ินปี 4,982,457 6,923,223 
หกั: ภำษีเงินได ้ (996,491) (1,384,645) 
ส่วนเกินกวำ่ทุนจำกกำรวดัมลูค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย - สุทธิจำก
ภำษีเงินได ้ 3,985,966 5,538,578 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตำมท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มี
รำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

บริษทั 
ทุนที่ออกและ                  
เรียกช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 

 31 
ธนัวำคม

2558 

31 
ธนัวำคม

2557 

31 
ธนัวำคม

2558 

31 
ธนัวำคม

2557 

31 
ธนัวำคม

2558 

31 
ธนัวำคม

2557 

   ร้อยละ ร้อยละ   
บริษทั บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ จ  ำกดั 24,000 4,000 99 99 23,760 3,960 

12. เงินให้กู้ยมืและดอกเบีย้ค้ำงรับ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ยอดคงเหลือของเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรับโดยจ ำแนกอำยุตำมเงิน
ตน้และดอกเบ้ียท่ีคำ้งช ำระแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2558 

ระยะเวลำคำ้งช ำระ กรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั ทรัพยสิ์นจ ำนองเป็นประกนั อ่ืน ๆ รวม 

  ดอกเบ้ีย  ดอกเบ้ีย  ดอกเบ้ีย  ดอกเบ้ีย  

 เงินตน้ คำ้งรับ(1) เงินตน้ คำ้งรับ(1) เงินตน้ คำ้งรับ(1) เงินตน้ คำ้งรับ(1) รวม 

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 5,480,866 424,031 618,924 945 16,044 - 6,115,834 424,976 6,540,810 
เกินกวำ่ก ำหนดช ำระ          

นอ้ยกวำ่ 6 เดือน - - 22,336 107 61 - 22,397 107 22,504 
มำกกวำ่ 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 
หกั: คำ่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - - (560) (79) - - (560) (79) (639) 

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

(1) แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของ “รำยไดจ้ำกกำรลงทุนคำ้งรับ - สุทธิ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2557 

ระยะเวลำคำ้งช ำระ กรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั ทรัพยสิ์นจ ำนองเป็นประกนั อ่ืน ๆ รวม 

  ดอกเบ้ีย  ดอกเบ้ีย  ดอกเบ้ีย  ดอกเบ้ีย  

 เงินตน้ คำ้งรับ(1) เงินตน้ คำ้งรับ(1) เงินตน้ คำ้งรับ(1) เงินตน้ คำ้งรับ(1) รวม 

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 4,250,986 299,022 444,824 820 15,605 - 4,711,415 299,842 5,011,257 
เกินกวำ่ก ำหนดช ำระ          

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

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

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

(1) แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของ “รำยไดจ้ำกกำรลงทุนคำ้งรับ - สุทธิ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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 เงินให้กูย้ืมโดยมีกรมธรรม์ประกนัภยัเป็นประกนัเป็นเงินให้กูย้ืมแก่ผูเ้อำประกนั โดยให้กูใ้นวงเงินไม่เกิน
มูลค่ำเงินสดของกรมธรรม์ และคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 4.50 - 8.00 ต่อปี ซ่ึงเป็นอตัรำดอกเบ้ียท่ีได้รับ
กำรอนุมติัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั 

 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน ก ำหนดวงเงินกู้ยืมให้แก่พนักงำนแต่ละรำยโดยกรณีบุคคลค ้ ำประกนัด้วยวงเงิน
สูงสุดท่ี 0.1 ลำ้นบำท ซ่ึงคิดอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 6.00 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 เงินให้กูย้ืม
แก่พนกังำนมีจ ำนวนเงิน 16 ลำ้นบำท และ 16 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

 เงินให้กูย้ืมแก่พนกังำนกรณีมีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัจ ำนวนเงินสูงสุดท่ี 50 เท่ำของเงินเดือนรำยเดือน ซ่ึงคิด
อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.00 - 6.00 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 เงินให้กูย้ืมแก่พนกังำนกรณีมี
หลกัทรัพยค์  ้ำประกนัมีจ ำนวนเงิน 54 ลำ้นบำท และ 53 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

13. ทีด่ิน อำคำร และอุปกรณ์ 
       (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
    เคร่ืองตกแต่ง     

  
อำคำรและ

ส่วนปรับปรุง  
ติดตั้งและ
อุปกรณ ์  ทรัพยสิ์น งำนระหวำ่ง  

 ท่ีดิน อำคำร อำคำรชุด ส ำนกังำน ยำนพำหนะ รอกำรขำย ก่อสร้ำง รวม 
         
รำคำทุน         
1 มกรำคม 2557 118,612 344,259 36,633 476,362 31,067 6,685 11,519 1,025,137 
ซ้ือเพิ่ม 48,199 6,611 - 27,584 4,666 - 39,049 126,109 
จ ำหน่ำย - - - (9,309) (9,758) (2,285) - (21,352) 
โอนเขำ้ (ออก) - 8,022 - - - - (8,022) - 
31 ธนัวำคม 2557 166,811 358,892 36,633 494,637 25,975 4,400 42,546 1,129,894 
ซ้ือเพิ่ม 83,416 44,327 - 63,500 2,434 - 32,683 226,360 
จ ำหน่ำย - - - (19,227) (1,293) (4,400) - (24,920) 
โอนเขำ้ (ออก) - 34,637 - 7,423 - - (42,060) - 
31 ธนัวำคม 2558 250,227 437,856 36,633 546,333 27,116 - 33,169 1,331,334 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
1 มกรำคม 2557 - 260,060 18,623 398,714 19,287 1,765 - 698,449 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ         
   ส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - - (9,261) (9,758) - - (19,019) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 15,337 1,831 40,551 3,432 70 - 61,221 
31 ธนัวำคม 2557 - 275,397 20,454 430,004 12,961 1,835 - 740,651 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ         
   ส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - - (19,135) (869) (1,835) - (21,839) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 23,682 1,832 36,222 3,576 - - 65,312 
31 ธนัวำคม 2558 - 299,079 22,286 447,091 15,668 - - 784,124 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
31 ธนัวำคม 2557 166,811 83,495 16,179 64,633 13,014 2,565 42,546 389,243 

31 ธนัวำคม 2558 250,227 138,777 14,347 99,242 11,448 - 33,169 547,210 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี         
2557        61,221 

2558        65,312 
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       (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

    เคร่ืองตกแต่ง     

  
อำคำรและ

ส่วนปรับปรุง  
ติดตั้งและ
อุปกรณ ์  ทรัพยสิ์น งำนระหวำ่ง  

 ท่ีดิน อำคำร อำคำรชุด ส ำนกังำน ยำนพำหนะ รอกำรขำย ก่อสร้ำง รวม 

         
รำคำทุน         
1 มกรำคม 2557 118,612 344,259 36,633 476,264 31,067 6,685 11,519 1,025,039 
ซ้ือเพิ่ม 48,199 6,611 - 27,584 4,666 - 39,049 126,109 
จ ำหน่ำย - - - (9,309) (9,758) (2,285) - (21,352) 

โอนเขำ้ (ออก) - 8,022 - - - - (8,022) - 

31 ธนัวำคม 2557 166,811 358,892 36,633 494,539 25,975 4,400 42,546 1,129,796 
ซ้ือเพิ่ม 83,416 44,173 - 63,412 2,434 - 32,683 226,118 
จ ำหน่ำย - - - (19,227) (1,293) (4,400) - (24,920) 

โอนเขำ้ (ออก) - 34,637 - 7,423 - - (42,060) - 

31 ธนัวำคม 2558 250,227 437,702 36,633 546,147 27,116 - 33,169 1,330,994 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
1 มกรำคม 2557 - 260,060 18,623 398,690 19,287 1,765 - 698,425 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ         
   ส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - - (9,261) (9,758) - - (19,019) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 15,337 1,831 40,520 3,432 70 - 61,190 

31 ธนัวำคม 2557 - 275,397 20,454 429,949 12,961 1,835 - 740,596 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ         
   ส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - - (19,135) (869) (1,835) - (21,839) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 23,659 1,832 36,184 3,576 - - 65,251 

31 ธนัวำคม 2558 - 299,056 22,286 446,998 15,668 - - 784,008 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         

31 ธนัวำคม 2557 166,811 83,495 16,179 64,590 13,014 2,565 42,546 389,200 

31 ธนัวำคม 2558 250,227 138,646 14,347 99,149 11,448 - 33,169 546,986 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี         

2557        61,190 

2558        65,251 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้
แต่ยงัใช้งำนอยู ่รำคำทุนเดิมก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 501 
ลำ้นบำท และ 475 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

(หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม 

 

 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหวำ่งพฒันำ รวม 

     
รำคำทุน     
1 มกรำคม 2557  78,455 278 78,733 
เพ่ิมข้ึน  3,350 1,418 4,768 
โอนออก  - (1,119) (1,119) 

31 ธนัวำคม 2557  81,805 577 82,382 
เพ่ิมข้ึน  20,624 959 21,583 
โอนออก  - (1,100) (1,100) 

31 ธนัวำคม 2558  102,429 436 102,865 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม     
1 มกรำคม 2557  59,286 - 59,286 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี  10,277 - 10,277 

31 ธนัวำคม 2557  69,563 - 69,563 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี  9,189 - 9,189 

31 ธนัวำคม 2558  78,752 - 78,752 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี     
31 ธนัวำคม 2557  12,242 577 12,819 

31 ธนัวำคม 2558  23,677 436 24,113 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี     
2557    10,277 

2558    9,189 
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 (หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหวำ่งพฒันำ รวม 

     
รำคำทุน     
1 มกรำคม 2557  78,455 278 78,733 
เพ่ิมข้ึน  3,350 1,418 4,768 
โอนออก  - (1,119) (1,119) 

31 ธนัวำคม 2557  81,805 577 82,382 
เพ่ิมข้ึน  20,543 959 21,502 
โอนออก  - (1,100) (1,100) 

31 ธนัวำคม 2558  102,348 436 102,784 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม     
1 มกรำคม 2557  59,286 - 59,286 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี  10,277 - 10,277 

31 ธนัวำคม 2557  69,563 - 69,563 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี  9,185 - 9,185 

31 ธนัวำคม 2558  78,748 - 78,748 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี     
31 ธนัวำคม 2557  12,242 577 12,819 

31 ธนัวำคม 2558  23,600 436 24,036 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี     
2557    10,277 

2558    9,185 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ซ่ึงตดัจ ำหน่ำยเต็ม
มูลค่ำแลว้แต่ยงัคงใชง้ำนอยูโ่ดยรำคำทุนเดิมก่อนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนรวม
ประมำณ 56 ล้ำนบำท และ 50 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  (เฉพำะบริษัทฯ : 56 ล้ำนบำท และ 50 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั) 
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15. อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน 

 มูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อำคำรส ำนกังำนใหเ้ช่ำ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558:  
รำคำทุน 21,303 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (356) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 20,947 

 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 
และ 2557 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี - 
ซ้ือสินทรัพย ์ 21,303 
ค่ำเส่ือมรำคำ (356) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 20,947 

มูลค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2558 
อำคำรส ำนกังำนใหเ้ช่ำ 17,497 

มูลค่ำยุติธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระโดยใชเ้กณฑ์วิธีวเิครำะห์มูลค่ำจำกตน้ทุน (Cost Approach) 
ส ำหรับอำคำรส ำนักงำนให้เช่ำ คือ กำรประมำณกำรต้นทุนในกำรสร้ำงอำคำรทดแทนใหม่ตำมรำคำ            
ณ ปัจจุบนั แลว้หกัลบดว้ยค่ำเส่ือมรำคำตำมอำยกุำรใชง้ำน และบวกดว้ยมูลค่ำตลำดของท่ีดิน 
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16. สินทรัพย์/หนีสิ้นภำษีเงินได้รอตัดบัญชีและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

16.1 สินทรัพย์/หนีสิ้นภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี ประกอบด้วยผลกระทบทำงภำษี                
ท่ีเกิดจำกรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 

ส่วนเปล่ียนแปลงในสินทรัพย/์
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                           
31 ธนัวำคม 

 2558 2557 2558 2557 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     
ส ำรองประกนัชีวติ 3,333,531 2,814,190 519,341(1) 1,795,185(1) 
ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนคำ้งจ่ำย 13,335 19,309 (5,974)(1) 3,824(1) 
ส ำรองผลประโยชน์พนกังำนระยะยำว 35,710 33,548 2,162(3) 2,006(3) 

อ่ืน ๆ 353 255 98(1) - 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 3,382,929 2,867,302 515,627 1,801,015 

หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี     
เงินลงทุนเพื่อคำ้ 3,519 235 3,284(1) 1(1) 

เงินลงทุนเผือ่ขำย 996,491 1,384,645 (388,154)(2) 286,831(2) 

หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 1,000,010 1,384,880 (384,870) 286,832 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ 2,382,919 1,482,422   
(1) แสดงในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
(2) แสดงในส่วนของก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 
(3) แสดงในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนและส่วนของก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 1,931 พนับำท และ 231 พนับำท ตำมล ำดบั (2557: แสดงใน

ส่วนของก ำไรหรือขำดทุนและส่วนของก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 4,989 พนับำท และ (2,983) พนับำท ตำมล ำดบั) 
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16.2 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2558 2557 

  (ปรับปรุงใหม่) 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:   
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 1,286,285 2,245,926 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 4,475 1,541 
ภำษีเงนิได้รอตดับัญชี:    
ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำร                      

ผลแตกต่ำงชัว่ครำว (512,112) (1,803,997) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  778,648 443,470 

 รำยกำรกระทบยอดก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีดงัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2558 2557 2558 2557 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 4,886,728 3,093,261 4,891,966 3,096,254 

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 15%, 20% 15%, 20% 20% 20% 
จ ำนวนภำษีตำมอตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 977,346 618,652 978,393 619,251 
ผลกระทบทำงภำษีสุทธิของรำยไดห้รือ

ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ถือเป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำย
ทำงภำษี (203,173) (176,723) (204,220) (177,322) 

รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ของปีก่อน 4,475 1,541 4,475 1,541 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในส่วนของก ำไร
หรือขำดทุน 778,648 443,470 778,648 443,470 
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จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2558 2557 

  (ปรับปรุงใหม่) 
ภำษีเงินไดท่ี้เกิดจำก   

(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย 566,868 (108,567) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำยเงินลงทุนเผื่อขำยท่ีโอนไปรับรู้                          
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน (178,715) (178,263) 

(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั 231 (2,983) 

ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นส่วนของ (ก ำไร) ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 388,384 (289,813) 

17. สินทรัพย์อืน่ 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

31 ธนัวำคม 
2558 

31 ธนัวำคม 
2557 

31 ธนัวำคม 
2558 

31 ธนัวำคม 
2557 

หลกัประกนัตรำสำรอนุพนัธ์ 336,000 - 336,000 - 
ค่ำเช่ำอำคำรจ่ำยล่วงหนำ้ 58,030 69,824 58,030 69,824 
เงินมดัจ ำ 48,138 62,705 48,072 62,705 
ลกูหน้ีตำมสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้และแลกเปล่ียน
เงินตรำต่ำงประเทศ 231 24,963 231 24,963 

ลกูหน้ีจำกกำรขำยเงินลงทุน 69,705 10,344 69,705 10,344 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 12,567 9,768 12,567 9,768 
อ่ืน ๆ 22,801 9,263 20,193 12,898 
รวมสินทรัพยอ่ื์น 547,472 186,867 544,798 190,502 
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18. เจ้ำหนีบ้ริษัทประกนัภัยต่อ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมียอดคำ้งเจ้ำหน้ีบริษทัประกันภยัต่อจ ำแนกตำมประเภท
หน้ีสิน ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2558 31 ธนัวำคม 2557 
เบ้ียประกนัภยัต่อคำ้งจ่ำย 495,315 379,722 
รวมเจำ้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 495,315 379,722 

19. ส ำรองประกนัชีวติ  

บริษทัฯมีรำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงในส ำรองประกนัชีวติ ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2558 2557 
ยอดคงเหลือตน้ปี 177,434,671 136,616,421 
ส ำรองประกนัภยัส ำหรับเบ้ียรับในงวดและส ำรองท่ีเพ่ิมข้ึน
ส ำหรับกรมธรรมท่ี์ยงัมีผลบงัคบั ผลประโยชนแ์ละ                      
ค่ำสินไหมทดแทนอ่ืน ๆ  43,689,750 51,630,019 

ผลประโยชนจ่์ำยตำมกรมธรรมส์ ำหรับกำรตำย                        
กำรครบก ำหนด กำรเวนคืนกรมธรรม ์ผลประโยชน์
และค่ำสินไหมทดแทนอ่ืน ๆ  (13,816,213) (10,811,769) 

ยอดคงเหลือปลำยปี 207,308,208 177,434,671 



39 

20. ผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ค้ำงจ่ำย  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมีรำยละเอียดผลประโยชน์ตำมกรมธรรมค์ำ้งจ่ำย ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2558 31 ธนัวำคม 2557 
เงินค่ำมรณกรรม 103,180 100,173 
เงินครบก ำหนด 43,085 13,665 
เงินเวนคืน 3,824 3,229 
รวมผลประโยชนต์ำมกรมธรรมค์ำ้งจ่ำย 150,089 117,067 

21. ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำย 

บริษทัฯมีรำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงในค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนคำ้งจ่ำย ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2558 2557 
ยอดคงเหลือตน้ปี 315,052 299,680 
ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหม
ทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวำ่งปี 1,734,751 1,770,506 

ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหม
ทดแทนจ่ำยระหวำ่งปี (1,729,447) (1,755,134) 

ยอดคงเหลือปลำยปี 320,356 315,052 
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22. ส ำรองเบีย้ประกนัภัย 

22.1  ส ำรองเบีย้ประกนัภัยทีย่งัไม่ถือเป็นรำยได้  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2558 2557 
ยอดคงเหลือตน้ปี 1,056,888 1,021,135 
เบ้ียประกนัภยัรับส ำหรับปี 2,954,373 2,897,001 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยไดใ้นปี (2,936,407) (2,861,248) 
ยอดคงเหลือปลำยปี 1,074,854 1,056,888 

22.2  ส ำรองควำมเส่ียงภัยทีย่งัไม่ส้ินสุด    

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2558 2557 

ยอดคงเหลือตน้ปี 711,715 640,707 
ประมำณกำรค่ำสินไหมท่ีจะเกิดข้ึนในระหวำ่งปี 1,970,603 2,064,991 
ควำมเส่ียงภยัท่ีหมดส้ินไปแลว้ในระหวำ่งปี (1,999,392) (1,993,983) 
ยอดคงเหลือปลำยปี 682,926 711,715 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 บริษทัฯไม่มีกำรตั้งส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด เน่ืองจำกส ำรอง
ควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดท่ีประมำณข้ึนของบริษทัฯมีจ ำนวนต ่ำกว่ำส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็น
รำยได ้

23. ผลประโยชน์พนักงำนค้ำงจ่ำย 

    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2558 31 ธนัวำคม 2557 31 ธนัวำคม 2558 31 ธนัวำคม 2557 

ผลประโยชน์ระยะสั้นคำ้งจ่ำย 176,971 160,794 175,957 159,984 
ส ำรองผลประโยชน์พนกังำนระยะยำว 179,646 168,620 178,550 167,734 

รวมผลประโยชน์พนกังำนคำ้งจ่ำย 356,617 329,414 354,507 327,718 
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 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงำนเม่ือออกจำกงำนและ
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 แสดงไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2558 2557 2558 2557 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำนต้นปี 168,620 157,711 167,734 157,711 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน :     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 19,356 26,886 19,138 26,733 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 6,323 6,587 6,290 6,557 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:     
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้
สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ (8,390) (18,511) (8,340) (18,511) 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้
สมมติทำงกำรเงิน  6,651 2,775 6,602 2,775 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำก
ประสบกำรณ์ (2,717) (40) (2,749) (40) 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี (10,125) (7,491) (10,125) (7,491) 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรเพ่ิมสดัส่วนกำรถือหุน้
ในบริษทัยอ่ย - 703 - - 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำนปลำยปี 179,718 168,620 178,550 167,734 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปีข้ำงหน้ำ เป็น
จ ำนวนประมำณ 3.5 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จ ำนวน 3.5 ลำ้นบำท) (2557: จ ำนวน 10.0 ล้ำน
บำท งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จ  ำนวน 10.0 ลำ้นบำท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมำณ 23 ปี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 23 ปี) (31 ธนัวำคม 2557: 24 ปี งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร: 24 ปี) 
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 ขอ้สมมติท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 2558 2557 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลดส ำหรับโครงกำร

ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 
3.75% 4.25% 3.75% 4.25% 

อตัรำคิดลดส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชนร์ะยะยำวอ่ืน 

3.75% 3.75% 3.75% 3.75% 

อตัรำเงินเฟ้อของรำคำทองรูปพรรณ 6.00% 5.00% 6.00% 5.00% 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวน

พนกังำน (ข้ึนอยูก่บัช่วงอำยขุอง
พนกังำน) 3.20%, 9.30% 2.80%, 7.75% 3.20%, 9.30% 2.80%, 7.75% 

รำคำทองรูปพรรณต่อน ้ำหนกั 1 บำท 
(บำท) 19,000 19,000 19,000 19,000 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 

  งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน                  

เฉพำะกิจกำร 

 

ขอ้สมมติ
เปล่ียนแปลง
เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

จ ำนวน
ผลประโยชน์
เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

จ ำนวน
ผลประโยชน์

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 
 (ร้อยละต่อปี)   
อตัรำคิดลด 0.25% (4,889) (4,861) 
 (0.25%) 5,089 5,058 
อตัรำเงินเฟ้อของรำคำทอง 0.25% 482 481 
 (0.25%) (471) (470) 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 0.25% 4,407 4,380 
 (0.25%) (4,256) (4,229) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 10.00% (7,011) (6,971) 
 (10.00%) 6,705 6,668 
รำคำทองรูปพรรณต่อน ้ำหนกั 1 บำท  10.00% 3,063 3,052 
 (10.00%) (2,784) (2,774) 
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24. หนีสิ้นอืน่  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2558 31 ธนัวำคม 2557 31 ธนัวำคม 2558 31 ธนัวำคม 2557 
เจำ้หน้ีตำมสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้            
   และแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 2,912,292 1,024,799 2,912,292 1,024,799 
ค่ำบ ำเหน็จคำ้งจ่ำย 468,619 460,839 468,199 460,551 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 387,177 316,853 386,076 316,020 
เบ้ียประกนัภยัท่ีไดรั้บเงินแลว้แต่                                    
กรมธรรมย์งัไม่อนุมติั 301,943 101,961 301,943 101,961 

เงินรับรอกำรโอนบญัชี 64,634 80,763 64,634 80,763 
ภำษีธุรกิจเฉพำะคำ้งจ่ำย 135,416 117,728 135,416 117,728 
เจำ้หน้ีกรณียกเวน้ค่ำเบ้ียประกนัภยั 93,047 93,757 93,047 93,757 
เงินคำ้งจ่ำยจำกกำรซ้ือหลกัทรัพย ์ 51,123 6,183 51,123 6,183 
ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยคำ้งจ่ำย 30,248 23,263 30,248 23,263 
อ่ืน ๆ 24,353 12,556 21,690 10,924 
รวมหน้ีสินอ่ืน 4,468,852 2,238,702 4,464,668 2,235,949 

25. ทุนทีอ่อกและช ำระแล้ว/ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น 

รำยกำรกระทบยอดส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   ส ำรองส่วนทุน 
   จำกกำรจ่ำยโดยใช ้

 หุ้นสำมญัท่ีออกและช ำระแลว้ ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น หุ้นเป็นเกณฑ ์

 

จ ำนวนหุ้น                   
(พนัหุ้น) พนับำท พนับำท พนับำท 

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 1,697,850 1,697,850 2,987,540 103,822 
ค่ำใชจ่้ำยจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์-                 
(หมำยเหตุ 26) 5,961 5,961 143,059 24,339 

โอนส ำรองส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็น 
   เกณฑ ์เป็นส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำร 
   ใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 - - 89,327 (89,327) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัปลำยปี 1,703,811 1,703,811 3,219,926 38,834 
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26. กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2 ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกำยน 2550 มีมติอนุมติัให้ออกใบส ำคญั
แสดงสิทธิรุ่นท่ี 1 ชนิดระบุช่ือและโอนเปล่ียนมือไม่ไดเ้พื่อกำรเสนอขำยแก่พนกังำนจ ำนวน 20 ลำ้นหน่วย 
โดยในรุ่นท่ี 1 มีกำรจดัสรรทั้งส้ิน 12.85 ลำ้นหน่วย คงเหลือสิทธิท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรจ ำนวน 7.15 ลำ้นหน่วย 
โดยมติของท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2554 อนุมติัให้ยกเลิกใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 1 
จ  ำนวน 7.15 ลำ้นหน่วยดงักล่ำว และอนุมติัให้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 ชนิดระบุช่ือและโอนเปล่ียน
มือไม่ไดจ้  ำนวน 7.15 ลำ้นหน่วยแทน และไดมี้กำรจดัสรรให้พนกังำนโดยก ำหนดให้วนัท่ี 1 เมษำยน 2555 
เป็นวนัใหสิ้ทธิแก่พนกังำนและ/หรือผูบ้ริหำร  

 รำยละเอียดกำรอนุมติักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่พนกังำนสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนัหน่วย) 

อนุมติัโดยคณะกรรมกำรบริหำรของบริษทัฯ 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
ใบส ำคญัแสดง
สิทธิรุ่นท่ี 1 

ใบส ำคญัแสดง
สิทธิรุ่นท่ี 2 รวม 

 เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภำคม 2551 11,500 - 11,500 
 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหำคม 2552 1,350 - 1,350 
 เม่ือวนัท่ี 22 กมุภำพนัธ์ 2555 - 7,150 7,150 

รวม 12,850 7,150 20,000 

 ทั้งน้ี ใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวมีอำยุ 5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือเม่ือพน้สภำพกำร
เป็นพนกังำนของบริษทัฯโดยมีอตัรำใชสิ้ทธิคือ ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัไดจ้  ำนวน 
1 หุ้น ในรำคำใช้สิทธิเท่ำกบัรำคำ 13.50 บำท ส ำหรับใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 1 และ 35.00 บำท ส ำหรับ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 โดยสำมำรถใช้สิทธิคร้ังแรกเม่ือครบ 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บใบส ำคญัแสดง
สิทธิ 

 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 5/2557 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหำคม 2557 มีมติอนุมติักำรปรับปรุงรำคำกำรใช้
สิทธิและอตัรำกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกให้แก่พนกังำนทั้ง 2 รุ่นท่ีไดรั้บผลกระทบจำกกำร
จ่ำยเงินปันผลเป็นหุ้น โดยอตัรำกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิจะถูกปรับจำก 1 ใบส ำคญัแสดงสิทธิต่อ
หุน้สำมญั 1 หุน้เป็น 1 ใบส ำคญัแสดงสิทธิต่อหุน้สำมญั 1.40 หุน้ และรำคำใชสิ้ทธิจะถูกปรับจำก 13.50 บำท 
และ 35.00 บำท เป็น 9.6429 บำท และ 25.00 บำท ส ำหรับใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 1 และใบส ำคญัแสดง
สิทธิรุ่นท่ี 2 ตำมล ำดบั 
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 เน่ืองจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 ไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นภำยหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 
2554 ซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 2 เ ร่ืองกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์มีผลบงัคบัใช้แล้ว 
บริษทัฯ จึงไดค้  ำนวณมูลค่ำยุติธรรมของของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วนัออกสิทธิเฉล่ียเท่ำกบั 20.45 บำทต่อหุ้น เพื่อ
บนัทึกค่ำใชจ่้ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑเ์พื่อใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรบญัชีดงักล่ำว  

 ขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรค ำนวณมูลค่ำยติุธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ สรุปไดด้งัน้ี 

อตัรำเงินปันผลท่ีคำดหวงั  - ร้อยละ 1.5 
ควำมผนัผวนของรำคำหุน้ท่ีคำดกำรณ์ - ร้อยละ 39.9 (ประมำณโดยอำ้งอิงจำกขอ้มูลในอดีตของ

รำคำหุน้ของบริษทัฯ) 
อตัรำดอกเบ้ียปลอดควำมเส่ียง  - ร้อยละ 3.51 ถึง ร้อยละ 3.64 
อำยขุองสิทธิซ้ือหุน้  - ไม่เกิน 5 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือเม่ือ

พน้สภำพกำรเป็นพนกังำนของบริษทัฯ 
แบบจ ำลองท่ีใช ้ - Black Schole - continuous  model 

 ค่ำใชจ่้ำยพนกังำนในรูปของกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ (ใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2) ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2558 มีจ  ำนวน 24.3 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม 2557: 37.8 ลำ้นบำท) 

 รำยกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนัหน่วย) 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                                
31 ธนัวำคม 2558 

 จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 

จ ำนวนท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 7,150 
สิทธิท่ีหมดไปจำกกำรลำออกและเสียชีวติของพนกังำน (170) 
ใชสิ้ทธิในระหวำ่งปี (4,561) 

จ ำนวนท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 2,419 

 ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 1 ได้ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัของ
บริษทัฯท่ีเหลือทั้งหมดจ ำนวน 0.9 ลำ้นหน่วย ในรำคำใชสิ้ทธิหุน้ละ 13.50 บำท คิดเป็นเงิน 12.7 ลำ้นบำท 
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ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯ
จ ำนวน 4.6 ลำ้นหน่วย ในรำคำใชสิ้ทธิหุน้ละ 25.00 บำท คิดเป็นจ ำนวน 160 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯไดบ้นัทึก
ผลเงินรับจำกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัดงักล่ำวไวเ้ป็น “เงินรับล่วงหนำ้ค่ำหุน้จำกกำรใชใ้บส ำคญัแสดงสิทธิ” 
โดยแสดง ในส่วนของเจำ้ของ โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

        (หน่วย: พนับำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

ใชสิ้ทธิ จ ำนวนสิทธิ 
รำคำใชสิ้ทธิ

ต่อหุ้น 
รวมเงินท่ี
รับช ำระ 

ทุนท่ีออกและ
ช ำระแลว้ 

ส่วนเกิน 
มูลค่ำหุ้น 

เงินรับล่วงหนำ้         
ค่ำหุ้นจำกกำรใชสิ้ทธิ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

วนัท่ีจดทะเบียน    
เพิ่มทุน 

วนัท่ีตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยรับเป็น
หลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียน 

 (พนัหน่วย) (บำท)       
ใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2        
คร้ังท่ี 1 3,008 25.00 105,266 4,211 101,055 - 10 เมษำยน 2558 22 เมษำยน 2558 
คร้ังท่ี 2 589 25.00 20,616 825 19,794 - 13 กรกฎำคม 2558 17 กรกฎำคม 2558 
คร้ังท่ี 3 661 25.00 23,135 925 22,210 - 15 ตุลำคม 2558 20 ตุลำคม 2558 
คร้ังท่ี 4 303 25.00 10,626 - - 10,626 26 มกรำคม 2559 2 กุมภำพนัธ์ 2559 
รวม 4,561  159,643 5,961 143,059 10,626   

27. เงินปันผลจ่ำย 

เงินปันผลจ่ำยท่ีประกำศจ่ำยในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ประกอบดว้ย 

 อนุมติัโดย ประเภท 
จ ำนวน                            

เงินปันผลรวม 
จ ำนวน                                  

เงินปันผลต่อหุ้น 
   (ลำ้นบำท) (บำท) 

เงินปันผลประจ ำปีส ำหรับปี 2557 มติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น                                            
เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2558 และอนุมติัโดย 
คปภ. เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2558 

เงินสด 781 0.46 

เงินปันผลระหวำ่งกำลจำกผลกำร
ด ำเนินงำนส ำหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2558 

มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ                    
เม่ือวนัท่ี 11 สิงหำคม 2558 และอนุมติั                        
โดย คปภ. เม่ือวนัท่ี 3 กนัยำยน 2558 

เงินสด 544 0.32 

รวมเงนิปันผลจ่ำยในระหว่ำงปี 2558   1,325 0.78 

     
เงินปันผลประจ ำปีส ำหรับปี 2556 มติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น                                     

เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2557 และอนุมติั                          
โดย คปภ. เม่ือวนัท่ี  8 เมษำยน 2557 

เงินสด 618 0.51 

เงินปันผลระหวำ่งกำลจำกผลกำร
ด ำเนินงำนส ำหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2557 

มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ                    
เม่ือวนัท่ี 8 สิงหำคม 2557 

มติท่ีประชุมวิสำมญัประจ ำปีของผูถื้อหุ้น
เม่ือวนัท่ี 25 กนัยำยน 2557 และอนุมติั
โดย คปภ. เม่ือวนัท่ี 12 กนัยำยน 2557 

เงินสด 
 

หุ้นสำมญั 
(อตัรำ 5 หุ้น
เดิมต่อ 2 
หุ้นใหม่) 

60 
 

482 

0.05 
 

0.40 

รวมเงนิปันผลจ่ำยในระหว่ำงปี 2557   1,160 0.96 
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28. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยไว้
ครบถว้นแลว้ 

29. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 บริษทัฯน ำเสนอขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนในรูปแบบเช่นเดียวกบักำรรำยงำนขอ้มูลตำมประเภทกำรรับ
ประกนัภยัท่ีต้องรำยงำนแก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 
(“คปภ.”) เน่ืองจำกฝ่ำยบริหำรเห็นวำ่บริษทัฯด ำเนินธุรกิจหลกัในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำน
เดียว คือธุรกิจประกันชีวิต และด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือ ประเทศไทย และได้ท ำกำร
ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดย
ใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นกำรรำยงำนขอ้มูลตำมประเภทกำรรับประกนัภยัท่ีรำยงำนต่อคปภ. ทั้งน้ี รำยกำรท่ี
น ำเสนอในส่วนงำนด ำเนินงำนน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้น
กำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วน
งำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 
คือ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

 บริษทัฯด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนเขตภูมิศำสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดงันั้นรำยไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่
ในงบกำรเงินจึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แลว้ และในปี 2558 และ 2557 บริษทัฯไม่มีรำยไดจ้ำก
ลูกคำ้รำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือมำกกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยไดข้องกิจกำร 
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 ขอ้มูลตำมกำรรับประกนัภยัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 สำมำรถแยกตำมประเภทกำร              
รับประกนัภยัไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

 

ผลิตภณัฑ์
ประกนัชีวิต

ประเภทดั้งเดิม - 
แบบไม่มีส่วน

ร่วมในเงินปันผล 

ผลิตภณัฑ์
ประกนัชีวิต

ประเภทบ ำนำญ 
- แบบไม่มีส่วน
ร่วมในเงินปันผล 

ประกนัอุบติัเหตุ
ส่วนบุคคล อ่ิน ๆ รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกนัภัย      
เบ้ียประกนัภยัรับ 44,019,795 783,605 36,815 - 44,840,215 
หกั: เบ้ียประกนัภยัต่อ (677,574) - - - (677,574) 
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 43,342,221 783,605 36,815 - 44,162,641 
บวก: ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ 11,393 - 951 - 12,344 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกนัภัย 43,353,614 783,605 37,766 - 44,174,985 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย      
เงินส ำรองประกนัภยัเพิ่มจำกปีก่อน 29,114,795 758,742 - - 29,873,537 
ผลประโยชนจ่์ำยตำมกรมธรรมแ์ละค่ำใชจ่้ำยในกำร

จดักำรผลประโยชน ์ 14,137,467 12,242 - 
- 

14,149,709 
ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำร                  

ค่ำสินไหมทดแทน 1,238,091 - 2,386 
- 

1,240,477 
ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 2,795,356 53,549 942 5,158 2,855,005 
ค่ำใชจ่้ำยส่งเสริมกำรขำย 427,622 7,727 372 207 435,928 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน 31,991 578 28 - 32,597 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย 47,745,322 832,838 3,728 5,365 48,587,253 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

 

ผลิตภณัฑ์
ประกนัชีวิต

ประเภทดั้งเดิม - 
แบบไม่มีส่วน

ร่วมในเงินปันผล 

ผลิตภณัฑ์
ประกนัชีวิต

ประเภทบ ำนำญ 
- แบบไม่มีส่วน
ร่วมในเงินปันผล 

ประกนัอุบติัเหตุ
ส่วนบุคคล อ่ิน ๆ รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกนัภัย      
เบ้ียประกนัภยัรับ 51,503,050 268,146 38,932 - 51,810,128 
หกั: เบ้ียประกนัภยัต่อ (619,925) - - - (619,925) 
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 50,883,125 268,146 38,932 - 51,190,203 
บวก (หกั): ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ (19,172) - 1,033 - (18,139) 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกนัภัย 50,863,953 268,146 39,965 - 51,172,064 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย      
ส ำรองประกนัภยัเพิ่มจำกปีก่อน 40,559,784 258,466 - - 40,818,250 
ผลประโยชนจ่์ำยตำมกรมธรรมแ์ละค่ำใชจ่้ำยในกำร

จดักำรผลประโยชน ์ 11,091,886 4,722 - - 11,096,608 
ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำร                      

ค่ำสินไหมทดแทน 1,281,404 - 6,387 - 1,287,791 
ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 2,782,905 21,331 1,107 1,633 2,806,976 
ค่ำใชจ่้ำยส่งเสริมกำรขำย 308,658 1,627 243 43 310,571 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน 28,470 150 22 - 28,642 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย 56,053,107 286,296 7,759 1,676 56,348,838 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

 

ผลิตภณัฑ ์                      
ประกนัชีวิตประเภท
ดั้งเดิม - แบบไม่มี

ส่วนร่วมในเงินปันผล 

ผลิตภณัฑ ์                      
ประกนัชีวิตประเภท
บ ำนำญ - แบบไม่มี

ส่วนร่วมในเงินปันผล 
ประกนัอุบติัเหตุ               
ส่วนบุคคล รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกนัภัย     
เบ้ียประกนัภยัรับ 44,019,795 783,605 36,815 44,840,215 
หกั: เบ้ียประกนัภยัต่อ (677,574) - - (677,574) 
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 43,342,221 783,605 36,815 44,162,641 
บวก: ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ 11,393 - 951 12,344 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกนัภัย 43,353,614 783,605 37,766 44,174,985 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย     
เงินส ำรองประกนัภยัเพิ่มจำกปีก่อน 29,114,795 758,742 - 29,873,537 
ผลประโยชนจ่์ำยตำมกรมธรรมแ์ละค่ำใชจ่้ำยในกำร                  

จดักำรผลประโยชน ์ 14,137,467 12,242 - 14,149,709 
ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำร                      

ค่ำสินไหมทดแทน 1,238,091 - 2,386 1,240,477 
ค่ำจำ้งและคำ่บ ำเหน็จ 2,795,356 53,549 942 2,849,847 
ค่ำใชจ่้ำยส่งเสริมกำรขำย 427,622 7,727 372 435,721 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน 31,991 578 28 32,597 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย 47,745,322 832,838 3,728 48,581,888 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

 

ผลิตภณัฑ ์                      
ประกนัชีวิตประเภท
ดั้งเดิม - แบบไม่มี

ส่วนร่วมในเงินปันผล 

ผลิตภณัฑ ์                      
ประกนัชีวิตประเภท
บ ำนำญ - แบบไม่มี

ส่วนร่วมในเงินปันผล 
ประกนัอุบติัเหตุ               
ส่วนบุคคล รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกนัภัย     
เบ้ียประกนัภยัรับ 51,503,050 268,146 38,932 51,810,128 
หกั: เบ้ียประกนัภยัต่อ (619,925) - - (619,925) 
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 50,883,125 268,146 38,932 51,190,203 
บวก (หกั): ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ (19,172) - 1,033 (18,139) 

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

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย     
ส ำรองประกนัภยัเพิ่มจำกปีก่อน 40,559,784 258,466 - 40,818,250 
ผลประโยชนจ่์ำยตำมกรมธรรมแ์ละค่ำใชจ่้ำยใน                           

กำรจดักำรผลประโยชน ์ 11,091,886 4,722 - 11,096,608 
ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำร                              

ค่ำสินไหมทดแทน 1,281,404 - 6,387 1,287,791 
ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 2,782,905 21,331 1,107 2,805,343 
ค่ำใชจ่้ำยส่งเสริมกำรขำย 308,658 1,627 243 310,528 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน 28,470 150 22 28,642 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย 56,053,107 286,296 7,759 56,347,162 
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30. ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2558 2557 
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกกำรปรับมูลค่ำ                         
เงินลงทุนเพ่ือคำ้ 16,903 25 

ก ำไร (ขำดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกสัญญำซ้ือขำย                              
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (72,468) 7,167 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียน 135,451 (78,876) 

รวมก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม 79,886 (71,684) 

31. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี            

31 ธนัวำคม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี            

31 ธนัวำคม 
 2558 2557 2558 2557 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ค่ำใชจ่้ำยพนกังำนท่ีไม่ใช่ค่ำใชจ่้ำยกำรรับ     
   ประกนัภยัและกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทน 931,870 889,611 926,692 886,992 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัอำคำรสถำนท่ีและอุปกรณ์ท่ี     
   ไม่ใช่ค่ำใชจ่้ำยกำรรับประกนัภยั 162,424 154,534 161,966 154,454 
ค่ำภำษีอำกร 263,690 222,340 263,690 222,340 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนอ่ืน 695,525 629,147 695,240 628,820 
รวมค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน 2,053,509 1,895,632 2,047,588 1,892,606 
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32. ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบัพนักงำน 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                      

31 ธนัวำคม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                     

31 ธนัวำคม 
 2558 2557 2558 2557 
เงินเดือนและค่ำแรง 858,731 785,343 854,044 783,709 
เงินประกนัสงัคม 14,124 13,299 14,076 13,284 
เงินสมทบโครงกำรผลประโยชนพ์นกังำน                      

ท่ีก ำหนดไว ้ 36,838 33,336 36,614 33,252 
ผลประโยชนอ่ื์น ๆ 69,327 84,544 69,108 83,658 
รวมค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 979,020 916,522 973,842 913,903 

33. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังำนบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 5 ถึง 10 
ของเงินเดือนซ่ึงข้ึนอยูก่บัอำยุงำนของพนกังำน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยผูจ้ดักำรกองทุนท่ีไดรั้บ
อนุญำตจำกกระทรวงกำรคลงัและจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ย
กองทุนของบริษทัฯ ในระหวำ่งปี 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ่้ำยเงินสมทบเขำ้กองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพเป็นจ ำนวนเงิน 37 ลำ้นบำท และ 33 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะบริษทัฯ: 37 ลำ้นบำท และ 33 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั) 
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34. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปี (ตำมท่ีแสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน) ดว้ยจ ำนวนถวั
เฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี  

 ก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปี (ตำมท่ีแสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน) ด้วยผลรวมของ
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักท่ีออกอยู่ในระหว่ำงปีกบัจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญั     
ท่ีบริษทัฯอำจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสำมญั โดยสมมติว่ำไดมี้กำร
แปลงเป็นหุน้สำมญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สำมญัเทียบเท่ำ  

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนและก ำไรต่อหุ้นปรับลดส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 แสดงกำร
ค ำนวณไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

 ก ำไรส ำหรับปี 
จ ำนวนหุ้นสำมญั 

ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั ก ำไรต่อหุ้น  

 (พนับำท) (พนัหุ้น) (บำท) 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

  (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ก ำไรส ำหรับปี 4,108,203 2,649,821 1,701,676 1,212,857   

ผลกระทบจำกกำรออกหุ้นปันผล - - - 482,325   

ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 4,108,203 2,649,821 1,701,676 1,695,182 2.41 1.56 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ รุ่นท่ี 1 - - - 296   

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ รุ่นท่ี 2 - - 4,745 2,972   
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญั       
   สมมติวำ่มีกำรแปลงเป็นหุ้นสำมญั       

   จำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 4,108,203 2,649,821 1,706,421 1,698,450 2.41 1.56 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ก ำไรส ำหรับปี 
จ ำนวนหุ้นสำมญั 

ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั ก ำไรต่อหุ้น 

 (พนับำท) (พนัหุ้น) (บำท) 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

  (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       
ก ำไรส ำหรับปี 4,113,318 2,652,784 1,701,676 1,212,857   

ผลกระทบจำกกำรออกหุ้นปันผล - - - 482,325   

ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 4,113,318 2,652,784 1,701,676 1,695,182 2.42 1.57 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ รุ่นท่ี 1 - - - 296   

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ รุ่นท่ี 2 - - 4,745 2,972   
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญั       
   สมมติวำ่มีกำรแปลงเป็นหุ้นสำมญั       

   จำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 4,113,318 2,652,784 1,706,421 1,698,450 2.41 1.56 
 (1)  ไม่มีกำรค ำนวณหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 เน่ืองจำกรำคำใชสิ้ทธิรวมกบัมูลค่ำยุติธรรมของบริกำรท่ีพนกังำนใหแ้ก่บริษทัฯ

ในอนำคต ต่อหน่วยสูงกวำ่มูลค่ำรำคำตลำดของหุน้ถวัเฉล่ีย 
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35. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันแต่ละรำยกำรบริษัทฯค ำนึงถึงเน้ือหำของ
ควำมสัมพนัธ์มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย 

  ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบริษทัฯกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

รำยช่ือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประเภทกิจกำร ควำมสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำร กำรถือหุน้และมีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ  ำกดั (มหำชน) ประกนัภยั กำรถือหุน้และมีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จ ำกดั (มหำชน) ประกนัภยั มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั สรชยัวิวฒัน์ จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ จ ำกดั (มหำชน) กำรแพทย ์ มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั โรงพยำบำลพญำไท 1 จ ำกดั(1) กำรแพทย ์ มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั โรงพยำบำลพญำไท 2 จ  ำกดั(1) กำรแพทย ์ มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั น ้ำตำลรำชบุรี จ  ำกดั อุตสำหกรรม มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั นำรำยณ์ร่วมพิพฒัน์ จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ถือหุน้โดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้                   

รำยใหญ่ของบริษทัฯ 
บริษทั อำคำรกรุงเทพธุรกิจ (1987) จ ำกดั ใหเ้ช่ำทรัพยสิ์น มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั ธุรกิจบริกำร มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั ยเูน่ียนอุตสำหกรรมส่ิงทอ จ ำกดั (มหำชน) อุตสำหกรรม มีผูถื้อหุน้บำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์ำหำร จ ำกดั (มหำชน) ธุรกิจกำรเกษตร มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ  ำกดั 
(มหำชน) 

พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ถือหุน้โดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้               
รำยใหญ่ของบริษทัฯ 

บริษทั อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ ำกดั (มหำชน) ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั อำเซียคลงัสินคำ้ จ  ำกดั ใหเ้ช่ำทรัพยสิ์น ถือหุน้โดยผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทัฯ 
บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ำกดั พำณิชย ์ มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนรวม บวัหลวง 
จ ำกดั 

จดักำรกองทุน มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 

บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) หลกัทรัพย ์ เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทัฯ 
Asia Insurance Company Limited ประกนัภยั มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ  ำกดั นำยหนำ้ประกนัวินำศภยั เป็นบริษทัยอ่ย 
บริษทั บำงปะอิน กอลฟ์ จ ำกดั ธุรกิจบริกำร มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั บำงกอก มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ ลิส จ ำกดั ธุรกิจบริกำร มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั สมิติเวช จ ำกดั (มหำชน) กำรแพทย ์ มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั ทีเอม็ ดีไซน์ จ  ำกดั ธุรกิจบริกำร ถือหุน้โดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้               

รำยใหญ่ของบริษทัฯ 
(1) ถือหุ้นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัจนถึงวนัท่ี 7 พฤษภำคม 2557 เน่ืองจำกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทั โรงพยำบำลพญำไท 1 จ ำกดั และโรงพยำบำล

พญำไท 2 จ ำกดั ตั้งแต่วนัดงักล่ำวแลว้ 
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 ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบั
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหวำ่ง
บริษทัฯและกิจกำรเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  
 2558 2557  

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั    
เบ้ียประกนัภยัรับ 6,670 6,771 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
ค่ำสินไหมรับคืนจำกกำรเอำประกนัภยัต่อ - 17 อตัรำตำมสญัญำท่ีตกลงกนัโดยคิดเป็นอตัรำ

ร้อยละต่อเบ้ียประกนัภยัจ่ำย 
ดอกเบ้ียรับ - เงินฝำกธนำคำรตัว๋สญัญำ          

ใชเ้งินและหุ้นกู ้
643,487 555,016 อตัรำเดียวกบัสถำบนักำรเงินและบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งกนัคิดให้กบัลูกคำ้ทัว่ไป 
ดอกเบ้ียรับ - เงินให้กูย้มืโดยมีทรัพยสิ์น

จ ำนองเป็นประกนั 
8,482 9,798 อตัรำเดียวกบัอตัรำท่ีบริษทัฯคิดให้กบั            

ผูกู้ย้มืทัว่ไปท่ีมีทรัพยสิ์นจ ำนอง 
เงินปันผลรับ 304,952 244,824 ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
รำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบริกำร 6,267 4,083 อตัรำตำมสญัญำท่ีตกลงกนัโดยคิดค่ำเช่ำ

และค่ำบริกำรต่อตำรำงเมตรต่อเดือน 
รำยไดค้่ำธรรมเนียมนำยหนำ้ซ้ือขำย

หลกัทรัพย ์
30,902 19,887 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของธุรกิจนำยหนำ้         

ซ้ือขำยหลกัทรัพย ์
ก ำไรจำกสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้และ

แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
364,224 117,138 เป็นไปตำมเง่ือนไขสญัญำ 

เบ้ียประกนัภยัต่อ - 83 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรประกนัภยัต่อ
ตำมประเภทของกำรประกนัภยัและสญัญำ
ประกนัต่อ 

ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 1,200,940 1,204,078 อตัรำตำมสญัญำท่ีตกลงกนัโดยคิดเป็นอตัรำ
ร้อยละต่อเบ้ียประกนัภยัรับ 

ค่ำสินไหมจ่ำยและค่ำตรวจสุขภำพ 46,453 105,147 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
ค่ำธรรมเนียมธนำคำร 103,769 90,349 อตัรำเดียวกบัสถำบนักำรเงินและบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งกนัคิดให้กบัลูกคำ้ทัว่ไป 
ค่ำเบ้ียประกนัภยัจ่ำย 2,774 1,894 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
ค่ำเช่ำอำคำรและค่ำบริกำร 71,122 67,458 ส ำหรับอำคำรส ำนกังำนใหญ่ค่ำเช่ำตำรำง

เมตรละประมำณ 90 บำทต่อเดือน 
ค่ำบริกำรตำรำงเมตรละประมำณ 29 บำท
ต่อเดือน ตำมสญัญำเช่ำระยะยำว ค่ำเช่ำ
ตำรำงเมตรละประมำณ 44 บำท และ 138 
บำทต่อเดือน และค่ำบริกำร ตำรำงเมตรละ
ประมำณ 91 บำท และ 307 บำทต่อเดือน 

  ส ำหรับอำคำรเช่ำของสำขำค่ำเช่ำตำรำงเมตร
ละประมำณ 100 บำท 150 บำท 188 บำท
และ 315 บำทต่อเดือนและค่ำบริกำรตำรำง
เมตรละประมำณ 342 บำท และ 200 บำท
ต่อเดือน 

ค่ำบริกำรอ่ืนๆ 710 558 เป็นตำมเง่ือนไขสญัญำและเป็นรำคำท่ีคิดกบั
สมำชิกในอตัรำโดยทัว่ไป 
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(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  

 2558 2557  
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั    
บริษัทย่อย    
รำยไดค่้ำเช่ำและค่ำบริกำร 459 164 อตัรำตำมสัญญำท่ีตกลงกนัโดยคิดค่ำเช่ำ

และค่ำบริกำรต่อตำรำงเมตรต่อเดือน 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั    
เบ้ียประกนัภยัรับ 6,670 6,771 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
ค่ำสินไหมรับคืนจำกกำรเอำประกนัภยัต่อ - 17 อตัรำตำมสัญญำท่ีตกลงกนัโดยคิดเป็น

อตัรำร้อยละต่อเบ้ียประกนัภยัจ่ำย 
ดอกเบ้ียรับ - เงินฝำกธนำคำร ตัว๋สัญญำ                        
ใชเ้งิน และหุน้กู ้

643,476 555,016 อตัรำเดียวกบัสถำบนักำรเงินและบริษทั
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดใหก้บัลูกคำ้ทัว่ไป 

ดอกเบ้ียรับ - เงินใหกู้ย้มืโดยมีทรัพยสิ์น                                            
จ  ำนองเป็นประกนั 

8,482 9,798 อตัรำเดียวกบัอตัรำท่ีบริษทัฯคิดใหก้บั            
ผูกู้ย้มืทัว่ไปท่ีมีทรัพยสิ์นจ ำนอง 

เงินปันผลรับ 304,952 244,824 ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
รำยไดค่้ำเช่ำและค่ำบริกำร - 227 อตัรำตำมสัญญำท่ีตกลงกนัโดยคิดค่ำเช่ำ

และค่ำบริกำรต่อตำรำงเมตรต่อเดือน 
รำยไดค่้ำธรรมเนียมนำยหนำ้ซ้ือขำย
หลกัทรัพย ์

30,902 19,887 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของธุรกิจนำยหนำ้         
ซ้ือขำยหลกัทรัพย ์

ก ำไรจำกสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้และ
แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

364,224 117,138 เป็นไปตำมเง่ือนไขสัญญำ 

เบ้ียประกนัภยัต่อ - 83 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรประกนัภยั
ต่อตำมประเภทของกำรประกนัภยัและ
สัญญำประกนัต่อ 

ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 1,200,940 1,204,078 อตัรำตำมสัญญำท่ีตกลงกนัโดยคิดเป็น
อตัรำร้อยละต่อเบ้ียประกนัภยัรับ 

ค่ำสินไหมจ่ำยและค่ำตรวจสุขภำพ 46,453 105,147 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับ
ประกนัภยั 

ค่ำธรรมเนียมธนำคำร 103,696 90,303 อตัรำเดียวกบัสถำบนักำรเงินและบริษทั
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัคิดใหก้บัลูกคำ้ทัว่ไป 

ค่ำเบ้ียประกนัภยัจ่ำย 2,774 1,894 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับ
ประกนัภยั 
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(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  

 2558 2557  
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั    
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ)    
ค่ำเช่ำอำคำรและค่ำบริกำร 71,122 67,458 ส ำหรับอำคำรส ำนกังำนใหญ่ค่ำเช่ำตำรำง

เมตรละประมำณ 90 บำทต่อเดือน 
ค่ำบริกำรตำรำงเมตรละประมำณ 29 บำท
ต่อเดือน ตำมสัญญำเช่ำระยะยำว ค่ำเช่ำ
ตำรำงเมตรละประมำณ 44 บำท และ 138 
บำทต่อเดือน และค่ำบริกำร ตำรำงเมตร
ละประมำณ 91 บำท และ 307 บำท          
ต่อเดือน 

  ส ำหรับอำคำรเช่ำของสำขำค่ำเช่ำตำรำง
เมตรละประมำณ 100 บำท 150 บำท 
188 บำทและ 315 บำทต่อเดือนและ
ค่ำบริกำรตำรำงเมตรละประมำณ                 
342 บำท และ 200 บำทต่อเดือน 

ค่ำบริกำรอ่ืน ๆ 710 558 เป็นตำมเง่ือนไขสัญญำและเป็นรำคำท่ีคิด
กบัสมำชิกในอตัรำโดยทัว่ไป 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวำคม 2558 และ 2557 เบ้ียประกันภัยรับจำกช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 
Bancassurance มีจ  ำนวนโดยประมำณร้อยละ 65.33 และร้อยละ 70.85 ของเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ ตำมล ำดบั  
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

31 ธนัวำคม 
2558 

31 ธนัวำคม 
2557 

31 ธนัวำคม 
2558 

31 ธนัวำคม 
2557 

เงินฝำกสถำบนักำรเงิน                                                            
(รวมอยูใ่นเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด) 4,127,677 4,187,212 4,113,889 4,183,121 

สินทรัพยจ์ำกกำรประกนัภยัต่อ  - 107 - 107 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     
เงินลงทุนเพื่อคำ้ - รำคำทุน     

หน่วยลงทุนในประเทศ 17,016 - 17,016 - 

รวมเงินลงทุนเพื่อคำ้ - รำคำทุน 17,016 - 17,016 - 

บวก: ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 1,971   - 1,971 - 

รวมเงินลงทุนเพื่อคำ้ - มูลค่ำยติุธรรม 18,987 - 18,987 - 

เงินลงทุนเผื่อขำย - รำคำทุน     
ตรำสำรทุนในประเทศ 2,102,720 1,592,841 2,102,720 1,592,841 

หน่วยลงทุนในประเทศ 3,159,930 1,944,408 3,159,930 1,944,408 

รวมเงินลงทุนเผื่อขำย - รำคำทุน 5,262,650 3,537,249 5,262,650 3,537,249 

บวก: ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 2,216,690 1,777,529 2,216,690 1,777,529 

รวมเงินลงทุนเผื่อขำย - มูลค่ำยติุธรรม 7,479,340 5,314,778 7,479,340 5,314,778 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด - รำคำทุน/               
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย     
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 4,105,000 4,105,000 4,105,000 4,105,000 

ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ 5,898,909 5,841,640 5,898,909 5,841,640 

รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด - รำคำทุน/
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 10,003,909 9,946,640 10,003,909 9,946,640 

เงินลงทุนทัว่ไป - ตรำสำรทุนต่ำงประเทศ 11,167 11,167 11,167 11,167 

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 17,513,403 15,272,585 17,513,403 15,272,585 

เงินใหกู้ย้มื 119,162 140,077 119,162 140,077 
ลูกหน้ีตำมสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้และแลกเปล่ียน
เงินตรำต่ำงประเทศ 3,329,930 4,120,176 3,329,930 4,120,176 

สินทรัพยอ่ื์น     
ค่ำปรับปรุงทรัพยสิ์นท่ีเช่ำ - 465 - 465 

ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้  58,471 70,924 58,471 70,505 

รวมสินทรัพยอ่ื์น 58,471 71,389 58,471 70,970 
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(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

31 ธนัวำคม 
2558 

31 ธนัวำคม 
2557 

31 ธนัวำคม 
2558 

31 ธนัวำคม 
2557 

ค่ำสินไหมทดแทนคำ้งจ่ำย 6,837 9,280 6,837 9,280 
เจำ้หน้ีตำมสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้และแลกเปล่ียน
เงินตรำต่ำงประเทศ 3,732,423 4,253,699 3,732,423 4,253,699 

หน้ีสินอ่ืน     
ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จคำ้งจ่ำย 191,756 135,181 191,756 135,181 

ค่ำเช่ำอำคำรและค่ำบริกำรคำ้งจ่ำย 4,725 2,640 234 224 

รวมหน้ีสินอ่ืน 196,481 137,821 191,990 135,405 

 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำคัญ 

 ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
พนกังำนท่ีใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                        
31 ธนัวำคม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                        
31 ธนัวำคม 

 2558 2557 2558 2557 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 44,668 41,690 44,668 41,690 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2,369 2,830 2,011 2,830 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์                        
(หมำยเหตุ 26) 6,046 12,408 6,046 12,408 

รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญั 53,083 56,928 52,725 56,928 

 รำยละเอียดของใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัทฯท่ีจดัสรรให้แก่พนักงำนได้แสดงไวใ้น            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 26 
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36. หลกัทรัพย์ประกนัวำงไว้กบันำยทะเบียน 

 ณ วัน ท่ี  31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษัทฯได้วำงหลักทรัพย์ประกันไว้กับนำยทะเบียนตำม
พระรำชบญัญติัประกนัชีวติดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2558 31 ธนัวำคม 2557 

 

รำคำทุน/รำคำ
ทุนตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยติุธรรม 

รำคำทุน/รำคำ
ทุนตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยติุธรรม 

พนัธบตัรรัฐวสิำหกิจ 20,000 23,928 20,000 20,626 

37. ทรัพย์สินทีจั่ดสรรไว้เป็นเงินส ำรองวำงไว้กบันำยทะเบียน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 บริษทัฯไดว้ำงหลกัทรัพยไ์วเ้ป็นเงินส ำรองประกนัภยักบันำยทะเบียน
ตำมพระรำชบญัญติัประกนัชีวติดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2558 31 ธนัวำคม 2557 

 

รำคำทุน/รำคำ
ทุนตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยติุธรรม 

รำคำทุน/รำคำ
ทุนตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยติุธรรม 

พนัธบตัรรัฐบำล 41,970,820 46,960,565 35,241,617 38,323,342 

พนัธบตัรรัฐวสิำหกิจ 6,199,413 7,053,062 6,199,138 7,035,686 

รวม 48,170,233 54,013,627 41,440,755 45,359,028 

38. ภำระผูกพนั 

38.1 บริษัทฯและบริษทัย่อยได้เข้ำท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรเช่ำพื้นท่ีในอำคำร รถยนต์และ
อุปกรณ์ อำยุของสัญญำมีระยะเวลำประมำณ 3 ถึง 25 ปี ส ำหรับกำรเช่ำพื้นท่ีในอำคำร และประมำณ 1 ถึง 5 ปี 
ส ำหรับกำรเช่ำรถยนตแ์ละอุปกรณ์ สัญญำดงักล่ำวเป็นสัญญำท่ีบอกเลิกไม่ได ้ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ิน
ภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

 จ่ำยช ำระภำยใน 

 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

สญัญำเช่ำด ำเนินงำน 88.2 72.0 - 160.8 
สญัญำบริกำร 13.5              - - 13.5 

รวม 102.3 72.0 - 174.3 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

 จ่ำยช ำระภำยใน 

 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

สญัญำเช่ำด ำเนินงำน 74.0 110.0 5.3 189.3 
สญัญำบริกำร 0.4 - - 0.4 

รวม 74.4 110.0 5.3 189.7 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

 จ่ำยช ำระภำยใน 

 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

สญัญำเช่ำด ำเนินงำน 88.6 71.5 - 160.1 
สญัญำบริกำร 13.5 - - 13.5 

รวม 102.1 71.5 - 173.6 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

 จ่ำยช ำระภำยใน 

 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

สญัญำเช่ำด ำเนินงำน 74.0 110.0 5.3 189.3 
สญัญำบริกำร 0.4 - - 0.4 

รวม 74.4 110.0 5.3 189.7 
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38.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 บริษทัฯอำจตอ้งฝำกเงินในอนำคตจำกเง่ือนไขกำรลงทุนตำมหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 10.6 (ก) และ 10.6 (ข) ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

จ่ำยภำยใน   31 ธนัวำคม 2558 31 ธนัวำคม 2557 
1 ปี   1,010,000 1,140,000 
2 - 5 ปี   900,000 1,010,000 

39. คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 บริษทัฯ มีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยและคดีควำมยงัไม่ส้ินสุด
จ ำนวนรวมประมำณ 48 ลำ้นบำท และ 47 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั จำกกำรเป็นผูรั้บประกนัภยั บริษทัฯยงัไม่ได้
ตั้ งส ำรองเผื่อควำมเสียหำยจำกคดีควำมดังกล่ำว เน่ืองจำกยงัคงมีควำมไม่แน่นอนเก่ียวกับผลของกำร
พิจำรณำคดี 

40. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2558 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม      
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้      
ตรำสำรทุน 97,233 18,987 - 116,220 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย     
ตรำสำรทุน 12,428,719 13,043,937 - 25,472,656 
ตรำสำรหน้ี - 516,266 - 516,266 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม      
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด     
ตรำสำรหน้ี - 220,444,294 - 220,444,294 



63 

 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2558 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

ตรำสำรอนุพนัธ์      
สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 19,850 - 19,850 
สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 676 - 676 

เงินใหกู้ย้มื     
   โดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั - - 6,467,176 6,467,176 
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - - 17,497 17,497 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม      
ตรำสำรอนุพนัธ์      
สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 2,358,711 - 2,358,711 
สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 3,375 - 3,375 

 ในระหวำ่งปีปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรม 

41. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

41.1  นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 
“กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสดเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ สินทรัพย/์หน้ีสินจำกกำรประกนัภยัต่อ เงินให้กูย้ืม เงินลงทุน บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง
ดงัน้ี 

ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ  

  ควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรกระจุกตวัของสินเช่ือซ่ึงเกิดจำกเงินให้กูย้ืมและเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับอยู่ในระดบัต ่ำ 
เน่ืองจำกผูกู้ย้ืมและผูเ้อำประกนัภยัของบริษทัฯกระจำยอยู่ในอุตสำหกรรมท่ีแตกต่ำงกนัและภูมิภำคต่ำงๆ                     
ในประเทศ และมูลค่ำสูงสุดของควำมเส่ียงคือมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยด์งักล่ำวตำมท่ีแสดงไวใ้นงบ
แสดงฐำนะกำรเงิน 
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  ควำมเส่ียงซ่ึงเกิดข้ึนจำกเงินให้กูย้ืมโดยมีกรมธรรม์เป็นประกนัไม่มีสำระส ำคญั เน่ืองจำกบริษทัฯให้ผูเ้อำ
ประกนักูย้มืเป็นจ ำนวนเงินท่ีนอ้ยกวำ่มูลค่ำเงินสดตำมกรมธรรมท่ี์มีกบับริษทัฯ และควำมเส่ียงซ่ึงเกิดข้ึนจำก
เงินให้กูย้ืมโดยมีทรัพยสิ์นจ ำนองเป็นประกนัมีมูลค่ำสูงสุดเท่ำกบัมูลค่ำของเงินกูย้ืมหักดว้ยมูลค่ำท่ีบริษทัฯ
สำมำรถรับช ำระคืนจำกสินทรัพยท่ี์น ำมำจ ำนอง 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้  

 บริษัทฯมีควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบ้ียท่ีส ำคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน เงินลงทุนใน
หลกัทรัพย ์และเงินใหกู้ย้มื  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ียได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวำคม 2558 
  อตัรำดอกเบ้ีย  
 

ไม่มีดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตำม
อตัรำตลำด อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 

    
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 349,841 426,479 6,325,438 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์    
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวสิำหกิจ - - 124,569,552 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน - 3,600,000 50,426,210 
ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ - - 7,051,766 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีครบก ำหนดเกินกวำ่ 3 เดือน - - 16,280,000 

เงินใหกู้ย้มื     
   โดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั - - 5,480,866 
   โดยมีทรัพยสิ์นจ ำนองเป็นประกนั - 54,396 587,405 
    เงินใหกู้ย้มือ่ืน - - 16,235 
รวม 349,841 4,080,875 210,737,472 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวำคม 2557 
  อตัรำดอกเบ้ีย  
 

ไม่มีดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตำม
อตัรำตลำด อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 

    
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 311,837 566,778 4,828,949 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์    
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวสิำหกิจ - - 117,710,720 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน - 3,600,000 44,998,549 
ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ - - 5,333,937 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีครบก ำหนดเกินกวำ่ 3 เดือน - - 5,260,000 

เงินใหกู้ย้มื     
   โดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั - - 4,250,986 
   โดยมีทรัพยสิ์นจ ำนองเป็นประกนั - 54,239 414,174 
    เงินใหกู้ย้มือ่ืน 101 - 15,557 
รวม 311,938 4,221,017 182,812,872 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2558 

  อตัรำดอกเบ้ีย  
 

ไม่มีดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตำม                  
อตัรำตลำด อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 

    
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 347,866 414,280 6,325,438 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์    
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวสิำหกิจ - - 124,569,552 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน - 3,600,000 50,426,210 
ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ - - 7,051,766 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีครบก ำหนดเกินกวำ่ 3 เดือน - - 16,280,000 

เงินใหกู้ย้มื     
   โดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั - - 5,480,866 
   โดยมีทรัพยสิ์นจ ำนองเป็นประกนั - 54,396 587,405 
    เงินใหกู้ย้มือ่ืน - - 16,235 
รวม 347,866 4,068,676 210,737,472 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2557 

  อตัรำดอกเบ้ีย  
 

ไม่มีดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตำม                  
อตัรำตลำด อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี 

    
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 307,745 566,778 4,828,949 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์    
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวสิำหกิจ - - 117,710,720 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน - 3,600,000 44,998,549 
ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ - - 5,333,937 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีครบก ำหนดเกินกวำ่ 3 เดือน - - 5,260,000 

เงินใหกู้ย้มื     
   โดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั - - 4,250,986 
   โดยมีทรัพยสิ์นจ ำนองเป็นประกนั - 54,239 414,174 
    เงินใหกู้ย้มือ่ืน 101 - 15,557 
รวม 307,846 4,221,017 182,812,872 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบ
ก ำหนดหรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน)ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2558 

     อตัรำดอกเบ้ีย 
 ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ถวัเฉล่ีย 

     (ร้อยละต่อปี) 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์      
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 119,712 9,941,107 114,508,733 124,569,552 4.31 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 3,586,479 5,700,183 41,139,548 50,426,210 5.10 
ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ 568,187 1,740,801 4,742,778 7,051,766 5.20 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีครบก ำหนด
เกินกวำ่ 3 เดือน 8,580,000 7,700,000 - 16,280,000 2.96 

เงินให้กูย้มื      
เงินให้กูย้มืโดยมีทรัพยสิ์นจ ำนอง          

เป็นประกนั 92,339 191,741 303,325 587,405 6.84 
เงินให้กูย้มือ่ืน 16,105 77 53 16,235 6.00 

รวม 12,962,822 25,273,909 160,694,437 198,931,168  
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2557 

     อตัรำดอกเบ้ีย 
 ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม ถวัเฉล่ีย 

     (ร้อยละต่อปี) 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์      
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 2,361,386 10,252,277 105,097,057 117,710,720 4.36 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 994,431 5,086,217 38,917,900 44,998,548 5.19 
ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ 163,770 1,635,325 3,534,842 5,333,937 4.70 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีครบก ำหนด
 เกินกวำ่ 3 เดือน 3,860,000 1,400,000 - 5,260,000 3.36 
เงินให้กูย้มื      
เงินให้กูย้มืโดยมีทรัพยสิ์นจ ำนอง          

เป็นประกนั - 122,277 291,897 414,174 4.50 - 8.00 
เงินให้กูย้มือ่ืน 1,410 14,093 54 15,557 6.00 

รวม 7,380,997 18,510,189 147,841,750 173,732,936  

 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 

ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่องคือควำมเส่ียงท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอำจไดรั้บควำมเสียหำยอนัสืบเน่ืองมำจำก กำร
ท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่สำมำรถเปล่ียนสินทรัพย์เป็นเงินสดและ/หรือไม่สำมำรถจดัหำเงินทุนได้
เพียงพอตำมควำมตอ้งกำรและทนัต่อเวลำท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะตอ้งน ำไปช ำระภำระผกูพนัไดเ้ม่ือครบ
ก ำหนด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีกำรควบคุมควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรรักษำระดบัของเงินสด
และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดให้เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและเพื่อท ำให้ผลกระทบ
จำกควำมผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
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 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

  บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบักำรลงทุนในพนัธบตัรและหน่วยลงทุนท่ี
เป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ บริษทัฯไดต้กลงท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ในกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

สกุลเงิน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน                          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

หน้ีสินทำงกำรเงิน                                 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  

อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

 (ลำ้นหน่วย) (ลำ้นหน่วย) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 664.9 648.9 622.5 641.6 36.25 33.11 
เยน 350.0 - 999.9 652.1 0.30 0.28 
ยโูร 4.5 - 1.6 - 39.80 - 
กีบ 29,509.3 - - - 0.0044 - 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือดงัน้ี 

สกุลเงิน 
จ ำนวนท่ีซ้ือคงเหลือ                                   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำ วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

 (ลำ้นหน่วย) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)   
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 622.5 641.6 29.25 - 36.30 29.25 - 34.38 ตุลำคม 2559 - 

กรกฎำคม 2568 
มกรำคม 2558 - 
ธนัวำคม 2567 

เยน 999.9 652.1 0.2989 - 0.3029 0.2817 ธนัวำคม 2559 ธนัวำคม 2558 

ยโูร 1.6 - 38.06 - มีนำคม 2559 - 
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41.2  มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ตำรำงต่อไปน้ีเป็นกำรสรุปเปรียบเทียบมูลค่ำตำมบญัชี และมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีมี
สำระส ำคญั  
  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

 มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุตธิรรม 

    

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 7,101,758 7,101,758 5,707,564 5,707,564 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     
เงินลงทุนเพื่อคำ้ 116,220 116,220 17,070 17,070 
เงินลงทุนเผื่อขำย 25,988,922 25,988,922 22,012,881 22,012,881 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     
เงินลงทุนท่ีถือจนครบก ำหนด 201,411,262 220,444,294 176,161,023 189,681,128 

ตรำสำรอนุพนัธ ์     
สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 231 19,850 24,963 51,995 

สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหนำ้ - 676 - 4,665 

เงินใหกู้ย้มื     
โดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั 5,480,866 6,467,176 4,250,986 4,936,563 

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     
ตรำสำรอนุพนัธ ์     
สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 2,901,914 2,358,711 1,007,018 475,481 

สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหนำ้ 10,378 3,375 17,781 7,159 
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  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

 มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 7,087,584 7,087,584 5,703,472 5,703,472 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     
เงินลงทุนเพื่อคำ้ 116,220 116,220 17,070 17,070 
เงินลงทุนเผื่อขำย 25,988,922 25,988,922 22,012,881 22,012,881 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     
เงินลงทุนท่ีถือจนครบก ำหนด 201,411,262 220,444,294 176,161,023 189,681,128 

ตรำสำรอนุพนัธ ์     
สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหนำ้ 231 19,850 24,963 51,995 

สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหนำ้ - 676 - 4,665 

เงินใหกู้ย้มื     
โดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั 5,480,866 6,467,176 4,250,986 4,936,563 

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     
ตรำสำรอนุพนัธ ์     
สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหนำ้ 2,901,914 2,358,711 1,007,018 475,481 

สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหนำ้ 10,378 3,375 17,781 7,159 

บริษทัฯมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด แสดงมูลค่ำยติุธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ข) เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี แสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด หรือค ำนวณโดยใช้อตัรำผลตอบแทนท่ี
ประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทยหรือตลำดอ่ืน  

ค) เงินลงทุนในตรำสำรทุน แสดงมูลค่ำยติุธรรมตำมรำคำตลำด 
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ง) มูลค่ำยุติธรรมของเงินให้กูย้ืมโดยมีกรมธรรม์ประกนัภยัเป็นประกนัประมำณจำกมูลค่ำปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียพนัธบตัรท่ีปลอดดอกเบ้ีย 

จ) มูลค่ำยติุธรรมของเงินให้กูย้ืมโดยมีทรัพยสิ์นจ ำนองเป็นประกนัประมำณจำกมูลค่ำปัจจุบนัของกระแส
เงินสดคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตลำดปัจจุบนัของเงินให้สินเช่ือประเภทเดียวกนั ทั้งน้ี มูลค่ำท่ีปรำกฏใน
งบแสดงฐำนะกำรเงินมีจ ำนวนใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยติุธรรม 

ฉ) มูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ประมำณโดยกำรใชมู้ลค่ำยติุธรรมท่ีไดจ้ำกธนำคำรคู่คำ้ 

42. เงินสมทบกองทุนประกนัชีวติ 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2558 2557 
ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัชีวิตสะสมตน้ปี 211,616 159,806 
เงินสมทบกองทุนประกนัชีวิตระหวำ่งปี 44,840 51,810 
ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัชีวิตสะสมปลำยปี 256,456 211,616 

43. กำรบริหำรจัดกำรทุนของบริษัทประกนัชีวติ 

วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนของบริษทัฯ คือ กำรจดัใหมี้โครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมกำรด ำรง
ไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง และกำรด ำรงเงินกองทุนให้ตำมควำมเส่ียงเป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนดของ คปภ. 

44. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2559 คณะกรรมกำรบริษทัมีมติพิจำรณำอนุมติั
กำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทั ในอตัรำหุ้นละ 0.32 บำท ทั้งน้ีกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำว
บริษทัจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั 

45. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2559 
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