บริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหว่างกาล
สําหรับงวดสามเดือนสิ# นสุ ดวันที$ 31 มีนาคม 2558

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที$ 31 มีนาคม 2558 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี$ยนแปลงส่ วนของเจ้าของรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับงวดสามเดือน
สิ# นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของบริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย และได้สอบทานข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
ด้วยเช่นกัน ซึ$ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี#
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที$ 34 เรื$ อง งบการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ป
เกี$ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื$ อง การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วธิ ี การสอบถาม
บุคลากร ซึ$ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื$น
การสอบทานนี#มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความ
เชื$อมัน$ ว่าจะพบเรื$ องที$มีนยั สําคัญทั#งหมดซึ$ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั#นข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดงความเห็นต่อ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที$สอบทาน
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ$ งที$เป็ นเหตุให้เชื$อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ขึ#นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที$ 34 เรื$ อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

เรื"องอืน"
งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2557 ที$แสดงเป็ น
ข้อมูลเปรี ยบเทียบตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื$น ซึ$ งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื$อนไขตามรายงานลงวันที$
25 กุมภาพันธ์ 2558 งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี$ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ
และงบกระแสเงินสดของบริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) สําหรับงวดสามเดือนสิ# นสุ ดวันที$
31 มีนาคม 2557 ที$แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ สอบทานโดยผูส้ อบบัญชีท่านอื$นดังกล่าวข้างต้น ซึ$ งให้ขอ้ สรุ ป
ว่าไม่พบสิ$ งที$เป็ นเหตุให้เชื$อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ#นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที$ 34 เรื$ อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญตามรายงานลงวันที$ 9 พฤษภาคม 2557

นงลักษณ์ พุม่ น้อย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 8 พฤษภาคม 2558

2

บริษัท กรุ งเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที" 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ - สุทธิ
เบี-ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเพื4อค้า - สุทธิ
เงินลงทุนเผื4อขาย
เงินลงทุนที4จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทัว4 ไป
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื - สุทธิ
ที4ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื4น
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี-

5, 27
10
6
7, 27
27
8
8
8, 28, 29
8
9
10, 27
11

12.1
13

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)

1,405,305,151
3,118,770,588
4,089,480,694
937,851,434

5,707,563,957
2,344,008,443
1,725,232,732
763,784,679

1,401,383,584
3,118,770,588
4,089,480,694
937,851,434

5,703,471,620
2,344,008,443
1,725,232,732
763,784,679

16,887,725
22,050,738,943
190,618,956,483
46,662,230
4,938,301,091
459,857,140
4,955,491
12,371,293
2,119,782,740
240,992,797
230,060,913,800

17,070,295
22,012,881,057
176,161,022,628
46,662,230
4,735,056,801
389,242,663
4,955,491
12,819,227
1,482,422,298
186,867,026
215,589,589,527

16,887,725
22,050,738,943
190,618,956,483
46,662,230
3,960,000
4,938,301,091
459,822,455
12,371,293
2,119,782,740
245,315,683
230,060,284,943

17,070,295
22,012,881,057
176,161,022,628
46,662,230
3,960,000
4,735,056,801
389,200,127
12,819,227
1,482,422,298
190,501,644
215,588,093,781

บริษัท กรุ งเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที" 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
หนีส. ินและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส. ิน
หลักทรัพย์ขายโดยมีสญ
ั ญาซื- อคืน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เจ้าหนี-บริ ษทั ประกันภัยต่อ
หนี-สินจากสัญญาประกันภัย
สํารองประกันชีวิต
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์คา้ งจ่าย
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
สํารองเบี-ยประกันภัย
หนี-สินอื4นตามกรมธรรม์
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
หนี-สินอื4น
รวมหนีส. ิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี-

14, 27
15
16
17, 27
18
19
20, 27

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)

1,100,000,000
1,086,855,098
565,842,096

499,591,781
379,721,980

1,100,000,000
1,086,855,098
565,842,096

499,591,781
379,721,980

189,539,071,861
125,595,357
319,604,122
1,245,111,041
7,776,376,495
234,300,476
2,300,211,076
204,292,967,622

177,434,670,858
117,066,846
315,052,056
1,056,888,385
7,642,205,834
329,414,333
2,238,701,928
190,013,314,001

189,539,071,861
125,595,357
319,604,122
1,245,111,041
7,776,376,495
232,265,747
2,297,393,288
204,288,115,105

177,434,670,858
117,066,846
315,052,056
1,056,888,385
7,642,205,834
327,718,356
2,235,949,029
190,008,865,125

บริษัท กรุ งเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที" 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,708,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนที4ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 1,697,850,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
สํารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ จากการใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
สํารองทัว4 ไป
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื4นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื4อขาย - สุทธิ
จากภาษีเงินได้
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที4ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส. ินและส่ วนของเจ้ าของ

21
21
21, 22
22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี-

กรรมการ

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)

1,708,000,000

1,708,000,000

1,708,000,000

1,708,000,000

1,697,850,000
2,987,540,018
113,260,763
105,266,000

1,697,850,000
2,987,540,018
103,822,366
-

1,697,850,000
2,987,540,018
113,260,763
105,266,000

1,697,850,000
2,987,540,018
103,822,366
-

170,800,000
400,000,000
15,442,926,730

170,800,000
400,000,000
14,677,674,816

170,800,000
400,000,000
15,447,177,685

170,800,000
400,000,000
14,680,638,015

4,850,275,372
25,767,918,883
27,295
25,767,946,178
230,060,913,800
-

5,538,578,257
25,576,265,457
10,069
25,576,275,526
215,589,589,527
-

4,850,275,372
25,772,169,838
25,772,169,838
230,060,284,943
-

5,538,578,257
25,579,228,656
25,579,228,656
215,588,093,781
-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท กรุ งเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ*นสุ ดวันที+ 31 มีนาคม 2558 และ 2557

หมายเหตุ
รายได้
เบี"ยประกันภัยรับสุ ทธิ
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
การรับประกันภัย
สํารองประกันภัยเพิ0มจากงวดก่อน
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่าใช้จ่าย
ในการจัดการผลประโยชน์
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื0น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
รวมค่ าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
กําไรจากเงินลงทุน
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื0น
กําไรจากการดําเนินงาน
เงินสมทบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับงวด

23, 27

15,710,979,917
2,511,433,389
18,222,413,306

15,710,979,917
2,511,433,389
18,222,413,306

26,711,805,247
2,013,948,955
28,725,754,202

23

12,104,401,003

12,104,401,003

22,414,755,719

23
23, 27
23, 27
23
23, 27
24

4,440,451,028
332,005,782
841,486,979
124,532,438
7,340,777
455,434,462
18,305,652,469
(83,239,163)
1,015,537,427
(5,146,076)
15,367,285
942,519,473

4,440,451,028
332,005,782
840,112,820
124,531,138
7,340,777
454,105,051
18,302,947,599
(80,534,293)
1,015,537,427
(5,146,076)
13,932,945
943,790,003

3,028,635,651
349,302,731
1,025,323,837
114,628,950
6,902,774
424,307,873
27,363,857,535
1,361,896,667
46,102,900
(38,252,346)
8,650,242
1,378,397,463

26,540,937
16,021,607
899,956,929
134,687,789
765,269,140

26,540,937
16,021,607
901,227,459
134,687,789
766,539,670

44,787,760
26,997,333
1,306,612,370
210,571,689
1,096,040,681

765,251,914
17,226
765,269,140

766,539,670

1,096,040,681

0.45

0.45

0.65

0.45

0.45

0.65

8.5
25

12.2

การแบ่ งปันกําไรสํ าหรับงวด:
ส่ วนที0เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ
ส่ วนที0เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที0ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั"นพื"นฐาน
กําไรสําหรับงวด
กําไรต่อหุน้ ปรับลด
กําไรสําหรับงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ0 งของงบการเงินนี"

งบการเงินรวม
2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

30

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท กรุ งเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ*นสุ ดวันที+ 31 มีนาคม 2558 และ 2557
งบการเงินรวม
2558
กําไรสํ าหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็จอืน+
รายการที0จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื0อขาย
บวก (หัก): ภาษีเงินได้
รายการที0จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื0นสําหรับงวด - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด:
ส่ วนที0เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ
ส่ วนที0เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที0ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ0 งของงบการเงินนี"

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

765,269,140

766,539,670

1,096,040,681

(860,378,607)
172,075,722
(688,302,885)
(688,302,885)
76,966,255

(860,378,607)
172,075,722
(688,302,885)
(688,302,885)
78,236,785

865,670,731
(173,134,146)
692,536,585
692,536,585
1,788,577,266

76,949,029
17,226
76,966,255

78,236,785

1,788,577,266

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท กรุ งเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ*นสุ ดวันที+ 31 มีนาคม 2558 และ 2557
งบการเงินรวม
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เบี"ยประกันภัยรับสุ ทธิ
ดอกเบี"ยรับ
เงินปั นผลรับ
รายได้จากการลงทุนอื0น
รายได้อื0น
เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยที0เกิดขึ"นระหว่างงวด
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื0น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
ค่าใช้จ่ายอื0น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที0ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไป
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที0ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ0 งของงบการเงินนี"

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

13,823,276,815
1,606,584,771
130,086,474
764,521,079
11,233,547
(4,654,712,022)
(849,625,902)
(137,704,625)
(506,077,647)
(27,542,217)
(12,709,191)
10,147,331,082

13,823,276,815
1,606,584,771
130,086,474
764,521,079
11,233,547
(4,654,712,022)
(849,625,902)
(137,704,625)
(506,077,647)
(27,371,447)
(12,709,191)
10,147,501,852

25,195,587,210
1,250,529,256
127,677,138
28,196,088
8,676,224
(3,271,970,075)
(855,415,267)
(128,138,289)
(551,711,336)
(30,080,080)
(10,475,812)
21,762,875,057

5,360,993,664
401,460,098
1,619,950,525
5,726,050
7,388,130,337

5,360,993,664
401,460,098
1,619,950,525
5,726,050
7,388,130,337

18,792,878,600
249,062,211
90,000,000
2,650
19,131,943,461

(3,884,928,624)
(569,992,952)
(18,498,899,625)
(89,165,024)
(23,042,986,225)
(15,654,855,888)

(3,884,928,624)
(569,992,952)
(18,498,899,625)
(89,165,024)
(23,042,986,225)
(15,654,855,888)

(39,096,856,721)
(340,879,187)
(10,000,000)
(25,471,044)
(39,473,206,952)
(20,341,263,491)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท กรุ งเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ*นสุ ดวันที+ 31 มีนาคม 2558 และ 2557
งบการเงินรวม
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุน้ จากการใช้ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์โดยมีสญ
ั ญาซื" อคืน
เงินสดจ่ายจากการซื" อหลักทรัพย์โดยมีสญ
ั ญาซื" อคืน
เงินสดสุ ทธิได้ มา (ใช้ ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม+ ขึน* (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ*นงวด
ข้ อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม+ เติม
รายการที0ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย
เงินลงทุนเผื0อขายเพิ0มขึ"น (ลดลง) จากการวัดมูลค่า
สํารองส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์เพิ0มขึ"น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ0 งของงบการเงินนี"

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

105,266,000
1,100,000,000
1,205,266,000
(4,302,258,806)
5,707,563,957
1,405,305,151
-

105,266,000
1,100,000,000
1,205,266,000
(4,302,088,036)
5,703,471,620
1,401,383,584
-

6,862,725
(950,000,000)
(943,137,275)
478,474,291
1,331,190,953
1,809,665,244

(860,378,607)
9,438,397

(860,378,607)
9,438,397

865,670,731
9,438,396

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท กรุงเทพประกันชี วิต จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับงวดสามเดือนสินสุ ดวันที 31 มีนาคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
องค์ประกอบอืนของ
ส่ วนของเจ้าของ ส่ วนเกินทุน
จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผือขาย
- สุ ทธิ จากภาษี
ยังไม่ได้จดั สรร
เงินได้

กําไรสะสม
สํารองส่ วนทุน เงินรับล่วงหน้าค่าหุ น้
จัดสรรแล้ว
ทุนเรื อนหุ น้ ทีออก
ส่ วนเกิน
จากการจ่าย
จากการใช้สิทธิ
หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ น้ สามัญ โดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สํารองตามกฎหมาย สํารองทัวไป
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2558
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เพิมทุนจากการใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ น้ จากการใช้สิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
กําไรสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2558

21, 22
21
22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนีD

1,697,850,000
-

2,987,540,018
-

103,822,366
9,438,397
-

-

170,800,000
-

400,000,000
-

14,677,674,816
-

-

-

-

105,266,000
-

-

-

765,251,914

1,697,850,000
-

2,987,540,018
-

113,260,763
-

105,266,000
-

170,800,000
-

400,000,000
-

765,251,914
15,442,926,730
-

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุ น้
ของบริ ษทั ฯ

5,538,578,257 25,576,265,457
9,438,397
-

ส่ วนของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยที
ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย

รวม

10,069
-

25,576,275,526
9,438,397
-

105,266,000
765,251,914

17,226

105,266,000
765,269,140

(688,302,885) (688,302,885)
(688,302,885)
76,949,029
4,850,275,372 25,767,918,883
-

17,226
27,295
-

(688,302,885)
76,966,255
25,767,946,178
-

-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของเจ้าของ
สํ าหรับงวดสามเดือนสินสุ ดวันที 31 มีนาคม 2558 และ 2557
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2557
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
เพิ%มทุนจากการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
กําไรสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็ จอื%นสําหรับงวด
กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื%อขาย
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2558
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
เพิ%มทุนจากการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
กําไรสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็ จอื%นสําหรับงวด
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื%อขาย
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2558
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ%งของงบการเงินนีB

21, 22
21
22

ทุนเรื อนหุ้นที%ออก
และชําระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

สํารองส่วนทุน
จากการจ่าย
โดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
จากการใช้สิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
สํารองทัว% ไป

ยังไม่ได้จดั สรร

องค์ประกอบอื%นของ
ส่วนของเจ้าของ ส่วนเกินทุน
จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื%อขาย
- สุทธิจากภาษี
เงินได้

รวม

1,211,714,350
92,300
-

2,846,250,643
1,153,750
-

66,068,779
9,438,396
-

1,246,050
(1,246,050)
6,862,725
-

122,000,000
-

400,000,000
-

13,225,119,255
1,096,040,681

4,391,257,562
-

22,263,656,639
9,438,396
6,862,725
1,096,040,681

1,211,806,650

2,847,404,393

75,507,175

6,862,725

122,000,000

400,000,000

1,096,040,681
14,321,159,936

692,536,585
692,536,585
5,083,794,147

692,536,585
1,788,577,266
24,068,535,026

1,697,850,000
-

2,987,540,018
-

103,822,366
9,438,397
-

105,266,000
-

170,800,000
-

400,000,000
-

14,680,638,015
766,539,670

5,538,578,257
-

25,579,228,656
9,438,397
105,266,000
766,539,670

1,697,850,000

2,987,540,018

113,260,763

105,266,000

170,800,000

400,000,000

766,539,670
15,447,177,685

(688,302,885)
(688,302,885)
4,850,275,372

(688,302,885)
78,236,785
25,772,169,838

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ"นสุ ดวันที# 31 มีนาคม 2558
1.

ข้ อมูลบริษัทฯ
บริ ษ ทั กรุ งเทพประกันชี วิต จํากัด (มหาชน) (“บริ ษ ทั ฯ”) เป็ นบริ ษ ทั มหาชนซึ+ งจัดตั,งและมี ภูมิลาํ เนา ใน
ประเทศไทย โดยมีบริ ษทั นิปปอนไลฟ์ อินชัวรันส์ ซึ+ งเป็ นบริ ษทั ที+จดทะเบียนจัดตั,งในประเทศญี+ปุ่นเป็ นผูถ้ ือ
หุ น้ รายใหญ่ ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯคือการรับประกันชี วติ ที+อยูต่ ามที+จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยูท่ ี+ 23/115-121
รอยัลซิ ต, ีอเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงิ น ระหว่างกาลนี, จัด ทําขึ, นตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที+ 34 (ปรั บ ปรุ ง 2557) เรื+ อ ง งบการเงิ น
ระหว่างกาล และข้อกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย ลง
วันที+ 27 พฤษภาคม 2553 โดยบริ ษทั ฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯได้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี+ยนแปลง
ส่ วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี
งบการเงินระหว่างกาลนี,จดั ทําขึ,นเพื+อให้ขอ้ มูลเพิ+มเติมจากงบการเงินประจําปี ที+นาํ เสนอครั,งล่าสุ ด ดังนั,น งบ
การเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี+ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื+อไม่ให้ขอ้ มูล
ที+นาํ เสนอซํ,าซ้อนกับข้อมูลที+ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี, ควบคู่ไปกับ
งบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที+บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี,
2.2 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมระหว่างกาลนี,ได้จดั ทําขึ,นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั บีแอลเอ อันชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด (“บริ ษทั ย่อย”) และได้จดั ทําขึ,นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ
งบการเงิ นรวมสําหรับปี สิ, นสุ ดวันที+ 31 ธันวาคม 2557 โดยไม่มีการเปลี+ ยนแปลงโครงสร้ างการถื อหุ ้นใน
บริ ษทั ย่อยในระหว่างงวด ทั,งนี, บริ ษทั ฯได้มาซึ+ งอํานาจควบคุมในบริ ษทั ย่อยตั,งแต่วนั ที+ 7 กรกฎาคม 2557
2.3 งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั ฯได้จดั ทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื+อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตาม
วิธีราคาทุน
1

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
3

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่
ในระหว่างงวด บริ ษ ทั ฯได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่ ที+ออกโดยสภา
วิชาชี พบัญชี ซึ+ งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที+เริ+ มในหรื อหลังวันที+ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้ มี ข, ึ นเพื+ อให้ มี เนื, อหาเท่ าเที ยมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่ างประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการปรั บ ปรุ งถ้อยคํา และคําศัพ ท์
การตี ความและการให้แนวปฏิ บ ตั ิ ทางการบัญชี ก ับผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินตามที+กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี+ยนแปลงหลักการสําคัญซึ+ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี,
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที# 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื#อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรั บ ปรุ งนี, กําหนดให้ กิ จการต้องรั บรู ้ รายการกําไรขาดทุ นจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทันที ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื+นในขณะที+มาตรฐานฉบับเดิ มอนุ ญาตให้กิจการเลื อก
รับรู ้รายการดังกล่าวทันทีในกําไรขาดทุน หรื อในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื+น หรื อทยอยรับรู ้ในกําไรขาดทุนก็ได้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เปลี+ยนแปลงการรับรู ้รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยในงวดปั จจุบนั จากการรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุนไปเป็ นรับรู ้ ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื+น
และได้ทาํ การปรับปรุ งรายการของงวดปั จจุบนั และปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที+นาํ มาแสดงเป็ นข้อมูล
เปรี ยบเทียบเสมื อนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้นโยบายบัญชี น, ี มาตั,งแต่แรก อย่างไรก็ตาม การเปลี+ ยนแปลง
นโยบายการบัญชี ดงั กล่ าวไม่ มีผลกระทบต่ องบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที+ 31 ธันวาคม 2557 และงบกําไร
ขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จสํ าหรั บ งวดสามเดื อนสิ, นสุ ดวัน ที+ 31 มี นาคม 2557 เนื+ องจากไม่ มี ผลกําไรขาดทุ น จาก
การประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที# 10 เรื#อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที+ 10 กําหนดหลักเกณฑ์เกี+ ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยใช้แทน
เนื,อหาเกี+ยวกับการบัญชีสาํ หรับงบการเงินรวมที+เดิมกําหนดอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที+ 27 เรื+ อง งบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี,เปลี+ยนแปลงหลักการเกี+ยวกับการพิจารณาว่าผูล้ งทุนมีอาํ นาจ
การควบคุมหรื อไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี,ผูล้ งทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที+เข้าไปลงทุนได้ หาก
ตนมีสิทธิ ได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที+เข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อาํ นาจในการสั+ง
การกิจกรรมที+ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั,นได้ ถึ งแม้ว่าตนจะมีสัดส่ วนการถือหุ ้นหรื อสิ ทธิ ใน
การออกเสี ยงโดยรวมน้อยกว่ากึ+ งหนึ+ งก็ตาม การเปลี+ ยนแปลงที+สําคัญนี, ส่งผลให้ฝ่ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจ
อย่างมากในการทบทวนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอาํ นาจควบคุมในกิจการที+เข้าไปลงทุนหรื อไม่และจะต้อง
นําบริ ษทั ใดในกลุ่มกิจการมาจัดทํางบการเงินรวมบ้าง
การเปลี+ยนแปลงหลักการนี,ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
2

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที# 12 เรื#อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย# วกับส่ วนได้ เสี ยในกิจการอืน#
มาตรฐานฉบับนี,กาํ หนดเรื+ องการเปิ ดเผยข้อมูลที+เกี+ยวข้องกับส่ วนได้เสี ยของกิจการในบริ ษทั ย่อย การร่ วมการ
งาน บริ ษทั ร่ วม รวมถึ งกิ จการที+ มีโครงสร้ างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี, จึงไม่มีผลกระทบทางการเงิ นต่องบ
การเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที# 13 เรื#อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนี,กาํ หนดแนวทางเกี+ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้อมูลที+เกี+ยวกับการวัดมูลค่า
ยุติ ธ รรม กล่ า วคื อ หากกิ จการต้อ งวัด มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนี, สิ น ใดตามข้อ กําหนดของ
มาตรฐานที+ เกี+ ยวข้องอื+ น กิ จการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั,นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี, และใช้วิธี
เปลี+ยนทันทีเป็ นต้นไปในการรับรู ้ผลกระทบจากการเริ+ มใช้มาตรฐานนี,
มาตรฐานฉบับนี,ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
4.

นโยบายการบัญชี ทสี# ํ าคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี, จดั ทําขึ,นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับที+ใช้ในงบการเงิน
สําหรับปี สิ, นสุ ดวันที+ 31ธันวาคม 2557 ยกเว้นการเปลี+ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื+ องจากการนํามาตรฐาน
ฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ งมาถือปฏิบตั ิตามที+กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

5.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํ หนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื+อสิ, นกําหนดระยะเวลา
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
บวก: เงินลงทุนระยะสั,นที+มีระยะเวลาครบกําหนด
ภายใน 3 เดือน
หัก: เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินที+มีระยะเวลา
ครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือนนับแต่วนั ที+ได้มา
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
2557
2558
3,199
4,224
942,106
874,391
19,460,000
6,950,000
20,405,305
7,828,615

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
3,199
4,223
938,185
870,300
19,460,000
6,950,000
20,401,384
7,824,523

460,000

3,138,949

460,000

3,138,949

(19,460,000)
1,405,305

(5,260,000)
5,707,564

(19,460,000)
1,401,384

(5,260,000)
5,703,472

ณ วันที+ 31 มีนาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจํา และตัวZ เงินมีอตั ราดอกเบี,ยระหว่างร้อยละ 0.38
ถึง 5.73 ต่อปี (31 ธันวาคม 2557: อัตราร้อยละ 0.38 ถึง 5.59 ต่อปี )
3

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
6.

เบีย" ประกันภัยค้ างรับ
ณ วันที+ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 ยอดคงเหลื อของเบี,ยประกันภัยค้างรับจําแนกตามอายุคา้ ง
ชําระนับตั,งแต่วนั ครบกําหนดชําระตามเครดิตเทอมแสดงได้ดงั นี,

ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 30 วัน
30 - 60 วัน
60 - 90 วัน
90 วัน - 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี
รวมเบี,ยประกันภัยค้างรับ

ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 30 วัน
30 - 60 วัน
60 - 90 วัน
90 วัน - 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี
รวมเบี,ยประกันภัยค้างรับ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2558
จากผูเ้ อา
จากตัวแทนและ
ประกันภัย
นายหน้าประกันภัย
รวม
3,738,793
194,958
3,933,751
93,047
23
640
3,832,503

60,273
899
4
385
459
256,978

153,320
899
4
408
1,099
4,089,481

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2557
จากผูเ้ อา
จากตัวแทนและ
ประกันภัย
นายหน้าประกันภัย
รวม
1,643,589
36,847
1,680,436
3,018
271
23
428
331
1,647,660

23,354
14,121
1,271
1,521
459
77,573

26,372
14,392
1,294
1,949
790
1,725,233
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สําหรั บ เบี, ยประกันภัยค้างรั บ จากตัวแทนและนายหน้า บริ ษทั ฯได้ก าํ หนดหลัก เกณฑ์การติ ดตามหนี, ให้
เป็ นไปตามเครดิ ตเทอม โดยหนี, ที+เกิ นกว่ากําหนดรับชําระ บริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการตามกฎหมายกับตัวแทน
และนายหน้าเป็ นกรณี ไป
7.

สิ นทรัพย์ จากการประกันภัยต่ อ

สํารองประกันภัยส่ วนที+เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ
เงินค้างรับเกี+ยวกับการประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
461,603
318,471
476,248
445,314
937,851
763,785

ณ วันที+ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 ยอดคงเหลื อของเงินค้างรับเกี+ ยวกับการประกันภัยต่อจําแนก
อายุคา้ งชําระแสดงได้ดงั นี,

ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ
รวมเงินค้างรับเกี+ยวกับการประกันภัยต่อ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
476,248
445,314
476,248
445,314
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8.

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

8.1 จําแนกตามประเภทเงินลงทุน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
ราคาทุน/
ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจําหน่าย
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุนตัดจําหน่าย
มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนเพือ# ค้ า
หน่วยลงทุนในประเทศ
บวก (หัก): กําไร (ขาดทุน) ที+ยงั ไม่เกิดขึ,นจริ ง
เงินลงทุนเพือ# ค้ า - สุ ทธิ
เงินลงทุนเผือ# ขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารทุนในประเทศ
หน่วยลงทุนในประเทศ
หน่วยลงทุนต่างประเทศ
รวม
บวก: กําไรที+ยงั ไม่เกิดขึ,นจริ ง
รวมเงินลงทุนเผือ# ขาย
เงินลงทุนที#จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี,ภาคเอกชน
ตราสารหนี,ต่างประเทศ
เงินฝากในสถาบันการเงินที+ครบกําหนด
เกินกว่า 3 เดือน
รวมเงินลงทุนที#จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทั#วไป
ตราสารทุนในประเทศ
ตราสารทุนต่างประเทศ
รวมเงินลงทุนทั#วไป

17,038
(150)
16,888

16,888
16,888

17,045
25
17,070

17,070
17,070

481,423
7,043,080
7,074,866
1,320,628
15,919,997
6,130,742
22,050,739

519,883
12,283,873
7,310,736
1,936,247
22,050,739
22,050,739

691,616
7,252,996
5,734,721
1,320,628
14,999,961
7,012,920
22,012,881

742,183
13,535,584
5,840,431
1,894,683
22,012,881
22,012,881

116,289,501
32,639,870
22,229,585

116,571,965
32,560,063
21,768,995

19,460,000
190,618,956

5,260,000
176,161,023

29,588
17,074
46,662

29,588
17,074
46,662
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8.2 จําแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี"
เงินลงทุนในตราสารหนี, ณ วันที+ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 มีระยะเวลาคงเหลือดังนี,
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2558
ครบกําหนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
เงินลงทุนเผื#อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
บวก: กําไรที+ยงั ไม่เกิดขึ,นจริ ง
รวมเงินลงทุนเผื#อขาย
เงินลงทุนที#จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี,ภาคเอกชน
ตราสารหนี,ต่างประเทศ
เงินฝากสถาบันการเงินที+ครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือน
รวมเงินลงทุนที#จะถือจนครบกําหนด

รวม

-

326,000
25,518
351,518

155,423
12,942
168,365

481,423
38,460
519,883

2,380,429
179,379
806,828
11,260,000
14,626,636

8,341,068
4,757,000
3,564,897
8,200,000
24,862,965

105,568,004
27,703,491
17,857,860
151,129,355

116,289,501
32,639,870
22,229,585
19,460,000
190,618,956
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2557
ครบกําหนด
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
เงินลงทุนเผื#อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
บวก: กําไรที+ยงั ไม่เกิดขึ,นจริ ง
รวมเงินลงทุนเผื#อขาย
เงินลงทุนที#จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี,ภาคเอกชน
ตราสารหนี,ต่างประเทศ
เงินฝากสถาบันการเงินที+ครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือน
รวมเงินลงทุนที#จะถือจนครบกําหนด

รวม

-

536,046
38,481
574,527

155,570
12,086
167,656

691,616
50,567
742,183

2,361,386
178,662
979,540
3,860,000
7,379,588

9,677,751
4,097,000
2,624,542
1,400,000
17,799,293

104,532,828
28,284,401
18,164,913
150,982,142

116,571,965
32,560,063
21,768,995
5,260,000
176,161,023
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8.3 เงินลงทุนในตราสารหนีท" มี# ีอนุพนั ธ์ แฝง (Structured notes)
เงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี, ที+ มี อ นุ พ ัน ธ์ แ ฝงที+ บ ริ ษ ัท ฯจัด ประเภทเป็ นเงิ น ลงทุ น ที+ จ ะถื อ จนครบกํา หนด
มีดงั ต่อไปนี,
(ก) ณ วัน ที+ 31 มี น าคม 2558 และ 31 ธั น วาคม 2557 บริ ษ ัท ฯมี เงิ น ลงทุ น ในตัZว สั ญ ญาใช้ เงิ น และ
ตัวZ แลกเงิ นจํานวนรวม 600 ล้านบาท และ 600 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ+ งออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ใน
ประเทศและสาขาของธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศ อายุคงเหลือประมาณ 5 - 14 ปี และมีเงื+อนไขโดยผูอ้ อก
ตราสารมีสิทธิ ในการชําระคืนก่อนกําหนดหรื อเรี ยกเงินฝากเพิ+ม
(ข) ณ วันที+ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯมีเงินลงทุนในตัวZ สัญญาใช้เงินและตัวZ แลก
เงิ น จํานวนรวม 2,110 ล้านบาท และ 2,050 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ+ งออกโดยสาขาของธนาคารพาณิ ชย์
ต่างประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 2 ปี และมีเงื+อนไขโดยผูอ้ อกตราสารมีสิทธิ ในการชําระคืนก่อน
กําหนดและทยอยฝากเงินเพิ+มทุกเดือน และบริ ษทั ฯจะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี,ยเมื+อครบกําหนดตาม
สัญญา
(ค) ณ วันที+ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯมีเงินลงทุนในตัวZ สัญญาใช้เงินและตัวZ แลกเงิน
จํานวนรวม 3,600 ล้านบาท และ 3,600 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ+ งออกโดยสาขาของธนาคารพาณิ ช ย์
ต่ างประเทศ มี อายุ คงเหลื อประมาณ 4 - 7 ปี และ 5 - 8 ปี ตามลําดับ และมี ดอกเบี, ยอ้างอิ งกับ อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (CMT Index)
(ง) ณ วันที+ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯมีเงินลงทุนในตัวZ สัญญาใช้เงิ นและตัวZ แลก
เงินจํานวนรวม 2,823 ล้านบาทและ 2,805 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ+ งออกโดยสาขาของธนาคารพาณิ ชย์
ต่างประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 5 - 13 ปี และ 6 - 14 ปี ตามลําดับ และมีเงื+อนไขของการเวนคืนตัวZ
สัญญาใช้เงินและตัวZ แลกเงินดังกล่าวเมื+อเกิดผลกระทบจากเครดิต (Credit Event) กับหลักทรัพย์อา้ งอิง
(จ) ณ วันที+ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯมีเงินลงทุนในตัวZ สัญญาใช้เงินและตัวZ แลก
เงิ น จํา นวนรวม 768 ล้านบาท และ 758 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ+ งออกโดยสาขาของธนาคารพาณิ ชย์
ต่างประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 19 ปี โดยธนาคารดังกล่าววางพันธบัตรรัฐบาลคิดเป็ นอัตราร้อยละ
70 - 80 ของมูลค่าตัวZ สัญญาใช้เงินและตัวZ แลกเงินที+ออกเพื+อเป็ นหลักประกัน และมีเงื+ อนไขของการ
เวนคื น ตัZว สั ญ ญาใช้ เงิ น และตัZว แลกเงิ น ดัง กล่ า วเมื+ อ เกิ ด ผลกระทบจากเครดิ ต (Credit Event) กับ
หลักทรัพย์อา้ งอิง
เงิ น ลงทุ น ในตัZว สั ญ ญาใช้ เงิ น และตัZว แลกเงิ น ดัง กล่ า วข้า งต้น มี อ งค์ ป ระกอบของอนุ พ ัน ธ์ แ ฝงที+ ไ ม่ มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตราสารหลักยกเว้นเงินลงทุนตาม (ข)
8
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8.4 เงินลงทุนทีต# ิดภาระผูกพัน
ณ วันที+ 31 มี นาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯมี พนั ธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิ จ ซึ+ งมีราคาทุ น
หรื อทุนตัดจําหน่ายจํานวน 42,521 ล้านบาท และ 41,461 ล้านบาท ตามลําดับ วางไว้กบั นายทะเบียนเพื+อเป็ น
หลักทรัพย์ประกันและเงินสํารองตามที+กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที+ 28 และ 29
8.5 กําไรจากเงินลงทุน
กําไรจากเงินลงทุนสําหรับงวดสามเดือนสิ, นสุ ดวันที+ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวันที+
31 มีนาคม
2558
2557
928,693
46,103
86,844
1,015,537
46,103

กําไรจากการขายเงินลงทุนเผื+อขาย
กําไรจากการขายเงินลงทุนที+จะถือจนครบกําหนด
รวมกําไรจากเงินลงทุน

9.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
ณ วันที+ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที+แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะ
กิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี,
(หน่วย: พันบาท)
บริ ษทั

บริ ษทั บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จํากัด

ทุนที+ออกและ
เรี ยกชําระแล้ว
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2558
2557
4,000

4,000

สัดส่ วนเงินลงทุน
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2558
2557
ร้อยละ
ร้อยละ
99
99

ราคาทุน
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2558
2557
3,960

3,960
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10. เงินให้ ก้ ูยมื และดอกเบีย" ค้ างรับ
ณ วันที+ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 ยอดคงเหลือของเงินให้กยู้ ืมและดอกเบี,ยค้างรับโดยจําแนก
อายุตามเงินต้นและดอกเบี,ยที+คา้ งชําระแสดงได้ดงั นี,
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2558
ระยะเวลาค้างชําระ

กรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน

ทรัพย์สินจํานองเป็ นประกัน

ดอกเบี,ย
ค้างรับ(1)

เงินต้น

เงินต้น

อื+นๆ

ดอกเบี,ย
ค้างรับ(1)

รวม
ดอกเบี,ย
ค้างรับ(1)

เงินต้น

เงินต้น

ดอกเบี,ย
ค้างรับ(1)

รวม

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกว่ากําหนดชําระ
น้อยกว่า 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน

4,444,223

317,125

464,115

665

15,249

-

4,923,587

317,790

5,241,377

-

-

13,388
200
1,139

100
1
80

53

2

13,388
200
1,192

100
1
82

13,488
201
1,274

รวม
หัก: ค่าเผื+อหนี,สงสัยจะสูญ

4,444,223
-

317,125
-

478,842
(66)

846
(80)

15,302
-

2
-

4,938,367
(66)

317,973
(80)

5,256,340
(146)

เงินให้กยู้ มื และ
ดอกเบี,ยค้างรับ - สุ ทธิ

4,444,223

317,125

478,776

766

15,302

2

4,938,301

317,893

5,256,194

(1)

แสดงรวมเป็ นส่วนหนึ+งของ “รายได้จากการลงทุนค้างรับ - สุ ทธิ” ในงบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2557
ระยะเวลาค้างชําระ

กรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน

ทรัพย์สินจํานองเป็ นประกัน

ดอกเบี,ย
ค้างรับ(1)

เงินต้น

เงินต้น

อื+นๆ

ดอกเบี,ย
ค้างรับ(1)

รวม
ดอกเบี,ย
ค้างรับ(1)

เงินต้น

เงินต้น

ดอกเบี,ย
ค้างรับ(1)

รวม

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกว่ากําหนดชําระ
น้อยกว่า 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน

4,250,986

299,022

444,824

820

15,605

-

4,711,415

299,842

5,011,257

-

-

22,295
211
1,149

97
79

53

2

22,295
211
1,202

97
81

22,392
211
1,283

รวม
หัก: ค่าเผื+อหนี,สงสัยจะสูญ

4,250,986
-

299,022
-

468,479
(66)

996
(80)

15,658
-

2
-

4,735,123
(66)

300,020
(80)

5,035,143
(146)

เงินให้กยู้ มื และ
ดอกเบี,ยค้างรับ - สุ ทธิ

4,250,986

299,022

468,413

916

15,658

2

4,735,057

299,940

5,034,997

(1)

แสดงรวมเป็ นส่วนหนึ+งของ “รายได้จากการลงทุนค้างรับ - สุ ทธิ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

เงิ นให้กูย้ ืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกันเป็ นเงินให้กยู้ ืมแก่ผูเ้ อาประกัน โดยให้กูใ้ นวงเงินไม่เกิ น
มูลค่าเงินสดของกรมธรรม์ และคิ ดดอกเบี,ยในอัตราร้ อยละ 4.50 - 8.00 ต่อปี ซึ+ งเป็ นอัตราดอกเบี,ยที+ ได้รับ
การอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย
เงิ นให้กู้ยืมแก่ พนักงาน กําหนดวงเงิ นกู้ยืมให้แก่ พ นักงานแต่ละรายโดยกรณี บุคคลคํ,าประกันด้วยวงเงิ น
สู งสุ ดที+ 0.1 ล้านบาท ซึ+ งคิดอัตราดอกเบี,ยร้อยละ 6.00 ต่อปี ณ วันที+ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557
เงินให้กยู้ มื แก่พนักงานมีจาํ นวนเงิน 15 ล้านบาท และ 16 ล้านบาท ตามลําดับ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
เงินให้กูย้ ืมแก่พนักงานกรณี มีหลักทรัพย์ค, าํ ประกันจํานวนเงินสู งสุ ดที+ 50 เท่าของเงินเดือนรายเดื อน ซึ+ งคิด
อัต ราดอกเบี, ย ร้ อ ยละ 5.00 - 6.25 ต่ อปี ณ วัน ที+ 31 มี น าคม 2558 และ 31 ธัน วาคม 2557 เงิ น ให้ กู้ยืม แก่
พนักงานกรณี มีหลักทรัพย์ค, าํ ประกันมีจาํ นวนเงิน 54 ล้านบาท และ 55 ล้านบาท ตามลําดับ
11. ทีด# ิน อาคาร และอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ 1 มกราคม 2558
ซื, อเพิ+มระหว่างงวด - ราคาทุน
จําหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุ ทธิ
ตามบัญชี
โอนเข้า (ออก)
ค่าเสื+ อมราคาสําหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ 31 มีนาคม 2558

ที+ดิน
169,411

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร
83,460

อาคารชุด
16,179

งบการเงินรวม
เครื+ องตกแต่ง
ติดตั,งและ
อุปกรณ์
สํานักงาน
64,633

54,815

1,898

-

7,716

1,349

23,387

89,165

(2,600)
-

(4,939)

(306)

(2)
350
(9,403)

(423)
(878)

(350)
-

(3,025)
(15,526)

221,626

80,419

15,873

63,294

13,062

65,583

459,857

ยานพาหนะ
13,014

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
42,546

รวม
389,243

(หน่วย: พันบาท)

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ 1 มกราคม 2558
ซื, อเพิ+มระหว่างงวด - ราคาทุน
จําหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุ ทธิ
ตามบัญชี
โอนเข้า (ออก)
ค่าเสื+ อมราคาสําหรับงวด
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ 31 มีนาคม 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื+ องตกแต่ง
ติดตั,งและ
อุปกรณ์
อาคารชุด
สํานักงาน
ยานพาหนะ
16,179
64,590
13,014

ที+ดิน
169,411

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร
83,460

54,815

1,898

-

7,716

(2,600)
-

(4,939)

(306)

221,626

80,419

15,873

งานระหว่าง
ก่อสร้าง
42,546

รวม
389,200

1,349

23,387

89,165

(2)
350
(9,395)

(423)
(878)

(350)
-

(3,025)
(15,518)

63,259

13,062

65,583

459,822
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
12. สิ นทรัพย์ /หนีส" ิ นภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี และค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
12.1 สิ นทรัพย์ /หนีส" ิ นภาษ◌เี งินได้ รอตัดบัญชี
สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้รอตัด บัญ ชี แ ละหนี, สิ น ภาษี เงิ น ได้รอตัด บัญ ชี ประกอบด้ว ยผลกระทบทางภาษี
ที+เกิดจากรายการดังต่อไปนี,
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนเปลี+ยนแปลงในสิ นทรัพย์/
หนี,สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที+
แสดงในงบกําไรขาดทุนและงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวด
สามเดือนสิ,นสุดวันที+ 31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สํารองประกันชีวติ
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหม
ทดแทนค้างจ่าย
สํารองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
อื+น ๆ
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
หนีส" ินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
เงินลงทุนเพื+อค้า
เงินลงทุนเผื+อขาย
หนีส" ินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ /หนีส" ินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี - สุ ทธิ

3,275,813

2,814,190

461,623

1,090,154

21,486
35,027
255
3,332,581

19,309
33,548
255
2,867,302

2,177
1,479
465,279

4,124
889
1,095,167

229
1,212,569
1,212,798
2,119,783

235
1,384,645
1,384,880
1,482,422

(6)
(172,076)
(172,082)
637,361

130
173,135
173,265
921,902
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
12.2 ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดสามเดือนสิ, นสุ ดวันที+ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี,
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ, นสุ ดวันที+ 31 มีนาคม
2558
2557
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากผลแตกต่างชัว+ คราวและการกลับรายการ
ผลแตกต่างชัว+ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที+รับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

599,973

1,305,609

(465,285)
134,688

(1,095,037)
210,572

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณกําไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที+ใช้สาํ หรับ
งวดสามเดือนสิ, นสุ ดวันที+ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 สามารถแสดงได้ดงั นี,

กําไรทางภาษีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีสุทธิ ของรายได้หรื อ
ค่าใช้จ่ายที+ไม่ถือเป็ นรายได้หรื อ
ค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที+รับรู ้ในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุน

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน
สิ, นสุ ดวันที+
31 มีนาคม
2558
899,957

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สิ, นสุ ดวันที+
31 มีนาคม
2558
2557
901,227
1,306,612

15%, 20%
179,991

20%
180,245

20%
261,322

(45,303)

(45,557)

(50,750)

134,688

134,688

210,572
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
13. สิ นทรัพย์ อนื#
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 มีนาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

ค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจํา
ลูกหนี,ตามสัญญาซื, อขายล่วงหน้า
และแลกเปลี+ยนเงินตราต่างประเทศ
ลูกหนี,จากการขายเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
อื+น ๆ
รวมสิ นทรัพย์อื+น

66,875
57,623

69,824
62,705

66,875
57,623

69,824
62,705

48,078
35,872
21,111
11,434
240,993

24,963
10,344
9,768
9,263
186,867

48,078
35,872
21,111
15,757
245,316

24,963
10,344
9,768
12,898
190,502

14. เจ้ าหนีบ" ริษัทประกันภัยต่ อ

เบี,ยประกันภัยต่อค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี,บริ ษทั ประกันภัยต่อ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
565,842
379,722
565,842
379,722

15. สํ ารองประกันชี วติ

ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี
สํารองประกันภัยสําหรับเบี,ยรับในงวดและสํารองที+เพิ+มขึ,นสําหรับ
กรมธรรม์ที+ยงั มีผลบังคับ ผลประโยชน์และค่าสิ นไหมทดแทนอื+น ๆ
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์สาํ หรับการตาย การครบกําหนด
การเวนคืนกรมธรรม์ ผลประโยชน์และค่าสิ นไหมทดแทนอื+น ๆ
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับปี
สิ,นสุดวันที+
สิ,นสุดวันที+
31 มีนาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
177,434,671
136,616,421
16,439,325

51,630,019

(4,334,924)
189,539,072

(10,811,769)
177,434,671
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
16. ผลประโยชน์ ตามกรมธรรม์ ค้างจ่ าย

เงินค่ามรณกรรม
เงินครบกําหนด
เงินเวนคืน
รวมผลประโยชน์ตามกรมธรรม์คา้ งจ่าย

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
105,680
100,173
16,686
13,665
3,229
3,229
125,595
117,067

17. สํ ารองค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ าสิ นไหมทดแทนค้ างจ่ าย

ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่า
สิ นไหมทดแทนที+เกิดขึ,นระหว่างงวด/ปี
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่า
สิ นไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด/ปี
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับปี
สิ, นสุ ดวันที+
สิ, นสุ ดวันที+
31 มีนาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
315,052
299,680
440,797

1,770,506

(436,245)
319,604

(1,755,134)
315,052
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
18. สํ ารองเบีย" ประกันภัย
18.1 สํ ารองเบีย" ประกันภัยทีย# งั ไม่ ถือเป็ นรายได้

ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี
เบี,ยประกันภัยรับสําหรับงวด/ปี
เบี,ยประกันภัยที+ถือเป็ นรายได้ในงวด/ปี
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับปี
สิ, นสุ ดวันที+
สิ, นสุ ดวันที+
31 มีนาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
1,056,888
1,021,135
915,129
2,897,001
(726,906)
(2,861,248)
1,245,111
1,056,888

18.2 สํ ารองความเสี# ยงภัยทีย# งั ไม่ สิ"นสุ ด

ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี
เงินสํารองที+เพิ+มขึ,นในระหว่างงวด/ปี
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับปี
สิ, นสุ ดวันที+
สิ, นสุ ดวันที+
31 มีนาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
711,715
669,325
200,244
42,390
911,959
711,715

ณ วันที+ 31 มี นาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษ ทั ฯไม่ มีก ารตั,งสํารองความเสี+ ยงภัยที+ ยงั ไม่ สิ, นสุ ด
เนื+องจากสํารองความเสี+ ยงภัยที+ยงั ไม่สิ,นสุ ดที+ประมาณขึ,นของบริ ษทั ฯมีจาํ นวนตํ+ากว่าสํารองเบี,ยประกันภัยที+
ยังไม่ถือเป็ นรายได้
19. ผลประโยชน์ พนักงานค้ างจ่ าย
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
ผลประโยชน์ระยะสั,นค้างจ่าย
58,219
160,794
สํารองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
176,081
168,620
รวมผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
234,300
329,414

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
57,133
159,984
175,133
167,734
232,266
327,718
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
20. หนีส" ิ นอืน#
( หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 มีนาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
เจ้าหนี,ตามสัญญาซื, อขายล่วงหน้า
และแลกเปลี+ยนเงินตราต่างประเทศ
ค่าบําเหน็จค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เบี,ยประกันภัยที+ได้รับเงินแล้วแต่
กรมธรรม์ยงั ไม่อนุมตั ิ
เงินรับรอการโอนบัญชี
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย
เจ้าหนี,กรณี ยกเว้นค่าเบี,ยประกันภัย
ภาษีหกั ณ ที+จ่ายค้างจ่าย
อื+น ๆ
รวมหนี,สินอื+น

769,553
451,642
323,918

1,024,799
460,839
316,853

769,553
451,038
322,959

1,024,799
460,551
316,020

266,321
204,107
104,190
96,712
64,558
19,210
2,300,211

101,961
80,763
117,728
93,757
23,263
18,739
2,238,702

266,321
204,107
104,190
96,712
64,558
17,955
2,297,393

101,961
80,763
117,728
93,757
23,263
17,107
2,235,949

21. ทุนทีอ# อกและชํ าระแล้ ว/ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
รายการกระทบยอดสําหรับงวดสามเดือนสิ, นสุ ดวันที+ 31 มีนาคม 2558 มีดงั นี,
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ (หมายเหตุ 22)
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายงวด

หุ้นสามัญที+ออกและชําระแล้ว
จํานวนหุ้น
(พันหุ้น)
พันบาท
1,697,850
1,697,850
1,697,850

1,697,850

ส่ วนเกินมูลค่าหุ้น

สํารองส่ วนทุน
จากการจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็ นเกณฑ์

พันบาท
2,987,540

พันบาท
103,822

2,987,540

9,439
113,261
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
22. การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ - ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
ที+ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั,งที+ 2 ของบริ ษทั ฯ เมื+อวันที+ 23 พฤศจิกายน 2550 มีมติอนุ มตั ิให้ออกใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ รุ่นที+ 1 ชนิ ดระบุชื+อและโอนเปลี+ยนมือไม่ได้เพื+อการเสนอขายแก่พนักงานจํานวน 20 ล้านหน่ วย
โดยในรุ่ นที+ 1 มีการจัดสรรทั,งสิ, น 12.85 ล้านหน่วย คงเหลื อสิ ทธิ ที+ยงั ไม่ได้จดั สรรจํานวน 7.15 ล้านหน่วย
โดยมติของที+ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นเมื+อวันที+ 26 เมษายน 2554 อนุ มตั ิให้ยกเลิ กใบสําคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที+ 1
จํานวน 7.15 ล้านหน่วยดังกล่าว และอนุ มตั ิให้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที+ 2 ชนิ ดระบุชื+อและโอนเปลี+ยน
มือไม่ได้จาํ นวน 7.15 ล้านหน่วยแทน และได้มีการจัดสรรให้พนักงานโดยกําหนดให้วนั ที+ 1 เมษายน 2555
เป็ นวันให้สิทธิ แก่พนักงานและ/หรื อผูบ้ ริ หาร
รายละเอียดการอนุมตั ิการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่พนักงานสรุ ปได้ดงั นี,

อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ
เมื+อวันที+ 29 พฤษภาคม 2551
เมื+อวันที+ 11 สิ งหาคม 2552
เมื+อวันที+ 22 กุมภาพันธ์ 2555
รวม

(หน่วย: พันหน่วย)
จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ใบสําคัญแสดง
ใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ รุ่ นที+ 1
สิ ทธิ รุ่ นที+ 2
รวม
11,500
11,500
1,350
1,350
7,150
7,150
7,150
20,000
12,850

ทั,งนี, ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่ าวมีอายุ 5 ปี นับตั,งแต่วนั ที+ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อเมื+อพ้นสภาพการ
เป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯโดยมีอตั ราใช้สิทธิ คือ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซ,ื อหุ ้นสามัญได้จาํ นวน
1 หุ ้น ในราคาใช้สิทธิ เท่ากับราคา 13.50 บาท สําหรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที+ 1 และ 35.00 บาท สําหรับ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที+ 2 โดยสามารถใช้สิทธิ ครั,งแรกเมื+อครบ 3 ปี นับจากวันที+ได้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ที+ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั,งที+ 5/2557 เมื+อวันที+ 8 สิ งหาคม 2557 มีมติอนุ มตั ิการปรับปรุ งราคาการใช้
สิ ทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที+ออกให้แก่พนักงานทั,ง 2 รุ่ นที+ได้รับผลกระทบจากการ
จ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ ้น โดยอัตราการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะถูกปรับจาก 1 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ต่อ
หุ น้ สามัญ 1 หุ น้ เป็ น 1 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ต่อหุ น้ สามัญ 1.40 หุ น้ และราคาใช้สิทธิ จะถูกปรับจาก 13.50 บาท
และ 35.00 บาท เป็ น 9.6429 บาท และ 25.00 บาท สําหรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที+ 1 และใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ รุ่นที+ 2 ตามลําดับ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
เนื+ องจากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที+ 2 ได้รับอนุ มตั ิให้ออกโดยที+ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นภายหลังวันที+ 1 มกราคม
2554 ซึ+ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ ที+ 2 เรื+ องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์มี ผลบังคับ ใช้แล้ว
บริ ษทั ฯ จึงได้คาํ นวณมูลค่ายุติธรรมของของสิ ทธิ ซ,ื อหุ ้น ณ วันออกสิ ทธิ เฉลี+ยเท่ากับ 20.45 บาทต่อหุ ้น เพื+อ
บันทึกค่าใช้จ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์เพื+อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีดงั กล่าว
ข้อมูลที+ใช้ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิ ซ,ือหุ น้ สรุ ปได้ดงั นี,
อัตราเงินปั นผลที+คาดหวัง
ความผันผวนของราคาหุ น้ ที+คาดการณ์
อัตราดอกเบี,ยปลอดความเสี+ ยง
อายุของสิ ทธิ ซ,ือหุ น้
แบบจําลองที+ใช้

- ร้อยละ 1.5
- ร้อยละ 39.9 (ประมาณโดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตของ
ราคาหุ น้ ของบริ ษทั ฯ)
- ร้อยละ 3.51 ถึง ร้อยละ 3.64
- ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั ที+ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อเมื+อ
พ้นสภาพการเป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ
- Black Schole - continuous model

ค่าใช้จ่ายพนักงานในรู ปของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ (ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที+ 2) สําหรับงวดสามเดือน
สิ, นสุ ดวันที+ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 มีจาํ นวน 9.4 ล้านบาท และ 9.4 ล้านบาท ตามลําดับ
รายการเปลี+ ย นแปลงจํา นวนหน่ ว ยของใบสํ า คัญ แสดงสิ ทธิ ใ นระหว่ า งงวดสามเดื อ นสิ, นสุ ดวัน ที+
31 มีนาคม 2558 สรุ ปได้ดงั นี,

จํานวนที+ยงั ไม่ได้ใช้ ณ วันที+ 1 มกราคม 2558
ใช้สิทธิในระหว่างงวด
จํานวนที+ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ ณ วันที+ 31 มีนาคม 2558

(หน่วย: พันหน่วย)
สําหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวันที+
31 มีนาคม 2558
จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิรุ่นที+ 2
7,150
7,150

ในระหว่างปี สิ, นสุ ดวันที+ 31 ธันวาคม 2557 ผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที+ 1 ได้ใช้สิ ทธิ ซ,ื อหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั ฯที+เหลือทั,งหมดจํานวน 0.9 ล้านหน่วย ในราคาใช้สิทธิ หุน้ ละ 13.50 บาท คิดเป็ นเงิน 12.7 ล้านบาท
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ, นสุ ดวันที+ 31 มีนาคม 2558 ผูถ้ ื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที+ 2 จองใช้สิทธิ ซ,ื อหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ฯจํานวน 3.0 ล้านหน่วย ในราคาใช้สิทธิ หุ้นละ 25.00 บาท คิดเป็ นจํานวน 105.3 ล้านบาท
โดยบริ ษทั ฯได้บนั ทึกผลเงินรับจากการใช้สิทธิ ซ,ื อหุ ้นสามัญดังกล่าวไว้เป็ น “เงินรับล่วงหน้าค่าหุ ้นจากการ
ใช้ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ” โดยแสดงในส่ วนของเจ้าของ โดยมีรายละเอียดดังนี,
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ, นสุ ดวันที+ 31 มีนาคม 2558

ใช้สิทธิ

จํานวนสิ ทธิ
(พันหน่วย)
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิรุ่นที+ 2
ครั,งที+ 1
3,008
รวม
3,008

ราคาใช้สิทธิ
ต่อหุ ้น
(บาท)

รวมเงินที+
รับชําระ

25.00

105,266
105,266

ทุนที+ออกและ
ชําระแล้ว

-

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้น

-

เงินรับล่วงหน้า
ค่าหุ ้นจากการใช้สิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

105,266
105,266

วันที+จดทะเบียน
เพิ+มทุน

วันที+ตลาด
หลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยรับเป็ น
หลักทรัพย์จด
ทะเบียน

10 เมษายน 2558

20 เมษายน 2558

23. ส่ วนงานดําเนินงาน
บริ ษ ทั ฯนําเสนอข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานในรู ป แบบเช่ นเดี ยวกับ การรายงานข้อมูลตามประเภทการรั บ
ประกัน ภัย ที+ ต้อ งรายงานแก่ ค ณะกรรมการกํากับ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ รกิ จประกัน ภัย (“คปภ.”)
เนื+องจากฝ่ ายบริ หารเห็นว่า บริ ษทั ฯดําเนินธุ รกิจหลักในส่ วนงานดําเนินงานที+รายงานเพียงส่ วนงานเดียว คือ
ธุ รกิ จประกันชี วิต และดําเนิ นธุ รกิ จในเขตภูมิศาสตร์ เดี ยว คือ ประเทศไทย และได้ทาํ การประเมิ นผลการ
ปฏิ บ ัติงานของส่ วนงานโดยพิ จารณาจากกําไรหรื อขาดทุ นจากการดําเนิ นงานซึ+ งวัดมูล ค่ าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกับที+ใช้ในการรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกันภัยที+รายงานต่อคปภ. ทั,งนี, รายการที+นาํ เสนอใน
ส่ วนงานดําเนินงานนี,สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที+ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงาน
ได้รับ และสอบทานอย่างสมํ+าเสมอเพื+ อใช้ในการตัดสิ น ใจในการจัดสรรทรั พ ยากรให้ก ับ ส่ วนงานและ
ประเมินผลการดําเนิ นงานของส่ วนงาน ทั,งนี, ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ คือ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานตามที+กล่าวไว้ขา้ งต้นสําหรับงวดสามเดือนสิ, นสุ ดวันที+ 31 มีนาคม 2558 และ 2557
มีดงั นี,
(หน่วย: พันบาท)

ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวติ
ประเภท
ดั,งเดิม - แบบ
ไม่มีส่วนร่ วม
ในเงินปั นผล
รายได้ จากการรับประกันภัย
เบี,ยประกันภัยรับ
หัก: เบี,ยประกันภัยต่อ
เบี,ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): สํารองเบี,ยประกันภัยที+
ยังไม่ถือเป็ นรายได้
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย
ค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
สํารองประกันภัยเพิ+มจากงวดก่อน
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ผลประโยชน์
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสิ นไหม
ทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายส่งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื+น
รวมค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวันที+ 31 มีนาคม 2558
ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวติ
ประเภท
บํานาญ - แบบ
ประกัน
ไม่มีส่วนร่ วม
อุบตั ิเหตุ
ในเงินปั นผล ส่วนบุคคล
อื+นๆ

รวม

15,940,498
(259,072)
15,681,426

71,817
71,817

9,292
9,292

-

16,021,607
(259,072)
15,762,535

(51,917)
15,629,509

71,817

362
9,654

-

(51,555)
15,710,980

12,041,690

62,711

-

-

12,104,401

4,439,018

1,433

-

-

4,440,451

331,225
832,166
123,886
7,303
17,775,288

7,651
569
34
72,398

781
296
76
4
1,157

1,374
1
1,375

332,006
841,487
124,532
7,341
17,850,218
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวันที+ 31 มีนาคม 2558
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวติ
ประกันชีวติ
ประเภทดั,งเดิม - ประเภทบํานาญ แบบไม่มีส่วน
แบบไม่มีส่วน ประกันอุบตั ิเหตุ
ร่ วมในเงินปั นผล ร่ วมในเงินปั นผล
ส่วนบุคคล
รวม
รายได้ จากการรับประกันภัย
เบี,ยประกันภัยรับ
หัก: เบี,ยประกันภัยต่อ
เบี,ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): สํารองเบี,ยประกันภัยที+ยงั ไม่
ถือเป็ นรายได้
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย
ค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
สํารองประกันภัยเพิ+มจากงวดก่อน
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการผลประโยชน์
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการ
จัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายส่งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื+น
รวมค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย

15,940,498
(259,072)
15,681,426

71,817
71,817

9,292
9,292

16,021,607
(259,072)
15,762,535

(51,917)
15,629,509

71,817

362
9,654

(51,555)
15,710,980

12,041,690

62,711

-

12,104,401

4,439,018

1,433

-

4,440,451

331,225
832,166
123,886
7,303
17,775,288

7,651
569
34
72,398

781
296
76
4
1,157

332,006
840,113
124,531
7,341
17,848,843
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ,นสุดวันที+ 31 มีนาคม 2557
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวติ
ประกันชีวติ
ประเภทดั,งเดิม - ประเภทบํานาญ แบบไม่มีส่วน
แบบไม่มีส่วน ประกันอุบตั ิเหตุ
ร่ วมในเงินปั นผล ร่ วมในเงินปั นผล
ส่วนบุคคล
รวม
รายได้ จากการรับประกันภัย
เบี,ยประกันภัยรับ
หัก: เบี,ยประกันภัยต่อ
เบี,ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): สํารองเบี,ยประกันภัยที+ยงั ไม่
ถือเป็ นรายได้
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย
ค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
สํารองประกันภัยเพิ+มจากงวดก่อน
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการผลประโยชน์
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการ
จัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายส่งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื+น
รวมค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย

26,956,412
(268,352)
26,688,060

30,896
30,896

10,025
10,025

26,997,333
(268,352)
26,728,981

(17,301)
26,670,759

30,896

125
10,150

(17,176)
26,711,805

22,384,824

29,932

-

22,414,756

3,027,381

1,255

-

3,028,636

348,708
1,021,747
114,454
6,892
26,904,006

3,194
132
8
34,521

594
383
43
3
1,023

349,302
1,025,324
114,629
6,903
26,939,550
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
24. ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน
สิ,นสุดวันที+
31 มีนาคม
2558
ค่าใช้จ่ายพนักงานที+ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการ
รับประกันภัยและการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี+ยวกับอาคารสถานที+และอุปกรณ์ที+
ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
ค่าภาษีอากร
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื+น
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สิ,นสุดวันที+
31 มีนาคม
2558
2557

218,582

217,402

209,446

38,736
63,709
134,407
455,434

38,631
63,709
134,363
454,105

37,165
49,397
128,300
424,308

25. กําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ ายุติธรรม

กําไร (ขาดทุน) ที+ยงั ไม่เกิดขึ,นจริ งจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเพื+อค้า
กําไรที+ยงั ไม่เกิดขึ,นจริ งจากสัญญาซื,อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี+ยน
รวมขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สิ,นสุดวันที+ 31 มีนาคม
2558
2557
(170)
685
23,984
19,138
(28,960)
(58,075)
(5,146)
(38,252)

26. การวัดมูลค่ ายุติธรรมของเครื#องมือทางการเงิน
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อยใช้ วิ ธี ราคาตลาดเป็ นเทคนิ คในการวัดมู ล ค่ ายุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี' สิ น
ซึ* งมาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที*ไม่มีตลาด
ที*มีสภาพคล่อง หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื' อขายในตลาดที*มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะ
ใช้ วิธีราคาทุนหรื อ วิธีรายได้เป็ นเทคนิคในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี'สินดังกล่าวแทน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ลําดับชั นของมูลค่ ายุติธรรม
ในการนําเทคนิ คการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กิ จการต้องใช้ขอ้ มูลที* สามารถสังเกตได้ (observable
inputs) ที*เกี*ยวข้องกับสิ นทรัพย์ที*จะวัดมูลค่ายุติธรรมให้มากที*สุด
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที* 13 เรื* อง มูลค่ายุติธรรม กําหนดลําดับชั'นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็ น 3
ระดับ ตามประเภทของข้อมูลที*นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี'
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื'อขายของสิ นทรัพย์อย่างเดียวกันในตลาดที*มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื*นที*สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์ ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที*ไม่สามารถสังเกตได้ (unobservable inputs) เช่น ข้อมูลเกี*ยวกับกระแสเงินในอนาคต
ที*กิจการประมาณขึ'น

ณ วัน ที* 31 มี น าคม 2558 บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยมี สิ น ทรั พ ย์ที* ว ดั มู ล ค่ า ด้ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมแยกแสดง
ตามลําดับชั'นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี'
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สินทรัพย์ ทวี# ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื+อค้า
ตราสารทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื+อขาย
ตราสารทุน
ตราสารหนี,

16,888

-

-

16,888

19,196,772
-

2,334,084
519,883

-

21,530,856
519,883
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
เทคนิคการประเมินมูลค่ ายุติธรรมและข้ อมูลทีใช้ สําหรับการวัดมูลค่ ายุติธรรมระดับ 2 และ 3
ก) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี'คาํ นวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนที*ประกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหนี'ไทยหรื อตลาดอื*น
ข) มู ล ค่ า ยุติธ รรมของตราสารอนุ พ ัน ธ์ ค าํ นวณโดยใช้เทคนิ ค การคิ ดลดกระแสเงิ น สดในอนาคตและ
แบบจําลองตามทฤษฎี ในการประเมิ นมูลค่า ซึ* งข้อมูลที* นํามาใช้ในการประเมิ นมูลค่าส่ วนใหญ่ เป็ น
ข้อมูลที*สามารถสังเกตได้ในตลาดที*เกี*ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี*ยนทันที อัตราแลกเปลี*ยนล่วงหน้าของ
เงินตราต่างประเทศ เส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี'ย และเส้นราคาล่วงหน้าของสิ นค้าโภคภัณฑ์
เป็ นต้น
ในระหว่างงวดปั จจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั'นของมูลค่ายุติธรรม
27. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ# กีย# วข้ องกัน
ในการพิ จารณาความสั ม พัน ธ์ ระหว่างกิ จการที+ เกี+ ย วข้องกัน แต่ ล ะรายการบริ ษ ัท ฯคํานึ งถึ ง เนื, อ หาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯกับกิจการที+เกี+ยวข้องกันสามารถสรุ ปได้ดงั นี,
รายชื+อกิจการที+เกี+ยวข้องกัน
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สรชัยวิวฒั น์ จํากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จํากัด(1)
บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จํากัด(1)
บริ ษทั นํ,าตาลราชบุรี จํากัด
บริ ษทั นารายณ์ร่วมพิพฒั น์ จํากัด

ประเภทกิจการ
ธนาคาร
ประกันภัย
ประกันภัย
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
การแพทย์
การแพทย์
การแพทย์
อุตสาหกรรม
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

บริ ษทั อาคารกรุ งเทพธุรกิจ (1987) จํากัด
บริ ษทั ทริ ส คอร์ปอเรชัน+ จํากัด
บริ ษทั ยูเนี+ยนอุตสาหกรรมสิ+ งทอ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

ให้เช่าทรัพย์สิน
ธุรกิจบริ การ
อุตสาหกรรม
ธุรกิจการเกษตร

ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
ถือหุน้ โดยบุคคลที+เกี+ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ บางส่ วนร่ วมกัน
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
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รายชื+อกิจการที+เกี+ยวข้องกัน
บริ ษทั ไทคอน อินดัสเทรี ยล คอนเน็คชัน+ จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั อาเซี ยคลังสิ นค้า จํากัด
บริ ษทั เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน+ ซิ สเทม จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง
จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
Asia Insurance Company Limited
บริ ษทั บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด
บริ ษทั บางปะอิน กอล์ฟ จํากัด
บริ ษทั บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จํากัด
บริ ษทั สมิติเวช จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีเอ็ม ดีไซน์ จํากัด
(1)

ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ
ถือหุน้ โดยบุคคลที+เกี+ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
ถือหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน

ประเภทกิจการ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ปิ โตรเคมีและเคมีภณั ฑ์
ให้เช่าทรัพย์สิน
พาณิ ชย์
จัดการกองทุน
หลักทรัพย์
ประกันภัย
นายหน้าประกันวินาศภัย
ธุรกิจบริ การ
ธุรกิจบริ การ
การแพทย์
ธุรกิจบริ การ

เป็ นบริ ษทั ย่อยของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
มีกรรมการบางส่ วนเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
ถือหุน้ โดยบุคคลที+เกี+ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ของบริ ษทั ฯ

ถือหุ ้นกิจการที+เกี+ยวข้องกันจนถึงวันที+ 7 พฤษภาคม 2557 เนื+ องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จํากัด และโรงพยาบาล
พญาไท 2 จํากัด ตั,งแต่วนั ดังกล่าวแล้ว

ในระหว่างงวดสามเดื อนสิ, นสุ ดวันที+ 31 มี นาคม 2558 และ 2557 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี รายการธุ รกิ จ
ที+ สํ าคัญ กับ กิ จการที+ เกี+ ยวข้องกัน รายการธุ รกิ จดังกล่ าวเป็ นไปตามเงื+ อนไขทางการค้าและเกณฑ์ ตามที+
ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการเหล่านั,น ซึ+ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี,
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวด
สามเดือนสิ, นสุ ด
วันที+ 31 มีนาคม
2558
รายการธุรกิจกับกิจการ
ที#เกีย# วข้ องกัน
เบี,ยประกันภัยรับ
ดอกเบี,ยรับ - เงินฝาก
ธนาคาร ตัวZ สัญญา
ใช้เงินและหุน้ กู้
ดอกเบี,ยรับ - เงินให้กยู้ มื
โดยมีทรัพย์สิน
จํานองเป็ นประกัน
เงินปันผลรับ
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ
รายได้ค่าธรรมเนียม
นายหน้าซื,อขายหลักทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ, นสุ ด
วันที+ 31 มีนาคม
2558
2557

1,954
166,478

1,954
166,478

2,247
119,613

2,215

2,215

2,534

79,762
1,546

79,762
-

51,816
97

7,220

7,220

3,827

นโยบายการกําหนดราคา

เป็ นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและบริ ษทั
ที+เกี+ยวข้องกันคิดให้กบั ลูกค้าทัว+ ไป
อัตราเดียวกับอัตราที+บริ ษทั ฯคิดให้กบั
ผูก้ ยู้ มื ทัว+ ไปที+มีทรัพย์สินจํานอง
ตามที+ประกาศจ่าย
อัตราตามสัญญาที+ตกลงกันโดยคิดค่าเช่า
และค่าบริ การต่อตารางเมตรต่อเดือน
เป็ นปกติทางการค้าของธุรกิจนายหน้า
ซื,อขายหลักทรัพย์
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวด
สามเดือนสิ, นสุ ด
วันที+ 31 มีนาคม
2558
รายการธุรกิจกับกิจการ
ที#เกีย# วข้ องกัน (ต่ อ)
กําไร (ขาดทุน) จากสัญญา
ซื,อขายล่วงหน้าและ
แลกเปลี+ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าสิ นไหมจ่ายและ
ค่าตรวจสุ ขภาพ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าเบี,ยประกันภัยจ่าย
ค่าเช่าอาคารและ
ค่าบริ การ

ค่าบริ การอื+นๆ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ, นสุ ด
วันที+ 31 มีนาคม
2558
2557

54,576

54,576

(17)

414,558

414,558

619,476

24,631

24,631

10,039

27,058

27,039

27,169

96

96

156

18,106

18,106

16,019

122

122

158

นโยบายการกําหนดราคา

เป็ นไปตามเงื+อนไขสัญญา

อัตราตามสัญญาที+ตกลงกันโดยคิดเป็ น
อัตราร้อยละต่อเบี,ยประกันภัยรับ
เป็ นปกติทางการค้าของการรับ
ประกันภัย
อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและบริ ษทั
ที+เกี+ยวข้องกันคิดให้กบั ลูกค้าทัว+ ไป
เป็ นปกติทางการค้าของการรับ
ประกันภัย
สําหรับอาคารสํานักงานใหญ่ค่าเช่าตาราง
เมตรละประมาณ 90 บาทต่อเดือน
ค่าบริ การตารางเมตรละประมาณ 29 บาท
ต่อเดือน ตามสัญญาเช่าระยะยาว และค่า
เช่าตารางเมตรละประมาณ 44 บาท 138
บาทต่อเดือน และค่าบริ การ ตารางเมตร
ละประมาณ 91 บาท 307 บาทต่อเดือน
สําหรับอาคารเช่าของสาขาค่าเช่าตาราง
เมตรละประมาณ 100 บาท 150 บาท
188 บาทและ 315 บาทต่อเดือนและ
ค่าบริ การตารางเมตรละประมาณ 342
บาท และ 200 บาทต่อเดือน
เป็ นตามเงื+อนไขสัญญาและเป็ นราคาที+คิด
กับสมาชิกในอัตราโดยทัว+ ไป

สําหรับงวดสามเดือนสิ, นสุ ดวันที+ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 เบี,ยประกันภัยรับจากช่องทางการจัดจําหน่าย
Bancassurance มีจาํ นวนโดยประมาณร้อยละ 77 และร้อยละ 85 ของเบี,ยประกันภัยรับสุ ทธิ ตามลําดับ
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ณ วัน ที+ 31 มี น าคม 2558 และ 31 ธัน วาคม 2557 ยอดคงค้างระหว่างบริ ษ ัท ฯและกิ จการที+ เกี+ ยวข้องกัน
มีรายละเอียดดังนี,
งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
เงินฝากสถาบันการเงิน
(รวมอยูใ่ นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด)
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเผื+อขาย - ราคาทุน
ตราสารทุนในประเทศ
หน่วยลงทุนในประเทศ
รวมเงินลงทุนเผื+อขาย - ราคาทุน
บวก: กําไรที+ยงั ไม่เกิดขึ,นจริ ง
รวมเงินลงทุนเผื+อขาย - มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนที+จะถือจนครบกําหนด - ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจําหน่าย
ตราสารหนี,ภาคเอกชน
ตราสารหนี,ต่างประเทศ
รวมเงินลงทุนที+จะถือจนครบกําหนด - ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจําหน่าย
เงินลงทุนทัว+ ไป - ตราสารทุนต่างประเทศ
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
ลูกหนี,ตามสัญญาซื,อขายล่วงหน้าและแลกเปลี+ยน
เงินตราต่างประเทศ
สิ นทรัพย์อื+น
ค่าปรับปรุ งทรัพย์สินที+เช่า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รวมสิ นทรัพย์อื+น
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
เจ้าหนี,ตามสัญญาซื,อขายล่วงหน้าและแลกเปลี+ยน
เงินตราต่างประเทศ
หนี,สินอื+น
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จค้างจ่าย
ค่าเช่าอาคารและค่าบริ การค้างจ่าย
รวมหนี,สินอื+น

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2558
2557

8,540,082
-

4,187,212
107

8,536,404
-

4,183,121
107

1,675,045
2,285,773
3,960,818
1,847,999
5,808,817

1,592,841
1,944,408
3,537,249
1,777,529
5,314,778

1,675,045
2,285,773
3,960,818
1,847,999
5,808,817

1,592,841
1,944,408
3,537,249
1,777,529
5,314,778

4,105,000
5,903,830

4,105,000
5,841,640

4,105,000
5,903,830

4,105,000
5,841,640

10,008,830
11,167
15,828,814
134,945

9,946,640
11,167
15,272,585
140,077

10,008,830
11,167
15,828,814
134,945

9,946,640
11,167
15,272,585
140,077

4,184,033

4,120,176

4,184,033

4,120,176

324
68,027
68,351
17,927

465
70,924
71,389
9,280

324
67,496
67,820
17,927

465
70,505
70,970
9,280

4,265,683

4,253,699

4,265,683

4,253,699

191,756
3,278
195,034

135,181
2,640
137,821

191,756
279
192,035

135,181
224
135,405
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ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสํ าคัญ
ในระหว่า งงวดสามเดื อ นสิ, น สุ ด วัน ที+ 31 มี น าคม 2558 และ 2557 บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยมี ค่ า ใช้ จ่ า ย
ผลประโยชน์พนักงานที+ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี,

ผลประโยชน์ระยะสั,น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ที+จ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
(หมายเหตุ 22)
รวมค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารสําคัญ

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน
สิ,นสุดวันที+
31 มีนาคม
2558
8.8
0.6
2.4
11.8

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สิ,นสุดวันที+
31 มีนาคม
2558
2557
8.8
8.2
0.5
(0.7)
2.4
11.7

2.4
9.9

รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ,ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯที+จดั สรรให้แก่พนักงานได้แสดงไว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินข้อที+ 22
28. หลักทรัพย์ ประกันวางไว้ กบั นายทะเบียน
ณ วันที+ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯได้วางหลักทรัพย์ประกันไว้กบั นายทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติประกันชีวติ ดังนี,

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
ราคาทุน/ราคา
ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรม ทุนตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรม
20,000
20,551
20,000
20,626
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
29. ทรัพย์ สินทีจ# ัดสรรไว้ เป็ นเงินสํ ารองวางไว้ กบั นายทะเบียน
ณ วันที+ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯได้วางหลักทรัพย์ไว้เป็ นเงิ นสํารองประกันภัยกับ
นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันชีวติ ดังต่อไปนี,

พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
ราคาทุน/ราคา
ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรม ทุนตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรม
36,301,825
40,142,530
35,241,617
38,323,342
6,199,206
7,074,383
6,199,138
7,035,686
42,501,031
47,216,913
41,440,755
45,359,028

30. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ น้ ขั,นพื,นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดที+เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื+น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี+ ยถ่วงนํ,าหนักของหุ ้นสามัญที+ออกอยู่ในระหว่างงวด โดยงวดก่อนที+ นาํ มา
เปรี ยบเที ยบได้ปรับจํานวนหุ ้นตามสัดส่ วนที+เปลี+ ยนไปของจํานวนหุ ้นสามัญที+ เปลี+ ยนแปลงที+เกิ ดจากการ
ออกหุ ้นปั นผลตามมติที+ประชุ มวิสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เมื+อวันที+ 25 กันยายน 2557 เพื+อคํานวณ
จํานวนหุ ้นสามัญที+ใช้ในการคํานวณกําไรต่อหุ ้นใหม่ (ปรับจํานวนหุ ้นตามสัดส่ วนที+เปลี+ ยนไปของจํานวน
หุ ้นสามัญที+เปลี+ยนแปลง โดยถือเสมือนว่าการเปลี+ยนแปลงดังกล่าวได้เกิดขึ,นตั,งแต่วนั ที+เริ+ มต้นของปี แรกที+
เสนอรายงาน)
กําไรต่อหุ ้นปรับ ลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรั บปี ที+ เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื+น) ด้วยผลรวมของจํานวนถัวเฉลี+ยถ่วงนํ,าหนักของหุ ้นสามัญที+ออกอยูใ่ นระหว่างปี กับจํานวนถัว
เฉลี+ยถ่วงนํ,าหนักของหุ ้นสามัญที+บริ ษทั ฯอาจต้องออกเพื+อแปลงหุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั,งสิ, นให้เป็ นหุ ้น
สามัญ โดยสมมติวา่ ได้มีการแปลงเป็ นหุ น้ สามัญ ณ วันต้นปี หรื อ ณ วันออกหุ น้ สามัญเทียบเท่า
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
กําไรต่อหุ น้ ขั,นพื,นฐานและกําไรต่อหุ น้ ปรับลดสําหรับงวดสามเดือนสิ, นสุ ดวันที+ 31 มีนาคม 2558 และ 2557
แสดงการคํานวณได้ดงั นี,
งบการเงินรวม
จํานวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี+ยถ่วงนํ,าหนัก
(พันหุ้น)
2558

กําไรสําหรับงวด
(พันบาท)
2558
กําไรต่ อหุ้นขั"นพืน" ฐาน
กําไรสําหรับงวด
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ รุ่ นที+ 2
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรที+เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสามัญ
สมมติวา่ มีการแปลงเป็ นหุ้นสามัญ
จากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

กําไรต่ อหุ้นขั"นพืน" ฐาน
กําไรสําหรับงวด
ผลกระทบจากการออกหุ้นปั นผล
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ รุ่ นที+ 1
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ รุ่ นที+ 2
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรที+เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสามัญ
สมมติวา่ มีการแปลงเป็ นหุ้นสามัญ
จากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

757,616

1,697,850

-

3,758

757,616

1,701,608

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี+ยถ่วงนํ,าหนัก
(พันหุ้น)
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)

กําไรสําหรับงวด
(พันบาท)
2558
2557

กําไรต่อหุ้น
(บาท)
2558

766,540
-

1,096,041
-

1,697,850
-

1,211,813
482,325

-

-

3,758

750
556

766,540

1,096,041

1,701,608

1,695,444

0.45

0.45

กําไรต่อหุ้น
(บาท)
2558

2557
(ปรับปรุ งใหม่)

0.45

0.65

0.45

0.65

31. ภาระผูกพัน
31.1 บริ ษ ัทฯและบริ ษ ทั ย่อยได้เข้าทําสั ญ ญาเช่ าดําเนิ นงานที+ เกี+ ยวข้องกับ การเช่ าพื, น ที+ ใ นอาคาร รถยนต์และ
อุปกรณ์ อายุของสัญญามี ระยะเวลาประมาณ 3 ถึ ง 24 ปี สําหรับการเช่ าพื,นที+ ในอาคาร และประมาณ 1 ถึ ง 5 ปี
สําหรับการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ สัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญาที+บอกเลิกไม่ได้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ณ วันที+ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเงินขั,นตํ+าที+ตอ้ งจ่ายใน
อนาคตทั,งสิ, นภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานที+บอกเลิกไม่ได้ดงั นี,

สัญญาเช่าดําเนินงาน
สัญญาบริ การ
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที+ 31 มีนาคม 2558
จ่ายชําระภายใน
1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม
75.1
106.5
4.0
185.6
8.9
8.9
84.0
106.5
4.0
194.5

สัญญาเช่าดําเนินงาน
สัญญาบริ การ
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที+ 31 ธันวาคม 2557
จ่ายชําระภายใน
1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม
74.0
110.0
5.3
189.3
0.4
0.4
74.4
110.0
5.3
189.7

31.2 ณ วันที+ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯอาจต้องฝากเงินในอนาคตจากเงื+อนไขการลงทุน
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที+ 8.3 (ก) และ 8.3 (ข) ซึ+ งสรุ ปได้ดงั นี,

จ่ายภายใน
1 ปี
2 - 5 ปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
1,140,000
1,140,000
950,000
1,010,000

32. คดีฟ้องร้ อง
ณ วันที+ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ มีคดีถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายและคดีความยังไม่
สิ, นสุ ดจํานวนรวมประมาณ 53 ล้านบาท และ 47 ล้านบาท ตามลําดับ จากการเป็ นผูร้ ับประกันภัย บริ ษทั ฯยัง
ไม่ได้ต, งั สํารองเผื+อความเสี ยหายจากคดีความดังกล่าว เนื+ องจากยังคงมีความไม่แน่ นอนเกี+ยวกับผลของการ
พิจารณาคดี
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
33. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื+ อวัน ที+ 29 เมษายน 2558 ที+ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้ น มี ม ติ อนุ ม ตั ิ จ่ายเงิ นปั น ผลให้ แก่ ผูถ้ ื อหุ ้ น สามัญ ของ
บริ ษทั ฯ ในอัตราหุ ้นละ 0.46 บาท ซึ+ งได้รับความเห็ นชอบให้จ่ายเงิ นปั นผลจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัยแล้ว เมื+อวันที+ 24 เมษายน 2558
34. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี,ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯเมื+อวันที+ 8 พฤษภาคม 2558
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