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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ  ำกดั (มหำชน)  

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย                  
(กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 งบก ำไรขำดทุนรวม                    
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และได้
ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ  ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของบริษทั 
กรุงเทพประกนัชีวติ จ  ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นส่วนของ
ควำมรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
กลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวชิำชีพบญัชี ในพระบรม
รำชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณ
อ่ืนๆตำมท่ีระบุในขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสม
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 2 และ 3 ในระหวำ่งปี บริษทัฯไดจ้ดั
ประเภทรำยกำรบญัชีตำมรูปแบบงบกำรเงินท่ีออกใหม่ท่ีก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำร
ประกอบธุรกิจประกนัภยัลงวนัท่ี 4 มีนำคม 2559 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 เป็นตน้ไป และ
บริษทัฯไดป้ฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่ท่ีออกโดยสภำวชิำชีพบญัชี  
ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยำ่งใด 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้ใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ือง
เหล่ำน้ี  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผดิชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นส่วนของควำมรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำน
ของขำ้พเจำ้ไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบ
ส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

ข้อสมมติส าหรับทดสอบความเพยีงพอของหนีสิ้น 

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 20 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯมียอดคงเหลือส ำรอง
ประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำวจ ำนวน 233,412 ลำ้นบำทคิดเป็นร้อยละ 94 ของหน้ีสินรวม ซ่ึงเป็น
ยอดส ำรองสะสมตั้งแต่เร่ิมท ำประกนัภยัถึงวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนส ำหรับกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีมีผลบงัคบั
อยู ่และค ำนวณโดยอำ้งอิงตำมวธีิส ำรองเบ้ียประกนัภยัสุทธิช ำระคงท่ี (Net Level Premium Valuation: NPV) ซ่ึง
เป็นวธีิกำรทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีใชข้อ้สมมติคงท่ี ไม่เปล่ียนแปลงตลอดอำยกุรมธรรม ์(lock-in assumption) 
โดยบวกเพิ่มดว้ยส ำรองร้อยละ 4 ของส ำรองตำมวธีิเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิคงท่ี ส ำหรับควำมเส่ียงจำกกำรท่ีขอ้
สมมติท่ีใชใ้นกำรค ำนวณแตกต่ำงไปจำกประสบกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง นอกจำกน้ี บริษทัฯทดสอบควำมเพียงพอของ
หน้ีสินทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน หำกหน้ีสินจ ำนวนไม่เพียงพอก็จะรับรู้ส่วนต่ำงเป็นค่ำใชจ่้ำยเพิ่มเติมในงบ
ก ำไรขำดทุน วธีิกำรทดสอบควำมเพียงพอของหน้ีสินค ำนวณดว้ยวธีิส ำรองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัรวม 
(Gross Premium Valuation: GPV) โดยใชข้อ้สมมติท่ีเป็นค่ำประมำณกำรท่ีดีท่ีสุด (Best-estimate assumption) ของ
ภำระผกูพนัตำมสัญญำประกนัภยั ณ ขณะนั้น ขอ้สมมติส ำคญัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ ประกอบดว้ย อตัรำมรณะ อตัรำ
คิดลด อตัรำกำรขำดอำยหุรือเวนคืนกรมธรรม ์และอตัรำค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรขำยและบริหำรงำน เป็นตน้         
กำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติอำจส่งผลกระทบกบัส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำระยะยำวอยำ่งมีสำระส ำคญั ทั้งน้ี 
บริษทัฯตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรเลือกใชข้อ้สมมติดงักล่ำวอยำ่งเหมำะสมและตอ้งทบทวนขอ้สมมติท่ีใชอ้ยำ่ง
สม ่ำเสมอจำกกำรประมำณกำรท่ีดีท่ีสุด เพื่อไม่ท ำใหเ้กิดควำมเส่ียงในกำรรับรู้ส ำรองดงักล่ำวไม่เพียงพอซ่ึงอำจท ำ
ใหบ้ริษทัฯแสดงหน้ีสินต ่ำเกินไป  
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ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินขอ้มูลหลกั ขอ้สมมติท่ีส ำคญั แบบจ ำลองทำงกำรเงินดว้ยวธีิส ำรองประกนัภยัแบบเบ้ีย
ประกนัภยัรวม (Gross Premium Valuation: GPV)  ซ่ึงฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯใชใ้นกำรทดสอบควำมเพียงพอของ
หน้ีสิน โดยกำรทดสอบขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรประมำณกำรส ำรองประกนัชีวติกบัแหล่งท่ีมำของขอ้มูล ประเมินขอ้
สมมติแบบจ ำลองทำงกำรเงินและวธีิกำรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณส ำรองประกนัชีวติ โดยท ำกำรวเิครำะห์วธีิกำร
วเิครำะห์ประสบกำรณ์ของบริษทั วธีิกำรตั้งขอ้สมมติจำกประสบกำรณ์ในอดีต และเปรียบเทียบขอ้สมมติท่ีฝ่ำย
บริหำรของบริษทัฯใชก้บัแหล่งขอ้มูลภำพรวมของธุรกิจประกนัชีวติ ในส่วนของขอ้สมมติทำงดำ้นเศรษฐกิจ มีกำร
วเิครำะห์และเปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่ำวกบัขอ้มูลทำงดำ้นกำรเงินและเศรษฐกิจ ทดสอบแบบจ ำลองทำงกำรเงิน 
ประเมินวธีิกำรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณส ำรองประกนัชีวติวำ่เป็นไปตำมวธีิของคณิตศำสตร์ประกนัภยัและประกำศของ 
คณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั วเิครำะห์และสอบทำนรำยกำรเคล่ือนไหวของยอด
ส ำรองประกนัชีวติ ประเมินกำรเปิดเผยนโยบำยบญัชีและขอ้มูลท่ีส ำคญัเก่ียวกบับญัชีส ำรองส ำหรับสัญญำ
ประกนัภยัระยะยำว 

การรับรู้รายได้ 

บริษทัฯมีกำรรับประกนัภยัชีวติใหก้บัลูกคำ้เป็นจ ำนวนมำกรำยในหลำกหลำยช่องทำงและภูมิภำค ท ำใหร้ำยไดใ้นแต่
ละงวดเป็นจ ำนวนเงินท่ีมีสำระส ำคญั บริษทัฯบนัทึกรับรู้เบ้ียประกนัภยัรับเป็นรำยไดต้ั้งแต่วนัท่ีมีผลบงัคบัใชใ้น
กรมธรรม ์อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯอำจมีขั้นตอนกำรพิจำรณำกำรรับประกนัภยัท ำใหอ้อกกรมธรรมแ์ละบนัทึกเบ้ีย
ประกนัภยัล่ำชำ้กวำ่วนัท่ีเร่ิมคุม้ครองหรือก่อนถึงวนัครบก ำหนดช ำระเบ้ียประกนัภยั ดงันั้นบริษทัฯจึงมีควำมเส่ียง              
ในกำรรับรู้รำยไดไ้ม่สอดคลอ้งกบัระยะเวลำคุม้ครอง 

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบสำรสนเทศและระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
รับประกนัชีวติ และทดสอบกำรควบคุมภำยในท่ีตอบสนองเร่ืองรอบเวลำในกำรรับรู้รำยไดข้องบริษทัฯ สุ่ม
ตวัอยำ่งกรมธรรมแ์ละเอกสำรประกอบรำยกำรเพื่อตรวจสอบขอ้มูลกรมธรรมท่ี์อยูใ่นระบบสำรสนเทศ ตรวจสอบ
รำยกำรเบ้ียประกนัภยัรับของบริษทัฯในช่วงใกลว้นัส้ินรอบและหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี วเิครำะห์
เปรียบเทียบรำยไดเ้บ้ียประกนัภยัตำมวนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัรับรำยเดือนและตำมประเภท
ผลิตภณัฑ ์และวเิครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบควำม
ผดิปกติท่ีอำจเกิดข้ึนของรำยกำรเบ้ียประกนัภยัตลอดรอบระยะเวลำบญัชี โดยเฉพำะรำยกำรบญัชีท่ีท ำผำ่น
ใบส ำคญัทัว่ไป 
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การจัดประเภทสัญญาประกนัภัย 

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3.1 บริษทัฯน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญำประกนัภยั มำถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก มำตรฐำนน้ีก ำหนดใหกิ้จกำรตอ้งพิจำรณำ
ลกัษณะของสัญญำประกนัภยั ซ่ึงผูรั้บประกนัภยัรับควำมเส่ียงดำ้นกำรรับประกนัภยัท่ีมีนยัส ำคญัจำกผูเ้อำ
ประกนัภยั โดยมำตรฐำนฉบบัน้ีไม่ไดก้  ำหนดวธีิกำรพิจำรณำลกัษณะของสัญญำประกนัภยั ดงันั้น ฝ่ำยบริหำรของ
บริษทัฯจะตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่งมำกในกำรก ำหนดวธีิกำรท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรจดัประเภทสัญญำประกนัภยั  

ขำ้พเจำ้ไดส้อบถำมผูบ้ริหำรและประเมินวธีิกำรท่ีฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯใชใ้นกำรจดัประเภทสัญญำประกนัภยั 
เง่ือนไขและเกณฑพ์ิจำรณำกำรโอนควำมเส่ียงจำกกำรประกนัภยัท่ีมีสำระส ำคญัของสัญญำประกนัภยัและสัญญำ
ประกนัภยัต่อทั้งหมด รวมถึงระดบันยัส ำคญัของควำมเส่ียงกำรประกนัภยั สุ่มตรวจสอบขอ้มูลของสัญญำ
ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นเกณฑพ์ิจำรณำกำรโอนควำมเส่ียงจำกกำรประกนัภยัท่ีมีสำระส ำคญั และไดส้อบทำนควำม
เหมำะสมของกำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ข้อมูลอืน่  

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขำ้พเจำ้ภำยหลงั
วนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรใหค้วำม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือปรำกฏ
วำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อใหมี้
กำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน        
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว  และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับ
กิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่ม
บริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด และเสนอ
รำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ใน
ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรำยกำร
หรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 
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ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่งผู ้
ประกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ไม่
วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำร
ทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผดิพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอม
แปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำร
แทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิกำร
ตรวจสอบใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมี
ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำง
บญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร 
และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำก
เห็นวำ่กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม 
เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำร
หรือของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผดิชอบต่อ
กำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่
เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
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ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ีไดว้ำงแผน
ไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในซ่ึง
ขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัหำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือในสถำนกำรณ์
ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำว
สำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชนท่ี์ผูมี้ส่วนไดเ้สียสำธำรณะจะ
ไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ีคือ นำงนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย 

 
 

นงลกัษณ์ พุม่นอ้ย 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4172 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 23 กุมภำพนัธ์ 2560 



ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และ 1 มกราคม 2558

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 1 มกราคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 1 มกราคม 2558
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6, 33 13,109,072          7,101,758            5,707,564            13,020,689          7,087,584            5,703,472            
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 7 2,199,553            1,717,113            1,725,233            2,199,553            1,717,113            1,725,233            
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ - สุทธิ 2,053,258            2,627,978            2,344,008            2,053,258            2,627,978            2,344,008            
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 8, 20 374,219               372,054               318,471               374,219               372,054               318,471               
ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ 9 649,427               527,122               445,314               649,427               527,122               445,314               
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 10 21,849                 231                       24,963                 21,849                 231                       24,963                 
สินทรัพยล์งทุน
   เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
      เงินลงทุนเพ่ือคา้ 11 155,100               116,220               17,070                 155,100               116,220               17,070                 
      เงินลงทุนเผ่ือขาย 11 65,314,232          25,988,922          22,012,881          65,314,232          25,988,922          22,012,881          
      เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด 11, 34, 35 185,817,494        201,411,262        176,161,023        185,817,494        201,411,262        176,161,023        
      เงินลงทุนทัว่ไป 11 29,588                 46,662                 46,662                 29,588                 46,662                 46,662                 
   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                            -                            -                            132,530               23,760                 3,960                    
   เงินให้กูย้มื - สุทธิ 13, 33 7,912,166            6,138,902            4,735,057            7,912,166            6,138,902            4,735,057            
   อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 14 19,882                 20,947                 -                            19,882                 20,947                 -                            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 1,157,564            547,210               389,243               1,153,523            546,986               389,200               
ค่าความนิยม 16 4,955                    4,955                    4,955                    -                            -                            -                            
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 17 19,557                 24,113                 12,819                 18,950                 24,037                 12,819                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี - สุทธิ 18 2,818,598            2,382,919            1,482,422            2,818,598            2,382,919            1,482,422            
สินทรัพยอ่ื์น 19 699,638               547,241               161,905               667,651               544,567               165,539               
รวมสินทรัพย์ 282,356,152        249,575,609        215,589,590        282,358,709        249,577,266        215,588,094        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และ 1 มกราคม 2558

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 1 มกราคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 1 มกราคม 2558
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ
หนีสิ้น
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 20 243,098,663        216,851,032        186,659,641        243,098,663        216,851,032        186,659,641        
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 21 592,515               459,315               379,722               592,515               459,315               379,722               
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 10 2,775,409            2,912,292            1,024,799            2,775,409            2,912,292            1,024,799            
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 403,632               542,471               499,592               403,632               542,471               499,592               
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22 201,806               179,646               168,620               200,415               178,550               167,734               
หน้ีสินอ่ืน 23 1,955,052            1,640,484            1,280,941            1,947,235            1,635,286            1,277,378            
รวมหนีสิ้น 249,027,077        222,585,240        190,013,315        249,017,869        222,578,946        190,008,866        
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน 
      หุ้นสามญั 1,708,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 1,708,000            1,708,000            1,708,000            1,708,000            1,708,000            1,708,000            
   ทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้
      หุ้นสามญั 1,705,953,060 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท
         (31 ธนัวาคม 2558: หุ้นสามญั 1,703,810,780 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท และ
         1 มกราคม 2558: หุ้นสามญั 1,697,850,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท) 24 1,705,953            1,703,811            1,697,850            1,705,953            1,703,811            1,697,850            
ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 24 3,309,857            3,219,926            2,987,540            3,309,857            3,219,926            2,987,540            
ส ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 24 11,323                 38,834                 103,822               11,323                 38,834                 103,822               
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 25 20,300                 10,626                 -                            20,300                 10,626                 -                            
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ 
      ส ารองตามกฎหมาย 170,800               170,800               170,800               170,800               170,800               170,800               
      อ่ืน ๆ 400,000               400,000               400,000               400,000               400,000               400,000               
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 21,482,015          17,460,248          14,677,675          21,502,219          17,468,357          14,680,638          
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 
   ส่วนเกินทุนจากการวดัมลูค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 6,220,388            3,985,966            5,538,578            6,220,388            3,985,966            5,538,578            
   ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 299                       -                            -                            -                            -                            -                            
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 33,320,935          26,990,211          25,576,265          33,340,840          26,998,320          25,579,228          
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 8,140                    158                       10                         -                            -                            -                            
รวมส่วนของเจ้าของ 33,329,075          26,990,369          25,576,275          33,340,840          26,998,320          25,579,228          
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 282,356,152        249,575,609        215,589,590        282,358,709        249,577,266        215,588,094        

-                            -                            -                            -                            -                            -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)



งบก ำไรขำดทุน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รำยได้
เบ้ียประกนัภยัรับ 27, 33 43,332,857          44,840,215         43,332,919          44,840,215         
หกั: เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ 27 (978,436)              (922,668)             (978,436)              (922,668)             
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 42,354,421         43,917,547         42,354,483         43,917,547         
บวก (หกั): ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดล้ดลง (เพ่ิมข้ึน) จากปีก่อน 27 (72,966)               12,344                 (72,966)               12,344                 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 42,281,455         43,929,891         42,281,517         43,929,891         
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 27 248,903              245,094              248,903              245,094              
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 33 10,631,995         9,913,190           10,631,995         9,913,190           
ผลก าไรจากเงินลงทุน 11 2,319,895           1,163,126           2,319,895           1,163,126           
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายติุธรรม 31 (79,940)               79,886                 (79,940)               79,886                 
รายไดอ่ื้น 33 92,324                 64,242                 80,066                 58,121                 
รวมรำยได้ 55,494,632         55,395,429         55,482,436         55,389,308         
ค่ำใช้จ่ำย
ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 27 26,104,086         29,873,537         26,104,086         29,873,537         
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทน 27 ,33 18,538,599         15,964,555         18,538,599         15,964,555         
หกั: ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทน
   รับคืนจากการประกนัภยัต่อ 27 (766,262)             (574,369)             (766,262)             (574,369)             
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 27, 33 3,164,919           2,855,005           3,158,821           2,849,847           
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 27 599,071              594,251              598,315              594,043              
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 28 1,778,035           1,795,651           1,750,706           1,789,729           
รวมค่ำใช้จ่ำย 49,418,448         50,508,630         49,384,265         50,497,342         
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 6,076,184           4,886,799           6,098,171           4,891,966           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (975,806)             (778,648)             (975,806)             (778,648)             
ก ำไรส ำหรับปี 5,100,378           4,108,151           5,122,365           4,113,318           

กำรแบ่งปันก ำไรรวมส ำหรับปี:
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 5,110,300           4,108,203           5,122,365           4,113,318           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (9,922)                 (52)                      

5,100,378           4,108,151           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)



งบก ำไรขำดทุน (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ก ำไรส ำหรับปี 5,100,378           4,108,151           5,122,365           4,113,318           
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั:
   ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 32 2,793,028           (1,940,765)          2,793,028           (1,940,765)          
   ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
      ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 575                      -                           -                           -                           
   บวก (หกั): ภาษีเงินได้ 32 (558,606)             388,153              (558,606)             388,153              
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 2,234,997           (1,552,612)          2,234,422           (1,552,612)          
รายการท่ีจะไมถู่กบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั:
   ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 32 298                      (1,186)                 328                      (1,155)                 
   บวก (หกั): ภาษีเงินได้ 32 (66)                      231                      (66)                      231                      
รายการท่ีจะไมถู่กบนัทึกในส่วนของก าไร
   หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 232                      (955)                    262                      (924)                    
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษเีงนิได้ 2,235,229           (1,553,567)          2,234,684           (1,553,536)          
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 7,335,607           2,554,584           7,357,049           2,559,782           

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี:
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 7,345,251           2,554,636            7,357,049           2,559,782           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (9,644)                 (52)                      

7,335,607           2,554,584           

ก ำไรต่อหุ้น:
   ก  าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 37
      ก  าไรส าหรับปี 3.00                     2.41                     3.00                     2.42                     
   ก  าไรต่อหุ้นปรับลด
      ก  าไรส าหรับปี 3.00                     2.41                     3.00                     2.41                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม



งบกระแสเงนิสด

2559 2558 2559 2558
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

เบ้ียประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 42,695,024         44,548,875         42,695,024         44,548,875         
เงินจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ (636,236)             (648,677)             (636,236)             (648,677)             
ดอกเบ้ียรับ 9,736,216           8,772,718           9,736,216           8,772,718           
เงินปันผลรับ 1,453,325           1,114,362            1,453,325           1,114,362            

รายไดจ้ากการลงทุนอ่ืน 2,171,747           2,986,792            2,171,747           2,986,792            

รายไดอ่ื้น 78,760                 55,369                 78,760                 55,369                 

เงินจ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยั
   และค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (17,814,756)        (15,023,218)        (17,814,756)        (15,023,218)        
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (2,945,240)          (2,842,199)           (2,945,240)          (2,842,199)           

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (487,048)             (498,144)              (487,048)             (498,144)              

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (1,566,294)          (2,251,935)           (1,640,503)          (2,262,017)           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (2,108,930)          (1,247,881)           (2,108,930)          (1,247,881)           

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (30,305,054)        (22,915,416)        (30,305,054)        (22,915,416)        
เงินให้กูย้มื (1,535,246)          (1,033,312)          (1,535,246)          (1,033,312)          
เงินลงทุนอ่ืน 9,074,609           (8,216,556)          9,074,609           (8,216,556)          
เงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 7,810,877           2,800,778           7,736,668           2,790,696           
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินจ่ายสุทธิจากการซ้ือขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (680,265)             (241,555)             (680,265)             (241,555)             
เงินจ่ายสุทธิจากการซ้ือบริษทัยอ่ย (108,770)             -                           (108,770)             -                           
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (789,035)             (241,555)             (789,035)             (241,555)             
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ
เงินสดรับเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 53,936                 159,646              53,936                 159,646              
เงินสดรับล่วงหนา้ค่าหุ้นจากการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ 20,300                 -                           20,300                 -                           
เงินปันผลจ่าย (1,088,764)          (1,324,675)          (1,088,764)          (1,324,675)          
เงนิสดสุทธิใช้ไปจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ (1,014,528)          (1,165,029)          (1,014,528)          (1,165,029)          
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 6,007,314           1,394,194           5,933,105           1,384,112           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 7,101,758           5,707,564           7,087,584           5,703,472           
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัส้ินปี 13,109,072         7,101,758           13,020,689         7,087,584           

-                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

งบการเงินรวม

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

 (หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของเจา้ของ ส่วนของผูมี้

ส่วนเกินทนุจากการ ส่วนไดเ้สียท่ี
ส ารองส่วนทนุ เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ วดัมูลค่าเงินลงทนุ รวมส่วน ไม่มีอ  านาจ

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 1,697,850            2,987,540            103,822                 -                              170,800               400,000               14,677,675          5,538,578              25,576,265          10                        25,576,275          
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 24, 25 -                           -                           24,339                   -                              -                           -                           -                           -                             24,339                 -                           24,339                 
เพ่ิมทนุจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 24 5,961                   143,059               -                             -                              -                           -                           -                           -                             149,020               -                           149,020               
โอนส ารองส่วนทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์
   เป็นส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัจากการใช้
  สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 24 -                           89,327                 (89,327)                  -                              -                           -                           -                           -                             -                           -                           -                           
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้จากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 25 -                           -                           -                             10,626                     -                           -                           -                           -                             10,626                 -                           10,626                 
เงินปันผลจ่าย 38 -                           -                           -                             -                              -                           -                           (1,324,675)           -                             (1,324,675)           -                           (1,324,675)           
การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมซ่ึงอ านาจ
   ควบคุมเปล่ียนแปลง -                           -                           -                             -                              -                           -                           -                           -                             -                           200                      200                      
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี -                           -                           -                             -                              -                           -                           4,108,203            -                             4,108,203            (52)                       4,108,151            
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี
    ขาดทนุจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย
       - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                           -                           -                             -                              -                           -                           -                           (1,552,612)             (1,552,612)           -                           (1,552,612)           
    ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
       ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                           -                           -                             -                              -                           -                           (955)                     -                             (955)                     -                           (955)                     
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                             -                              -                           -                           4,107,248            (1,552,612)             2,554,636            (52)                       2,554,584            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 1,703,811            3,219,926            38,834                   10,626                     170,800               400,000               17,460,248          3,985,966              26,990,211          158                      26,990,369          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

จดัสรรแลว้

บริษทั กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

ก าไรสะสม

งบการเงนิรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัฯ



งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

 (หน่วย: พนับาท)

ผลต่างของอตัรา ส่วนของผูมี้
ส่วนเกินทนุจากการ แลกเปล่ียนจาก ส่วนไดเ้สียท่ี

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 1,703,811           3,219,926           38,834                10,626                     170,800               400,000            17,460,248       3,985,966              -                          26,990,211       158                   26,990,369       
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 24, 25 -                          -                          11,005                -                              -                           -                       -                       -                             -                          11,005              -                       11,005              
เพ่ิมทนุจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 24 2,142                  51,415                -                          (10,626)                   -                           -                       -                       -                             -                          42,931              -                       42,931              
โอนส ารองส่วนทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์
    เป็นส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัจากการใช้
    สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 24 -                          38,516                (38,516)               -                              -                           -                       -                       -                             -                          -                       -                       -                       
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้จากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 25 -                          -                          -                          20,300                     -                           -                       -                       -                             -                          20,300              -                       20,300              
เงินปันผลจ่าย 38 -                          -                          -                          -                              -                           -                       (1,088,765)       -                             -                          (1,088,765)       -                       (1,088,765)       
การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมซ่ึงอ านาจ
   ควบคุมเปล่ียนแปลง -                          -                          -                          -                              -                           -                       -                       -                             -                          -                       17,626              17,626              
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี -                          -                          -                          -                              -                           -                       5,110,300         -                             -                          5,110,300         (9,922)              5,100,378         
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี
    ก  าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย
       - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                          -                          -                          -                              -                           -                       -                       2,234,422              -                          2,234,422         -                       2,234,422         
    ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
       ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                          -                          -                          -                              -                           -                       232                   -                             -                          232                   232                   
    ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
       ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ -                          -                          -                          -                              -                           -                       -                       -                             299                     299                   278                   577                   
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                          -                          -                          -                              -                           -                       5,110,532         2,234,422              299                     7,345,253         (9,644)              7,335,609         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 1,705,953           3,309,857           11,323                20,300                     170,800               400,000            21,482,015       6,220,388              299                     33,320,935       8,140                33,329,075       

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

บริษทั กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

งบการเงนิรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัฯ

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ



งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

 (หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของเจา้ของ

ส่วนเกินทุนจากการ
ส ารองส่วนทุน เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น วดัมูลค่าเงินลงทุน

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

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 1,697,850         2,987,540          103,822                  -                               170,800               400,000              14,680,638          5,538,578            25,579,228          
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 24, 25 -                        -                         24,339                    -                               -                           -                          -                           -                           24,339                 
เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 24 5,961                143,059             -                              -                               -                           -                          -                           -                           149,020               
โอนส ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์
   เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจากการใช้
  สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 24 -                        89,327               (89,327)                  -                               -                           -                          -                           -                           -                           
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 25 -                        -                         -                              10,626                     -                           -                          -                           -                           10,626                 
เงินปันผลจ่าย 38 -                        -                         -                              -                               -                           -                          (1,324,675)          -                           (1,324,675)          
ก าไรส าหรับปี -                        -                         -                              -                               -                           -                          4,113,318            -                           4,113,318            
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี
    ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย
       - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                        -                         -                              -                               -                           -                          -                           (1,552,612)          (1,552,612)          
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
       ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                        -                         -                              -                               -                           -                          (924)                     -                           (924)                     
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                        -                         -                              -                               -                           -                          4,112,394            (1,552,612)          2,559,782            
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 1,703,811         3,219,926          38,834                    10,626                     170,800               400,000              17,468,357          3,985,966            26,998,320          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้



งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

 (หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของเจา้ของ

ส่วนเกินทุนจากการ
ส ารองส่วนทุน เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น วดัมูลค่าเงินลงทุน

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

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 1,703,811         3,219,926          38,834                    10,626                     170,800               400,000              17,468,357          3,985,966            26,998,320          
การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 24, 25 -                        -                         11,005                    -                               -                           -                          -                           -                           11,005                 
เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 24 2,142                51,415               -                              (10,626)                    -                           -                          -                           -                           42,931                 
โอนส ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์
    เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจากการใช้
    สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 24 -                        38,516               (38,516)                  -                               -                           -                          -                           -                           -                           
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 25 -                        -                         -                              20,300                     -                           -                          -                           -                           20,300                 
เงินปันผลจ่าย 38 -                        -                         -                              -                               -                           -                          (1,088,765)          -                           (1,088,765)          
ก าไรส าหรับงวด -                        -                         -                              -                               -                           -                          5,122,365            -                           5,122,365            
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด
    ก  าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย
       - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                        -                         -                              -                               -                           -                          -                           2,234,422            2,234,422            
    ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
       ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                        -                         -                              -                               -                           -                          262                      -                           262                      
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                        -                         -                              -                               -                           -                          5,122,627            2,234,422            7,357,049            
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 1,705,953         3,309,857          11,323                    20,300                     170,800               400,000              21,502,219          6,220,388            33,340,840          

-                        -                         -                              -                               -                           -                          -                           -                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2559 

1. ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำใน
ประเทศไทย โดยมีบริษทั นิปปอนไลฟ์ อินชวัรันส์ ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศญ่ีปุ่นเป็น             
ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือกำรรับประกันชีวิต ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯ                          
อยูท่ี่ 23/115-121 ซอยศูนยว์จิยั ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร  

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 และจัดท ำข้ึนตำมวิธีกำรบัญชีเก่ียวกับกำรประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง             
ซ่ึงก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) และเป็นไปตำม
รูปแบบงบกำรเงินท่ีก ำหนดในประกำศ คปภ. เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไขและระยะเวลำในกำรจดัท ำ
และยืน่งบกำรเงินและรำยงำนเก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัประกนัชีวิต ลงวนัท่ี 4 มีนำคม 2559 ซ่ึง
เร่ิมมีผลใช้บงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 เป็นตน้ไป โดยรูปแบบงบกำรเงินดงักล่ำวมีกำรเปล่ียนแปลง
จำกเดิมท ำให้ตอ้งมีกำรจดัประเภทรำยกำรบญัชีของงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุน งบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดงวดก่อนท่ีแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับกำร                 
จดัประเภทรำยกำรบญัชีของงวดปัจจุบนั และไดน้ ำเสนองบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558            
เพื่อเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ 

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบก ำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีได้จดัท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนในหมำยเหตุประกอบ            
งบกำรเงินขอ้ 5 เร่ือง นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 
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2.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

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

  จดัตั้งข้ึนใน สดัส่วนกำรถือหุน้ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

   2559 2558 

   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั บีแอลเอ อนัชวัรันส์                  

โบรกเกอร์ จ ำกดั 
นำยหนำ้ประกนัวนิำศภยั ไทย 99 99 

Bangkok Life Assurance (Cambodia) 
Public Limited Company 

ประกนัชีวติ กมัพชูำ 52 - 

(ข) บริษทัฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน 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 

 บริษทัฯไดจ้ดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมวิธี
รำคำทุน  
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับในปีปัจจุบัน 

 ในระหวำ่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) 
และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทำงบัญชี ท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2559  มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย ทั้งน้ีมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ีมีกำร
เปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบับริษทัฯ มีดงัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญำประกนัภัย 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 มีวตัถุประสงค์เพื่อก ำหนดกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับสัญญำ
ประกนัภยัท่ีออกโดยกิจกำรใด ๆ (รวมถึงสัญญำประกนัภยัต่อ) และสัญญำประกนัภยัต่อท่ีกิจกำรถือไวแ้ละเพื่อ
จ ำกดักำรแกไ้ขวิธีกำรบญัชีส ำหรับสัญญำประกนัภยัจนกวำ่โครงกำรระยะท่ีสองของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินเก่ียวกับสัญญำประกันภัยจะแล้วเสร็จ ทั้ งน้ี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินน้ีมีข้อก ำหนดให้มี               
กำรเปิดเผยขอ้มูลโดยระบุและอธิบำยถึงจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสัญญำประกนัภยัในงบกำรเงินของผูรั้บ
ประกนัภยัและไม่อนุญำตให้มีกำรบนัทึกส ำรองค่ำสินไหมทดแทนท่ียงัมิไดเ้กิดข้ึน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำน และก ำหนดใหมี้กำรทดสอบควำมเพียงพอของหน้ีสินจำกกำรประกนัภยัท่ีรับรู้แลว้และกำรทดสอบกำร
ดอ้ยค่ำของสินทรัพยจ์ำกสัญญำประกนัภยัต่อ และรวมถึงก ำหนดให้ผูรั้บประกนัภยับนัทึกหน้ีสินจำกสัญญำ
ประกนัภยัไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงินของกิจกำรจนกวำ่ภำระหน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยันั้นจะหมดลง หรือ
ยกเลิก หรือส้ินผลบงัคบั และให้แสดงหน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยัโดยไม่มีกำรหักกลบกบัสินทรัพยจ์ำกกำร
ประกนัภยัต่อท่ีเก่ียวข้อง ทั้งน้ี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัดงักล่ำวมีกำรยกเวน้เป็นกำรชั่วครำว             
ให้ผูรั้บประกันภยัไม่ต้องปฏิบติัตำมข้อก ำหนดบำงประกำรของมำตรฐำนกำรรำยงำนฉบบัอ่ืน ซ่ึงรวมถึง
ขอ้ก ำหนดท่ีใหผู้รั้บประกนัภยัพิจำรณำกรอบในกำรเลือกนโยบำยบญัชีส ำหรับสัญญำประกนัภยั  
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ีนอกจำกจะก ำหนดวิธีปฏิบัติส ำหรับสัญญำประกันภัยแล้ว                    
ยงัรวมถึงกำรพิจำรณำลกัษณะของสัญญำประกนัภยัดว้ย และรวมถึงกำรก ำหนดให้เปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม            
ในส่วนของสัญญำประกันภยัท่ีเก่ียวกับสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได้และค่ำใช้จ่ำยท่ีรับรู้ในงบกำรเงิน และ
ลกัษณะและขอบเขตของควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกสัญญำประกนัภยั  

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินข้ำงต้นมำถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรกไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทฯ เน่ืองจำกฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯได้พิจำรณำและทบทวนกำร                
จดัประเภทของสัญญำประกนัภยั (รวมถึงสัญญำประกนัภยัต่อ) และสัญญำประกนัภยัต่อท่ีบริษทัฯถือไว ้
และสรุปได้ว่ำสัญญำทั้งหมดเป็นสัญญำท่ีเขำ้เกณฑ์ค ำนิยำมของสัญญำประกันภยัตำมมำตรฐำนฉบบัน้ี 
นอกจำกน้ี ส ำหรับกำรบนัทึกรำยกำรส ำรองค่ำสินไหมทดแทน กำรทดสอบควำมเพียงพอของหน้ีสิน               
จำกสัญญำประกนัภยั กำรทดสอบกำรด้อยค่ำของสินทรัพยป์ระกนัภยัและกำรบนัทึกหน้ีสินจำกสัญญำ
ประกนัภยัก็ไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินเน่ืองจำกบริษทัฯไดถื้อปฏิบติัอยูแ่ต่เดิมแลว้   

3.2 มำตรฐำนและรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับในอนำคต 

ในระหว่ำงปีปัจจุบนั สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับ
งบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2560 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค ำและค ำศพัท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบัติ
ทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุงจะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั อยำ่งไรก็ตำม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

มำตรฐำนฉบบัปรับปรุงน้ีก ำหนดทำงเลือกเพิ่มเติมส ำหรับกำรบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เงินลงทุน
ในกำรร่วมคำ้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยเลือกบนัทึกตำมวิธีส่วนไดเ้สียได ้
ตำมท่ีอธิบำยไวใ้นมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำร         
ร่วมคำ้ ทั้งน้ี กิจกำรตอ้งใชว้ิธีกำรบนัทึกบญัชีเดียวกนัส ำหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหำกกิจกำรเลือก
บนัทึกเงินลงทุนดงักล่ำวตำมวิธีส่วนไดเ้สียในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร กิจกำรตอ้งปรับปรุงรำยกำรดงักล่ำว
โดยวธีิปรับยอ้นหลงั 

 ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิม           
น ำมำตรฐำนดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 
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4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

4.1 กำรจัดประเภทสัญญำประกนัภัย 

บริษทัฯไดจ้ดัประเภทของสัญญำประกนัภยัและสัญญำประกนัภยัต่อโดยกำรพิจำรณำลกัษณะของสัญญำ
ประกันภัย โดยสัญญำประกันภัยคือสัญญำซ่ึงผู ้รับประกันภัยรับควำมเส่ียงด้ำนกำรรับประกันภัย                      
ท่ีมีนัยส ำคัญจำกคู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึง (ผูเ้อำประกันภัย) โดยตกลงจะชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนให้แก่                       
ผูเ้อำประกนัภยัหำกเหตุกำรณ์ในอนำคตอนัไม่แน่นอนท่ีระบุไว ้(เหตุกำรณ์ท่ีเอำประกนัภยั) เกิดผลกระทบ
ในทำงลบต่อผูเ้อำประกันภยั ในกำรพิจำรณำว่ำมีกำรรับควำมเส่ียงด้ำนกำรรับประกันภยัท่ีมีนัยส ำคญั
หรือไม่นั้นจะพิจำรณำจำกจ ำนวนผลประโยชน์ท่ีตอ้งจ่ำยกรณีท่ีมีเหตุกำรณ์ท่ีรับประกนัภยัเกิดข้ึนกบัจ ำนวน
เงินตำมภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยตำมสัญญำหำกไม่มีเหตุกำรณ์ท่ีรับประกนัภยัเกิดข้ึน ซ่ึงหำกไม่เขำ้เง่ือนไข
ดงักล่ำวขำ้งตน้ บริษทัฯจะจดัประเภทสัญญำประกนัภยัดงักล่ำวเป็นสัญญำกำรลงทุนซ่ึงสัญญำกำรลงทุน 
คือสัญญำท่ีมีรูปแบบทำงกฎหมำยเป็นสัญญำประกนัภยัและท ำให้ผูรั้บประกนัภยัมีควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
แต่ไม่ได้ท  ำให้ผูรั้บประกนัภยัมี ควำมเส่ียงด้ำนกำรรับประกนัภยัท่ีส ำคญั ควำมเส่ียงทำงกำรเงิน ได้แก่                
ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ีย อตัรำแลกเปล่ียน หรือรำคำ เป็นตน้ 

บริษทัฯจดัประเภทของสัญญำโดยประเมินควำมส ำคญัของควำมเส่ียงดำ้นกำรรับประกนัภยัเป็นรำยสัญญำ 
ณ วนัเร่ิมตน้สัญญำ หำกสัญญำใดจดัประเภทเป็นสัญญำประกนัภยัแล้ว จะยงัคงเป็นสัญญำประกันภยั
ตลอดไปจนกวำ่สิทธิและภำระผกูพนัทั้งหมดถูกท ำใหส้ิ้นสุดหรือส้ินผลบงัคบั หำกสัญญำใดเคยจดัประเภท
เป็นสัญญำกำรลงทุน ณ วนัเร่ิมตน้สัญญำ อำจจะถูกจดัประเภทเป็นสัญญำประกนัภยัในเวลำต่อมำได ้หำก
พบวำ่ควำมเส่ียงดำ้นกำรรับประกนัภยัเพิ่มข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญั 

สัญญำประกันภยัและสัญญำกำรลงทุนน้ีอำจมีทั้ งลักษณะกำรร่วมรับหรือไม่ร่วมรับผลประโยชน์ตำม              
ดุลยพินิจ ลกัษณะกำรร่วมรับผลประโยชน์ตำมดุลยพินิจคือสิทธิตำมสัญญำท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์เป็น
จ ำนวนเงินเพิ่มเติมจำกผลประโยชน์ท่ีไดรั้บกำรประกนัภยั ซ่ึงมกัเป็นผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของสัญญำ
ประกนัภยั จ ำนวนเงินหรือจงัหวะเวลำท่ีจะได้รับผลประโยชน์เพิ่มนั้นจะข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผูอ้อก
สัญญำประกันภัย ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับข้ึนอยู่กับ ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มสัญญำท่ีระบุไว  ้ หรือ
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนเกิดข้ึนแลว้และ/หรือท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกลุ่มของสินทรัพยท่ี์ระบุไวซ่ึ้งถือโดย                
ผูอ้อก หรือ ก ำไรหรือขำดทุนของบริษทั กองทุน หรือกิจกำรอ่ืนท่ีออกสัญญำน้ี 

ทั้งน้ี บริษทัฯจดัประเภทของสัญญำประกนัภยัและวดัควำมเส่ียงของกำรรับประกนัภยัด้วยกำรพิจำรณำ
เปรียบเทียบจ ำนวนผลประโยชน์ท่ีตอ้งจ่ำยกรณีมรณกรรมกบัจ ำนวนมูลเวนคืนในปีนั้น ๆ โดยบริษทัฯ
ก ำหนดระดบันยัส ำคญัของควำมเส่ียงของกำรรับประกนัภยัจำกอตัรำส่วนผลประโยชน์มรณกรรมต่อมูลค่ำ
เวนคืนท่ีอยำ่งนอ้ยร้อยละ 5 
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4.2     กำรรับรู้รำยได้ 

 (ก) เบ้ียประกนัภยั 

 กรณีเบ้ียประกนัภยัรับปีแรก รับรู้เป็นรำยไดห้ลงัจำกหกัเบ้ียประกนัภยัต่อและส่งคืนตั้งแต่วนัท่ีท่ีมีผล
บงัคบัใชใ้นกรมธรรม ์และกรณีเบ้ียประกนัภยัปีต่อมำรับรู้เป็นรำยไดห้ลงัจำกหกัเบ้ียประกนัภยัต่อและ
ส่งคืนโดยจะรับรู้เม่ือถึงก ำหนดช ำระเฉพำะเบ้ียประกนัภยัของกรมธรรมท่ี์มีผลบงัคบัใชอ้ยู ่ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำน 

 (ข) รำยไดจ้ำกกำรลงทุน 

  ดอกเบ้ียและเงินปันผลรับจำกเงินลงทุน 

  ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑ์คงคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง เงินปันผลรับถือ
เป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

  ดอกเบ้ียรับจำกเงินใหกู้ย้มื 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยได้ตำมระยะเวลำของเงินให้กู้ยืมโดยค ำนวณจำกยอดเงินตน้ท่ีคงคำ้ง ยกเวน้
ส่วนของรำยไดด้อกเบ้ียท่ีคำ้งช ำระเกินกวำ่ 6 เดือนใชเ้กณฑเ์งินสด 

 (ค) ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน 

 ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนถือเป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำย ณ วนัท่ีท่ีเกิดรำยกำร 

4.3 กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย 

(ก) เบ้ียประกนัภยัจ่ำยจำกกำรเอำประกนัภยัต่อ 

 เบ้ียประกันภัยต่อจ่ำยจำกกำรเอำประกันภัยต่อรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือได้โอนควำมเส่ียงจำกกำร
ประกนัภยัใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้ตำมจ ำนวนท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม ์ 

 (ข) ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่ำสินไหมทดแทน 

  ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรมป์ระกนัภยับนัทึกเม่ือไดรั้บแจง้หรือเม่ือผลประโยชน์ครบก ำหนดตำม
เง่ือนไขในกรมธรรม ์
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  ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทน 

 ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทนประกอบดว้ย ค่ำสินไหมทดแทน
และค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทนจำกกำรรับประกนัภยัส ำหรับทั้งควำมเสียหำยท่ีไดรั้บ
รำยงำนแล้วและยงัไม่ได้รับรำยงำน ซ่ึงแสดงตำมมูลค่ำของค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน                   
ท่ีเก่ียวข้อง และรำยกำรปรับปรุงค่ำสินไหมของงวดปัจจุบนัและงวดก่อนท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงปี            
หกัดว้ยกำรรับคืนอ่ืน (ถำ้มี) 

 ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทนจำกกำรรับประกนัภยัจะรับรู้เม่ือ
ได้รับแจ้งจำกผูเ้อำประกันภัยตำมจ ำนวนท่ีผู ้เอำประกันภัยแจ้ง และโดยกำรประมำณกำรของ              
ฝ่ำยบริหำร มูลค่ำประมำณกำรสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 (ค) ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 

  ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จถือเป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีในปีบญัชีท่ีเกิดรำยกำร 

 (ง) ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืนและค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน 

 ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืนและค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง 

4.4 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่อง             
สูงซ่ึงมีก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน นบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

4.5 เบีย้ประกนัภัยค้ำงรับและค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 เบ้ียประกนัภยัคำ้งรับแสดงตำมมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ โดยบริษทัฯบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผล
ขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินค่ำเบ้ียประกันภัยค้ำงรับไม่ได้ ซ่ึงพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและตำมสถำนะปัจจุบนัของเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 ส ำหรับกรมธรรมป์ระเภทรำยบุคคลท่ีมีมูลค่ำเงินสดเกินกวำ่เบ้ียประกนัภยัคำ้งรับและเกินก ำหนดช ำระจำก
ระยะเวลำท่ีบริษทัผอ่นผนัให้แก่ลูกคำ้ เบ้ียประกนัภยัคำ้งรับดงักล่ำวจะถูกช ำระโดยอตัโนมติัจำกกำรอนุมติั
ใหกู้ย้มืโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั 
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4.6 สินทรัพย์จำกกำรประกนัภัยต่อ 

สินทรัพยจ์ำกกำรประกนัภยัต่อแสดงตำมจ ำนวนส ำรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจำกกำรประกนัภยัต่อ ซ่ึง
ประมำณข้ึนโดยอำ้งอิงจำกสัญญำประกนัภยัต่อท่ีเก่ียวขอ้งของส ำรองเบ้ียประภนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้
และส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรค ำนวณส ำรอง
ประกนัภยั 

บริษทัฯบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับสินทรัพยจ์ำกกำรประกนัภยัต่อเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของกำรด้อยค่ำ
เกิดข้ึน โดยพิจำรณำจำกผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินไม่ได้ และบริษทัฯสำมำรถ                
วดัมูลค่ำของจ ำนวนเงินดงักล่ำวนั้นไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็น
ค่ำใชจ่้ำยในระหวำ่งปี 

4.7 ลูกหนีจ้ำกสัญญำประกนัภัยต่อและเจ้ำหนีบ้ริษัทประกนัภัยต่อ 

(ก) ลูกหน้ีจำกสัญญำประกนัภยัต่อแสดงตำมจ ำนวนเงินคำ้งรับจำกกำรประกนัภยัต่อ 

เงินคำ้งรับจำกบริษทัประกนัภยัต่อประกอบดว้ยค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จคำ้งรับ ค่ำสินไหมทดแทนคำ้งรับ 
และรำยกำรค้ำงรับอ่ืน ๆ จำกบริษัทประกันภัยต่อยกเวน้เบ้ียประกันภัยต่อค้ำงรับหักค่ำเผื่อหน้ี             
สงสัยจะสูญ โดยบริษทัฯบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึน
จำกกำรเก็บเงินไม่ได ้ซ่ึงพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและตำมสถำนะปัจจุบนัของเงินคำ้งรับ
จำกบริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

(ข) เจำ้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อแสดงดว้ยจ ำนวนเงินคำ้งจ่ำยจำกกำรประกนัภยัต่อ  

เงินคำ้งจ่ำยจำกบริษทัประกนัภยัต่อประกอบด้วย เบ้ียประกนัภยัต่อจ่ำย และรำยกำรคำ้งจ่ำยอ่ืน ๆ 
ใหก้บับริษทัประกนัภยัต่อ ยกเวน้ค่ำสินไหมทดแทนคำ้งจ่ำย 

บริษทัฯแสดงรำยกำรประกนัภยัต่อดว้ยยอดสุทธิของกิจกำรเดียวกนั (ลูกหน้ีจำกสัญญำประกนัภยัต่อหรือ
เจำ้หน้ีประกนัภยัต่อ) เม่ือเขำ้เง่ือนไขกำรหกักลบทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี    

(1)   บริษทัฯมีสิทธิตำมกฎหมำยในกำรน ำจ ำนวนท่ีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงินมำหกักลบลบกนั และ 

(2)   บริษทัฯตั้งใจท่ีจะรับหรือจ่ำยช ำระจ ำนวนท่ีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจ 
ท่ีจะรับประโยชน์จำกสินทรัพยใ์นเวลำเดียวกบัท่ีจ่ำยช ำระหน้ีสิน 
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4.8 สินทรัพย์/หนีสิ้นตรำสำรอนุพนัธ์ 

 สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 

 ลูกหน้ีและเจ้ำหน้ีตำมสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำจะถูกแปลงค่ำตำมอัตรำแลกเปล่ียน                
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ก ำไรขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศดงักล่ำวจะ
ถูกบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดข้ึนจำกกำรท ำสัญญำจะถูกตดัจ ำหน่ำย
ดว้ยวธีิเส้นตรงตำมอำยขุองสัญญำ 

สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

 ลูกหน้ีและเจำ้หน้ีตำมสัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศจะถูกแปลงค่ำตำมอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลำรำยงำน ก ำไรขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศดงักล่ำวจะถูกบนัทึก
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

4.9 สินทรัพย์ลงทุน 

4.9.1 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ำมกำรจดัประเภทเงินลงทุน ดงัต่อไปน้ี 

(ก) เงินลงทุนเพื่อคำ้แสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน
บนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

(ข) เงินลงทุนเผื่อขำยแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน
บนัทึกรับรู้ในส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะโอนไปรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนเม่ือไดจ้  ำหน่ำยเงินลงทุนนั้นออกไป  

(ค) เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีจะถือจนครบก ำหนดแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต ่ำกวำ่มูลค่ำตรำสำรหน้ีตำมอตัรำดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ ำนวนท่ีตดัจ ำหน่ำย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรำยกำรปรับกบัดอกเบ้ียรับ ตรำสำรหน้ี
จดัเป็นประเภทเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีจะถือจนครบก ำหนดเม่ือบริษทัฯมีควำมตั้งใจ           
แน่วแน่และมีควำมสำมำรถท่ีจะถือไวจ้นครบก ำหนดไถ่ถอน 

(ง) เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดง
ในรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

(จ) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวธีิรำคำทุน 
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 มูลค่ำยติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนั
ท ำกำรสุดท้ำยของปีของตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหน้ี
ค ำนวณโดยใช้อตัรำผลตอบแทนหรือรำคำท่ีประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย มูลค่ำ
ยติุธรรมของหน่วยลงทุนค ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

 บริษัทฯและบริษทัย่อยบนัทึกรำยกำรซ้ือขำยเงินลงทุนตำมเกณฑ์วนัท่ีเกิดรำยกำร (Trade date 
accounting) 

 ในกรณีท่ีมีกำรโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯ            
จะปรับมูลค่ำของเงินลงทุนดงักล่ำวใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงิน
ลงทุน  ผลแตกต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบญัชีและมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในงบก ำไร
ขำดทุนหรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ส่วนต ่ำ) ทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในองค์ประกอบอ่ืนของ
ส่วนของเจำ้ของแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีกำรโอนเปล่ียน 

 เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับกบัตน้ทุนของเงินลงทุนจะ          
ถูกบนัทึกในงบก ำไรขำดทุน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุน
ของเงินลงทุน 

4.9.2 เงินให้กู้ยมืและค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 เงินให้กูย้มืแสดงตำมมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของ
เงินให้กู้ยืมจำกผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บหน้ีไม่ได้ ซ่ึงพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บหน้ีกำรวเิครำะห์อำยุหน้ี และรำคำประเมินของหลกัประกนัของลูกหน้ีแต่ละ
รำยในปัจจุบนั ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญท่ีตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

4.9.3 อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนตำมรำคำทุนซ่ึงรวมตน้ทุนกำร       
ท ำรำยกำรภำยหลงักำรรับรู้กำรเร่ิมแรก บริษทัฯจะบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ยรำคำทุน
หกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนซ่ึงค ำนวณโดย
วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนโดยประมำณ 20 ปี ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน
รับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 บริษัทฯรับรู้ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินท่ีได้รับสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกับมูลค่ำตำมบัญชีของ
สินทรัพยใ์นงบก ำไรขำดทุนในปีท่ีตดัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนออกจำกบญัชี 
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4.10 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)  

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยน์ั้นโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยห์รืออำยขุองสัญญำเช่ำดงัต่อไปน้ี 

 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 ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรำยกำรสินทรัพย์
นั้นออกจำกบญัชี 

4.11 ค่ำควำมนิยม  

บริษทัฯบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของค่ำควำมนิยมในรำคำทุน ซ่ึงเท่ำกบัตน้ทุนกำรรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกวำ่มูลค่ำ
ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ หำกมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำสูงกวำ่ตน้ทุนกำรรวมธุรกิจ 
บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวำ่น้ีเป็นก ำไรในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที 

บริษทัฯแสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำและจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมทุก
ปีหรือเม่ือใดก็ตำมท่ีมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน 

บริษทัฯจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน และบริษทัฯไม่สำมำรถกลับบญัชี
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำไดใ้นอนำคต 
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4.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยน์ั้น 
(ถำ้มี) 

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

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดั คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอำยุกำรให้ประโยชน์ 3 ปี                
5 ปี และ 10 ปี 

4.13 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

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

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 หำกในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ
คืนของสินทรัพย์นั้ น  และจะกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำท่ี รับ รู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมี                        
กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใชก้ ำหนดมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนภำยหลงัจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำคร้ังล่ำสุด โดยมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
ตอ้งไม่สูงกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีท่ีควรจะเป็น หำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยใ์น
งวดก่อน ๆ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยโ์ดยรับรู้     
ไปในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที 
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4.14 หนีสิ้นจำกสัญญำประกนัภัย 

  4.14.1   ส ำรองประกนัภัยส ำหรับสัญญำประกนัภัยระยะยำว 

ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำวเป็นยอดส ำรองสะสมตั้งแต่เร่ิมท ำประกนัถึงวนั
ส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนส ำหรับกรมธรรม์ท่ีมีผลบงัคบัอยู่ ส ำรองดงักล่ำวตั้งข้ึนส ำหรับชดใช้ค่ำ
สินไหมทดแทนและผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ท่ีประมำณว่ำจะเกิดข้ึนในอนำคตจำกกรมธรรม์
ประกนัชีวิตท่ีมีผลบงัคบัอยู่ทั้ งหมด บริษทัฯค ำนวณส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกันภยั 
ระยะยำวโดยอ้ำงอิงตำมวิธีส ำรองเบ้ียประกันภยัสุทธิช ำระคงท่ี (Net Level Premium Reserve or 
NPV) ซ่ึงเป็นวิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยัรวมกบัส ำรองเพิ่มเติมส ำหรับควำมเส่ียงจำกกำรท่ี
สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรค ำนวณแตกต่ำงไปจำกประสบกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงอีกร้อยละ 4 ของเงินส ำรอง
ตำมวธีิเบ้ียประกนัภยัสุทธิช ำระคงท่ี ขอ้สมมติหลกัท่ีใชเ้ก่ียวขอ้งกบัอตัรำมรณะ อตัรำเจ็บป่วย อำยุ
และอตัรำคิดลด 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัไดท้ดสอบควำมพอเพียงของหน้ีสินดว้ยวธีิส ำรองประกนัภยั
แบบเบ้ียประกนัภยัรวม (Gross Premium Valuation: GPV) โดยขอ้สมมติส ำคญัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ 
ประกอบดว้ย อตัรำมรณะ อตัรำกำรขำดอำยุหรือเวนคืนกรมธรรม์ อตัรำค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบักำรขำย
และบริหำรงำนซ่ึงเป็นค่ำประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดของภำระผูกพนัตำมสัญญำประกนัภยั ณ ขณะนั้น 
(Best-estimate assumption) และอัตรำคิดลดซ่ึงเป็นไปตำมข้อสรุปของคณะกรรมกำรศึกษำ
ผลกระทบและเสนอมำตรกำรรองรับกรณีอตัรำดอกเบ้ียตลำดอยูใ่นระดบัต ่ำ ดงัน้ี 

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

โดยท่ี  

1)   Risk-free rate ให้ถือใชต้ำมหลกัเกณฑ์ในกำรค ำนวณหน้ีสินตำมสัญญำประกนัภยัตำมเกณฑ์
กำรค ำนวณเงินกองทุนตำมระดับควำมเส่ียง โดยค ำนวณจำกอตัรำดอกเบ้ียถัวเฉล่ียท่ีถ่วง
น ้ ำหนักจำกอตัรำดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบำลท่ีปลอดควำมเส่ียงยอ้นหลงั 8 ไตรมำส โดยถ่วง
น ้ ำหนกัอตัรำดอกเบ้ีย ณ ไตรมำสสุดทำ้ยล่ำสุดร้อยละ 51 และไตรมำสอ่ืน ๆ อีก 7 ไตรมำส 
ถ่วงน ้ำหนกัไตรมำสละร้อยละ 7 

2)   Illiquidity premium เป็นอัตรำท่ีบวกเพิ่มข้ึนจำก Risk-free rate เพื่อสะท้อนลักษณะของ
หน้ีสินตำมสัญญำประกนัภยัซ่ึงไม่มีสภำพคล่อง โดยค ำนวณจำกร้อยละ 40 ของส่วนต่ำงของ
อตัรำดอกเบ้ียท่ีอำ้งอิงจำกหุน้กูเ้อกชนท่ีมีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือระดบั A  
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หำกหน้ีสินตำมสัญญำประกันภัยท่ีค  ำนวณได้ตำมหลักเกณฑ์กำรทดสอบควำมเพียงพอของ             
หน้ีสินสูงกว่ำจ ำนวนท่ีแสดงในงบกำรเงิน บริษัทฯก็จะรับรู้ส่วนต่ำงเป็นค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมใน                
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 4.14.2  ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำย 

  ค่ำสินไหมทดแทนคำ้งจ่ำยบนัทึกตำมจ ำนวนท่ีจะจ่ำยจริง ส่วนส ำรองค่ำสินไหมทดแทนจะบนัทึก
เม่ือไดรั้บกำรแจง้ค ำเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกผูเ้อำประกนัภยัตำมจ ำนวนท่ีผูเ้อำประกนัภยัแจง้ และ
โดยกำรประมำณกำรของฝ่ำยบริหำร มูลค่ำประมำณกำรสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนั
ของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง 

  ประมำณกำรส ำรองสินไหมทดแทนค ำนวณโดยวิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยค ำนวณจำก
ประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดของค่ำสินไหมทดแทนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยให้แก่ผูเ้อำประกนัภยัในอนำคตส ำหรับ
ควำมสูญเสียท่ีเกิดข้ึนแลว้ก่อนหรือ ณ วนัท่ีในรอบระยะเวลำรำยงำน ทั้งจำกรำยกำรควำมสูญเสียท่ี
บริษทัฯไดรั้บรำยงำนแลว้และยงัไม่ไดรั้บรำยงำน ผลต่ำงของประมำณกำรส ำรองสินไหมทดแทนท่ี
ค ำนวณไดสู้งกว่ำค่ำสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรู้ไปแลว้ในบญัชีจะรับรู้เป็นควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนแล้ว         
แต่ยงัไม่ไดมี้กำรรำยงำนใหบ้ริษทัฯทรำบ (Incurred but not reported claim: IBNR) 

  4.14.3   ส ำรองเบีย้ประกนัภัย 

  ส ำรองเบ้ียประกนัภยัประกอบด้วย ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได้ และส ำรองควำม
เส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 

(ก) ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯบนัทึกส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได้
ส ำหรับกำรประกนัภยัส ำหรับสัญญำระยะสั้นเพิ่มเติมและกำรประกนัภยักลุ่มโดยค ำนวณจำก
เบ้ียประกนัภยัสุทธิส ำหรับปีโดยวธีิเฉล่ียรำยเดือน (วธีิเศษหน่ึงส่วนยีสิ่บส่ี) 

(ข) ส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 

ส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด เป็นจ ำนวนเงินท่ีบริษทัฯจดัส ำรองไวเ้พื่อชดใชค้่ำสินไหม
ทดแทนท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคตส ำหรับกำรประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบัอยู ่ซ่ึงค ำนวณโดยวธีิกำร
ทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยั บริษทัฯใชก้ำรประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดของค่ำสินไหมทดแทนท่ีคำด
วำ่จะเกิดข้ึนในระยะเวลำเอำประกนัท่ีเหลืออยู ่โดยอำ้งอิงจำกขอ้มูลในอดีต 
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ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะเปรียบเทียบมูลค่ำของส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่
ส้ินสุดกบัส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได้ หำกมูลค่ำของส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่
ส้ินสุดสูงกวำ่ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้บริษทัฯจะรับรู้ส่วนต่ำงและแสดงรำยกำร
ส ำรองควำมเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดในงบกำรเงิน 

  4.14.4   ผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ค้ำงจ่ำย 

ผลประโยชน์ตำมกรมธรรมค์ำ้งจ่ำยบนัทึกเม่ือไดรั้บแจง้หรือเม่ือเขำ้เง่ือนไขในกรมธรรม ์

4.15 ผลประโยชน์พนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงำน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือ 
เกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอืน่ของพนักงำน 

 โครงกำรสมทบเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำน
จ่ำยสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ
ไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบกองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำย
แรงงำนและตำมโครงกำรผลตอบแทนพนกังำนอ่ืน ๆ ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็น
โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนส ำหรับพนักงำน นอกจำกนั้น บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัให้มี
โครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน ได้แก่ โครงกำรเงินรำงวลักำรปฏิบติังำนครบก ำหนด
ระยะเวลำ 

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

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

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

4.16 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์
ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนวำ่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยำกรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนั
นั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

4.17 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 

4.18 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 บริษัทฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ใน           
กำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ รำยกำรต่ำง ๆ ของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำดว้ยสกุลเงิน
ท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น 
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 รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนของบริษทัโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัท่ีรำยงำน แปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้น
กำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 

 ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำใหรั้บรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุนในงวดบญัชีนั้น 

 บริษัทย่อยในต่างประเทศ 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
รำยงำน 

 รำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำยของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียง
กบัอตัรำ ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 

 ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำบนัทึกในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรำยกำร
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียนในส่วนของเจำ้ของ จนกวำ่มีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเวน้ผลต่ำงจำก
กำรแปลงค่ำท่ีถูกปันส่วนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 

4.19 ภำษีเงินได้  

  ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

  ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยใหก้บัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ 
โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภำษีเงินได้รอตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุก
รำยกำร แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีรวมทั้งผลขำดทุน
ทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีก ำไรทำง
ภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดังกล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้
ประโยชน ์

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกภำษีเงินได้รอตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของ  

4.20 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (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 ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำร        
วดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 
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4.21 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯและบริษทัย่อย หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุม
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย หรือถูกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่
ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม
ซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯและบริษทัย่อย ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

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

5.1 สัญญำเช่ำ  

 ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำวำ่เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรได้
ใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำวำ่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดโ้อน
หรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

5.2 ค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี/้เงินให้กู้ยมื/เบีย้ประกนัภัยค้ำงรับ 

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี เงินให้กู้ยืมและเบ้ียประกันภัยค้ำงรับ ฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึง
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้  

5.3 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 



  

20 
 

5.4 ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะตั้งค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนเผื่อขำยและเงินลงทุนทัว่ไป เม่ือมูลค่ำยติุธรรม
ของเงินลงทุนดงักล่ำวไดล้ดลงอยำ่งมีสำระส ำคญัและเป็นระยะเวลำนำนหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ 
กำรท่ีจะสรุปวำ่เงินลงทุนดงักล่ำวไดล้ดลงอยำ่งมีสำระส ำคญัหรือเป็นระยะเวลำนำนหรือไม่นั้นจ ำเป็นตอ้ง
ใชดุ้ลยพินิจของฝ่ำยบริหำร  

5.5 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเช่นนั้นเกิดข้ึน 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

5.6 ค่ำควำมนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในกำรบนัทึกและวดัมูลค่ำของค่ำควำมนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้ำ ตลอดจนกำรทดสอบ
กำรด้อยค่ำในภำยหลงั ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำก
สินทรัพย ์รวมทั้งกำรเลือกอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในกำรค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ 

5.7 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้หกัภำษีและ
ขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัฯและบริษทัย่อยจะมีก ำไรทำงภำษีใน
อนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้ง
ประมำณกำรว่ำบริษทัฯและบริษทัย่อยควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด 
โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 
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5.8 ส ำรองประกนัภัยส ำหรับสัญญำประกนัภัยระยะยำว 

 ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำวค ำนวณตำมวิธีของคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงประมำณ
จำกข้อสมมติปัจจุบันหรือข้อสมมติท่ีก ำหนดตั้งแต่วนัเร่ิมรับประกัน โดยสะท้อนถึงกำรประมำณกำร           
ท่ีดีท่ีสุดตำมระยะเวลำในเวลำนั้น และปรับเพิ่มดว้ยควำมเส่ียงและค่ำกำรเบ่ียงเบน โดยขอ้สมมติหลกัท่ีใช้
จะเก่ียวขอ้งกบัอตัรำมรณะ อตัรำกำรเจบ็ป่วย อำยแุละอตัรำคิดลด  

กำรประมำณเงินส ำรองดังกล่ำวตอ้งใช้ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำรซ่ึงสะท้อนถึงประมำณกำรอย่ำงดีท่ีสุด                 
ณ ขณะนั้น 

5.9 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำย 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯตอ้งประมำณกำรส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทน
คำ้งจ่ำยโดยแยกพิจำรณำสองส่วน คือ ส่วนของค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนและบริษทัฯไดรั้บรำยงำนควำม
เสียหำยแล้ว และส่วนของควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนแล้วแต่บริษัทฯยงัไม่ได้รับรำยงำน (Incurred but not 
reported: IBNR) ซ่ึงต้องใช้วิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ประกันภยัท่ีเป็นมำตรฐำนสำกลในกำรประมำณกำร            
โดยขอ้สมมติท่ีใช้ในวิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยัดงักล่ำวประกอบดว้ยขอ้มูลในอดีต อยำ่งไรก็ตำม 
ประมำณกำรดงักล่ำวตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ำยบริหำรซ่ึงสะทอ้นถึงกำรประมำณกำรอยำ่งดีท่ีสุดในขณะนั้น
ซ่ึงเป็นกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอำจแตกต่ำงกบัท่ีไดป้ระมำณกำรไว ้

5.10 ส ำรองควำมเส่ียงภัยทีไ่ม่ส้ินสุด 

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

5.11 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของ
พนักงำน 

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

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลย
พินิจในกำรประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่ำจะไม่มีควำมเสียหำยเกิดข้ึนจะไม่เกินกว่ำ
จ ำนวนท่ีไดบ้นัทึกไวแ้ลว้ในงบกำรเงิน  

5.13 ต้นทุนกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 ในกำรประมำณตน้ทุนของกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสิทธิ 
ซ้ือหุ้นซ่ึงรวมถึงขอ้สมมติต่ำง ๆ ท่ีเหมำะสม เช่น อำยขุองสิทธิซ้ือหุ้น ควำมผนัผวนของรำคำหุ้น และอตัรำ
เงินปันผล เป็นตน้ 

6. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรำยละเอียดเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
ดงัน้ี 

    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2559 31 ธนัวำคม 2558 31 ธนัวำคม 2559 31 ธนัวำคม 2558 

เงินสด 4,137 6,007 4,136 6,006 
เงินฝำกธนำคำรประเภทไม่ก ำหนด
ระยะเวลำจ่ำยคืน 1,577,932 953,358 1,489,550 939,185 

เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเม่ือส้ิน
ก ำหนดระยะเวลำและบตัรเงินฝำก
ธนำคำร - 200,000 - 200,000 

เงินลงทุนระยะสั้น 11,527,003 5,942,393 11,527,003 5,942,393 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 13,109,072 7,101,758 13,020,689 7,087,584 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 เงินฝำกออมทรัพย ์เงินฝำกประจ ำ และตัว๋เงินมีอตัรำดอกเบ้ียระหวำ่งร้อยละ 0.38 
ถึง 1.50 ต่อปี (31 ธนัวำคม 2558: อตัรำร้อยละ 0.38 ถึง 1.75 ต่อปี) 
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7. เบีย้ประกนัภัยค้ำงรับ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ยอดคงเหลือของเบ้ียประกันภัยค้ำงรับจ ำแนกตำมอำยุค้ำงช ำระ
นบัตั้งแต่วนัครบก ำหนดช ำระตำมเครดิตเทอมแสดงไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 จำกกำรรับประกนัภยัโดยตรง 
 31 ธนัวำคม 2559 31 ธนัวำคม 2558 
ยงัไม่ถึงก ำหนดรับช ำระ  2,170,440 1,675,683 
คำ้งรับไม่เกิน 30 วนั 15,522 9,132 
คำ้งรับ 30 - 60 วนั 8,580 18,356 
คำ้งรับ 60 - 90 วนั 3,663 6,083 
คำ้งรับเกินกวำ่ 90 วนั 1,348 7,859 
รวมเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ 2,199,553 1,717,113 

 ส ำหรับเบ้ียประกันภยัคำ้งรับจำกตวัแทนและนำยหน้ำ บริษทัฯได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรติดตำมหน้ีให้
เป็นไปตำมเครดิตเทอม โดยหน้ีท่ีเกินกว่ำก ำหนดรับช ำระ บริษทัฯไดด้ ำเนินกำรตำมกฎหมำยกบัตวัแทน
และนำยหนำ้เป็นกรณีไป 

 ส ำหรับเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับรำยบุคคลซ่ึงมีมูลค่ำเงินสดและคำ้งรับเกินกว่ำระยะเวลำท่ีบริษทัฯผ่อนผนั
ให้แก่ลูกคำ้ เบ้ียประกนัภยัคำ้งรับดงักล่ำวจะถูกช ำระโดยอตัโนมติัจำกกำรอนุมติัให้กูย้ืมโดยมีกรมธรรม์
ประกนัภยัเป็นประกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัมูลค่ำเงินสดของกรมธรรมด์งักล่ำว 

8. สินทรัพย์จำกกำรประกนัภัยต่อ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 สินทรัพยจ์ำกกำรประกนัภยัต่อประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2559 31 ธนัวำคม 2558 
  (ปรับปรุงใหม่) 
ส ำรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจำกบริษทัประกนัภยัต่อ   
ส ำรองสินไหมทดแทน 115,188 99,422 
ส ำรองเบ้ียประกนัภยั   
ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ 259,031 272,632 

สินทรัพยจ์ำกกำรประกนัภยัต่อ  374,219 372,054 
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9. ลูกหนีจ้ำกสัญญำประกนัภัยต่อ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ลูกหน้ีจำกสัญญำประกนัภยัต่อประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2559 31 ธนัวำคม 2558 

  (ปรับปรุงใหม่) 
เงินคำ้งรับจำกกำรประกนัภยัต่อ 649,427 527,122 
ลกูหน้ีจำกสญัญำประกนัภยัต่อ 649,427 527,122 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 เงินคำ้งรับเก่ียวกบักำรประกนัภยัต่อจ ำแนกตำมอำยแุสดง ไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2559 31 ธนัวำคม 2558 

  (ปรับปรุงใหม่) 
ยงัไม่ถึงก ำหนดรับช ำระ 649,427 527,122 

รวมเงินคำ้งรับเก่ียวกบักำรประกนัภยัต่อ 649,427 527,122 

10. ตรำสำรอนุพนัธ์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ตรำสำรอนุพนัธ์จ ำแนกตำมวตัถุประสงคใ์นกำรใช ้ดงัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2559 31 ธนัวำคม 2558 

 มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำยติุธรรม 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

ตรำสำรอนุพนัธ์เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียง     
ป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 11,221 2,106,821 10,335 2,349,217 
ป้องกนัควำมเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิ               

ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 33,938 1,494 - 2,699 

รวมตรำสำรอนุพนัธ์ 45,159 2,108,315 10,335 2,351,916 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ตรำสำรอนุพนัธ์จ ำแนกตำมประเภทสัญญำ ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2559 

 
จ ำนวนเงินตำม

สญัญำ 

มูลค่ำสญัญำ 

ประเภทสญัญำ สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

 (พนัหน่วย) (พนับำท) (พนับำท) 
สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้    
เหรียญสหรัฐอเมริกำ  722,490 1,487 2,764,931 

สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้    
เยน 1,112,910 2,548 2,338 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 10,250 - 8,018 
เหรียญสิงคโปร์ 19,039 11,009 122 
ยโูร 9,210 6,805 - 

รวมตรำสำรอนุพนัธ์ 1,873,899 21,849 2,775,409 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2558 

 
จ ำนวนเงินตำม

สญัญำ 

มูลค่ำสญัญำ 

ประเภทสญัญำ สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

 (พนัหน่วย) (พนับำท) (พนับำท) 
สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้    
เหรียญสหรัฐอเมริกำ  617,790 231 2,901,914 

สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้    
เยน 999,910 - 4,483 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ  4,730 - 2,676 

ยโูร 1,600 - 3,219 

รวมตรำสำรอนุพนัธ์ 1,624,030 231 2,912,292 
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11. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

11.1 เงินลงทุนเพือ่ค้ำ 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2559 31 ธนัวำคม 2558 

 รำคำทุน มลูค่ำยติุธรรม รำคำทุน มลูค่ำยติุธรรม 

เงนิลงทุนเพือ่ค้ำ     
ตรำสำรทุน 135,389 155,100 99,771 116,220 
รวม 135,389 155,100 99,771 116,220 
บวก: ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 19,711 - 16,449 - 
รวมเงินลงทุนเพ่ือคำ้ 155,100 155,100 116,220 116,220 

11.2 เงินลงทุนเผือ่ขำย 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2559 31 ธนัวำคม 2558 

 รำคำทุน/  รำคำทุน/  
 รำคำทุนตดั

จ ำหน่ำย มลูค่ำยติุธรรม 
รำคำทุนตดั
จ ำหน่ำย มลูค่ำยติุธรรม 

เงนิลงทุนเผือ่ขำย     
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 4,290,449 4,900,370 478,370 516,266 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 25,728,246 27,001,075 - - 
ตรำสำรทุน 20,288,559 26,013,807 18,373,035 22,982,106 
ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ 2,740,950 2,730,273 - - 
ตรำสำรทุนต่ำงประเทศ 4,287,148 4,668,707 1,911,660 2,490,550 
รวม 57,335,352 65,314,232 20,763,065 25,988,922 
บวก: ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 7,978,880 - 5,225,857 - 
รวมเงินลงทุนเผื่อขำย 65,314,232 65,314,232 25,988,922 25,988,922 

 ในระหว่ำงไตรมำส 1 ปี 2559 บริษทัฯได้มีกำรจดัประเภทตรำสำรหน้ีท่ีเดิมตั้งใจจะถือจนครบก ำหนด              
เป็นประเภทถือไวเ้ผื่อขำยตำมรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ณ วนัท่ีขำยเป็นจ ำนวนเงินเท่ำกบั 19,564 ลำ้นบำท มูลค่ำ
ยติุธรรม ณ วนัท่ีมีกำรเปล่ียนประเภทจ ำนวน 22,758 ลำ้นบำท เพื่อรองรับควำมผนัผวนต่ออตัรำดอกเบ้ีย  
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11.3 เงินลงทุนทีจ่ะถือจนครบก ำหนด 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2559 31 ธนัวำคม 2558 
 รำคำทุน/ รำคำทุน/ 
 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

เงนิลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนด   
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 123,749,086 124,053,286 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 41,664,521 54,026,210 
ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ 7,613,887 7,051,766 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีครบก ำหนดเกินกวำ่ 3 เดือน 12,790,000 16,280,000 
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด 185,817,494 201,411,262 

11.4 เงินลงทุนทัว่ไป 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2559 31 ธนัวำคม 2558 
 รำคำทุน รำคำทุน 

เงนิลงทุนทั่วไป   
ตรำสำรทุน 29,588 29,588 
ตรำสำรทุนต่ำงประเทศ - 17,074 
รวมเงินลงทุนทัว่ไป 29,588 46,662 
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11.5 ระยะเวลำคงเหลอืของตรำสำรหนี ้

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2559 

 ครบก ำหนด  

 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงินลงทุนเผื่อขำย     
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวสิำหกิจ - 621,941 3,144,920 3,766,861 
ตรำสำรหน้ีเอกชน 625,000 5,100,670 20,002,576 25,728,246 
ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ - 107,465 2,633,485 2,740,950 

บวก: ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 135 349,146 1,222,551 1,571,832 

รวมเงินลงทุนเผื่อขำย 625,135 6,179,222 27,003,532 33,807,889 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด     
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวสิำหกิจ 4,712,517 11,328,417 107,708,152 123,749,086 
ตรำสำรหน้ีเอกชน 1,119,086 5,458,737 35,086,698 41,664,521 
ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ 1,067,006 2,926,580 3,620,301 7,613,887 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีครบก ำหนด                         

เกินกวำ่ 3 เดือน 9,390,000 3,400,000 - 12,790,000 

รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด 16,288,609 23,113,734 146,415,151 185,817,494 

 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2558 

 ครบก ำหนด  

 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงินลงทุนเผื่อขำย     
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวสิำหกิจ - 323,399 154,971 478,370 

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

รวมเงินลงทุนเผื่อขำย - 347,632 168,634 516,266 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด     
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวสิำหกิจ 119,712 9,593,476 114,340,098 124,053,286 
ตรำสำรหน้ีเอกชน 3,586,479 6,300,183 44,139,548 54,026,210 
ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ 568,187 1,740,801 4,742,778 7,051,766 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีครบก ำหนด                         

เกินกวำ่ 3 เดือน 8,580,000 7,700,000 - 16,280,000 

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนด 12,854,378 25,334,460 163,222,424 201,411,262 
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11.6 เงินลงทุนในตรำสำรหนีท้ีม่ีอนุพนัธ์แฝง (Structured notes) 

 เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีมีอนุพันธ์แฝงท่ีบริษัทฯจัดประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด                
มีดงัต่อไปน้ี 

(ก) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษทัฯมีเงินลงทุนในตัว๋สัญญำใช้เงินและตัว๋แลกเงินจ ำนวน
รวม 600 ลำ้นบำท และ 600 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงออกโดยธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศและสำขำของ
ธนำคำรพำณิชยต่์ำงประเทศ อำยุคงเหลือประมำณ 3 - 12 ปี และ 4 - 13 ปี ตำมล ำดบั และมีเง่ือนไข
โดยผูอ้อกตรำสำรมีสิทธิในกำรช ำระคืนก่อนก ำหนดหรือเรียกเงินฝำกเพิ่ม  

(ข) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษทัฯมีเงินลงทุนในตัว๋สัญญำใช้เงินและตัว๋แลกเงินจ ำนวน
รวม 2,600 ลำ้นบำท และ 3,600 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงออกโดยสำขำของธนำคำรพำณิชยต่์ำงประเทศ
มีอำยุคงเหลือประมำณ 3 - 6 ปี และ 4 - 7 ปี ตำมล ำดบั และมีเง่ือนไขโดยผูอ้อกตรำสำร มีสิทธิใน             
กำรช ำระคืนก่อนก ำหนดและทยอยฝำกเงินเพิ่มทุกเดือน และบริษทัฯจะไดรั้บเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย
เม่ือครบก ำหนดตำมสัญญำ 

(ค) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษทัฯมีเงินลงทุนในตัว๋สัญญำใช้เงินและตัว๋แลกเงินจ ำนวน
รวม 3,356 ลำ้นบำท และ 2,879 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงออกโดยสำขำของธนำคำรพำณิชยต่์ำงประเทศ 
มีอำยุคงเหลือประมำณ 3 - 12 ปี และ 4 - 13 ปี ตำมล ำดบั และมีดอกเบ้ียอำ้งอิงกบัอตัรำผลตอบแทน
พนัธบตัรรัฐบำล (CMT Index) 

(ง) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษทัฯมีเงินลงทุนในตัว๋สัญญำใช้เงินและตัว๋แลกเงินจ ำนวน
รวม 841 ลำ้นบำท และ 798 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงออกโดยสำขำของธนำคำรพำณิชยต่์ำงประเทศ             
มีอำยุคงเหลือประมำณ 17 ปี และ 18 ปี ตำมล ำดบั โดยธนำคำรดงักล่ำววำงพนัธบตัรรัฐบำลคิดเป็น
อตัรำร้อยละ 70 - 80 ของมูลค่ำตัว๋สัญญำใช้เงินและตัว๋แลกเงินท่ีออกเพื่อเป็นหลักประกัน และมี
เง่ือนไขของกำรเวนคืนตัว๋สัญญำใช้เงินและตัว๋แลกเงินดงักล่ำวเม่ือเกิดผลกระทบจำกเครดิต (Credit 
Event) กบัหลกัทรัพยอ์ำ้งอิง 

(จ)  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษทัฯมีเงินลงทุนในตัว๋แลกเงินจ ำนวนรวม 413 ลำ้นบำท ซ่ึงออกโดย
สำขำของธนำคำรพำณิชยต่์ำงประเทศ อำยคุงเหลือประมำณ 15 ปี มีเง่ือนไขโดยผูอ้อกตรำสำรมีสิทธิ
ในกำรช ำระคืนก่อนก ำหนด และมีเง่ือนไขของกำรเวนคืนตัว๋แลกเงินดงักล่ำวเม่ือเกิดผลกระทบจำก
เครดิต (Credit Event) กบัหลกัทรัพยอ์ำ้งอิง 

(ฉ)    ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษทัฯมีเงินลงทุนในตัว๋แลกเงินจ ำนวนรวม 676 ล้ำนบำท ซ่ึงออกเป็น
สกุลเงินต่ำงประเทศ โดยสำขำของธนำคำรพำณิชยต่์ำงประเทศ มีอำยุคงเหลือประมำณ 10 ปี และ             
มี เง่ือนไขของกำรเวน คืนตั๋วแลกเงินดังกล่ำวเม่ือเกิดผลกระทบจำกเครดิต (Credit Event)                          
กบัหลกัทรัพยอ์ำ้งอิง 
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11.7 เงินลงทุนทีต่ิดภำระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษทัฯมีพนัธบตัรรัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ ซ่ึงมีรำคำทุนหรือทุน                 
ตัดจ ำหน่ำยจ ำนวน 49,032 ล้ำนบำท  และ 48,190 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  วำงไวก้ับนำยทะเบียนเพื่อเป็น
หลกัทรัพยป์ระกนัและเงินส ำรองตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 34 และ 35 

11.8 ผลก ำไรจำกเงินลงทุน 

ผลก ำไรจำกเงินลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  

 2559 2558 
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน   
 เงินลงทุนเพ่ือคำ้ 25,936 4,131 
 เงินลงทุนเผื่อขำย 2,085,064 999,946 
 เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด 208,895 159,049 
รวมก ำไรจำกเงินลงทุน 2,319,895 1,163,126 

11.9 ผลต่ำงจำกกำรเปลีย่นแปลงในมูลค่ำยุติธรรมสุทธิของมูลค่ำเงินลงทุนเผือ่ขำย 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2559 2558 
ส่วนเกินทุนจำกกำรวดัมลูค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย ณ วนัตน้ปี 4,982,457 6,923,223 
ผลต่ำงจำกกำรเปล่ียนแปลงในมลูค่ำยติุธรรมสุทธิของส่วน           
ของผูถื้อหุน้ 5,290,593 (1,047,192) 

ผลต่ำงจำกกำรเปล่ียนแปลงในมลูค่ำยติุธรรมสุทธิ 
   ของส่วนท่ีโอนไปก ำไรหรือขำดทุน (2,497,564) (893,574) 
ส่วนเกินกวำ่ทุนจำกกำรวดัมลูค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย ณ วนัส้ินปี 7,775,486 4,982,457 
หกั: ภำษีเงินได ้ (1,555,098) (996,491) 
ผลต่ำงจำกกำรเปล่ียนแปลงในมลูค่ำยติุธรรมสุทธิของมลูค่ำเงิน
ลงทุนเผื่อขำย - สุทธิจำกภำษี 6,220,388 3,985,966 
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตำมท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร               
มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

บริษทั 
ลกัษณะ
ธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 

   31 ธนัวำคม 
2559 

31 ธนัวำคม 
2558 

31 ธนัวำคม 
2559 

31 ธนัวำคม 
2558 

31 ธนัวำคม
2559 

31 ธนัวำคม
2558 

     ร้อยละ ร้อยละ   
บริษทั บีแอลเอ อินชวัรันส์                  
โบรคเกอร์ จ ำกดั 

นำยหนำ้
ประกนั                      
วนิำศภยั 

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

Bangkok Life Assurance 
(Cambodia) Public 
Limited Company 

ประกนัชีวติ กมัพูชำ 124,950 - 52(1) - 108,770 - 
 
 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   148,950 24,000   132,530 23,760 
(1) ตำมท่ีระบุใน “ขอ้บงัคบัของบริษทั” 

13. เงินให้กู้ยมืและดอกเบีย้ค้ำงรับ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ยอดคงเหลือของเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรับโดยจ ำแนกอำยุตำมเงิน
ตน้และดอกเบ้ียท่ีคำ้งช ำระแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2559 

 เงินให้กูย้มื 

ระยะเวลำคำ้งช ำระ 
กรมธรรมป์ระกนัภยั           

เป็นประกนั 
ทรัพยสิ์นจ ำนอง                
เป็นประกนั อ่ืน ๆ รวม 

 เงินตน้ 
ดอกเบ้ีย 
คำ้งรับ (1) เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย 
คำ้งรับ (1) เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย 
คำ้งรับ (1) เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย       
คำ้งรับ (1) รวม 

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 6,291,190 569,387 1,537,174 868 15,816 - 7,844,180 570,255 8,414,435 
เกินกวำ่ก ำหนดช ำระ          

นอ้ยกวำ่ 3 เดือน - - 37,312 76 - - 37,312 76 37,388 
3 - 6 เดือน - - 15,301 63 - - 15,301 63 15,364 
6 - 12 เดือน - - 11,113 139 - - 11,113 139 11,252 
มำกกวำ่ 12 เดือน - - 4,690 305 130 2 4,820 307 5,127 

รวม 6,291,190 569,387 1,605,590 1,451 15,946 2 7,912,726 570,840 8,483,566 
หัก: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (560) (79) - - (560) (79) (639) 

เงินให้กูย้มื - สุทธิ 6,291,190 569,387 1,605,030 1,372 15,946 2 7,912,166 570,761 8,482,927 

(1) แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของ “รำยไดจ้ำกกำรลงทุนคำ้งรับ - สุทธิ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2558 

 เงินให้กูย้มื 

ระยะเวลำคำ้งช ำระ 
กรมธรรมป์ระกนัภยั        

เป็นประกนั 
ทรัพยสิ์นจ ำนอง                
เป็นประกนั อ่ืน ๆ รวม 

 เงินตน้ 
ดอกเบ้ีย 
คำ้งรับ (1) เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย 
คำ้งรับ (1) เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย 
คำ้งรับ (1) เงินตน้ 

ดอกเบ้ีย  
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          

3 - 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 
หัก: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะ
สูญ - - (560) (79) - - (560) (79) (639) 

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

(1) แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของ “รำยไดจ้ำกกำรลงทุนคำ้งรับ - สุทธิ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

เงินใหกู้ย้ืมโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนัเป็นเงินใหกู้ย้มืแก่ผูเ้อำประกนัภยั โดยให้กูใ้นวงเงินไม่เกิน
มูลค่ำเงินสดของกรมธรรม์ และคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 4.00 - 8.00 ต่อปี ซ่ึงเป็นอตัรำดอกเบ้ียท่ีได้รับ
กำรอนุมติัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน ก ำหนดวงเงินกู้ยืมให้แก่พนักงำนแต่ละรำยโดยกรณีบุคคลค ้ ำประกนัด้วยวงเงิน
สูงสุดท่ี 0.1 ลำ้นบำท ซ่ึงคิดอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 6.00 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 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 2559 และ 2558 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำนกรณีมี
หลกัทรัพยค์  ้ำประกนัมีจ ำนวนเงิน 50 ลำ้นบำท และ 54 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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14. อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน  

มูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2559 31 ธนัวำคม 2558 
 อำคำรส ำนกังำนใหเ้ช่ำ อำคำรส ำนกังำนใหเ้ช่ำ 

รำคำทุน 21,303 21,303 
หกั:  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (1,421) (356) 
มลูค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 19,882 20,947 

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรับปี 2559 และ 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2559 2558 

มลูค่ำตำมบญัชีตน้ปี 20,947 - 
โอนเปล่ียนประเภทสินทรัพย ์ - 21,303 
ค่ำเส่ือมรำคำ (1,065) (356) 
มลูค่ำตำมบญัชีปลำยปี 19,882 20,947 

มูลค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2559 31 ธนัวำคม 2558 
อำคำรส ำนกังำนใหเ้ช่ำ 17,137 17,497 

มูลค่ำยติุธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระโดยใชเ้กณฑ์วิธีวเิครำะห์มูลค่ำจำกตน้ทุน (Cost Approach) 
ส ำหรับอำคำรส ำนักงำนให้เช่ำ คือ กำรประมำณกำรต้นทุนในกำรสร้ำงอำคำรทดแทนใหม่ตำมรำคำ            
ณ ปัจจุบนั แลว้หกัลบดว้ยค่ำเส่ือมรำคำตำมอำยกุำรใชง้ำน และบวกดว้ยมูลค่ำตลำดของท่ีดิน 

ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯมีรำยไดค้่ำเช่ำจำกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนจ ำนวน 
1.29 ลำ้นบำท (2558: บริษทัฯไม่มีรำยไดค้่ำเช่ำจำกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน) 
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15. ทีด่ิน อำคำร และอุปกรณ์ 

 รำยกำรเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 สรุปได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

    เคร่ืองตกแต่ง     
  อำคำรและ          ติดตั้งและ     
  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ ์  ทรัพยสิ์น งำนระหวำ่ง  

 ท่ีดิน อำคำร อำคำรชุด ส ำนกังำน ยำนพำหนะ รอกำรขำย ก่อสร้ำง รวม 

         
รำคำทุน         
1 มกรำคม 2558 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 
ซ้ือเพิ่ม 544,022 7,505 - 44,066 836 - 89,890 686,319 
จ ำหน่ำย - - - (15,196) (4,450) - - (19,646) 

โอนเขำ้ (ออก) - 2,640 - 2,420 - - (5,060) - 

31 ธนัวำคม 2559 794,249 448,001 36,633 577,623 23,502 - 117,999 1,998,007 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
1 มกรำคม 2558 - 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 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ         
   ส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - - (14,837) (4,450) - - (19,287) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 28,150 1,832 41,771 3,853 - - 75,606 

31 ธนัวำคม 2559 - 327,229 24,118 474,025 15,071 - - 840,443 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         

31 ธนัวำคม 2558 250,227 138,777 14,347 99,242 11,448 - 33,169 547,210 

31 ธนัวำคม 2559 794,249 120,772 12,515 103,598 8,431 - 117,999 1,157,564 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี         

2558        65,312 

2559        75,606 
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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 2558 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 
ซ้ือเพิ่ม 544,022 4,595 - 42,588 836 - 89,890 681,931 
จ ำหน่ำย - - - (15,196) (4,450) - - (19,646) 

โอนเขำ้ (ออก) - 2,640 - 2,420 - - (5,060) - 

31 ธนัวำคม 2559 794,249 444,937 36,633 575,959 23,502 - 117,999 1,993,279 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
1 มกรำคม 2558 - 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 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ         
   ส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - - (14,836) (4,450) - - (19,286) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 27,856 1,832 41,493 3,853 - - 75,034 

31 ธนัวำคม 2559 - 326,912 24,118 473,655 15,071 - - 839,756 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         

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

31 ธนัวำคม 2559 794,249 118,025 12,515 102,304 8,431 - 117,999 1,153,523 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี         

2558        65,251 

2559        75,034 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือม
รำคำหมดแลว้แต่ยงัใช้งำนอยู ่รำคำทุนเดิมก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงิน
ประมำณ 529 ล้ำนบำท และ 501 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (เฉพำะบริษัทฯ: 529 ล้ำนบำท และ 501 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั) 



  

36 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษทัฯมีท่ีดินและอำคำรจ ำนวนซ่ึงเลิกใช้งำนแลว้แต่ไม่เขำ้เง่ือนไข
กำรจัดเป็นสินทรัพย์รอกำรขำย รำคำทุนเดิมก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพย์มีรำยละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2559 31 ธนัวำคม 2558 
ส่วนปรับปรุงทรัพยสิ์นท่ีเช่ำ 6,579 3,512 
ทรัพยสิ์นด ำเนินงำน 1,740 1,727 
คอมพิวเตอร์ 132 128 
รวม 8,451 5,367 

16.     ค่ำควำมนิยม 

 ค่ำควำมนิยมเกิดจำกเม่ือวนัท่ี 7 กรกฎำคม 2557 บริษัทฯได้มำซ่ึงอ ำนำจควบคุมในบริษัท บีแอลเอ                  
อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ  ำกัด (“บริษัทย่อย”) โดยกำรซ้ือหุ้นทุนและสิทธิออกเสียงในบริษัทย่อยมูลค่ำ
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำจำกกำรรวมธุรกิจน้อยกว่ำส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ท ำให้เกิดค่ำควำมนิยมจำกกำรซ้ือ
ธุรกิจ  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 งบกำรเงินรวมมีค่ำควำมนิยมคงเหลือจ ำนวน 5.0 ลำ้นบำท และ 5.0 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 



  

37 
 

17.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
(หน่วย: พนับำท) 

  งบกำรเงินรวม 

 

 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหวำ่งพฒันำ รวม 

     
รำคำทุน     
1 มกรำคม 2558  81,805 577 82,382 
เพ่ิมข้ึน  20,624 959 21,583 
โอนออก  - (1,100) (1,100) 

31 ธนัวำคม 2558  102,429 436 102,865 
เพ่ิมข้ึน  7,703 218 7,921 
โอนเขำ้ (ออก)  654 (654) - 

31 ธนัวำคม 2559  110,786  110,786 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม     
1 มกรำคม 2558  69,563 - 69,563 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี  9,189 - 9,189 

31 ธนัวำคม 2558  78,752 - 78,752 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี  12,477 - 12,477 

31 ธนัวำคม 2559  91,229 - 91,229 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี     
31 ธนัวำคม 2558  23,677 436 24,113 

31 ธนัวำคม 2559  19,557 - 19,557 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี     
2558    9,189 

2559    12,477 
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(หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหวำ่งพฒันำ รวม 

     
รำคำทุน     
1 มกรำคม 2558  81,805 577 82,382 
เพ่ิมข้ึน  20,544 959 21,503 
โอนออก  - (1,100) (1,100) 

31 ธนัวำคม 2558  102,349 436 102,785 
เพ่ิมข้ึน  7,035 218 7,253 
โอนเขำ้ (ออก)  654 (654) - 

31 ธนัวำคม 2559  110,038 - 110,038 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม     
1 มกรำคม 2558  69,563 - 69,563 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี  9,185 - 9,185 

31 ธนัวำคม 2558  78,748 - 78,748 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี  12,340 - 12,340 

31 ธนัวำคม 2559  91,088 - 91,088 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี     
31 ธนัวำคม 2558  23,601 436 24,037 

31 ธนัวำคม 2559  18,950 - 18,950 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี     
2558    9,185 

2559    12,340 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ซ่ึงตดัจ ำหน่ำยเต็ม
มูลค่ำแลว้แต่ยงัคงใชง้ำนอยูโ่ดยรำคำทุนเดิมก่อนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนรวม
ประมำณ 65 ล้ำนบำท และ 56 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  (เฉพำะบริษัทฯ : 65 ล้ำนบำท และ 56 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั) 
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18. สินทรัพย์/หนีสิ้นภำษีเงินได้รอตัดบัญชีและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

18.1 สินทรัพย์/หนีสิ้นภำษี เงินได้รอตัดบัญชี 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี ประกอบดว้ยผลกระทบทำงภำษีท่ีเกิดจำก
รำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  

ส่วนเปล่ียนแปลงในสินทรัพย/์              
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี                      
ท่ีแสดงใน\งบก ำไรขำดทุนและ                
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 31 ธนัวำคม 2559 31 ธนัวำคม 2558 2559 2558 

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอตดับัญชี     
ส ำรองประกนัภยัส ำหรับ
สญัญำประกนัภยัระยะยำว 3,323,959 3,333,531 (9,572) 519,341 

ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 11,896 13,335 (1,439) (5,974) 
ส ำรองผลประโยชนพ์นกังำน 
ระยะยำว 40,083 35,710 4,373 2,162 

อ่ืน ๆ 644 353 291 98 

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอตดับัญชี  3,376,582 3,382,929 (6,347) 515,627 

หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอตดับัญชี     
เงินลงทุนเผื่อขำย 553,337 996,491 (443,154) (388,154) 
อ่ืน ๆ 4,647 3,519 1,128 3,284 

หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอตดับัญชี 557,984 1,000,010 (442,026) (384,870) 

สินทรัพย์/หนีสิ้นภำษเีงนิได้                
รอตดับัญชี - สุทธิ 2,818,598 2,382,919 435,679 900,497 
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18.2 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2559 2558 

ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:   
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 1,962,818 1,286,285 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 7,338 4,475 
ภำษีเงนิได้รอตดับัญชี:    
ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำร                      

ผลแตกต่ำงชัว่ครำว (994,350) (512,112) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  975,806 778,648 

รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหว่ำงก ำไรทำงบัญชีกับค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี               
31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2559 2558 2559 2558 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 6,076,184 4,886,799 6,098,171 4,891,966 

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 15%, 20% 15%, 20% 20% 20% 
จ ำนวนภำษีตำมอตัรำภำษีเงินได ้ 1,215,237 977,360 1,219,634 978,393 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ของปีก่อน 7,338 4,475 7,338 4,475 
ผลกระทบทำงภำษีสุทธิของรำยไดห้รือ

ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ถือเป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำย
ทำงภำษี (246,769) (203,187) (251,166) (204,220) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในส่วนของก ำไร
หรือขำดทุน 975,806 778,648 975,806 778,648 
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จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2559 2558 

ภำษีเงินไดท่ี้เกิดจำก   
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย (1,058,119) 209,438 
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนเผื่อขำยท่ีโอนไปรับรู้                          
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 499,513 178,715 

(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั (66) 231 

ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นส่วนของ (ก ำไร) ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (558,672) 388,384 

19. สินทรัพย์อืน่ 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2559 31 ธนัวำคม 2558 31 ธนัวำคม 2559 31 ธนัวำคม 2558 

หลกัประกนัตรำสำรอนุพนัธ์ 264,500 336,000 264,500 336,000 
ค่ำเช่ำอำคำรจ่ำยล่วงหนำ้ 46,204 58,030 46,204 58,030 
เงินมดัจ ำ 45,909 48,138 20,037 48,072 
ลูกหน้ีจำกกำรขำยเงินลงทุน 286,497 69,705 286,497 69,705 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 14,142 12,567 14,142 12,567 
อ่ืน ๆ 42,386 22,801 36,271 20,193 

รวมสินทรัพยอ่ื์น 699,638 547,241 667,651 544,567 
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20. หนีสิ้นจำกสัญญำประกนัภัย  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2559 31 ธนัวำคม 2558 

 

หน้ีสินตำม
สญัญำ

ประกนัภยั 

หน้ีสิน           
ส่วนท่ีเอำ

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

หน้ีสินตำม
สญัญำ

ประกนัภยั 

หน้ีสิน            
ส่วนท่ีเอำ

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสญัญำประกนัภยัระยะยำว 233,412,294 - 233,412,294 207,308,208 - 207,308,208 
ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน       

ค่ำสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรำยงำนแลว้ 174,258 (115,188) 59,070 253,681 (99,422) 154,259 
ค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรำยงำน 59,482 - 59,482 66,675 - 66,675 

ส ำรองเบ้ียประกนัภยั       
ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ 1,134,217 (259,031) 875,186 1,074,854 (272,632) 802,222 

ผลประโยชน์ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัคำ้งจ่ำย 137,008 - 137,008 154,767 - 154,767 
หน้ีสินอ่ืนตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั  8,181,404 - 8,181,404 7,992,847 - 7,992,847 

รวมหน้ีสินจำกสญัญำประกนัภยั 243,098,663 (374,219) 242,724,444 216,851,032 (372,054) 216,478,978 

ในระหวำ่งปี 2559 และ 2558 ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯไดเ้ขำ้ท ำสัญญำประกนัภยัต่อเพื่อเป็นกำรบริหำรควำม
เส่ียงจำกกำรรับประกนัภยั ถึงแมว้ำ่ฝ่ำยบริหำรจะบริหำรควำมเส่ียงโดยกำรพิจำรณำภำระควำมเสียหำยสุทธิ
จำกกำรรับประกนั อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรยงัไดเ้ปิดเผยภำระหน้ีสินตำมสัญญำประกนัทั้งในส่วนของ
ควำมเสียหำยรวมและควำมเสียหำยสุทธิ 

20.1 ส ำรองประกนัภัยส ำหรับสัญญำประกนัภัยระยะยำว 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวำคม 
 2559 2558 
ยอดคงเหลือตน้ปี 207,308,208 177,434,671 
ส ำรองเพ่ิมข้ึนจำกกรมธรรมป์ระกนัภยัใหม่และกรมธรรม์
ประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบั 33,339,745 35,478,325 

ส ำรองลดลงจำกกำรจ่ำยผลประโยชน ์กรมธรรมป์ระกนัภยั              
ขำดอำย ุกำรยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั ฯลฯ (6,890,629) (5,949,818) 

ส ำรองเพ่ิมข้ึน (ลดลง) จำกกำรทดสอบควำมเพียงพอของหน้ีสิน (345,030) 345,030 
ยอดคงเหลือปลำยปี 233,412,294 207,308,208 
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20.2 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวำคม 
 2559 2558 
ยอดคงเหลือตน้ปี 320,356 315,052 
ค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวำ่งปีปัจจุบนั 1,911,247 1,734,751 
ค่ำสินไหมทดแทนจ่ำยระหวำ่งปี (1,997,863) (1,729,447) 
ยอดคงเหลือปลำยปี 233,740 320,356 

20.3 ส ำรองเบีย้ประกนัภัยทีย่งัไม่ถือเป็นรำยได้ 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวำคม 
 2559 2558 
ยอดคงเหลือตน้ปี 1,074,854 1,056,888 
เบ้ียประกนัภยัรับส ำหรับปี 3,124,596 2,954,373 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยไดใ้นปีปัจจุบนั (3,065,233) (2,936,407) 
ยอดคงเหลือปลำยปี 1,134,217 1,074,854 
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20.4      ตำรำงค่ำสินไหมทดแทนสุทธิ 

20.4.1   ตำรำงค่ำสินไหมทดแทนก่อนกำรประกนัภยัต่อ 

 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ปีอุบติัเหตุ  ก่อนปี 2554 2554 2555 2556 2557 2558 2559 รวม 
ประมำณกำรค่ำสินไหม

ทดแทน :         
- ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ  1,661,423 1,646,403 1,544,546 1,605,847 1,659,465 1,701,661  
- หน่ึงปีถดัไป  1,770,080 1,741,024 1,642,038 1,656,306 1,734,315 -  
- สองปีถดัไป  1,711,240 1,742,386 1,645,912 1,658,823 - -  
- สำมปีถดัไป  1,711,240 1,742,386 1,645,912 - - -  
- ส่ีปีถดัไป  1,711,240 1,742,386 - - - -  
- หำ้ปีถดัไป  1,711,240 - - - - -  

ประมำณกำร                          
ค่ำสินไหมทดแทน
สัมบูรณ์ 17,833 1,775,158 1,743,501 1,647,839 1,663,838 1,750,945 1,888,963 10,488,077 

ค่ำสินไหมทดแทน                
จ่ำยสะสม - (1,771,240) (1,742,386) (1,645,912) (1,658,823) (1,734,315) (1,701,661) (10,254,337) 

รวมส ำรอง                          
ค่ำสินไหมทดแทน             
ก่อนกำรประกนัภยัต่อ 17,833 3,918 1,115 1,927 5,015 16,630 187,302 233,740 

20.4.2   ตำรำงค่ำสินไหมทดแทนสุทธิ 

 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ปีอุบติัเหตุ ก่อนปี 2554 2554 2555 2556 2557 2558 2559 รวม 
ประมำณกำร                  

ค่ำสินไหมทดแทน:         
- ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ  1,661,423 1,646,403 1,544,546 1,605,847 1,659,465 1,701,661  
- หน่ึงปีถดัไป  1,770,080 1,741,024 1,642,038 1,656,306 1,734,315 -  
- สองปีถดัไป  1,711,240 1,742,386 1,645,912 1,658,823 - -  
- สำมปีถดัไป  1,711,240 1,742,386 1,645,912 - - -  
- ส่ีปีถดัไป  1,711,240 1,742,386 - - - -  
- หำ้ปีถดัไป  1,711,240 - - - - -  

ประมำณกำร                     
ค่ำสินไหมทดแทน
สัมบูรณ์ 17,833 1,775,158 1,743,501 1,647,839 1,663,838 1,743,141 1,781,579 10,372,889 

ค่ำสินไหมทดแทน               
จ่ำยสะสม - (1,771,240) (1,742,386) (1,645,912) (1,658,823) (1,734,315) (1,701,661) (10,254,337) 

รวมส ำรอง                     
ค่ำสินไหมทดแทนหลงั
กำรประกนัภยัต่อ 17,833 3,918 1,115 1,927 5,015 8,826 79,918 118,552 
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20.5 ข้อสมมติทีส่ ำคัญ 

20.5.1  ขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรวดัมูลค่ำส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำว 

บริษทัฯใช้วิธีกำรวดัมูลค่ำหน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยัระยะยำวด้วยวิธี Net Premium Valuation 
(“NPV”) ซ่ึงใชว้ธีิกำรประมำณกำรกระแสเงินสดจำกเบ้ียประกนัภยัและผลประโยชน์จ่ำย ภำยใตว้ิธี 
NPV บริษทัฯประมำณกำรเบ้ียประกนัภยัท่ีจะไดรั้บดว้ยวิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยั และใช้
ขอ้สมมติในกำรวดัมูลค่ำโดยค ำนึงถึงอตัรำคิดลด อตัรำกำรเสียชีวิต และอตัรำกำรทุพพลภำพ โดยมี
กำรบวกส่วนเพิ่ม (Margin) ส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจดักำรกรมธรรม์ วิธีกำรน้ีจะไม่มี
กำรใชข้อ้สมมติในเร่ืองอตัรำคงอยูข่องกรมธรรม ์(Persistency rate) 

ขอ้สมมติท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี  

(ก) อตัรำกำรตำย อตัรำกำรเจบ็ป่วย และอตัรำกำรอยูร่อด 

อำ้งอิง ตำรำงมรณะไทยประเภทสำมญัและประเภทอุตสำหกรรม และตำรำงบ ำนำญไทย          
ซ่ึงเป็นไปตำมประกำศ คปภ. 

(ข) อตัรำคิดลด 

อตัรำคิดลดในกำรค ำนวณส ำรอง ใชอ้ตัรำดอกเบ้ียไม่สูงกวำ่อตัรำดอกเบ้ียท่ีใชใ้นกำรก ำหนด
อตัรำเบ้ียประกนัภยัและไม่สูงกวำ่ร้อยละ 6 ต่อปี 

20.5.2  ขอ้สมมติท่ีใชใ้นกำรวดัมูลค่ำของส ำรองค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรำยงำน 

บริษทัฯไดป้ระมำณกำรค่ำสินไหมทดแทนส ำหรับสัญญำระยะสั้นโดยไดค้  ำนึงค่ำสินไหมทดแทน
ท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรำยงำน  โดยขอ้สมมติในกำรค ำนวณจะใช้จำกขอ้มูลล่ำสุดท่ีบริษทัฯ
ทรำบ ณ ว ัน ท่ีรำยงำน ซ่ึงประมำณกำรจำกข้อมูล ท่ี เก็บจำกในอดีตและกำรใช้ดุลยพิ นิจ                         
นกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

20.6   ผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกนัภัยค้ำงจ่ำย 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2559 31 ธนัวำคม 2558 
เงินค่ำมรณกรรม   100,209 103,180 
เงินครบก ำหนด 29,110 43,085 
เงินจ่ำยตำมเง่ือนไขกรมธรรม ์ 4,856 4,678 
เงินค่ำเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยั 2,833 3,824 

รวมผลประโยชนต์ำมกรมธรรมป์ระกนัภยัคำ้งจ่ำย 137,008 154,767 
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20.7 หนีสิ้นอืน่ตำมกรมธรรม์ประกนัภัยค้ำงจ่ำย 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2559 31 ธนัวำคม 2558 
เงินครบท่ียงัไม่ช ำระจำกกรมธรรมป์ระกนัภยั 7,456,815 7,296,689 
เบ้ียประกนัรับล่วงหนำ้ 634,337 603,111 
เจำ้หน้ีกรณียกเวน้ค่ำเบ้ียประกนัภยั 90,252 93,047 

รวมหน้ีสินอ่ืนตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัคำ้งจ่ำย 8,181,404 7,992,847 

21.     เจ้ำหนีป้ระกนัภัยต่อ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษทัฯมียอดคำ้งเจ้ำหน้ีบริษทัประกันภยัต่อจ ำแนกตำมประเภท
หน้ีสิน ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2559 31 ธนัวำคม 2558 
เบ้ียประกนัภยัต่อคำ้งจ่ำย 592,515 495,315 
รวมเจำ้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 592,515 495,315 

22. ผลประโยชน์พนักงำนค้ำงจ่ำย 

    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2559 31 ธนัวำคม 2558 31 ธนัวำคม 2559 31 ธนัวำคม 2558 
ส ำรองผลประโยชนพ์นกังำนระยะยำว 201,806 179,646 200,415 178,550 
รวมผลประโยชนพ์นกังำนคำ้งจ่ำย 201,806 179,646 200,415 178,550 
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 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงำนเม่ือออกจำกงำนและ
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 แสดงไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2559 2558 2559 2558 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำนต้นปี 179,646 168,620 178,550 167,734 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน :     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 19,431 19,284 19,217 19,138 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 6,294 6,323 6,256 6,290 

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

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้
สมมติทำงกำรเงิน  8,522 6,651 8,477 6,602 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำก
ประสบกำรณ์ (4,985) (2,717) (4,983) (2,749) 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี (7,102) (10,125) (7,102) (10,125) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำนปลำยปี 201,806 179,646 200,415 178,550 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปีข้ำงหน้ำ เป็น
จ ำนวนประมำณ 9.0 ล้ำนบำท (เฉพำะบริษัทฯ: จ ำนวน 9.0 ล้ำนบำท) (2558: จ ำนวน 3.5 ล้ำนบำท                   
เฉพำะบริษทัฯ: จ  ำนวน 3.5 ลำ้นบำท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำนของบริษทัฯและบริษทัย่อยประมำณ 20 ปี และ 23 ปี ตำมล ำดบั (เฉพำะบริษทัฯ: 20 ปี และ 23 ปี 
ตำมล ำดบั) 
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 ขอ้สมมติท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2559 2558 2559 2558 

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

ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 3.50% 3.75% 3.50% 3.75% 
อตัรำคิดลดส ำหรับโครงกำร

ผลประโยชนร์ะยะยำวอ่ืน 3.50% 3.75% 3.50% 3.75% 
อตัรำเงินเฟ้อของรำคำทองรูปพรรณ 5.00% 6.00% 5.00% 6.00% 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวน

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

รำคำทองรูปพรรณต่อน ้ำหนกั 1 บำท 
(บำท) 21,000 19,000 21,000 19,000 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 

  งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน                  

เฉพำะกิจกำร 

 

ขอ้สมมติ                
เปล่ียนแปลง                     
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

จ ำนวนผลประโยชน์
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

จ ำนวนผลประโยชน์
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

 (ร้อยละต่อปี)   
อตัรำคิดลด 0.25% (5,230) (5,199) 
อตัรำคิดลด (0.25%) 5,439 5,408 
อตัรำเงินเฟ้อของรำคำทอง 1.00% 2,288 2,283 
อตัรำเงินเฟ้อของรำคำทอง (1.00%) (2,072) (2,067) 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 0.25% 4,662 4,634 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน (0.25%) (4,504) (4,476) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 10.00% (7,483) (7,441) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (10.00%) 7,887 7,842 
รำคำทองรูปพรรณต่อน ้ำหนกั 1 บำท  10.00% 3,511 3,497 
รำคำทองรูปพรรณต่อน ้ำหนกั 1 บำท  (10.00%) (3,511) (3,497) 
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23. หนีสิ้นอืน่      
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2559 31 ธนัวำคม 2558 31 ธนัวำคม 2559 31 ธนัวำคม 2558 
ค่ำบ ำเหน็จคำ้งจ่ำย 682,353 468,619 681,780 468,199 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 396,966 387,177 397,133 386,076 
เบ้ียประกนัภยัท่ีไดรั้บเงินแลว้แต่                                    
กรมธรรมย์งัไม่อนุมติั 304,632 301,943 304,632 301,943 

เงินรับรอกำรโอนบญัชี 116,079 64,634 116,079 64,634 
ภำษีธุรกิจเฉพำะคำ้งจ่ำย 118,241 135,416 118,241 135,416 
เงินคำ้งจ่ำยจำกกำรซ้ือหลกัทรัพย ์ 88,082 51,123 88,082 51,123 
ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยคำ้งจ่ำย 40,920 30,248 40,801 30,248 
ผลประโยชนพ์นกังำนระยะสั้นคำ้งจ่ำย 157,857 176,971 156,924 175,957 
อ่ืน ๆ 49,922 24,353 43,563 21,690 
รวมหน้ีสินอ่ืน 1,955,052 1,640,484 1,947,235 1,635,286 

24. ทุนทีอ่อกและช ำระแล้ว/ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น 

รำยกำรกระทบยอดส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ทุนจดทะเบียน 
หุ้นสำมญัท่ีออก                        
และช ำระแลว้ 

ส่วนเกิน
มูลค่ำหุ้น 

ส ำรองส่วนทุน
จำกกำรจ่ำยโดย
ใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์

 

จ ำนวนหุ้น                   
(พนัหุ้น) พนับำท 

จ ำนวนหุ้น                   
(พนัหุ้น) พนับำท พนับำท พนับำท 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 1,708,000 1,708,000 1,697,850 1,697,850 2,987,540 103,822 
ค่ำใชจ่้ำยจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์                 
(หมำยเหตุ 25) - - 5,961 5,961 143,059 24,339 

โอนส ำรองส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็น 
   เกณฑเ์ป็นส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำร 
   ใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 - - - - 89,327 (89,327) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 1,708,000 1,708,000 1,703,811 1,703,811 3,219,926 38,834 
ค่ำใชจ่้ำยจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์                 
(หมำยเหตุ 25) - - 2,142 2,142 51,415 11,005 

โอนส ำรองส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็น 
   เกณฑเ์ป็นส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำร 
   ใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 - - - - 38,516 (38,516) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 1,708,000 1,708,000 1,705,953 1,705,953 3,309,857 11,323 
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25. 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 เร่ืองกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์มีผลบงัคบัใช้แล้ว 
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 2559 และ 2558 มีจ ำนวน 11.0 ลำ้นบำท และ 24.3 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 รำยกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559              
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนัหน่วย) 

 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวำคม 2559 

 จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 
จ ำนวนท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 2,419 
ใชสิ้ทธิในระหวำ่งงวด (1,807) 
จ ำนวนท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 612 

 ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 ได้ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัของ
บริษทัฯท่ีเหลือทั้งหมดจ ำนวน 4.6 ลำ้นหน่วย ในรำคำใชสิ้ทธิหุน้ละ 25.00 บำท คิดเป็นเงิน 160 ลำ้นบำท 
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ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯ
จ ำนวน 1.8 ล้ำนหน่วย ในรำคำใช้สิทธิหุ้นละ 25.00 บำท คิดเป็นจ ำนวน 63.2 ล้ำนบำท โดยบริษทัฯได้
บนัทึกผลเงินรับจำกกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัดงักล่ำวไวเ้ป็น “เงินรับล่วงหน้ำค่ำหุ้นจำกกำรใช้ใบส ำคญั
แสดงสิทธิ” โดยแสดง ในส่วนของเจำ้ของ โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

        (หน่วย: พนับำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

ใชสิ้ทธิ จ ำนวนสิทธิ 
รำคำใชสิ้ทธิ

ต่อหุ้น 
รวมเงินท่ี
รับช ำระ 

ทุนท่ีออกและ
ช ำระแลว้ 

ส่วนเกิน 
มูลค่ำหุ้น 

เงินรับล่วงหนำ้         
ค่ำหุ้นจำกกำรใชสิ้ทธิ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

วนัท่ีจดทะเบียน    
เพิ่มทุน 

วนัท่ีตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยรับเป็น
หลกัทรัพย ์             
จดทะเบียน 

 (พนัหน่วย) (บำท)       
ใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2        
คร้ังท่ี 5 603 25.00 21,091 844 20,247 - 27 เมษำยน 2559 9 พฤษภำคม 2559 
คร้ังท่ี 6 300 25.00 10,483 420 10,063 - 27 กรกฎำคม 2559 3 สิงหำคม 2559 
คร้ังท่ี 7 324 25.00 11,358 454 10,904 - 19 ตุลำคม 2559 27 ตุลำคม 2559 
คร้ังท่ี 8 580 25.00 - - - 20,300 19 มกรำคม 2560 26 มกรำคม 2560 
รวม 1,807  42,932 1,718 41,214 20,300   

26. 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 

27.     ส่วนงำนด ำเนินงำน 

บริษทัฯน ำเสนอขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนในรูปแบบเช่นเดียวกบักำรรำยงำนขอ้มูลตำมประเภทกำรรับ
ประกันภัยท่ีต้องรำยงำนแก่คณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) 
เน่ืองจำกฝ่ำยบริหำรเห็นว่ำ บริษทัฯด ำเนินธุรกิจหลกัในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว               
คือธุรกิจประกนัชีวิต และด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือ ประเทศไทย และไดท้  ำกำรประเมินผลกำร
ปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์
เดียวกบัท่ีใชใ้นกำรรำยงำนขอ้มูลตำมประเภทกำรรับประกนัภยัท่ีรำยงำนต่อคปภ. ทั้งน้ี รำยกำรท่ีน ำเสนอ
ในส่วนงำนด ำเนินงำนน้ีสอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดด้ำนกำร
ด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำน
และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 
คือ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 



  

53 
 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนตำมท่ีกล่ำวไวข้ำ้งตน้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 

ผลิตภณัฑ์
ประกนัชีวติ
ประเภทดั้งเดิม 

- แบบไม่มี       
ส่วนร่วมใน            
เงินปันผล 

ผลิตภณัฑ ์
ประกนัชีวติ

ประเภทบ ำนำญ 
- แบบไม่มี  
ส่วนร่วมใน           
เงินปันผล 

ประกนั
อุบติัเหตุ       
ส่วนบุคคล อ่ืน ๆ รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกนัภัย      
เบ้ียประกนัภยัรับ 42,456,154 838,512 38,191 - 43,332,857 

หกั: เบ้ียประกนัภยัต่อ (729,533) - - - (729,533) 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 41,726,621 838,512 38,191 - 42,603,324 
หกั: ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือ
เป็นรำยไดเ้พ่ิมข้ึนจำกปีก่อน (71,683) - (1,283) - (72,966) 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกนัภัย 41,654,938 838,512 36,908 - 42,530,358 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย      
ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำ
ประกนัภยัระยะยำวเพ่ิมข้ึน          
จำกปีก่อน 25,330,372 773,714 - - 26,104,086 

ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรม ์      
และค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำร
ผลประโยชน์ 16,467,789 60,658 - - 16,528,447 

ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชจ่้ำยใน
กำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทน 1,238,097 - 5,793 - 1,243,890 

ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 2,979,088 178,860 873 6,098 3,164,919 
ค่ำใชจ่้ำยส่งเสริมกำรขำย 435,896 8,769 386 755 445,806 
เงินสมทบส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบ
ธุรกิจประกนัภยั 73,265 1,474 65 - 74,804 

เงินสมทบกองทุนประกนัชีวติ 42,442 854 38 - 43,334 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน 34,405 692 30 - 35,127 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย 46,601,354 1,025,021 7,185 6,853 47,640,413 
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(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

 

ผลิตภณัฑ์
ประกนัชีวติ
ประเภทดั้งเดิม         

- แบบไม่มี       
ส่วนร่วมใน         
เงินปันผล 

ผลิตภณัฑ์
ประกนัชีวติ

ประเภทบ ำนำญ 
- แบบไม่มี        
ส่วนร่วมใน        
เงินปันผล 

ประกนั 
อุบติัเหตุ           
ส่วนบุคคล อ่ืน 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 ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่
ถือเป็นรำยไดล้ดลงจำกปีก่อน 11,393 - 951 - 12,344 

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

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย      
ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำ
ประกนัภยัระยะยำวเพ่ิมข้ึนจำก 
ปีก่อน 29,114,795 758,742 - - 29,873,537 

ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรม์
และค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำร
ผลประโยชน์ 14,137,467 12,242 - - 14,149,709 

ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชจ่้ำยใน
กำรจดักำรค่ำสินไหมทดแทน 1,238,091 - 2,386 - 1,240,477 

ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 2,795,356 53,549 942 5,158 2,855,005 
ค่ำใชจ่้ำยส่งเสริมกำรขำย 427,623 7,727 372 207 435,929 
เงินสมทบส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบ
ธุรกิจประกนัภยั 79,372 1,443 70 - 80,885 

เงินสมทบกองทุนประกนัชีวติ 44,001 800 39 - 44,840 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน 31,991 578 28 - 32,597 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย 47,868,696 835,081 3,837 5,365 48,712,979 
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28. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                           
31 ธนัวำคม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                            
31 ธนัวำคม 

 2559 2558 2559 2558 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ค่ำใชจ่้ำยพนกังำน 918,798 931,870 910,754 926,692 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัอำคำรสถำนท่ีและอุปกรณ์   179,528 162,424 174,630 161,966 
ค่ำภำษีอำกร 8,498 5,830 6,123 5,830 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนอ่ืน 671,211 695,527 659,199 695,241 

รวมค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน 1,778,035 1,795,651 1,750,706 1,789,729 

29. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                      
31 ธนัวำคม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                             
31 ธนัวำคม 

 2559 2558 2559 2558 

ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสญัญำประกนัภยั                
ระยะยำวเพ่ิมข้ึนจำกปีก่อน 26,104,086 29,873,537 26,104,086 29,873,537 

ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั 16,528,447 14,149,709 16,528,447 14,149,709 
ค่ำสินไหมทดแทน - สุทธิ 1,243,890 1,240,477 1,243,890 1,240,477 
ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 3,164,919 2,855,005 3,158,821 2,849,847 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 918,798 931,870 910,754 926,692 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัอำคำร สถำนท่ีและอุปกรณ์ 179,528 162,424 174,630 161,966 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน 599,071 594,251 598,316 594,044 
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30.  กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 กลุ่มบริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียง
ชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 5 ถึง 10 
ของเงินเดือนซ่ึงข้ึนอยูก่บัอำยุงำนของพนกังำน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยผูจ้ดักำรกองทุนท่ีไดรั้บ
อนุญำตจำกกระทรวงกำรคลงัและจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ย
กองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหว่ำงปี 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดจ่้ำยเงินสมทบเขำ้กองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพเป็นจ ำนวนเงิน 39 ลำ้นบำท และ 37 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะบริษทัฯ: 39 ลำ้นบำท และ 
37 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

31. ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2559 2558 

ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุนเพ่ือคำ้ 8,560 16,903 
ก ำไร (ขำดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ

ล่วงหนำ้ 11,081 (72,468) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียน (99,581) 135,451 

รวมก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรปรับมูลค่ำยติุธรรม (79,940) 79,886 
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32. ผลกระทบทำงภำษีทีเ่กีย่วข้องกบัแต่ละองค์ประกอบของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2559 2558 
 

จ ำนวน                 
ก่อนภำษี 

รำยได้
(ค่ำใชจ่้ำย) 

ภำษี 
จ ำนวนสุทธิ
จำกภำษี 

จ ำนวน                 
ก่อนภำษี 

รำยได้
(ค่ำใชจ่้ำย) 

ภำษี 
จ ำนวน                 

สุทธิจำกภำษี 
ผลก ำไร (ขำดทุน)                       
จำกกำรวดัมูลค่ำ                    
เงินลงทุนเผื่อขำย 2,793,028 (558,606) 2,234,422 (1,940,765) 388,153 (1,552,612) 

ผลก ำไร (ขำดทุน)                       
จำกกำรประมำณกำรตำม
หลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยัส ำหรับ
โครงกำรผลประโยชน์
พนกังำน 298 (66) 232 (1,186) 231 (955) 

รวม 2,793,326 (558,672) 2,234,654 (1,941,951) 388,384 (1,553,567) 
 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2559 2558 
 

จ ำนวน                 
ก่อนภำษี 

รำยได้
(ค่ำใชจ่้ำย) 

ภำษี 
จ ำนวนสุทธิ
จำกภำษี 

จ ำนวน                 
ก่อนภำษี 

รำยได้
(ค่ำใชจ่้ำย) 

ภำษี 
จ ำนวน                 

สุทธิจำกภำษี 
ผลก ำไร (ขำดทุน)                       
จำกกำรวดัมูลค่ำ                    
เงินลงทุนเผื่อขำย 2,793,028 (558,606) 2,234,422 (1,940,765) 388,153 (1,552,612) 

ผลก ำไร (ขำดทุน)                       
จำกกำรประมำณกำรตำม
หลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยัส ำหรับ
โครงกำรผลประโยชน์
พนกังำน 328 (66) 262 (1,155) 231 (924) 

รวม 2,793,356 (558,672) 2,234,684 (1,941,920) 388,384 (1,553,536) 
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33. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันแต่ละรำยกำรบริษัทฯค ำนึงถึงเน้ือหำของ
ควำมสัมพนัธ์มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย 

 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบริษทัฯกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

รำยช่ือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประเภทกิจกำร ควำมสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำร มีผูถื้อหุน้บำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ  ำกดั (มหำชน) ประกนัภยั กำรถือหุน้และมีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั สรชยัวิวฒัน์ จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ มีผูถื้อหุน้บำงส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทยรีประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) ประกนัชีวิต มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ จ ำกดั (มหำชน) กำรแพทย ์ มีผูถื้อหุน้บำงส่วนร่วมกนั 

บริษทั น ้ำตำลรำชบุรี จ  ำกดั อุตสำหกรรม มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั นำรำยณ์ร่วมพิพฒัน์ จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ถือหุน้โดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่

ของบริษทัฯ 
บริษทั อำคำรกรุงเทพธุรกิจ (1987) จ ำกดั ใหเ้ช่ำทรัพยสิ์น มีผูถื้อหุน้บำงส่วนร่วมกนั 

บริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั ธุรกิจบริกำร มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 

บริษทั ยเูน่ียนอุตสำหกรรมส่ิงทอ จ ำกดั (มหำชน) อุตสำหกรรม มีผูถื้อหุน้บำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์ำหำร จ ำกดั (มหำชน) ธุรกิจกำรเกษตร มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ  ำกดั 
(มหำชน) 

พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ถือหุน้โดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่
ของบริษทัฯ 

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(1) 

จดักำรกองทุน มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 

บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ำกดั (มหำชน) หลกัทรัพย ์ เป็นบริษทัยอ่ยของผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทัฯ 
Asia Insurance Company Limited(1) ประกนัภยั มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ  ำกดั นำยหนำ้ประกนัวินำศภยั เป็นบริษทัยอ่ย 
บริษทั บำงปะอิน กอลฟ์ จ ำกดั ธุรกิจบริกำร มีผูถื้อหุน้บำงส่วนร่วมกนั 

บริษทั บำงกอก มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ ลิส จ ำกดั ธุรกิจบริกำร มีผูถื้อหุน้บำงส่วนร่วมกนั 

บริษทั สมิติเวช จ ำกดั (มหำชน) กำรแพทย ์ มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั ทีเอม็ ดี ไซน์ จ  ำกดั ธุรกิจบริกำร ถือหุน้โดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่

ของบริษทัฯ 
Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public 

Limited Company  
ประกนัชีวิต เป็นบริษทัยอ่ย 

 (1)      ถือหุ้นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัจนถึงวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2559 เน่ืองจำกบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีกรรมกำรร่วมกนักบั บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนรวม 
บวัหลวง จ ำกดั และ Asia Insurance Company Limited ตั้งแต่วนัดงักล่ำวแลว้ 
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 ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบั
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหวำ่ง
บริษทัฯและกิจกำรเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  
 2559 2558 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั                      
เบ้ียประกนัภยัรับ 6,322 6,670 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
เบ้ียประกนัภยัต่อจ่ำย 78,528 - เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
ดอกเบ้ียรับ - เงินฝำกธนำคำร ตัว๋สัญญำ                          
ใชเ้งินและหุน้กู ้

           574,484 643,487 อตัรำเดียวกบัสถำบนักำรเงินและบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัคิดใหก้บัลูกคำ้ทัว่ไป 

ดอกเบ้ียรับ - เงินใหกู้ย้มืโดยมีทรัพยสิ์น                               
จ  ำนองเป็นประกนั                                         

7,106 8,482 อตัรำเดียวกบัอตัรำท่ีบริษทัฯคิดใหก้บัผู ้
กูย้มืทัว่ไปท่ีมีทรัพยสิ์นจ ำนอง 

เงินปันผลรับ 417,347 304,952 ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
รำยไดค่้ำเช่ำและค่ำบริกำร 11,772 6,267 อตัรำตำมสัญญำท่ีตกลงกนัโดยคิดค่ำเช่ำ

และค่ำบริกำรต่อตำรำงเมตรต่อเดือน 
รำยไดค่้ำธรรมเนียมนำยหนำ้ซ้ือขำย                                   
หลกัทรัพย ์

34,405 30,902 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของธุรกิจนำยหนำ้ซ้ือขำย
หลกัทรัพย ์

ก ำไร (ขำดทุน) จำกสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้
และแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

(66,402) 364,224 เป็นไปตำมเง่ือนไขสัญญำ 

ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 1,332,848 1,200,940 อตัรำตำมสัญญำท่ีตกลงกนัโดยคิดเป็น
อตัรำร้อยละต่อเบ้ียประกนัภยัรับ 

ค่ำสินไหมรับคืน 124,856 - เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
ค่ำสินไหมจ่ำยและค่ำตรวจสุขภำพ                                              50,719 46,453 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
ค่ำธรรมเนียมธนำคำร 119,981 103,769 อตัรำเดียวกบัสถำบนักำรเงินและบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งกนัคิดใหก้บัลูกคำ้ทัว่ไป 
ค่ำเบ้ียประกนัภยัจ่ำย 2,362 2,774 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
ค่ำเช่ำอำคำรและค่ำบริกำร 
     

             69,743 71,122 ส ำหรับอำคำรส ำนกังำนใหญ่ค่ำเช่ำตำรำง
เมตรละประมำณ 90 บำทต่อเดือน ค่ำบริกำร
ตำรำงเมตรละประมำณ 29 บำทต่อเดือน 
ตำมสัญญำเช่ำระยะยำว และค่ำเช่ำตำรำง
เมตรละประมำณ 44 บำท 138 บำทต่อเดือน 
และค่ำบริกำรตำรำงเมตรละประมำณ 91 
บำท 307 บำทต่อเดือน 

  ส ำหรับอำคำรเช่ำของสำขำค่ำเช่ำตำรำง
เมตรละประมำณ 100 บำท 150 บำท 188 
บำทและ 315 บำทต่อเดือนและค่ำบริกำร
ตำรำงเมตรละประมำณ 342 บำทและ 200 
บำทต่อเดือน 

ค่ำบริกำรอ่ืน ๆ 2,742 710 เป็นตำมเง่ือนไขสัญญำและเป็นรำคำท่ีคิดกบั
สมำชิกในอตัรำโดยทัว่ไป 
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(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  
 2559 2558 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รำยกำรธุรกจิกบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั    
บริษัทย่อย    
เบ้ียประกนัภยัรับ 62 - เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
รำยไดค่้ำเช่ำและค่ำบริกำร 505 459 อตัรำตำมสัญญำท่ีตกลงกนัโดยคิดค่ำเช่ำ

และค่ำบริกำรต่อตำรำงเมตรต่อเดือน 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั    
เบ้ียประกนัภยัรับ 6,322 6,670 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
เบ้ียประกนัภยัต่อจ่ำย 78,528 - เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
ดอกเบ้ียรับ - เงินฝำก                          
ธนำคำร ตัว๋สัญญำใชเ้งินและหุน้กู ้

574,444 643,476 อตัรำเดียวกบัสถำบนักำรเงินและบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัคิดใหก้บัลูกคำ้ทัว่ไป 

ดอกเบ้ียรับ - เงินใหกู้ย้มืโดยมีทรัพยสิ์น                               
จ  ำนองเป็นประกนั                                             

7,106 8,482 อตัรำเดียวกบัอตัรำท่ีบริษทัฯคิดใหก้บั            
ผูกู้ย้มืทัว่ไปท่ีมีทรัพยสิ์นจ ำนอง 

เงินปันผลรับ 417,347 304,952 ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
รำยไดค่้ำธรรมเนียมนำยหนำ้ซ้ือ                                   
ขำยหลกัทรัพย ์

34,405 30,902 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของธุรกิจนำยหนำ้         
ซ้ือขำยหลกัทรัพย ์

ก ำไร (ขำดทุน) จำกสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้
และแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

(66,402) 364,224 เป็นไปตำมเง่ือนไขสัญญำ 

ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 1,332,848 1,200,940 อตัรำตำมสัญญำท่ีตกลงกนัโดยคิดเป็น
อตัรำร้อยละต่อเบ้ียประกนัภยัรับ 

ค่ำสินไหมรับคืน 124,856 - เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
ค่ำสินไหมจ่ำยและค่ำตรวจสุขภำพ                                              50,719 46,453 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
ค่ำธรรมเนียมธนำคำร 119,886 103,696 อตัรำเดียวกบัสถำบนักำรเงินและบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งกนัคิดใหก้บัลูกคำ้ทัว่ไป 
ค่ำเบ้ียประกนัภยัจ่ำย 2,360 2,774 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
ค่ำเช่ำอำคำรและค่ำบริกำร 
     

    69,743 71,122 ส ำหรับอำคำรส ำนกังำนใหญ่ค่ำเช่ำตำรำง
เมตรละประมำณ 90 บำทต่อเดือน 
ค่ำบริกำรตำรำงเมตรละประมำณ 29 บำท
ต่อเดือน ตำมสัญญำเช่ำระยะยำว และค่ำ
เช่ำตำรำงเมตรละประมำณ 44 บำท 138 
บำทต่อเดือน และค่ำบริกำรตำรำงเมตรละ
ประมำณ 91 บำท 307 บำทต่อเดือน 
ส ำหรับอำคำรเช่ำของสำขำค่ำเช่ำตำรำงเมตร
ละประมำณ 100 บำท 150 บำท 188 บำท 
และ 315 บำทต่อเดือน และค่ำบริกำร
ตำรำงเมตรละประมำณ 342 บำทและ 200 
บำทต่อเดือน 

ค่ำบริกำรอ่ืน ๆ 2,742 710 เป็นตำมเง่ือนไขสัญญำและเป็นรำคำท่ีคิด
กบัสมำชิกในอตัรำโดยทัว่ไป 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธันวำคม 2559 และ 2558 เบ้ียประกันภัยรับจำกช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 
Bancassurance มีจ  ำนวนโดยประมำณร้อยละ 62.03 และร้อยละ 65.33 ของเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ ตำมล ำดบั 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

31 ธนัวำคม 
2559 

31 ธนัวำคม 
2558 

31 ธนัวำคม 
2559 

31 ธนัวำคม 
2558 

บริษัทย่อย     
หน้ีสินอ่ืน     
   ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - - 659 846 

   อ่ืน ๆ - - 66 66 

รวมหน้ีสินอ่ืน - - 725 912 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั     
เงินฝำกสถำบนักำรเงิน                                                            
(รวมอยูใ่นเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด) 1,930,536 4,127,677 1,919,132 4,113,889 

สินทรัพยล์งทุน     
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 2,024,654 2,102,720 2,024,654 2,102,720 

หน่วยลงทุนในประเทศ 3,558,734 3,159,930 3,558,734 3,159,930 

รวมเงินลงทุนเผื่อขำย - รำคำทุน 5,583,388 5,262,650 5,583,388 5,262,650 

บวก: ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 1,710,711 2,216,690 1,710,711 2,216,690 

รวมเงินลงทุนเผื่อขำย - มูลค่ำยติุธรรม 7,294,099 7,479,340 7,294,099 7,479,340 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด - รำคำทุน/               
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย     
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 3,955,000 4,105,000 3,955,000 4,105,000 

ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ 6,327,666 5,898,909 6,327,666 5,898,909 

รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด - รำคำทุน/
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 10,282,666 10,003,909 10,282,666 10,003,909 

เงินลงทุนทัว่ไป - ตรำสำรทุนต่ำงประเทศ 1,167 11,167 1,167 11,167 

เงินใหกู้ย้มื 96,868 119,162 96,868 119,162 

รวมสินทรัพยล์งทุน 17,674,800 17,632,565 17,674,800 17,632,565 
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(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

31 ธนัวำคม 
2559 

31 ธนัวำคม 
2558 

31 ธนัวำคม 
2559 

31 ธนัวำคม 
2558 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั (ต่อ)     
เงินคำ้งรับจำกกำรประกนัภยัต่อ 175,965 - 175,965 - 
ลูกหน้ีตำมสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้และแลกเปล่ียน
เงินตรำต่ำงประเทศ 4,585,297 3,329,930 4,585,297 3,329,930 

สินทรัพยอ่ื์น     
รำยไดค้ำ้งรับ 3,176 - - - 

ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้  46,405 58,471 46,405 58,471 

รวมสินทรัพยอ่ื์น 49,581 58,471 46,405 58,471 

เงินคำ้งจ่ำยจำกกำรประกนัภยัต่อ 123,055 - 123,055 - 
ค่ำสินไหมทดแทนคำ้งจ่ำย 1,873 6,837 1,873 6,837 
เจำ้หน้ีตำมสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้และแลกเปล่ียน
เงินตรำต่ำงประเทศ 4,899,075 3,732,423 4,899,075 3,732,423 

หน้ีสินอ่ืน     
ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จคำ้งจ่ำย 279,202 191,756 279,202 191,756 

ค่ำเช่ำอำคำรและค่ำบริกำรคำ้งจ่ำย 8,126 4,725 1,766 234 

รวมหน้ีสินอ่ืน 287,328 196,481 280,968 191,990 

 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำคัญ 

 ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
พนกังำนท่ีใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                       
31 ธนัวำคม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                      
31 ธนัวำคม 

 2559 2558 2559 2558 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 45,353 44,668 45,353 44,668 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 356 2,369 274 2,011 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์                   
(หมำยเหตุ 25) 3,489 6,046 3,489 6,046 

รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญั 49,198 53,083 49,116 52,725 
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 รำยละเอียดของใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัทฯท่ีจดัสรรให้แก่พนักงำนได้แสดงไวใ้น                
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 25 

34. หลกัทรัพย์ประกนัวำงไว้กบันำยทะเบียน 

 ณ วัน ท่ี  31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษัทฯได้วำงหลักทรัพย์ประกันไว้กับนำยทะเบียนตำม
พระรำชบญัญติัประกนัชีวติดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2559 31 ธนัวำคม 2558 

 

รำคำทุน/รำคำ
ทุนตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยติุธรรม 

รำคำทุน/รำคำ
ทุนตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยติุธรรม 

พนัธบตัรรัฐวสิำหกิจ 20,000 24,434 20,000 23,928 

35. ทรัพย์สินทีจั่ดสรรไว้เป็นเงินส ำรองวำงไว้กบันำยทะเบียน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 บริษทัฯไดว้ำงหลกัทรัพยไ์วเ้ป็นเงินส ำรองประกนัภยักบันำยทะเบียน
ตำมพระรำชบญัญติัประกนัชีวติดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2559 31 ธนัวำคม 2558 

 

รำคำทุน/รำคำ
ทุนตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยติุธรรม 

รำคำทุน/รำคำ
ทุนตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยติุธรรม 

พนัธบตัรรัฐบำล 42,811,914 48,139,566 41,970,820 46,960,565 

พนัธบตัรรัฐวสิำหกิจ 6,199,704 6,902,127 6,199,413 7,053,062 

รวม 49,011,618 55,041,693 48,170,233 54,013,627 

36. เงินสมทบกองทุนประกนัชีวติ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2559 2558 
ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัชีวิตสะสมตน้ปี 256,456 211,616 
เงินสมทบกองทุนประกนัชีวิตระหวำ่งปี 43,333 44,840 
ยอดเงินสมทบกองทุนประกนัชีวิตสะสมปลำยปี 299,789 256,456 



  

64 
 

37. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งงวด  

 ก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งงวดกบัจ ำนวน
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีบริษทัฯอำจตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็น
หุน้สำมญั โดยสมมติวำ่ไดมี้กำรแปลงเป็นหุน้สำมญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุน้สำมญัเทียบเท่ำ 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนและก ำไรต่อหุ้นปรับลดส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 แสดงกำร
ค ำนวณไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินรวม 

 ก ำไรส ำหรับปี 
จ ำนวนหุ้นสำมญั 

ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั ก ำไรต่อหุ้น  
 (พนับำท) (พนัหุ้น) (บำท) 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       

ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 5,110,300 4,108,203 1,704,992 1,701,676 3.00 2.41 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ รุ่นท่ี 2 - - 691 4,745   
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญั       
   สมมติวำ่มีกำรแปลงเป็นหุ้นสำมญั       

   จำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 5,110,300 4,108,203 1,705,683 1,706,421 3.00 2.41 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ก ำไรส ำหรับปี 
จ ำนวนหุ้นสำมญั 

ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั ก ำไรต่อหุ้น  
 (พนับำท) (พนัหุ้น) (บำท) 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน       

ก ำไรส ำหรับปี 5,122,365 4,113,318 1,704,992 1,701,676 3.00 2.42 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ รุ่นท่ี 2 - - 691 4,745   
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
ก ำไรท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญั       
   สมมติวำ่มีกำรแปลงเป็นหุ้นสำมญั       

   จำกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 5,122,365 4,113,318 1,705,683 1,706,421 3.00 2.41 
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38.     เงินปันผลจ่ำย 

 เงินปันผลจ่ำยท่ีประกำศจ่ำยในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย 

 อนุมติัโดย จ ำนวนเงินปันผลรวม 
จ ำนวนเงินปันผล              

ต่อหุน้ 
  (ลำ้นบำท) (บำท) 
เงินปันผลประจ ำปีส ำหรับปี 2558 มติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้                             

เม่ือวนัที่ 26 เมษำยน 2559  และอนุมติั
โดย คปภ. เม่ือวนัที่ 29 เมษำยน 2559 544 0.32 

เงิน ปัน ผลระหว่ ำงก ำลจำกผลกำร
ด ำเนินงำนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัที่ 30 มิถุนำยน 2559 

มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ            
เม่ือวนัที่ 9 สิงหำคม 2559 และอนุมติั 
โดย คปภ. เม่ือวนัที่ 30 กนัยำยน 2559 545 0.32 

รวมเงินปันผลจ่ำยในระหว่ำงปี 2559  1,089 0.64 

เงินปันผลประจ ำปีส ำหรับปี 2557 มติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้                               
เม่ือวนัที่ 29 เมษำยน 2558  และอนุมติั
โดย คปภ. เม่ือวนัที่ 24 เมษำยน 2558 781 0.46 

เงิน ปัน ผลระหว่ ำงก ำลจำกผลกำร
ด ำเนินงำนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัที่ 30 มิถุนำยน 2558 

มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ              
เม่ือวนัที่ 11 สิงหำคม 2558 และอนุมติั 
โดย คปภ. เม่ือวนัที่ 3 กนัยำยน 2558 544 0.32 

รวมเงินปันผลจ่ำยในระหว่ำงปี 2558  1,325 0.78 

39. ภำระผูกพนั 

39.1 บริษทัฯและบริษัทย่อยได้เข้ำท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรเช่ำพื้นท่ีในอำคำร รถยนต์และ
อุปกรณ์ อำยุของสัญญำมีระยะเวลำประมำณ 3 ถึง 25 ปี ส ำหรับกำรเช่ำพื้นท่ีในอำคำร และประมำณ 1 ถึง 5 ปี 
ส ำหรับกำรเช่ำรถยนตแ์ละอุปกรณ์ สัญญำดงักล่ำวเป็นสัญญำท่ีบอกเลิกไม่ได ้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ิน
ภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 จ่ำยช ำระภำยใน 

 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

สญัญำเช่ำด ำเนินงำน 65.07 63.15 128.22 
สญัญำบริกำร 13.36 0.05 13.41 

รวม 78.43 63.20 141.63 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

 จ่ำยช ำระภำยใน 

 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

สญัญำเช่ำด ำเนินงำน 88.2 72.0 160.2 
สญัญำบริกำร 13.5 - 13.5 

รวม 101.7 72.0 173.7 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 จ่ำยช ำระภำยใน 

 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

สญัญำเช่ำด ำเนินงำน 64.91 62.77 121.68 
สญัญำบริกำร 13.34 - 13.34 

รวม 78.25 62.77 141.02 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

 จ่ำยช ำระภำยใน 

 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

สญัญำเช่ำด ำเนินงำน 88.6 71.5 160.1 
สญัญำบริกำร 13.5 - 13.5 

รวม 102.1 71.5 173.6 

39.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 บริษทัฯอำจตอ้งฝำกเงินในอนำคตจำกเง่ือนไขกำรลงทุนตำมหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 11.6 (ก) และ 11.6 (ข) ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

จ่ำยภำยใน   31 ธนัวำคม 2559 31 ธนัวำคม 2558 
1 ปี   1,200,000 1,010,000 
2 - 5 ปี   600,000 900,000 



  

67 
 

40. คดีฟ้องร้อง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษทัฯ มีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยและคดีควำมยงัไม่ส้ินสุด
จ ำนวนรวมประมำณ 60 ลำ้นบำท และ 48 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั จำกกำรเป็นผูรั้บประกนัภยั บริษทัฯยงัไม่ได้
ตั้ งส ำรองเผื่อควำมเสียหำยจำกคดีควำมดังกล่ำว เน่ืองจำกยงัคงมีควำมไม่แน่นอนเก่ียวกับผลของกำร
พิจำรณำคดี 

41. กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้วิธีรำคำตลำดเป็นเทคนิคในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย ์ซ่ึงมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 
หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัย่อยจะใช้วิธีรำคำทุน
หรือ วธีิรำยไดเ้ป็นเทคนิคในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยด์งักล่ำวแทน 

 ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

 ในกำรน ำเทคนิคกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมขำ้งตน้มำใช้ กิจกำรตอ้งใช้ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตได ้(observable 
inputs) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยท่ี์จะวดัมูลค่ำยติุธรรมใหม้ำกท่ีสุด  

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ำยุติธรรม ก ำหนดล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมออกเป็น                    
3 ระดบั ตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยอ์ยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพย ์ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใช้ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้(unobservable inputs) เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ี
กิจกำรประมำณข้ึน  
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมแยก
แสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2559 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม      
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้      
ตรำสำรทุน 155,100 - - 155,100 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย     
ตรำสำรทุน 27,654,841 3,851,501 - 31,506,342 
ตรำสำรหน้ี - 33,807,890 - 33,807,890 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด     
ตรำสำรหน้ี - 189,095,985 11,956,873 201,052,858 

อสงัหำสิมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - - 17,137 17,137 
ตรำสำรอนุพนัธ ์     
สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 11,221 - 11,221 
สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 33,938 - 33,938 

เงินใหกู้ย้มื     
โดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั - - 6,933,470 6,933,470 

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     
ตรำสำรอนุพนัธ ์     
สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 2,106,821 - 2,106,821 
สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 1,494 - 1,494 

 
 



  

69 
 

 

 (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 - 206,725,779 13,718,515 220,444,294 

อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - - 17,497 17,497 
ตรำสำรอนุพนัธ ์     
สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 10,335 - 10,335 

เงินใหกู้ย้มื     
โดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั - - 6,467,176 6,467,176 

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     
ตรำสำรอนุพนัธ ์     
สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 2,349,217 - 2,349,217 
สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 2,699 - 2,699 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
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42. ควำมเส่ียงของบริษัทประกนัชีวติ 

บริษทัฯตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรบริหำรควำมเส่ียงทัว่ทั้งองค์กรในทุกดำ้นตำมนโยบำยกำรบริหำร
ควำมเส่ียงของบริษทัฯ ซ่ึงก ำหนดให้บริษทัฯตอ้งระบุควำมเส่ียงและบริหำรควำมเส่ียงเพื่อลดผลกระทบ           
ซ่ึงอำจจะเกิดข้ึนทั้งในดำ้นของฐำนะกำรเงินและช่ือเสียงของบริษทัฯ 

ควำมเส่ียงด้ำนกำรรับประกนัภัย 

ควำมเส่ียงจำกกำรรับประกนัภยั คือ ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกอตัรำกำรตำย อตัรำกำรเจ็บป่วย อตัรำควำมคงอยู ่
หรืออตัรำค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่ำงจำกอตัรำค่ำใชจ่้ำยท่ีไดป้ระมำณกำรไว ้ท ำให้เกิดผลกระทบทำงลบ
กบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ซ่ึงกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรรับประกยัของบริษทัฯเร่ิมจำกกำรพฒันำ
แบบประกนั โดยบริษทัฯมีคณะท ำงำนพฒันำผลิตภณัฑ์ซ่ึงมีหนำ้ท่ีในกำรสร้ำงแนวคิดและพฒันำสินคำ้ให้
เป็นไปตำมควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนภำยใต้กรอบ
นโยบำยควำมเส่ียงของบริษทัฯ 

นอกจำกน้ี บริษทัฯยงัมีกำรก ำหนดแนวทำงในกำรพิจำรณำรับประกนัท่ีเป็นมำตรฐำนตำมแบบประกนั อำย ุ
และเพศไวอ้ยำ่งชดัเจนในกำรคดัเลือกภยัจำกกลุ่มเป้ำหมำยท่ีตอ้งกำรท ำประกนัชีวติ โดยพิจำรณำจำกปัจจยั
ต่ำง ๆ ไดแ้ก่ อตัรำมรณะ ควำมคงอยูข่องกรมธรรม์ หรือควำมสำมำรถในกำรช ำระเบ้ียประกนัภยัของผูเ้อำ
ประกนัด้วยเช่นกนั และเม่ือรับประกนัภยัแลว้ บริษทัฯยงัไดด้ ำเนินกำรประเมินควำมเพียงพอของส ำรอง
ประกนัภยัและเงินกองทุนตำมระดบัควำมเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเพียงพอและสูงกวำ่เกณฑท่ี์กฎหมำยก ำหนด 
เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่ บริษทัฯจะสำมำรถรองรับควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึนในอนำคตได ้

บริษทัฯมีกำรทบทวนขอ้สมมติอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อให้มัน่ใจว่ำขอ้สมมติท่ีใช้ในกำรพฒันำผลิตภณัฑ์และ 
กำรทดสอบควำมพอเพียงของหน้ีสินและกำรค ำนวณเงินกองทุนของบริษทัฯเป็นปัจจุบนั ทั้งน้ี ควำมเส่ียง
หลกัดำ้นกำรรับประกนัภยัของบริษทัฯ ประกอบไปดว้ย 

(ก)   อตัรำดอกเบ้ีย 

อตัรำดอกเบ้ีย หมำยถึง ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ีย ทั้งน้ีบริษทัฯมีแนวทำงกำร
บริหำรควำมเส่ียง โดยก ำหนดให้คณะท ำงำนบริหำรเงินกองทุนคอยติดตำม ประเมินและรำยงำน                     
ปัจจยัเส่ียงและดัชนีช้ีวดัควำมเส่ียง (KRI : Key Risk Indicators) อย่ำงใกล้ชิด รวมถึงกำรบริหำร
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน (Asset and Liability Management: ALM) ดว้ยกำรท ำ Duration Matching เพื่อลด
ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ียทั้งในฝ่ังของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และทดสอบภำวะ
วิกฤต (Stress test) ภำยใต้สถำนกำรณ์สมมติต่ำง ๆ (Scenario test) ทั้ งปัจจุบันและล่วงหน้ำอย่ำง
สม ่ำเสมอ เพื่อกำรวำงแผนกำรบริหำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินไดอ้ยำ่งเหมำะสม 
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(ข)   ควำมเส่ียงดำ้นกำรออกแบบผลิตภณัฑ์ 

ควำมเส่ียงด้ำนกำรออกแบบผลิตภณัฑ์ หมำยถึง ข้อบกพร่องท่ีมีศกัยภำพในกำรพฒันำผลิตภณัฑ์
ประกันภยั ซ่ึงจะเห็นได้ว่ำบริษทัฯมีรำยได้จำกเบ้ียประกันภยัรับรำยใหม่จำกช่องทำงธนำคำรใน
สัดส่วนท่ีสูง บริษทัฯจึงมีกำรบริหำรควำมเส่ียงในกำรออกแบบผลิตภณัฑ์โดยกำรพฒันำศกัยภำพและ
เพิ่มสัดส่วนของรำยได้จำกช่องทำงอ่ืน ๆ อำทิ ช่องทำงกำรขำยผ่ำนตัวแทน ช่องทำงขำยแบบ
ประกนัภยักลุ่ม และช่องทำงกำรขำยผำ่นทำงโทรศพัท ์ให้เพิ่มมำกข้ึน รวมถึงกำรเพิ่มช่องทำงขำยใหม่ 
คือ ช่องทำงขำยออนไลน์ ควบคู่ไปกบักำรพฒันำผลิตภณัฑแ์ละกำรน ำเทคโนโลยเีขำ้มำสนบัสนุนกำร
บริกำรท่ีตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ พร้อมทั้ งมีกำรทบทวนกำรก ำหนดรำคำกับกำร
ออกแบบและปัจจัยต่ำง ๆ ของผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์  และอนุมัติผลิตภัณฑ์ผ่ำน
คณะท ำงำนพฒันำผลิตภณัฑ์ 

ควำมอ่อนไหวของควำมเส่ียงด้ำนกำรรับประกนัภัย 

ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 

บริษทัฯค ำนวณส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำวดว้ยวิธีส ำรองเบ้ียประกนัภยัสุทธิช ำระ
คงท่ี (Net Level Premium Valuation: NPV) ซ่ึงใชข้อ้สมมติคงท่ีไม่เปล่ียนแปลงตลอดอำยกุรมธรรม ์(Lock-
in Assumption)  ส่งผลให้กำรค ำนวณส ำรองประกันภัยส ำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำวไม่ได้รับ
ผลกระทบจำกอตัรำมรณะ อตัรำกำรขำดอำยุ หรืออตัรำคิดลดท่ีเปล่ียนแปลง อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกกำร
ทดสอบควำมพอเพียงของหน้ีสินทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนนั้นจดัท ำโดยใชว้ธีิเปรียบเทียบส ำรองตำม
วธีิเบ้ียประกนัภยัสุทธิช ำระคงท่ีกบัส ำรองตำมวธีิส ำรองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัรวม (Gross Premium 
Valuation: GPV) ซ่ึงใช้ขอ้สมมติท่ีเป็นปัจจุบนั และเน่ืองจำกวำ่ผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่ของบริษทัฯเป็นแบบ
รับรองของผลประโยชน์ ท ำให้ปัจจยัท่ีมีผลกระทบมำกท่ีสุดในกำรค ำนวณส ำรองประกันภยัแบบเบ้ีย
ประกนัภยัรวม ไดแ้ก่ อตัรำคิดลด ซ่ึงค ำนวณมำจำก Risk-free rate + illiquidity premium ดงันั้นในสภำวะท่ี
อตัรำดอกเบ้ียปลอดควำมเส่ียงมีอตัรำท่ีเพิ่มสูงข้ึนจะส่งผลให้ส ำรองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัรวมมี
จ ำนวนท่ีลดลงและต ่ำกวำ่ส ำรองเบ้ียประกนัภยัสุทธิช ำระคงท่ี บริษทัฯไม่ตอ้งรับรู้ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมในงบ
ก ำไรขำดทุน ในทำงตรงกนัขำ้ม ถำ้หำกวำ่สภำวะท่ีอตัรำดอกเบ้ียปลอดควำมเส่ียงมีอตัรำท่ีลดลงจะส่งผลให้
ส ำรองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัรวมมีจ ำนวนท่ีเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีส ำรองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยั
รวมเพิ่มสูงข้ึนเกินกว่ำจ ำนวนตำมส ำรองเบ้ียประกนัภยัสุทธิช ำระคงท่ี  บริษทัฯจะตอ้งรับรู้ส่วนต่ำงเป็น
ค่ำใชจ่้ำยเพิ่มเติมในงบก ำไรขำดทุนจำกผลกำรทดสอบควำมเพียงพอของหน้ีสิน ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2559 บริษทัฯไม่มีจ  ำนวนของส ำรองท่ีตั้งเพิ่มเติมจำกกำรทดสอบควำมพอเพียงของหน้ีสิน เน่ืองจำกส ำรอง
ประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำวท่ีบริษทัฯไดบ้นัทึกในงบกำรเงินนั้นเพียงพออยูแ่ลว้ และใน
กรณีท่ีทดสอบกำรลดลงของอตัรำดอกเบ้ียท่ีร้อยละ 0.25 บริษทัฯก็ไม่มีภำระส ำรองประกันภยัส ำหรับ
สัญญำประกนัภยัระยะยำวท่ีตอ้งตั้งเพิ่มเติมเช่นกนั 
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ส ารองค่าสินไหมทดแทน 

บริษทัฯบนัทึกส ำรองค่ำสินไหมทดแทนส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะสั้น ส ำหรับควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึน
แล้วแต่บริษัทฯยงัไม่ได้รับรำยงำน (Incurred but not reported: IBNR) ด้วยข้อสมมติท่ีใช้ในวิธีกำรทำง
คณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยขอ้สมมติส ำคญัท่ีอำจส่งผลกระทบต่อกำรประมำณกำร คือ อตัรำเงินเฟ้อของค่ำ
รักษำพยำบำลท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนในอนำคต ซ่ึงอำจท ำใหส้ ำรองท่ีประมำณกำรไวต้  ่ำกวำ่ท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนใน
อนำคต อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกสัดส่วนของเงินส ำรองค่ำสินไหมทดแทนเม่ือเปรียบเทียบกับส ำรอง
ประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำวนั้น มีอตัรำส่วนต ่ำกว่ำร้อยละ 1 ดงันั้นกำรเปล่ียนแปลงขอ้
สมมติของกำรค ำนวนเงินส ำรองค่ำสินไหมทดแทนน้ี จึงไม่ส่งผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคัญต่อกำร
เปล่ียนแปลงของก ำไรหรือขำดทุน บริษทัฯจึงไม่ไดท้  ำกำรทดสอบควำมอ่อนไหวของควำมเส่ียงดำ้นกำรรับ
ประกนัภยัเก่ียวกบัส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 

กำรกระจุกตัวของควำมเส่ียงด้ำนกำรรับประกนัภัย 

ควำมเส่ียงจำกกำรกระจุกตวัคือควำมเส่ียงท่ีบริษทัฯอำจไดรั้บผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกเหตุกำรณ์ใด
เหตุกำรณ์หน่ึง ทั้ งน้ี บริษทัฯบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรกระจุกตวัโดยกำรจดัสัดส่วนกำรขำยผลิตภณัฑ์
ประกันชีวิตให้กระจำยในกลุ่มลูกค้ำท่ีหลำกหลำยทั่วภูมิภำคในประเทศไทย โดยเหตุกำรณ์ท่ีอำจมี
ผลกระทบจำกกำรกระจุกตวัของผลิตภณัฑข์องบริิษทัฯ ไดแ้ก่ 

1.  กำรเปล่ียนแปลงของแนวโนม้อตัรำกำรมรณะของประชำกร ดว้ยเทคโนโลยีทำงกำรแพทยปั์จจุบนัซ่ึง
ส่งผลให้ประชำกรมีอำยุเฉล่ียท่ียืนยำวนำนข้ึนอำจส่งผลกระทบกำรจ่ำยผลประโยชน์ท่ีเพิ่มสูงข้ึนต่อ
ผลิตภณัฑป์ระเภทบ ำนำญ เป็นตน้ 

2.  กำรเปล่ียนแปลงในปัจจยัทำงดำ้นตลำดกำรเงิน เช่น กำรลดลงของอตัรำดอกเบ้ียอย่ำงมีสำระส ำคญั          
อำจส่งผลกระทบทำงลบต่อผลิตภณัฑข์องบริษทัท่ีมีกำรรับรองผลประโยชน์ตำมกรมธรรม ์เป็นตน้ 
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ตำรำงแสดงกำรกระจุกตวัของหน้ีสินสัญญำประกนัภยั โดยแยกตำมผลิตภณัฑด์งัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หน้ีสินตำมสัญญำประกนัภยัก่อนกำรประกนัภยัต่อ 

 31 ธนัวำคม 2559 31 ธนัวำคม 2558 

 

ผลิตภณัฑ์
ประกนัชีวติ
ประเภท
ดั้งเดิม - 
แบบไม่มี
ส่วนร่วมใน
เงินปันผล 

ผลิตภณัฑ ์
ประกนัชีวติ
ประเภท
บ ำนำญ - 
แบบไม่มี
ส่วนร่วมใน 
เงินปันผล 

กำรประกนั
กลุ่มและ
สัญญำ
เพิ่มเติม รวม 

ผลิตภณัฑ์
ประกนัชีวติ
ประเภท
ดั้งเดิม - 
แบบไม่มี
ส่วนร่วมใน
เงินปันผล 

ผลิตภณัฑ ์
ประกนัชีวติ
ประเภท
บ ำนำญ - 
แบบไม่มี
ส่วนร่วมใน 
เงินปันผล 

กำรประกนั
กลุ่มและ
สัญญำ
เพิ่มเติม รวม 

ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยั
ระยะยำว 231,271,732 2,140,562 - 233,412,294 

 
205,941,360 

 
1,366,848 - 207,308,208 

ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน - - 233,740 233,740 - - 320,356 320,356 
รวม 231,271,732 2,140,562 233,740 233,646,034 205,941,360 1,366,848 320,356 207,628,564 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หน้ีสินตำมสัญญำประกนัภยัสุทธิจำกกำรประกนัภยัต่อ 

 31 ธนัวำคม 2559 31 ธนัวำคม 2558 

 

ผลิตภณัฑ์
ประกนัชีวติ
ประเภท
ดั้งเดิม - 
แบบไม่มี
ส่วนร่วมใน
เงินปันผล 

ผลิตภณัฑ ์
ประกนัชีวติ
ประเภท
บ ำนำญ - 
แบบไม่มี
ส่วนร่วมใน
เงินปันผล 

กำรประกนั
กลุ่มและ
สัญญำ
เพิ่มเติม รวม 

ผลิตภณัฑ์
ประกนัชีวติ
ประเภท
ดั้งเดิม - 
แบบไม่มี
ส่วนร่วมใน
เงินปันผล 

ผลิตภณัฑ ์
ประกนัชีวติ
ประเภท
บ ำนำญ - 
แบบไม่

มี  ส่วนร่วม
ในเงินปันผล 

กำรประกนั
กลุ่มและ
สัญญำ
เพิ่มเติม รวม 

ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยั
ระยะยำว 231,271,732 2,140,562 - 233,412,294 

 
205,941,360 

 
1,366,848 - 207,308,208 

ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน - - 118,552 118,552 - - 220,934 220,934 
รวม 231,271,732 2,140,562 118,552 233,530,846 205,941,360 1,366,848 220,934 207,529,142 

ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 

ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่องคือควำมเส่ียงท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอำจไดรั้บควำมเสียหำยอนัสืบเน่ืองมำจำก 
กำรท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่สำมำรถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดและ/หรือไม่สำมำรถจดัหำเงินทุนได้
เพียงพอตำมควำมตอ้งกำรและทนัต่อเวลำท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะตอ้งน ำไปช ำระภำระผกูพนัไดเ้ม่ือครบ
ก ำหนด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีกำรควบคุมควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรรักษำระดบัของเงิน
สดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดให้เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯและบริษทัย่อยและเพื่อท ำให้
ผลกระทบจำกควำมผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2559 

 0 - 5 ปี 5 - 10 ปี 10 ปีข้ึนไป รวม 

สินทรัพย์     
สินทรัพยจ์ำกกำรประกนัต่อ 374,219 - - 374,219 

หนีสิ้น     
ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสญัญำประกนัภยัระยะยำว 55,662,637 152,777,001 125,469,658 333,909,296 
ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 233,740 - - 233,740 

รวมหน้ีสิน 55,896,377 152,777,001 125,469,658 334,143,036 

43. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

43.1  นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 
“กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด เบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ สินทรัพย/์หน้ีสินจำกกำรประกนัภยัต่อ เงินใหกู้ย้มื เงินลงทุน บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง
ดงัน้ี 

ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ  

ควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรกระจุกตวัของสินเช่ือซ่ึงเกิดจำกเงินให้กูย้ืมและเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับอยูใ่นระดบัต ่ำ 
เน่ืองจำกผูกู้ย้มืและผูเ้อำประกนัภยัของบริษทัฯกระจำยอยูใ่นอุตสำหกรรมท่ีแตกต่ำงกนัและภูมิภำคต่ำงๆใน
ประเทศ และมูลค่ำสูงสุดของควำมเส่ียงคือมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยด์งักล่ำวตำมท่ีแสดงไวใ้นงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน 

ควำมเส่ียงซ่ึงเกิดข้ึนจำกเงินให้กูย้ืมโดยมีกรมธรรม์เป็นประกนัไม่มีสำระส ำคญั เน่ืองจำกบริษทัฯให้ผูเ้อำ
ประกนักูย้ืมเป็นจ ำนวนเงินท่ีน้อยกวำ่มูลค่ำเงินสดตำมกรมธรรม์ท่ีมีกบับริษทัฯ และควำมเส่ียงซ่ึงเกิดข้ึน
จำกเงินให้กู้ยืมโดยมีทรัพยสิ์นจ ำนองเป็นประกนัมีมูลค่ำสูงสุดเท่ำกบัมูลค่ำของเงินกู้ยืมหักด้วยมูลค่ำท่ี
บริษทัฯสำมำรถรับช ำระคืนจำกสินทรัพยท่ี์น ำมำจ ำนอง 

ควำมเส่ียงจำกกำรเปลีย่นแปลงของรำคำตลำด 

ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำตลำด หมำยถึง ควำมเส่ียงท่ีบริษทัฯอำจไดรั้บควำมเสียหำยอนัสืบ
เน่ืองมำจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ีย อตัรำแลกเปล่ียนและรำคำของหลกัทรัพย ์ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
ฐำนะกำรเงินของบริษทัฯ  
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ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้  

ควำมเส่ียงด้ำนอตัรำดอกเบ้ียหมำยถึง ควำมเส่ียงท่ีมูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินจะเปล่ียนแปลงไป 
เน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ียในตลำด 

บริษัทฯมีควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบ้ียท่ีส ำคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน เงินลงทุนใน
หลกัทรัพย ์และเงินใหกู้ย้มื  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ียได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2559 

  อตัรำดอกเบ้ีย  
 

ไม่มีดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตำม
อตัรำตลำด 

อตัรำดอกเบ้ีย
คงท่ี 

    
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 739,491 842,578 11,527,003 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์    
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวสิำหกิจ - - 127,825,628 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน - 2,600,000 66,065,596 
ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ - - 10,344,160 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีครบก ำหนดเกินกวำ่ 3 เดือน - - 12,790,000 

เงินใหกู้ย้มื     
 โดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั - - 6,291,190 
 โดยมีทรัพยสิ์นจ ำนองเป็นประกนั - 1,554,679 50,351 
 เงินใหกู้ย้มือ่ืน - - 15,946 

รวม 739,491 4,997,257 234,909,874 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2558 

  อตัรำดอกเบ้ีย  
 

ไม่มีดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตำม
อตัรำตลำด 

อตัรำดอกเบ้ีย
คงท่ี 

    
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 532,886 426,479 6,142,393 
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 532,886 4,080,875 210,554,427 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2559 

  อตัรำดอกเบ้ีย  
 

ไม่มีดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตำม                  
อตัรำตลำด 

อตัรำดอกเบ้ีย
คงท่ี 

    
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 659,258 834,428 11,527,003 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์    
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวสิำหกิจ - - 127,825,628 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน - 2,600,000 66,065,596 
ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ - - 10,344,160 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีครบก ำหนดเกินกวำ่ 3 เดือน - - 12,790,000 

เงินใหกู้ย้มื     
โดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั - - 6,291,190 
โดยมีทรัพยสิ์นจ ำนองเป็นประกนั - 1,554,679 50,351 
เงินใหกู้ย้มือ่ืน - - 15,946 

รวม 659,258 4,989,107 234,909,874 



  

77 
 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2558 
  อตัรำดอกเบ้ีย  
 

ไม่มีดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตำม                  
อตัรำตลำด 

อตัรำดอกเบ้ีย
คงท่ี 

    
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 502,074 414,280 6,142,393 
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 502,074 4,068,676 210,554,427 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบ
ก ำหนดหรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน)ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2559 

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

     (ร้อยละต่อปี) 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์      
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวิสำหกิจ 4,712,518 12,000,869 111,112,241 127,825,628 4.29 

ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 1,744,221 10,257,314 54,064,061 66,065,596 4.56 

ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ 1,067,005 3,034,773 6,242,382 10,344,160 4.70 

เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีครบก ำหนด
เกินกวำ่ 3 เดือน 9,390,000 3,400,000 - 12,790,000 2.81 

เงินให้กูย้มื      

เงินให้กูย้มืโดยมีทรัพยสิ์นจ ำนอง          
เป็นประกนั 46,062 1,215,711 343,257 1,605,030 6.40 

เงินให้กูย้มือ่ืน 15,816 130 - 15,946 6.00 

รวม 16,975,622 29,908,797 171,761,941 218,646,360  
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(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  

 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

  บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบักำรลงทุนในพนัธบตัรและหน่วยลงทุนท่ี
เป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ บริษัทฯได้ตกลงท ำสัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและสัญญำซ้ือขำย           
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

สกุลเงิน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน                          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

หน้ีสินทำงกำรเงิน                                 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  

อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

 (ลำ้นหน่วย) (ลำ้นหน่วย) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 809.6 664.9 732.7 622.5 35.42 36.25 
เยน 350.0 350.0 1,112.9 999.9 0.31 0.30 
ยโูร 13.0 4.5 9.2 1.6 37.52 39.80 
กีบ 36,977.4 29,509.3 - - 0.0044 0.0044 
เหรียญสิงคโปร์ 20.0 - 19.0 - 24.75 - 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษทัฯมีสัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและสัญญำซ้ือขำย
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือดงัน้ี 

สกุลเงิน 
จ ำนวนท่ีซ้ือคงเหลือ                                   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำ วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
 (ลำ้นหน่วย) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)   

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 732.7 622.5 29.25 - 36.30 29.25 - 36.30 มกรำคม 2560 - 
ตุลำคม 2569 

ตุลำคม 2559 - 
กรกฎำคม 2568 

เยน 1,112.9 999.9 0.3057 - 0.3405 0.2989 - 0.3029 มกรำคม 2560 - 
ธนัวำคม 2560 

ธนัวำคม 2559 

ยโูร 9.2 1.6 37.65 - 39.10 38.06 กุมภำพนัธ์ 2560 - 
ธนัวำคม 2560 

มีนำคม 2559 

เหรียญสิงคโปร์ 19.0 - 24.88 - 26.24 - มกรำคม 2560 - 
พฤศจิกำยน 2560 

- 

43.2  มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ตำรำงต่อไปน้ีเป็นกำรสรุปเปรียบเทียบมูลค่ำตำมบญัชี และมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีมี
สำระส ำคญั  
  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 
 มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ

ยุตธิรรม 
    

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 13,109,072 13,109,072 7,101,758 7,101,758 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     
เงินลงทุนเพื่อคำ้ 155,100 155,100 116,220 116,220 
เงินลงทุนเผื่อขำย 65,314,232 65,314,232 25,988,922 25,988,922 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด 185,817,494 201,052,858 201,411,262 220,444,294 

ตรำสำรอนุพนัธ ์     
สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 1,487 11,221 231 10,335 

สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหนำ้ 20,362 33,938 - - 

เงินใหกู้ย้มื     
โดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั 6,291,190 6,933,470 5,480,866 6,467,176 

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     
ตรำสำรอนุพนัธ ์     
สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 2,764,931 2,106,821 2,901,914 2,349,217 

สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหนำ้ 10,478 1,494 10,378 2,699 
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  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

 มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 13,020,689 13,020,689 7,087,584 7,087,584 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     
เงินลงทุนเพื่อคำ้ 155,100 155,100 116,220 116,220 
เงินลงทุนเผื่อขำย 65,314,232 65,314,232 25,988,922 25,988,922 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด 185,817,494 201,052,858 201,411,262 220,444,294 

ตรำสำรอนุพนัธ ์     
สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหนำ้ 1,487 11,221 231 10,335 

สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหนำ้ 20,362 33,938 - - 

เงินใหกู้ย้มื     
โดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั 6,291,190 6,933,470 5,480,866 6,467,176 

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม     
ตรำสำรอนุพนัธ ์     
สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหนำ้ 2,764,931 2,106,821 2,901,914 2,349,217 

สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหนำ้ 10,478 1,494 10,378 2,699 

บริษทัฯมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอันสั้ น ได้แก่ เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด แสดงมูลค่ำยติุธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ข) เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี แสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด หรือค ำนวณโดยใช้อตัรำผลตอบแทนท่ี
ประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทยหรือตลำดอ่ืน  
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ค) เงินลงทุนในตรำสำรทุน แสดงมูลค่ำยติุธรรมตำมรำคำตลำด 

ง) มูลค่ำยุติธรรมของเงินให้กูย้ืมโดยมีกรมธรรม์ประกนัภยัเป็นประกนัประมำณจำกมูลค่ำปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียพนัธบตัรท่ีปลอดดอกเบ้ีย 

จ) มูลค่ำยติุธรรมของเงินให้กูย้ืมโดยมีทรัพยสิ์นจ ำนองเป็นประกนัประมำณจำกมูลค่ำปัจจุบนัของกระแส
เงินสดคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตลำดปัจจุบนัของเงินให้สินเช่ือประเภทเดียวกนั ทั้งน้ี มูลค่ำท่ีปรำกฏใน
งบแสดงฐำนะกำรเงินมีจ ำนวนใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยติุธรรม 

ฉ) มูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ประมำณโดยกำรใชมู้ลค่ำยติุธรรมท่ีไดจ้ำกธนำคำรคู่คำ้ 

ช) มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนทัว่ไปประมำณโดยใชว้ธีิอตัรำส่วนรำคำต่อมูลค่ำทำงบญัชี 

44. กำรบริหำรจัดกำรทุนของบริษัทประกนัชีวติ 

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

45. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2560 คณะกรรมกำรบริษทัมีมติพิจำรณำอนุมติั
กำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสำมญัของบริษทั ในอตัรำหุ้นละ 0.43 บำท ทั้งน้ีกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำว
บริษทัจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั 

46. กำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงิน 

 บริษทัฯได้จดัประเภทรำยกำรบญัชีบำงรำยกำรในงบกำรเงินงวดก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบใหม่
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรจดัประเภทรำยกำรบญัชีในงวดปัจจุบนั ตำมรูปแบบงบกำรเงินท่ีก ำหนดในประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยัลงวนัท่ี 4 มีนำคม 2559 ท่ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 เป็นตน้ไป ซ่ึงกำรจดัประเภทดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่อก ำไรหรือส่วนของเจำ้ของ
ตำมท่ีไดร้ำยงำนไว ้กำรจดัประเภทใหม่สรุปไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 31 ธนัวำคม 2558 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ตำมท่ีจดั              
ประเภทใหม่ 

ตำมท่ีเคย                  
รำยงำนไว ้

ตำมท่ีจดั                
ประเภทใหม่ 

ตำมท่ีเคย                 
รำยงำนไว ้

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ     
สินทรัพย์:     
สินทรัพยจ์ำกกำรประกนัภยัต่อ 372,054 899,176 372,054 899,176 
ลูกหน้ีจำกสญัญำประกนัภยัต่อ 527,122 - 527,122 - 
สินทรัพยต์รำสำรอนุพนัธ์ 231 - 231 - 

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

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

หนีสิ้น:     
หน้ีสินจำกสญัญำประกนัภยั 216,851,032 - 216,851,032 - 
ส ำรองประกนัชีวติ - 207,308,208 - 207,308,208 
ผลประโยชน์ตำมกรมธรรมค์ำ้งจ่ำย - 150,089 - 150,089 
ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและ                
ค่ำสินไหมทดแทนคำ้งจ่ำย - 320,356 - 320,356 

ส ำรองเบ้ียประกนัภยั - 1,074,854 - 1,074,854 
หน้ีสินอ่ืนตำมกรมธรรม ์ - 7,904,478 - 7,904,478 

หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ 2,912,292 - 2,912,292 - 
ผลประโยชน์พนกังำนคำ้งจ่ำย - 356,617 - 354,507 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 179,646 - 178,550 - 

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

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

สุทธิ (220,136,806) (220,136,806) (220,133,186) (220,133,186) 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 1 มกรำคม 2558 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ตำมท่ีจดั 
ประเภทใหม่ 

ตำมท่ีเคย 
รำยงำนไว ้

ตำมท่ีจดั 
ประเภทใหม่ 

ตำมท่ีเคย 
รำยงำนไว ้

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ     
สินทรัพย์:     
สินทรัพยจ์ำกกำรประกนัภยัต่อ 318,471 763,785 318,471 763,785 
ลูกหน้ีจำกสญัญำประกนัภยัต่อ 445,314 - 445,314 - 
สินทรัพยต์รำสำรอนุพนัธ์ 24,963 - 24,963 - 

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

รวม 950,653 950,652 954,287 954,287 

หนีสิ้น:     
หน้ีสินจำกสญัญำประกนัภยั 186,659,641 - 186,659,641 - 
ส ำรองประกนัชีวติ - 177,434,671 - 177,434,671 
ผลประโยชน์ตำมกรมธรรมค์ำ้ง
จ่ำย - 117,067 - 117,067 

ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและ              
ค่ำสินไหมทดแทนคำ้งจ่ำย - 315,052 - 315,052 

ส ำรองเบ้ียประกนัภยั - 1,056,888 - 1,056,888 
หน้ีสินอ่ืนตำมกรมธรรม ์ - 7,642,206 - 7,642,206 

หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ 1,024,799 - 1,024,799 - 
ผลประโยชน์พนกังำนคำ้งจ่ำย - 329,414 - 327,718 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 168,620 - 167,734 - 

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

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

สุทธิ (188,183,348) (188,183,348) (188,175,265) (188,175,264) 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ตำมท่ีจดั

ประเภทใหม่ 
ตำมท่ีเคย 
รำยงำนไว ้

ตำมท่ีจดั
ประเภทใหม่ 

ตำมท่ีเคย 
รำยงำนไว ้

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ     
ก ำไรหรือขำดทุน:     
รำยได้     
เบ้ียประกนัภยัรับ 44,840,215 - 44,840,215 - 
หกั: เบ้ียประกนัภยัจ่ำยจำกกำรเอำประกนัต่อ (922,668) - (922,668) - 
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 43,917,547 - 43,917,547 - 
บวก: ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็น
รำยไดล้ดลงจำกงวดก่อน 12,344 - 12,344 - 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยไดสุ้ทธิจำกกำร
ประกนัต่อ 43,929,891 44,174,985 43,929,891 44,174,985 

รำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธิ 9,913,190 10,171,049 9,913,190 10,171,049 
รำยไดค้่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 245,094 - 245,094 - 
รวม 54,088,175 54,346,034 54,088,175 54,346,034 
ค่ำใช้จ่ำย     
ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรมแ์ละ
ค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำรผลประโยชน์ - 14,149,709 - 14,149,709 

ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใชจ่้ำยในกำร
จดักำรค่ำสินไหมทดแทน - 1,240,477 - 1,240,477 

ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรมแ์ละค่ำ
สินไหมทดแทน 15,964,555 - 15,964,555 - 

หกั: ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรมแ์ละค่ำ
สินไหมทดแทนรับคืนจำกกำรประกนัภยัต่อ (574,369) - (574,369) - 

ค่ำใชจ่้ำยส่งเสริมกำรขำย - 435,928 - 435,721 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน 594,251 32,597 594,043 32,597 
ค่ำใชจ่้ำยด ำเนินงำน 1,795,651 2,053,509 1,789,729 2,047,588 
เงินสมทบส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั - 80,885 - 80,885 

เงินสมทบกองทุนประกนัชีวติ - 44,840 - 44,840 

รวม 17,780,088 18,037,945 17,773,958 18,031,817 

สุทธิ 36,308,087 36,308,087 36,314,217 36,314,217 
 

 

 

47. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2560 
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