บริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
รำยงำน และ งบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2559

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงิ น รวมของบริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
(กลุ่ มบริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิ น รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 งบกำไรขำดทุนรวม
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ และได้
ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพำะของบริ ษทั
กรุ งเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในส่ วนของ
ควำมรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำก
กลุ่มบริ ษทั ตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณ
อื่นๆตำมที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสม
เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกตตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 2 และ 3 ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯได้จดั
ประเภทรำยกำรบัญชีตำมรู ปแบบงบกำรเงินที่ออกใหม่ที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำร
ประกอบธุ รกิจประกันภัยลงวันที่ 4 มีนำคม 2559 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2559 เป็ นต้นไป และ
บริ ษทั ฯได้ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่ที่ออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี
ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำมิได้ให้ขอ้ สรุ ปอย่ำงมีเงื่อนไขต่อกรณี น้ ีแต่อย่ำงใด

เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับงวดปั จจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับเรื่ อง
เหล่ำนี้
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในส่ วนของควำมรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่ งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่ำนี้ดว้ ย กำรปฏิบตั ิงำน
ของข้ำพเจ้ำได้รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่ งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบ
สำหรับเรื่ องเหล่ำนี้ดว้ ย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
ข้ อสมมติสาหรับทดสอบความเพียงพอของหนีส้ ิ น
ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 20 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือสำรอง
ประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำวจำนวน 233,412 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 94 ของหนี้สินรวม ซึ่ งเป็ น
ยอดสำรองสะสมตั้งแต่เริ่ มทำประกันภัยถึงวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่มีผลบังคับ
อยู่ และคำนวณโดยอ้ำงอิงตำมวิธีสำรองเบี้ยประกันภัยสุ ทธิ ชำระคงที่ (Net Level Premium Valuation: NPV) ซึ่ง
เป็ นวิธีกำรทำงคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยที่ใช้ขอ้ สมมติคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดอำยุกรมธรรม์ (lock-in assumption)
โดยบวกเพิ่มด้วยสำรองร้อยละ 4 ของสำรองตำมวิธีเบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ คงที่ สำหรับควำมเสี่ ยงจำกกำรที่ขอ้
สมมติที่ใช้ในกำรคำนวณแตกต่ำงไปจำกประสบกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯทดสอบควำมเพียงพอของ
หนี้สินทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน หำกหนี้สินจำนวนไม่เพียงพอก็จะรับรู ้ส่วนต่ำงเป็ นค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมในงบ
กำไรขำดทุน วิธีกำรทดสอบควำมเพียงพอของหนี้สินคำนวณด้วยวิธีสำรองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม
(Gross Premium Valuation: GPV) โดยใช้ขอ้ สมมติที่เป็ นค่ำประมำณกำรที่ดีที่สุด (Best-estimate assumption) ของ
ภำระผูกพันตำมสัญญำประกันภัย ณ ขณะนั้น ข้อสมมติสำคัญที่ใช้ในกำรคำนวณ ประกอบด้วย อัตรำมรณะ อัตรำ
คิดลด อัตรำกำรขำดอำยุหรื อเวนคืนกรมธรรม์ และอัตรำค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรขำยและบริ หำรงำน เป็ นต้น
กำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติอำจส่ งผลกระทบกับสำรองประกันภัยสำหรับสัญญำระยะยำวอย่ำงมีสำระสำคัญ ทั้งนี้
บริ ษทั ฯต้องใช้ดุลยพินิจในกำรเลือกใช้ขอ้ สมมติดงั กล่ำวอย่ำงเหมำะสมและต้องทบทวนข้อสมมติที่ใช้อย่ำง
สม่ำเสมอจำกกำรประมำณกำรที่ดีที่สุด เพื่อไม่ทำให้เกิดควำมเสี่ ยงในกำรรับรู ้สำรองดังกล่ำวไม่เพียงพอซึ่ งอำจทำ
ให้บริ ษทั ฯแสดงหนี้สินต่ำเกินไป
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ข้ำพเจ้ำได้ประเมินข้อมูลหลัก ข้อสมมติที่สำคัญ แบบจำลองทำงกำรเงินด้วยวิธีสำรองประกันภัยแบบเบี้ย
ประกันภัยรวม (Gross Premium Valuation: GPV) ซึ่งฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯใช้ในกำรทดสอบควำมเพียงพอของ
หนี้สิน โดยกำรทดสอบข้อมูลที่ใช้ในกำรประมำณกำรสำรองประกันชีวติ กับแหล่งที่มำของข้อมูล ประเมินข้อ
สมมติแบบจำลองทำงกำรเงินและวิธีกำรที่ใช้ในกำรคำนวณสำรองประกันชีวติ โดยทำกำรวิเครำะห์วธิ ี กำร
วิเครำะห์ประสบกำรณ์ของบริ ษทั วิธีกำรตั้งข้อสมมติจำกประสบกำรณ์ในอดีต และเปรี ยบเทียบข้อสมมติที่ฝ่ำย
บริ หำรของบริ ษทั ฯใช้กบั แหล่งข้อมูลภำพรวมของธุ รกิจประกันชีวติ ในส่ วนของข้อสมมติทำงด้ำนเศรษฐกิจ มีกำร
วิเครำะห์และเปรี ยบเทียบข้อสมมติดงั กล่ำวกับข้อมูลทำงด้ำนกำรเงินและเศรษฐกิจ ทดสอบแบบจำลองทำงกำรเงิน
ประเมินวิธีกำรที่ใช้ในกำรคำนวณสำรองประกันชีวติ ว่ำเป็ นไปตำมวิธีของคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยและประกำศของ
คณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบธุ รกิจประกันภัย วิเครำะห์และสอบทำนรำยกำรเคลื่อนไหวของยอด
สำรองประกันชีวติ ประเมินกำรเปิ ดเผยนโยบำยบัญชีและข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบัญชีสำรองสำหรับสัญญำ
ประกันภัยระยะยำว
การรับรู้ รายได้
บริ ษทั ฯมีกำรรับประกันภัยชีวติ ให้กบั ลูกค้ำเป็ นจำนวนมำกรำยในหลำกหลำยช่องทำงและภูมิภำค ทำให้รำยได้ในแต่
ละงวดเป็ นจำนวนเงินที่มีสำระสำคัญ บริ ษทั ฯบันทึกรับรู ้เบี้ยประกันภัยรับเป็ นรำยได้ต้ งั แต่วนั ที่มีผลบังคับใช้ใน
กรมธรรม์ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ฯอำจมีข้ นั ตอนกำรพิจำรณำกำรรับประกันภัยทำให้ออกกรมธรรม์และบันทึกเบี้ย
ประกันภัยล่ำช้ำกว่ำวันที่เริ่ มคุม้ ครองหรื อก่อนถึงวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย ดังนั้นบริ ษทั ฯจึงมีควำมเสี่ ยง
ในกำรรับรู้รำยได้ไม่สอดคล้องกับระยะเวลำคุม้ ครอง
ข้ำพเจ้ำได้ประเมินและทดสอบระบบสำรสนเทศและระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั ฯที่เกี่ยวข้องกับกำร
รับประกันชีวติ และทดสอบกำรควบคุมภำยในที่ตอบสนองเรื่ องรอบเวลำในกำรรับรู้รำยได้ของบริ ษทั ฯ สุ่ ม
ตัวอย่ำงกรมธรรม์และเอกสำรประกอบรำยกำรเพื่อตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ที่อยูใ่ นระบบสำรสนเทศ ตรวจสอบ
รำยกำรเบี้ยประกันภัยรับของบริ ษทั ฯในช่วงใกล้วนั สิ้ นรอบและหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลำบัญชี วิเครำะห์
เปรี ยบเทียบรำยได้เบี้ยประกันภัยตำมวันที่ที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัยรับรำยเดือนและตำมประเภท
ผลิตภัณฑ์ และวิเครำะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชี รำยได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบควำม
ผิดปกติที่อำจเกิดขึ้นของรำยกำรเบี้ยประกันภัยตลอดรอบระยะเวลำบัญชี โดยเฉพำะรำยกำรบัญชีที่ทำผ่ำน
ใบสำคัญทัว่ ไป
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การจัดประเภทสั ญญาประกันภัย
ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3.1 บริ ษทั ฯนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง สัญญำประกันภัย มำถือปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรก มำตรฐำนนี้กำหนดให้กิจกำรต้องพิจำรณำ
ลักษณะของสัญญำประกันภัย ซึ่ งผูร้ ับประกันภัยรับควำมเสี่ ยงด้ำนกำรรับประกันภัยที่มีนยั สำคัญจำกผูเ้ อำ
ประกันภัย โดยมำตรฐำนฉบับนี้ไม่ได้กำหนดวิธีกำรพิจำรณำลักษณะของสัญญำประกันภัย ดังนั้น ฝ่ ำยบริ หำรของ
บริ ษทั ฯจะต้องใช้ดุลยพินิจอย่ำงมำกในกำรกำหนดวิธีกำรที่เหมำะสมสำหรับกำรจัดประเภทสัญญำประกันภัย
ข้ำพเจ้ำได้สอบถำมผูบ้ ริ หำรและประเมินวิธีกำรที่ฝ่ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯใช้ในกำรจัดประเภทสัญญำประกันภัย
เงื่อนไขและเกณฑ์พิจำรณำกำรโอนควำมเสี่ ยงจำกกำรประกันภัยที่มีสำระสำคัญของสัญญำประกันภัยและสัญญำ
ประกันภัยต่อทั้งหมด รวมถึงระดับนัยสำคัญของควำมเสี่ ยงกำรประกันภัย สุ่ มตรวจสอบข้อมูลของสัญญำ
ประกันภัยที่ใช้เป็ นเกณฑ์พิจำรณำกำรโอนควำมเสี่ ยงจำกกำรประกันภัยที่มีสำระสำคัญ และได้สอบทำนควำม
เหมำะสมของกำรเปิ ดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรำยงำนประจำปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรำยงำนนั้น) ซึ่ งคำดว่ำจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้ำพเจ้ำภำยหลัง
วันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะกำรให้ควำม
เชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนั้นมี
ควำมขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื อกับควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรื อไม่ หรื อปรำกฏ
ว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจำปี ของกลุ่มบริ ษทั ตำมที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว และหำกสรุ ปได้วำ่ มีกำรแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวให้ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลทรำบเพื่อให้มี
กำรดำเนินกำรแก้ไขที่เหมำะสมต่อไป
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถ
จัดทำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
กำรเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับ
กิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดำเนินงำนหรื อไม่สำมำรถ
ดำเนินงำนต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่ องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่ม
บริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด และเสนอ
รำยงำนของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยูด่ ว้ ย ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมัน่ ใน
ระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอำจเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้วำ่ รำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรำยกำร
หรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสิ นใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้
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ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ งผู้
ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนดังต่อไปนี้ดว้ ย
• ระบุและประเมินควำมเสี่ ยงที่อำจมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ไม่
ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั ิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมเสี่ ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญซึ่งเป็ นผลมำจำกกำร
ทุจริ ตจะสู งกว่ำควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริ ตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู ้ร่วมคิด กำรปลอม
แปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริ งหรื อกำร
แทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
• ทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำร
ตรวจสอบให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมี
ประสิ ทธิ ผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำง
บัญชีและกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู้ ริ หำรจัดทำ
• สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่องของผูบ้ ริ หำร
และสรุ ปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรื อ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำร
ดำเนินงำนต่อเนื่องหรื อไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรื อหำก
เห็นว่ำกำรเปิ ดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้ำพเจ้ำ
ขึ้นอยูก่ บั หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม
เหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่องได้
• ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำร
หรื อของกิจกรรมทำงธุ รกิจภำยในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อ
กำรกำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่
เพียงผูเ้ ดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
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ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้วำงแผน
ไว้ ประเด็นที่มีนยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในซึ่ ง
ข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมเป็ นอิสระและได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ ง
ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่
ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมเป็ นอิสระ
จำกเรื่ องทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปั จจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิ บำยเรื่ องเหล่ำนี้ไว้ใน
รำยงำนของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรื อข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรื อในสถำนกำรณ์
ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระทำดังกล่ำว
สำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ที่ผมู้ ีส่วนได้เสี ยสำธำรณะจะ
ได้จำกกำรสื่ อสำรดังกล่ำว
ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้คือ นำงนงลักษณ์ พุม่ น้อย

นงลักษณ์ พุม่ น้อย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4172
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 23 กุมภำพันธ์ 2560
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บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และ 1 มกราคม 2558
(หน่วย: พันบาท)

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี้ จากสัญญาประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนทัว่ ไป
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื - สุทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2558
(ปรับปรุ งใหม่)

1 มกราคม 2558

31 ธันวาคม 2559

13,109,072
2,199,553
2,053,258
374,219
649,427
21,849

7,101,758
1,717,113
2,627,978
372,054
527,122
231

5,707,564
1,725,233
2,344,008
318,471
445,314
24,963

13,020,689
2,199,553
2,053,258
374,219
649,427
21,849

7,087,584
1,717,113
2,627,978
372,054
527,122
231

5,703,472
1,725,233
2,344,008
318,471
445,314
24,963

155,100
65,314,232
185,817,494
29,588
7,912,166
19,882
1,157,564
4,955
19,557
2,818,598
699,638
282,356,152

116,220
25,988,922
201,411,262
46,662
6,138,902
20,947
547,210
4,955
24,113
2,382,919
547,241
249,575,609

17,070
22,012,881
176,161,023
46,662
4,735,057
389,243
4,955
12,819
1,482,422
161,905
215,589,590

155,100
65,314,232
185,817,494
29,588
132,530
7,912,166
19,882
1,153,523
18,950
2,818,598
667,651
282,358,709

116,220
25,988,922
201,411,262
46,662
23,760
6,138,902
20,947
546,986
24,037
2,382,919
544,567
249,577,266

17,070
22,012,881
176,161,023
46,662
3,960
4,735,057
389,200
12,819
1,482,422
165,539
215,588,094

6, 33
7
8, 20
9
10

11
11
11, 34, 35
11
12
13, 33
14
15
16
17
18
19

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558 1 มกราคม 2558
(ปรับปรุ งใหม่)

บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และ 1 มกราคม 2558
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2558
(ปรับปรุ งใหม่)

1 มกราคม 2558

31 ธันวาคม 2559

243,098,663
592,515
2,775,409
403,632
201,806
1,955,052
249,027,077

216,851,032
459,315
2,912,292
542,471
179,646
1,640,484
222,585,240

186,659,641
379,722
1,024,799
499,592
168,620
1,280,941
190,013,315

243,098,663
592,515
2,775,409
403,632
200,415
1,947,235
249,017,869

216,851,032
459,315
2,912,292
542,471
178,550
1,635,286
222,578,946

186,659,641
379,722
1,024,799
499,592
167,734
1,277,378
190,008,866

1,708,000

1,708,000

1,708,000

1,708,000

1,708,000

1,708,000

1,705,953
3,309,857
11,323
20,300

1,703,811
3,219,926
38,834
10,626

1,697,850
2,987,540
103,822
-

1,705,953
3,309,857
11,323
20,300

1,703,811
3,219,926
38,834
10,626

1,697,850
2,987,540
103,822
-

170,800
400,000
21,482,015

170,800
400,000
17,460,248

170,800
400,000
14,677,675

170,800
400,000
21,502,219

170,800
400,000
17,468,357

170,800
400,000
14,680,638

6,220,388
299
33,320,935
8,140
33,329,075
282,356,152
-

3,985,966
26,990,211
158
26,990,369
249,575,609
-

5,538,578
25,576,265
10
25,576,275
215,589,590
-

6,220,388
33,340,840
33,340,840
282,358,709
-

3,985,966
26,998,320
26,998,320
249,577,266
-

5,538,578
25,579,228
25,579,228
215,588,094
-

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559
หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ ิน
หนี้ สินจากสัญญาประกันภัย
20
เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ
21
หนี้ สินตราสารอนุพนั ธ์
10
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
22
หนี้ สินอื่น
23
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,708,000,000 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 1,705,953,060 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
(31 ธันวาคม 2558: หุ ้นสามัญ 1,703,810,780 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท และ
1 มกราคม 2558: หุ ้นสามัญ 1,697,850,000 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท)
24
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้น
24
สารองส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
24
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ ้นจากการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
25
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
อื่น ๆ
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558 1 มกราคม 2558
(ปรับปรุ งใหม่)

บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รำยได้
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก (หัก): สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ลดลง (เพิ่มขึ้น) จากปี ก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
ผลกาไรจากเงินลงทุน
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ ำใช้ จ่ำย
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสิ นไหมทดแทน
หัก: ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสิ นไหมทดแทน
รับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไรก่อนภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี
กำรแบ่ งปันกำไรรวมสำหรับปี :
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ฯ
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

27, 33
27

2559

2558
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(ปรับปรุ งใหม่)

43,332,857
(978,436)
42,354,421
(72,966)
42,281,455
248,903
10,631,995
2,319,895
(79,940)
92,324
55,494,632

44,840,215
(922,668)
43,917,547
12,344
43,929,891
245,094
9,913,190
1,163,126
79,886
64,242
55,395,429

43,332,919
(978,436)
42,354,483
(72,966)
42,281,517
248,903
10,631,995
2,319,895
(79,940)
80,066
55,482,436

44,840,215
(922,668)
43,917,547
12,344
43,929,891
245,094
9,913,190
1,163,126
79,886
58,121
55,389,308

27
27 ,33

26,104,086
18,538,599

29,873,537
15,964,555

26,104,086
18,538,599

29,873,537
15,964,555

27
27, 33
27
28

(766,262)
3,164,919
599,071
1,778,035
49,418,448
6,076,184
(975,806)
5,100,378

(574,369)
2,855,005
594,251
1,795,651
50,508,630
4,886,799
(778,648)
4,108,151

(766,262)
3,158,821
598,315
1,750,706
49,384,265
6,098,171
(975,806)
5,122,365

(574,369)
2,849,847
594,043
1,789,729
50,497,342
4,891,966
(778,648)
4,113,318

5,110,300
(9,922)
5,100,378

4,108,203
(52)
4,108,151

5,122,365

4,113,318

27
27
33
11
31
33
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บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุน (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง:
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
บวก (หัก): ภาษีเงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง:
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
บวก (หัก): ภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุ ทธิจำกภำษีเงินได้
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

5,100,378

2558
(ปรับปรุ งใหม่)
4,108,151

32

2,793,028

(1,940,765)

2,793,028

(1,940,765)

32

575
(558,606)

388,153

(558,606)

388,153

2,234,997

(1,552,612)

2,234,422

(1,552,612)

298
(66)

(1,186)
231

328
(66)

(1,155)
231

232
2,235,229
7,335,607

(955)
(1,553,567)
2,554,584

262
2,234,684
7,357,049

(924)
(1,553,536)
2,559,782

7,345,251
(9,644)
7,335,607

2,554,636
(52)
2,554,584

7,357,049

2,559,782

32
32

กำรแบ่ งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี :
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ฯ
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

2559

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(ปรับปรุ งใหม่)
5,122,365
4,113,318

(หน่วย: บาท)
กำไรต่ อหุ้น:
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรสาหรับปี
กาไรต่อหุ้นปรับลด
กาไรสาหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

37
3.00

2.41

3.00

2.42

3.00

2.41

3.00

2.41

บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558
งบการเงินรวม
2559
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
รายได้จากการลงทุนอื่น
รายได้อื่น
เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย
และค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินลงทุนอื่น
เงินสดสุ ทธิได้ มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินจ่ายสุทธิจากการซื้ อขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินจ่ายสุทธิจากการซื้ อบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับเพิม่ ทุนจากการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ ้นจากการใช้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิม่ ขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันสิ้นปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2558
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
(ปรับปรุ งใหม่)

42,695,024
(636,236)
9,736,216
1,453,325
2,171,747
78,760

44,548,875
(648,677)
8,772,718
1,114,362
2,986,792
55,369

42,695,024
(636,236)
9,736,216
1,453,325
2,171,747
78,760

44,548,875
(648,677)
8,772,718
1,114,362
2,986,792
55,369

(17,814,756)
(2,945,240)
(487,048)
(1,566,294)
(2,108,930)
(30,305,054)
(1,535,246)
9,074,609
7,810,877

(15,023,218)
(2,842,199)
(498,144)
(2,251,935)
(1,247,881)
(22,915,416)
(1,033,312)
(8,216,556)
2,800,778

(17,814,756)
(2,945,240)
(487,048)
(1,640,503)
(2,108,930)
(30,305,054)
(1,535,246)
9,074,609
7,736,668

(15,023,218)
(2,842,199)
(498,144)
(2,262,017)
(1,247,881)
(22,915,416)
(1,033,312)
(8,216,556)
2,790,696

(680,265)
(108,770)
(789,035)

(241,555)
(241,555)

(680,265)
(108,770)
(789,035)

(241,555)
(241,555)

53,936
20,300
(1,088,764)
(1,014,528)
6,007,314
7,101,758
13,109,072
-

159,646
(1,324,675)
(1,165,029)
1,394,194
5,707,564
7,101,758

53,936
20,300
(1,088,764)
(1,014,528)
5,933,105
7,087,584
13,020,689
-

159,646
(1,324,675)
(1,165,029)
1,384,112
5,703,472
7,087,584

บริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษทั ฯ

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
โอนสารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เป็ นส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญจากการใช้
สิ ทธิ ใบสาคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ จากการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
เงินปันผลจ่าย
การได้มาซึ่ งส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมซึ่งอานาจ
ควบคุมเปลี่ ยนแปลง
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
- สุทธิจากภาษีเงินได้
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย - สุทธิ จากภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

24, 25
24

24
25
38

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกินทุนจากการ
วัดมูลค่าเงินลงทุน
เผื่อขาย - สุทธิ จาก
ยังไม่ได้จดั สรร
ภาษีเงินได้

กาไรสะสม
สารองส่วนทุน เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้
จัดสรรแล้ว
ส่วนเกิน
จากการจ่าย
จากการใช้สิทธิ
มูลค่าหุน้ สามัญ โดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สารองตามกฎหมาย สารองทัว่ ไป

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว

รวมส่วน
ของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ

ส่วนของผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยที่
ไม่มีอานาจ
ควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย

รวม

1,697,850
5,961

2,987,540
143,059

103,822
24,339
-

-

170,800
-

400,000
-

14,677,675
-

5,538,578
-

25,576,265
24,339
149,020

10
-

25,576,275
24,339
149,020

-

89,327
-

(89,327)
-

10,626
-

-

-

(1,324,675)

-

10,626
(1,324,675)

-

10,626
(1,324,675)

-

-

-

-

-

-

4,108,203

-

4,108,203

200
(52)

200
4,108,151

-

-

-

-

-

-

-

(1,552,612)

(1,552,612)

-

(1,552,612)

1,703,811

3,219,926

38,834

10,626

170,800

400,000

(955)
4,107,248
17,460,248

(1,552,612)
3,985,966

(955)
2,554,636
26,990,211

(52)
158

(955)
2,554,584
26,990,369

บริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษทั ฯ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
โอนสารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เป็ นส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญจากการใช้
สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ จากการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
เงินปันผลจ่าย
การได้มาซึ่ งส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมซึ่งอานาจ
ควบคุมเปลี่ยนแปลง
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
- สุทธิจากภาษีเงินได้
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย - สุทธิ จากภาษีเงินได้
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาไรสะสม
สารองส่วนทุน เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้
จัดสรรแล้ว
จากการจ่ายโดย
จากการใช้สิทธิ
ใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สารองตามกฎหมาย สารองทัว่ ไป

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ผลต่างของอัตรา
ส่วนเกินทุนจากการ แลกเปลี่ ยนจาก
วัดมูลค่าเงินลงทุน
การแปลงค่า
รวมส่วน
เผื่อขาย - สุทธิ จาก งบการเงินที่เป็ น ของผูถ้ ือหุน้
ยังไม่ได้จดั สรร
ภาษีเงินได้
เงินตราต่างประเทศ ของบริ ษทั ฯ

ส่วนของผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยที่
ไม่มีอานาจ
ควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย

ทุนที่ออก
หมายเหตุ และชาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ

1,703,811
2,142

3,219,926
51,415

38,834
11,005
-

10,626
(10,626)

170,800
-

400,000
-

17,460,248
-

3,985,966
-

-

26,990,211
11,005
42,931

158
-

26,990,369
11,005
42,931

-

38,516
-

(38,516)
-

20,300
-

-

-

(1,088,765)

-

-

20,300
(1,088,765)

-

20,300
(1,088,765)

-

-

-

-

-

-

5,110,300

-

-

5,110,300

17,626
(9,922)

17,626
5,100,378

-

-

-

-

-

-

-

2,234,422

-

2,234,422

-

2,234,422

-

-

-

-

-

-

232

-

-

232

1,705,953
-

3,309,857
-

11,323
-

20,300
-

170,800
-

400,000
-

5,110,532
21,482,015
-

2,234,422
6,220,388
-

299
299
299
-

299
7,345,253
33,320,935
-

24, 25
24

24
25
38

รวม

232
278
(9,644)
8,140
-

577
7,335,609
33,329,075
-

บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
โอนสารองส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
เป็ นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจากการใช้
สิ ทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิรุ่นที่ 2
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
เงินปันผลจ่าย
กาไรสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
- สุทธิจากภาษีเงินได้
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

24, 25
24

24
25
38

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว

องค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของเจ้าของ
ส่ วนเกินทุนจากการ
วัดมูลค่าเงินลงทุน
เผื่อขาย - สุ ทธิจาก
ยังไม่ได้จดั สรร
ภาษีเงินได้

กาไรสะสม
สารองส่วนทุน เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
จัดสรรแล้ว
ส่วนเกิน
จากการจ่าย
จากการใช้สิทธิ
มูลค่าหุ้นสามัญ โดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สารองตามกฎหมาย สารองทัว่ ไป

รวม

1,697,850
5,961

2,987,540
143,059

103,822
24,339
-

-

170,800
-

400,000
-

14,680,638
-

5,538,578
-

25,579,228
24,339
149,020

-

89,327
-

(89,327)
-

10,626
-

-

-

(1,324,675)
4,113,318

-

10,626
(1,324,675)
4,113,318

-

-

-

-

-

-

-

(1,552,612)

(1,552,612)

1,703,811

3,219,926

38,834

10,626

170,800

400,000

(924)
4,112,394
17,468,357

(1,552,612)
3,985,966

(924)
2,559,782
26,998,320

บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
โอนสารองส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
เป็ นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจากการใช้
สิ ทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิรุ่นที่ 2
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
เงินปันผลจ่าย
กาไรสาหรับงวด
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
กาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
- สุทธิจากภาษีเงินได้
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

24, 25
24

24
25
38

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว

องค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของเจ้าของ
ส่ วนเกินทุนจากการ
วัดมูลค่าเงินลงทุน
เผื่อขาย - สุ ทธิจาก
ยังไม่ได้จดั สรร
ภาษีเงินได้

กาไรสะสม
สารองส่วนทุน เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
จัดสรรแล้ว
ส่วนเกิน
จากการจ่าย
จากการใช้สิทธิ
มูลค่าหุ้นสามัญ โดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สารองตามกฎหมาย สารองทัว่ ไป

รวม

1,703,811
2,142

3,219,926
51,415

38,834
11,005
-

10,626
(10,626)

170,800
-

400,000
-

17,468,357
-

3,985,966
-

26,998,320
11,005
42,931

-

38,516
-

(38,516)
-

20,300
-

-

-

(1,088,765)
5,122,365

-

20,300
(1,088,765)
5,122,365

-

-

-

-

-

-

-

2,234,422

2,234,422

1,705,953
-

3,309,857
-

11,323
-

20,300
-

170,800
-

400,000
-

262
5,122,627
21,502,219
-

2,234,422
6,220,388
-

262
7,357,049
33,340,840
-

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
1.

ข้ อมูลบริษัทฯ
บริ ษทั กรุ งเทพประกันชี วิต จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษ ทั มหำชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลำเนำใน
ประเทศไทย โดยมีบริ ษทั นิ ปปอนไลฟ์ อินชัวรันส์ ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศญี่ปุ่นเป็ น
ผูถ้ ื อ หุ ้ น รำยใหญ่ ธุ ร กิ จ หลัก ของบริ ษ ัท ฯคื อ กำรรั บ ประกัน ชี วิ ต ที่ อ ยู่ต ำมที่ จ ดทะเบี ย นของบริ ษ ัท ฯ
อยูท่ ี่ 23/115-121 ซอยศูนย์วจิ ยั ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุ งเทพมหำนคร

2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน

2.1 เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ จดั ทำขึ้ นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่กำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชี พบัญชี พ.ศ.
2547 และจัด ท ำขึ้ น ตำมวิธี ก ำรบัญ ชี เกี่ ย วกับ กำรประกัน ภัย ในประเทศไทยและหลัก เกณฑ์ ที่ เกี่ ย วข้อ ง
ซึ่ งกำหนดโดยคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบธุ รกิ จประกันภัย (“คปภ.”) และเป็ นไปตำม
รู ปแบบงบกำรเงิ นที่กำหนดในประกำศ คปภ. เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไขและระยะเวลำในกำรจัดทำ
และยืน่ งบกำรเงินและรำยงำนเกี่ยวกับผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ประกันชี วิต ลงวันที่ 4 มีนำคม 2559 ซึ่ ง
เริ่ มมีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2559 เป็ นต้นไป โดยรู ปแบบงบกำรเงินดังกล่ำวมีกำรเปลี่ยนแปลง
จำกเดิมทำให้ตอ้ งมีกำรจัดประเภทรำยกำรบัญชี ของงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบกำไรขำดทุน งบกำไรขำดทุน
เบ็ ด เสร็ จ และงบกระแสเงิ น สดงวดก่ อ นที่ แ สดงเป็ นข้อ มู ล เปรี ย บเที ย บใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ กำร
จัดประเภทรำยกำรบัญชี ของงวดปั จจุบนั และได้นำเสนองบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558
เพื่อเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ
งบกำรเงิ น ฉบับ ภำษำไทยเป็ นงบกำรเงิ น ฉบับ ที่ บ ริ ษ ัท ฯใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบก ำรเงิ น ฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงิ นนี้ ได้จดั ทำขึ้ นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุ นเดิ มเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่ นในหมำยเหตุ ประกอบ
งบกำรเงินข้อ 5 เรื่ อง นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
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2.2 เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
(ก) งบกำรเงินรวมนี้ ได้จดั ทำขึ้นโดยรวมงบกำรเงิ นของบริ ษทั กรุ งเทพประกันชี วิต จำกัด (มหำชน) และ
บริ ษทั ย่อย ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั บีแอลเอ อันชัวรันส์
นำยหน้ำประกันวินำศภัย
โบรกเกอร์ จำกัด
Bangkok Life Assurance (Cambodia) ประกันชีวติ
Public Limited Company

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ไทย
กัมพูชำ

สัดส่วนกำรถือหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2559
2558
ร้อยละ
ร้อยละ
99
99
52

-

(ข) บริ ษทั ฯจะถื อว่ำมีกำรควบคุ มกิ จกำรที่เข้ำไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หำกบริ ษทั ฯมีสิทธิ ได้รับหรื อมี
ส่ วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิ จกำรที่ เข้ำไปลงทุ น และสำมำรถใช้อำนำจในกำรสั่งกำรกิ จกรรมที่
ส่ งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
(ค) บริ ษทั ฯนำงบกำรเงิ นของบริ ษทั ย่อยมำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงิ นรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอำนำจใน
กำรควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดกำรควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
(ง) งบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
(จ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกัน ที่ มี ส ำระส ำคัญ ได้ถู ก ตัดออกจำก
งบกำรเงินรวมนี้แล้ว
(ฉ) ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรื อขำดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั
ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนรวม
และส่ วนของเจ้ำของในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
2.3 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บริ ษทั ฯได้จดั ทำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมวิธี
รำคำทุน
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3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับในปี ปัจจุบัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2558)
และฉบับ ใหม่ รวมถึ ง แนวปฏิ บ ัติ ท ำงบัญ ชี ที่ อ อกโดยสภำวิช ำชี พ บัญ ชี ซึ่ งมี ผ ลบังคับ ใช้ส ำหรั บ รอบ
ระยะเวลำบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2559 มำถื อปฏิ บตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
ดังกล่ ำวได้รับ กำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเที ยมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
ระหว่ำงประเทศ กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถื อปฏิ บตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ น
สำระสำคัญต่องบกำรเงิ นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับบริ ษทั ฯ มีดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่อง สั ญญำประกันภัย
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4 มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อกำหนดกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นสำหรับสัญญำ
ประกันภัยที่ออกโดยกิจกำรใด ๆ (รวมถึงสัญญำประกันภัยต่อ) และสัญญำประกันภัยต่อที่กิจกำรถือไว้และเพื่อ
จำกัดกำรแก้ไขวิธีกำรบัญชีสำหรับสัญญำประกันภัยจนกว่ำโครงกำรระยะที่สองของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิ นเกี่ ยวกับสั ญญำประกันภัยจะแล้วเสร็ จ ทั้งนี้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นนี้ มี ข ้อก ำหนดให้ มี
กำรเปิ ดเผยข้อมู ลโดยระบุ และอธิ บำยถึ งจำนวนเงิ นที่ เกี่ ยวเนื่ องกับสัญญำประกันภัยในงบกำรเงิ นของผูร้ ั บ
ประกันภัยและไม่อนุ ญำตให้มีกำรบันทึ กสำรองค่ำสิ นไหมทดแทนที่ ยงั มิได้เกิ ดขึ้น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำ
รำยงำน และกำหนดให้มีกำรทดสอบควำมเพียงพอของหนี้สินจำกกำรประกันภัยที่รับรู ้แล้วและกำรทดสอบกำร
ด้อยค่ำของสิ นทรัพย์จำกสัญญำประกันภัยต่อ และรวมถึงกำหนดให้ผรู ้ ับประกันภัยบันทึกหนี้ สินจำกสัญญำ
ประกันภัยไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินของกิ จกำรจนกว่ำภำระหนี้ สินจำกสัญญำประกันภัยนั้นจะหมดลง หรื อ
ยกเลิก หรื อสิ้ นผลบังคับ และให้แสดงหนี้ สินจำกสัญญำประกันภัยโดยไม่มีกำรหักกลบกับสิ นทรัพย์จำกกำร
ประกันภัยต่อที่ เกี่ ยวข้อง ทั้งนี้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับดังกล่ ำวมีกำรยกเว้นเป็ นกำรชัว่ ครำว
ให้ ผูร้ ั บประกันภัยไม่ ต้องปฏิ บ ตั ิ ตำมข้อก ำหนดบำงประกำรของมำตรฐำนกำรรำยงำนฉบับอื่ น ซึ่ งรวมถึ ง
ข้อกำหนดที่ให้ผรู ้ ับประกันภัยพิจำรณำกรอบในกำรเลือกนโยบำยบัญชีสำหรับสัญญำประกันภัย
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับ นี้ นอกจำกจะก ำหนดวิ ธี ป ฏิ บ ัติ ส ำหรั บ สั ญ ญำประกัน ภัย แล้ว
ยังรวมถึ งกำรพิจำรณำลักษณะของสัญญำประกันภัยด้วย และรวมถึ งกำรกำหนดให้เปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติม
ในส่ วนของสั ญญำประกันภัยที่ เกี่ ยวกับ สิ นทรั พ ย์ หนี้ สิ น รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่ รับรู ้ ในงบกำรเงิ น และ
ลักษณะและขอบเขตของควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกสัญญำประกันภัย
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ข้ำ งต้น มำถื อ ปฏิ บ ัติ เป็ นครั้ งแรกไม่ มี ผ ลกระทบอย่ ำ งเป็ น
สำระส ำคัญ ต่ อ งบกำรเงิ น ของบริ ษ ัท ฯ เนื่ อ งจำกฝ่ ำยบริ ห ำรของบริ ษ ัท ฯได้พิ จ ำรณำและทบทวนกำร
จัดประเภทของสัญญำประกันภัย (รวมถึ งสัญญำประกันภัยต่อ) และสัญญำประกันภัยต่อที่ บริ ษทั ฯถื อไว้
และสรุ ป ได้ว่ำสั ญญำทั้งหมดเป็ นสั ญญำที่ เข้ำเกณฑ์ค ำนิ ยำมของสัญญำประกันภัยตำมมำตรฐำนฉบับ นี้
นอกจำกนี้ ส ำหรั บ กำรบัน ทึ ก รำยกำรส ำรองค่ ำสิ นไหมทดแทน กำรทดสอบควำมเพี ยงพอของหนี้ สิ น
จำกสั ญญำประกันภัย กำรทดสอบกำรด้อยค่ำของสิ นทรั พย์ประกันภัยและกำรบันทึ กหนี้ สินจำกสั ญญำ
ประกันภัยก็ไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินเนื่องจำกบริ ษทั ฯได้ถือปฏิบตั ิอยูแ่ ต่เดิมแล้ว
3.2 มำตรฐำนและรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ ะมีผลบังคับในอนำคต
ในระหว่ำงปี ปั จจุ บ นั สภำวิช ำชี พ บัญ ชี ได้ป ระกำศใช้ม ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น และกำรตี ควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) จำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับ
งบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2560 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ ำวได้รับกำรปรับ ปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเที ยมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
ระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นกำรปรั บ ปรุ งถ้อยค ำและค ำศัพ ท์ กำรตี ค วำมและกำรให้แนวปฏิ บ ัติ
ทำงกำรบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯเชื่ อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุ งจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินเมื่อนำมำถือปฏิบตั ิ อย่ำงไรก็ตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มำตรฐำนฉบับปรับปรุ งนี้กำหนดทำงเลือกเพิ่มเติมสำหรับกำรบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย เงินลงทุน
ในกำรร่ วมค้ำ และเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยเลือกบันทึกตำมวิธีส่วนได้เสี ยได้
ตำมที่ อธิ บำยไว้ในมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง เงิ นลงทุ นในบริ ษทั ร่ วมและกำร
ร่ วมค้ำ ทั้งนี้ กิจกำรต้องใช้วิธีกำรบันทึกบัญชี เดียวกันสำหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหำกกิจกำรเลือก
บันทึกเงินลงทุนดังกล่ำวตำมวิธีส่วนได้เสี ยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร กิจกำรต้องปรับปรุ งรำยกำรดังกล่ำว
โดยวิธีปรับย้อนหลัง
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมิ นผลกระทบที่ อำจมี ต่องบกำรเงิ นในปี ที่ เริ่ ม
นำมำตรฐำนดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
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4.

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ

4.1 กำรจัดประเภทสั ญญำประกันภัย
บริ ษทั ฯได้จดั ประเภทของสัญญำประกันภัยและสัญญำประกันภัยต่อโดยกำรพิจำรณำลักษณะของสัญญำ
ประกัน ภัย โดยสั ญ ญำประกัน ภัย คื อ สั ญ ญำซึ่ งผู ้รั บ ประกัน ภัย รั บ ควำมเสี่ ย งด้ ำ นกำรรั บ ประกัน ภัย
ที่ มี นัย ส ำคัญ จำกคู่ สั ญ ญำอี ก ฝ่ ำยหนึ่ ง (ผูเ้ อำประกัน ภัย ) โดยตกลงจะชดใช้ค่ ำสิ น ไหมทดแทนให้ แ ก่
ผูเ้ อำประกันภัยหำกเหตุกำรณ์ในอนำคตอันไม่แน่นอนที่ระบุไว้ (เหตุกำรณ์ที่เอำประกันภัย) เกิดผลกระทบ
ในทำงลบต่ อผูเ้ อำประกันภัย ในกำรพิ จำรณำว่ำมี ก ำรรั บ ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรรั บ ประกัน ภัย ที่ มี นัย ส ำคัญ
หรื อไม่น้ นั จะพิจำรณำจำกจำนวนผลประโยชน์ที่ตอ้ งจ่ำยกรณี ที่มีเหตุกำรณ์ที่รับประกันภัยเกิดขึ้นกับจำนวน
เงินตำมภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยตำมสัญญำหำกไม่มีเหตุกำรณ์ที่รับประกันภัยเกิดขึ้น ซึ่ งหำกไม่เข้ำเงื่อนไข
ดังกล่ำวข้ำงต้น บริ ษทั ฯจะจัดประเภทสัญญำประกันภัยดังกล่ำวเป็ นสัญญำกำรลงทุนซึ่ งสัญญำกำรลงทุน
คือสัญญำที่มีรูปแบบทำงกฎหมำยเป็ นสัญญำประกันภัยและทำให้ผรู ้ ับประกันภัยมีควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน
แต่ไม่ ได้ท ำให้ผูร้ ั บ ประกันภัยมี ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรรั บ ประกันภัยที่ ส ำคัญ ควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิ น ได้แก่
ควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย อัตรำแลกเปลี่ยน หรื อรำคำ เป็ นต้น
บริ ษทั ฯจัดประเภทของสัญญำโดยประเมินควำมสำคัญของควำมเสี่ ยงด้ำนกำรรับประกันภัยเป็ นรำยสัญญำ
ณ วันเริ่ ม ต้น สั ญญำ หำกสั ญ ญำใดจัดประเภทเป็ นสั ญ ญำประกัน ภัยแล้ว จะยังคงเป็ นสั ญ ญำประกันภัย
ตลอดไปจนกว่ำสิ ทธิ และภำระผูกพันทั้งหมดถูกทำให้สิ้นสุ ดหรื อสิ้ นผลบังคับ หำกสัญญำใดเคยจัดประเภท
เป็ นสัญญำกำรลงทุน ณ วันเริ่ มต้นสัญญำ อำจจะถูกจัดประเภทเป็ นสัญญำประกันภัยในเวลำต่อมำได้ หำก
พบว่ำควำมเสี่ ยงด้ำนกำรรับประกันภัยเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญ
สั ญ ญำประกันภัย และสั ญ ญำกำรลงทุ น นี้ อำจมี ท้ งั ลัก ษณะกำรร่ วมรั บ หรื อไม่ ร่วมรั บ ผลประโยชน์ ตำม
ดุ ลยพินิจ ลักษณะกำรร่ วมรับผลประโยชน์ตำมดุ ลยพินิจคื อสิ ทธิ ตำมสัญญำที่ จะได้รับผลประโยชน์เป็ น
จำนวนเงินเพิ่มเติ มจำกผลประโยชน์ที่ได้รับกำรประกันภัย ซึ่ งมักเป็ นผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของสัญญำ
ประกันภัย จำนวนเงิ นหรื อจังหวะเวลำที่ จะได้รับ ผลประโยชน์ เพิ่ ม นั้นจะขึ้ นอยู่ก ับ ดุ ลยพิ นิจของผูอ้ อก
สัญ ญำประกัน ภัย ผลประโยชน์ ที่ จะได้รับ ขึ้ น อยู่ก ับ ผลกำรดำเนิ น งำนของกลุ่ ม สั ญ ญำที่ ระบุ ไ ว้ หรื อ
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุ นเกิ ดขึ้ นแล้วและ/หรื อที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้ นจำกกลุ่ มของสิ นทรัพย์ที่ระบุ ไว้ซ่ ึ งถื อโดย
ผูอ้ อก หรื อ กำไรหรื อขำดทุนของบริ ษทั กองทุน หรื อกิจกำรอื่นที่ออกสัญญำนี้
ทั้งนี้ บริ ษ ทั ฯจัดประเภทของสัญญำประกันภัยและวัดควำมเสี่ ยงของกำรรับ ประกันภัยด้วยกำรพิ จำรณำ
เปรี ยบเที ยบจำนวนผลประโยชน์ที่ ตอ้ งจ่ำยกรณี มรณกรรมกับ จำนวนมูลเวนคื นในปี นั้น ๆ โดยบริ ษทั ฯ
กำหนดระดับนัยสำคัญของควำมเสี่ ยงของกำรรับประกันภัยจำกอัตรำส่ วนผลประโยชน์มรณกรรมต่อมูลค่ำ
เวนคืนที่อย่ำงน้อยร้อยละ 5
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4.2 กำรรับรู้ รำยได้
(ก) เบี้ยประกันภัย
กรณี เบี้ยประกันภัยรับปี แรก รับรู ้เป็ นรำยได้หลังจำกหักเบี้ยประกันภัยต่อและส่ งคืนตั้งแต่วนั ที่ที่มีผล
บังคับใช้ในกรมธรรม์ และกรณี เบี้ยประกันภัยปี ต่อมำรับรู ้เป็ นรำยได้หลังจำกหักเบี้ยประกันภัยต่อและ
ส่ งคืนโดยจะรับรู ้เมื่อถึงกำหนดชำระเฉพำะเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ที่มีผลบังคับใช้อยู่ ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน
(ข) รำยได้จำกกำรลงทุน
ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับจำกเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์ คงค้ำงโดยคำนึ งถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ ง เงินปั นผลรับถือ
เป็ นรำยได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล
ดอกเบี้ยรับจำกเงินให้กยู้ มื
ดอกเบี้ ยรับถื อเป็ นรำยได้ตำมระยะเวลำของเงิ นให้กู้ยืมโดยคำนวณจำกยอดเงินต้นที่คงค้ำง ยกเว้น
ส่ วนของรำยได้ดอกเบี้ยที่คำ้ งชำระเกินกว่ำ 6 เดือนใช้เกณฑ์เงินสด
(ค) ผลกำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน
ผลกำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนถือเป็ นรำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำย ณ วันที่ที่เกิดรำยกำร
4.3 กำรรับรู้ ค่ำใช้ จ่ำย
(ก) เบี้ยประกันภัยจ่ำยจำกกำรเอำประกันภัยต่อ
เบี้ ย ประกัน ภัย ต่ อ จ่ ำ ยจำกกำรเอำประกัน ภัย ต่ อ รั บ รู ้ เป็ นค่ ำ ใช้จ่ำ ยเมื่ อ ได้โ อนควำมเสี่ ย งจำกกำร
ประกันภัยให้บริ ษทั รับประกันภัยต่อแล้วตำมจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
(ข) ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรม์ประกันภัยและค่ำสิ นไหมทดแทน
ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรม์ประกันภัย
ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรม์ประกันภัยบันทึกเมื่อได้รับแจ้งหรื อเมื่อผลประโยชน์ครบกำหนดตำม
เงื่อนไขในกรมธรรม์
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ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทน
ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทนประกอบด้วย ค่ำสิ นไหมทดแทน
และค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทนจำกกำรรับประกันภัยสำหรับทั้งควำมเสี ยหำยที่ได้รับ
รำยงำนแล้วและยังไม่ ได้รับ รำยงำน ซึ่ งแสดงตำมมู ล ค่ำของค่ ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยอื่ น
ที่ เกี่ ย วข้อง และรำยกำรปรั บ ปรุ งค่ ำสิ น ไหมของงวดปั จจุ บ นั และงวดก่ อนที่ เกิ ดขึ้ น ในระหว่ำงปี
หักด้วยกำรรับคืนอื่น (ถ้ำมี)
ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทนจำกกำรรับประกันภัยจะรับรู ้ เมื่ อ
ได้รับ แจ้ง จำกผูเ้ อำประกัน ภัย ตำมจ ำนวนที่ ผู ้เอำประกัน ภัย แจ้ง และโดยกำรประมำณกำรของ
ฝ่ ำยบริ หำร มูลค่ำประมำณกำรสิ นไหมทดแทนสู งสุ ดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
(ค) ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยทันทีในปี บัญชีที่เกิดรำยกำร
(ง) ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่นและค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่นและค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง
4.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพคล่อง
สู งซึ่ งมีกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน นับจำกวันที่ได้มำและไม่มีขอ้ จำกัดในกำรเบิกใช้
4.5 เบีย้ ประกันภัยค้ ำงรับและค่ ำเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
เบี้ยประกันภัยค้ำงรับแสดงตำมมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ โดยบริ ษทั ฯบันทึกค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสำหรับผล
ขำดทุ น โดยประมำณที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ นจำกกำรเก็ บ เงิ น ค่ ำ เบี้ ยประกั น ภัย ค้ ำ งรั บ ไม่ ไ ด้ ซึ่ งพิ จ ำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและตำมสถำนะปั จจุบนั ของเบี้ยประกันภัยค้ำงรับ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
สำหรับกรมธรรม์ประเภทรำยบุคคลที่มีมูลค่ำเงินสดเกินกว่ำเบี้ยประกันภัยค้ำงรับและเกินกำหนดชำระจำก
ระยะเวลำที่บริ ษทั ผ่อนผันให้แก่ลูกค้ำ เบี้ยประกันภัยค้ำงรับดังกล่ำวจะถูกชำระโดยอัตโนมัติจำกกำรอนุ มตั ิ
ให้กยู้ มื โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน
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4.6 สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่ อ
สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อแสดงตำมจำนวนสำรองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจำกกำรประกันภัยต่อ ซึ่ ง
ประมำณขึ้นโดยอ้ำงอิงจำกสัญญำประกันภัยต่อที่เกี่ ยวข้องของสำรองเบี้ยประภันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
และส ำรองค่ ำสิ น ไหมทดแทนและค่ ำสิ น ไหมทดแทนค้ำ งจ่ ำ ยตำมกฎหมำยว่ำ ด้วยกำรค ำนวณส ำรอง
ประกันภัย
บริ ษ ทั ฯบันทึ กค่ำเผื่อหนี้ สงสั ยจะสู ญส ำหรั บสิ นทรั พย์จำกกำรประกันภัยต่อเมื่ อมี ขอ้ บ่งชี้ ของกำรด้อยค่ำ
เกิ ดขึ้ น โดยพิ จำรณำจำกผลขำดทุ นโดยประมำณที่ อำจเกิ ดขึ้ นจำกกำรเก็บเงิ นไม่ ได้ และบริ ษทั ฯสำมำรถ
วัดมูลค่ำของจำนวนเงิ นดังกล่ำวนั้นได้อย่ำงน่ ำเชื่ อถื อ ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึ กบัญชี เป็ น
ค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงปี
4.7 ลูกหนีจ้ ำกสั ญญำประกันภัยต่ อและเจ้ ำหนีบ้ ริษัทประกันภัยต่ อ
(ก) ลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อแสดงตำมจำนวนเงินค้ำงรับจำกกำรประกันภัยต่อ
เงินค้ำงรับจำกบริ ษทั ประกันภัยต่อประกอบด้วยค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จค้ำงรับ ค่ำสิ นไหมทดแทนค้ำงรับ
และรำยกำรค้ำ งรั บ อื่ น ๆ จำกบริ ษ ัท ประกัน ภัย ต่ อ ยกเว้น เบี้ ย ประกัน ภัย ต่ อค้ำงรั บ หัก ค่ ำ เผื่ อ หนี้
สงสัยจะสู ญ โดยบริ ษทั ฯบันทึกค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิ ดขึ้น
จำกกำรเก็บเงินไม่ได้ ซึ่ งพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและตำมสถำนะปัจจุบนั ของเงินค้ำงรับ
จำกบริ ษทั ประกันภัยต่อ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
(ข) เจ้ำหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อแสดงด้วยจำนวนเงินค้ำงจ่ำยจำกกำรประกันภัยต่อ
เงิ นค้ำงจ่ำยจำกบริ ษ ทั ประกันภัยต่อประกอบด้วย เบี้ ยประกันภัยต่อจ่ำย และรำยกำรค้ำงจ่ำยอื่ น ๆ
ให้กบั บริ ษทั ประกันภัยต่อ ยกเว้นค่ำสิ นไหมทดแทนค้ำงจ่ำย
บริ ษทั ฯแสดงรำยกำรประกันภัยต่อด้วยยอดสุ ทธิ ของกิ จกำรเดี ยวกัน (ลูกหนี้ จำกสัญญำประกันภัยต่อหรื อ
เจ้ำหนี้ประกันภัยต่อ) เมื่อเข้ำเงื่อนไขกำรหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้
(1) บริ ษทั ฯมีสิทธิ ตำมกฎหมำยในกำรนำจำนวนที่รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินมำหักกลบลบกัน และ
(2) บริ ษทั ฯตั้งใจที่จะรับหรื อจ่ำยชำระจำนวนที่รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจ
ที่จะรับประโยชน์จำกสิ นทรัพย์ในเวลำเดียวกับที่จ่ำยชำระหนี้สิน
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4.8 สิ นทรัพย์ /หนีส้ ิ นตรำสำรอนุพนั ธ์
สัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
ลู ก หนี้ และเจ้ำ หนี้ ตำมสั ญ ญำซื้ อ ขำยเงิ น ตรำต่ ำงประเทศล่ วงหน้ำ จะถู ก แปลงค่ ำตำมอัตรำแลกเปลี่ ย น
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กำไรขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศดังกล่ำวจะ
ถูกบันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน ส่ วนเกิ นหรื อส่ วนลดที่เกิ ดขึ้นจำกกำรทำสัญญำจะถูกตัดจำหน่ ำย
ด้วยวิธีเส้นตรงตำมอำยุของสัญญำ
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ลูกหนี้ และเจ้ำหนี้ ตำมสัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศจะถูกแปลงค่ำตำมอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลำรำยงำน กำไรขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศดังกล่ำวจะถูกบันทึก
ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
4.9 สิ นทรัพย์ ลงทุน
4.9.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยวัดมูลค่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตำมกำรจัดประเภทเงินลงทุน ดังต่อไปนี้
(ก) เงิ นลงทุนเพื่อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน
บันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
(ข) เงินลงทุนเผื่อขำยแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุน
บันทึกรับรู ้ ในส่ วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และจะโอนไปรับรู ้ ในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุนเมื่อได้จำหน่ำยเงินลงทุนนั้นออกไป
(ค) เงิ น ลงทุ น ในตรำสำรหนี้ ที่ จะถื อจนครบก ำหนดแสดงมู ล ค่ ำ ตำมวิธี รำคำทุ น ตัด จำหน่ ำ ย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดบัญชี ส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ำกว่ำมูลค่ำตรำสำรหนี้ ตำมอัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง ซึ่ งจำนวนที่ตดั จำหน่ ำย/รับรู้น้ ี จะแสดงเป็ นรำยกำรปรับกับดอกเบี้ยรับ ตรำสำรหนี้
จัดเป็ นประเภทเงิ น ลงทุ นในตรำสำรหนี้ ที่ จะถื อจนครบกำหนดเมื่ อบริ ษ ทั ฯมี ค วำมตั้งใจ
แน่วแน่และมีควำมสำมำรถที่จะถือไว้จนครบกำหนดไถ่ถอน
(ง) เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยูใ่ นควำมต้องกำรของตลำดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่ งแสดง
ในรำคำทุนสุ ทธิ จำกค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
(จ) เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน
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มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดคำนวณจำกรำคำเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวัน
ทำกำรสุ ดท้ำยของปี ของตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ส่ วนมู ลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหนี้
ค ำนวณโดยใช้อตั รำผลตอบแทนหรื อรำคำที่ ป ระกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ ไทย มู ล ค่ ำ
ยุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจำกมูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ ของหน่วยลงทุน
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ทั ย่อยบัน ทึ ก รำยกำรซื้ อขำยเงิ นลงทุ น ตำมเกณฑ์ วนั ที่ เกิ ดรำยกำร (Trade date
accounting)
ในกรณี ที่มี กำรโอนเปลี่ ยนประเภทเงินลงทุ นจำกประเภทหนึ่ งไปเป็ นอีกประเภทหนึ่ ง บริ ษ ทั ฯ
จะปรั บ มู ลค่ ำของเงิ น ลงทุ น ดังกล่ ำวใหม่ โดยใช้มู ล ค่ ำยุติธ รรม ณ วัน ที่ โอนเปลี่ ย นประเภทเงิ น
ลงทุน ผลแตกต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชี และมู ลค่ ำยุติธ รรม ณ วันที่ โอนจะบันทึ ก ในงบกำไร
ขำดทุนหรื อแสดงเป็ นส่ วนเกิ น (ส่ วนต่ ำ) ทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงิ นลงทุ นในองค์ประกอบอื่ นของ
ส่ วนของเจ้ำของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีกำรโอนเปลี่ยน
เมื่อมี กำรจำหน่ ำยเงิ นลงทุ น ผลต่ำงระหว่ำงสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับต้นทุนของเงินลงทุนจะ
ถูกบันทึกในงบกำไรขำดทุน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรคำนวณต้นทุน
ของเงินลงทุน
4.9.2 เงินให้ ก้ ยู มื และค่ ำเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
เงินให้กยู้ มื แสดงตำมมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของ
เงิ น ให้ กู้ยื ม จำกผลขำดทุ น โดยประมำณที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ น จำกกำรเก็ บ หนี้ ไม่ ไ ด้ ซึ่ งพิ จ ำรณำจำก
ประสบกำรณ์ กำรเก็บหนี้ กำรวิเครำะห์อำยุหนี้ และรำคำประเมินของหลักประกันของลูกหนี้ แต่ละ
รำยในปั จจุบนั ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญที่ต้ งั เพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุน
4.9.3 อสั งหำริมทรัพย์ เพือ่ กำรลงทุน
บริ ษ ทั ฯบันทึ ก มูลค่ ำเริ่ ม แรกของอสังหำริ ม ทรั พ ย์เพื่ อกำรลงทุ นตำมรำคำทุ นซึ่ งรวมต้นทุ นกำร
ทำรำยกำรภำยหลังกำรรับรู ้กำรเริ่ มแรก บริ ษทั ฯจะบันทึกอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนด้วยรำคำทุน
หักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนซึ่ งคำนวณโดย
วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนโดยประมำณ 20 ปี ค่ำเสื่ อมรำคำของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
รับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
บริ ษ ัท ฯรั บ รู ้ ผ ลต่ ำ งระหว่ำ งจ ำนวนเงิ น ที่ ไ ด้รั บ สุ ท ธิ จ ำกกำรจ ำหน่ ำ ยกับ มู ล ค่ ำ ตำมบัญ ชี ข อง
สิ นทรัพย์ในงบกำไรขำดทุนในปี ที่ตดั รำยกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนออกจำกบัญชี
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4.10 ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อ
กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ คำนวณจำกรำคำทุนของสิ นทรัพย์น้ นั โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณของสิ นทรัพย์หรื ออำยุของสัญญำเช่ำดังต่อไปนี้
อำคำร
อำคำรชุด
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำ
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ

-

20 ปี
20 ปี
5 ปี
ตำมอำยุของสัญญำเช่ำ
3 ปี และ 5 ปี
5 ปี

ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยูใ่ นส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดินและงำนระหว่ำงก่อสร้ำง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ ำยสิ นทรัพย์หรื อคำดว่ำ
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ ำยสิ นทรัพย์ รำยกำรผลกำไรหรื อ
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรำยกำรสิ นทรัพย์
นั้นออกจำกบัญชี
4.11 ค่ ำควำมนิยม
บริ ษทั ฯบันทึกมูลค่ำเริ่ มแรกของค่ำควำมนิ ยมในรำคำทุน ซึ่ งเท่ำกับต้นทุนกำรรวมธุ รกิจส่ วนที่สูงกว่ำมูลค่ำ
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มำ หำกมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มำสู งกว่ำต้นทุนกำรรวมธุ รกิจ
บริ ษทั ฯจะรับรู ้ส่วนที่สูงกว่ำนี้เป็ นกำไรในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนทันที
บริ ษทั ฯแสดงค่ำควำมนิ ยมตำมรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำและจะทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิ ยมทุก
ปี หรื อเมื่อใดก็ตำมที่มีขอ้ บ่งชี้ของกำรด้อยค่ำเกิดขึ้น
บริ ษทั ฯจะรั บ รู ้ ข ำดทุ นจำกกำรด้อยค่ำในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุ น และบริ ษ ทั ฯไม่ส ำมำรถกลับ บัญ ชี
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำได้ในอนำคต
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4.12 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตนและค่ ำตัดจำหน่ ำย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์น้ นั
(ถ้ำมี)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุ
กำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะมีกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวเมื่อมี
ข้อบ่งชี้ ว่ำสิ นทรั พย์น้ ันเกิ ดกำรด้อยค่ำ บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจำหน่ ำยและ
วิธีกำรตัดจำหน่ ำยของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำย
ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัด คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอำยุกำรให้ประโยชน์ 3 ปี
5 ปี และ 10 ปี
4.13 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์หรื อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน หำกมีขอ้ บ่งชี้ วำ่ สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวอำจด้อยค่ำ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้
ขำดทุ น จำกกำรด้อยค่ ำ เมื่ อ มู ล ค่ ำ ที่ ค ำดว่ำจะได้รับ คื น ของสิ น ทรั พ ย์มี มู ล ค่ ำต่ ำกว่ำมู ล ค่ ำ ตำมบัญ ชี ข อง
สิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึง มูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
หำกในกำรประเมิ น กำรด้อยค่ ำของสิ นทรั พ ย์ มี ขอ้ บ่ งชี้ ที่ แสดงให้เห็ นว่ำผลขำดทุ น จำกกำรด้อยค่ ำของ
สิ นทรัพย์ที่รับรู้ ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับ
คื น ของสิ นทรั พ ย์น้ ั น และจะกลั บ รำยกำรผลขำดทุ น จำกกำรด้ อ ยค่ ำ ที่ รั บ รู ้ ใ นงวดก่ อ นก็ ต่ อ เมื่ อ มี
กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรที่ใช้กำหนดมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนภำยหลังจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำร
ด้อยค่ำครั้งล่ำสุ ด โดยมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีที่ควรจะเป็ น หำกกิจกำรไม่เคยรับรู ้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ใน
งวดก่อน ๆ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้
ไปในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนทันที
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4.14 หนีส้ ิ นจำกสั ญญำประกันภัย
4.14.1 สำรองประกันภัยสำหรับสั ญญำประกันภัยระยะยำว
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำวเป็ นยอดสำรองสะสมตั้งแต่เริ่ มทำประกันถึงวัน
สิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนสำหรับกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่ สำรองดังกล่ำวตั้งขึ้นสำหรับชดใช้ค่ำ
สิ นไหมทดแทนและผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ที่ประมำณว่ำจะเกิ ดขึ้นในอนำคตจำกกรมธรรม์
ประกันชี วิตที่ มี ผลบังคับ อยู่ท้ งั หมด บริ ษ ทั ฯค ำนวณสำรองประกันภัยส ำหรับ สั ญญำประกันภัย
ระยะยำวโดยอ้ำงอิ งตำมวิธีส ำรองเบี้ ยประกันภัยสุ ทธิ ช ำระคงที่ (Net Level Premium Reserve or
NPV) ซึ่ งเป็ นวิธีกำรทำงคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยรวมกับสำรองเพิ่มเติมสำหรับควำมเสี่ ยงจำกกำรที่
สมมติฐำนที่ใช้ในกำรคำนวณแตกต่ำงไปจำกประสบกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริ งอีกร้อยละ 4 ของเงินสำรอง
ตำมวิธีเบี้ยประกันภัยสุ ทธิ ชำระคงที่ ข้อสมมติหลักที่ใช้เกี่ยวข้องกับอัตรำมรณะ อัตรำเจ็บป่ วย อำยุ
และอัตรำคิดลด
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ได้ทดสอบควำมพอเพียงของหนี้สินด้วยวิธีสำรองประกันภัย
แบบเบี้ยประกันภัยรวม (Gross Premium Valuation: GPV) โดยข้อสมมติสำคัญที่ใช้ในกำรคำนวณ
ประกอบด้วย อัตรำมรณะ อัตรำกำรขำดอำยุหรื อเวนคืนกรมธรรม์ อัตรำค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรขำย
และบริ หำรงำนซึ่ งเป็ นค่ำประมำณกำรที่ดีที่สุดของภำระผูกพันตำมสัญญำประกันภัย ณ ขณะนั้น
(Best-estimate assumption) และอัต รำคิ ด ลดซึ่ งเป็ นไปตำมข้อ สรุ ป ของคณะกรรม กำรศึ ก ษำ
ผลกระทบและเสนอมำตรกำรรองรับกรณี อตั รำดอกเบี้ยตลำดอยูใ่ นระดับต่ำ ดังนี้
Discount rate under bottom-up approach = Risk-free rate + illiquidity premium
โดยที่
1) Risk-free rate ให้ถือใช้ตำมหลักเกณฑ์ในกำรคำนวณหนี้ สินตำมสัญญำประกันภัยตำมเกณฑ์
กำรค ำนวณเงิ น กองทุ นตำมระดับ ควำมเสี่ ย ง โดยค ำนวณจำกอัตรำดอกเบี้ ยถัวเฉลี่ ยที่ ถ่ วง
น้ ำหนักจำกอัตรำดอกเบี้ ยพันธบัตรรัฐบำลที่ ปลอดควำมเสี่ ยงย้อนหลัง 8 ไตรมำส โดยถ่วง
น้ ำหนักอัตรำดอกเบี้ย ณ ไตรมำสสุ ดท้ำยล่ำสุ ดร้อยละ 51 และไตรมำสอื่น ๆ อีก 7 ไตรมำส
ถ่วงน้ ำหนักไตรมำสละร้อยละ 7
2) Illiquidity premium เป็ นอัต รำที่ บ วกเพิ่ ม ขึ้ นจำก Risk-free rate เพื่ อ สะท้อ นลัก ษณะของ
หนี้ สินตำมสัญญำประกันภัยซึ่ งไม่มีสภำพคล่อง โดยคำนวณจำกร้อยละ 40 ของส่ วนต่ำงของ
อัตรำดอกเบี้ยที่อำ้ งอิงจำกหุ น้ กูเ้ อกชนที่มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือระดับ A
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หำกหนี้ สิ น ตำมสั ญ ญำประกัน ภัย ที่ ค ำนวณได้ต ำมหลัก เกณฑ์ ก ำรทดสอบควำมเพี ย งพอของ
หนี้ สิ น สู งกว่ำจำนวนที่ แสดงในงบกำรเงิ น บริ ษ ัท ฯก็ จะรั บ รู ้ ส่ วนต่ ำงเป็ นค่ำใช้จ่ำยเพิ่ ม เติ ม ใน
ส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
4.14.2

สำรองค่ ำสิ นไหมทดแทนและค่ ำสิ นไหมทดแทนค้ ำงจ่ ำย
ค่ำสิ นไหมทดแทนค้ำงจ่ำยบันทึกตำมจำนวนที่จะจ่ำยจริ ง ส่ วนสำรองค่ำสิ นไหมทดแทนจะบันทึก
เมื่อได้รับกำรแจ้งคำเรี ยกร้องค่ำเสี ยหำยจำกผูเ้ อำประกันภัยตำมจำนวนที่ผเู ้ อำประกันภัยแจ้ง และ
โดยกำรประมำณกำรของฝ่ ำยบริ หำร มูลค่ำประมำณกำรสิ นไหมทดแทนสู งสุ ดจะไม่เกินทุนประกัน
ของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
ประมำณกำรสำรองสิ นไหมทดแทนคำนวณโดยวิธีกำรทำงคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย โดยคำนวณจำก
ประมำณกำรที่ดีที่สุดของค่ำสิ นไหมทดแทนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้แก่ผเู ้ อำประกันภัยในอนำคตสำหรับ
ควำมสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นแล้วก่อนหรื อ ณ วันที่ในรอบระยะเวลำรำยงำน ทั้งจำกรำยกำรควำมสู ญเสี ยที่
บริ ษทั ฯได้รับรำยงำนแล้วและยังไม่ได้รับรำยงำน ผลต่ำงของประมำณกำรสำรองสิ นไหมทดแทนที่
คำนวณได้สูงกว่ำค่ำสิ นไหมทดแทนที่ได้รับรู้ไปแล้วในบัญชี จะรับรู ้เป็ นควำมเสี ยหำยที่เกิ ดขึ้นแล้ว
แต่ยงั ไม่ได้มีกำรรำยงำนให้บริ ษทั ฯทรำบ (Incurred but not reported claim: IBNR)

4.14.3 สำรองเบีย้ ประกันภัย
สำรองเบี้ ยประกันภัยประกอบด้วย สำรองเบี้ ยประกันภัยที่ ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้ และสำรองควำม
เสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด
(ก) สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษ ทั ฯบันทึ กส ำรองเบี้ ยประกันภัยที่ ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
สำหรับกำรประกันภัยสำหรับสัญญำระยะสั้นเพิ่มเติมและกำรประกันภัยกลุ่มโดยคำนวณจำก
เบี้ยประกันภัยสุ ทธิ สำหรับปี โดยวิธีเฉลี่ยรำยเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่ วนยีส่ ิ บสี่ )
(ข) สำรองควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด
สำรองควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด เป็ นจำนวนเงินที่บริ ษทั ฯจัดสำรองไว้เพื่อชดใช้ค่ำสิ นไหม
ทดแทนที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตสำหรับกำรประกันภัยที่ยงั มีผลบังคับอยู่ ซึ่ งคำนวณโดยวิธีกำร
ทำงคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย บริ ษทั ฯใช้กำรประมำณกำรที่ดีที่สุดของค่ำสิ นไหมทดแทนที่คำด
ว่ำจะเกิดขึ้นในระยะเวลำเอำประกันที่เหลืออยู่ โดยอ้ำงอิงจำกข้อมูลในอดีต
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ทุ ก วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯจะเปรี ยบเที ยบมู ลค่ ำของสำรองควำมเสี่ ยงภัยที่ ยงั ไม่
สิ้ นสุ ดกับสำรองเบี้ ยประกันภัยที่ ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้ หำกมูลค่ำของสำรองควำมเสี่ ยงภัยที่ ยงั ไม่
สิ้ นสุ ดสู งกว่ำสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้ บริ ษทั ฯจะรับรู ้ส่วนต่ำงและแสดงรำยกำร
สำรองควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดในงบกำรเงิน
4.14.4 ผลประโยชน์ ตำมกรมธรรม์ ค้ำงจ่ ำย
ผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์คำ้ งจ่ำยบันทึกเมื่อได้รับแจ้งหรื อเมื่อเข้ำเงื่อนไขในกรมธรรม์
4.15 ผลประโยชน์ พนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงำน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ เงิ นเดื อน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงิ นสมทบกองทุ นประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่ อ
เกิดรำยกำร
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำนและผลประโยชน์ ระยะยำวอืน่ ของพนักงำน
โครงกำรสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงำน
จ่ำยสะสมและเงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ
ได้แยกออกจำกสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ำยสมทบกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร
โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี ภำระส ำหรั บ เงิ นชดเชยที่ ตอ้ งจ่ำยให้แก่ พ นัก งำนเมื่ อออกจำกงำนตำมกฎหมำย
แรงงำนและตำมโครงกำรผลตอบแทนพนักงำนอื่น ๆ ซึ่งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ น
โครงกำรผลประโยชน์ ห ลังออกจำกงำนส ำหรั บ พนัก งำน นอกจำกนั้น บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจัดให้ มี
โครงกำรผลประโยชน์ ระยะยำวอื่ นของพนักงำน ได้แก่ โครงกำรเงิ นรำงวัลกำรปฏิ บ ตั ิ งำนครบกำหนด
ระยะเวลำ
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อยค ำนวณหนี้ สิ น ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ห ลัง ออกจำกงำนของพนัก งำนและ
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit
Method) โดยได้ทำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย สำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
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ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย สำหรับโครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอื่นของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
กำรจ่ ำยโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
โครงกำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ใ ห้แก่ พ นัก งำนบริ ษทั ฯเริ่ ม รับ รู ้ เป็ นค่ำใช้จ่ำยในวันให้สิ ท ธิ ตำมมูลค่ ำ
ยุติธรรมของหลักทรัพย์ที่ออกให้ ณ วันที่ให้สิทธิ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรื อขำดทุนตลอด
ระยะเวลำที่พนักงำนได้รับสิ ทธิ และในขณะเดียวกันบันทึกเป็ นส่ วนเพิ่มในรำยกำร “สำรองส่ วนทุนจำกกำร
จ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์” ในส่ วนของเจ้ำของ โดยบริ ษทั ฯจะโอนรับรู้ “สำรองส่ วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้
หุน้ เป็ นเกณฑ์” ไปเป็ น “ส่ วนเกินมูลค่ำหุ น้ ” เมื่อมีกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ ตำมสัดส่ วนของกำรใช้สิทธิ
4.16 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมำณกำรหนี้ สินไว้ในบัญชีเมื่อภำระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมำจำกเหตุกำรณ์
ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะเสี ยทรัพยำกรเชิ ง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภำระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพัน
นั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
4.17 สั ญญำเช่ ำระยะยำว
สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่ำถื อเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของ
สิ นทรัพ ย์ที่เช่ ำหรื อมูลค่ำปั จจุบ นั สุ ทธิ ของจำนวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ำยตำมสั ญญำเช่ ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ ำกว่ำ
ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยำว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึก
ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สิ นทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่ อม
รำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที่เช่ำหรื ออำยุสัญญำเช่ำแล้วแต่ระยะเวลำใดจะต่ำกว่ำ
สัญญำเช่ ำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้กบั ผูเ้ ช่ ำถือเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำน จำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนรับรู ้ เป็ นค่ำใช้จ่ำยใน
ส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
4.18 เงินตรำต่ ำงประเทศ
บริ ษ ัท ฯแสดงงบกำรเงิ น รวมและงบกำรเงิ น เฉพำะกิ จ กำรเป็ นสกุ ล เงิ น บำท ซึ่ งเป็ นสกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ ใ น
กำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯ รำยกำรต่ำง ๆ ของแต่ละกิจกำรที่รวมอยูใ่ นงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำด้วยสกุลเงิน
ที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น
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รายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รำยกำรบัญชี ที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั โดยใช้อตั รำ
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันที่รำยงำน แปลงค่ำเป็ นสกุลเงินที่ใช้ใน
กำรดำเนินงำนโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำให้รับรู ้เป็ นกำไรหรื อขำดทุนในงวดบัญชีน้ นั
บริ ษัทย่ อยในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงิ นบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ ยน ณ วันที่
รำยงำน
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยของบริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงิ นบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ ยนที่ใกล้เคียง
กับอัตรำ ณ วันที่เกิดรำยกำร
ผลต่ำงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำบันทึกในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และแสดงเป็ นรำยกำร
ผลต่ำงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนในส่ วนของเจ้ำของ จนกว่ำมีกำรจำหน่ำยเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเว้นผลต่ำงจำก
กำรแปลงค่ำที่ถูกปั นส่ วนให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม
4.19 ภำษีเงินได้
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนั ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ
โดยคำนวณจำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึ กภำษี เงิ นได้รอตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชี ของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ ยวข้องนั้น
โดยใช้อตั รำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
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บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยรั บ รู ้ หนี้ สิ นภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ข องผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ ตอ้ งเสี ยภำษี ทุ ก
รำยกำร แต่รับรู ้สินทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หักภำษีรวมทั้งผลขำดทุ น
ทำงภำษี ที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำที่ มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมีกำไรทำง
ภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ ใช้หักภำษี และผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลำ
รำยงำนและจะทำกำรปรับ ลดมู ลค่ำตำมบัญชี ดังกล่ ำว หำกมี ควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยจะไม่มีกำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใช้
ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึ กภำษี เงิ นได้รอตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นหำกภำษี ที่เกิ ดขึ้ น
เกี่ยวข้องกับรำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของเจ้ำของ
4.20 กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกจำกกำรขำยสิ นทรัพย์หรื อเป็ นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่ นโดยรำยกำรดังกล่ ำวเป็ นรำยกำรที่ เกิ ดขึ้ นในสภำพปกติ ระหว่ำงผูซ้ ้ื อและผูข้ ำย (ผูร้ ่ วมใน
ตลำด) ณ วันที่วดั มูลค่ำ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้รำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำ
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำ
ด้วยมู ล ค่ ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ ไม่ มี ตลำดที่ มี ส ภำพคล่ องส ำหรั บ สิ น ทรั พ ย์หรื อหนี้ สิ นที่ มีล ัก ษณะ
เดียวกันหรื อไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมำณ
มูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิ คกำรประเมิ นมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่
สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบกำรเงิ น
แบ่งออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้ อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วำ่ จะเป็ นข้อมูลทำงตรงหรื อทำงอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำง
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนที่ มีกำร
วัดมูลค่ำยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ
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4.21 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จกำรที่เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หมำยถึ ง บุ คคลหรื อกิ จกำรที่มีอำนำจควบคุ ม
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หรื อถูกบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควบคุมไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยู่
ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
นอกจำกนี้บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบุคคลที่มีสิทธิ ออกเสี ยงโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม
ซึ่ งทำให้มีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำรหรื อพนักงำน
ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
5.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชี ทสี่ ำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเรื่ องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ส่งผลกระทบ
ต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ ง
อำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี้

5.1 สั ญญำเช่ ำ
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนหรื อสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรได้
ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้โอน
หรื อรับโอนควำมเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรื อไม่
5.2 ค่ ำเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี/้ เงินให้ ก้ ูยมื /เบีย้ ประกันภัยค้ ำงรับ
ในกำรประมำณค่ ำ เผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ ของลู ก หนี้ เงิ น ให้ กู้ยืม และเบี้ ย ประกัน ภัย ค้ำ งรั บ ฝ่ ำยบริ ห ำร
จำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้นจำกลูกหนี้ แต่ละรำย โดยคำนึ งถึ ง
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
5.3 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินที่บนั ทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่ไม่มีกำรซื้ อขำย
ในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซื้ อขำยคล่อง ฝ่ ำยบริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำ
ยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว โดยใช้เทคนิ คและแบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่ งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจำลองได้มำจำกกำรเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูใ่ นตลำด โดยคำนึงถึงควำมเสี่ ยงทำงด้ำนเครดิต (ทั้ง
ของบริ ษทั ฯ และคู่สัญญำ) สภำพคล่อง ข้อมูลควำมสัมพันธ์ และกำรเปลี่ ยนแปลงของมูลค่ำของเครื่ องมือ
ทำงกำรเงิ นในระยะยำว กำรเปลี่ ยนแปลงของสมมติ ฐำนที่ เกี่ ยวข้องกับตัวแปรที่ ใช้ในกำรคำนวณ อำจมี
ผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิ ดเผยลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
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5.4 ค่ ำเผือ่ กำรด้ อยค่ ำของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนเผื่อขำยและเงินลงทุนทัว่ ไป เมื่อมูลค่ำยุติธรรม
ของเงินลงทุนดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระสำคัญและเป็ นระยะเวลำนำนหรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ของกำรด้อยค่ำ
กำรที่จะสรุ ปว่ำเงินลงทุนดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระสำคัญหรื อเป็ นระยะเวลำนำนหรื อไม่น้ นั จำเป็ นต้อง
ใช้ดุลยพินิจของฝ่ ำยบริ หำร
5.5 ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรค ำนวณค่ ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุ ป กรณ์ ฝ่ ำยบริ ห ำรจำเป็ นต้องท ำกำรประมำณอำยุก ำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ในแต่ละช่ วงเวลำและ
บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั
ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์ รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
5.6 ค่ ำควำมนิยมและสิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
ในกำรบันทึกและวัดมูลค่ำของค่ำควำมนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบ
กำรด้อยค่ำในภำยหลัง ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณกำรกระแสเงิ นสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำก
สิ นทรัพย์ รวมทั้งกำรเลือกอัตรำคิดลดที่เหมำะสมในกำรคำนวณหำมูลค่ำปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนั้น ๆ
5.7 สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและ
ขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมีกำไรทำงภำษีใน
อนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้อง
ประมำณกำรว่ำบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควรรับรู ้ จำนวนสิ นทรัพย์ภำษีเงิ นได้รอตัดบัญชี เป็ นจำนวนเท่ำใด
โดยพิจำรณำถึงจำนวนกำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
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5.8 สำรองประกันภัยสำหรับสั ญญำประกันภัยระยะยำว
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำวคำนวณตำมวิธีของคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ซึ่ งประมำณ
จำกข้อสมมติ ปั จจุ บ ันหรื อข้อสมมติ ที่ ก ำหนดตั้งแต่ วนั เริ่ ม รั บ ประกัน โดยสะท้อนถึ งกำรประมำณกำร
ที่ดีที่สุดตำมระยะเวลำในเวลำนั้น และปรับเพิ่มด้วยควำมเสี่ ยงและค่ำกำรเบี่ยงเบน โดยข้อสมมติหลักที่ใช้
จะเกี่ยวข้องกับอัตรำมรณะ อัตรำกำรเจ็บป่ วย อำยุและอัตรำคิดลด
กำรประมำณเงิ นส ำรองดังกล่ ำวต้องใช้ดุลยพิ นิจของฝ่ ำยบริ หำรซึ่ งสะท้อนถึ งประมำณกำรอย่ำงดี ที่ สุ ด
ณ ขณะนั้น
5.9 สำรองค่ ำสิ นไหมทดแทนและค่ ำสิ นไหมทดแทนค้ ำงจ่ ำย
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯต้องประมำณกำรสำรองค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำสิ นไหมทดแทน
ค้ำงจ่ำยโดยแยกพิจำรณำสองส่ วน คือ ส่ วนของค่ำสิ นไหมทดแทนที่เกิ ดขึ้นและบริ ษทั ฯได้รับรำยงำนควำม
เสี ย หำยแล้ว และส่ วนของควำมเสี ย หำยที่ เกิ ด ขึ้ น แล้วแต่ บ ริ ษ ัท ฯยัง ไม่ ไ ด้รับ รำยงำน (Incurred but not
reported: IBNR) ซึ่ งต้องใช้วิธีก ำรทำงคณิ ตศำสตร์ ป ระกันภัยที่ เป็ นมำตรฐำนสำกลในกำรประมำณกำร
โดยข้อสมมติที่ใช้ในวิธีกำรทำงคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยดังกล่ำวประกอบด้วยข้อมูลในอดี ต อย่ำงไรก็ตำม
ประมำณกำรดังกล่ำวต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ำยบริ หำรซึ่ งสะท้อนถึงกำรประมำณกำรอย่ำงดีที่สุดในขณะนั้น
ซึ่งเป็ นกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริ งจึงอำจแตกต่ำงกับที่ได้ประมำณกำรไว้
5.10 สำรองควำมเสี่ ยงภัยทีไ่ ม่ สิ้นสุ ด
สำรองประกันภัยสำหรับควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดคำนวณตำมวิธีกำรทำงคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย โดยใช้
กำรประมำณกำรที่ดีที่ สุดของค่ำสิ นไหมทดแทนที่ คำดว่ำจะเกิ ดขึ้ นในระยะเวลำเอำประกันภัยที่ เหลื ออยู่
ซึ่ งกำรประมำณส ำรองดังกล่ ำวจำเป็ นต้องใช้ดุลยพิ นิจของฝ่ ำยบริ หำร ซึ่ งอ้ำงอิ งจำกข้อมู ลในอดี ตและ
ประมำณกำรอย่ำงดีที่สุด ณ ขณะนั้น
5.11 ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ และผลประโยชน์ ระยะยำวอื่นของ
พนักงำน
หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนและตำมโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่น
ของพนักงำนประมำณขึ้นตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณ
กำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวน
พนักงำน เป็ นต้น
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5.12 คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่ำเสี ยหำย ซึ่ งฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลย
พินิจในกำรประเมิ นผลของคดี ที่ถูกฟ้ องร้ องแล้วและเชื่ อมัน่ ว่ำจะไม่มีควำมเสี ยหำยเกิ ดขึ้นจะไม่เกิ นกว่ำ
จำนวนที่ได้บนั ทึกไว้แล้วในงบกำรเงิน
5.13 ต้ นทุนกำรจ่ ำยโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
ในกำรประมำณต้นทุนของกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ ต้องใช้ดุลยพินิจในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ ทธิ
ซื้ อหุ ้นซึ่ งรวมถึงข้อสมมติต่ำง ๆ ที่เหมำะสม เช่น อำยุของสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้น ควำมผันผวนของรำคำหุ ้น และอัตรำ
เงินปันผล เป็ นต้น
6.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรำยละเอียดเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ดังนี้

เงินสด
เงินฝำกธนำคำรประเภทไม่กำหนด
ระยะเวลำจ่ำยคืน
เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อสิ้น
กำหนดระยะเวลำและบัตรเงินฝำก
ธนำคำร
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2559 31 ธันวำคม 2558 31 ธันวำคม 2559 31 ธันวำคม 2558
4,137
6,007
4,136
6,006
1,577,932

953,358

1,489,550

939,185

11,527,003
13,109,072

200,000
5,942,393
7,101,758

11,527,003
13,020,689

200,000
5,942,393
7,087,584

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 เงินฝำกออมทรัพย์ เงินฝำกประจำ และตัว๋ เงินมีอตั รำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ 0.38
ถึง 1.50 ต่อปี (31 ธันวำคม 2558: อัตรำร้อยละ 0.38 ถึง 1.75 ต่อปี )
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7.

เบีย้ ประกันภัยค้ ำงรับ
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2559 และ 2558 ยอดคงเหลื อของเบี้ ย ประกัน ภัย ค้ำ งรั บ จำแนกตำมอำยุค้ำงช ำระ
นับตั้งแต่วนั ครบกำหนดชำระตำมเครดิตเทอมแสดงได้ดงั นี้

ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ
ค้ำงรับไม่เกิน 30 วัน
ค้ำงรับ 30 - 60 วัน
ค้ำงรับ 60 - 90 วัน
ค้ำงรับเกินกว่ำ 90 วัน
รวมเบี้ยประกันภัยค้ำงรับ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำกกำรรับประกันภัยโดยตรง
31 ธันวำคม 2559
31 ธันวำคม 2558
2,170,440
1,675,683
15,522
9,132
8,580
18,356
3,663
6,083
1,348
7,859
2,199,553
1,717,113

สำหรั บ เบี้ ยประกันภัยค้ำงรั บ จำกตัวแทนและนำยหน้ำ บริ ษทั ฯได้ก ำหนดหลัก เกณฑ์กำรติ ดตำมหนี้ ให้
เป็ นไปตำมเครดิ ตเทอม โดยหนี้ ที่เกิ นกว่ำกำหนดรับชำระ บริ ษทั ฯได้ดำเนิ นกำรตำมกฎหมำยกับตัวแทน
และนำยหน้ำเป็ นกรณี ไป
สำหรับเบี้ ยประกันภัยค้ำงรับรำยบุ คคลซึ่ งมี มูลค่ำเงิ นสดและค้ำงรับเกิ นกว่ำระยะเวลำที่ บริ ษทั ฯผ่อนผัน
ให้แก่ลูกค้ำ เบี้ยประกันภัยค้ำงรับดังกล่ำวจะถูกชำระโดยอัตโนมัติจำกกำรอนุ มตั ิให้กูย้ ืมโดยมี กรมธรรม์
ประกันภัยเป็ นประกัน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั มูลค่ำเงินสดของกรมธรรม์ดงั กล่ำว
8.

สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่ อ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2559
31 ธันวำคม 2558
(ปรับปรุ งใหม่)
สำรองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจำกบริ ษทั ประกันภัยต่อ
สำรองสิ นไหมทดแทน
สำรองเบี้ยประกันภัย
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ

115,188

99,422

259,031
374,219

272,632
372,054
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9.

ลูกหนีจ้ ำกสั ญญำประกันภัยต่ อ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2559
31 ธันวำคม 2558
(ปรับปรุ งใหม่)
649,427
527,122
649,427
527,122

เงินค้ำงรับจำกกำรประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 เงินค้ำงรับเกี่ยวกับกำรประกันภัยต่อจำแนกตำมอำยุแสดง ได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2559
31 ธันวำคม 2558
(ปรับปรุ งใหม่)
649,427
649,427

ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ
รวมเงินค้ำงรับเกี่ยวกับกำรประกันภัยต่อ

527,122
527,122

10. ตรำสำรอนุพนั ธ์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ตรำสำรอนุพนั ธ์จำแนกตำมวัตถุประสงค์ในกำรใช้ ดังนี้
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2559
31 ธันวำคม 2558
มูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
ตรำสำรอนุพนั ธ์เพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยง
ป้ องกันควำมเสี่ ยงในกระแสเงินสด
ป้ องกันควำมเสี่ ยงในเงินลงทุนสุทธิ
ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
รวมตรำสำรอนุพนั ธ์

11,221

2,106,821

10,335

2,349,217

33,938
45,159

1,494
2,108,315

10,335

2,699
2,351,916
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ตรำสำรอนุพนั ธ์จำแนกตำมประเภทสัญญำ ดังนี้

ประเภทสัญญำ
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
เยน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
เหรี ยญสิ งคโปร์
ยูโร
รวมตรำสำรอนุพนั ธ์

ประเภทสัญญำ
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
เยน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
ยูโร
รวมตรำสำรอนุพนั ธ์

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2559
มูลค่ำสัญญำ
จำนวนเงินตำม
สัญญำ
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
(พันหน่วย)
(พันบำท)
(พันบำท)
722,490

1,487

2,764,931

1,112,910
10,250
19,039
9,210
1,873,899

2,548
11,009
6,805
21,849

2,338
8,018
122
2,775,409

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2558
มูลค่ำสัญญำ
จำนวนเงินตำม
สัญญำ
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
(พันหน่วย)
(พันบำท)
(พันบำท)
617,790

231

2,901,914

999,910
4,730
1,600
1,624,030

231

4,483
2,676
3,219
2,912,292
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11. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
11.1 เงินลงทุนเพือ่ ค้ ำ
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2559
31 ธันวำคม 2558
รำคำทุน
มูลค่ำยุติธรรม
รำคำทุน
มูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนเพือ่ ค้ ำ
ตรำสำรทุน
รวม
บวก: กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รวมเงินลงทุนเพื่อค้ำ

135,389
135,389
19,711
155,100

155,100
155,100
155,100

99,771
99,771
16,449
116,220

116,220
116,220
116,220

11.2 เงินลงทุนเผือ่ ขำย
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2559
31 ธันวำคม 2558
รำคำทุน/
รำคำทุน/
รำคำทุนตัด
รำคำทุนตัด
จำหน่ำย
มูลค่ำยุติธรรม
จำหน่ำย
มูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนเผือ่ ขำย
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ตรำสำรทุน
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
ตรำสำรทุนต่ำงประเทศ
รวม
บวก: กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รวมเงินลงทุนเผื่อขำย

4,290,449
25,728,246
20,288,559
2,740,950
4,287,148
57,335,352
7,978,880
65,314,232

4,900,370
27,001,075
26,013,807
2,730,273
4,668,707
65,314,232
65,314,232

478,370
18,373,035
1,911,660
20,763,065
5,225,857
25,988,922

516,266
22,982,106
2,490,550
25,988,922
25,988,922

ในระหว่ำงไตรมำส 1 ปี 2559 บริ ษ ทั ฯได้มี ก ำรจัดประเภทตรำสำรหนี้ ที่ เดิ ม ตั้งใจจะถื อจนครบก ำหนด
เป็ นประเภทถือไว้เผื่อขำยตำมรำคำทุนตัดจำหน่ำย ณ วันที่ขำยเป็ นจำนวนเงินเท่ำกับ 19,564 ล้ำนบำท มูลค่ำ
ยุติธรรม ณ วันที่มีกำรเปลี่ยนประเภทจำนวน 22,758 ล้ำนบำท เพื่อรองรับควำมผันผวนต่ออัตรำดอกเบี้ย
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11.3 เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำหนด
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2559
31 ธันวำคม 2558
รำคำทุน/
รำคำทุน/
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ครบกำหนดเกินกว่ำ 3 เดือน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด

123,749,086
41,664,521
7,613,887
12,790,000
185,817,494

124,053,286
54,026,210
7,051,766
16,280,000
201,411,262

11.4 เงินลงทุนทัว่ ไป
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2559
31 ธันวำคม 2558
รำคำทุน
รำคำทุน
เงินลงทุนทั่วไป
ตรำสำรทุน
ตรำสำรทุนต่ำงประเทศ
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป

29,588
29,588

29,588
17,074
46,662
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11.5 ระยะเวลำคงเหลือของตรำสำรหนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2559
ครบกำหนด
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี

1 ปี
เงินลงทุนเผื่อขำย
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้เอกชน
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
บวก: กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รวมเงินลงทุนเผื่อขำย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้เอกชน
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ครบกำหนด
เกินกว่ำ 3 เดือน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด

รวม

625,000
135
625,135

621,941
5,100,670
107,465
349,146
6,179,222

3,144,920
20,002,576
2,633,485
1,222,551
27,003,532

3,766,861
25,728,246
2,740,950
1,571,832
33,807,889

4,712,517
1,119,086
1,067,006

11,328,417
5,458,737
2,926,580

107,708,152
35,086,698
3,620,301

123,749,086
41,664,521
7,613,887

9,390,000
16,288,609

3,400,000
23,113,734

146,415,151

12,790,000
185,817,494
(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2558
ครบกำหนด
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี

1 ปี
เงินลงทุนเผื่อขำย
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
บวก: กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รวมเงินลงทุนเผื่อขำย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้เอกชน
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ครบกำหนด
เกินกว่ำ 3 เดือน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด

รวม

-

323,399
24,233
347,632

154,971
13,663
168,634

478,370
37,896
516,266

119,712
3,586,479
568,187

9,593,476
6,300,183
1,740,801

114,340,098
44,139,548
4,742,778

124,053,286
54,026,210
7,051,766

8,580,000
12,854,378

7,700,000
25,334,460

163,222,424

16,280,000
201,411,262
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11.6 เงินลงทุนในตรำสำรหนีท้ มี่ ีอนุพนั ธ์ แฝง (Structured notes)
เงิ น ลงทุ น ในตรำสำรหนี้ ที่ มี อ นุ พ ัน ธ์ แ ฝงที่ บ ริ ษ ัท ฯจัด ประเภทเป็ นเงิ น ลงทุ น ที่ จ ะถื อ จนครบก ำหนด
มีดงั ต่อไปนี้
(ก) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯมีเงิ นลงทุนในตัว๋ สัญญำใช้เงินและตัว๋ แลกเงินจำนวน
รวม 600 ล้ำนบำท และ 600 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งออกโดยธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศและสำขำของ
ธนำคำรพำณิ ชย์ต่ำงประเทศ อำยุคงเหลือประมำณ 3 - 12 ปี และ 4 - 13 ปี ตำมลำดับ และมีเงื่อนไข
โดยผูอ้ อกตรำสำรมีสิทธิ ในกำรชำระคืนก่อนกำหนดหรื อเรี ยกเงินฝำกเพิ่ม
(ข) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯมีเงิ นลงทุนในตัว๋ สัญญำใช้เงินและตัว๋ แลกเงินจำนวน
รวม 2,600 ล้ำนบำท และ 3,600 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งออกโดยสำขำของธนำคำรพำณิ ชย์ต่ำงประเทศ
มีอำยุคงเหลื อประมำณ 3 - 6 ปี และ 4 - 7 ปี ตำมลำดับ และมี เงื่อนไขโดยผูอ้ อกตรำสำร มี สิทธิ ใน
กำรชำระคืนก่อนกำหนดและทยอยฝำกเงิ นเพิ่มทุกเดื อน และบริ ษทั ฯจะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ ย
เมื่อครบกำหนดตำมสัญญำ
(ค) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯมีเงิ นลงทุนในตัว๋ สัญญำใช้เงินและตัว๋ แลกเงินจำนวน
รวม 3,356 ล้ำนบำท และ 2,879 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งออกโดยสำขำของธนำคำรพำณิ ชย์ต่ำงประเทศ
มีอำยุคงเหลือประมำณ 3 - 12 ปี และ 4 - 13 ปี ตำมลำดับ และมีดอกเบี้ยอ้ำงอิงกับอัตรำผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบำล (CMT Index)
(ง) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯมีเงิ นลงทุนในตัว๋ สัญญำใช้เงินและตัว๋ แลกเงินจำนวน
รวม 841 ล้ำนบำท และ 798 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่ งออกโดยสำขำของธนำคำรพำณิ ชย์ต่ำงประเทศ
มีอำยุคงเหลือประมำณ 17 ปี และ 18 ปี ตำมลำดับ โดยธนำคำรดังกล่ำววำงพันธบัตรรัฐบำลคิดเป็ น
อัตรำร้ อยละ 70 - 80 ของมู ล ค่ำตัว๋ สั ญ ญำใช้เงิ นและตัว๋ แลกเงิ น ที่ ออกเพื่ อเป็ นหลัก ประกัน และมี
เงื่ อนไขของกำรเวนคืนตัว๋ สัญญำใช้เงินและตัว๋ แลกเงินดังกล่ำวเมื่อเกิดผลกระทบจำกเครดิต (Credit
Event) กับหลักทรัพย์อำ้ งอิง
(จ) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั ฯมีเงินลงทุนในตัว๋ แลกเงิ นจำนวนรวม 413 ล้ำนบำท ซึ่ งออกโดย
สำขำของธนำคำรพำณิ ชย์ต่ำงประเทศ อำยุคงเหลือประมำณ 15 ปี มีเงื่อนไขโดยผูอ้ อกตรำสำรมีสิทธิ
ในกำรชำระคืนก่อนกำหนด และมีเงื่อนไขของกำรเวนคืนตัว๋ แลกเงิ นดังกล่ำวเมื่อเกิ ดผลกระทบจำก
เครดิต (Credit Event) กับหลักทรัพย์อำ้ งอิง
(ฉ) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั ฯมี เงิ นลงทุ นในตัว๋ แลกเงิ นจำนวนรวม 676 ล้ำนบำท ซึ่ งออกเป็ น
สกุลเงิ นต่ำงประเทศ โดยสำขำของธนำคำรพำณิ ชย์ต่ำงประเทศ มี อำยุคงเหลื อประมำณ 10 ปี และ
มี เงื่ อ นไขของกำรเวนคื น ตั๋ ว แลกเงิ น ดั ง กล่ ำ วเมื่ อ เกิ ด ผลกระทบจำกเครดิ ต (Credit Event)
กับหลักทรัพย์อำ้ งอิง
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11.7 เงินลงทุนทีต่ ิดภำระผูกพัน
ณ วัน ที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษ ทั ฯมี พ นั ธบัตรรั ฐบำลและรั ฐวิส ำหกิ จ ซึ่ งมี รำคำทุ นหรื อทุ น
ตัด จำหน่ ำ ยจ ำนวน 49,032 ล้ำ นบำท และ 48,190 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ วำงไว้ก ับ นำยทะเบี ย นเพื่ อ เป็ น
หลักทรัพย์ประกันและเงินสำรองตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 34 และ 35
11.8 ผลกำไรจำกเงินลงทุน
ผลกำไรจำกเงินลงทุนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2559
2558
กำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน
เงินลงทุนเพื่อค้ำ
เงินลงทุนเผื่อขำย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
รวมกำไรจำกเงินลงทุน

25,936
2,085,064
208,895
2,319,895

4,131
999,946
159,049
1,163,126

11.9 ผลต่ ำงจำกกำรเปลีย่ นแปลงในมูลค่ ำยุติธรรมสุ ทธิของมูลค่ ำเงินลงทุนเผือ่ ขำย

ส่ วนเกินทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย ณ วันต้นปี
ผลต่ำงจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมสุ ทธิ ของส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้
ผลต่ำงจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมสุ ทธิ
ของส่ วนที่โอนไปกำไรหรื อขำดทุน
ส่ วนเกินกว่ำทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย ณ วันสิ้ นปี
หัก: ภำษีเงินได้
ผลต่ำงจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมสุ ทธิ ของมูลค่ำเงิน
ลงทุนเผื่อขำย - สุ ทธิ จำกภำษี

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2559
2558
4,982,457
6,923,223
5,290,593

(1,047,192)

(2,497,564)
7,775,486
(1,555,098)

(893,574)
4,982,457
(996,491)

6,220,388

3,985,966
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 เงิ นลงทุ นในบริ ษ ทั ย่อยตำมที่ แสดงอยู่ในงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)
ลักษณะ
ธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

นำยหน้ำ
ประกัน
วินำศภัย
ประกันชีวติ

ไทย

24,000

24,000

กัมพูชำ

124,950

-

148,950

24,000

บริ ษทั

บริ ษทั บีแอลเอ อินชัวรันส์
โบรคเกอร์ จำกัด
Bangkok Life Assurance
(Cambodia) Public
Limited Company
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(1)

ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2559
2558

สัดส่ วนเงินลงทุน
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2559
2558
ร้อยละ
ร้อยละ
99
99

52(1)

รำคำทุน
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2559
2558

-

23,760

23,760

108,770

-

132,530

23,760

ตำมที่ระบุใน “ข้อบังคับของบริ ษทั ”

13. เงินให้ ก้ ยู มื และดอกเบีย้ ค้ ำงรับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ยอดคงเหลือของเงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้ำงรับโดยจำแนกอำยุตำมเงิน
ต้นและดอกเบี้ยที่คำ้ งชำระแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)

ระยะเวลำค้ำงชำระ

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกว่ำกำหนดชำระ
น้อยกว่ำ 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก: ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
เงินให้กยู้ มื - สุ ทธิ
(1)

กรมธรรม์ประกันภัย
เป็ นประกัน
ดอกเบี้ย
เงินต้น
ค้ำงรับ (1)
6,291,190
569,387

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2559
เงินให้กยู้ มื
ทรัพย์สินจำนอง
เป็ นประกัน
อื่น ๆ
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย
(1)
เงินต้น
ค้ำงรับ
เงินต้น
ค้ำงรับ (1)
1,537,174
868
15,816
-

6,291,190
6,291,190

37,312
15,301
11,113
4,690
1,605,590
(560)
1,605,030

569,387
569,387

76
63
139
305
1,451
(79)
1,372

130
15,946
15,946

2
2
2

เงินต้น
7,844,180

รวม
ดอกเบี้ย
ค้ำงรับ (1)
570,255

รวม
8,414,435

37,312
15,301
11,113
4,820
7,912,726
(560)
7,912,166

76
63
139
307
570,840
(79)
570,761

37,388
15,364
11,252
5,127
8,483,566
(639)
8,482,927

แสดงรวมเป็ นส่วนหนึ่งของ “รำยได้จำกกำรลงทุนค้ำงรับ - สุ ทธิ ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
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(หน่วย: พันบำท)

ระยะเวลำค้ำงชำระ

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกว่ำกำหนดชำระ
3 - 6 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก: ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะ
สู ญ
เงินให้กยู้ มื - สุ ทธิ
(1)

กรมธรรม์ประกันภัย
เป็ นประกัน
ดอกเบี้ย
เงินต้น
ค้ำงรับ (1)
5,480,866
424,031

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2558
เงินให้กยู้ มื
ทรัพย์สินจำนอง
เป็ นประกัน
อื่น ๆ
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย
(1)
เงินต้น
ค้ำงรับ
เงินต้น
ค้ำงรับ (1)
618,924
945
16,044
-

5,480,866

424,031

22,336
1,101
642,361

107
79
1,131

61
130
16,235

5,480,866

424,031

(560)
641,801

(79)
1,052

16,235

เงินต้น
6,115,834

รวม
ดอกเบี้ย
ค้ำงรับ (1)
424,976

รวม
6,540,810

2
2

22,397
1,231
6,139,462

107
81
425,164

22,504
1,312
6,564,626

2

(560)
6,138,902

(79)
425,085

(639)
6,563,987

แสดงรวมเป็ นส่วนหนึ่งของ “รำยได้จำกกำรลงทุนค้ำงรับ - สุ ทธิ ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

เงินให้กยู้ ืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกันเป็ นเงินให้กยู้ มื แก่ผเู ้ อำประกันภัย โดยให้กใู้ นวงเงินไม่เกิน
มูลค่ำเงินสดของกรมธรรม์ และคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 4.00 - 8.00 ต่อปี ซึ่ งเป็ นอัตรำดอกเบี้ยที่ ได้รับ
กำรอนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบธุ รกิจประกันภัย
เงิ นให้กู้ยืมแก่ พนักงำน กำหนดวงเงิ นกู้ยืมให้แก่ พ นักงำนแต่ละรำยโดยกรณี บุคคลค้ ำประกันด้วยวงเงิ น
สู งสุ ดที่ 0.1 ล้ำนบำท ซึ่ งคิดอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 เงินให้กยู้ ืม
แก่พนักงำนมีจำนวนเงิน 16 ล้ำนบำท และ 16 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
เงินให้กยู้ ืมแก่พนักงำนกรณี มีหลักทรัพย์ค้ ำประกันจำนวนเงินสู งสุ ดที่ 50 เท่ำของเงินเดือนรำยเดือน ซึ่ งคิด
อัตรำดอกเบี้ ยร้ อยละ 5.00 - 6.00 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 เงิ นให้กู้ยืมแก่พนักงำนกรณี มี
หลักทรัพย์ค้ ำประกันมีจำนวนเงิน 50 ล้ำนบำท และ 54 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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14. อสั งหำริมทรัพย์ เพือ่ กำรลงทุน
มูลค่ำตำมบัญชีของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดงั นี้

รำคำทุน
หัก: ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2559
31 ธันวำคม 2558
อำคำรสำนักงำนให้เช่ำ อำคำรสำนักงำนให้เช่ำ
21,303
21,303
(1,421)
(356)
19,882
20,947

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนสำหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่ำตำมบัญชีตน้ ปี
โอนเปลี่ยนประเภทสิ นทรัพย์
ค่ำเสื่ อมรำคำ
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2559
2558
20,947
21,303
(1,065)
(356)
19,882
20,947

มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดงั นี้

อำคำรสำนักงำนให้เช่ำ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2559
31 ธันวำคม 2558
17,137
17,497

มูลค่ำยุติธรรมประเมินโดยผูป้ ระเมินรำคำอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธี วเิ ครำะห์มูลค่ำจำกต้นทุน (Cost Approach)
ส ำหรั บ อำคำรส ำนัก งำนให้ เช่ ำ คื อ กำรประมำณกำรต้น ทุ น ในกำรสร้ ำงอำคำรทดแทนใหม่ ตำมรำคำ
ณ ปั จจุบนั แล้วหักลบด้วยค่ำเสื่ อมรำคำตำมอำยุกำรใช้งำน และบวกด้วยมูลค่ำตลำดของที่ดิน
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั ฯมีรำยได้ค่ำเช่ำจำกอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนจำนวน
1.29 ล้ำนบำท (2558: บริ ษทั ฯไม่มีรำยได้ค่ำเช่ำจำกอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน)
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15. ทีด่ ิน อำคำร และอุปกรณ์
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้
ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุ ง
อำคำร

ที่ดิน
รำคำทุน
1 มกรำคม 2558
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2558
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2559
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2558
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับ
ส่วนที่จำหน่ำย
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
31 ธันวำคม 2558
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับ
ส่วนที่จำหน่ำย
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
31 ธันวำคม 2559
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี

อำคำรชุด

งบกำรเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
สำนักงำน ยำนพำหนะ

ทรัพย์สิน
รอกำรขำย

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง

รวม

166,811
83,416
250,227
544,022
794,249

358,892
44,327
34,637
437,856
7,505
2,640
448,001

36,633
36,633
36,633

494,637
63,500
(19,227)
7,423
546,333
44,066
(15,196)
2,420
577,623

25,975
2,434
(1,293)
27,116
836
(4,450)
23,502

4,400
(4,400)
-

42,546
32,683
(42,060)
33,169
89,890
(5,060)
117,999

1,129,894
226,360
(24,920)
1,331,334
686,319
(19,646)
1,998,007

-

275,397

20,454

430,004

12,961

1,835

-

740,651

-

23,682
299,079

1,832
22,286

(19,135)
36,222
447,091

(869)
3,576
15,668

(1,835)
-

-

(21,839)
65,312
784,124

-

28,150
327,229

1,832
24,118

(14,837)
41,771
474,025

(4,450)
3,853
15,071

-

-

(19,287)
75,606
840,443

31 ธันวำคม 2558

250,227

138,777

14,347

99,242

11,448

-

33,169

547,210

31 ธันวำคม 2559
ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี

794,249

120,772

12,515

103,598

8,431

-

117,999

1,157,564

2558

65,312

2559

75,606
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(หน่วย: พันบำท)

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุ ง
อำคำร

ที่ดิน
รำคำทุน
1 มกรำคม 2558
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2558
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2559
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2558
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับ
ส่วนที่จำหน่ำย
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
31 ธันวำคม 2558
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับ
ส่วนที่จำหน่ำย
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
31 ธันวำคม 2559
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี

อำคำรชุด

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
สำนักงำน ยำนพำหนะ

ทรัพย์สิน
รอกำรขำย

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง

รวม

166,811
83,416
250,227
544,022
794,249

358,892
44,173
34,637
437,702
4,595
2,640
444,937

36,633
36,633
36,633

494,539
63,412
(19,227)
7,423
546,147
42,588
(15,196)
2,420
575,959

25,975
2,434
(1,293)
27,116
836
(4,450)
23,502

4,400
(4,400)
-

42,546
32,683
(42,060)
33,169
89,890
(5,060)
117,999

1,129,796
226,118
(24,920)
1,330,994
681,931
(19,646)
1,993,279

-

275,397

20,454

429,949

12,961

1,835

-

740,596

-

23,659
299,056

1,832
22,286

(19,135)
36,184
446,998

(869)
3,576
15,668

(1,835)
-

-

(21,839)
65,251
784,008

-

27,856
326,912

1,832
24,118

(14,836)
41,493
473,655

(4,450)
3,853
15,071

-

-

(19,286)
75,034
839,756

31 ธันวำคม 2558

250,227

138,646

14,347

99,149

11,448

-

33,169

546,986

31 ธันวำคม 2559
ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี

794,249

118,025

12,515

102,304

8,431

-

117,999

1,153,523

2558

65,251

2559

75,034

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอำคำรและอุปกรณ์ จำนวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่ำเสื่ อม
รำคำหมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่ รำคำทุนเดิ มก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวมีจำนวนเงิ น
ประมำณ 529 ล้ำนบำท และ 501 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (เฉพำะบริ ษ ัทฯ: 529 ล้ำนบำท และ 501 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ)
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯมีที่ดินและอำคำรจำนวนซึ่ งเลิ กใช้งำนแล้วแต่ไม่เข้ำเงื่อนไข
กำรจัด เป็ นสิ น ทรั พ ย์ร อกำรขำย รำคำทุ น เดิ ม ก่ อ นหั ก ค่ ำ เสื่ อ มรำคำสะสมของสิ น ทรั พ ย์มี รำยละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้

ส่ วนปรับปรุ งทรัพย์สินที่เช่ำ
ทรัพย์สินดำเนินงำน
คอมพิวเตอร์
รวม

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2559
31 ธันวำคม 2558
6,579
3,512
1,740
1,727
132
128
8,451
5,367

16. ค่ ำควำมนิยม
ค่ ำ ควำมนิ ย มเกิ ด จำกเมื่ อ วัน ที่ 7 กรกฎำคม 2557 บริ ษ ัท ฯได้ม ำซึ่ งอ ำนำจควบคุ ม ในบริ ษ ัท บี แ อลเอ
อิ น ชัวรั น ส์ โบรกเกอร์ จำกัด (“บริ ษ ัท ย่อ ย”) โดยกำรซื้ อหุ ้ น ทุ น และสิ ท ธิ อ อกเสี ยงในบริ ษ ัท ย่อ ยมู ล ค่ ำ
สิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มำจำกกำรรวมธุ รกิ จน้อยกว่ำสิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ทำให้เกิ ดค่ำควำมนิ ยมจำกกำรซื้ อ
ธุ รกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 งบกำรเงิ นรวมมีค่ำควำมนิ ยมคงเหลื อจำนวน 5.0 ล้ำนบำท และ 5.0
ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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17. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
(หน่วย: พันบำท)

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
รำคำทุน
1 มกรำคม 2558
เพิ่มขึ้น
โอนออก
31 ธันวำคม 2558
เพิ่มขึ้น
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2559
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม
1 มกรำคม 2558
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
31 ธันวำคม 2558
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
31 ธันวำคม 2559
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2558
31 ธันวำคม 2559
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี
2558
2559

งบกำรเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่ำงพัฒนำ

รวม

81,805
20,624
102,429
7,703
654
110,786

577
959
(1,100)
436
218
(654)

82,382
21,583
(1,100)
102,865
7,921
110,786

69,563
9,189
78,752
12,477
91,229

-

69,563
9,189
78,752
12,477
91,229

23,677

436

24,113

19,557

-

19,557
9,189
12,477
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ระหว่ำงพัฒนำ
รำคำทุน
1 มกรำคม 2558
เพิ่มขึ้น
โอนออก
31 ธันวำคม 2558
เพิม่ ขึ้น
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2559
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม
1 มกรำคม 2558
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
31 ธันวำคม 2558
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
31 ธันวำคม 2559
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2558
31 ธันวำคม 2559
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี
2558
2559

รวม

81,805
20,544
102,349
7,035
654
110,038

577
959
(1,100)
436
218
(654)
-

82,382
21,503
(1,100)
102,785
7,253
110,038

69,563
9,185
78,748
12,340
91,088

-

69,563
9,185
78,748
12,340
91,088

23,601

436

24,037

18,950

-

18,950
9,185
12,340

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี คอมพิ วเตอร์ ซอฟต์แวร์ ซ่ ึ งตัดจำหน่ ำยเต็ม
มูลค่ำแล้วแต่ยงั คงใช้งำนอยูโ่ ดยรำคำทุนเดิมก่อนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวมีจำนวนรวม
ประมำณ 65 ล้ำ นบำท และ 56 ล้ำ นบำท ตำมล ำดับ (เฉพำะบริ ษ ัท ฯ: 65 ล้ำ นบำท และ 56 ล้ำ นบำท
ตำมลำดับ)
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18. สิ นทรัพย์/หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอตัดบัญชีและค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
18.1 สิ นทรัพย์/หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี และหนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี ประกอบด้วยผลกระทบทำงภำษีที่เกิดจำก
รำยกำรดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส่ วนเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์/
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ที่แสดงใน\งบกำไรขำดทุนและ
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
31 ธันวำคม 2559 31 ธันวำคม 2558
2559
2558
สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สำรองประกันภัยสำหรับ
สัญญำประกันภัยระยะยำว
สำรองค่ำสิ นไหมทดแทน
สำรองผลประโยชน์พนักงำน
ระยะยำว
อื่น ๆ
สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขำย
อื่น ๆ
หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ /หนีส้ ิ นภำษีเงินได้
รอตัดบัญชี - สุ ทธิ

3,323,959
11,896

3,333,531
13,335

(9,572)
(1,439)

519,341
(5,974)

40,083
644
3,376,582

35,710
353
3,382,929

4,373
291
(6,347)

2,162
98
515,627

553,337
4,647
557,984

996,491
3,519
1,000,010

(443,154)
1,128
(442,026)

(388,154)
3,284
(384,870)

2,818,598

2,382,919

435,679

900,497
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18.2 ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2559
2558
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคล
รำยกำรปรับปรุ งค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี:
ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและกำรกลับรำยกำร
ผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่รับรู ้ในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน

1,962,818
7,338

1,286,285
4,475

(994,350)
975,806

(512,112)
778,648

รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงิ น ระหว่ ำ งก ำไรทำงบัญ ชี ก ับ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยภำษี เงิ น ได้ส ำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่
31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สำมำรถแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)

กำไรทำงบัญชีก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
จำนวนภำษีตำมอัตรำภำษีเงินได้
รำยกำรปรับปรุ งค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคล
ของปี ก่อน
ผลกระทบทำงภำษีสุทธิของรำยได้หรื อ
ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ถือเป็ นรำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำย
ทำงภำษี
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่รับรู ้ในส่วนของกำไร
หรื อขำดทุน

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2559
2558
6,076,184
4,886,799

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2559
2558
6,098,171
4,891,966

15%, 20%
1,215,237

15%, 20%
977,360

20%
1,219,634

20%
978,393

7,338

4,475

7,338

4,475

(246,769)

(203,187)

(251,166)

(204,220)

975,806

778,648

975,806

778,648
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จำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2559
2558
ภำษีเงินได้ที่เกิดจำก
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย
กำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนเผื่อขำยที่โอนไปรับรู ้
ในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัย
ภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นส่วนของ (กำไร) ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

(1,058,119)

209,438

499,513

178,715

(66)
(558,672)

231
388,384

19. สิ นทรัพย์อนื่

หลักประกันตรำสำรอนุพนั ธ์
ค่ำเช่ำอำคำรจ่ำยล่วงหน้ำ
เงินมัดจำ
ลูกหนี้จำกกำรขำยเงินลงทุน
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์อื่น

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2559 31 ธันวำคม 2558 31 ธันวำคม 2559 31 ธันวำคม 2558
264,500
336,000
264,500
336,000
46,204
58,030
46,204
58,030
45,909
48,138
20,037
48,072
286,497
69,705
286,497
69,705
14,142
12,567
14,142
12,567
42,386
22,801
36,271
20,193
699,638
547,241
667,651
544,567
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20. หนีส้ ิ นจำกสั ญญำประกันภัย
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2559
31 ธันวำคม 2558
หนี้ สินตำม
หนี้ สิน
หนี้ สินตำม
หนี้ สิน
สัญญำ
ส่วนที่เอำ
สัญญำ
ส่วนที่เอำ
ประกันภัย ประกันภัยต่อ
สุทธิ
ประกันภัย ประกันภัยต่อ
สุทธิ
233,412,294
- 233,412,294 207,308,208
- 207,308,208

สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว
สำรองค่ำสิ นไหมทดแทน
ค่ำสิ นไหมทดแทนที่ได้รับรำยงำนแล้ว
174,258
ค่ำสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรำยงำน
59,482
สำรองเบี้ยประกันภัย
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
1,134,217
ผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภัยค้ำงจ่ำย
137,008
หนี้สินอื่นตำมกรมธรรม์ประกันภัย
8,181,404
รวมหนี้สินจำกสัญญำประกันภัย
243,098,663

(115,188)
-

59,070
59,482

253,681
66,675

(259,031)
875,186
137,008
8,181,404
(374,219) 242,724,444

1,074,854
154,767
7,992,847
216,851,032

(99,422)
-

154,259
66,675

(272,632)
802,222
154,767
7,992,847
(372,054) 216,478,978

ในระหว่ำงปี 2559 และ 2558 ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯได้เข้ำทำสัญญำประกันภัยต่อเพื่อเป็ นกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยงจำกกำรรับประกันภัย ถึงแม้วำ่ ฝ่ ำยบริ หำรจะบริ หำรควำมเสี่ ยงโดยกำรพิจำรณำภำระควำมเสี ยหำยสุ ทธิ
จำกกำรรับประกัน อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ ำยบริ หำรยังได้เปิ ดเผยภำระหนี้ สินตำมสัญญำประกันทั้งในส่ วนของ
ควำมเสี ยหำยรวมและควำมเสี ยหำยสุ ทธิ
20.1 สำรองประกันภัยสำหรับสั ญญำประกันภัยระยะยำว

ยอดคงเหลือต้นปี
สำรองเพิ่มขึ้นจำกกรมธรรม์ประกันภัยใหม่และกรมธรรม์
ประกันภัยที่ยงั มีผลบังคับ
สำรองลดลงจำกกำรจ่ำยผลประโยชน์ กรมธรรม์ประกันภัย
ขำดอำยุ กำรยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ฯลฯ
สำรองเพิ่มขึ้น (ลดลง) จำกกำรทดสอบควำมเพียงพอของหนี้สิน
ยอดคงเหลือปลำยปี

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2559
2558
207,308,208
177,434,671
33,339,745

35,478,325

(6,890,629)
(345,030)
233,412,294

(5,949,818)
345,030
207,308,208
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20.2 สำรองค่ ำสิ นไหมทดแทน

ยอดคงเหลือต้นปี
ค่ำสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี ปัจจุบนั
ค่ำสิ นไหมทดแทนจ่ำยระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2559
2558
320,356
315,052
1,911,247
1,734,751
(1,997,863)
(1,729,447)
233,740
320,356

20.3 สำรองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ ถือเป็ นรำยได้

ยอดคงเหลือต้นปี
เบี้ยประกันภัยรับสำหรับปี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรำยได้ในปี ปัจจุบนั
ยอดคงเหลือปลำยปี

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2559
2558
1,074,854
1,056,888
3,124,596
2,954,373
(3,065,233)
(2,936,407)
1,134,217
1,074,854
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20.4 ตำรำงค่ ำสิ นไหมทดแทนสุ ทธิ
20.4.1 ตำรำงค่ำสิ นไหมทดแทนก่อนกำรประกันภัยต่อ
(หน่วย: พันบำท)
ปี อุบตั ิเหตุ
ประมำณกำรค่ำสิ นไหม
ทดแทน :
- ณ สิ้ นปี อุบตั ิเหตุ
- หนึ่งปี ถัดไป
- สองปี ถัดไป
- สำมปี ถัดไป
- สี่ ปีถัดไป
- ห้ำปี ถัดไป
ประมำณกำร
ค่ำสิ นไหมทดแทน
สัมบูรณ์
ค่ำสิ นไหมทดแทน
จ่ำยสะสม
รวมสำรอง
ค่ำสิ นไหมทดแทน
ก่อนกำรประกันภัยต่อ

2554

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2555
2556
2557
2558

2559

1,661,423
1,770,080
1,711,240
1,711,240
1,711,240
1,711,240

1,646,403
1,741,024
1,742,386
1,742,386
1,742,386
-

1,544,546
1,642,038
1,645,912
1,645,912
-

1,605,847
1,656,306
1,658,823
-

1,659,465
1,734,315
-

1,701,661
-

17,833

1,775,158

1,743,501

1,647,839

1,663,838

1,750,945

1,888,963

10,488,077

-

(1,771,240)

(1,742,386)

(1,645,912)

(1,658,823)

(1,734,315)

(1,701,661)

(10,254,337)

17,833

3,918

1,115

1,927

5,015

16,630

187,302

233,740

ก่อนปี 2554

รวม

20.4.2 ตำรำงค่ำสิ นไหมทดแทนสุ ทธิ
(หน่วย: พันบำท)
ก่อนปี 2554
ปี อุบตั ิเหตุ
ประมำณกำร
ค่ำสิ นไหมทดแทน:
- ณ สิ้ นปี อุบตั ิเหตุ
- หนึ่งปี ถัดไป
- สองปี ถัดไป
- สำมปี ถัดไป
- สี่ ปีถัดไป
- ห้ำปี ถัดไป
ประมำณกำร
ค่ำสิ นไหมทดแทน
สัมบูรณ์
17,833
ค่ำสิ นไหมทดแทน
จ่ำยสะสม
รวมสำรอง
ค่ำสิ นไหมทดแทนหลัง
17,833
กำรประกันภัยต่อ

2554

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2555
2556
2557
2558

2559

1,661,423
1,770,080
1,711,240
1,711,240
1,711,240
1,711,240

1,646,403
1,741,024
1,742,386
1,742,386
1,742,386
-

1,544,546
1,642,038
1,645,912
1,645,912
-

1,605,847
1,656,306
1,658,823
-

1,659,465
1,734,315
-

1,701,661
-

1,775,158

1,743,501

1,647,839

1,663,838

1,743,141

1,781,579

10,372,889

(1,771,240)

(1,742,386)

(1,645,912)

(1,658,823)

(1,734,315)

(1,701,661)

(10,254,337)

3,918

1,115

1,927

5,015

8,826

79,918

118,552

รวม
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20.5 ข้ อสมมติทสี่ ำคัญ
20.5.1 ข้อสมมติที่ใช้ในกำรวัดมูลค่ำสำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว
บริ ษทั ฯใช้วิธีกำรวัดมูลค่ำหนี้ สินจำกสัญญำประกันภัยระยะยำวด้วยวิธี Net Premium Valuation
(“NPV”) ซึ่ งใช้วธิ ี กำรประมำณกำรกระแสเงินสดจำกเบี้ยประกันภัยและผลประโยชน์จ่ำย ภำยใต้วิธี
NPV บริ ษทั ฯประมำณกำรเบี้ยประกันภัยที่จะได้รับด้วยวิธีกำรทำงคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย และใช้
ข้อสมมติในกำรวัดมูลค่ำโดยคำนึ งถึงอัตรำคิดลด อัตรำกำรเสี ยชีวิต และอัตรำกำรทุพพลภำพ โดยมี
กำรบวกส่ วนเพิ่ม (Margin) สำหรับเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรจัดกำรกรมธรรม์ วิธีกำรนี้ จะไม่มี
กำรใช้ขอ้ สมมติในเรื่ องอัตรำคงอยูข่ องกรมธรรม์ (Persistency rate)
ข้อสมมติที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้
(ก) อัตรำกำรตำย อัตรำกำรเจ็บป่ วย และอัตรำกำรอยูร่ อด
อ้ำงอิ ง ตำรำงมรณะไทยประเภทสำมัญ และประเภทอุ ตสำหกรรม และตำรำงบ ำนำญไทย
ซึ่งเป็ นไปตำมประกำศ คปภ.
(ข) อัตรำคิดลด
อัตรำคิดลดในกำรคำนวณสำรอง ใช้อตั รำดอกเบี้ยไม่สูงกว่ำอัตรำดอกเบี้ยที่ใช้ในกำรกำหนด
อัตรำเบี้ยประกันภัยและไม่สูงกว่ำร้อยละ 6 ต่อปี
20.5.2 ข้อสมมติที่ใช้ในกำรวัดมูลค่ำของสำรองค่ำสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยงั ไม่ได้รับรำยงำน
บริ ษทั ฯได้ประมำณกำรค่ำสิ นไหมทดแทนสำหรับสัญญำระยะสั้นโดยได้คำนึ งค่ำสิ นไหมทดแทน
ที่เกิ ดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับรำยงำน โดยข้อสมมติในกำรคำนวณจะใช้จำกข้อมูลล่ำสุ ดที่บริ ษทั ฯ
ทรำบ ณ วัน ที่ ร ำยงำน ซึ่ งประมำณกำรจำกข้ อ มู ล ที่ เก็ บ จำกในอดี ต และกำรใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ
นักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
20.6 ผลประโยชน์ ตำมกรมธรรม์ ประกันภัยค้ ำงจ่ ำย

เงินค่ำมรณกรรม
เงินครบกำหนด
เงินจ่ำยตำมเงื่อนไขกรมธรรม์
เงินค่ำเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย
รวมผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภัยค้ำงจ่ำย

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2559
31 ธันวำคม 2558
100,209
103,180
29,110
43,085
4,856
4,678
2,833
3,824
137,008
154,767
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20.7 หนีส้ ิ นอืน่ ตำมกรมธรรม์ ประกันภัยค้ ำงจ่ ำย

เงินครบที่ยงั ไม่ชำระจำกกรมธรรม์ประกันภัย
เบี้ยประกันรับล่วงหน้ำ
เจ้ำหนี้กรณี ยกเว้นค่ำเบี้ยประกันภัย
รวมหนี้สินอื่นตำมกรมธรรม์ประกันภัยค้ำงจ่ำย

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2559
31 ธันวำคม 2558
7,456,815
7,296,689
634,337
603,111
90,252
93,047
8,181,404
7,992,847

21. เจ้ ำหนีป้ ระกันภัยต่ อ
ณ วัน ที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษ ทั ฯมี ยอดค้ำ งเจ้ำหนี้ บ ริ ษ ทั ประกันภัยต่ อจำแนกตำมประเภท
หนี้สิน ดังนี้

เบี้ยประกันภัยต่อค้ำงจ่ำย
รวมเจ้ำหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2559
31 ธันวำคม 2558
592,515
495,315
592,515
495,315

22. ผลประโยชน์ พนักงำนค้ ำงจ่ ำย
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2559 31 ธันวำคม 2558 31 ธันวำคม 2559 31 ธันวำคม 2558
สำรองผลประโยชน์พนักงำนระยะยำว
201,806
179,646
200,415
178,550
รวมผลประโยชน์พนักงำนค้ำงจ่ำย
201,806
179,646
200,415
178,550
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จำนวนเงิ นส ำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนัก งำนซึ่ งเป็ นเงิ น ชดเชยพนัก งำนเมื่ อออกจำกงำนและ
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2559
2558
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของ
พนักงำนต้ นปี
ส่วนที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน :
ต้นทุนบริ กำรในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
ตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อ
สมมติดำ้ นประชำกรศำสตร์
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อ
สมมติทำงกำรเงิน
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำก
ประสบกำรณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของ
พนักงำนปลำยปี

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2559
2558

179,646

168,620

178,550

167,734

19,431
6,294

19,284
6,323

19,217
6,256

19,138
6,290

-

(8,390)

-

(8,340)

8,522

6,651

8,477

6,602

(4,985)
(7,102)

(2,717)
(10,125)

(4,983)
(7,102)

(2,749)
(10,125)

201,806

179,646

200,415

178,550

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี ข้ำงหน้ำ เป็ น
จ ำนวนประมำณ 9.0 ล้ำ นบำท (เฉพำะบริ ษ ัท ฯ: จ ำนวน 9.0 ล้ำ นบำท) (2558: จ ำนวน 3.5 ล้ำนบำท
เฉพำะบริ ษทั ฯ: จำนวน 3.5 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำนของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยประมำณ 20 ปี และ 23 ปี ตำมลำดับ (เฉพำะบริ ษทั ฯ: 20 ปี และ 23 ปี
ตำมลำดับ)
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ข้อสมมติที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2559
2558
(ร้อยละต่อปี )
(ร้อยละต่อปี )
อัตรำคิดลดสำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
อัตรำคิดลดสำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น
อัตรำเงินเฟ้ อของรำคำทองรู ปพรรณ
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวน
พนักงำน (ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอำยุของ
พนักงำน)
รำคำทองรู ปพรรณต่อน้ ำหนัก 1 บำท
(บำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559
2558
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )

3.50%

3.75%

3.50%

3.75%

3.50%
5.00%
6.00%

3.75%
6.00%
6.00%

3.50%
5.00%
6.00%

3.75%
6.00%
6.00%

3.20%, 9.30%

3.20%, 9.30%

3.20%, 9.30%

3.20%, 9.30%

21,000

19,000

21,000

19,000

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 สรุ ปได้ดงั นี้

งบกำรเงินรวม

อัตรำคิดลด
อัตรำคิดลด
อัตรำเงินเฟ้ อของรำคำทอง
อัตรำเงินเฟ้ อของรำคำทอง
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน
รำคำทองรู ปพรรณต่อน้ ำหนัก 1 บำท
รำคำทองรู ปพรรณต่อน้ ำหนัก 1 บำท

ข้อสมมติ
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(ร้อยละต่อปี )
0.25%
(0.25%)
1.00%
(1.00%)
0.25%
(0.25%)
10.00%
(10.00%)
10.00%
(10.00%)

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร

จำนวนผลประโยชน์ จำนวนผลประโยชน์
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(5,230)
5,439
2,288
(2,072)
4,662
(4,504)
(7,483)
7,887
3,511
(3,511)

(5,199)
5,408
2,283
(2,067)
4,634
(4,476)
(7,441)
7,842
3,497
(3,497)
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23. หนีส้ ิ นอืน่

ค่ำบำเหน็จค้ำงจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
เบี้ยประกันภัยที่ได้รับเงินแล้วแต่
กรมธรรม์ยงั ไม่อนุมตั ิ
เงินรับรอกำรโอนบัญชี
ภำษีธุรกิจเฉพำะค้ำงจ่ำย
เงินค้ำงจ่ำยจำกกำรซื้ อหลักทรัพย์
ภำษีหกั ณ ที่จ่ำยค้ำงจ่ำย
ผลประโยชน์พนักงำนระยะสั้นค้ำงจ่ำย
อื่น ๆ
รวมหนี้สินอื่น

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2559 31 ธันวำคม 2558 31 ธันวำคม 2559 31 ธันวำคม 2558
682,353
468,619
681,780
468,199
396,966
387,177
397,133
386,076
304,632
116,079
118,241
88,082
40,920
157,857
49,922
1,955,052

301,943
64,634
135,416
51,123
30,248
176,971
24,353
1,640,484

304,632
116,079
118,241
88,082
40,801
156,924
43,563
1,947,235

301,943
64,634
135,416
51,123
30,248
175,957
21,690
1,635,286

24. ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ ว/ส่ วนเกินมูลค่ ำหุ้น
รำยกำรกระทบยอดสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
(หมำยเหตุ 25)
โอนสำรองส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ น
เกณฑ์เป็ นส่ วนเกินมูลค่ำหุ ้นสำมัญจำกกำร
ใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 2
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
(หมำยเหตุ 25)
โอนสำรองส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ น
เกณฑ์เป็ นส่ วนเกินมูลค่ำหุ ้นสำมัญจำกกำร
ใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 2
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

ทุนจดทะเบียน
จำนวนหุ้น
(พันหุ้น)
พันบำท
1,708,000 1,708,000

หุ้นสำมัญที่ออก
และชำระแล้ว
จำนวนหุ้น
(พันหุ้น)
พันบำท
1,697,850 1,697,850

ส่วนเกิน
มูลค่ำหุ้น

สำรองส่ วนทุน
จำกกำรจ่ำยโดย
ใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

พันบำท
2,987,540

พันบำท
103,822

-

-

5,961

5,961

143,059

24,339

1,708,000

1,708,000

1,703,811

1,703,811

89,327
3,219,926

(89,327)
38,834

-

-

2,142

2,142

51,415

11,005

1,708,000

1,708,000

1,705,953

1,705,953

38,516
3,309,857

(38,516)
11,323

49

25. กำรจ่ ำยโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ - ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ที่ประชุ มวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 2 ของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2550 มีมติอนุ มตั ิให้ออกใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 1 ชนิ ดระบุชื่อและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้เพื่อกำรเสนอขำยแก่พนักงำนจำนวน 20 ล้ำนหน่ วย
โดยในรุ่ นที่ 1 มีกำรจัดสรรทั้งสิ้ น 12.85 ล้ำนหน่วย คงเหลือสิ ทธิ ที่ยงั ไม่ได้จดั สรรจำนวน 7.15 ล้ำนหน่ วย
โดยมติของที่ประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้น เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2554 อนุ มตั ิให้ยกเลิ กใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 1
จำนวน 7.15 ล้ำนหน่ วยดังกล่ำว และอนุ มตั ิให้ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 2 ชนิ ดระบุชื่อและโอนเปลี่ยน
มือไม่ได้จำนวน 7.15 ล้ำนหน่ วยแทน และได้มีกำรจัดสรรให้พนักงำนโดยกำหนดให้วนั ที่ 1 เมษำยน 2555
เป็ นวันให้สิทธิ แก่พนักงำนและ/หรื อผูบ้ ริ หำร
รำยละเอียดกำรอนุมตั ิกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่พนักงำนสรุ ปได้ดงั นี้

อนุมตั ิโดยคณะกรรมกำรบริ หำรของบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม 2551
เมื่อวันที่ 11 สิ งหำคม 2552
เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2555
รวม

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

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่ ำวมีอำยุ 5 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อเมื่อพ้นสภำพกำร
เป็ นพนักงำนของบริ ษทั ฯโดยมีอตั รำใช้สิทธิคือ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญได้จำนวน
1 หุ ้น ในรำคำใช้สิทธิ เท่ำกับรำคำ 13.50 บำท สำหรับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 1 และ 35.00 บำท สำหรับ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 2 โดยสำมำรถใช้สิทธิ ครั้งแรกเมื่อครบ 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ
ที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 8 สิ งหำคม 2557 มีมติอนุ มตั ิกำรปรับปรุ งรำคำกำรใช้
สิ ทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกให้แก่พนักงำนทั้ง 2 รุ่ นที่ได้รับผลกระทบจำกกำร
จ่ำยเงินปันผลเป็ นหุ ้น โดยอัตรำกำรใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะถูกปรับจำก 1 ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ต่อ
หุน้ สำมัญ 1 หุน้ เป็ น 1 ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ต่อหุ น้ สำมัญ 1.40 หุน้ และรำคำใช้สิทธิ จะถูกปรับจำก 13.50 บำท
และ 35.00 บำท เป็ น 9.6429 บำท และ 25.00 บำท สำหรับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 1 และใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ รุ่นที่ 2 ตำมลำดับ
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เนื่ องจำกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 2 ได้รับอนุ มตั ิให้ออกโดยที่ประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้นภำยหลังวันที่ 1 มกรำคม
2554 ซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับ ที่ 2 เรื่ องกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์มี ผลบังคับใช้แล้ว
บริ ษทั ฯ จึงได้คำนวณมูลค่ำยุติธรรมของของสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้น ณ วันออกสิ ทธิ เฉลี่ยเท่ำกับ 20.45 บำทต่อหุ ้น เพื่อ
บันทึกค่ำใช้จ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์เพื่อให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดของมำตรฐำนกำรบัญชีดงั กล่ำว
ข้อมูลที่ใช้ในกำรคำนวณมูลค่ำยุติธรรมของสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ สรุ ปได้ดงั นี้
อัตรำเงินปันผลที่คำดหวัง
ควำมผันผวนของรำคำหุน้ ที่คำดกำรณ์
อัตรำดอกเบี้ยปลอดควำมเสี่ ยง
อำยุของสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้
แบบจำลองที่ใช้

- ร้อยละ 1.5
- ร้อยละ 39.9 (ประมำณโดยอ้ำงอิงจำกข้อมูลในอดีตของ
รำคำหุน้ ของบริ ษทั ฯ)
- ร้อยละ 3.51 ถึง ร้อยละ 3.64
- ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อเมื่อ
พ้นสภำพกำรเป็ นพนักงำนของบริ ษทั ฯ
- Black Schole - continuous model

ค่ำใช้จ่ำยพนักงำนในรู ปของกำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ (ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 2) สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีจำนวน 11.0 ล้ำนบำท และ 24.3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
รำยกำรเปลี่ ย นแปลงจำนวนหน่ วยของใบส ำคัญแสดงสิ ท ธิ ในระหว่ำงปี สิ้ น สุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
สรุ ปได้ดงั นี้

จำนวนที่ยงั ไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
ใช้สิทธิ ในระหว่ำงงวด
จำนวนที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

(หน่วย: พันหน่วย)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2559
จำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 2
2,419
(1,807)
612

ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 ผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 2 ได้ใช้สิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญของ
บริ ษทั ฯที่เหลือทั้งหมดจำนวน 4.6 ล้ำนหน่วย ในรำคำใช้สิทธิ หุน้ ละ 25.00 บำท คิดเป็ นเงิน 160 ล้ำนบำท
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ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 2 ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ฯ
จำนวน 1.8 ล้ำนหน่ วย ในรำคำใช้สิ ทธิ หุ้นละ 25.00 บำท คิ ดเป็ นจำนวน 63.2 ล้ำนบำท โดยบริ ษ ทั ฯได้
บันทึกผลเงินรับจำกกำรใช้สิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญดังกล่ำวไว้เป็ น “เงิ นรั บล่ วงหน้ำค่ำหุ ้นจำกกำรใช้ใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ” โดยแสดง ในส่ วนของเจ้ำของ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

ใช้สิทธิ

จำนวนสิ ทธิ
(พันหน่วย)
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิรุ่นที่ 2
ครั้งที่ 5
603
ครั้งที่ 6
300
ครั้งที่ 7
324
ครั้งที่ 8
580
รวม
1,807

รำคำใช้สิทธิ
ต่อหุ ้น
(บำท)
25.00
25.00
25.00
25.00

รวมเงินที่
รับชำระ

21,091
10,483
11,358
42,932

ทุนที่ออกและ
ชำระแล้ว

844
420
454
1,718

ส่ วนเกิน
มูลค่ำหุ ้น

เงินรับล่วงหน้ำ
ค่ำหุ ้นจำกกำรใช้สิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

20,247
10,063
10,904
41,214

20,300
20,300

วันที่จดทะเบียน
เพิ่มทุน

วันที่ตลำด
หลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยรับเป็ น
หลักทรัพย์
จดทะเบียน

27 เมษำยน 2559
27 กรกฎำคม 2559
19 ตุลำคม 2559
19 มกรำคม 2560

9 พฤษภำคม 2559
3 สิ งหำคม 2559
27 ตุลำคม 2559
26 มกรำคม 2560

26. สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กำไรสุ ท ธิ ป ระจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ น ส ำรองไม่ น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของก ำไรสุ ท ธิ ป ระจำปี หัก ด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรอง
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปั นผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสำรองตำมกฎหมำยไว้
ครบถ้วนแล้ว
27. ส่ วนงำนดำเนินงำน
บริ ษทั ฯนำเสนอข้อมูลส่ วนงำนดำเนิ นงำนในรู ปแบบเช่ นเดี ยวกับกำรรำยงำนข้อมูลตำมประเภทกำรรั บ
ประกัน ภัย ที่ ต้อ งรำยงำนแก่ ค ณะกรรมกำรก ำกับ และส่ ง เสริ ม กำรประกอบธุ รกิ จประกัน ภัย (“คปภ.”)
เนื่ องจำกฝ่ ำยบริ หำรเห็ นว่ำ บริ ษทั ฯดำเนิ นธุ รกิ จหลักในส่ วนงำนดำเนิ นงำนที่รำยงำนเพียงส่ วนงำนเดี ยว
คือธุ รกิจประกันชีวิต และดำเนิ นธุ รกิจในเขตภูมิศำสตร์ เดียว คือ ประเทศไทย และได้ทำกำรประเมินผลกำร
ปฏิ บ ตั ิ งำนของส่ วนงำนโดยพิ จำรณำจำกกำไรหรื อขำดทุ นจำกกำรดำเนิ นงำนซึ่ งวัดมูล ค่ำโดยใช้เกณฑ์
เดียวกับที่ใช้ในกำรรำยงำนข้อมูลตำมประเภทกำรรับประกันภัยที่รำยงำนต่อคปภ. ทั้งนี้ รำยกำรที่นำเสนอ
ในส่ วนงำนดำเนิ นงำนนี้ สอดคล้องกับ รำยงำนภำยในของบริ ษ ัท ฯที่ ผูม้ ี อำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำร
ดำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กบั ส่ วนงำน
และประเมินผลกำรดำเนิ นงำนของส่ วนงำน ทั้งนี้ ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯ
คือ กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
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ข้อมูลส่ วนงำนดำเนินงำนตำมที่กล่ำวไว้ขำ้ งต้นสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)

ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวติ
ประเภทดั้งเดิม
- แบบไม่มี
ส่ วนร่ วมใน
เงินปันผล
รำยได้จำกกำรรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
หัก: สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือ
เป็ นรำยได้เพิ่มขึ้นจำกปี ก่อน
รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำ
ประกันภัยระยะยำวเพิ่มขึ้น
จำกปี ก่อน
ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรม์
และค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำร
ผลประโยชน์
ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทน
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
ค่ำใช้จ่ำยส่ งเสริ มกำรขำย
เงินสมทบสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบ
ธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันชีวติ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น
รวมค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวติ
ประเภทบำนำญ
- แบบไม่มี
ประกัน
ส่ วนร่ วมใน
อุบตั ิเหตุ
เงินปันผล
ส่ วนบุคคล
อื่น ๆ

รวม

42,456,154
(729,533)
41,726,621

838,512
838,512

38,191
38,191

-

43,332,857
(729,533)
42,603,324

(71,683)
41,654,938

838,512

(1,283)
36,908

-

(72,966)
42,530,358

25,330,372

773,714

-

-

26,104,086

16,467,789

60,658

-

-

16,528,447

1,238,097
2,979,088
435,896

178,860
8,769

5,793
873
386

6,098
755

1,243,890
3,164,919
445,806

73,265
42,442
34,405
46,601,354

1,474
854
692
1,025,021

65
38
30
7,185

6,853

74,804
43,334
35,127
47,640,413
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(หน่วย: พันบำท)

ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวติ
ประเภทดั้งเดิม
- แบบไม่มี
ส่ วนร่ วมใน
เงินปันผล
รำยได้จำกกำรรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก: สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่
ถือเป็ นรำยได้ลดลงจำกปี ก่อน
รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำ
ประกันภัยระยะยำวเพิ่มขึ้นจำก
ปี ก่อน
ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรม์
และค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำร
ผลประโยชน์
ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทน
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
ค่ำใช้จ่ำยส่ งเสริ มกำรขำย
เงินสมทบสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบ
ธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันชีวติ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น
รวมค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวติ
ประเภทบำนำญ
- แบบไม่มี
ประกัน
ส่ วนร่ วมใน
อุบตั ิเหตุ
เงินปันผล
ส่ วนบุคคล
อื่น ๆ

รวม

44,019,795
(677,574)
43,342,221

783,605
783,605

36,815
36,815

-

44,840,215
(677,574)
44,162,641

11,393
43,353,614

783,605

951
37,766

-

12,344
44,174,985

29,114,795

758,742

-

-

29,873,537

14,137,467

12,242

-

-

14,149,709

1,238,091
2,795,356
427,623

53,549
7,727

2,386
942
372

5,158
207

1,240,477
2,855,005
435,929

79,372
44,001
31,991
47,868,696

1,443
800
578
835,081

70
39
28
3,837

5,365

80,885
44,840
32,597
48,712,979
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28. ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำน

ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่และอุปกรณ์
ค่ำภำษีอำกร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนอื่น
รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม
2559
2558
(ปรับปรุ งใหม่)
918,798
931,870
179,528
162,424
8,498
5,830
671,211
695,527
1,778,035
1,795,651

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม
2559
2558
(ปรับปรุ งใหม่)
910,754
926,692
174,630
161,966
6,123
5,830
659,199
695,241
1,750,706
1,789,729

29. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม
2559
2558
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัย
ระยะยำวเพิ่มขึ้นจำกปี ก่อน
ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรม์ประกันภัย
ค่ำสิ นไหมทดแทน - สุทธิ
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำคำร สถำนที่และอุปกรณ์
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น

26,104,086
16,528,447
1,243,890
3,164,919
918,798
179,528
599,071

29,873,537
14,149,709
1,240,477
2,855,005
931,870
162,424
594,251

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม
2559
2558
26,104,086
16,528,447
1,243,890
3,158,821
910,754
174,630
598,316

29,873,537
14,149,709
1,240,477
2,849,847
926,692
161,966
594,044
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30. กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริ ษทั และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ ยงชี พขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยง
ชี พ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริ ษทั และพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็ นรำยเดื อนในอัตรำร้ อยละ 5 ถึง 10
ของเงินเดือนซึ่ งขึ้นอยูก่ บั อำยุงำนของพนักงำน กองทุนสำรองเลี้ยงชี พนี้ บริ หำรโดยผูจ้ ดั กำรกองทุนที่ได้รับ
อนุ ญำตจำกกระทรวงกำรคลัง และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบี ยบว่ำด้วย
กองทุนของกลุ่ มบริ ษทั ในระหว่ำงปี 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้จ่ำยเงิ นสมทบเข้ำกองทุ น
สำรองเลี้ ยงชี พเป็ นจำนวนเงิน 39 ล้ำนบำท และ 37 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (เฉพำะบริ ษทั ฯ: 39 ล้ำนบำท และ
37 ล้ำนบำท ตำมลำดับ)
31. ผลกำไร (ขำดทุน) จำกกำรปรับมูลค่ ำยุติธรรม
(หน่วย: พันบำท)

กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจำกกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุนเพื่อค้ำ
กำไร (ขำดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจำกสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำ
กำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน
รวมกำไร (ขำดทุน) จำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2559
2558
8,560
16,903
11,081
(99,581)
(79,940)

(72,468)
135,451
79,886
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32. ผลกระทบทำงภำษีทเี่ กีย่ วข้ องกับแต่ ละองค์ ประกอบของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

ผลกำไร (ขำดทุน)
จำกกำรวัดมูลค่ำ
เงินลงทุนเผื่อขำย
ผลกำไร (ขำดทุน)
จำกกำรประมำณกำรตำม
หลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัยสำหรับ
โครงกำรผลประโยชน์
พนักงำน
รวม

จำนวน
ก่อนภำษี

2559
รำยได้
(ค่ำใช้จ่ำย)
ภำษี

จำนวน
ก่อนภำษี

2558
รำยได้
(ค่ำใช้จ่ำย)
ภำษี

จำนวนสุทธิ
จำกภำษี

จำนวน
สุทธิจำกภำษี

2,793,028

(558,606)

2,234,422

(1,940,765)

388,153

(1,552,612)

298
2,793,326

(66)
(558,672)

232
2,234,654

(1,186)
(1,941,951)

231
388,384

(955)
(1,553,567)
(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

ผลกำไร (ขำดทุน)
จำกกำรวัดมูลค่ำ
เงินลงทุนเผื่อขำย
ผลกำไร (ขำดทุน)
จำกกำรประมำณกำรตำม
หลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัยสำหรับ
โครงกำรผลประโยชน์
พนักงำน
รวม

จำนวน
ก่อนภำษี

2559
รำยได้
(ค่ำใช้จ่ำย)
ภำษี

จำนวน
ก่อนภำษี

2558
รำยได้
(ค่ำใช้จ่ำย)
ภำษี

จำนวนสุทธิ
จำกภำษี

จำนวน
สุทธิจำกภำษี

2,793,028

(558,606)

2,234,422

(1,940,765)

388,153

(1,552,612)

328
2,793,356

(66)
(558,672)

262
2,234,684

(1,155)
(1,941,920)

231
388,384

(924)
(1,553,536)
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33. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในกำรพิ จำรณำควำมสั ม พัน ธ์ ระหว่ำงกิ จกำรที่ เกี่ ย วข้องกัน แต่ ล ะรำยกำรบริ ษ ัท ฯค ำนึ งถึ ง เนื้ อ หำของ
ควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรู ปแบบทำงกฎหมำย
ลักษณะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริ ษทั ฯกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
รำยชื่อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั สรชัยวิวฒั น์ จำกัด
บริ ษทั ไทยรี ประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั โรงพยำบำลบำรุ งรำษฎร์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั น้ ำตำลรำชบุรี จำกัด
บริ ษทั นำรำยณ์ร่วมพิพฒั น์ จำกัด

ประเภทกิจกำร
ธนำคำร
ประกันภัย
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
ประกันชีวิต
กำรแพทย์
อุตสำหกรรม
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์

บริ ษทั อำคำรกรุ งเทพธุรกิจ (1987) จำกัด
บริ ษทั ทริ ส คอร์ปอเรชัน่ จำกัด
บริ ษทั ยูเนี่ยนอุตสำหกรรมสิ่ งทอ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อำหำร จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ไทคอน อินดัสเทรี ยล คอนเน็คชัน่ จำกัด
(มหำชน)
บริ ษทั อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั อำเซี ยคลังสิ นค้ำ จำกัด
บริ ษทั เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน่ ซิ สเทม จำกัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนรวม บัวหลวง
จำกัด(1)
บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
Asia Insurance Company Limited(1)
บริ ษทั บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
บริ ษทั บำงปะอิน กอล์ฟ จำกัด
บริ ษทั บำงกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จำกัด
บริ ษทั สมิติเวช จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ทีเอ็ม ดี ไซน์ จำกัด

ให้เช่ำทรัพย์สิน
ธุรกิจบริ กำร
อุตสำหกรรม
ธุรกิจกำรเกษตร
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์

Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public
Limited Company

ประกันชีวิต

(1)

ปิ โตรเคมีและเคมีภณั ฑ์
ให้เช่ำทรัพย์สิน
พำณิ ชย์
จัดกำรกองทุน
หลักทรัพย์
ประกันภัย
นำยหน้ำประกันวินำศภัย
ธุรกิจบริ กำร
ธุรกิจบริ กำร
กำรแพทย์
ธุรกิจบริ กำร

ควำมสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ
มีผถู ้ ือหุน้ บำงส่ วนร่ วมกัน
กำรถือหุน้ และมีกรรมกำรบำงส่ วนร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ บำงส่ วนร่ วมกัน
มีกรรมกำรบำงส่ วนร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ บำงส่ วนร่ วมกัน
มีกรรมกำรบำงส่ วนร่ วมกัน
ถือหุน้ โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
ของบริ ษทั ฯ
มีผถู ้ ือหุน้ บำงส่ วนร่ วมกัน
มีกรรมกำรบำงส่ วนร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ บำงส่ วนร่ วมกัน
มีกรรมกำรบำงส่ วนร่ วมกัน
ถือหุน้ โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
ของบริ ษทั ฯ
มีกรรมกำรบำงส่ วนร่ วมกัน
ถือหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของบริ ษทั ฯ
มีกรรมกำรบำงส่ วนร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมกำรบำงส่ วนร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อยของผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของบริ ษทั ฯ
มีกรรมกำรบำงส่ วนร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อย
มีผถู ้ ือหุน้ บำงส่ วนร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ บำงส่ วนร่ วมกัน
มีกรรมกำรบำงส่ วนร่ วมกัน
ถือหุน้ โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
ของบริ ษทั ฯ
เป็ นบริ ษทั ย่อย

ถือหุ ้นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันจนถึงวันที่ 29 พฤศจิ กำยน 2559 เนื่องจำกบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีกรรมกำรร่ วมกันกับ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนรวม
บัวหลวง จำกัด และ Asia Insurance Company Limited ตั้งแต่วนั ดังกล่ำวแล้ว
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ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี รำยกำรธุ รกิ จที่ สำคัญกับ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุ รกิจดังกล่ำวเป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำง
บริ ษทั ฯและกิจกำรเหล่ำนั้น ซึ่ งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2559
2558
บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ยประกันภัยต่อจ่ำย
ดอกเบี้ยรับ - เงินฝำกธนำคำร ตัว๋ สัญญำ
ใช้เงินและหุน้ กู้
ดอกเบี้ยรับ - เงินให้กยู้ มื โดยมีทรัพย์สิน
จำนองเป็ นประกัน
เงินปันผลรับ
รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำร
รำยได้ค่ำธรรมเนียมนำยหน้ำซื้อขำย
หลักทรัพย์
กำไร (ขำดทุน) จำกสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
และแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
ค่ำสิ นไหมรับคืน
ค่ำสิ นไหมจ่ำยและค่ำตรวจสุ ขภำพ
ค่ำธรรมเนียมธนำคำร
ค่ำเบี้ยประกันภัยจ่ำย
ค่ำเช่ำอำคำรและค่ำบริ กำร

ค่ำบริ กำรอื่น ๆ

6,322
78,528
574,484

6,670
643,487

7,106

8,482

417,347
11,772

304,952
6,267

34,405

30,902

(66,402)

364,224

1,332,848

1,200,940

124,856
50,719
119,981

46,453
103,769

2,362
69,743

2,774
71,122

2,742

710

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย
เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย
อัตรำเดียวกับสถำบันกำรเงินและบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องกันคิดให้กบั ลูกค้ำทัว่ ไป
อัตรำเดียวกับอัตรำที่บริ ษทั ฯคิดให้กบั ผู้
กูย้ มื ทัว่ ไปที่มีทรัพย์สินจำนอง
ตำมที่ประกำศจ่ำย
อัตรำตำมสัญญำที่ตกลงกันโดยคิดค่ำเช่ำ
และค่ำบริ กำรต่อตำรำงเมตรต่อเดือน
เป็ นปกติทำงกำรค้ำของธุรกิจนำยหน้ำซื้อขำย
หลักทรัพย์
เป็ นไปตำมเงื่อนไขสัญญำ
อัตรำตำมสัญญำที่ตกลงกันโดยคิดเป็ น
อัตรำร้อยละต่อเบี้ยประกันภัยรับ
เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย
เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย
อัตรำเดียวกับสถำบันกำรเงินและบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องกันคิดให้กบั ลูกค้ำทัว่ ไป
เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย
สำหรับอำคำรสำนักงำนใหญ่ค่ำเช่ำตำรำง
เมตรละประมำณ 90 บำทต่อเดือน ค่ำบริ กำร
ตำรำงเมตรละประมำณ 29 บำทต่อเดือน
ตำมสัญญำเช่ำระยะยำว และค่ำเช่ำตำรำง
เมตรละประมำณ 44 บำท 138 บำทต่อเดือน
และค่ำบริ กำรตำรำงเมตรละประมำณ 91
บำท 307 บำทต่อเดือน
สำหรับอำคำรเช่ำของสำขำค่ำเช่ำตำรำง
เมตรละประมำณ 100 บำท 150 บำท 188
บำทและ 315 บำทต่อเดือนและค่ำบริ กำร
ตำรำงเมตรละประมำณ 342 บำทและ 200
บำทต่อเดือน
เป็ นตำมเงื่อนไขสัญญำและเป็ นรำคำที่คิดกับ
สมำชิกในอัตรำโดยทัว่ ไป
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2559
2558
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษัทย่ อย
เบี้ยประกันภัยรับ
รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำร
บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ยประกันภัยต่อจ่ำย
ดอกเบี้ยรับ - เงินฝำก
ธนำคำร ตัว๋ สัญญำใช้เงินและหุน้ กู้
ดอกเบี้ยรับ - เงินให้กยู้ มื โดยมีทรัพย์สิน
จำนองเป็ นประกัน
เงินปันผลรับ
รำยได้ค่ำธรรมเนียมนำยหน้ำซื้อ
ขำยหลักทรัพย์
กำไร (ขำดทุน) จำกสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
และแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
ค่ำสิ นไหมรับคืน
ค่ำสิ นไหมจ่ำยและค่ำตรวจสุ ขภำพ
ค่ำธรรมเนียมธนำคำร
ค่ำเบี้ยประกันภัยจ่ำย
ค่ำเช่ำอำคำรและค่ำบริ กำร

ค่ำบริ กำรอื่น ๆ

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

62
505

459

เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย
อัตรำตำมสัญญำที่ตกลงกันโดยคิดค่ำเช่ำ
และค่ำบริ กำรต่อตำรำงเมตรต่อเดือน

6,322
78,528
574,444

6,670
643,476

7,106

8,482

417,347
34,405

304,952
30,902

(66,402)

364,224

เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย
เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย
อัตรำเดียวกับสถำบันกำรเงินและบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องกันคิดให้กบั ลูกค้ำทัว่ ไป
อัตรำเดียวกับอัตรำที่บริ ษทั ฯคิดให้กบั
ผูก้ ยู้ มื ทัว่ ไปที่มีทรัพย์สินจำนอง
ตำมที่ประกำศจ่ำย
เป็ นปกติทำงกำรค้ำของธุรกิจนำยหน้ำ
ซื้อขำยหลักทรัพย์
เป็ นไปตำมเงื่อนไขสัญญำ

1,332,848

1,200,940

124,856
50,719
119,886

46,453
103,696

2,360
69,743

2,774
71,122

2,742
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อัตรำตำมสัญญำที่ตกลงกันโดยคิดเป็ น
อัตรำร้อยละต่อเบี้ยประกันภัยรับ
เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย
เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย
อัตรำเดียวกับสถำบันกำรเงินและบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องกันคิดให้กบั ลูกค้ำทัว่ ไป
เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย
สำหรับอำคำรสำนักงำนใหญ่ค่ำเช่ำตำรำง
เมตรละประมำณ 90 บำทต่อเดือน
ค่ำบริ กำรตำรำงเมตรละประมำณ 29 บำท
ต่อเดือน ตำมสัญญำเช่ำระยะยำว และค่ำ
เช่ำตำรำงเมตรละประมำณ 44 บำท 138
บำทต่อเดือน และค่ำบริ กำรตำรำงเมตรละ
ประมำณ 91 บำท 307 บำทต่อเดือน
สำหรับอำคำรเช่ำของสำขำค่ำเช่ำตำรำงเมตร
ละประมำณ 100 บำท 150 บำท 188 บำท
และ 315 บำทต่อเดือน และค่ำบริ กำร
ตำรำงเมตรละประมำณ 342 บำทและ 200
บำทต่อเดือน
เป็ นตำมเงื่อนไขสัญญำและเป็ นรำคำที่คิด
กับสมำชิกในอัตรำโดยทัว่ ไป

ส ำหรั บ ปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 ธั น วำคม 2559 และ 2558 เบี้ ยประกัน ภัย รั บ จำกช่ อ งทำงกำรจัด จ ำหน่ ำ ย
Bancassurance มีจำนวนโดยประมำณร้อยละ 62.03 และร้อยละ 65.33 ของเบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ ตำมลำดับ
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันมีรำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2559
2558
บริษัทย่ อย
หนี้สินอื่น
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
อื่น ๆ
รวมหนี้สินอื่น
บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
(รวมอยูใ่ นเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด)
สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนเพื่อค้ำ - รำคำทุน
หน่วยลงทุนในประเทศ
รวมเงินลงทุนเพื่อค้ำ - รำคำทุน
บวก: กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รวมเงินลงทุนเพื่อค้ำ - มูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนเผื่อขำย - รำคำทุน
ตรำสำรทุนในประเทศ
หน่วยลงทุนในประเทศ
รวมเงินลงทุนเผื่อขำย - รำคำทุน
บวก: กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รวมเงินลงทุนเผื่อขำย - มูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด - รำคำทุน/
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด - รำคำทุน/
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
เงินลงทุนทัว่ ไป - ตรำสำรทุนต่ำงประเทศ
เงินให้กยู้ มื
รวมสิ นทรัพย์ลงทุน

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2559
2558

-

-

659
66
725

846
66
912

1,930,536

4,127,677

1,919,132

4,113,889

-

17,016
17,016
1,971
18,987

-

17,016
17,016
1,971
18,987

2,024,654
3,558,734
5,583,388
1,710,711
7,294,099

2,102,720
3,159,930
5,262,650
2,216,690
7,479,340

2,024,654
3,558,734
5,583,388
1,710,711
7,294,099

2,102,720
3,159,930
5,262,650
2,216,690
7,479,340

3,955,000
6,327,666

4,105,000
5,898,909

3,955,000
6,327,666

4,105,000
5,898,909

10,282,666
1,167
96,868
17,674,800

10,003,909
11,167
119,162
17,632,565

10,282,666
1,167
96,868
17,674,800

10,003,909
11,167
119,162
17,632,565
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งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2559
2558
บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่ อ)
เงินค้ำงรับจำกกำรประกันภัยต่อ
ลูกหนี้ตำมสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำและแลกเปลี่ยน
เงินตรำต่ำงประเทศ
สิ นทรัพย์อื่น
รำยได้คำ้ งรับ
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
รวมสิ นทรัพย์อื่น
เงินค้ำงจ่ำยจำกกำรประกันภัยต่อ
ค่ำสิ นไหมทดแทนค้ำงจ่ำย
เจ้ำหนี้ตำมสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำและแลกเปลี่ยน
เงินตรำต่ำงประเทศ
หนี้สินอื่น
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จค้ำงจ่ำย
ค่ำเช่ำอำคำรและค่ำบริ กำรค้ำงจ่ำย
รวมหนี้สินอื่น

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2559
2558

175,965

-

175,965

-

4,585,297

3,329,930

4,585,297

3,329,930

3,176
46,405
49,581

58,471
58,471

46,405
46,405

58,471
58,471

123,055
1,873

6,837

123,055
1,873

6,837

4,899,075

3,732,423

4,899,075

3,732,423

279,202
8,126
287,328

191,756
4,725
196,481

279,202
1,766
280,968

191,756
234
191,990

ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรสำคัญ
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวัน ที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษ ัทฯและบริ ษ ัท ย่อยมี ค่ ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
พนักงำนที่ให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ผลประโยชน์ที่จ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
(หมำยเหตุ 25)
รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรสำคัญ

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม
2559
2558
45,353
44,668
356
2,369
3,489
49,198

6,046
53,083

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม
2559
2558
45,353
44,668
274
2,011
3,489
49,116

6,046
52,725
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รำยละเอี ย ดของใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้ น สำมัญ ของบริ ษ ัท ฯที่ จดั สรรให้ แก่ พ นัก งำนได้แสดงไว้ใ น
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 25
34. หลักทรัพย์ประกันวำงไว้กบั นำยทะเบียน
ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2559 และ 2558 บริ ษั ท ฯได้ ว ำงหลั ก ทรั พ ย์ ป ระกั น ไว้ก ั บ นำยทะเบี ย นตำม
พระรำชบัญญัติประกันชีวติ ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)

พันธบัตรรัฐวิสำหกิจ

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2559
31 ธันวำคม 2558
รำคำทุน/รำคำ
รำคำทุน/รำคำ
ทุนตัดจำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรม ทุนตัดจำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรม
20,000
24,434
20,000
23,928

35. ทรัพย์สินทีจ่ ัดสรรไว้เป็ นเงินสำรองวำงไว้กบั นำยทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯได้วำงหลักทรัพย์ไว้เป็ นเงินสำรองประกันภัยกับนำยทะเบียน
ตำมพระรำชบัญญัติประกันชีวติ ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)

พันธบัตรรัฐบำล
พันธบัตรรัฐวิสำหกิจ
รวม

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2559
31 ธันวำคม 2558
รำคำทุน/รำคำ
รำคำทุน/รำคำ
ทุนตัดจำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรม ทุนตัดจำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรม
42,811,914
48,139,566
41,970,820
46,960,565
6,199,704
6,902,127
6,199,413
7,053,062
49,011,618
55,041,693
48,170,233
54,013,627

36. เงินสมทบกองทุนประกันชี วติ

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันชีวิตสะสมต้นปี
เงินสมทบกองทุนประกันชีวิตระหว่ำงปี
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันชีวิตสะสมปลำยปี

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2559
2558
256,456
211,616
43,333
44,840
299,789
256,456
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37. กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ น้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงงวด
กำไรต่อหุ ้นปรับลดคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยผลรวมของจำนวนถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ ำหนักของหุ ้นสำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงงวดกับจำนวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ ้นสำมัญที่บริ ษทั ฯอำจต้องออกเพื่อแปลงหุ น้ สำมัญเทียบเท่ำปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ น
หุ น้ สำมัญ โดยสมมติวำ่ ได้มีกำรแปลงเป็ นหุ น้ สำมัญ ณ วันต้นงวดหรื อ ณ วันออกหุ น้ สำมัญเทียบเท่ำ
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนและกำไรต่อหุ ้นปรับลดสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 แสดงกำร
คำนวณได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
จำนวนหุ้นสำมัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
(พันหุ้น)
2559
2558
(ปรับปรุ งใหม่)

กำไรสำหรับปี
(พันบำท)
2559
2558
กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กำไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ฯ
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ ำปรับลด
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่ นที่ 2
กำไรต่ อหุ้นปรับลด
กำไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสำมัญ
สมมติวำ่ มีกำรแปลงเป็ นหุ้นสำมัญ
จำกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

5,110,300

4,108,203

1,704,992

1,701,676

-

-

691

4,745

5,110,300

4,108,203

1,705,683

1,706,421

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำนวนหุ้นสำมัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
(พันหุ้น)
2559
2558
(ปรับปรุ งใหม่)

กำไรสำหรับปี
(พันบำท)
2559
2558
กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กำไรสำหรับปี
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ ำปรับลด
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่ นที่ 2
กำไรต่ อหุ้นปรับลด
กำไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสำมัญ
สมมติวำ่ มีกำรแปลงเป็ นหุ้นสำมัญ
จำกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

5,122,365

4,113,318

1,704,992

1,701,676

-

-

691

4,745

5,122,365

4,113,318

1,705,683

1,706,421

กำไรต่อหุ้น
(บำท)
2559

2558
(ปรับปรุ งใหม่)

3.00

2.41

3.00

2.41

กำไรต่อหุ้น
(บำท)
2559

2558
(ปรับปรุ งใหม่)

3.00

2.42

3.00

2.41
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38. เงินปันผลจ่ ำย
เงินปั นผลจ่ำยที่ประกำศจ่ำยในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย
อนุมตั ิโดย

จำนวนเงินปันผลรวม
(ล้ำนบำท)

มติที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2559 และอนุมตั ิ
โดย คปภ. เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2559
เงิ น ปั น ผล ระห ว่ ำ งกำลจำก ผลกำร มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
ดำเนิ นงำนสำหรั บงวดหกเดือนสิ้ นสุ ด เมื่อวันที่ 9 สิ งหำคม 2559 และอนุมตั ิ
วันที่ 30 มิถุนำยน 2559
โดย คปภ. เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2559
รวมเงินปันผลจ่ ำยในระหว่ ำงปี 2559

จำนวนเงินปันผล
ต่อหุน้
(บำท)

เงินปันผลประจำปี สำหรับปี 2558

มติที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2558 และอนุมตั ิ
โดย คปภ. เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2558
เงิ น ปั น ผล ระห ว่ ำ งกำลจำก ผลกำร มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
ดำเนิ นงำนสำหรั บงวดหกเดือนสิ้ นสุ ด เมื่อวันที่ 11 สิ งหำคม 2558 และอนุมตั ิ
วันที่ 30 มิถุนำยน 2558
โดย คปภ. เมื่อวันที่ 3 กันยำยน 2558
รวมเงินปันผลจ่ ำยในระหว่ ำงปี 2558

544

0.32

545
1,089

0.32
0.64

781

0.46

544
1,325

0.32
0.78

เงินปันผลประจำปี สำหรับปี 2557

39. ภำระผูกพัน
39.1 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัท ย่อยได้เข้ำท ำสั ญ ญำเช่ ำดำเนิ น งำนที่ เกี่ ย วข้องกับ กำรเช่ ำพื้ น ที่ ในอำคำร รถยนต์และ
อุปกรณ์ อำยุของสัญญำมีระยะเวลำประมำณ 3 ถึ ง 25 ปี สำหรับกำรเช่ ำพื้นที่ ในอำคำร และประมำณ 1 ถึ ง 5 ปี
สำหรับกำรเช่ำรถยนต์และอุปกรณ์ สัญญำดังกล่ำวเป็ นสัญญำที่บอกเลิกไม่ได้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้ น
ภำยใต้สัญญำเช่ำดำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)

1 ปี
สัญญำเช่ำดำเนินงำน
สัญญำบริ กำร
รวม

65.07
13.36
78.43

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
จ่ำยชำระภำยใน
1 - 5 ปี
63.15
0.05
63.20

รวม
128.22
13.41
141.63
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(หน่วย: ล้ำนบำท)

1 ปี
สัญญำเช่ำดำเนินงำน
สัญญำบริ กำร
รวม

88.2
13.5
101.7

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
จ่ำยชำระภำยใน
1 - 5 ปี
72.0
72.0

รวม
160.2
13.5
173.7
(หน่วย: ล้ำนบำท)

1 ปี
สัญญำเช่ำดำเนินงำน
สัญญำบริ กำร
รวม

64.91
13.34
78.25

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
จ่ำยชำระภำยใน
1 - 5 ปี
62.77
62.77

รวม
121.68
13.34
141.02
(หน่วย: ล้ำนบำท)

1 ปี
สัญญำเช่ำดำเนินงำน
สัญญำบริ กำร
รวม

88.6
13.5
102.1

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
จ่ำยชำระภำยใน
1 - 5 ปี
71.5
71.5

รวม
160.1
13.5
173.6

39.2 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯอำจต้องฝำกเงินในอนำคตจำกเงื่อนไขกำรลงทุนตำมหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินข้อที่ 11.6 (ก) และ 11.6 (ข) ซึ่งสรุ ปได้ดงั นี้

จ่ำยภำยใน
1 ปี
2 - 5 ปี

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2559 31 ธันวำคม 2558
1,200,000
1,010,000
600,000
900,000
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40. คดีฟ้องร้ อง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯ มี คดี ถูกฟ้ องร้ องเรี ยกค่ำเสี ยหำยและคดี ควำมยังไม่สิ้นสุ ด
จำนวนรวมประมำณ 60 ล้ำนบำท และ 48 ล้ำนบำท ตำมลำดับ จำกกำรเป็ นผูร้ ับประกันภัย บริ ษทั ฯยังไม่ได้
ตั้งส ำรองเผื่อ ควำมเสี ย หำยจำกคดี ค วำมดัง กล่ ำว เนื่ องจำกยังคงมี ค วำมไม่ แน่ น อนเกี่ ย วกับ ผลของกำร
พิจำรณำคดี
41. กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้วิธีรำคำตลำดเป็ นเทคนิ คในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ ซึ่ งมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิ นกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลำดที่ มีสภำพคล่อง
หรื อไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่ มีสภำพคล่องได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะใช้วิธีรำคำทุ น
หรื อ วิธีรำยได้เป็ นเทคนิคในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวแทน
ลำดับชั้ นของมูลค่ ำยุติธรรม
ในกำรนำเทคนิ คกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมข้ำงต้นมำใช้ กิ จกำรต้องใช้ขอ้ มูลที่ สำมำรถสังเกตได้ (observable
inputs) ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์ที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมให้มำกที่สุด
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง มูลค่ำยุติธรรม กำหนดลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมออกเป็ น
3 ระดับ ตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้ อขำยของสิ นทรัพย์อย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์ ไม่วำ่ จะเป็ นข้อมูลทำงตรงหรื อทำงอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ (unobservable inputs) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่
กิจกำรประมำณขึ้น
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี สินทรัพย์ที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมแยก
แสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2559
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สินทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
ตรำสำรทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
ตรำสำรทุน
ตรำสำรหนี้
สินทรัพย์ ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
ตรำสำรหนี้
อสังหำสิ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ตรำสำรอนุพนั ธ์
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
เงินให้กยู้ มื
โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน
หนีส้ ินทีเ่ ปิ ดเผยมูลค่ ำยุตธิ รรม
ตรำสำรอนุพนั ธ์
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

155,100

-

-

155,100

27,654,841
-

3,851,501
33,807,890

-

31,506,342
33,807,890

- 189,095,985 11,956,873
17,137

201,052,858
17,137

-

11,221
33,938

-

11,221
33,938

-

-

6,933,470

6,933,470

-

2,106,821
1,494

-

2,106,821
1,494
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2558
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สินทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
ตรำสำรทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
ตรำสำรทุน
ตรำสำรหนี้
สินทรัพย์ ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
ตรำสำรหนี้
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ตรำสำรอนุพนั ธ์
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
เงินให้กยู้ มื
โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน
หนีส้ ินทีเ่ ปิ ดเผยมูลค่ ำยุตธิ รรม
ตรำสำรอนุพนั ธ์
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

97,233

18,987

-

116,220

12,428,719
-

13,043,937
516,266

-

25,472,656
516,266

- 206,725,779 13,718,515
17,497

220,444,294
17,497

-

10,335

-

10,335

-

-

6,467,176

6,467,176

-

2,349,217
2,699

-

2,349,217
2,699

ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
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42. ควำมเสี่ ยงของบริษัทประกันชีวติ
บริ ษทั ฯตระหนักถึ งควำมสำคัญในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงทัว่ ทั้งองค์กรในทุกด้ำนตำมนโยบำยกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ซึ่ งกำหนดให้บริ ษทั ฯต้องระบุควำมเสี่ ยงและบริ หำรควำมเสี่ ยงเพื่อลดผลกระทบ
ซึ่ งอำจจะเกิดขึ้นทั้งในด้ำนของฐำนะกำรเงินและชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ
ควำมเสี่ ยงด้ ำนกำรรับประกันภัย
ควำมเสี่ ยงจำกกำรรับประกันภัย คือ ควำมเสี่ ยงที่เกิ ดจำกอัตรำกำรตำย อัตรำกำรเจ็บป่ วย อัตรำควำมคงอยู่
หรื ออัตรำค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริ งแตกต่ำงจำกอัตรำค่ำใช้จ่ำยที่ได้ประมำณกำรไว้ ทำให้เกิดผลกระทบทำงลบ
กับผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ ซึ่ งกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรรับประกัยของบริ ษทั ฯเริ่ มจำกกำรพัฒนำ
แบบประกัน โดยบริ ษทั ฯมีคณะทำงำนพัฒนำผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งมีหน้ำที่ในกำรสร้ำงแนวคิดและพัฒนำสิ นค้ำให้
เป็ นไปตำมควำมต้อ งกำรของกลุ่ ม เป้ ำหมำยและสอดคล้องกับ กลยุท ธ์ ในกำรด ำเนิ น งำนภำยใต้ก รอบ
นโยบำยควำมเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯยังมีกำรกำหนดแนวทำงในกำรพิจำรณำรับประกันที่เป็ นมำตรฐำนตำมแบบประกัน อำยุ
และเพศไว้อย่ำงชัดเจนในกำรคัดเลือกภัยจำกกลุ่มเป้ ำหมำยที่ตอ้ งกำรทำประกันชี วติ โดยพิจำรณำจำกปั จจัย
ต่ำง ๆ ได้แก่ อัตรำมรณะ ควำมคงอยูข่ องกรมธรรม์ หรื อควำมสำมำรถในกำรชำระเบี้ยประกันภัยของผูเ้ อำ
ประกันด้วยเช่ นกัน และเมื่ อรับประกันภัยแล้ว บริ ษทั ฯยังได้ดำเนิ นกำรประเมิ นควำมเพียงพอของสำรอง
ประกันภัยและเงินกองทุนตำมระดับควำมเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่เพียงพอและสู งกว่ำเกณฑ์ที่กฎหมำยกำหนด
เพื่อให้มนั่ ใจว่ำ บริ ษทั ฯจะสำมำรถรองรับควำมเสี่ ยงที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคตได้
บริ ษทั ฯมีกำรทบทวนข้อสมมติอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อให้มนั่ ใจว่ำข้อสมมติที่ใช้ในกำรพัฒนำผลิ ตภัณฑ์และ
กำรทดสอบควำมพอเพียงของหนี้ สินและกำรคำนวณเงินกองทุนของบริ ษทั ฯเป็ นปั จจุบนั ทั้งนี้ ควำมเสี่ ยง
หลักด้ำนกำรรับประกันภัยของบริ ษทั ฯ ประกอบไปด้วย
(ก) อัตรำดอกเบี้ย
อัตรำดอกเบี้ ย หมำยถึ ง ควำมเสี่ ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ ย ทั้งนี้ บ ริ ษทั ฯมี แนวทำงกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยง โดยกำหนดให้ค ณะท ำงำนบริ หำรเงิ นกองทุ นคอยติ ดตำม ประเมิ นและรำยงำน
ปั จ จัย เสี่ ย งและดัช นี ช้ ี วัด ควำมเสี่ ย ง (KRI : Key Risk Indicators) อย่ำงใกล้ชิ ด รวมถึ ง กำรบริ ห ำร
สิ นทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management: ALM) ด้วยกำรทำ Duration Matching เพื่อลด
ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยทั้งในฝั่งของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน และทดสอบภำวะ
วิก ฤต (Stress test) ภำยใต้ส ถำนกำรณ์ ส มมติ ต่ ำ ง ๆ (Scenario test) ทั้ง ปั จ จุ บ ัน และล่ ว งหน้ ำ อย่ำ ง
สม่ำเสมอ เพื่อกำรวำงแผนกำรบริ หำรสิ นทรัพย์และหนี้สินได้อย่ำงเหมำะสม
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(ข) ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรออกแบบผลิตภัณฑ์
ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์ หมำยถึ ง ข้อบกพร่ องที่ มี ศกั ยภำพในกำรพัฒนำผลิ ตภัณ ฑ์
ประกันภัย ซึ่ งจะเห็ น ได้ว่ำบริ ษ ทั ฯมี รำยได้จำกเบี้ ยประกันภัย รั บ รำยใหม่ จำกช่ องทำงธนำคำรใน
สัดส่ วนที่สูง บริ ษทั ฯจึงมีกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์โดยกำรพัฒนำศักยภำพและ
เพิ่ ม สั ด ส่ ว นของรำยได้จ ำกช่ อ งทำงอื่ น ๆ อำทิ ช่ อ งทำงกำรขำยผ่ ำ นตัว แทน ช่ อ งทำงขำยแบบ
ประกันภัยกลุ่ม และช่องทำงกำรขำยผ่ำนทำงโทรศัพท์ ให้เพิม่ มำกขึ้น รวมถึงกำรเพิ่มช่องทำงขำยใหม่
คือ ช่องทำงขำยออนไลน์ ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรนำเทคโนโลยีเข้ำมำสนับสนุนกำร
บริ ก ำรที่ ต อบสนองต่ อ ควำมต้อ งกำรของลู ก ค้ำ พร้ อ มทั้ง มี ก ำรทบทวนกำรก ำหนดรำคำกับ กำร
ออกแบบและปั จ จัย ต่ ำ ง ๆ ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่ ปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ และอนุ ม ัติ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ผ่ ำ น
คณะทำงำนพัฒนำผลิตภัณฑ์
ควำมอ่อนไหวของควำมเสี่ ยงด้ ำนกำรรับประกันภัย
สารองประกันภัยสาหรั บสัญญาประกันภัยระยะยาว
บริ ษทั ฯคำนวณสำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำวด้วยวิธีสำรองเบี้ยประกันภัยสุ ทธิ ชำระ
คงที่ (Net Level Premium Valuation: NPV) ซึ่ งใช้ขอ้ สมมติคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดอำยุกรมธรรม์ (Lockin Assumption) ส่ ง ผลให้ ก ำรค ำนวณส ำรองประกัน ภัย ส ำหรั บ สั ญ ญำประกัน ภัย ระยะยำวไม่ ไ ด้รั บ
ผลกระทบจำกอัตรำมรณะ อัตรำกำรขำดอำยุ หรื ออัตรำคิดลดที่เปลี่ ยนแปลง อย่ำงไรก็ตำม เนื่ องจำกกำร
ทดสอบควำมพอเพียงของหนี้สินทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนนั้นจัดทำโดยใช้วธิ ีเปรี ยบเทียบสำรองตำม
วิธีเบี้ยประกันภัยสุ ทธิ ชำระคงที่กบั สำรองตำมวิธีสำรองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม (Gross Premium
Valuation: GPV) ซึ่ งใช้ขอ้ สมมติที่เป็ นปั จจุบนั และเนื่ องจำกว่ำผลิ ตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริ ษทั ฯเป็ นแบบ
รับ รองของผลประโยชน์ ท ำให้ ปั จจัยที่ มี ผ ลกระทบมำกที่ สุ ดในกำรค ำนวณส ำรองประกัน ภัย แบบเบี้ ย
ประกันภัยรวม ได้แก่ อัตรำคิดลด ซึ่ งคำนวณมำจำก Risk-free rate + illiquidity premium ดังนั้นในสภำวะที่
อัตรำดอกเบี้ยปลอดควำมเสี่ ยงมีอตั รำที่ เพิ่มสู งขึ้นจะส่ งผลให้สำรองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวมมี
จำนวนที่ลดลงและต่ ำกว่ำสำรองเบี้ยประกันภัยสุ ทธิ ชำระคงที่ บริ ษทั ฯไม่ตอ้ งรับรู ้ ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมในงบ
กำไรขำดทุน ในทำงตรงกันข้ำม ถ้ำหำกว่ำสภำวะที่อตั รำดอกเบี้ยปลอดควำมเสี่ ยงมีอตั รำที่ลดลงจะส่ งผลให้
สำรองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวมมีจำนวนที่เพิ่มขึ้น ในกรณี ที่สำรองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัย
รวมเพิ่มสู งขึ้นเกิ นกว่ำจำนวนตำมสำรองเบี้ ยประกันภัยสุ ทธิ ชำระคงที่ บริ ษทั ฯจะต้องรับรู ้ ส่วนต่ำงเป็ น
ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมในงบกำไรขำดทุนจำกผลกำรทดสอบควำมเพียงพอของหนี้ สิน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2559 บริ ษทั ฯไม่มีจำนวนของสำรองที่ต้ งั เพิ่มเติมจำกกำรทดสอบควำมพอเพียงของหนี้สิน เนื่ องจำกสำรอง
ประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำวที่บริ ษทั ฯได้บนั ทึกในงบกำรเงินนั้นเพียงพออยูแ่ ล้ว และใน
กรณี ที่ ท ดสอบกำรลดลงของอัตรำดอกเบี้ ยที่ ร้อยละ 0.25 บริ ษ ทั ฯก็ ไม่ มีภำระส ำรองประกันภัยส ำหรั บ
สัญญำประกันภัยระยะยำวที่ตอ้ งตั้งเพิม่ เติมเช่นกัน
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สารองค่ าสิ นไหมทดแทน
บริ ษทั ฯบันทึกสำรองค่ำสิ นไหมทดแทนสำหรับสัญญำประกันภัยระยะสั้น สำหรับควำมเสี ยหำยที่เกิดขึ้น
แล้วแต่ บ ริ ษ ัท ฯยัง ไม่ ไ ด้รับ รำยงำน (Incurred but not reported: IBNR) ด้วยข้อสมมติ ที่ ใช้ใ นวิธี ก ำรทำง
คณิ ตศำสตร์ ประกันภัย โดยข้อสมมติสำคัญที่อำจส่ งผลกระทบต่อกำรประมำณกำร คือ อัตรำเงินเฟ้ อของค่ำ
รักษำพยำบำลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคต ซึ่ งอำจทำให้สำรองที่ประมำณกำรไว้ต่ำกว่ำที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นใน
อนำคต อย่ำงไรก็ ต ำม เนื่ องจำกสั ด ส่ ว นของเงิ น ส ำรองค่ ำสิ น ไหมทดแทนเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ส ำรอง
ประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำวนั้น มีอตั รำส่ วนต่ ำกว่ำร้ อยละ 1 ดังนั้นกำรเปลี่ ยนแปลงข้อ
สมมติ ข องกำรค ำนวนเงิ น ส ำรองค่ ำ สิ น ไหมทดแทนนี้ จึ ง ไม่ ส่ ง ผลกระทบอย่ำ งมี ส ำระส ำคัญ ต่ อ กำร
เปลี่ยนแปลงของกำไรหรื อขำดทุน บริ ษทั ฯจึงไม่ได้ทำกำรทดสอบควำมอ่อนไหวของควำมเสี่ ยงด้ำนกำรรับ
ประกันภัยเกี่ยวกับสำรองค่ำสิ นไหมทดแทน
กำรกระจุกตัวของควำมเสี่ ยงด้ ำนกำรรับประกันภัย
ควำมเสี่ ยงจำกกำรกระจุกตัวคือควำมเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯอำจได้รับผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญจำกเหตุกำรณ์ใด
เหตุ ก ำรณ์ หนึ่ ง ทั้งนี้ บริ ษ ทั ฯบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรกระจุ กตัวโดยกำรจัดสั ดส่ วนกำรขำยผลิ ตภัณ ฑ์
ประกัน ชี วิ ต ให้ ก ระจำยในกลุ่ ม ลู ก ค้ำ ที่ ห ลำกหลำยทั่ว ภู มิ ภ ำคในประเทศไทย โดยเหตุ ก ำรณ์ ที่ อ ำจมี
ผลกระทบจำกกำรกระจุกตัวของผลิตภัณฑ์ของบริิษทั ฯ ได้แก่
1. กำรเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มอัตรำกำรมรณะของประชำกร ด้วยเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ปัจจุบนั ซึ่ ง
ส่ งผลให้ประชำกรมีอำยุเฉลี่ ยที่ ยืนยำวนำนขึ้นอำจส่ งผลกระทบกำรจ่ำยผลประโยชน์ที่เพิ่มสู งขึ้ นต่อ
ผลิตภัณฑ์ประเภทบำนำญ เป็ นต้น
2. กำรเปลี่ ยนแปลงในปั จจัยทำงด้ำนตลำดกำรเงิ น เช่ น กำรลดลงของอัตรำดอกเบี้ ยอย่ำงมี สำระส ำคัญ
อำจส่ งผลกระทบทำงลบต่อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ที่มีกำรรับรองผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ เป็ นต้น
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ตำรำงแสดงกำรกระจุกตัวของหนี้สินสัญญำประกันภัย โดยแยกตำมผลิตภัณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)

ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวติ
ประเภท
ดั้งเดิม แบบไม่มี
ส่ วนร่ วมใน
เงินปันผล
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัย
ระยะยำว
สำรองค่ำสิ นไหมทดแทน
รวม

231,271,732
231,271,732

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หนี้สินตำมสัญญำประกันภัยก่อนกำรประกันภัยต่อ
31 ธันวำคม 2559
31 ธันวำคม 2558
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวติ
ประกันชีวติ
ประกันชีวติ
ประเภท
ประเภท
ประเภท
บำนำญ กำรประกัน
ดั้งเดิม บำนำญ กำรประกัน
แบบไม่มี
กลุ่มและ
แบบไม่มี
แบบไม่มี
กลุ่มและ
ส่ วนร่ วมใน
สัญญำ
ส่ วนร่ วมใน ส่ วนร่ วมใน
สัญญำ
เงินปันผล
เพิ่มเติม
รวม
เงินปันผล
เงินปันผล
เพิ่มเติม
2,140,562
2,140,562

233,740
233,740

233,412,294
233,740
233,646,034

205,941,360
205,941,360

1,366,848
1,366,848

320,356
320,356

รวม
207,308,208
320,356
207,628,564
(หน่วย: พันบำท)

ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวติ
ประเภท
ดั้งเดิม แบบไม่มี
ส่ วนร่ วมใน
เงินปันผล
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัย
ระยะยำว
สำรองค่ำสิ นไหมทดแทน
รวม

231,271,732
231,271,732

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หนี้สินตำมสัญญำประกันภัยสุ ทธิจำกกำรประกันภัยต่อ
31 ธันวำคม 2559
31 ธันวำคม 2558
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวติ
ประกันชีวติ
ประกันชีวติ
ประเภท
ประเภท
ประเภท
บำนำญ กำรประกัน
ดั้งเดิม บำนำญ กำรประกัน
แบบไม่มี
กลุ่มและ
แบบไม่มี
แบบไม่
กลุ่มและ
ส่ วนร่ วมใน
สัญญำ
ส่ วนร่ วมใน มี ส่ วนร่ วม
สัญญำ
เงินปันผล
เพิ่มเติม
รวม
เงินปันผล ในเงินปันผล
เพิ่มเติม
2,140,562
2,140,562

118,552
118,552

233,412,294
118,552
233,530,846

205,941,360
205,941,360

1,366,848
1,366,848

220,934
220,934

รวม
207,308,208
220,934
207,529,142

ควำมเสี่ ยงด้ ำนสภำพคล่อง
ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่องคือควำมเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอำจได้รับควำมเสี ยหำยอันสื บเนื่ องมำจำก
กำรที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่สำมำรถเปลี่ ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดและ/หรื อไม่สำมำรถจัดหำเงิ นทุนได้
เพียงพอตำมควำมต้องกำรและทันต่อเวลำที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะต้องนำไปชำระภำระผูกพันได้เมื่อครบ
กำหนด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีกำรควบคุมควำมเสี่ ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรรักษำระดับของเงิน
สดและรำยกำรเที ย บเท่ ำเงิ น สดให้เพี ยงพอต่ อกำรดำเนิ นงำนของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยและเพื่ อท ำให้
ผลกระทบจำกควำมผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
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(หน่วย: พันบำท)

0 - 5 ปี
สินทรัพย์
สิ นทรัพย์จำกกำรประกันต่อ
หนีส้ ิน
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว
สำรองค่ำสิ นไหมทดแทน
รวมหนี้สิน

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2559
5 - 10 ปี
10 ปี ขึ้นไป

รวม

374,219

-

-

374,219

55,662,637
233,740
55,896,377

152,777,001
152,777,001

125,469,658
125,469,658

333,909,296
233,740
334,143,036

43. เครื่องมือทำงกำรเงิน
43.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่สำคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 107
“กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน ” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด เบี้ยประกันภัยค้ำงรับ สิ นทรัพย์/หนี้สินจำกกำรประกันภัยต่อ เงินให้กยู้ มื เงินลงทุน บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยมีควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ดังนี้
ควำมเสี่ ยงด้ ำนกำรให้ สินเชื่อ
ควำมเสี่ ยงเกี่ ยวกับกำรกระจุกตัวของสิ นเชื่ อซึ่ งเกิดจำกเงินให้กยู้ ืมและเบี้ยประกันภัยค้ำงรับอยูใ่ นระดับต่ ำ
เนื่องจำกผูก้ ยู้ มื และผูเ้ อำประกันภัยของบริ ษทั ฯกระจำยอยูใ่ นอุตสำหกรรมที่แตกต่ำงกันและภูมิภำคต่ำงๆใน
ประเทศ และมูลค่ำสู งสุ ดของควำมเสี่ ยงคือมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวตำมที่แสดงไว้ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน
ควำมเสี่ ยงซึ่ งเกิ ดขึ้นจำกเงิ นให้กยู้ ืมโดยมีกรมธรรม์เป็ นประกันไม่มีสำระสำคัญ เนื่ องจำกบริ ษทั ฯให้ผเู ้ อำ
ประกันกูย้ ืมเป็ นจำนวนเงินที่น้อยกว่ำมูลค่ำเงิ นสดตำมกรมธรรม์ที่มีกบั บริ ษทั ฯ และควำมเสี่ ยงซึ่ งเกิ ดขึ้น
จำกเงิ นให้กู้ยืมโดยมีทรัพ ย์สินจำนองเป็ นประกันมี มูลค่ำสู งสุ ดเท่ำกับมูลค่ำของเงิ นกู้ยืมหักด้วยมูลค่ำที่
บริ ษทั ฯสำมำรถรับชำระคืนจำกสิ นทรัพย์ที่นำมำจำนอง
ควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลีย่ นแปลงของรำคำตลำด
ควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตลำด หมำยถึง ควำมเสี่ ยงที่ บริ ษทั ฯอำจได้รับควำมเสี ยหำยอันสื บ
เนื่ องมำจำกกำรเปลี่ ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ย อัตรำแลกเปลี่ ยนและรำคำของหลักทรัพย์ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อ
ฐำนะกำรเงินของบริ ษทั ฯ
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ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบีย้
ควำมเสี่ ย งด้ำนอัต รำดอกเบี้ ย หมำยถึ ง ควำมเสี่ ย งที่ มู ล ค่ ำของเครื่ องมื อ ทำงกำรเงิ น จะเปลี่ ย นแปลงไป
เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยในตลำด
บริ ษ ัท ฯมี ค วำมเสี่ ย งจำกอัต รำดอกเบี้ ย ที่ ส ำคัญ อัน เกี่ ย วเนื่ อ งกับ เงิ น ฝำกสถำบัน กำรเงิ น เงิ น ลงทุ น ใน
หลักทรัพย์ และเงินให้กยู้ มื
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่สำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ยได้
ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)

ไม่มีดอกเบี้ย
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ครบกำหนดเกินกว่ำ 3 เดือน
เงินให้กยู้ มื
โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน
โดยมีทรัพย์สินจำนองเป็ นประกัน
เงินให้กยู้ มื อื่น
รวม

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2559
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
อัตรำตลำด

อัตรำดอกเบี้ย
คงที่

739,491

842,578

11,527,003

-

2,600,000
-

127,825,628
66,065,596
10,344,160
12,790,000

739,491

1,554,679
4,997,257

6,291,190
50,351
15,946
234,909,874
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(หน่วย: พันบำท)

ไม่มีดอกเบี้ย
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ครบกำหนดเกินกว่ำ 3 เดือน
เงินให้กยู้ มื
โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน
โดยมีทรัพย์สินจำนองเป็ นประกัน
เงินให้กยู้ มื อื่น
รวม

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2558
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
อัตรำตลำด

อัตรำดอกเบี้ย
คงที่

532,886

426,479

6,142,393

-

3,600,000
-

124,569,552
50,426,210
7,051,766
16,280,000

532,886

54,396
4,080,875

5,480,866
587,405
16,235
210,554,427
(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2559
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
อัตรำดอกเบี้ย
ไม่มีดอกเบี้ย
อัตรำตลำด
คงที่
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ครบกำหนดเกินกว่ำ 3 เดือน
เงินให้กยู้ มื
โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน
โดยมีทรัพย์สินจำนองเป็ นประกัน
เงินให้กยู้ มื อื่น
รวม

659,258

834,428

11,527,003

-

2,600,000
-

127,825,628
66,065,596
10,344,160
12,790,000

659,258

1,554,679
4,989,107

6,291,190
50,351
15,946
234,909,874
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2558
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
อัตรำดอกเบี้ย
ไม่มีดอกเบี้ย
อัตรำตลำด
คงที่
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ครบกำหนดเกินกว่ำ 3 เดือน
เงินให้กยู้ มื
โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน
โดยมีทรัพย์สินจำนองเป็ นประกัน
เงินให้กยู้ มื อื่น
รวม

502,074

414,280

6,142,393

-

3,600,000
-

124,569,552
50,426,210
7,051,766
16,280,000

502,074

54,396
4,068,676

5,480,866
587,405
16,235
210,554,427

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีอตั รำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบ
กำหนดหรื อวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน)ได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2559
ภำยใน 1 ปี

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี )

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ

4,712,518

12,000,869

111,112,241

127,825,628

4.29

ตรำสำรหนี้ ภำคเอกชน

1,744,221

10,257,314

54,064,061

66,065,596

4.56

ตรำสำรหนี้ ต่ำงประเทศ

1,067,005

3,034,773

6,242,382

10,344,160

4.70

เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ครบกำหนด
เกินกว่ำ 3 เดือน
เงินให้กยู้ มื

9,390,000

3,400,000

-

12,790,000

2.81

46,062
15,816
16,975,622

1,215,711
130
29,908,797

343,257
171,761,941

1,605,030
15,946
218,646,360

6.40

เงินให้กยู้ มื โดยมีทรัพย์สินจำนอง
เป็ นประกัน
เงินให้กยู้ มื อื่น
รวม

6.00
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2558
ภำยใน 1 ปี
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ ภำคเอกชน
ตรำสำรหนี้ ต่ำงประเทศ
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ครบกำหนด
เกินกว่ำ 3 เดือน
เงินให้กยู้ มื
เงินให้กยู้ มื โดยมีทรัพย์สินจำนอง
เป็ นประกัน
เงินให้กยู้ มื อื่น
รวม

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี )

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

119,712
3,586,479
568,187

9,941,107
5,700,183
1,740,801

114,508,733
41,139,548
4,742,778

124,569,552
50,426,210
7,051,766

4.31
5.10
5.20

8,580,000

7,700,000

-

16,280,000

2.96

92,339
16,105
12,962,822

191,741
77
25,273,909

303,325
53
160,694,437

587,405
16,235
198,931,168

6.84
6.00

ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับกำรลงทุนในพันธบัตรและหน่วยลงทุนที่
เป็ นสกุ ล เงิ น ต่ ำงประเทศ บริ ษ ัท ฯได้ตกลงท ำสั ญ ญำแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรำต่ ำงประเทศและสั ญ ญำซื้ อขำย
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษ ทั ฯมี ยอดคงเหลื อของสิ นทรัพ ย์ทำงกำรเงิ นที่ เป็ นสกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
เยน
ยูโร
กีบ
เหรี ยญสิ งคโปร์

สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2559
2558
(ล้ำนหน่วย)
809.6
664.9
350.0
350.0
13.0
4.5
36,977.4
29,509.3
20.0
-

หนี้ สินทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2559
2558
(ล้ำนหน่วย)
732.7
622.5
1,112.9
999.9
9.2
1.6
19.0
-

อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2559
2558
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
35.42
36.25
0.31
0.30
37.52
39.80
0.0044
0.0044
24.75
-
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษ ทั ฯมี สั ญญำแลกเปลี่ ยนเงิ นตรำต่ ำงประเทศและสัญ ญำซื้ อขำย
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลือดังนี้
สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

จำนวนที่ซ้ือคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2559
2558
(ล้ำนหน่วย)
732.7
622.5

อัตรำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำ
2559
2558
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
29.25 - 36.30
29.25 - 36.30

เยน

1,112.9

999.9

0.3057 - 0.3405

ยูโร

9.2

1.6

37.65 - 39.10

19.0

-

24.88 - 26.24

เหรี ยญสิ งคโปร์

วันครบกำหนดตำมสัญญำ
2559
2558

มกรำคม 2560 ตุลำคม 2569
0.2989 - 0.3029 มกรำคม 2560 ธันวำคม 2560
38.06
กุมภำพันธ์ 2560 ธันวำคม 2560
มกรำคม 2560 พฤศจิกำยน 2560

ตุลำคม 2559 กรกฎำคม 2568
ธันวำคม 2559
มีนำคม 2559
-

43.2 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
ตำรำงต่อไปนี้ เป็ นกำรสรุ ป เปรี ยบเที ยบมูลค่ ำตำมบัญชี และมูลค่ำยุติธ รรมของเครื่ องมื อทำงกำรเงิ น ที่ มี
สำระสำคัญ
(หน่วย : พันบำท)

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
มูลค่ำตำมบัญชี
มูลค่ำยุติธรรม
สินทรัพย์ ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำ
ยุตธิ รรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเพื่อค้ำ
เงินลงทุนเผื่อขำย
สินทรัพย์ ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
ตรำสำรอนุพนั ธ์
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำ
เงินให้กยู้ มื
โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน
หนีส้ ินทีเ่ ปิ ดเผยมูลค่ ำยุตธิ รรม
ตรำสำรอนุพนั ธ์
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
มูลค่ำตำมบัญชี
มูลค่ำยุติธรรม

13,109,072

13,109,072

7,101,758

7,101,758

155,100
65,314,232

155,100
65,314,232

116,220
25,988,922

116,220
25,988,922

185,817,494

201,052,858

201,411,262

220,444,294

1,487

11,221

231

10,335

20,362

33,938

-

-

6,291,190

6,933,470

5,480,866

6,467,176

2,764,931

2,106,821

2,901,914

2,349,217

10,478

1,494

10,378

2,699
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(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
มูลค่ำตำมบัญชี
มูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำตำมบัญชี
มูลค่ำยุติธรรม
สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเพื่อค้ำ
เงินลงทุนเผื่อขำย
สินทรัพย์ ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
ตรำสำรอนุพนั ธ์
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำ
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำ
เงินให้กยู้ มื
โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน
หนีส้ ินทีเ่ ปิ ดเผยมูลค่ ำยุตธิ รรม
ตรำสำรอนุพนั ธ์
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำ
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำ

13,020,689

13,020,689

7,087,584

7,087,584

155,100
65,314,232

155,100
65,314,232

116,220
25,988,922

116,220
25,988,922

185,817,494

201,052,858

201,411,262

220,444,294

1,487

11,221

231

10,335

20,362

33,938

-

-

6,291,190

6,933,470

5,480,866

6,467,176

2,764,931

2,106,821

2,901,914

2,349,217

10,478

1,494

10,378

2,699

บริ ษทั ฯมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินตำมหลักเกณฑ์ดงั นี้
ก) สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ทำงกำรเงิ น ที่ จ ะครบก ำหนดในระยะเวลำอัน สั้ น ได้แก่ เงิ น สดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ข) เงิ นลงทุนในตรำสำรหนี้ แสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด หรื อคำนวณโดยใช้อตั รำผลตอบแทนที่
ประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทยหรื อตลำดอื่น
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ค) เงินลงทุนในตรำสำรทุน แสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด
ง) มูลค่ำยุติธรรมของเงิ นให้กูย้ ืมโดยมี กรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกันประมำณจำกมูลค่ำปั จจุ บนั ของ
กระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยพันธบัตรที่ปลอดดอกเบี้ย
จ) มูลค่ำยุติธรรมของเงินให้กยู้ ืมโดยมีทรัพย์สินจำนองเป็ นประกันประมำณจำกมูลค่ำปั จจุบนั ของกระแส
เงินสดคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยตลำดปั จจุบนั ของเงินให้สินเชื่ อประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ มูลค่ำที่ปรำกฏใน
งบแสดงฐำนะกำรเงินมีจำนวนใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรม
ฉ) มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนั ธ์ประมำณโดยกำรใช้มูลค่ำยุติธรรมที่ได้จำกธนำคำรคู่คำ้
ช) มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนทัว่ ไปประมำณโดยใช้วธิ ี อตั รำส่ วนรำคำต่อมูลค่ำทำงบัญชี
44. กำรบริหำรจัดกำรทุนของบริษัทประกันชี วติ
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนของบริ ษทั ฯ คือ กำรจัดให้มีโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่เหมำะสมกำรดำรง
ไว้ซ่ ึ งควำมสำมำรถในกำรดำเนิ นงำนอย่ำงต่อเนื่ อง และกำรดำรงเงิ นกองทุนให้ตำมควำมเสี่ ยงเป็ นไปตำม
ข้อกำหนดของ คปภ.
45. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2560 คณะกรรมกำรบริ ษทั มีมติพิจำรณำอนุมตั ิ
กำรจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ในอัตรำหุ ้นละ 0.43 บำท ทั้งนี้ กำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำว
บริ ษทั จะต้องได้รับกำรอนุมตั ิจำกมติที่ประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
และส่ งเสริ มกำรประกอบธุ รกิจประกันภัย
46. กำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงิน
บริ ษทั ฯได้จดั ประเภทรำยกำรบัญชี บำงรำยกำรในงบกำรเงิ นงวดก่อนที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเที ยบใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีในงวดปั จจุบนั ตำมรู ปแบบงบกำรเงินที่กำหนดในประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบธุ รกิจประกันภัยลงวันที่ 4 มีนำคม 2559 ที่มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่
วันที่ 1 มกรำคม 2559 เป็ นต้นไป ซึ่ งกำรจัดประเภทดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรื อส่ วนของเจ้ำของ
ตำมที่ได้รำยงำนไว้ กำรจัดประเภทใหม่สรุ ปได้ดงั นี้
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(หน่วย: พันบำท)
31 ธันวำคม 2558
งบกำรเงินรวม
ตำมที่จดั
ตำมที่เคย
ประเภทใหม่
รำยงำนไว้
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์ :
สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์ตรำสำรอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์อื่น
รวม
หนีส้ ิน:
หนี้สินจำกสัญญำประกันภัย
สำรองประกันชีวติ
ผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์คำ้ งจ่ำย
สำรองค่ำสิ นไหมทดแทนและ
ค่ำสิ นไหมทดแทนค้ำงจ่ำย
สำรองเบี้ยประกันภัย
หนี้สินอื่นตำมกรมธรรม์
หนี้สินตรำสำรอนุพนั ธ์
ผลประโยชน์พนักงำนค้ำงจ่ำย
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
หนี้สินอื่น
รวม
สุทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ตำมที่จดั
ตำมที่เคย
ประเภทใหม่
รำยงำนไว้

372,054
527,122
231
547,241
1,446,648

899,176
547,472
1,446,648

372,054
527,122
231
544,567
1,443,974

899,176
544,798
1,443,974

216,851,032
-

207,308,208
150,089

216,851,032
-

207,308,208
150,089

2,912,292
179,646
1,640,484
221,583,454
(220,136,806)

320,356
1,074,854
7,904,478
356,617
4,468,852
221,583,454
(220,136,806)

2,912,292
178,550
1,635,286
221,577,160
(220,133,186)

320,356
1,074,854
7,904,478
354,507
4,464,668
221,577,160
(220,133,186)
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(หน่วย: พันบำท)
1 มกรำคม 2558
งบกำรเงินรวม
ตำมที่จดั
ตำมที่เคย
ประเภทใหม่
รำยงำนไว้
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์ :
สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์ตรำสำรอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์อื่น
รวม
หนีส้ ิน:
หนี้สินจำกสัญญำประกันภัย
สำรองประกันชีวติ
ผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์คำ้ ง
จ่ำย
สำรองค่ำสิ นไหมทดแทนและ
ค่ำสิ นไหมทดแทนค้ำงจ่ำย
สำรองเบี้ยประกันภัย
หนี้สินอื่นตำมกรมธรรม์
หนี้สินตรำสำรอนุพนั ธ์
ผลประโยชน์พนักงำนค้ำงจ่ำย
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
หนี้สินอื่น
รวม
สุทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ตำมที่จดั
ตำมที่เคย
ประเภทใหม่
รำยงำนไว้

318,471
445,314
24,963
161,905
950,653

763,785
186,867
950,652

318,471
445,314
24,963
165,539
954,287

763,785
190,502
954,287

186,659,641
-

177,434,671

186,659,641
-

177,434,671

-

117,067

-

117,067

1,024,799
168,620
1,280,941
189,134,001
(188,183,348)

315,052
1,056,888
7,642,206
329,414
2,238,702
189,134,000
(188,183,348)

1,024,799
167,734
1,277,378
189,129,552
(188,175,265)

315,052
1,056,888
7,642,206
327,718
2,235,949
189,129,551
(188,175,264)
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(หน่วย: พันบำท)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ตำมที่จดั
ตำมที่เคย
ตำมที่จดั
ตำมที่เคย
ประเภทใหม่
รำยงำนไว้
ประเภทใหม่
รำยงำนไว้
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
กำไรหรือขำดทุน:
รำยได้
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ำยจำกกำรเอำประกันต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก: สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ น
รำยได้ลดลงจำกงวดก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรำยได้สุทธิจำกกำร
ประกันต่อ
รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ
รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
รวม
ค่ ำใช้ จ่ำย
ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรม์และ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรผลประโยชน์
ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทน
ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรม์และค่ำ
สิ นไหมทดแทน
หัก: ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรม์และค่ำ
สิ นไหมทดแทนรับคืนจำกกำรประกันภัยต่อ
ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริ มกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น
ค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำน
เงินสมทบสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
และส่งเสริ มกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันชีวติ
รวม
สุทธิ

44,840,215
(922,668)
43,917,547

-

44,840,215
(922,668)
43,917,547

-

12,344

-

12,344

-

43,929,891
9,913,190
245,094
54,088,175

44,174,985
10,171,049
54,346,034

43,929,891
9,913,190
245,094
54,088,175

44,174,985
10,171,049
54,346,034

-

14,149,709

-

14,149,709

-

1,240,477

-

1,240,477

15,964,555

-

15,964,555

-

(574,369)
594,251
1,795,651

435,928
32,597
2,053,509

(574,369)
594,043
1,789,729

435,721
32,597
2,047,588

17,780,088
36,308,087

80,885
44,840
18,037,945
36,308,087

17,773,958
36,314,217

80,885
44,840
18,031,817
36,314,217

47. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2560
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