บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบการเงินสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั กรุ งเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั กรุ งเทพประกันชี วิต จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) และของเฉพาะบริ ษทั กรุ งเทพประกันชี วิต จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ตามลําดับ ซึ งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิ นรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิ จการ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 งบกําไรขาดทุ นรวมและ
งบกําไรขาดทุ น เฉพาะกิ จการ และงบกําไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จเฉพาะกิ จการ งบแสดงการ
เปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซ ึ งประกอบด้วยสรุ ปนโยบายการบัญชี ทีสําคัญ
และเรื องอืน ๆ
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี โดยถูกต้องตามที
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี ยวกับการควบคุมภายในที ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพือให้
สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีปราศจากการแสดงข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบต้ ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิ บตั ิตามข้อกําหนดด้าน
จรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิ งานตรวจสอบเพือให้ได้ความเชื อมัน อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิ นรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื อให้ได้มาซึ งหลักฐานการสอบบัญชี เกี ยวกับจํานวนเงิ นและการเปิ ดเผย
ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบทีเลือกใช้ข ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ งรวมถึงการประเมินความเสี ยงจากการ
แสดงข้อมูลทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมิน
ความเสี ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชี พิจารณาการควบคุมภายในที เกี ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้อง
ตามที ควรของกิ จการ เพื อออกแบบวิธีการตรวจสอบที เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่ เพื อวัตถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบัญชี ทีผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี ทีจดั ทําขึ นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทังการประเมินการ
นําเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ทีขา้ พเจ้าได้รับเพี ยงพอและเหมาะสมเพื อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลําดับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ผลการดําเนิ นงานรวมและผลการดําเนิ นงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ นสุ ดวันเดี ยวกัน โดยถูกต้องตามที ควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื# องอื#น
งบการเงินของบริ ษทั กรุ งเทพประกันชี วิต จํากัด (มหาชน) สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556 ตรวจสอบโดยผูส้ อบ
บัญชีอืน ซึ งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงือนไขตามรายงานลงวันที 19 กุมภาพันธ์ 2557

(ชาญชัย สกุลเกิดสิ น)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 6827
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
25 กุมภาพันธ์ 2558

2

บริษัท กรุ งเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม

สิ นทรัพย์

2557

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2557

1 มกราคม

2556

2556

(ปรับปรุ งใหม่)

(ปรับปรุ งใหม่)

(บาท)
5,707,563,957

5,703,471,620

1,331,190,953

865,845,947

2,344,008,443

2,344,008,443

1,862,525,767

1,500,076,847

6

1,725,232,732

1,725,232,732

1,839,665,535

1,612,729,639

7, 35

763,784,679

763,784,679

790,087,943

510,012,812

เงินลงทุนเพื4อค้า

17,070,295

17,070,295

100,057,865

477,236,368

เงินลงทุนเผื4อขาย

22,012,881,057

22,012,881,057

20,187,669,759

18,395,331,360

176,161,022,628

176,161,022,628

141,302,778,338

115,723,500,812

46,662,230

46,662,230

46,962,230

46,962,230

4,735,056,801

4,735,056,801

3,525,693,845

2,649,100,421

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5, 35

รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เบี,ยประกันภัยค้างรับ
ลูกหนี,และสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์

8, 35, 37, 38

เงินลงทุนที4จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทัว4 ไป
เงินให้กยู้ มื

9, 35

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

4, 10

ที4ดิน อาคารและอุปกรณ์

11

389,242,663

3,960,000
389,200,127

-

-

326,614,377

304,954,930

-

-

19,447,445

17,202,032

4, 12

4,955,491

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

13

12,819,227

12,819,227

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

14

1,482,422,298

1,482,422,298

-

-

15, 35

186,867,026

190,501,644

462,620,007

665,580,153

215,589,589,527

215,588,093,781

171,795,314,064

142,768,533,551

ค่าความนิยม

สิ นทรัพย์อื4น
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ4งของงบการเงินนี,
3

-

บริษัท กรุ งเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม

หนีส0 ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2557

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2557

1 มกราคม

2556

2556

(ปรับปรุ งใหม่)

(ปรับปรุ งใหม่)

(บาท)
หนีสิน
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื, อคืน

-

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

-

950,000,000

200,000,000

499,591,781

499,591,781

257,241,894

581,526,761

379,721,980

379,721,980

450,008,758

400,098,875

เจ้าหนี,บริ ษทั ประกันภัยต่อ

16, 35

หนี,สินจากสัญญาประกันภัย
สํารองประกันชีวิต

17

177,434,670,858

177,434,670,858

136,616,421,004

111,259,206,400

18

117,066,846

117,066,846

106,522,690

95,851,579

ทดแทนค้างจ่าย

19, 35

315,052,056

315,052,056

299,680,012

343,086,954

สํารองเบี,ยประกันภัย

20

1,056,888,385

1,056,888,385

1,021,135,062

1,078,120,949

หนี,สินอื4นตามกรมธรรม์
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย

21

7,642,205,834

7,642,205,834

7,415,002,200

7,315,711,342

22

329,414,333

327,718,356

299,382,694

266,958,660

หนี,สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี,สินอื4น

14

31,761,253

508,303,081

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์คา้ งจ่าย
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหม

รวมหนีส0 ิน

23, 35

-

-

2,238,701,928

2,235,949,029

2,084,501,858

1,254,899,881

190,013,314,001

190,008,865,125

149,531,657,425

123,303,764,482

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ4งของงบการเงินนี,
4

บริษัท กรุ งเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม

หนีส0 ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)

2557

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2557

1 มกราคม

2556

2556

(ปรับปรุ งใหม่)

(ปรับปรุ งใหม่)

(บาท)
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ น้

24

ทุนจดทะเบียน
หุ น้ สามัญ 1,708,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท
(31 ธันวาคม 2556: 1,220,000,000 หุ้ น
มูลค่ าหุ้ นละ 1 บาท)

1,708,000,000

1,708,000,000

1,220,000,000

1,220,000,000

1,697,850,000

1,697,850,000

1,211,714,350

1,204,771,855

24

2,987,540,018

2,987,540,018

2,846,250,643

2,759,469,456

สํารองส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

24, 26

103,822,366

103,822,366

66,068,779

28,315,191

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ น้ จากการใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

24, 26

1,246,050

35,477,257

ทุนที4ออกและชําระแล้ว
หุ น้ สามัญ 1,697,850,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท
(31 ธันวาคม 2556: 1,211,714,350 หุ้ น
มูลค่ าหุ้ นละ 1 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้

-

-

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฏหมาย

25

170,800,000

170,800,000

122,000,000

122,000,000

สํารองทัว4 ไป

25

400,000,000

400,000,000

400,000,000

400,000,000

14,677,674,816

14,680,638,015

13,225,119,255

9,761,362,477

5,538,578,257

5,538,578,257

4,391,257,562

5,153,372,833

25,576,265,457

25,579,228,656

22,263,656,639

19,464,769,069

ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื4นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ผลต่างจากการเปลี4ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ
ของเงินลงทุนเผื4อขาย - สุ ทธิ จากภาษี
รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่

8

ส่ วนได้เสี ยที4ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส0 ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

10,069

-

-

-

25,576,275,526

25,579,228,656

22,263,656,639

19,464,769,069

215,589,589,527

215,588,093,781

171,795,314,064

142,768,533,551

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ4งของงบการเงินนี,
5

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุน

หมายเหตุ
รายได้
เบียประกันภัยรับสุ ทธิ
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
รวมรายได้

35
28
29

ค่ าใช้ จ่าย
การรับประกันภัย
เงินสํารองประกันชีวิตเพิม+ จากปี ก่อน
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื+น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
รวมค่ าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
กําไรจากการรับประกันภัย
กําไรจากเงินลงทุน
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื+น
กําไรจากการดําเนินงาน
เงินสมทบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

35
28

งบการเงินรวม
สําหรับปี สินสุ ดวันที+
31 ธันวาคม
2557

30, 31

39
32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ+งของงบการเงินนี
6

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที+
31 ธันวาคม
2557
2556
(บาท)

51,172,063,955
8,811,629,513
59,983,693,468

51,172,063,955
8,811,629,513
59,983,693,468

38,795,181,586
7,055,872,646
45,851,054,232

40,818,249,854
11,096,607,972

40,818,249,854
11,096,607,972

25,357,214,604
9,599,304,983

1,287,791,017
2,806,976,538
310,571,097
28,641,899
1,880,717,001
58,229,555,378
1,754,138,090
1,514,736,332
(71,684,020)
48,052,445
3,245,242,847

1,287,791,017
2,805,343,254
310,527,799
28,641,899
1,877,690,771
58,224,852,566
1,758,840,902
1,514,736,332
(71,684,020)
46,342,763
3,248,235,977

1,251,922,002
2,705,207,319
351,602,258
31,013,149
1,720,361,682
41,016,625,997
4,834,428,235
592,982,350
(47,808,690)
39,199,458
5,418,801,353

85,256,740
51,810,128
3,108,175,979
446,452,906
2,661,723,073

85,256,740
51,810,128
3,111,169,109
446,452,906
2,664,716,203

68,845,833
39,079,187
5,310,876,333
930,372,218
4,380,504,115

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุน
งบการเงินรวม
สําหรับปี สินสุ ดวันที+

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที+

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2557

หมายเหตุ

2557

2556

(บาท)
การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที+เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

33

ส่ วนที+เป็ นของส่ วนได้เสี ยที+ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสํ าหรับปี
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่ อหุ้นขั4นพืน4 ฐาน

2,661,753,004

2,664,716,203

4,380,504,115

(29,931)
2,661,723,073

2,664,716,203

4,380,504,115

1.57

1.57

(ปรับปรุ งใหม่)
2.59

1.57

1.57

2.58

33

กําไรต่ อหุ้นปรับลด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ+งของงบการเงินนี
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บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
สําหรับปี สินสุ ดวันที+
31 ธันวาคม
2557

กําไรสํ าหรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที+
31 ธันวาคม
2557
2556
(บาท)

2,661,723,073

2,664,716,203

4,380,504,115

1,434,150,869

1,434,150,869

(952,644,089)

(286,830,174)

(286,830,174)

190,528,818

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื9นสํ าหรับปี - สุ ทธิจากภาษี

1,147,320,695

1,147,320,695

(762,115,271)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

3,809,043,768

3,812,036,898

3,618,388,844

3,809,073,699

3,812,036,898

3,618,388,844

(29,931)
3,809,043,768

3,812,036,898

3,618,388,844

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื9น

32

ผลต่างจากการเปลี+ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ
ของเงินลงทุนเผือ+ ขาย
ภาษีเงินได้เกี+ยวกับองค์ประกอบของ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื+น

14

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที+เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที+เป็ นของส่ วนได้เสี ยที+ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ+งของงบการเงินนี
8

บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี#ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
กําไรสะสม
ทุนเรื อนหุ ้นทีออก
หมายเหตุ และชําระแล้ว
สําหรับปี สิ"นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที# 1 มกราคม 2557
รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ# ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
เพิมทุนจากการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
จัดสรรกําไรเป็ นสํารองตามกฎหมาย
เพิมหุ ้นสามัญจากการจ่ายหุ ้นปันผล
เพิมหุ ้นสามัญจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด
เพิมหุ ้นสามัญจากการเสนอขายให้แก่กองทุนสํารองเลี?ยงชีพพนักงานบริ ษทั
เงินปันผลให้ผถู้ ือหุ ้นของบริ ษทั
รวมเงินทุนทีได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
การเปลียนแปลงในส่ วนได้ เสียในบริษทั ย่อย
การได้มาซึงส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมซึงอํานาจ
ควบคุมเปลียนแปลง
รวมการเปลียนแปลงในส่ วนได้ เสียในบริษทั ย่อย
รวมรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของทีบ# ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิของเงินลงทุนเผือขาย
- สุ ทธิจากภาษี
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557

1,211,714,350

24
24, 26

-

1,035,650
-

24 , 34
24
24
34

482,324,638
2,775,000
362
-

486,135,650

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้น

2,846,250,643

-

12,945,625

สํารองส่ วนทุน เงินรับล่วงหน้าค่าหุ ้น
จากการจ่าย
จากการใช้สิทธิ
ทุนสํารอง
โดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตามกฎหมาย

66,068,779

1,246,050

37,753,587
-

-

(1,246,050)

-

-

-

-

-

-

128,343,750
-

141,289,375

122,000,000

สํารองทัวไป ยังไม่ได้จดั สรร
(บาท)
400,000,000

13,225,119,255

องค์ประกอบอืน
ของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ผลต่างจากการเปลียนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ
ของเงินลงทุนเผือขาย

4,391,257,562

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
ส่ วนของส่ วนได้เสี ย
ของบริ ษทั
ทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

22,263,656,639

22,263,656,639

37,753,587
12,735,225

-

-

-

-

-

-

-

(48,800,000)

-

-

-

-

-

(482,324,638)

-

-

-

-

48,800,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

131,118,750
362

-

-

-1,246,050

48,800,000

-

37,753,587
12,735,225

-

-

37,753,587

-

-

-

131,118,750
362

-

-

(678,072,805)

-

(678,072,805)

-

(678,072,805)

-

(1,209,197,443)

-

-496,464,881

-

-496,464,881

40,000
40,000
(496,424,881)
2,661,723,073

4, 10

-

(1,209,197,443)

-

(496,464,881)

40,000
40,000
40,000

2,661,753,004

-

2,661,753,004

(29,931)

1,147,320,695
3,809,073,699
25,576,265,457

(29,931)
10,069

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

486,135,650

141,289,375

37,753,587

-1,246,050

48,800,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,697,850,000

2,987,540,018

103,822,366

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี?
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170,800,000

400,000,000

-

2,661,753,004
14,677,674,816

1,147,320,695
1,147,320,695
5,538,578,257

-

1,147,320,695
3,809,043,768
25,576,275,526

บริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบแสดงการเปลี#ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
ทุนเรื อนหุน้ ทีออก
หมายเหตุ และชําระแล้ว
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที# 1 มกราคม 2556
รายการกับผู้ถือหุ้นที#บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีได้ รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถือหุ้น
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เพิมทุนจากการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ จากการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ
เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมเงินทุนทีได้ รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับงวด
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผือขาย
- สุทธิจากภาษี
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที# 31 ธันวาคม 2556

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้

1,204,771,855 2,759,469,456

24
24, 26
24, 26
34

6,942,495
6,942,495
-

86,781,187
86,781,187
-

1,211,714,350 2,846,250,643

สํารองส่วนทุน เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้
จากการจ่าย
จากการใช้สิทธิ
ทุนสํารอง
โดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ ใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามกฎหมาย
สํารองทัวไป
(บาท)
28,315,191

35,477,257

37,753,588
37,753,588

(35,477,257)
1,246,050
-34,231,207

-

-

66,068,779

1,246,050

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนีB
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122,000,000

400,000,000

องค์ประกอบอืน
ของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ผลต่างจากการเปลียนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ
ยังไม่ได้จดั สรร
ของเงินลงทุนเผือขาย

9,761,362,477

5,153,372,833

-

-

4,380,504,115

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(916,747,337)
(916,747,337)

-

-

4,380,504,115

-

-

-

122,000,000

-

400,000,000

-

4,380,504,115
13,225,119,255

19,464,769,069

37,753,588
58,246,425
1,246,050
(916,747,337)
(819,501,274)

-

-

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้

-

(762,115,271)
(762,115,271)
4,391,257,562

(762,115,271)
3,618,388,844
22,263,656,639

บริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบแสดงการเปลี#ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
ทุนเรื อนหุน้ ทีออก
หมายเหตุ และชําระแล้ว
สํ าหรับปี สิ"นสุ ดวันที# 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที# 1 มกราคม 2557
รายการกับผู้ถือหุ้นที#บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีได้ รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถือหุ้น
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เพิมทุนจากการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ
จัดสรรกําไรเป็ นสํารองตามกฎหมาย
เพิมหุน้ สามัญจากการจ่ายหุน้ ปั นผล
เพิมหุน้ สามัญจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด
เพิมหุน้ สามัญจากการเสนอขายให้แก่กองทุนสํารองเลีBยงชีพพนักงานบริ ษทั
เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมเงินทุนทีได้ รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผือขาย
- สุทธิจากภาษี
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที# 31 ธันวาคม 2557

24
24, 26
24 , 34
24
24
34

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้

สํารองส่วนทุน เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้
จากการจ่าย
จากการใช้สิทธิ
ทุนสํารอง
โดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ ใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามกฎหมาย

สํารองทัวไป
(บาท)

66,068,779

1,246,050

122,000,000

1,035,650
482,324,638
2,775,000
362
486,135,650

37,753,587
37,753,587

(1,246,050)
-1,246,050

48,800,000
48,800,000

-

(48,800,000)
(482,324,638)
(678,072,805)
(1,209,197,443)

-

37,753,587
12,735,225
131,118,750
362
(678,072,805)
(496,464,881)

-

-

-

-

2,664,716,203

-

2,664,716,203

103,822,366

-

170,800,000

-

-

1,697,850,000 2,987,540,018

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนีB
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400,000,000

13,225,119,255

2,664,716,203
14,680,638,015

4,391,257,562

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้

1,211,714,350 2,846,250,643

12,945,625
128,343,750
141,289,375

400,000,000

องค์ประกอบอืน
ของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ผลต่างจากการเปลียนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ
ยังไม่ได้จดั สรร
ของเงินลงทุนเผือขาย

1,147,320,695
1,147,320,695
5,538,578,257

22,263,656,639

1,147,320,695
3,812,036,898
25,579,228,656

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
สําหรับปี สินสุ ดวันที(
31 ธันวาคม
2557
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที(
31 ธันวาคม
2557
2556
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เบียประกันภัยรับสุ ทธิ
ดอกเบียรับ
เงินปั นผลรับ
รายได้จากการลงทุนอื(น
รายได้อื(น
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่าสิ นไหมทดแทน
และค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื(น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอื(น
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรรมดําเนินงาน

50,651,531,427
7,367,636,058
962,510,779
2,275,022,192
42,803,671

50,651,531,427
7,367,636,058
962,510,779
2,275,022,192
42,803,671

37,811,475,731
5,956,251,081
737,172,646
582,189,930
39,719,192

(11,951,485,531)
(2,816,684,021)
(408,774,526)
(1,595,383,679)
(132,023,166)
(2,005,116,745)
42,390,036,459

(11,951,485,531)
(2,816,684,021)
(408,774,526)
(1,595,383,679)
(139,775,503)
(2,005,116,745)
42,382,284,122

(10,664,281,119)
(2,708,306,946)
(364,815,276)
(1,653,837,561)
(107,723,171)
(1,540,670,095)
28,087,174,412

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้ มาจาก
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที(ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดได้ มาจากกิจกรรมลงทุน

8,074,184,637
1,049,312,471
4,244,000,000
6,159,857
13,373,656,965

8,074,184,637
1,049,312,471
4,244,000,000
6,159,857
13,373,656,965

29,649,954,369
726,549,806
110,000,000
62,493
30,486,566,668

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ(งของงบการเงินนี
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บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
สําหรับปี สินสุ ดวันที(
31 ธันวาคม
2557
หมายเหตุ
กระแสเงินสดใช้ ไปใน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที(ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินจ่ายสุ ทธิจากการซือบริ ษทั ย่อย
เงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สินสุ ดวันที(
31 ธันวาคม
2557
2556
(บาท)

(42,822,278,778)
(1,896,037,957)
(5,055,050,900)
(126,074,317)
(3,660,000)
(49,903,101,952)
(36,529,444,987)

(42,822,278,778)
(1,896,037,957)
(5,055,050,900)
(126,074,317)
(49,899,441,952)
(36,525,784,987)

24

131,118,750

131,118,750

24
26

362
12,735,225
(950,000,000)
(678,072,805)

362
12,735,225
(950,000,000)
(678,072,805)

59,492,475
750,000,000
(916,747,337)

(1,484,218,468)

(1,484,218,468)

(107,254,862)

4,376,373,004
1,331,190,953
5,707,563,957
0

4,372,280,667
1,331,190,953
5,703,471,620
+

465,345,006
865,845,947
1,331,190,953

1,434,150,869
37,753,587

1,434,150,869
37,753,587

(952,644,089)
37,753,588

ลูกหนีขายเงินลงทุนลดลง

1,250,000

1,250,000

134,192,070

เจ้าหนีซือเงินลงทุนลดลง

3,171,954

3,171,954

20,762,630

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับเพิม( ทุนจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด
เงินสดรับเพิม( ทุนจากการเสนอขายให้กองทุนสํารองเลียงชีพ
พนักงานบริ ษทั
เงินสดรับเพิม( ทุนจากการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เงินสดรับ (จ่าย) จากขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาซือคืน
เงินปั นผลจ่ายให้ผถู้ ือหุน้ ในบริ ษทั
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม2 ขึน5 สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที( 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที2 31 ธันวาคม

10

34

5

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม2 เติม
รายการที(มิใช่เงินสดประกอบด้วย
ผลต่างจากการเปลี(ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ
ของเงินลงทุนเผือ( ขาย
สํารองส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์เพิม( ขึน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ(งของงบการเงินนี
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(56,034,543,669)
(1,208,911,747)
(670,000,000)
(87,685,796)
(58,001,141,212)
(27,514,574,544)

-

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ

สารบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ข้อมูลทัวไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
นโยบายการบัญชีทีสําคัญ
การซื* อธุรกิจ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี*ยประกันภัยค้างรับ
ลูกหนี*และสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ ืมและดอกเบี*ยค้างรับ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อืน
เจ้าหนี*บริ ษทั ประกันภัยต่อ
สํารองประกันชีวิต
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์คา้ งจ่าย
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
สํารองเบี*ยประกันภัย
หนี*สินอืนตามกรมธรรม์
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
หนี*สินอืน
ทุนเรื อนหุน้
สํารอง
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ - ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ส่ วนงานดําเนินงาน
การรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ภาษีเงินได้
กําไรต่อหุน้
เงินปันผล
14

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ

สารบัญ

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
เครื องมือทางการเงิน
หลักทรัพย์และทรัพย์สินประกันวางไว้กบั นายทะเบียน
ทรัพย์สินทีมีขอ้ จํากัดและภาระผูกพัน
เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการทีไม่เกียวข้องกัน
หนี*สินทีอาจเกิดขึ*น
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทียังไม่ได้ใช้
การจัดประเภทรายการใหม่

15

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี*
งบการเงินนี*ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2558
1

ข้ อมูลทั'วไป
บริ ษ ัท กรุ ง เทพประกัน ชี วิ ต จํา กัด (มหาชน) “บริ ษ ัท ” เป็ นนิ ติ บุ ค คลที จัด ตั*ง ขึ* นในประเทศไทย และมี ที อยู่
จดทะเบี ยนตั*งอยู่เลขที 23/115-121 รอยัลซิ ต* ี อเวนิ ว ซอยศูนย์วิจยั ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมือวันที 25 กันยายน 2552
ผูถ้ ื อ หุ ้น รายใหญ่ ในระหว่างปี ได้แ ก่ Nippon Life Insurance Company (ถื อ หุ ้นร้ อ ยละ 24.4) (31 ธั น วาคม 2556:
ถือหุ้ นร้ อยละ 24.4) ซึ งบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นนิ ติบุคคลทีจัดตั*งขึ*นในประเทศญีปุ่ น และบริ ษทั วัฒนโสภณพนิ ช จํากัด
(ถือหุน้ ร้อยละ 13.2) (31 ธันวาคม 2556: ถือหุ้นร้ อยละ 13.2) ซึ งบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นนิติบุคคลทีจัดตั*งขึ*นในประเทศไทย
บริ ษ ทั ดําเนิ น ธุ รกิ จหลักเกี ยวกับ การรั บ ประกันชี วิต บริ ษ ทั ย่อ ยดําเนิ น ธุ รกิ จเกี ยวกับ นายหน้าประกันวิ น าศภัย
รายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 และ 35

2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
ครั*งแรกในการจัดทําและแสดงงบการเงินเนืองจากการซื* อบริ ษทั ย่อยในปี 2557 (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4)
เมือกลุ่มบริ ษทั มีการจัดประเภทรายการในงบการเงินใหม่ กลุ่มบริ ษทั จะแสดงงบแสดงฐานะการเงินอย่างน้อยสาม
งบ และหมายเหตุประกอบงบการเงินทีเกียวข้องอย่างน้อยสองงบ โดยบริ ษทั ได้แสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที
31 ธันวาคม 2557 ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และณ วันที 1 มกราคม 2556

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงิ น นี* จัด ทําขึ* น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ งแนวปฏิ บ ัติ ท างการบัญ ชี ที ประกาศใช้โดย
สภาวิชาชี พบัญชี ฯ (“สภาวิชาชี พบัญชี ”) กฎระเบี ยบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที
เกี ยวข้อง และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย เรื องหลักเกณฑ์
วิธีการ เงื อนไข และระยะเวลาในการจัดทําและยืนงบการเงิ น และรายงานเกี ยวกับผลการดําเนิ นงานของบริ ษ ทั
ประกันชีวิต (ฉบับที 4) พ.ศ. 2556 ลงวันที 31 กรกฎาคม 2556 ซึ งอนุญาตให้ใช้รูปแบบงบการเงินตามประกาศฉบับ
เดิม ลงวันที 27 พฤษภาคม 2553
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ งเกี ยวข้องกับการดําเนิ นงาน
ของกลุ่มบริ ษทั และมีผลบังคับใช้ต* งั แต่รอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2557 ดังต่อไปนี*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 21 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 24 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 36 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 38 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 2
(ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 3
(ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 8
(ปรับปรุ ง 2555)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 10
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 13
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 32

เรื'อง
การนําเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศ
การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
ส่ วนงานดําเนินงาน
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลกู ค้า
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

ในเบื* องต้นการปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที ออกและปรั บปรุ งใหม่ขา้ งต้นนั*น มี ผลให้เกิ ดการ
เปลียนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ในบางเรื องการเปลียนแปลงนี* ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อ
งบการเงิน
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
นอกเหนื อจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที ออกและปรั บ ปรุ งใหม่ ข ้างต้น สภาวิช าชี พ บัญ ชี ได้ออกและ
ปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอืน ๆ ซึ งมีผลบังคับสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลัง
วันที 1 มกราคม 2558 เป็ นต้นไป และไม่ได้มีการนํามาใช้สําหรั บจัดทํางบการเงิ นนี* มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินทีออกและปรับปรุ งใหม่ทีเกียวกับการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 43
(ข) เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงิ นนี* ได้จดั ทําขึ* นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึ กตามราคาทุนเดิ ม ยกเว้นรายการที สําคัญที แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงินดังต่อไปนี* วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม
-

เงินลงทุนเพือค้า
เงินลงทุนเผือขาย

(ค) สกุลเงินที"ใช้ ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินนี* จดั ทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาทซึ งเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ข้อมูล
ทางการเงินทั*งหมดมีการปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพือให้แสดงเป็ นหลักพันบาท ยกเว้นทีระบุไว้เป็ น
อย่างอืน
(ง) การประมาณการและใช้ วิจารณญาณ
ในการจัดทํางบการเงินนี*เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและ
ข้อสมมติ ฐานหลายประการ ซึ งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชี และการรายงานจํานวนเงินที เกี ยวกับ
สิ นทรัพย์ หนี*สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลทีเกิดขึ*นจริ งอาจแตกต่างจากทีประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานทีใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนือง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีทีประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน และในงวดอนาคตทีได้รับผลกระทบ
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อมูลเกียวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานทีสําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบ
สําคัญต่อการรับรู ้จาํ นวนเงินในงบการเงิน ซึ งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี*
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 41
3

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ ืม
สํารองประกันชีวิต
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
สํารองเบี*ยประกันภัย
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ - ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เครื องมือทางการเงิน
หนี*สินทีอาจเกิดขึ*น

นโยบายการบัญชีที'สําคัญ
นโยบายการบัญชีทีนําเสนอดังต่อไปนี*ได้ถือปฏิบตั ิโดยสมําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาทีรายงาน

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”)
การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีสาํ หรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ*ื อ
การควบคุ ม หมายถึ งอํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงิ นและการดําเนิ น งานของกิ จการเพื อให้ไ ด้มาซึ ง
ประโยชน์จากกิจกรรมของกิจการนั*น ในการพิจารณาอํานาจในการควบคุม กลุ่มบริ ษทั ต้องนําสิ ทธิ ในการออกเสี ยง
ทีเกิ ดขึ*นมารวมในการพิจารณา วันที ซื* อกิ จการคือวันทีอํานาจในการควบคุมนั*นได้ถูกโอนไปยังผูซ้ *ื อ การกําหนด
วันที ซื* อกิ จการและการระบุ เกี ยวกับการโอนอํานาจควบคุมจากฝ่ ายหนึ งไปยังอีกฝ่ ายหนึ งต้องใช้ดุลยพิ นิจเข้ามา
เกียวข้อง
ค่าความนิ ยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที ซื* อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ งตอบแทนที โอนให้ซึงรวมถึงการรับรู ้จาํ นวน
ส่ วนได้เสี ยที ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื* อหักด้วยมูลค่าสุ ทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสิ นทรัพย์ทีระบุได้ทีได้มาและ
หนี*สินทีรับมาซึ งวัดมูลค่า ณ วันทีซื* อ
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สิ งตอบแทนที โอนให้ตอ้ งวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทีโอนไป หนี* สินที กลุ่มบริ ษทั ก่ อขึ* นเพื อจ่ายชําระ
ให้แก่ เจ้าของเดิ ม และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของที ออกโดยกลุ่มบริ ษทั ทั*งนี* สิงตอบแทนที โอนให้ยงั รวมถึ ง
มูลค่ายุติธรรมของหนี*สินทีอาจเกิดขึ*น
หนี* สินที อาจเกิ ดขึ* นของบริ ษทั ที ถูกซื* อที รับมาจากการรวมธุ รกิ จ รับรู ้เป็ นหนี* สินหากมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึ ง
เกิดขึ*นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชือถือ
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิ ทีได้มาจากผูถ้ กู ซื* อ
ต้นทุ นที เกี ยวข้อ งกับ การซื* อของกลุ่มบริ ษ ทั ที เกิ ด ขึ* นซึ งเป็ นผลมาจากการรวมธุ รกิ จ เช่ น ค่ าที ปรึ กษากฎหมาย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าทีปรึ กษาอืนๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมือเกิดขึ*น
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการทีอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ*นเมือกลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมทั*ง
ทางตรงหรื อทางอ้อมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนิ นงานของกิจการนั*น เพือได้มาซึ งประโยชน์
จากกิจกรรมของบริ ษทั ย่อย งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วนั ที มีการควบคุมจนถึง
วันทีการควบคุมสิ* นสุ ดลง
นโยบายการบัญ ชี ของบริ ษ ทั ย่อยได้ถูกเปลี ยนตามความจําเป็ นเพื อให้เป็ นนโยบายเดี ยวกันกับ ของกลุ่มบริ ษ ทั
ผลขาดทุนในบริ ษทั ย่อยจะต้องถูกปั นส่ วนไปยังส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมแม้วา่ การปันส่ วนดังกล่าวจะทําให้
ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม
งบการเงินรวมได้รวมส่ วนแบ่งของกลุ่มบริ ษทั ในกําไรหรื อขาดทุน และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนของบริ ษทั ที ถูก
ลงทุน ภายหลังจากการปรับปรุ งนโยบายการบัญชีให้เป็ นนโยบายเดียวกันกับของกลุ่มบริ ษทั นับจากวันทีมีอิทธิ พล
อย่างมีนยั สําคัญ จนถึงวันทีการมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญนั*นสิ* นสุ ดลง เมือส่ วนแบ่งผลขาดทุนทีกลุ่มบริ ษทั ได้รับมี
จํานวนเกินกว่าส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ทีไปลงทุนนั*น มูลค่าตามบัญชี ของส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกทอนลงจน
เป็ นศูนย์และจะไม่รับรู ้ส่วนแบ่งผลขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กรณี ทีกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อต้อง
จ่ายเงินเพือชําระภาระผูกพันแทนในนามของผูถ้ กู ลงทุน
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชี ระหว่างกิ จการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายที ยังไม่เกิ ดขึ*นจริ งซึ งเป็ นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม
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(ข) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ทีเป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที ใช้ในการดําเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั
โดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
สิ นทรั พย์และหนี* สินที เป็ นตัวเงิ นและเป็ นเงิ นตราต่ างประเทศ ณ วันที รายงาน แปลงค่ าเป็ นสกุลเงิ นที ใช้ในการ
ดําเนินงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั โดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันนั*น
สิ นทรั พย์และหนี* สินที ไม่เป็ นตัวเงิ นซึ งเกิ ดจากรายการบัญชี ทีเป็ นเงิ นตราต่างประเทศซึ งบันทึ กตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั โดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันที
เกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนที เกิดขึ*นจากการแปลงค่าให้รับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชี น* นั แต่ผลต่างของ
อัตราแลกเปลียนทีเกิดขึ*นจากการแปลงค่าของรายการดังต่อไปนี*จะรับรู ้เข้ากําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
- ตราสารทุนทีถือไว้เผือขาย (เว้นแต่การด้อยค่า ผลต่างจากอัตราแลกเปลียนที เคยรับรู ้เข้ากําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อืนจะถูกจัดประเภทใหม่ไปเข้ากําไรหรื อขาดทุน)
(ค) เครื" องมือทางการเงิน
ตราสารอนุพันธ์
เครื องมือทางการเงินทีเป็ นตราสารอนุ พนั ธ์ประกอบด้วย สัญญาแลกเปลียนสกุลเงินตราต่างประเทศและสัญญาซื* อ
ขายสกุลเงิ นตราต่ างประเทศล่ วงหน้า ได้ถูกนํามาใช้เพื อจัด การความเสี ยงที เกิ ด จากการเปลี ยนแปลงในอัต รา
แลกเปลี ยนสกุลเงิ นตราต่ างประเทศ เครื องมื อทางการเงิ นที เป็ นตราสารอนุ พนั ธ์ไม่ได้มีไว้เพื อวัตถุประสงค์ใน
การค้า
ลูกหนี* และเจ้าหนี* ทีเกิดจากมูลค่าตามสัญญาของสัญญาแลกเปลียนสกุลเงินตราต่างประเทศและสัญญาซื* อขายสกุล
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จะถูกบันทึกบัญชี ในขั*นแรกด้วยอัตราแลกเปลียนทันที ณ วันทีเกิดรายการในสิ นทรัพย์
อืนหรื อหนี* สินอื น ณ วันที รายงานลูกหนี* และเจ้าหนี* ดงั กล่าวจะถูกแปลงมูลค่าเป็ นเงิ นบาทด้วยอัตราแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศ ณ วันทีรายงาน ผลต่างอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศทีเกิดจากการแปลงมูลค่าถูกบันทึก
ในกําไรหรื อขาดทุน
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(ง)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเที ยบเท่าเงินสดประกอบด้วยยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคื นเมือทวงถาม และ
เงินลงทุนระยะสั*นทีมีสภาพคล่องสูง ซึ งมีอายุเท่ากับ 3 เดือนหรื อน้อยกว่านั*นนับจากวันทีได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดใน
การใช้

(จ) เบี-ยประกันภัยค้ างรั บ
เบี*ยประกันภัยค้างรับแสดงด้วยมูลค่าสุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับ โดยกลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเผือหนี* สงสัยจะสู ญสําหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณที อาจเกิ ดขึ* นจากการเก็บเงิ นไม่ได้ ซึ งพิจารณาจากประสบการณ์ การเก็บเงิ น การคาดการณ์
เกียวกับการชําระหนี* ในอนาคต และตามสถานะปั จจุบนั ของเบี*ยประกันภัยค้างรับ ณ วันสิ* นรอบระยะเวลารายงาน
เบี*ยประกันภัยค้างรับจะถูกตัดจําหน่ายบัญชีในระหว่างปี เมือทราบว่าเป็ นหนี*สูญ
(ฉ) เงินลงทุนในหลักทรั พย์
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน
เงินลงทุนในตราสารหนีแ/ ละตราสารทุน
ตราสารหนี* และตราสารทุ นซึ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ งถื อไว้เพื อค้าแสดงในมูลค่ ายุติธรรม
กําไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บนั ทึกในงบกําไรหรื อขาดทุน
ตราสารหนี* ซึงกลุ่มบริ ษทั ตั*งใจและสามารถถือจนครบกําหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนทีจะถือจนครบกําหนด เงิน
ลงทุ นที จะถื อจนครบกําหนด แสดงในราคาทุ นตัดจําหน่ ายหักด้วยขาดทุ นจากการด้อยค่ าของเงิ นลงทุ น ผลต่ าง
ระหว่างราคาทุนที ซื* อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี* จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี* ยทีแท้จริ งตลอดอายุของ
ตราสารหนี*ทีเหลือ
ตราสารหนี* และตราสารทุ นซึ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนื อจากที ถือไว้เพื อค้าหรื อตั*งใจ
ถือไว้จนครบกําหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผือขาย ภายหลังการรับรู ้มลู ค่าในครั*งแรกเงินลงทุนเผือขายแสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม และการเปลียนแปลงที ไม่ใช่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของ
รายการที เป็ นตัว เงิ น บัน ทึ ก โดยตรงในส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้ น ส่ ว นผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า และผลต่ า งจากการ
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุ น เมือมีการตัดจําหน่ ายเงิ นลงทุ นจะรับรู ้กาํ ไรหรื อขาดทุ น
สะสมทีเคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ โดยตรงเข้าในกําไรหรื อขาดทุน ในกรณี ทีเป็ นเงินลงทุนประเภททีมีดอกเบี* ย
จะต้องบันทึกดอกเบี*ยในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีอตั ราดอกเบี*ยทีแท้จริ ง
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เงินลงทุนในตราสารทุนซึ งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี* คํานวณโดยใช้เส้นอัตราผลตอบแทนหรื อตามราคาจากสมาคมตลาดตราสารหนี* ไทย
ณ วันทีรายงาน
มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนในความต้องการของตลาดจะใช้ราคาเสนอซื* อของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ณ วันที รายงาน สําหรับหน่ วยลงทุ นที ไม่ได้เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนในตลาด มูลค่ายุติธรรมคํานวณจากมูลค่ า
สิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันทีรายงาน
บริ ษทั บันทึกเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามวันทีตกลงทําการซื* อขายรายการ
การจําหน่ ายเงินลงทุน
เมือมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจํานวนเงินสุ ทธิ ทีได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรื อขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ทีเกียวข้องทีเคยบันทึกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จะถูกบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ทีกลุ่มบริ ษทั จําหน่ ายบางส่ วนของเงินลงทุนที ถืออยู่ การคํานวณต้นทุนสําหรับเงินลงทุนทีจําหน่ ายไปและ
เงินลงทุนทียังถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลียถ่วงนํ*าหนัก ปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนทีเหลืออยูท่ * งั หมด
ในกรณี ทีมีการโอนเปลียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ งไปเป็ นอีกประเภทหนึ ง กลุ่มบริ ษทั จะปรับมูลค่าของ
เงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มลู ค่ายุติธรรม ณ วันทีโอนเปลียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชี
และมู ลค่ ายุติ ธรรม ณ วันที โอนจะบันทึ กรั บรู ้ ในงบกําไรขาดทุ นหรื อแสดงเป็ นส่ วนเกิ น (ตํากว่ า ) ทุ น จากการ
เปลียนแปลงมูลค่าในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนทีมีการโอนเปลียน
(ช) เงินให้ ก้ ยู มื
เงินให้กยู้ ืมแสดงด้วยมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับ กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเผือหนี*สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที
อาจเกิดขึ*นจากการเก็บหนี* ไม่ได้ ซึ งโดยทัวไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บหนี* การวิเคราะห์อายุหนี* และราคา
ประเมินของหลักประกันของลูกหนี*แต่ละรายในปัจจุบนั
เงินให้กยู้ ืมจะถูกตัดจําหน่ายบัญชีเมือทราบว่าเป็ นหนี*สูญ
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(ซ) ที"ดนิ อาคารและอุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
สิ นทรั พย์ ที3เป็ นกรรมสิ ทธิ6 ของกิจการ
ทีดินแสดงในราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงทีเกียวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสิ นทรัพย์ทีกลุ่มบริ ษทั
ก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุ นทางตรงอืน ๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์
เพื อให้สินทรัพ ย์น* ันอยู่ในสภาพที พร้ อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุ นในการรื* อถอน การขนย้าย การ
บูรณะสถานที ตั*งของสิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ ืมสําหรับเครื องมือที ควบคุมโดยลิขสิ ทธิj ซอฟแวร์ ซึงไม่สามารถ
ทํางานได้โดยปราศจากลิขสิ ทธิj ซอฟแวร์น* นั ให้ถือว่าลิขสิ ทธิj ซอฟแวร์ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึงของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการอาคารและอุปกรณ์ แต่ ละรายการที มี อายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ ากันต้องบันทึ กแต่ ละ
ส่ วนประกอบทีมีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
กําไรหรื อขาดทุ นจากการจําหน่ ายที ดิ น อาคารและอุปกรณ์ คื อผลต่างระหว่างสิ งตอบแทนสุ ทธิ ทีได้รับจากการ
จําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู ้สุทธิ เป็ นรายได้อืนในกําไรหรื อขาดทุน
ต้ นทุนที3 เกิดขึน/ ในภายหลัง
ต้นทุ นในการเปลียนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ งของมูลค่าตามบัญชี ของรายการอาคารและอุปกรณ์
ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีกลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั*น และสามารถ
วัดมูลค่ าต้นทุ นของรายการนั*นได้อย่างน่ าเชื อถือ ชิ* นส่ วนที ถูกเปลียนแทนจะถูกตัดจําหน่ ายตามมูลค่าตามบัญชี
ต้นทุนทีเกิดขึ*นในการซ่อมบํารุ งอาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึ*นเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมือเกิดขึ*น
ค่ าเสื3 อมราคา
ค่าเสื อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์
หรื อต้นทุนในการเปลียนแทนอืน หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
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ค่ าเสื อมราคาบันทึ กเป็ นค่ าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุ น คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดง
ได้ดงั นี*
อาคาร
อาคารชุด
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
เครื องตกแต่ง ติดตั*งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

20 ปี
20 ปี
5 ปี
ตามอายุของสัญญาเช่า
3 ปี และ 5 ปี
5 ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื อมราคาสําหรับทีดินและสิ นทรัพย์ทีอยูร่ ะหว่างก่อสร้าง
วิ ธี ก ารคิ ด ค่ า เสื อมราคา อายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ ข องสิ น ทรั พ ย์ และมู ล ค่ า คงเหลื อ ถู ก ทบทวนอย่า งน้อ ยที สุ ด
ทุกสิ* นรอบปี บัญชี และปรับปรุ งตามความเหมาะสมโดยผูบ้ ริ หาร
(ฌ) สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
ค่ าความนิยม
ค่าความนิ ยมทีเกิดจากการซื* อกิ จการของบริ ษทั ย่อยรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ การรับรู ้มูลค่าเริ มแรกของค่าความนิ ยม ได้
อธิ บายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 3 (ก) ภายหลังจากการรับรู ้เริ มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคา
ทุนหักผลขาดทุ นจากการด้อยค่าสะสม สําหรับตราสารทุน - การบัญชี ดา้ นผูล้ งทุ นมูลค่าตามบัญชี ของค่าความ
นิ ยมรวมอยู่ในมูลค่ าตามบัญ ชี ข องเงิ นลงทุ น และผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าในเงิ นลงทุ นต้องไม่ถูกปั นส่ วนให้
สิ นทรัพย์ใด ๆ ทีเป็ นส่ วนหนึงของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม
ซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์
ซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ ทีกลุ่มบริ ษทั ซื* อมาและมีอายุการใช้งานจํากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
รายจ่ ายภายหลังการรั บรู้ รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ้รายการจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์เมือก่อให้เกิดประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็ น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีสามารถระบุได้ทีเกียวข้องนั*น ค่าใช้จ่ายอืนรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมือเกิดขึ*น
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ค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์ทีไม่มีตวั ตนหรื อจํานวนอืนทีใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ของสิ นทรัพย์น* นั
ค่ าตัด จําหน่ ายรั บ รู ้ ในกําไรหรื อ ขาดทุ นโดยวิธีเส้ น ตรง ซึ งโดยส่ ว นใหญ่ จะสะท้อ นรู ป แบบที คาดว่าจะได้รั บ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากสิ นทรัพย์น* นั ตามระยะเวลาที คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนซึ งไม่รวมค่าความนิ ยม โดยเริ มตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน เมือสิ นทรั พย์น* นั พร้อมที จะให้ประโยชน์
ระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ประมาณ 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี
วิธีการตัดจําหน่ าย ระยะเวลาที คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุ กสิ* นรอบปี
บัญชีและปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ญ) การด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที รายงานว่า มีขอ้ บ่งชี* เรื องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ทีมีขอ้ บ่งชี*จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ทีคาดว่าจะได้รับคืน สําหรับสิ นทรัพย์ทีมีอายุการให้ประโยชน์
ไม่ทราบแน่นอนหรื อยังไม่พร้อมใช้งานจะประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื อมูลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ าตามบัญชี ของหน่ วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิ ด
เงิ นสดสู งกว่ามูลค่ าที คาดว่าจะได้รับคื น ขาดทุ นจากการด้อยค่าบันทึ กในกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่เมือมีการกลับ
รายการประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์เพิมของสิ นทรัพย์ชิ*นเดียวกันทีเคยรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และมีการด้อยค่าใน
เวลาต่อมา ในกรณี น* ีจะรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
เมือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินเผือขาย ซึ งได้รับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และมีความชัดเจน
ว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนสะสมซึ งเคยรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ จะถูกรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
โดยไม่ตอ้ งปรั บกับยอดสิ นทรัพ ย์ท างการเงิ นดังกล่าว ยอดขาดทุ นสะสมที รั บรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุ นเป็ นผลต่ าง
ระหว่างราคาทุนทีซื* อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนั ของสิ นทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
นั*นๆ ซึ งเคยรับรู ้แล้วในกําไรหรื อขาดทุน
การคํานวณมูลค่ าที3 คาดว่ าจะได้ รับคื น
มูลค่ าที คาดว่าจะได้รับ คื นของหลักทรั พ ย์ที ถื อไว้จนกว่าจะครบกําหนด คํานวณโดยการหามูลค่ าปั จจุ บ ันของ
ประมาณการกระแสเงินสดทีจะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี*ยทีแท้จริ งตามสัญญาเดิม
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มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ทางการเงินสําหรับหลักทรัพย์เผือขาย คํานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคื นของสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุ นในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดทีจะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึ ง
ภาษี เงิ น ได้เพื อให้ ส ะท้อ นมู ลค่ าที อาจประเมิ น ได้ในตลาดปั จจุ บ ัน ซึ งแปรไปตามเวลาและความเสี ยงที มี ต่ อ
สิ นทรัพย์ สําหรับสิ นทรัพย์ทีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อืน ให้พิจารณามูลค่าทีคาดว่าจะ
ได้รับคืนรวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดทีสิ นทรัพย์น* นั เกียวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุ น จากการด้อ ยค่ าของสิ นทรั พ ย์ท างการเงิ น จะถูกกลับ รายการ เมื อมูล ค่ าที คาดว่าจะได้รั บ คื น เพิ มขึ* นใน
ภาย หลัง และการเพิ มขึ* นนั*นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุ นจากการด้อยค่ าที เคยรั บรู ้ในกําไรหรื อขาดทุ น สําหรั บ
สิ นทรั พ ย์ท างการเงิ นที บันทึ กโดยวิธีราคาทุ นตัดจําหน่ ายและตราสารหนี* ที จัด ประเภทเป็ นหลักทรั พ ย์เผือขาย
การกลับรายการจะถูกบันทึ กในกําไรหรื อขาดทุ น ส่ วนสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที เป็ นตราสารทุ นที จัดประเภทเป็ น
หลักทรัพย์เผือขาย การกลับรายการจะถูกรับรู ้ไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิ ยมจะไม่มีการปรับปรุ งกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที
ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอืนๆ ทีเคยรับรู ้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันทีทีออกรายงานว่ามีขอ้ บ่งชี* เรื องการ
ด้อยค่าหรื อไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลียนแปลงประมาณการที ใช้ในการคํานวณ
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าทีมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่เกิน
กว่ามูลค่าตามบัญชี ภายหลังหักค่ าเสื อมราคาหรื อค่ าตัดจําหน่ าย เสมื อนหนึ งไม่เคยมีการบันทึ กขาดทุ นจากการ
ด้อยค่ามาก่อน
(ฎ) รายการเกีย" วกับการรั บประกันชีวิตต่ อ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกรายการบัญชี เกียวกับรายการประกันต่อโดยประมาณจากจํานวนเงินทีจะได้รับจากหรื อจ่ายให้กบั
บริ ษทั รับประกันภัยต่อ
ลูกหนี* และสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยจํานวนเงิ นค้างรับจากการประกันภัยต่อ และสํารองประกันภัย
ส่ วนทีเรี ยกคืนจากการประกันภัยต่อ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
เงินค้างรับจากบริ ษทั ประกันภัยต่อประกอบด้วยค่าจ้างและค่าบําเหน็จค้างรับ ค่าสิ นไหมทดแทนค้างรับ และรายการ
ค้างรับอืนๆ จากบริ ษทั ประกันภัยต่อยกเว้นเบี*ยประกันภัยค้างรับหักค่าเผือหนี* สงสัยจะสู ญ โดยกลุ่มบริ ษทั บันทึกค่า
เผือหนี* สงสัยจะสู ญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึ*นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ งพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บ เงิ น การคาดการณ์ เกี ยวกับ การชําระหนี* ใ นอนาคต และตามสถานะปั จจุ บ ัน ของเงิ นค้างรั บ จากบริ ษ ัท
ประกันภัยต่อ ณ วันสิ* นรอบระยะเวลารายงาน
สํารองประกันภัยส่ วนที เรี ยกคื นจากการประกันภัยต่อประมาณขึ* นโดยอ้างอิงจากสัญญาประกันภัยต่อที เกี ยวข้อง
ของสํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยการคํานวณสํารองประกันชีวิต
เงิ นค้างจ่ ายจากบริ ษ ทั ประกันภัยต่ อ ประกอบด้วย เบี* ยประกันภัยต่ อจ่ าย และรายการค้างจ่ ายอื นๆ ให้กบั บริ ษ ทั
ประกันภัยต่อ ไม่รวมค่าสิ นไหมทดแทน
กลุ่มบริ ษทั แสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุ ทธิ ของกิจการเดียวกัน (สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อหรื อเจ้าหนี*
บริ ษทั ประกันภัยต่อ) เมือเข้าเงือนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี*
(1)

กิจการมีสิทธิ ตามกฎหมายในการนําจํานวนทีรับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ

(2)

กิจการตั*งใจที จะรับหรื อจ่ายชําระจํานวนที รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั*งใจที จะรับ
ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ในเวลาเดียวกับทีจ่ายชําระหนี*สิน

(ฏ) สํารองประกันชีวิต
สํารองประกันชีวิตเป็ นยอดเงินสํารองสะสมสําหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตทีมีผลคุม้ ครองอยู่ ณ วันทีรายงาน ซึ งถูก
จัดสรรไว้สาํ หรับภาระผูกพันทีมีต่อผูเ้ อาประกันภัยในอนาคต เงินสํารองประกันชี วิตภายใต้สัญญาประกันภัยระยะ
ยาวคํานวณตามวิธีทางคณิ ตศาสตร์ประกันภัยทียอมรับโดยทัวไป โดยอ้างอิงตามวิธีสาํ รองเบี*ยประกันภัยสุ ทธิ ชาํ ระ
คงที (Net Level Premium Reserve :NPV) รวมกับสํารองเพิมเติมสําหรับความเสี ยงจากการทีสมมติฐานทีใช้ในการ
คํานวณแตกต่างไปจากประสบการณ์ทีเกิดขึ*นจริ งอีกร้อยละ 4 ของเงินสํารองตามวิธีเบี*ยประกันภัยสุ ทธิ ชาํ ระคงที
ข้อสมมติ ฐานที ใช้ในการคํานวณรวมไปถึ ง อัตรามรณกรรม อัตราดอกเบี* ยที คิ ด ลด และอื นๆ ที ถูกกําหนดขึ* น
ณ วันทีเกิดสัญญา
ณ วันทีรายงาน บริ ษทั ได้ประเมินความเพียงพอของสํารองประกันชีวิตโดยการเปรี ยบเทียบมูลค่าทางบัญชีกบั มูลค่า
ปั จจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตโดยใช้สมมติฐานทีเป็ นปั จจุบนั มูลค่าที ต้องปรับปรุ งจะรับรู ้ใน
กําไรหรื อขาดทุน
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(ฐ)

ผลประโยชน์ ตามกรมธรรม์ ค้างจ่ าย
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์คา้ งจ่ ายประกอบด้วยสิ นไหมทดแทนและหนี* สินผลประโยชน์กบั ผูถ้ ื อกรมธรรม์ที
เกียวกับการเสี ยชีวิต การเวนคืนกรมธรรม์ การครบกําหนด และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอืนๆ

(ฑ) สํารองค่ าสินไหมทดแทนและค่ าสินไหมทดแทนค้ างจ่ าย
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึ กตามจํานวนที จะจ่ายโดยประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนที ได้รับแจ้งแต่ยงั ไม่ได้
ชําระ ณ วันทีรายงาน ตามข้อมูลทีมีในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี* กลุ่มบริ ษทั ยังได้พิจารณาประมาณการสํารองค่า
สิ นไหมทดแทนค้างจ่ายสําหรับความเสี ยหายที เกิ ดขึ* นแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับแจ้งจากผูเ้ อาประกันภัย ณ วันที รายงาน
(Incurred but not reported :IBNR) ซึ งคํานวณโดยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ป ระกันภัย มูลค่ าประมาณการสิ นไหม
ทดแทนสูงสุ ดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ทีเกียวข้อง
(ฒ) สํารองเบี-ยประกันภัย
สํารองเบี*ยประกันภัยประกอบด้วยสํารองเบี*ยประกันภัยทียังไม่ถือเป็ นรายได้และสํารองความเสี ยงภัยทียังไม่สิ*นสุ ด
สํารองเบีย/ ประกันภัยที3 ยังไม่ ถือเป็ นรายได้
สํารองเบี*ยประกันภัยประกอบด้วย สํารองเบี*ยประกันภัยทียังไม่ถือเป็ นรายได้สาํ หรับประกันภัยกลุ่มและประกันภัย
สําหรับสัญญาเพิมเติมระยะสั*น โดยคํานวณตามสัดส่ วนของเบี*ยประกันภัยตามระยะเวลาคุม้ ครองทีเหลือของแต่ละ
กรมธรรม์
สํารองความเสี3 ยงภัยที3 ยังไม่ สิ/นสุด
ณ วันที รายงาน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินความเพียงพอของสํารองหนี* สิน โดยการเปรี ยบเที ยบมูลค่าของสํารองเบี* ย
ประกันภัยที ยังไม่ถือเป็ นรายได้กบั สํารองความเสี ยงภัยที ยังไม่สิ*นสุ ด ซึ งเป็ นการประมาณการที ดี ทีสุ ดจากมูลค่า
สิ นไหมทดแทนและค่ าใช้จ่ายที เกี ยวข้องที คาดว่าจะเกิ ดขึ* นในระยะเวลาคุ ม้ ครองที เหลื อของกรมธรรม์สําหรั บ
การประกัน ภัย ที ยังมี ผ ลบังคับ อยู่โดยอ้างอิ งจากข้อ มู ลสิ น ไหมในอดี ต ซึ งคํานวณโดยวิ ธีการทางคณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย
หากมูลค่าของสํารองความเสี ยงภัยที ยังไม่สิ*นสุ ดสู งกว่าสํารองเบี* ยประกันภัยที ยังไม่ถือเป็ นรายได้ กลุ่มบริ ษทั จะ
รับรู ้ส่วนต่างและแสดงรายการสํารองความเสี ยงภัยทียังไม่สิ*นสุ ดในกําไรหรื อขาดทุน
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(ฌ) ผลประโยชน์ พนักงานค้ างจ่ าย
ผลประโยชน์ ระยะสั/ นของพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั*นของพนักงาน วัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงิ นสดและรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมือ
พนั ก งานทํา งานให้ ผลประโยชน์ ร ะยะสั* นประกอบด้ว ย เงิ น เดื อ น ค่ า จ้า ง โบนั ส และเงิ น สมทบกองทุ น
ประกันสังคม
หนี* สินรับรู ้ดว้ ยมูลค่าที คาดว่าจะจ่ายชําระสําหรับการจ่ายโบนัสเป็ นเงินสดระยะสั*น หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพัน
ตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุ มานที จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที พนักงานได้ทาํ งานให้ในอดี ตและ
ภาระผูกพันนี*สามารถประมาณการได้อย่างสมเหตุสมผล
ผลประโยชน์ พนักงานหลังออกจากงาน
กลุ่มบริ ษทั มีโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานให้กบั พนักงานที เข้าเงื อนไขโดยแบ่งเป็ นโครงการ
ต่าง ๆ ดังนี*
โครงการสมทบเงินที3 กาํ หนดไว้
โครงการสมทบเงินทีกําหนดไว้เป็ นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซึ งกลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบเป็ น
จํานวนเงินทีแน่ นอนไปอีกกิจการหนึ งแยกต่างหาก (กองทุนสํารองเลี*ยงชี พ) และจะไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมาย
หรื อภาระผูกพันโดยอนุมานทีจะต้องจ่ายสมทบเพิมเติม ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู ้
เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรื อขาดทุนในรอบระยะเวลาทีพนักงานได้ทาํ งานให้กบั กลุ่มบริ ษทั
โครงการผลประโยชน์ ที3กาํ หนดไว้
โครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้เป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานนอกเหนื อจากโครงการสมทบเงิ น
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ถกู คํานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตทีเกิดจากการทํางานของพนักงานในปั จจุบนั และในงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพือให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั อัตราคิดลดเป็ นอัตรา ณ วันที รายงานจากพันธบัตร
รัฐบาล ซึ งมีระยะเวลาครบกําหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาครบกําหนดชําระภาระผูกพันของกลุ่มบริ ษทั และสกุลเงิน
เดียวกับสกุลเงินของผลประโยชน์ทีคาดว่าจะจ่าย
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การคํานวณนั*นจัดทําโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยทีได้รับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาํ ไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ประกันภัยทั*งหมดทีเกิดขึ*นจากโครงการ
ผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ และรับรู ้ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงาน
ในกําไรหรื อขาดทุน
ผลประโยชน์ ระยะยาวอื3นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั จัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืนของพนักงานได้แก่โครงการเงิ นรางวัลการปฏิ บตั ิ งานครบ
กําหนดระยะเวลา
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของบริ ษทั ทีเป็ นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็ นผลประโยชน์ในอนาคตให้กบั พนักงานที
เข้าเงื อนไขที บริ ษ ทั กําหนดเพื อเป็ นการตอบแทนพนักงานจากการทํางานในปั จจุ บ ันและในงวดก่ อ นๆ ก่ อนที
พนักงานจะเกษียณอายุ ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินแสดงมูลค่าปั จจุบนั ของผลประโยชน์ระยะยาวอืนของ
พนักงาน ซึ งภาระผูกพันดังกล่าวคํานวณโดยใช้วิธีเดียวกันกับโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้
การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
มูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิ ซ*ื อหุ น้ ณ วันทีให้สิทธิ แก่พนักงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานพร้อมๆ ไปกับการเพิมขึ*นใน
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ โดยจะบันทึกเป็ นส่ วนเพิมในรายการ “สํารองส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์” ในส่ วน
ของผูถ้ ือหุ น้ ตลอดระยะเวลาทีพนักงานสามารถเข้าใช้สิทธิ ได้อย่างไม่มีเงือนไข จํานวนทีรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายจะถูก
ปรับปรุ งเพือให้สะท้อนถึงจํานวนสิ ทธิ ซ*ื อหุ น้ ทีแท้จริ งซึ งเข้าเงือนไขการให้บริ การทีเกียวข้องและเงือนไขการได้รับ
สิ ทธิ ทีไม่ใช่เงือนไขเรื องตลาดทุน โดยกลุ่มบริ ษทั จะโอนรับรู ้ “สํารองส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์” ไป
เป็ น “ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ” เมือมีการใช้สิทธิ ซ*ื อหุน้ ตามสัดส่ วนของการใช้สิทธิ
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(ด) ประมาณการหนี-สิน
ประมาณการหนี*สินจะรับรู ้กต็ ่อเมือกลุ่มบริ ษทั มีภาระหนี*สินตามกฎหมายทีเกิดขึ*นในปัจจุบนั หรื อทีก่อตัวขึ*นอันเป็ น
ผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื อ
ชําระภาระหนี* สินดังกล่าว ประมาณการหนี* สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั รา
คิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคํานึ งภาษีเงินได้ เพือให้สะท้อนจํานวนทีอาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ งแปรไปตาม
เวลาและความเสี ยงที มี ต่อ หนี* สิ น ประมาณการหนี* สินส่ วนที เพิ มขึ* นเนื องจากเวลาที ผ่านไปรั บ รู ้ เป็ นต้นทุ นทาง
การเงิน
(ต) รายได้
รายได้ เบีย/ ประกัน
เบี*ยประกันชีวิตบันทึกเป็ นรายได้หลังจากหักเบี*ยประกันภัยต่อและส่ งคืนเมือกรมธรรม์มีผลบังคับใช้และได้รับชําระ
เบี*ยสําหรับเบี* ยประกันรับปี แรก สําหรับเบี*ยประกันรับปี ต่อเบี* ยประกันชี วิตบันทึกเป็ นรายได้เมือครบกําหนดชําระ
และกรมธรรม์น* นั ยังมีผลคุม้ ครอง ณ วันทีรายงาน
เบี*ยประกันภัยรับล่วงหน้าถือเป็ นรายได้เมือถึงวันครบกําหนดชําระ
เบีย/ ประกัยภัยต่ อ
เบี*ยประกัยภัยต่อรับรู ้เมือความเสี ยงถูกโอนให้กบั บริ ษทั ประกันภัยต่อ
รายได้ ค่าเช่ าและบริ การ
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริ มแรกทีเกิดขึ*นเป็ น
การเฉพาะเพื อให้เกิ ดสัญญาเช่ ารับรู ้เป็ นส่ วนหนึ งของค่าเช่ าทั*งสิ* นตามสัญญา ค่าเช่ าที อาจเกิ ดขึ* นรับรู ้เป็ นรายได้ใน
รอบระยะเวลาบัญชีซึงค่าเช่านั*นเกิดขึ*น
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ ประกอบด้วย เงิ นปั นผลและดอกเบี* ยรับจากการลงทุน เงิ นให้กยู้ ืมและเงิ นฝากธนาคารซึ ง
สุ ทธิ จากค่าใช้จ่ายในการลงทุน
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนในวันทีกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปันผล
ดอกเบีย/ รั บ
ดอกเบี*ยรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
ดอกเบี* ยรับจากเงินให้กยู้ ืมถือเป็ นรายได้ตามระยะเวลาของเงินให้กยู้ ืมโดยคํานวณจากยอดเงินต้นที คงค้าง กลุ่มบริ ษทั
ไม่รับรู ้รายได้สาํ หรับดอกเบี*ยของเงินกูย้ ืมรายทีผิดนัดชําระดอกเบี*ยติดต่อกันเกินหกเดือนหรื อใช้เกณฑ์เงินสด
(ถ)

ค่ าใช้ จ่าย
เงินที3 ต้องจ่ ายตามกรมธรรม์ ประกันชี วิต
เงิ นที ต้องจ่ายตามกรมธรรม์ประกันชี วิตบันทึ กเมือได้รับแจ้งหรื อเมือกรมธรรม์ครบกําหนดการจ่ายผลประโยชน์
ตามทีระบุไว้ในกรมธรรม์
ค่ าจ้ างและค่ าบําเหน็จ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จถือเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีทีเกิดขึ*น
ค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ าใช้ จ่ายในการจัดการค่ าสิ นไหมทดแทน
ค่ าสิ น ไหมทดแทนและค่ าใช้จ่ายในการจัด การค่ าสิ น ไหมทดแทนแสดงตามมูลค่ าของค่ าสิ นไหมทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องและรายการปรับปรุ งค่าสิ นไหมของงวดปั จจุบนั และงวดก่อนที เกิดขึ* นในระหว่างปี หักด้วย
ค่าสิ นไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อทีเกียวข้อง
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนจะรับรู ้เมือได้รับแจ้งจากผูเ้ อาประกันตามจํานวนที
ผูเ้ อาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ ายบริ หาร มูลค่าประมาณการสิ นไหมทดแทนสู งสุ ดจะไม่เกินทุน
ประกันของกรมธรรม์ทีเกียวข้อง
ค่ าใช้ จ่ายในการรั บประกันภัยต่ อ ต้ นทุนในการรั บประกันภัย และค่ าใช่ จ่ายในการลงทุน
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยต่อ ต้นทุนในการรับประกันภัย และค่าใช่ จ่ายในการลงทุนรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุ น
เป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
สั ญญาเช่ าดําเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญา
ค่าเช่าทีอาจเกิดขึ*นต้องนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั*นตําทีต้องจ่ายตามระยะเวลาทีคงเหลือของสัญญาเช่า เมือได้รับ
การยืนยันการปรับค่าเช่า
(ท) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของปี
ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเว้นแต่รายการทีรับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั ได้แก่ภาษีทีคาดว่าจะจ่ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุนประจําปี ที
ต้องเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีทีประกาศใช้หรื อทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันทีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษี
ทีเกียวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัวคราวที เกิดขึ*นระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี* สิ นและจํานวนที ใช้เพื อความมุ่ งหมายทางภาษี ภาษี เงิ นได้รอการตัด บัญ ชี จะไม่ถูกรั บ รู ้ เมื อเกิ ดจากผล
แตกต่างชัวคราวต่อไปนี* การรับรู ้ค่าความนิยมในครั*งแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี*สินในครั*งแรกซึ งเป็ นรายการที
ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั*นไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุนทางบัญชี หรื อทางภาษี และผลแตกต่างทีเกียวข้อง
กับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย หากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีทีจะเกิดจากลักษณะวิธีการทีกลุ่มบริ ษทั
คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชําระหนี* สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที สิ* นรอบระยะเวลาที
รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีทีคาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัวคราวเมือมีการกลับรายการโดยใช้
อัตราภาษีทีประกาศใช้หรื อทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันทีรายงาน
ในการกําหนดมูลค่ าของภาษี เงิ น ได้ปั จจุ บ ันและภาษี เงิ นได้รอตัด บัญ ชี กลุ่มบริ ษ ทั ต้อ งคํานึ งถึ งผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีทีไม่แน่นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีทีต้องจ่ายเพิมขึ*น และมีดอกเบี*ยทีต้องชําระ กลุ่มบริ ษทั เชือว่า
ได้ต* งั ภาษีเงิ นได้คา้ งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ทีจะจ่ายในอนาคต ซึ งเกิ ดจากการประเมินผลกระทบจากหลาย
ปั จจัยรวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี* อยู่บนพื*นฐานการประมาณ
การและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกียวข้องกับการตัดสิ นใจเกียวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทําให้
กลุ่มบริ ษทั เปลียนการตัดสิ นใจโดยขึ*นอยูก่ บั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายทีมีอยู่ การเปลียนแปลงในภาษีเงิน
ได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี ทีเกิดการเปลียนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี* สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมือบริ ษทั มีสิทธิ ตาม
กฎหมายทีจะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้ของปี ปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี* สินภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงินได้น* ี
ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่วย
ภาษีต่างกันนั*นกิจการมีความตั*งใจจะจ่ายชําระหนี* สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั*งใจ
จะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี*สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพือเสี ยภาษีในอนาคต
จะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะถูก
ทบทวน ณ ทุกวันทีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้ประโยชน์จริ ง
(ธ) กําไรต่ อหุ้น
กลุ่มบริ ษทั แสดงกําไรต่อหุ น้ ขั*นพื*นฐานและกําไรต่อหุ น้ ปรับลดสําหรับหุ น้ สามัญ กําไรต่อหุ น้ ขั*นพื*นฐานคํานวณ
โดยการหารกําไรหรื อขาดทุนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนํ*าหนักทีออกจําหน่าย
ระหว่างปี กําไรต่อหุ ้นปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรหรื อขาดทุนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญที ปรับปรุ งด้วยจํานวนหุ ้น
สามัญถัวเฉลียถ่วงนํ*าหนักทีออกจําหน่าย และผลกระทบของตราสารทีอาจเปลียนเป็ นหุน้ สามัญปรับลดทั*งหมดและ
สิ ทธิ ซ*ื อหุน้ ของพนักงาน
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(น) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานที รายงานต่ อกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ของบริ ษ ทั (ผูม้ ี อ าํ นาจตัด สิ นใจสู งสุ ด ด้าน
การดําเนิ นงาน) จะแสดงถึงรายการทีเกิดขึ*นจากส่ วนงานดําเนิ นงานนั*นโดยตรงรวมถึงรายการที ได้รับการปั นส่ วน
อย่างสมเหตุสมผล
4

การซื4อธุรกิจ
เมื อวันที 7 กรกฎาคม 2557 กลุ่มบริ ษ ทั ได้มาซึ งอํานาจควบคุ มในบริ ษทั บี แอลเอ อิ นชัวรั นส์ โบรกเกอร์ จํากัด
(“บริ ษทั ย่อย”) ซึ งเป็ นบริ ษทั ทีประกอบกิจการนายหน้าประกันวินาศภัย โดยการซื* อหุ น้ ทุนและสิ ทธิ ออกเสี ยงในบริ ษทั
ร้อยละ 84 ทําให้กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั บี แอลเอ อันชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด เพิมขึ* นจากเดิ มร้อยละ 15
เป็ นร้อยละ 99 (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10)
สิ นทรัพย์และหนี*สินของบริ ษทั ย่อย ณ วันซื* อธุรกิจ ประกอบด้วยรายการต่อไปนี*

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี*การค้าและลูกหนี*อืน
สิ นทรัพย์อืน
เจ้าหนี*การค้าและเจ้าหนี*อืน
หนี*สินอืน
มูลค่ าตามบัญชี/มูลค่ ายุตธิ รรมของสิ นทรัพย์ และหนีส4 ิ นสุ ทธิที'ระบุได้
หั ก ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
สิ นทรัพย์ สุทธิจากการได้ มา
ค่าความนิยมจากการซื* อธุรกิจ
สิ' งตอบแทนที'โอนให้ ท4 ังหมด

จํานวนเงิน
(พันบาท)
2,020
1,328
589
(6,666)
(276)
(3,005)
(30)
(2,975)
4,955
1,980

บริ ษ ทั ได้นําสิ นทรั พ ย์แ ละหนี* สิ นตั*งแต่ วนั ซื* อ บริ ษ ัท ย่อ ยดังกล่ าวมาจัดทํางบการเงิ น รวมสําหรั บ ปี สิ* นสุ ด วัน ที
31 ธันวาคม 2557 ทั*งนี* ต* งั แต่วนั ซื* อธุ รกิจบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีรายได้รวมเป็ นจํานวนเงิน 1.8 ล้านบาท และขาดทุน
เป็ นจํานวนเงิน 3.0 ล้านบาท ซึ งรวมเป็ นส่ วนหนึ งของผลการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ฝ่ ายบริ หารคาดว่าหากกลุ่ม
บริ ษทั ได้มีการซื* อธุ รกิจตั*งแต่วนั ที 1 มกราคม 2557 กลุ่มบริ ษทั จะมีรายได้รวมจํานวนเงิน 3.9 ล้านบาท และมีขาดทุน
เป็ นจํานวนเงิน 5.6 ล้านบาท สําหรับปี สิ* นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557
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5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
2557
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํ หนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือสิ* นกําหนดระยะเวลา
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
หั ก เงินฝากธนาคารทีมีระยะเวลาครบกําหนดเกินกว่า
3 เดือนนับแต่วนั ได้มา
บวก เงินลงทุนทีมีระยะเวลาครบกําหนดไม่เกิน
3 เดือนนับแต่วนั ได้มา
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)
4,223
10,818
870,300
1,320,373
6,950,000
1,310,000
7,824,523
2,641,191

4,224
874,391
6,950,000
7,828,615
(5,260,000)

(5,260,000)

(1,310,000)

3,138,949
5,707,564

3,138,949
5,703,472

1,331,191

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เป็ นสกุลเงินบาททั*งหมด
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษทั ได้มีวงเงินเบิกเกิ นบัญชี กบั ธนาคารไว้เป็ นจํานวนทั*งสิ* น 21 ล้านบาท (2556:
จํานวน 21 ล้ านบาท) และยังไม่ได้เบิกใช้ ณ วันสิ* นปี
6

เบีย4 ประกันภัยค้ างรับ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เบี*ยประกันภัยค้างรับจําแนกตามอายุ มีดงั นี*

ผูเ้ อา
ประกัน
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน 30 วัน
30 วัน ถึง 60 วัน
60 วัน ถึง 90 วัน
90 วัน ถึง 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี
รวมเบีย4 ประกันภัยค้ างรับ

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
ตัวแทน
และ
นายหน้า

รวม

ผูเ้ อา
ประกัน

1,643,589

36,847

(พันบาท)
1,680,436
1,779,023

3,018
271
23
428
331
1,647,660

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

26,372
14,392
1,294
1,949
790
1,725,233
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1
14,696
135
326
1,794,181

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
ตัวแทน
และ
นายหน้า

รวม

28,355

1,807,378

13,276
2,067
1,029
365
393
45,485

13,277
16,763
1,029
500
719
1,839,666

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรั บเบี* ยประกันภัยค้างรั บรายบุ คคลซึ งมี มูลค่ าเงิ นสดและค้างรั บเกิ นกว่าระยะเวลาที บริ ษ ทั ผ่อนผันให้แก่ ลูกค้า
เบี*ยประกันภัยค้างรับดังกล่าวจะถูกชําระโดยอัตโนมัติจากการอนุมตั ิให้กยู้ ืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน ทั*งนี*
ขึ*นอยูก่ บั มูลค่าเงินสดของกรมธรรม์ดงั กล่าว
7

ลูกหนีแ4 ละสิ นทรัพย์ จากการประกันภัยต่ อ

เงินค้างรับเกียวกับการประกันภัยต่อ
ส่ วนแบ่งหนี*สินจากสัญญาประกันภัยของบริ ษทั ประกันภัยต่อ
ลูกหนีแ4 ละสิ นทรัพย์ จากการประกันภัยต่ อ

งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะ งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
กิจการ
2557
2556
(พันบาท)
445,314
499,187
318,471
290,901
763,785
790,088

ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินค้างรับเกียวกับการประกันภัยต่อจําแนกตามอายุแสดง มีดงั นี*
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะ งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
กิจการ
2557
2556
(พันบาท)
445,314
499,187
499,187
445,314

ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ
เงินค้ างรับเกีย' วกับการประกันภัยต่ อ
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8

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

8.1 ประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์
8.1.1 เงินลงทุนเพือค้าประกอบด้วย
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
ราคาทุน/
ราคาทุนตัด กําไรทียังไม่ ขาดทุนทียัง
จําหน่าย
เกิดขึ*นจริ ง ไม่เกิดขึ*นจริ ง มูลค่ายุติธรรม
(พันบาท)
หลักทรัพย์ รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย

-

-

-

หลักทรัพย์ เอกชน
หน่วยลงทุน

17,045

25

-

รวมเงินลงทุนเพือ' ค้ า

17,045

25

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
ร้อยละต่อ
สิ นทรัพย์รวม

ราคาทุน/
ราคาทุนตัด กําไรทียังไม่ ขาดทุนทียัง
จําหน่าย เกิดขึ*นจริ ง ไม่เกิดขึ*นจริ ง มูลค่ายุติธรรม
(พันบาท)

ร้อยละต่อ
สิ นทรัพย์รวม

-

100,057

20

(19)

100,058

0.06

17,070

0.01

-

-

-

-

-

17,070

0.01

100,057

20

(19)

100,058

0.06

8.1.2 เงินลงทุนเผือขายประกอบด้วย
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
จําหน่าย

กําไรทียังไม่
เกิดขึ*นจริ ง

691,616
691,616

50,567
50,567

-

7,252,996
5,734,721
12,987,717

6,470,416
183,479
6,653,895

1,320,628
1,320,628
14,999,961

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

ขาดทุนทียัง
ร้อยละต่อ
ไม่เกิดขึ*นจริ ง มูลค่ายุติธรรม สิ นทรัพย์รวม
(พันบาท)

ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
จําหน่าย

กําไรทียังไม่ ขาดทุนทียัง
ร้อยละต่อ
เกิดขึ*นจริ ง ไม่เกิดขึ*นจริ ง มูลค่ายุติธรรม สิ นทรัพย์รวม
(พันบาท)

หลักทรัพย์ รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
รวม
หลักทรัพย์ เอกชน
หุ ้นทุน
หน่วยลงทุน
รวม

742,183
742,183

0.34
0.34

1,789,646
1,789,646

37,803
37,803

(5,912)
(5,912)

1,821,537
1,821,537

1.06
1.06

(187,828)
(77,769)
(265,597)

13,535,584
5,840,431
19,376,015

6.28
2.71
8.99

7,609,881
4,009,663
11,619,544

5,371,621
122,781
5,494,402

(90,083)
(325,051)
(415,134)

12,891,419
3,807,393
16,698,812

7.50
2.22
9.72

574,055
574,055

-

1,894,683
1,894,683

0.88
0.88

1,213,438
1,213,438

453,883
453,883

1,667,321
1,667,321

0.97
0.97

7,278,517

(265,597)

22,012,881

10.21

14,622,628

5,986,088

20,187,670

11.75

หลักทรัพย์ ต่างประเทศ
หน่วยลงทุน
รวม
รวมเงินลงทุนเผือ' ขาย
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(421,046)
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8.1.3 เงินลงทุนทีจะถือจนครบกําหนดประกอบด้วย
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
ราคาทุน/ราคาทุน
ร้อยละต่อ
ตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์รวม
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
ราคาทุน/ราคาทุน
ร้อยละต่อ
ตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์รวม
(พันบาท)

หลักทรัพย์ รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
หุน้ กู้
ตัวx สัญญาใช้เงิน
รวม

91,572,879
17,055,842
5,443,244
2,500,000
116,571,965

42.48
7.91
2.52
1.16
54.07

83,649,675
16,601,882
2,794,134
2,500,000
105,545,691

48.69
9.66
1.63
1.46
61.44

หลักทรัพย์ เอกชน
ตัวx สัญญาใช้เงินและตัวx แลกเงิน
หุน้ กู้
รวม

9,891,752
22,668,311
32,560,063

4.59
10.51
15.10

10,981,685
10,169,377
21,151,062

6.39
5.92
12.31

หลักทรัพย์ ต่างประเทศ
พันธบัตร
หุน้ กู้
ตัวx แลกเงิน
รวม

2,553,909
18,560,605
654,481
21,768,995

1.18
8.61
0.30
10.09

2,608,107
10,687,918
13,296,025

1.52
6.22
7.74

4,960,000
300,000
5,260,000

2.30
0.14
2.44

1,010,000
300,000
1,310,000

0.59
0.17
0.76

176,161,023

81.70

141,302,778

82.25

เงินฝากสถาบันการเงินที'ครบ
กําหนดเกินกว่ า 3 เดือน
นับแต่ วันได้มา
เงินฝากธนาคารพาณิ ชย์
บัตรเงินฝาก
รวม
รวมเงินลงทุนที'จะถือจนครบกําหนด
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
8.1.4 เงินลงทุนทัวไปประกอบด้วย
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
ร้อยละต่อ
ราคาทุน
สิ นทรัพย์รวม
(พันบาท)
เงินลงทุนทีไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวมเงินลงทุนทั'วไป

29,588
17,074
46,662

0.01
0.01
0.02

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
ร้อยละต่อ
ราคาทุน
สิ นทรัพย์รวม
(พันบาท)
29,888
17,074
46,962

0.02
0.01
0.03

8.2 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี4
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินลงทุนในตราสารหนี*ทีจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผือขาย และเงินลงทุนทีจะ
ถือจนครบกําหนดจําแนกตามระยะเวลาครบกําหนด มีดงั นี*
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
ครบกําหนด
1 ปี ถึง 5 ปี
เกิน 5 ปี
(พันบาท)

1 ปี
เงินลงทุนเผื"อขาย
ตราสารหนี*รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
บวก ผลกําไรทียังไม่เกิดขึ*นจริ งจากการ
เปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนเผือ' ขาย
เงินลงทุนที"จะถือจนครบกําหนด
ตราสารหนี*รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี*ภาคเอกชน
ตราสารหนี*ต่างประเทศ
เงินฝากธนาคารทีมีระยะเวลาครบกําหนด
เกินกว่า 3 เดือนนับแต่วนั ได้มา
รวมเงินลงทุนที'จะถือจนครบกําหนด
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี4

รวม

-

536,046

155,570

691,616

-

38,481
574,527

12,086
167,656

50,567
742,183

2,361,386
178,662
979,540

9,677,751
4,097,000
2,624,542

104,532,828
28,284,401
18,164,913

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

3,860,000
7,379,588

1,400,000
17,799,293

150,982,142

5,260,000
176,161,023

7,379,588

18,373,820

151,149,798

176,903,206
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
ครบกําหนด
1 ปี ถึง 5 ปี
เกิน 5 ปี
(พันบาท)

1 ปี
เงินลงทุนเพือ" ค้ า
ตราสารหนี*รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
บวก ผลกําไรทียังไม่เกิดขึ*นจริ งจากการ
เปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนเพือ' ค้ า
เงินลงทุนเผื"อขาย
ตราสารหนี*รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
บวก ผลกําไรทียังไม่เกิดขึ*นจริ งจากการ
เปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนเผือ' ขาย
เงินลงทุนที"จะถือจนครบกําหนด
ตราสารหนี*รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี*ภาคเอกชน
ตราสารหนี*ต่างประเทศ
เงินฝากธนาคารทีมีระยะเวลาครบกําหนด
เกินกว่า 3 เดือนนับแต่วนั ได้มา
รวมเงินลงทุนที'จะถือจนครบกําหนด
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี4

รวม

-

-

100,057

100,057

-

-

1
100,058

1
100,058

-

491,341

1,298,305

1,789,646

-

9,459
500,800

22,432
1,320,737

31,891
1,821,537

932,679
1,335,000
490,175

8,663,799
3,975,000
3,332,505

95,949,213
15,841,062
9,473,345

105,545,691
21,151,062
13,296,025

1,010,000
3,767,854

300,000
16,271,304

121,263,620

1,310,000
141,302,778

3,767,854

16,772,104

122,684,415

143,224,373

ณ วันที 31 ธัน วาคม 2557 กลุ่มบริ ษ ทั ได้ล งทุน ในเงิ น ลงทุน ต่า งประเทศตามราคาตามสัญ ญาเป็ นจํา นวนเงิ น
เท่ากับ 640 ล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อเที ยบเท่ากับ 20,200 ล้านบาท และจํานวน 652 ล้านเยน หรื อเที ยบเท่า 184
ล้า นบาท (2556: 407 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ หรื อเที ยบเท่ ากับ 12,719 ล้ านบาท) กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญ ญาแลกเปลียน
เงิ นตราต่ างประเทศ และสัญญาซื* อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื อป้ องกันความเสี ยงจากการผันผวนอัตรา
แลกเปลียนของเงินลงทุนดังกล่าว
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
8.3 ผลต่ างจากการเปลีย' นแปลงในมูลค่ ายุตธิ รรมสุ ทธิของมูลค่ าเงินลงทุนเผือ' ขาย

ณ วันที 1 มกราคม 2557 / 2556
ผลต่างจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ผลต่างจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ
ของส่ วนทีโอนไปกําไรหรื อขาดทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 / 2556
หั ก ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ผลต่ างจากการเปลีย' นแปลงในมูลค่ ายุตธิ รรม
สุ ทธิของมูลค่ าเงินลงทุนเผือ' ขาย - สุ ทธิจากภาษี

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
กิจการ
2557
2556
(พันบาท)
5,489,072
6,441,716
2,290,467
(583,550)
(856,316)
6,923,223
(1,384,645)

(369,094)
5,489,072
(1,097,814)

5,538,578

4,391,258

8.4 เงินลงทุนในตราสารหนีท4 ี'มอี นุพนั ธ์ แฝง
เงินลงทุนในตราสารหนี*ทีมีอนุพนั ธ์แฝง ทีกลุ่มจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนทีจะถือจนครบกําหนด มีดงั นี*
(ก) ณ วันที 31 ธัน วาคม 2557 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี เงิ นลงทุ นในตัxวสั ญญาใช้เงิ นและตัxวแลกเงิ นจํานวน 600 ล้านบาท
(2556: 900 ล้ านบาท) ซึ งออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ และสาขาของธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศ อายุ
คงเหลือประมาณ 5-14 ปี (2556: 6-15 ปี ) และมีเงือนไขโดยผูอ้ อกตราสารมีสิทธิ ในการชําระคืนก่อนกําหนด
หรื อเรี ยกเงินฝากเพิม
(ข) ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษ ทั มี เงิ นลงทุ นในตัxวสัญญาใช้เงิ นและตัxวแลกเงิ นจํานวน 2,050 ล้านบาท
(2556 : 1,810 ล้ านบาท) ซึ งออกโดยสาขาของธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 2 ปี (2556: 3 ปี )
และเงือนไขโดยผูอ้ อกตราสารมีสิทธิ ในการชําระคืนก่อนกําหนดและทยอยฝากเงินเพิมทุกเดือน และบริ ษทั
จะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี*ยเมือครบกําหนดตามสัญญา
(ค) ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษทั มี เงิ นลงทุ นในตัวx สัญญาใช้เงิ นและตัวx แลกเงิ นจํานวนรวม 3,600 ล้านบาท
(2556 : 3,600 ล้ านบาท) ซึ งออกโดยสาขาของธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 5 - 8 ปี (2556: 6-9
ปี ) และมีดอกเบี*ยอ้างอิงกับอัตราตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (CMT Index)
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(ง)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษทั มี เงิ นลงทุ นในตัวx สัญญาใช้เงิ นและตัวx แลกเงิ นจํานวนรวม 2,805 ล้านบาท
(2556 : 2,340 ล้ านบาท) ซึ งออกโดยสาขาของธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศ มี อายุคงเหลื อประมาณ 6-14 ปี (2556:
6 - 15 ปี ) และมีเงือนไขของการเวนคืนตัวx สัญญาใช้เงินและตัวx แลกเงินดังกล่าวเมือเกิดผลกระทบจากเครดิ ต
(Credit Event) กับหลักทรัพย์อา้ งอิง

(จ)

ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษ ทั มี เงิ นลงทุ นในตัวx สัญญาใช้เงิ นและตัxวแลกเงิ นจํานวนรวม 758 ล้านบาท
(2556: 720 ล้ านบาท) ซึ งออกโดยสาขาของธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 19 ปี (2556: 20 ปี )
โดยธนาคารดังกล่าววางพันธบัตรรัฐบาลคิดเป็ นอัตราร้อยละ 70 - 80 ของมูลค่าตัวx สัญญาใช้เงินและตัวx แลก
เงินทีออกเพือเป็ นหลักประกัน และมีเงือนไขของการเวนคืนตัวx สัญญาใช้เงินและตัวx แลกเงินดังกล่าวเมือเกิด
ผลกระทบจากเครดิต (Credit Event) กับหลักทรัพย์อา้ งอิง

8.5 รายการเคลือ' นไหวของเงินลงทุน
รายการเคลือนไหวในระหว่างปี สิ* นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ของเงินลงทุนเพือค้า เงินลงทุนเผือขาย เงิน
ลงทุนทีจะถือจนครบกําหนด และเงินลงทุนทัวไป มีดงั นี*

หมายเหตุ
เงินลงทุนเพือ" ค้ า
ณ วันที 1 มกราคม
ซื* อระหว่างปี
ขายระหว่างปี
รายการปรับปรุ งมูลค่าและการตัดจําหน่าย
ณ วันที' 31 ธันวาคม
เงินลงทุนเผื"อขาย
ณ วันที 1 มกราคม
ซื* อระหว่างปี
ขายระหว่างปี
ลดทุนระหว่างปี
รายการปรับปรุ งมูลค่าและการตัดจําหน่าย
ณ วันที' 31 ธันวาคม
เงินลงทุนที"จะถือจนครบกําหนด
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งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
กิจการ
2557
2556
(พันบาท)
100,058
62,663
(145,675)
24
17,070

477,236
2,259,274
(2,635,699)
(753)
100,058

20,187,670
3,537,753
(3,138,274)
(16,211)
1,441,943
22,012,881

18,395,331
4,912,928
(2,246,226)
(15,415)
(858,948)
20,187,670

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุ
ณ วันที 1 มกราคม
ซื* อระหว่างปี
ไถ่ถอนระหว่างปี
ขายระหว่างปี
รายการปรับปรุ งมูลค่าและการตัดจําหน่าย
ณ วันที' 31 ธันวาคม
เงินลงทุนทั"วไป
ณ วันที 1 มกราคม
ซื* อระหว่างปี
จัดประเภทใหม่
ณ วันที' 31 ธันวาคม

10
10
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งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
2557
141,302,778
39,221,863
(5,161,952)
(270,096)
1,068,430
176,161,023

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
2556
115,723,501
41,209,071
(2,883,923)
(3,815,938)
(8,929,933)
141,302,778

46,962
3,660
(3,960)
46,662

46,962
46,962

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
9

เงินให้ ก้ ยู มื และดอกเบีย4 ค้ างรับ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินให้กยู้ ืมและดอกเบี*ยค้างรับ จําแนกตามอายุลกู หนี* มีดงั นี*
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
้
เงินให้กยู ืมและดอกเบี*ยค้างรับ

ระยะเวลาค้างชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกว่ากําหนดชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน
6 เดือน ถึง 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือนขึ*นไป
รวม
หั ก ค่าเผือหนี*สงสัยจะสูญ
เงินให้ ก้ ยู มื และดอกเบีย4 ค้ างรับ - สุ ทธิ

กรมธรรม์ประกันภัย
เป็ นประกัน
ดอกเบี*ย
เงินต้น
ค้างรับ*

ทรัพย์สินจํานอง
เป็ นประกัน
ดอกเบี*ย
เงินต้น
ค้างรับ*

อืน ๆ

4,250,986

299,022

444,824

820

เงินต้น
(พันบาท)
15,605

4,250,986
4,250,986

299,022
299,022

22,295
211
1,149
468,479
(66)
468,413

97
79
996
(80)
916

53
15,658
15,658

* แสดงรวมอยูใ่ นรายได้จากการลงทุนค้างรับในงบแสดงฐานะการเงิน
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รวม
ดอกเบี*ย
ค้างรับ*

เงินต้น

-

4,711,415

2
2
2

22,295
211
1,202
4,735,123
(66)
4,735,057

ดอกเบี*ย
ค้างรับ*

รวม

299,842

5,011,257

97

22,392
211
1,283
5,035,143
(146)
5,034,997

81
300,020
(80)
299,940

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
เงินให้กยู้ ืมและดอกเบี*ยค้างรับ

ระยะเวลาค้างชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกว่ากําหนดชําระ
6 เดือน ถึง 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือนขึ*นไป
รวม
หั ก ค่าเผือหนี*สงสัยจะสูญ
เงินให้ ก้ ยู มื และดอกเบีย4 ค้ างรับ - สุ ทธิ

กรมธรรม์ประกันภัย
เป็ นประกัน
ดอกเบี*ย
เงินต้น
ค้างรับ*

ทรัพย์สินจํานอง
เป็ นประกัน
ดอกเบี*ย
เงินต้น
ค้างรับ*

อืน ๆ

3,163,866

225,984

344,316

230

เงินต้น
(พันบาท)
15,968

3,163,866
3,163,866

225,984
225,984

303
1,187
345,806
(66)
345,740

3
79
312
(80)
232

120
16,088
16,088

รวม
ดอกเบี*ย
ค้างรับ*

เงินต้น

ดอกเบี*ย
ค้างรับ*

รวม

-

3,524,150

226,214

3,750,364

-

303
1,307
3,525,760
(66)
3,525,694

3
81
226,298
(80)
226,218

306
1,388
3,752,058
(146)
3,751,912

2
2
2

* แสดงรวมอยูใ่ นรายได้จากการลงทุนค้างรับในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินให้กยู้ ืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกันเป็ นเงินให้กยู้ ืมแก่ผเู ้ อาประกัน โดยให้กใู้ นวงเงินไม่เกินมูลค่าเงินสดของกรมธรรม์ และคิดดอกเบี*ยในอัตราไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ
4.5-8.0 ต่อปี (2556: อัตราร้ อยละ 4.5-8.0 ต่ อปี ) ซึ งเป็ นอัตราดอกเบี*ยทีได้รับการอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
เงิ นให้กูย้ ืมแก่พนักงาน กําหนดวงเงินกูย้ ืมให้แก่พนักงานแต่ละรายโดยกรณี บุคคลคํ*าประกันด้วยวงเงิ นสู งสุ ดที 0.1 ล้านบาท (2556: จํานวนเงินไม่ เกิ น 0.1 ล้ านบาท) ซึ งคิ ดอัตรา
ดอกเบี*ยร้อยละ 6 ต่อปี (2556 : อัตราร้ อยละ 6.0 ต่ อปี ) ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 เงินให้กยู้ ืมแก่พนักงานมีจาํ นวนเงิน 16 ล้านบาท (2556: 16 ล้ านบาท)
เงินให้กยู้ ืมแก่พนักงาน กรณี มีหลักทรัพย์ค* าํ ประกันจํานวนเงินสูงสุ ดที 50 เท่าของเงินเดือนรายเดือน ซึ งคิดอัตราดอกเบี*ยร้อยละ 5.00 - 6.25 ต่อปี (2556: อัตราร้ อยละ 5.00 - 6.25 ต่ อปี ) ณ วันที
31 ธันวาคม 2557 เงินให้กยู้ ืมแก่พนักงาน กรณี มีหลักทรัพย์ค* าํ ประกัน มีจาํ นวนเงิน 53 ล้านบาท (2556: 57 ล้ านบาท)
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
10

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
(พันบาท)
300
3,660
3,960

ณ วันที 1 มกราคม 2557 (เงินลงทุนทัวไป)
ซื* อเงินลงทุน
ค่าเผือการด้อยค่า
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2557
การซื /อเงินลงทุน

เมือวันที 15 พฤษภาคม 2557 บริ ษทั ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบ
ธุ รกิ จประกันภัยเพือเพิมสัดส่ วนการลงทุนในบริ ษทั บี แอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด โดยเพิมการลงทุนจาก
ร้อยละ 15 เป็ น ร้อยละ 99 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว
เมือวันที 7 กรกฎาคม 2557 บริ ษทั ได้ซ*ื อหุ น้ สามัญจากผูถ้ ือหุ น้ เดิมจํานวน 168,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 10 บาท
เป็ นจํานวนเงิน 1.68 ล้านบาท ทําให้บริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั บี แอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด เพิมขึ*นจาก
ร้อยละ 15 เป็ นร้อยละ 99
เมือวันที 28 กรกฎาคม 2557 บริ ษทั บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด ได้เพิมทุนจากจํานวน 2.0 ล้านบาท เป็ น
จํานวน 4.0 ล้านบาท และบริ ษทั ได้ซ*ื อหุ ้นเพิ มทุนดังกล่าวจํานวน 198,000 หุ ้น มูลค่าที ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็ น
จํานวนเงิน 1.98 ล้านบาท
เมื อวันที 8 สิ งหาคม 2557 บริ ษ ัท บี แ อลเอ อิ นชัวรั น ส์ โบรกเกอร์ จํากัด ได้จดทะเบี ยนเพิ มทุ น จดทะเบี ยนกับ
กระทรวงพาณิ ชย์
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
เงินลงทุ นในบริ ษทั ย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และเงิ นปั นผลรับจากเงิ นลงทุ นสําหรับสําหรับปี
สิ* นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี*

บริ ษทั ย่อย

บริษัทย่ อยทางตรง
บริ ษทั บีแอลเอ
อินชัวรันส์
โบรกเกอร์
จํากัด
รวม

ลักษณะธุ รกิจ

สัดส่วนความเป็ น
เจ้าของ
2557
2556
(ร้ อยละ)

ทุนชําระแล้ว
2557
2556

ราคาทุน
2557

2556
(พันบาท)

เงินปันผลรับ
2557
2556

นายหน้าประกัน
วินาศภัย
99

15*

4,000

2,000*

3,960
3,960

300*
300

-

-

บริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจในประเทศไทย
*

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 เงิ นลงทุนจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนทัวไปและโอนเป็ นเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยเมือ
วันที 7 กรกฎาคม 2557
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
11

ที'ดนิ อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินรวม
เครื องตกแต่ง
ติดตั*ง และ
อุปกรณ์
สํานักงาน
ยานพาหนะ
(พันบาท)

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

อาคารชุด

97,241
21,371
-

329,866
10,788
(1,272)
4,877

36,633
-

449,986
35,214
(8,936)
-

20,710
10,357
-

โอนเข้า (ออก)

118,612
48,199
-

344,259
6,611
8,022

36,633
-

476,264
27,584
(9,309)
98
-

31,067
4,666
(9,758)
-

ณ วันที' 31 ธันวาคม 2557

166,811

358,892

36,633

494,637

ทีดิน
ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม 2556
ซื* อเพิม
จําหน่ายและตัดบัญชี
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
ซื* อเพิม
จําหน่ายและตัดบัญชี
ได้มาจากการรวมธุรกิจ

ทรัพย์สิน
ไม่ใช้งาน

6,685
-

ทรัพย์สิน
ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

6,440
9,956
(4,877)

947,561
87,686
(10,208)
-

(2,285)
-

11,519
39,049
(8,022)

1,025,039
126,109
(21,352)
98
-

25,975

4,400

42,546

1,129,894

6,685

ค่ าเสื"อมราคาสะสม
ณ วันที 1 มกราคม 2556
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
จําหน่ายและตัดบัญชี
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
จําหน่ายและตัดบัญชี

-

246,744
14,588
(1,272)

16,791
1,832
-

361,108
46,496
(8,914)

16,288
2,999
-

1,675
90
-

-

642,606
66,005
(10,186)

-

260,060
15,337
-

18,623
1,831
-

398,690
40,520
55
(9,261)

19,287
3,432
(9,758)

1,765
70
-

-

698,425
61,190
55
(19,019)

ณ วันที' 31 ธันวาคม 2557

-

275,397

20,454

430,004

12,961

1,835

-

740,651

97,241

83,122

19,842

88,878

4,422

5,010

6,440

304,955

ณ วันที' 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557

118,612

84,199

18,010

77,574

11,780

11,519

326,614

ณ วันที' 31 ธันวาคม 2557

166,811

83,495

16,179

64,633

13,014

42,546

389,243

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที' 1 มกราคม 2556

4,920
2,565

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซึงได้คิดค่าเสื อมราคาเต็มจํานวนแล้ว
แต่ยงั คงใช้งานอยูจ่ นถึง ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 มีจาํ นวน 475 ล้านบาท (2556: 432 ล้ านบาท)
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื องตกแต่ง
ติดตั*ง และ
อุปกรณ์
สํานักงาน ยานพาหนะ
(พันบาท)

อาคารและ
ส่ วน
ปรับปรุ ง
อาคาร

อาคารชุด

97,241
21,371
-

329,866
10,788
(1,272)
4,877

36,633
-

449,986
35,214
(8,936)
-

โอนเข้า (ออก)

118,612
48,199
-

344,259
6,611
8,022

36,633
-

ณ วันที' 31 ธันวาคม 2557

166,811

358,892

ทีดิน
ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม 2556
ซื* อเพิม
จําหน่ายและตัดบัญชี
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
ซื* อเพิม
จําหน่ายและตัดบัญชี

ทรัพย์สิน
ไม่ใช้งาน

ทรัพย์สิน
ระหว่าง
ก่อสร้าง

20,710
10,357
-

6,685
-

6,440
9,956
(4,877)

947,561
87,686
(10,208)
-

476,264
27,584
(9,309)
-

31,067
4,666
(9,758)
-

6,685
(2,285)
-

11,519
39,049
(8,022)

1,025,039
126,109
(21,352)
-

36,633

494,539

25,975

4,400

42,546

1,129,796

รวม

ค่ าเสื"อมราคาสะสม
ณ วันที 1 มกราคม 2556
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
จําหน่ายและตัดบัญชี
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
จําหน่ายและตัดบัญชี

-

246,744
14,588
(1,272)

16,791
1,832
-

361,108
46,496
(8,914)

16,288
2,999
-

1,675
90
-

-

642,606
66,005
(10,186)

-

260,060
15,337
-

18,623
1,831
-

398,690
40,520
(9,261)

19,287
3,432
(9,758)

1,765
70
-

-

698,425
61,190
(19,019)

ณ วันที' 31 ธันวาคม 2557

-

275,397

20,454

429,949

12,961

1,835

-

740,596

97,241

83,122

19,842

88,878

4,422

5,010

6,440

304,955

ณ วันที' 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557

118,612

84,199

18,010

77,574

11,780

4,920

11,519

326,614

ณ วันที' 31 ธันวาคม 2557

166,811

83,495

16,179

64,590

13,014

2,565

42,546

389,200

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที' 1 มกราคม 2556

ราคาทรัพย์สินของบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซึงได้คิดค่าเสื อมราคาเต็มจํานวนแล้ว
แต่ยงั คงใช้งานอยูจ่ นถึง ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 มีจาํ นวน 475 ล้านบาท (2556: 432 ล้ านบาท)
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
12

ค่ าความนิยม
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
2557
(พันบาท)
ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
ณ วันที' 31 ธันวาคม

4

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที' 1 มกราคม

-

ณ วันที' 31 ธันวาคม
13

4,955
4,955

4,955

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา
รวม
คอมพิวเตอร์
(พันบาท)
ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม 2556
เพิมขึ*น
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
เพิมขึ*น
โอนออก
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2557

66,347
9,551
2,557
78,455
3,350
81,805
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161
2,674
(2,557)
278
1,418
(1,119)
577

66,508
12,225
78,733
4,768
(1,119)
82,382

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา
รวม
(พันบาท)
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที 1 มกราคม 2556
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2557

49,306
9,980
59,286
10,277
69,563

-

49,306
9,980
59,286
10,277
69,563

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที' 1 มกราคม 2556

17,041

161

17,202

ณ วันที' 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557

19,169

278

19,447

ณ วันที' 31 ธันวาคม 2557

12,242

577

12,819

สิ นทรัพ ย์ไม่มีตวั ตนก่ อนหักค่ าตัด จําหน่ ายสะสมของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษ ทั ซึ งได้คิดค่ าตัดจําหน่ ายเต็มจํานวน
แล้วแต่ยงั คงใช้งานอยูจ่ นถึงวันที 31 ธันวาคม 2557 มีจาํ นวน 50 ล้านบาท (2556: 38 ล้ านบาท)
14

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี*สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี*
งบการเงินรวม/
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2557

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี*สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ (หนีส4 ิ น) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

2,867,302
(1,384,880)
1,482,422
53

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
31 ธันวาคม 2556
(ปรับปรุ งใหม่)
(พันบาท)
1,066,287
(1,098,048)
(31,761)

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
1 มกราคม 2556
(ปรับปรุ งใหม่)
780,102
(1,288,405)
(508,303)

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายการเคลือนไหวของสิ นทรัพย์และหนี* สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีเกิดขึ*นในระหว่างปี สิ* นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2557 และ 2556 มีดงั นี*
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที'
1 มกราคม
2557
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สํารองประกันชีวติ
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและ
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
อืน ๆ
รวม
หนี-สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเพือค้า
ผลต่างจากการเปลียนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผือขาย
รวม
สุ ทธิ

กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
(หมายเหตุ 32)
(พันบาท)

ณ วันที'
31 ธันวาคม
2557

1,019,005

1,795,185

-

2,814,190

15,485
31,542
255
1,066,287

3,824
2,006
1,801,015

-

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

1

-

235

1

286,831
286,831

1,384,645
1,384,880

1,801,014

(286,831)

1,482,422

234
1,097,814
1,098,048

-

(31,761)
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที'
1 มกราคม
2556
(ปรับปรุ งใหม่)

กําไรหรื อ
ขาดทุน
(หมายเหตุ 32)

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน

ณ วันที'
31 ธันวาคม
2556
(ปรับปรุ งใหม่)

(พันบาท)
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สํารองประกันชีวติ
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและ
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
อืน ๆ
รวม

732,915

286,090

-

1,019,005

16,106
31,052
29
780,102

(621)
490
226
286,185

-

15,485
31,542
255
1,066,287

234

หนี-สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเพือค้า
ผลต่างจากการเปลียนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผือขาย
รวม

62

172

-

1,288,343
1,288,405

172

(190,529)
(190,529)

1,097,814
1,098,048

สุ ทธิ

(508,303)

286,013

190,529

(31,761)

55

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
15

สิ นทรัพย์ อนื'
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2557

ค่าเช่าอาคารจ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจํา
ลูกหนี*ตามสัญญาซื* อขายล่วงหน้า
และแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ลูกหนี*จากการขายเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
อืน ๆ
รวม
16

69,824
62,705
24,963
10,344
9,768
9,263
186,867

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
1 มกราคม
2557
2556
2556
(ปรับปรุ งใหม่) (ปรับปรุ งใหม่)
(พันบาท)
81,617
93,410
69,824
23,404
19,160
62,705
24,963
10,344
9,768
12,898
190,502

115,305
138,612
91,970
11,712
462,620

317,601
193,288
24,460
17,661
665,580

เจ้ าหนีบ4 ริษทั ประกันภัยต่ อ
งบการเงินรวม/
งบการเงิน
งบการเงินเฉพาะ
เฉพาะกิจการ
กิจการ
2557
2556
(พันบาท)
450,009
379,722

เบี*ยประกันภัยต่อค้างจ่าย

56

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
17

สํ ารองประกันชีวติ
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
กิจการ
2557
2556
(พันบาท)
136,616,421
111,259,206

ณ วันที 1 มกราคม 2557/2556
เงินสํารองประกันชีวิตสําหรับเบี*ยรับในปี
และสํารองทีเพิมขึ*นสําหรับกรมธรรม์
ทียังมีผลบังคับ
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์สาํ หรับการตาย
การครบกําหนดการเวนคืนกรมธรรม์
ผลประโยชน์และค่าสิ นไหมทดแทนอืน ๆ
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2557 / 2556
18

51,630,019

34,778,277

(10,811,769)
177,434,671

(9,421,062)
136,616,421

ผลประโยชน์ ตามกรมธรรม์ ค้างจ่ าย
งบการเงินรวม/
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2557

เงินค่ามรณกรรม
เงินครบกําหนด
เงินเวนคืน
รวม

100,173
13,665
3,229
117,067

57

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
31 ธันวาคม 2556
(ปรับปรุ งใหม่)
(พันบาท)
92,452
11,061
3,010
106,523

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
1 มกราคม 2556
(ปรับปรุ งใหม่)
87,751
709
7,392
95,852

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
19

สํ ารองค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ าสิ นไหมทดแทนค้ างจ่ าย
งบการเงินรวม/
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2557

ณ วันที 1 มกราคม 2557/2556/2555
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ค่าสิ นไหมทดแทนทีเกิดขึ*นระหว่างปี
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2557 / 2556, 1 มกราคม 2556
20

299,680

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
31 ธันวาคม 2556
(ปรับปรุ งใหม่)
(พันบาท)
343,087

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
1 มกราคม 2556
(ปรับปรุ งใหม่)
333,830

1,770,506

1,659,760

2,035,839

(1,755,134)
315,052

(1,703,167)
299,680

(2,026,582)
343,087

สํ ารองเบีย4 ประกันภัย

20.1 สํ ารองเบีย4 ประกันภัยที'ยงั ไม่ ถือเป็ นรายได้
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)
1,021,135
1,078,121
2,897,001
2,786,817
(2,861,248)
(2,843,803)
1,021,135
1,056,888

ณ วันที 1 มกราคม 2557/2556
เบี*ยประกันภัยรับในระหว่างปี
เบี*ยประกันภัยทีถือเป็ นรายได้ในระหว่างปี
ณ วันที' 31 ธันวาคม 2557 / 2556
20.2 สํ ารองความเสี' ยงภัยที'ยงั ไม่ สิ4นสุ ด

ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการตั*งสํารองความเสี ยงภัยทียังไม่สิ*นสุ ด เนื องจากสํารองความเสี ยงภัยที
ยังไม่สิ*นสุ ดที ประมาณขึ* นของกลุ่มบริ ษทั มีจาํ นวน 712 ล้านบาท (2556 : 641 ล้ านบาท) ซึ งมีจาํ นวนตํากว่าสํารอง
เบี*ยประกันภัยทียังไม่ถือเป็ นรายได้

58

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
21

หนีส4 ิ นอืน' ตามกรมธรรม์
งบการเงินรวม/
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2557

เงินฝากเนืองจากกรมธรรม์ประกันภัย
เบี*ยประกันรับล่วงหน้า
รวม
22

6,918,339
723,867
7,642,206

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
31 ธันวาคม 2556
(ปรับปรุ งใหม่)
(พันบาท)
6,545,061
869,941
7,415,002

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
1 มกราคม 2556
(ปรับปรุ งใหม่)
6,303,569
1,012,142
7,315,711

ผลประโยชน์ พนักงานค้ างจ่ าย
งบการเงินรวม
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

(พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงานระยะสั*น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน
รวม

สําหรับปี สิ-นสุ ดวันที" 31 ธันวาคม

160,794
138,344
30,276
329,414
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
2557

159,984
137,552
30,182
327,718

141,672
128,651
29,060
299,383

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

(พันบาท)
งบกําไรขาดทุน
รับรู้ ในกําไรหรือขาดทุน
ผลประโยชน์พนักงานระยะสั*น
โครงการสมทบเงินทีกําหนดไว้
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน
รวม

31

59

872,277
33,336
9,693
1,216

870,628
33,252

814,225
28,420

8,900
1,123

9,827
(7,373)

916,522

913,903

845,099

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ผลประโยชน์ พนักงานหลังออกจากงาน
กลุ่ มบริ ษ ัท มี โ ครงการผลประโยชน์ พ นักงาน รวมทั*งโครงการผลประโยชน์ ห ลังออกจากงาน และโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน ซึ งโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ทีไม่ได้จดั ให้มีกองทุน
บริ ษทั จัดการโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในการให้ผลประโยชน์เมือเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงั ต่อไปนี*
งบการเงินรวม

2557
มูลค่ าปัจจุบันของภาระผูกพันที'ไม่ ได้ จดั ให้ มกี องทุน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอืน
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557
(พันบาท)

138,344
30,276

137,552
30,182

168,620

167,734

2556
128,651
29,060
157,711

การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงาน
งบการเงินรวม

2557
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที 1 มกราคม
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี*ย
ผลประโยชน์จ่าย
กําไรจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ทีรับรู ้ในกําไรขาดทุน
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที' 31 ธันวาคม

60

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557
(พันบาท)

2556

157,711
27,589
6,587
(7,491)

157,711
26,733
6,557
(7,491)

155,257
18,823
6,416
(10,025)

(15,776)

(15,776)

(12,760)

168,620

167,734

157,711

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ค่าใช้จ่ายทีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
งบการเงินรวม
2557

สําหรั บปี สิ-นสุ ดวันที" 31 ธันวาคม
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี*ย
กําไรจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ทีรับรู ้ในกําไรขาดทุน
รวม

27,589
6,587
(15,776)
18,400

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)
26,733
18,823
6,557
6,416
(15,776)
17,514

(12,760)
12,479

ค่าใช้จ่ายทีรับรู ้ในรายการต่อไปนี*ในงบกําไรขาดทุน
งบการเงินรวม
2557

สําหรั บปี สิ-นสุ ดวันที" 31 ธันวาคม
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอืน
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการสิ นไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
รวม

682
429
17,289
18,400

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)
682
486
429
16,403
17,514

306
11,687
12,479

ข้อสมมติ หลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ต ศาสตร์ ป ระกันภัย ที ใช้ในการคํานวณภาระผูกพันภายใต้
โครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั ต่อไปนี*
2557

2556
(ร้ อยละ)

ข้อสมมติฐานทางการเงิน
อัตราคิดลด
อัตราเงินเฟ้ อ
การเพิมขึ*นของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน
(ขึ*นอยูก่ บั ช่วงอายุของพนักงาน)
ราคาทองรู ปพรรณต่อนํ*าหนัก 1 บาท (บาท)

4.25, 3.75
3.00
6.00
รายเดือน 2.80 - 7.75
และรายวัน 2.80 - 7.75
19,000

4.25, 3.75
3.00
5.75
รายเดือน 1 - 8
และรายวัน 3 - 9
20,000

ข้อสมมติฐานเกียวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติทีเผยแพร่ ทวไปและตารางมรณะ
ั
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
23

หนีส4 ิ นอืน'
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2557

เจ้าหนี*ตามสัญญาซื* อขายล่วงหน้า
และแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ค่าบําเหน็จค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย
เบี*ยประกันภัยทีได้รับเงินแล้วแต่กรมธรรม์
ยังไม่อนุมตั ิ
เจ้าหนี*กรณี ยกเว้นค่าเบี*ยประกัน
เงินรับรอการโอนบัญชี
ภาษีหกั ณ ทีจ่ายค้างจ่าย
อืนๆ
รวม
24

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
1 มกราคม
2557
2556
2556
(ปรับปรุ งใหม่) (ปรับปรุ งใหม่)
(พันบาท)

1,024,799
460,839
316,853
117,728

1,024,799
460,551
316,020
117,728

798,974
471,892
310,852
93,982

35,678
474,992
279,245
73,544

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

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

161,133
93,382
94,693
25,541
34,053
2,084,502

102,989
95,834
81,627
57,780
53,211
1,254,900

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ออกหุน้ ใหม่
ณ วันที' 31 ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

มูลค่าหุน้
ต่อหุน้
(บาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
(พันหุ้น/พันบาท)

1
1

1,220,000
488,000

1,220,000
488,000

1,220,000
-

1,220,000
-

1

1,708,000

1,708,000

1,220,000

1,220,000
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ผูถ้ ือหุ น้ สามัญจะได้รับสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลจากการประกาศจ่ายเงินปั นผลและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนหนึ ง
เสี ยงต่อหนึงหุน้ ในทีประชุมของกลุ่มบริ ษทั
การออกหุ้นสามัญ
ตามมติ ทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของกลุ่มบริ ษทั เมือวันที 25 กันยายน 2557 ผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุ มตั ิเพิมทุนจดทะเบียน
ของกลุ่มบริ ษทั จากจํานวน 1,220 ล้านบาท เป็ นจํานวน 1,708 ล้านบาท มูลค่าหุ น้ ทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท จํานวนเงิน
488 ล้านบาท วัตถุประสงค์เพือรองรับการจ่ายหุ น้ ปั นผลและการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื* อหุ น้ สามัญ
บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิมทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมือวันที 30 ตุลาคม 2557
ตามมติ ทีประชุ มวิสามัญ ผูถ้ ือหุ ้นของกลุ่มบริ ษทั เมือวันที 12 ธันวาคม 2557 ผูถ้ ือหุ ้นพิ จารณาอนุ มตั ิ จดั สรรหุ ้นที
เหลือจากการจัดสรรหุ น้ ปันผลจํานวน 2,775,000 หุน้ สําหรับการเสนอขายหุน้ ให้แก่บุคคลในวงจํากัดในราคา 47.25
บาทต่อหุ ้นและเสนอขายต่อกองทุ นสํารองเลี*ยงชี พพนักงาน บริ ษทั กรุ งเทพประกันชี วิต จํากัด (มหาชน) จํานวน
362 หุ ้นในราคา 1 บาทต่ อหุ ้น รวมเป็ นการรั บ ชําระค่ าหุ ้น ที ออกและเรี ยกชําระแล้วจํานวน 2.8 ล้านบาท และ
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ จํานวน 128.3 ล้านบาท รวมเป็ นจํานวน 131.1 ล้านบาท รวมทั*งหมดเป็ นการรับชําระค่าหุ น้ ทีออก
และเรี ยกชําระแล้วจํานวน 485.1 ล้านบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุน้ จํานวน 128.3 ล้านบาท
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ทีบริ ษทั เสนอขายหุน้ สูงกว่า
มูลค่าหุน้ ทีจดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุน้ ส่ วนเกินนี*ต* งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ นี*
จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการกระทบยอดสําหรั บปี สิ-นสุ ดวันที" 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี-

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2557
ออกหุ น้ สามัญจากการใช้สิทธิ ใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ รุ่นที 1 (หมายเหตุ 26)
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที 2 (หมายเหตุ 26)
เพิมหุ น้ สามัญจากการจ่ายหุ น้ ปันผล
เพิมหุ น้ สามัญจากการเสนอขายให้แก่บุคคล
ในวงจํากัด และจากการเสนอขายให้แก่
กองทุนสํารองเลี*ยงชีพพนักงานของบริ ษทั
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2556
ออกหุ น้ สามัญจากการใช้สิทธิ ใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ รุ่นที 1
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ น้ จากการใช้สิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (หมายเหตุ 26)
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที 2 (หมายเหตุ 26)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556

หุ น้ สามัญทีออกและชําระแล้ว
จํานวนหุ น้
จํานวนเงิน
(พันหุ้ น)
1,211,714
1,211,714
1,036

1,036

482,325

482,325

2,775
1,697,850

2,775
1,697,850

หุ น้ สามัญทีออกและชําระแล้ว
จํานวนหุ น้
จํานวนเงิน
(พันหุ้ น)
1,204,772
1,204,772
6,942
1,211,714

1,246

12,945

-

(1,246)

-

37,753
-

-

103,822

-

128,344
2,987,540

สํารองส่วนทุน
จากการจ่ายโดยใช้
ส่วนเกินมูลค่าหุ น้
หุ น้ เป็ นเกณฑ์
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
(พันบาท)
2,759,470
28,315

เงินรับล่วงหน้า
ค่าหุ น้ จากการใช้
สิ ทธิ ใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ
จํานวนเงิน
35,477

6,942

86,781

-

(35,477)

-

-

-

1,246

37,754
66,069

1,246

1,211,714
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สํารองส่วนทุน
จากการจ่ายโดยใช้
ส่วนเกินมูลค่าหุ น้
หุ น้ เป็ นเกณฑ์
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
(พันบาท)
2,846,251
66,069

เงินรับล่วงหน้า
ค่าหุ น้ จากการใช้
สิ ทธิ ใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ
จํานวนเงิน

2,846,251

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
25

สํ ารอง
สํารองประกอบด้ วย
การจัดสรรกําไรและ/หรื อกําไรสะสม
สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญ ญัติแ ห่ งพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษ ัท จะต้อ งจัด สรรทุ น สํารอง
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักขาดทุ นสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี*จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีทุนสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวน 170.8 ล้านบาท (2556: 122.0 ล้ านบาท)
สํารองทั"วไป
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สํารองทัวไปจํานวน 400 ล้านบาท เป็ นสํารองซึ งกลุ่มบริ ษทั ได้กนั ไว้โดยไม่ได้
ระบุวตั ถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ
องค์ ประกอบอื"นของส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ผลต่ างจากการเปลีย' นแปลงในมูลค่ ายุตธิ รรมของเงินลงทุนเผือ' ขาย
ผลต่างจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือขายแสดงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นประกอบด้วยผลรวม
การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือขายจนกระทังมีการตัดรายการหรื อเกิดการด้อยค่า
การเคลื"อนไหวในทุนสํารอง
การเคลือนไหวในทุนสํารองแสดงรายการในงบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้

65

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
26

การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ - ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
ทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั*งที 2 ของบริ ษทั เมือวันที 23 พฤศจิ กายน 2550 มีมติอนุ มตั ิ ให้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
รุ่ นที 1 ชนิดระบุชือและโอนเปลียนมือไม่ได้เพือการเสนอขายแก่พนักงานบริ ษทั จํานวน 20 ล้านหน่วย โดยใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ รุ่ นที 1 มีการจัดสรรทั*งสิ* น 12.85 ล้านหน่วย คงเหลือสิ ทธิ ทียังไม่ได้จดั สรรจํานวน 7.15 ล้านหน่วย โดย
มติของที ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เมือวันที 26 เมษายน 2554 อนุ มตั ิ ให้ยกเลิกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ รุ่ นที 1 จํานวน 7.15
ล้านหน่ วย และอนุ มตั ิ ให้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ รุ่ นที 2 ชนิ ดระบุชือและโอนเปลี ยนมื อไม่ได้จาํ นวน 7.15 ล้าน
หน่ ว ยแทนและได้มี ก ารจัด สรรให้ พ นักงานโดยกําหนดให้ว นั ที 1 เมษายน 2555 เป็ นวัน ให้ สิ ท ธิ แ ก่ พ นัก งาน
และ/หรื อผูบ้ ริ หาร
รายละเอียดการอนุมตั ิการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่พนักงานสรุ ปได้ดงั นี*
จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ใบสําคัญแสดง
ใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ รุ่ นที 1
สิ ทธิ รุ่ นที 2
(พันหน่ วย)
11,500
1,350
7,150
12,850
7,150

อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั
วันที 29 พฤษภาคม 2551
วันที 11 สิ งหาคม 2552
วันที 22 กุมภาพันธ์ 2555
รวม

รวม
11,500
1,350
7,150
20,000

ทั*งนี* ใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ด ังกล่ าวมี อ ายุ 5 ปี นับ ตั*งแต่ วนั ที ออกใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ ห รื อ เมื อพ้นสภาพการเป็ น
พนักงานของบริ ษทั โดยมีอตั ราใช้สิทธิ คือ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซ*ื อหุ น้ สามัญได้จาํ นวน 1 หุน้ ในราคา
ใช้สิทธิ เท่ากับราคา 13.50 บาท สําหรับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ รุ่ นที 1 และในราคาใช้สิทธิ เท่ากับราคา 35 บาท สําหรับ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ รุ่ นที 2โดยสามารถใช้สิทธิ ครั*งแรกเมือครบ 3 ปี นับจากวันทีได้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เนื องจากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ รุ่ นที 2 ได้รับอนุ มตั ิให้ออกโดยที ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ภายหลังวันที 1 มกราคม 2554 ซึ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 2 เรื องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์มีผลบังคับใช้แล้ว บริ ษทั จึงได้คาํ นวณ
มูลค่ายุติธรรมของของสิ ทธิ ซ*ื อหุน้ ณ วันออกสิ ทธิ เฉลียเท่ากับ 20.45 บาทต่อหุน้ เพือบันทึกค่าใช้จ่ายโดยใช้หุน้ เป็ น
เกณฑ์เพือให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อมูลทีใช้ในการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิ ซ*ื อหุน้ สรุ ปได้ดงั นี*
อัตราเงินปันผลทีคาดหวัง
ความผันผวนของราคาหุน้ ทีคาดการณ์
อัตราดอกเบี*ยปลอดความเสี ยง
อายุของสิ ทธิ ซ*ื อหุน้
แบบจําลองทีใช้

- อัตราร้อยละ 1.5
- อัต ราร้ อ ยละ 39.9 (ประมาณโดยอ้างอิ งจากข้อมูลในอดี ต
ของราคาหุน้ ของบริ ษทั )
- อัตราร้อยละ 3.51 ถึง อัตราร้อยละ 3.64
- ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั ทีออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อเมือพ้น
สภาพการเป็ นพนักงานของบริ ษทั
- Black Schole - continuous model

ค่าใช้จ่ายพนักงานที เกิ ดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ (ใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ รุ่ นที 2) รับรู ้ สําหรั บปี สิ* นสุ ดวันที
31 ธันวาคม 2557 มีจาํ นวน 38 ล้านบาท (2556 : 38 ล้ านบาท)
รายการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่ วยของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในระหว่างปี สิ* นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
สรุ ปได้ดงั นี*

จํานวนทียังไม่ได้ใช้ ณ วันที 1 มกราคม 2557
ใช้สิทธิ ในระหว่างปี
จํานวนทียังไม่ได้ใช้สิทธิ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557

31 ธันวาคม 2557
จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ใบสําคัญแสดง
ใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ รุ่ นที 1
สิ ทธิ รุ่ นที 2
(พันหน่ วย)
943
7,150
(943)
7,150

จํานวนทียังไม่ได้ใช้ ณ วันที 1 มกราคม 2556
ใช้สิทธิ ในระหว่างปี
จํานวนทียังไม่ได้ใช้สิทธิ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2556
จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ใบสําคัญแสดง
ใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ รุ่ นที 1
สิ ทธิ รุ่ นที 2
(พันหน่ วย)
5,350
7,150
(4,407)
943
7,150
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รวม
8,093
(943)
7,150

รวม
12,500
(4,407)
8,093

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ในระหว่างปี สิ* นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557 ผูถ้ ือหุ ้นใบสําคัญแสดงสิ ทธิ รุ่ นที 1 ได้ใช้สิทธิ ซ*ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั
จํานวน 0.9 ล้านหน่วย (2556: 4.4 ล้ านหน่ วย) ในราคาใช้สิทธิ หุ้นละ 13.5 บาท (2556: 13.5 บาท) คิดเป็ นจํานวนรวม
12.7 ล้านบาท (2556: 59.5 ล้ านบาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี*

27

ใช้สิทธิ

จํานวนสิ ทธิ

ครั*งที 7
ครั*งที 8
ครั*งที 9
รวม ปี 2557

(พันหน่ วย)
508
333
102
943

ใช้สิทธิ

จํานวนสิ ทธิ

ครั*งที 3
ครั*งที 4
ครั*งที 5
ครั*งที 6
รวม ปี 2556

(พันหน่ วย)
3,402
799
114
92
4,407

ราคาใช้สิทธิ
ต่อหุ ้น
(บาท)
13.5
13.5
13.5

ราคาใช้สิทธิ
ต่อหุ ้น
(บาท)
13.5
13.5
13.5
13.5

รวมเงินที
รับชําระ
6,863
4,495
1,377
12,735

รวมเงินที
รับชําระ
45,920
10,787
1,539
1,246
59,492

ทุนทีออกและ
ส่ วนเกิน
ชําระแล้ว
มูลค่าหุ ้น
(พันบาท)
508
6,355
333
4,162
102
1,275
943
11,792

ส่ วนเกิน
ทุนทีออกและ
ชําระแล้ว
มูลค่าหุ ้น
(พันบาท)
3,402
42,518
799
9,988
114
1,425
4,315
53,931

เงินรับล่วงหน้า
ค่าหุ ้นจากการใช้สิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
-

เงินรับล่วงหน้า
ค่าหุ ้นจากการใช้สิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
1,246
1,246

วันทีจดทะเบียน
เพิมทุน

วันทีตลาด
หลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยรับ
เป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน

22 เมษายน 2557
25 กรกฎาคม 2557
8 ตุลาคม 2557

28 เมษายน 2557
30 กรกฎาคม 2557
10 ตุลาคม 2557

วันทีจดทะเบียน
เพิมทุน

วันทีตลาด
หลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยรับ
เป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน

25 เมษายน 2556
16 กรกฎาคม 2556
18 ตุลาคม 2556
20 มกราคม 2557

26 เมษายน 2556
17 กรกฎาคม 2556
22 ตุลาคม 2556
21 มกราคม 2557

ส่ วนงานดําเนินงาน
ฝ่ ายบริ หารเห็นว่ากลุ่มบริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิจหลักในส่ วนงานดําเนิ นงานทีรายงานเพียงส่ วนงานเดียวคือธุ รกิ จประกัน
ชี วิต และดําเนิ นธุ รกิ จในเขตภูมิศาสตร์ เดี ยวคื อประเทศไทย ข้อมูลที นําเสนอในงบการเงิ นสอดคล้องกับรายงาน
ภายในของบริ ษทั ทีผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสมําเสมอ ทั*งนี* ผมู ้ ีอาํ นาจ
ตัดสิ นใจสูงสุ ดด้านการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั คือกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สําหรับปี สิ* นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที มีมูลค่าเท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ
10 ของรายได้ของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
28

การรายงานข้ อมูลตามประเภทการรับประกันภัย
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ*นสุดวันที 31 ธันวาคม 2557
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวติ
ประกันชีวติ
ประเภทบํานาญ
ประเภทดั*งเดิม
-แบบไม่มี
ประกัน
-แบบไม่มีส่วน
ส่วนร่ วมใน
อุบตั ิเหตุ
ร่ วมในเงินปั นผล เงินปั นผล
ส่วนบุคคล
อืน ๆ
(พันบาท)
รายได้ จากการรับประกันภัย
เบี*ยประกันภัยรับ
หั ก เบี*ยประกันภัยต่อ
เบี*ยประกันภัยรับสุทธิ
หั ก (บวก) เงินสํารองเบี*ยประกันภัยที
ยังไม่ถือเป็ นรายได้
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย
ค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
เงินสํารองประกันชีวติ เพิมจากปี ก่อน
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ที
เกิดขึ*นระหว่างปี
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายใน
การจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายส่งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอืน
รวมค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย

รวม

51,503,050
(619,925)
50,883,125

268,146
268,146

38,932
38,932

-

51,810,128
(619,925)
51,190,203

(19,172)
50,863,953

268,146

1,033
39,965

-

(18,139)
51,172,064

40,559,784

258,466

-

-

40,818,250

11,091,886

4,722

-

-

11,096,608

1,281,404
2,782,905
308,658
28,470
56,053,107

21,331
1,627
150
286,296

1,633
43
1,676

1,287,791
2,806,976
310,571
28,642
56,348,838
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6,387
1,107
243
22
7,759

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ* นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต
ประกันชีวิต
ประเภทบํานาญ
ประเภทดั*งเดิม
- แบบไม่มี
ประกัน
- แบบไม่มีส่วน
ส่ วนร่ วมใน
อุบตั ิเหตุ
ร่ วมในเงินปันผล
เงินปันผล
ส่ วนบุคคล
(พันบาท)
รายได้ จากการรั บประกันภัย
เบี*ยประกันภัยรับ
หั ก เบี*ยประกันภัยต่อ
เบี*ยประกันภัยรับสุ ทธิ
หั ก (บวก) เงินสํารองเบี*ยประกันภัยที
ยังไม่ถือเป็ นรายได้
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย
ค่ าใช้ จ่ายในการรั บประกันภัย
เงินสํารองประกันชีวิตเพิมจากปี ก่อน
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ที
เกิดขึ*นระหว่างปี
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายใน
การจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอืน
รวมค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย

รวม

51,503,050
(619,925)
50,883,125

268,146
268,146

38,932
38,932

51,810,128
(619,925)
51,190,203

(19,172)
50,863,953

268,146

1,033
39,965

(18,139)
51,172,064

40,559,784

258,466

-

40,818,250

11,091,886

4,722

-

11,096,608

1,281,404
2,782,905
308,658
28,470
56,053,107

21,331
1,627
150
286,296

6,387
1,107
243
22
7,759

1,287,791
2,805,343
310,528
28,642
56,347,162
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ* นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต
ประกันชีวิต
ประเภทบํานาญ
ประเภทดั*งเดิม
- แบบไม่มี
ประกัน
- แบบไม่มีส่วน
ส่ วนร่ วมใน
อุบตั ิเหตุ
ร่ วมในเงินปันผล
เงินปันผล
ส่ วนบุคคล
(พันบาท)
รายได้ จากการรั บประกันภัย
เบี*ยประกันภัยรับ
หั ก เบี*ยประกันภัยต่อ
เบี*ยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก (หั ก) เงินสํารองเบี*ยประกันภัยทียัง
ไม่ถือเป็ นรายได้
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย
ค่ าใช้ จ่ายในการรั บประกันภัย
เงินสํารองประกันชีวิตเพิมจากปี ก่อน
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ที
เกิดขึ*นระหว่างปี
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายใน
การจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอืน
รวมค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย

รวม

38,856,578
(565,701)
38,290,877

181,703
181,703

40,906
40,906

39,079,187
(565,701)
38,513,486

284,411
38,575,288

181,703

(2,715)
38,191

281,696
38,795,182

25,190,777

166,438

-

25,357,215

9,596,512

2,793

-

9,599,305

1,243,615
2,685,276
349,609
30,838
39,096,627

18,960
1,647
145
189,983

8,307
971
346
30
9,654

1,251,922
2,705,207
351,602
31,013
39,296,264
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
29

รายได้ จากการลงทุนสุ ทธิ

หมายเหตุ

สําหรับปี สิ-นสุ ดวันที" 31 ธันวาคม

เงินปันผลรั บ
กิจการทีเกียวข้องกันอืน
กิจการอืน

35

244,824
717,593
962,417

161,122
575,917
737,039

ดอกเบี-ยรั บ
กิจการทีเกียวข้องกันอืน
กิจการอืน

35

564,814
7,325,763
7,890,577

345,587
6,027,729
6,373,316

(41,364)
8,811,630

(54,482)
7,055,873

ค่ าใช้ จ่ายจากการลงทุน
รวม
30

งบการเงินรวม/
งบการเงิน
งบการเงินเฉพาะ
เฉพาะกิจการ
กิจการ
2557
2556
(พันบาท)

ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
2557
ค่าใช้จ่ายพนักงานทีไม่ใช่ค่าใช้จ่าย
การรับประกันภัยและการจัดการ
ค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกียวกับอาคาร สถานทีและอุปกรณ์
ทีไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
ค่าภาษีอากร
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอืน
รวม

31
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

874,696

872,077

807,726

154,534
222,340
629,147
1,880,717

154,454
222,340
628,820
1,877,691

150,446
183,178
579,012
1,720,362

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
31

ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
2557
785,343
13,299

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)
783,709
732,573
13,284
10,023

เงินเดือนและค่าแรง
เงินประกันสังคม
เงินสมทบโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ทีกําหนดไว้
ผลประโยชน์อืน
รวม

33,336
84,544
916,522

33,252
83,658
913,903

28,421
74,082
845,099

ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงานได้
ถูกปันส่ วนดังนี4
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอืนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการสิ นไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
รวม

41,826
874,696
916,522

41,826
872,077
913,903

37,373
807,726
845,099

30

โครงการผลประโยชน์ ที3กาํ หนดไว้
รายละเอียดของโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22
โครงการสมทบเงินที3 กาํ หนดไว้
โครงการสมทบเงินทีกําหนดไว้ได้แก่กองทุนสํารองเลี*ยงชี พสําหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ซึ งจัดตั*งโดยบริ ษทั บน
พื*นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็ นสมาชิ กของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 5 ถึง
อัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนทุกเดือนและบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ถึง อัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของ
พนั ก งานทุ ก เดื อ น กองทุ น สํ า รองเลี* ยงชี พ นี* ได้จ ดทะเบี ย นเป็ นกองทุ น สํ า รองเลี* ย งชี พ ตามข้อ กํา หนดของ
กระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนทีได้รับอนุญาต
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
32

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ที"รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะ งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
กิจการ
หมายเหตุ
2557
2556
(พันบาท)
ภาษีเงินได้ ของปี ปัจจุบัน
สําหรับปี ปัจจุบนั
ปรับปรุ งภาษีปีก่อน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลียนแปลงของ
ผลต่างชัวคราว
รวม

14

2,245,926
1,541

1,216,385
-

(1,801,014)
446,453

(286,013)
930,372

ภาษีเงินได้ ที"รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื"น
สําหรั บปี สิ-นสุ ดวันที" 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
ค่าใช้จ่าย
สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ผลต่างจากการเปลียนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ
ของเงินลงทุนเผือขาย

1,434,151

(286,830)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
รายได้
สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
(พันบาท)

1,147,321
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(952,644)

190,529

(762,115)

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การกระทบยอดเพือ" หาอัตราภาษีที"แท้ จริ ง
งบการเงินรวม
2557
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
(พันบาท)
3,108,176
15, 20
621,635
(185,067)
8,344
1,541
446,453
14

กําไรก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทย
รายได้ทีไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ปรับปรุ งภาษีปีก่อน
รวม

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กําไรก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตรา
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ของประเทศไทย
รายได้ทีไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ปรับปรุ งภาษีปีก่อน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
อัตราภาษี
(พันบาท)
(ร้ อยละ)
3,111,169

20

622,234

14

(185,067)
7,745
1,541
446,453
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2556
(พันบาท)
5,310,876

20

1,062,175

18

(140,138)
8,335
930,372

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
การลดอัตราภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
พระราชกฤษฎี กาตามความในประมวลรัษ ฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรั ษฎากร ฉบับที 530 พ.ศ. 2554
ลงวันที 21 ธันวาคม 2554 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ เป็ นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชี
ได้แก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอัตราร้อยละ 30 เหลืออัตราร้อยละ 23 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ทีเริ มใน
หรื อหลังวันที 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกําไรสุ ทธิ สําหรับสองรอบระยะเวลาบัญ ชี ถดั มา (2556 และ
2557) ที เริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลําดับ พระราชกฤษฎี กาออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที 10 พฤศจิกายน 2557 ขยายเวลาการ
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2558
บริ ษทั ใช้อตั ราภาษี เงิ นได้ทีลดลงแล้วร้อยละ 20 ในการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ และหนี* สินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ตามคําชี*แจงของสภาวิชาชีพบัญชีทีออกในปี 2555
33

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่ อหุ้นขั-นพืน- ฐาน
กําไรต่อหุน้ ขั*นพื*นฐานสําหรับปี สิ* นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 คํานวณจากกําไรสําหรับปี ทีเป็ นส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั และจํานวนหุ น้ สามัญทีออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี ในแต่ละปี โดยวิธีถวั เฉลียถ่วงนํ*าหนัก
หลังจากปรั บ ปรุ งผลกระทบจากหุ ้น ปั นผลจํานวนประมาณ 482 ล้านหุ ้น ซึ งได้รับ อนุ มตั ิ จากที ประชุ มวิส ามัญ
ประจํา ปี ของผู ้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท เมื อวัน ที 25 กัน ยายน 2557 ซึ งได้ร วมในการคํา นวณกํา ไรต่ อ หุ ้ น ณ วัน ที
31 ธันวาคม 2557 กําไรต่อหุ ้นสําหรับปี เปรี ยบเที ยบที ได้นาํ เสนอได้ถูกปรับปรุ งโดยถือเสมื อนว่าการออกหุ ้นปั น
ผลได้เกิดขึ*นตั*งแต่วนั ทีเริ มต้นของงวดแรกทีเสนอรายงาน โดยแสดงการคํานวณดังนี*
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินรวม
2557

กําไรที'เป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้น
สามัญของบริษทั (ขั4นพืน4 ฐาน)
จํานวนหุน้ สามัญทีออก ณ วันที 1 มกราคม
ผลกระทบจากการใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
และการเพิมหุน้ สามัญ
ผลกระทบจากการออกหุน้ ปันผล
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธี
ถัวเฉลีย' ถ่ วงนํา4 หนัก (ขั4นพืน4 ฐาน)
กําไร ต่ อหุ้น (ขั4นพืน4 ฐาน) (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ปรับปรุ งใหม่)
(พันบาท/พันหุ้น)

2,661,753
1,211,807

2,664,716
1,211,807

4,380,504
1,207,400

1,050
482,325

1,050
482,325

3,030
482,325

1,695,182
1.57

1,695,182
1.57

1,692,755
2.59

กําไรต่ อหุ้นปรั บลด
กําไรต่อหุน้ ปรับลดสําหรับปี สิ* นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 คํานวณจากกําไรสําหรับปี ทีเป็ นส่ วนของผูถ้ ือ
หุน้ สามัญของบริ ษทั และจํานวนหุ น้ สามัญทีออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี ในแต่ละปี (โดยทีได้ปรับปรุ งผลกระทบจาก
หุน้ ปันผล) โดยถัวเฉลียถ่วงนํ*าหนักหลังจากทีได้ปรับปรุ งผลกระทบของหุน้ ปรับลด โดยสมมติวา่ ได้มีการแปลงเป็ น
หุน้ สามัญ ณ วันต้นปี หรื อ ณ วันออกหุน้ สามัญเทียบเท่าดังนี*
งบการเงินรวม
2557

กําไร ที'เป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้น
สามัญของบริษทั (ขั4นพืน4 ฐาน)
จํานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลีย
ถ่วงนํ*าหนัก (ขั*นพื*นฐาน)
ผลกระทบจากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ รุ่ นที 1
ผลกระทบจากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ รุ่ นที 2
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลีย'
ถ่ วงนํา4 หนัก (ปรับลด)
กําไรต่ อหุ้น (ปรับลด) (บาท)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ปรับปรุ งใหม่)
(พันบาท/พันหุ้น)

2,661,753

2,664,716

4,380,504

1,695,182
296
2,972

1,695,182
296
2,972

1,692,755
1,852
2,111

1,698,450

1,698,450

1,696,718

1.57

1.57

2.58

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
34

เงินปันผล
เงินปั นผลจ่ายทีประกาศจ่ายในระหว่างปี 2557 และ 2556 ประกอบด้วย

ก) เงิ น ปั น ผลประจํา ปี สํ าหรั บ ปี
2556

ข) เงินปั นผลระหว่างกาลจากผล
การดําเนิ นงานสําหรับงวดหก
เดือนสิ* นสุ ดวันที 30 มิถุนายน
2557

อนุมตั ิโดยมติ

ประเภท

ทีประชุมสามัญประจําปี ของ
ผูถ้ ือหุ้นเมือวันที 30 เมษายน 2557
และอนุมตั ิโดย คปภ. เมือวันที
8 เมษายน 2557
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมือ
วันที 8 สิ งหาคม 2557
ทีประชุมวิสามัญประจําปี ของ
ผูถ้ ือหุ้นเมือวันที 25 กันยายน 2557
และอนุมตั ิโดย คปภ. เมือวันที
12 กันยายน 2557

เงินสด

เงินสด
หุ้นสามัญ
(อัตรา 5 หุ้นเดิม
ต่อ 2 หุ้นใหม่)

รวมเงินปันผลจ่ ายในปี 2557

ก) เงิ น ปั น ผลประจํา ปี สํ าหรั บ ปี
2555

ข) เงินปั นผลระหว่างกาลจากผล
การดําเนิ นงานสําหรับงวดหก
เดือนสิ* นสุ ดวันที 30 มิถุนายน
2556
รวมเงินปันผลจ่ ายในปี 2556

ทีประชุมสามัญประจําปี ของ
ผูถ้ ือหุ้นเมือวันที 26 เมษายน
2556 และอนุมตั ิโดย คปภ. เมือ
วันที 26 เมษายน 2556
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
เมือวันที 9 สิ งหาคม 2556 และ
อนุมตั ิโดย คปภ. เมือวันที
29 สิ งหาคม 2556
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จํานวน
เงินปั นผลรวม
(ล้ านบาท)
618

60

จํานวน
เงินปั นผลต่อ
หุ้น
(บาท)
0.51

จ่ายให้แก่ผถู้ ือหุ้น
เมือ
พฤษภาคม 2557

0.05

ตุลาคม 2557

482

0.40

ธันวาคม 2557

1,160

0.96

เงินสด

434

0.36

พฤษภาคม 2556

เงินสด

483

0.40

กันยายน 2556

917

0.76

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
35

บุคคลหรือกิจการที'เกีย' วข้ องกัน
เพือวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรื อกิจการเป็ นบุคคลหรื อกิ จการทีเกียวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หาก
กลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทั*งทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญต่อบุคคล
หรื อกิ จการในการตัดสิ นใจทางการเงิ นและการบริ หารหรื อในทางกลับกัน โดยที กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมเดี ยวกัน
หรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญเดียวกัน การเกียวข้องกันนี*อาจเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกิจการ
ความสัมพันธ์ทีมีกบั บริ ษทั ย่อยได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10
สําหรับความสัมพันธ์ทีมีกบั ผูบ้ ริ หารสําคัญ และบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันอืน มีดงั นี*
ประเทศที'ต4งั /
ชื'อกิจการ/บุคคล
สั ญชาติ
ลักษณะความสั มพันธ์
ผูบ้ ริ หารสําคัญ
ไทย
บุคคลทีมีอาํ นาจและความรับผิดชอบการวางแผน
สังการและควบคุ มกิ จกรรมต่ าง ๆ ของกิ จการ
ไม่ ว่ า ท างตรงห รื อท างอ้ อ ม ทั* งนี* รวม ถึ ง
กรรมการของกลุ่มบริ ษทั (ไม่ว่าจะทําหน้าที ใน
ระดับบริ หารหรื อไม่)
Nippon Life Insurance Company
ญีปุ่ น ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ร้อยละ 24.4
บริ ษทั วัฒนโสภณพนิช จํากัด
ไทย
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ร้อยละ 13.2
บริ ษทั บี แอล เอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด
ไทย
เป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ตั*งแต่วนั ที
7 กรกฎาคม 2557 และมีกรรมการบางส่ วนเป็ น
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
ไทย
มีผถู ้ ือหุน้ บางส่ วนร่ วมกัน
บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ไทย
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
บริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน)
ไทย
มีผถู ้ ือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
บริ ษทั อาคารกรุ งเทพธุรกิจ (1987) จํากัด
ไทย
มีผถู ้ ือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
บริ ษทั ทริ ส คอร์ปอเรชัน จํากัด
ไทย
มีผถู ้ ือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ไทย
มีผถู ้ ือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
บริ ษทั ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ งทอ จํากัด (มหาชน)
ไทย
มีผถู ้ ือหุน้ บางส่ วนร่ วมกัน
บริ ษทั นารายณ์ร่วมพิพฒั น์ จํากัด
ไทย
ถือหุน้ โดยบุคคลทีเกียวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ประเทศที'ต4งั /
ชื'อกิจการ/บุคคล
สั ญชาติ
ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั ไทคอน อินดัสเทรี ยล คอนเน็คชัน จํากัด (มหาชน)
ไทย
ถือหุน้ โดยบุคคลทีเกียวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ของกลุ่มบริ ษทั
บริ ษทั อาเซี ยคลังสิ นค้า จํากัด
ไทย
ถือหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั
บริ ษทั ทีเอ็ม ดีไซน์ จํากัด
ไทย
ถือหุน้ โดยบุคคลทีเกียวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ของกลุ่มบริ ษทั
บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ไทย
เป็ นบริ ษทั ย่อยของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั
(1)
บริ ษทั ไทยรี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
ไทย
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ไทยรับประกันภัยต่อ
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน)
ไทย
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
บริ ษทั สรชัยวิวฒั น์ จํากัด
ไทย
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จํากัด(3)
ไทย
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จํากัด(3)
ไทย
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จํากัด(2)
ไทย
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
บริ ษทั สมิติเวช จํากัด (มหาชน)
ไทย
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
บริ ษทั นํ*าตาลราชบุรี จํากัด
ไทย
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
ไทย
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
บริ ษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน)
ไทย
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
บริ ษทั เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน ซิ สเทม จํากัด
ไทย
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
Asia Insurance Company Limited
ฮ่องกง มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
บริ ษทั บางปะอิน กอล์ฟ จํากัด
ไทย
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
บริ ษทั บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จํากัด
ไทย
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
บริ ษทั ไรมอนแลนด์ จํากัด (มหาชน)
ไทย
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
(1)

ถือหุ้นกิ จการทีเกี ยวข้องกันจนถึ งวันที 31 กรกฎาคม 2556 เนื องจากกลุ่มบริ ษทั ไม่มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั ไทยรี ประกันชี วิต จํากัด
(มหาชน) ตั*งแต่วนั ดังกล่าวแล้ว

(2)

ถื อหุ้นกิ จการที เกี ยวข้องกันจนถึ งวันที 8 พฤษภาคม 2556 เนื องจากกลุ่มบริ ษทั ไม่มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 3
จํากัด ตั*งแต่วนั ดังกล่าวแล้ว

(3)

ถื อหุ้นกิ จการที เกี ยวข้องกันจนถึ งวันที 7 พฤษภาคม 2557 เนื องจากกลุ่มบริ ษทั ไม่มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 1
จํากัด และโรงพยาบาลพญาไท 2 จํากัด ตั*งแต่วนั ดังกล่าวแล้ว
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี*
รายการ
เบี*ยประกันภัยรับ
ค่าสิ นไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อ
ดอกเบี*ยรับ - เงินฝากธนาคาร
ตัวx สัญญาใช้เงินและหุน้ กู้
ดอกเบี*ยรับ - เงินให้กยู้ ืมโดยมีหลักทรัพย์
จํานองเป็ นประกัน
เงินปันผลรับ
รายได้ค่าเช่าและบริ การ
รายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื* อขายหลักทรัพย์
กําไร (ขาดทุน) จากสัญญาซื* อขายล่วงหน้า
และแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
เบี*ยประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าสิ นไหมจ่ายและค่าตรวจสุ ขภาพ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าเบี*ยประกันภัยจ่าย
ค่าเช่าอาคารและค่าบริ การ
ค่าบริ การอืนๆ

นโยบายการกําหนดราคา
เป็ นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
อัตราตามสัญญาทีตกลงกันโดยคิดเป็ นอัตราร้อยละ
ต่อเบี*ยประกันภัยจ่าย
อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและบริ ษทั ทีเกียวข้องกันคิด
ให้กบั ลูกค้าทัวไป
อัตราเดียวกับอัตราทีบริ ษทั คิดให้กบั ผูก้ ยู้ ืมทัวไปทีมี
หลักทรัพย์จาํ นอง
ตามทีประกาศจ่าย
อัตราตามสัญญาทีตกลงกันโดยคิดค่าเช่าและค่าบริ การต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน
เป็ นปกติทางการค้าของธุรกิจนายหน้าซื* อขายหลักทรัพย์
เป็ นตามเงือนไขสัญญา
เป็ นปกติทางการค้าของการประกันภัยต่อตามประเภทของ
การประกันภัยและสัญญาประกันต่อ
อัตราตามสัญญาทีตกลงกันโดยคิดเป็ นอัตราร้อยละ
ต่อเบี*ยประกันภัยรับ
เป็ นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
อัตราเดียวกับสถาบันการเงินคิดให้กบั ลูกค้าทัวไป
เป็ นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
อัตราตามสัญญาทีตกลงกันโดยคิดค่าเช่าและค่าบริ การต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน
เป็ นตามเงือนไขสัญญาและเป็ นราคาทีคิดกับสมาชิกใน
อัตราโดยทัวไป
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายการทีสําคัญกับผูบ้ ริ หารสําคัญ และบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันสําหรับปี สิ* นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557 และ
2556 สรุ ปได้ดงั นี*
งบการเงินรวม
2557
บริษทั ย่ อย
รายได้
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ

-

กิจการที'เกีย' วข้ องกัน
รายได้
เบี*ยประกันภัยรับ
ค่าสิ นไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อ
ดอกเบี*ยรับ - เงินฝากธนาคาร ตัวx สัญญาใช้เงินและหุน้ กู้
ดอกเบี*ยรับ - เงินให้กยู้ ืมโดยมีหลักทรัพย์
จํานองเป็ นประกัน
เงินปันผลรับ
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ
รายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื* อขายหลักทรัพย์
กําไรจากสัญญาซื* อขายล่วงหน้าและ
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ค่ าใช้ จ่าย
เบี*ยประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าสิ นไหมจ่ายและค่าตรวจสุ ขภาพ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าเบี*ยประกันภัยจ่าย
ค่าเช่าอาคารและค่าบริ การ
ค่าบริ การอืนๆ

82

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

164

-

6,771
17
555,016

6,771
17
555,016

4,448
59,859
334,623

9,798
244,824
4,083
19,887

9,798
244,824
227
19,887

10,964
161,122
226
15,936

117,138

117,138

108,175

83
1,204,078
105,147
90,349
1,894
67,458
558

83
1,204,078
105,147
90,303
1,894
67,458
558

84,252
1,211,717
50,426
85,755
2,038
65,206
617

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินรวม
2557
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั*นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
รวม

41,690
2,830
12,408
56,928

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)
41,690
2,830
12,408
56,928

43,997
1,645
12,408
58,050

ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการนี* เป็ นผลประโยชน์ทีจ่ายให้แก่กรรมการของบริ ษทั ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจํากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ทีเกียวข้องทีจ่ายให้กบั กรรมการบริ หาร
เบี* ย ประกัน ภัย รั บ จากช่ อ งทางการจัด จําหน่ ายทางธนาคาร (Bancassurance) คิ ดเป็ นอัตราร้ อยละ 70.85 ของเบี* ย
ประกันภัยรับสุ ทธิ สําหรับงวดปี สิ* นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557 (2556: อัตราร้ อยละ 63.26)
รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ*ื อหุ ้นสามัญของกลุ่มบริ ษทั ที จัดสรรให้แก่พนักงานได้แสดงไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 26
ยอดคงเหลือทีสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี*
งบการเงินรวม
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

บริษทั ย่ อย
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การค้างรับ

-

526

-

ลูกหนี*อืน

-

4,446

-

กิจการอืน' ที'เกีย' วข้ องกัน
เงินฝากสถาบันการเงิน
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

83

4,187,212

4,183,121

1,776,563

107

107
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินรวม
2557
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเผือขาย
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
รวมเงินลงทุนเผือขาย
เงินลงทุนทีจะถือจนครบกําหนด
ตราสารหนี*ภาคเอกชน
ตราสารหนี*ต่างประเทศ
รวมเงินลงทุนทีจะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทัวไป - ตราสารทุนต่างประเทศ
เงินให้กยู้ ืม
ลูกหนี*ตามสัญญาซื* อขายล่วงหน้าและแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศ
สิ นทรัพย์อืน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)

3,383,287
1,931,491
5,314,778

3,383,287
1,931,491
5,314,778

2,732,969
1,453,642
4,186,611

4,105,000
5,841,640
9,946,640

4,105,000
5,841,640
9,946,640

4,105,000
4,801,185
8,906,185

11,167

11,167

11,467

140,077

140,077

159,679

4,120,176

4,120,176

2,416,554

71,389

70,970

83,475

เจ้าหนี*บริ ษทั ประกันภัยต่อ

-

-

ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย

9,280

9,280

6,866

4,253,699

4,253,699

2,463,029

137,821

135,405

198,443

เจ้าหนี*ตามสัญญาซื* อขายล่วงหน้าและแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศ
หนี*สินอืน

84
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(ก) สัญญาสําคัญที"ทํากับกิจการที"เกีย" วข้ องกัน
ข้ อตกลงกับธนาคารที"เกีย" วข้ องกัน
บริ ษทั ได้ทาํ ข้อตกลงและบันทึกข้อความร่ วมกับธนาคารทีเกียวข้องกันแห่ งหนึ งหลายรายการเกี ยวกับการกระจาย
การขายผลิตภัณฑ์ประกัน โดยจะมีการจ่ายผลตอบแทนคือค่าบําเหน็จและค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตลาด
ค่ าธรรมเนียมธนาคาร
บริ ษทั ตกลงทีจะจ่ายค่าธรรมเนี ยมให้ธนาคารทีเกียวข้องกันแห่ งหนึ งสําหรับรายการของลูกค้าของบริ ษทั ผ่านสาขา
ของธนาคาร เครื องรับจ่ายเงินอัตโนมัติและช่องทางอืน ๆ
สัญญาเช่ าและบริ การอาคาร
เมือวันที 21 พฤษภาคม 2556 บริ ษทั (ผูใ้ ห้เช่ า) ได้ทาํ สัญญาเช่ าอาคารกับบริ ษทั บี แอลเอ อิ นชัวรันส์ โบรกเกอร์
จํากัด (ผูเ้ ช่า) โดยมีอตั ราค่าเช่าและค่าบริ การเดือนละ 32,250 บาท และมีเงินประกันความเสี ยหายการเช่าอาคารจาก
ผูเ้ ช่าจํานวน 64,500 บาท โดยมีกาํ หนดระยะเวลาการเช่าตั*งแต่วนั ที 1 มิถุนายน 2556 จนถึงวันที 31 พฤษภาคม 2557
ทั*งนี* เมือวันที 24 มิถุนายน 2557 บริ ษทั (ผูใ้ ห้เช่า) ได้ทาํ สัญญาเช่าอาคารกับบริ ษทั บีแอลเอ อันชัวรันส์ โบรกเกอร์
จํากัด (ผูเ้ ช่า) โดยมีอตั ราค่าเช่าและค่าบริ การเดือนละ 32,895 บาท และมีเงินประกันความเสี ยหายการเช่าอาคารจาก
ผูเ้ ช่าจํานวน 65,970 บาท โดยมีกาํ หนดระยะเวลาการเช่าตั*งแต่วนั ที 1 มิถุนายน 2557 จนถึงวันที 31 พฤษภาคม 2560
สัญญาเช่ าและบริ การพืน- ที"ในอาคารสํานักงาน
เมือวันที 1 สิ งหาคม 2557 บริ ษทั (ผูเ้ ช่ า) ได้ทาํ สัญญาเช่ าพี*นที ในอาคารสํานักงานกับบริ ษทั นารายณ์ ร่วมพิ พฒั น์
จํากัด (ผูใ้ ห้เช่ า) โดยมี อตั ราค่าเช่ าเดื อนละ 0.5 ล้านบาท และได้จ่ายเงิ นประกันการเช่ าเป็ นจํานวน 1.2 ล้านบาท
โดยมี ก ํา หนดระยะเวลาการเช่ า ตั*ง แต่ ว ัน ที 1 สิ ง หาคม 2557 จนถึ ง วัน ที 31 กรกฎาคม 2560 ทั* ง นี* เมื อวัน ที
1 สิ งหาคม 2557 บริ ษทั (ผูร้ ับบริ การ) ได้ทาํ สัญญาบริ การพื*นทีในอาคารสํานักงานกับบริ ษทั นารายณ์ร่วมพิพฒั น์
จํากัด (ผูใ้ ห้บริ การ) โดยมีอตั ราค่าบริ การและค่าบํารุ งรักษาเดือนละ 1.1 ล้านบาท และได้จ่ายเงินประกันค่าบริ การ
และบํารุ งรักษาเป็ นจํานวน 2.7 ล้านบาท โดยมีกาํ หนดระยะเวลาการให้บริ การตั*งแต่วนั ที 1 สิ งหาคม 2557 จนถึง
วันที 31กรกฎาคม 2560
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(ข)

ภาระผูกพันกับกิจการที"เกีย" วข้ องกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มี สัญ ญาเช่ าและบริ การอาคารกับกิ จการที เกี ยวข้องกันหลายแห่ ง โดยสัญ ญามี
ระยะเวลาตั*งแต่ 3 ปี ถึง 25 ปี (31 ธันวาคม 2556: 3 ปี ถึง 25 ปี ) สําหรับเช่าพื*นทีในอาคาร และประมาณ 3 ปี (31 ธันวาคม
2556: 3 ปี ) สําหรับเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ บริ ษทั ต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริ การเป็ นรายเดือนในอัตราเดือนละ 3.9 ล้านบาท
(ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม) (2556: 3.1 ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
2557
ภายในหนึงปี
หลังจากหนึงปี ถึงห้าปี
หลังจากห้าปี
รวม

36

45,950
85,052
5,359
136,361

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)
45,950
19,768
85,052
29,867
5,359
8,074
136,361
57,709

เครื'องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินให้กยู้ ืม เงินสดและ
เงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี* และสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ เบี*ยประกันภัยค้างรับ รายได้จากการลงทุนและ
เงินให้กูย้ ืมค้างรับ และสิ นทรัพย์อืนบางรายการ หนี* สินทางการเงิ นทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์คา้ งจ่าย เจ้าหนี* บริ ษทั ประกันภัยต่อ ค่ าใช้จ่ายค้างจ่ าย และหนี* สินอืนบางรายการ ซึ ง
นโยบายการบัญชีสาํ หรับแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อทีเกียวข้อง
นโยบายการจัดการความเสี"ยงทางด้ านการเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลียนแปลงอัตราดอกเบี*ยและอัตราแลกเปลียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดตามสัญญาของคู่สญ
ั ญา กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการถือหรื อออกเครื องมือ
ทางการเงินทีเป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพือการเก็งกําไรหรื อการค้า
การจัดการความเสี ยงเป็ นส่ วนทีสําคัญของธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดับความเสี ยงให้เป็ นทียอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนทีเกิดจากความเสี ยงและต้นทุนของการจัดการ
ความเสี ยง ฝ่ ายบริ หารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี ยงของกลุ่มบริ ษทั อย่างต่อเนื องเพือให้มนใจ
ั
ว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี ยงและการควบคุมความเสี ยง
การบริ หารจัดการทุน
กลุ่มบริ ษ ทั ดํารงไว้ซึ งเงิ นกองทุ นตามข้อบังคับ ในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ และส่ งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในการบริ หารทุนนั*นเพือดํารงไว้ซึงความสามารถในการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื องเพือ
ปกป้ องผูเ้ อาประกัน เพือสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ น้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ีมีส่วนได้เสี ยอืน และเพือดํารงไว้ซึง
โครงสร้างของทุนทีเหมาะสมเพือลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดํารงไว้หรื อปรับปรุ งโครงสร้างของทุน บริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ การคืนทุน
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ และการออกหุน้ ใหม่
(ก)

ความเสี"ยงด้ านอัตราดอกเบี-ย
ความเสี ยงด้านอัตราดอกเบี*ยหมายถึง ความเสี ยงทีเกิดจากการเปลียนแปลงทีจะเกิดขึ*นในอนาคตของอัตราดอกเบี* ย
ในตลาดทีมีผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี*ยจากเงินลงทุน ซึ งเงินลงทุนดังกล่าวประกอบด้วยเงินลงทุนระยะสั*นและเงิน
ลงทุนระยาวโดยมีผลตอบแทนเป็ นทั*งอัตราดอกเบี*ยคงทีและอัตราดอกเบี* ยลอยตัว กลุ่มบริ ษทั ได้บริ หารความเสี ยง
จากการลงทุน โดยคํานึงถึงความเสี ยงจากการลงทุนควบคู่กบั ความเหมาะสมของผลตอบแทนจากการลงทุนนั*น
สิ นทรัพย์ทางการเงินทีสําคัญ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จัดตามประเภทของอัตราดอกเบี*ยได้ดงั นี*
งบการเงินรวม
2557
อัตราดอกเบี*ย
ปรับขึ*นลง
ตามอัตราตลาด
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ตราสารหนี*รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี*ภาคเอกชน
ตราสารหนี*ต่างประเทศ
เงินฝากธนาคารทีมีระยะเวลา
กําหนดเกินกว่า 3 เดือน
นับแต่วนั ทีได้มา

อัตราดอกเบี*ย
คงที
ไม่มีดอกเบี*ย
(พันบาท)

566,778

4,828,949

3,600,000
-

117,314,148
28,960,063
21,768,995

-

117,314,148
32,560,063
21,768,995

5,260,000

-

5,260,000

-
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311,837

รวม

5,707,564

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินรวม
2557
อัตราดอกเบี*ย
ปรับขึ*นลง
ตามอัตราตลาด
เงินให้กยู้ ืม-สุ ทธิ
โดยมีกรมธรรม์ประกันภัย
โดยมีทรัพย์สินจํานองเป็ นประกัน
เงินให้กยู้ ืมอืน
รวม

54,239
4,221,017

อัตราดอกเบี*ย
คงที
ไม่มีดอกเบี*ย
(พันบาท)
4,250,986
414,174
15,557
182,812,872

101
311,938

รวม

4,250,986
468,413
15,658
187,345,827

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
อัตราดอกเบี*ย
ปรับขึ*นลง
ตามอัตราตลาด
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ตราสารหนี*รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี*ภาคเอกชน
ตราสารหนี*ต่างประเทศ
เงินฝากธนาคารทีมีระยะเวลา
กําหนดเกินกว่า 3 เดือน
นับแต่วนั ทีได้มา
เงินให้กยู้ ืม-สุ ทธิ
โดยมีกรมธรรม์ประกันภัย
โดยมีทรัพย์สินจํานองเป็ นประกัน
เงินให้กยู้ ืมอืน
รวม

อัตราดอกเบี*ย
คงที
ไม่มีดอกเบี*ย
(พันบาท)

566,778

4,828,949

3,600,000
-

117,314,148
28,960,063
21,768,995

-

117,314,148
32,560,063
21,768,995

5,260,000

-

5,260,000

54,239
4,221,017
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4,250,986
414,174
15,557
182,812,872

307,745

รวม

101
307,846

5,703,472

4,250,986
468,413
15,658
187,341,735

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
อัตราดอกเบี*ย
ปรับขึ*นลง
ตามอัตราตลาด
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ตราสารหนี*รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี*ภาคเอกชน
ตราสารหนี*ต่างประเทศ
เงินฝากธนาคารทีมีระยะเวลา
กําหนดเกินกว่า 3 เดือน
นับแต่วนั ทีได้มา
เงินให้กยู้ ืม-สุ ทธิ
โดยมีกรมธรรม์ประกันภัย
โดยมีทรัพย์สินจํานองเป็ นประกัน
เงินให้กยู้ ืมอืน
รวม

1,018,948

อัตราดอกเบี*ย
คงที
ไม่มีดอกเบี*ย
(พันบาท)
-

312,243

รวม

1,331,191

-

107,467,286
21,151,062
13,296,025

-

107,467,286
21,151,062
13,296,025

-

1,310,000

-

1,310,000

57,665
1,076,613
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3,163,866
288,075
14,081
146,690,395

2,007
314,250

3,163,866
345,740
16,088
148,081,258

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ทีมีอตั ราดอกเบี*ยคงที จําแนกตามระยะเวลานับจากวันทีรายงาน
ถึงวันทีทีรายงานจนถึงวันทีมีการกําหนดอัตราดอกเบี*ยใหม่หรื อวันทีครบกําหนด (แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน) ได้ดงั นี*
งบการเงินรวม
2557
ภายใน 1 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ตราสารหนี*รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี* ภาคเอกชน
ตราสารหนี*ต่างประเทศ
เงินฝากธนาคารทีมีระยะเวลา
กําหนดเกินกว่า 3 เดือน
นับแต่วนั ทีได้มา
เงินให้กูย้ มื
โดยมีทรัพย์สินจํานองเป็ นประกัน
เงินให้กูย้ มื อืน
รวม

เกิน 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี
(พันบาท)

4,828,949

-

-

2,361,386
178,663
979,540

10,252,277
4,097,000
2,624,542

104,700,485
24,684,400
18,164,913

3,860,000

1,400,000

-

1,410
12,209,948

122,277
14,093
18,510,189

291,897
54
147,841,749
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รวม

4,828,949

อัตราดอกเบี*ย
ถัวเฉลีย
(ร้ อยละต่ อปี )
1.50 - 6.10

117,314,148
28,960,063
21,768,995

4.37
5.19
5.07

5,260,000

3.36

414,174
15,557
178,561,886

5.00 - 8.00
6.00

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ตราสารหนี*รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี* ภาคเอกชน
ตราสารหนี*ต่างประเทศ
เงินฝากธนาคารทีมีระยะเวลา
กําหนดเกินกว่า 3 เดือน
นับแต่วนั ทีได้มา
เงินให้กูย้ มื -สุ ทธิ
โดยมีทรัพย์สินจํานองเป็ นประกัน
เงินให้กูย้ มื อืน
รวม

ภายใน 1 ปี

เกิน 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี
(พันบาท)

4,828,949

-

-

2,361,386
178,663
979,540

10,252,277
4,097,000
2,624,542

104,700,485
24,684,400
18,164,913

3,860,000

1,400,000

-

1,410
12,209,948

122,277
14,093
18,510,189

เกิน 5 ปี

291,897
54
147,841,749

รวม

4,828,949

อัตราดอกเบี*ย
ถัวเฉลีย
(ร้ อยละต่ อปี )
1.50 - 6.10

117,314,148
28,960,063
21,768,995

4.37
5.19
5.07

5,260,000

3.36

414,174
15,557
178,561,886

4.50 - 8.00
6.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ตราสารหนี*รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี* ภาคเอกชน
ตราสารหนี*ต่างประเทศ
เงินฝากธนาคารทีมีระยะเวลา
กําหนดเกินกว่า 3 เดือน
นับแต่วนั ทีได้มา
เงินให้กูย้ มื -สุ ทธิ
โดยมีทรัพย์สินจํานองเป็ นประกัน
เงินให้กูย้ มื อืน
รวม

ภายใน 1 ปี

เกิน 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี
(พันบาท)

เกิน 5 ปี

รวม

อัตราดอกเบี*ย
ถัวเฉลีย
(ร้ อยละต่ อปี )

1,032,737
1,335,000
580,333

9,164,599
3,975,000
3,297,870

97,269,950
15,841,062
9,417,822

107,467,286
21,151,062
13,296,025

4.39
5.23
5.19

1,010,000

300,000

-

1,310,000

3.77

1,535
3,959,605

19,213
12,485
16,769,167
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268,862
61
122,797,757

288,075
14,081
143,526,529

5.00 - 7.00
6.00

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
เงินให้กยู้ ืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน มีหลักประกันตามมูลค่าของกรมธรรม์น* นั และมีอตั ราดอกเบี*ยซึ ง
เป็ นไปตามข้อ กําหนดของของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ และส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย อัตรา
ดอกเบี*ยเฉลียสําหรับปี สิ* นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 คิดเป็ นร้อยละ 4.50 - 8.00 ต่อปี เงินให้กยู้ ืมดังกล่าว
จะครบกําหนดตามลักษณะการครบกําหนดของกรมธรรม์ทีเกียวข้อง อย่างไรก็ตามผูถ้ ือกรมธรรม์อาจชําระคืนเงิน
ให้กยู้ ืมดังกล่าวก่อนวันครบกําหนดได้
(ข)

ความเสี"ยงจากอัตราแลกเปลี"ยนเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศซึ งเกิดจากเงินลงทุนทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ กลุ่ม
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื* อขายและสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศเพือป้ องกันความเสี ยงดังกล่าว
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริ ษทั มีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศอันเป็ นผลมา
จากการมีสินทรัพย์และหนี*สินทางการเงินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี*
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงิน
กิจการ
เฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)
สินทรั พย์ ทางการเงิน
พันธบัตร
หุน้ กู้
หน่วยลงทุน
ตัวx แลกเงิน
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที'มคี วามเสี' ยง

2,553,909
18,560,605
1,894,683
654,481
23,663,678

2,608,107
10,687,918
1,667,321
14,963,346

หนี-สินทางการเงิน
สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาซื* อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวม
ยอดความเสี' ยงคงเหลือสุ ทธิ

20,093,088
1,339,737
21,432,825
2,230,853

12,388,974
1,243,902
13,632,876
1,330,470
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(ค)

ความเสี"ยงทางด้ านสินเชื"อ
ความเสี ยงทางด้านสิ นเชือ คือความเสี ยงทีลูกค้าหรื อคู่สญ
ั ญาไม่สามารถชําระหนี*แก่กลุ่มบริ ษทั ตามเงือนไขทีตกลง
ไว้เมือครบกําหนด
เรื องที สําคัญที มี ความเสี ยงด้านสิ นเชื อของกลุ่มบริ ษทั คื อ สถานะเงิ นสด เบี* ยประกันภัยค้างรับ เงิ นให้กยู้ ืมโดยมี
กรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน เงินให้กยู้ ืมโดยมีทรัพย์สินจํานองเป็ นประกัน และเงินลงทุนในตราสารหนี*
ฝ่ ายบริ หารได้กาํ หนดนโยบายทางด้านสิ นเชือเพือควบคุมความเสี ยงทางด้านสิ นเชือดังกล่าวอย่างสมําเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของผูถ้ ือหุ น้ กรมธรรม์ประกันภัย ผูก้ แู้ ละมีการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ค* าํ ประกันอย่าง
รอบคอบและให้สินเชื อไม่เกิ นกว่ามูลค่ าหลักประกันและเป็ นไปตามที สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ ม
การประกอบธุ รกิจประกันภัยกําหนด ความเสี ยงสู งสุ ดทางด้านสิ นเชื อแสดงไว้ในราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ทาง
การเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี ยงเกี ยวกับ การกระจุ กตัว ของสิ น เชื อซึ งเกิ ด จากเบี* ย ประกัน ภัย ค้างรั บ ไม่ มี ส าระสําคัญ เนื องจากผูเ้ อา
ประกันภัยของบริ ษทั กระจายอยูใ่ นอุตสาหกรรมทีแตกต่างกันและภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย
ความเสี ยงเกี ยวกับ การกระจุ ก ตัว ของเงิ น ให้ กู้ยื ม โดยมี ท รั พ ย์สิ น จํา นองเป็ นประกัน และเงิ น ให้ กู้ยื ม อื นไม่ มี
สาระสํ า คัญ เนื องจากกลุ่ ม บริ ษ ัท พิ จ ารณาให้ กู้ยื ม แก่ ผู ้ป ระกอบการหลายรายที กระจายอยู่ ใ นหลายหมวด
อุตสาหกรรมและกระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ความเสี ยงดังกล่าวมีมูลค่าสู งสุ ดเท่ากับมูลค่าของ
เงินให้กยู้ ืมหักทรัพย์ทีนํามาจํานอง
ความเสี ยงเกี ยวกับการกระจุกตัวของเงินให้กยู้ ืมโดยมีกรมธรรม์เป็ นประกันไม่มีสาระสําคัญ เนื องจากกลุ่มบริ ษทั
พิจารณาให้กยู้ ืมแก่ผปู ้ ระกอบการหลายรายทีกระจายอยูใ่ นหลายหมวดอุตสาหกรรมและกระจายอยูใ่ นภูมิภาคต่าง ๆ
ของประเทศไทย กลุ่มบริ ษทั ให้ผูเ้ อาประกันกูย้ ืมเป็ นจํานวนเงินที น้อยกว่ามูลค่าเงินสดตามกรมธรรม์ทีมีกบั กลุ่ม
บริ ษทั

(ง)

ความเสี"ยงจากสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมความเสี ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดให้เพียงพอต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และเพือทําให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นของกลุ่มบริ ษทั ส่ วนใหญ่ประกอบด้วย เงินสดและเงิ นฝากสถาบันการเงิน และเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ ซึ งมีสภาพคล่องสู ง กลุ่มบริ ษทั สามารถขายสิ นทรัพย์ดงั กล่าวได้ทนั เวลาเมือกลุ่มบริ ษทั ต้องการเงินทุน
ด้วยราคาทีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
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(จ) การกําหนดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยของกลุ่มบริ ษทั กําหนดให้มีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมทั*งสิ นทรัพย์และหนี* สิน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึงจํานวนเงินทีผูซ้ *ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลียนสิ นทรัพย์หรื อ
ชําระหนี* สินกัน ในขณะทีทั*งสองฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลียนกัน และสามารถต่อรองราคากันได้
อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ีไม่มีความเกียวข้องกัน วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและ/หรื อการเปิ ดเผยมูลค่า
ยุติธรรมถูกกําหนดโดยวิธีต่อไปนี* ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับสมมติฐานในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิ ดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินทีเกียวข้องกับสิ นทรัพย์และหนี*สินนั*น ๆ
ราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี* สินทางการเงินมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม ซึ งได้แก่ เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด รายได้จากการลงทุนและเงินให้กยู้ ืมค้างรับ เบี*ยประกันภัยค้างรับ ลูกหนี* และสิ นทรัพย์
จากการประกันภัยต่อ สิ นทรัพย์ทางการเงินอืน เจ้าหนี* บริ ษทั ประกันภัยต่อ หนี* สินจากสัญญาประกันภัย และหนี* สิน
ทางการเงินอืน
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ กําหนดโดยใช้วิธีการตามทีได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ 3 (ฉ) และแสดงอยู่
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทีเป็ นตราสารทุนและตราสารหนี* ทีถือไว้เพือค้า หลักทรัพย์ทีจะถือไว้จน
ครบกําหนดและเผื อขาย พิ จารณาโดยอ้างอิ งกับ ราคาเสนอซื* อหรื อ มูลค่ าสิ นทรั พ ย์สุ ท ธิ ณ วันที รายงาน มูลค่ า
ยุติธรรมของเงินลงทุนที จะถือไว้จนครบกําหนดถูกพิจารณาเพือความมุ่งหมายในการเปิ ดเผยในงบการเงินเท่านั*น
สําหรั บ ตราสารหนี* ที ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด มูลค่ ายุติ ธรรมกําหนดจากเส้นอัตราผลตอบแทน (Yield
Curve) ปรับด้วยค่าความเสี ยงทีเหมาะสม
มูลค่ ายุติธรรมของตราสารอนุ พนั ธ์พิจารณาจากราคาตลาดที ประเมิ นโดยสถาบันการเงิ น ซึ งเป็ นผูอ้ อกตราสาร
อนุพนั ธ์
เงิ นฝากสถาบันการเงิ น พันธบัตร หุ ้นกู้ ตัวx เงิ นคลัง และตัวx เงิ น ซึ งมี ระยะเวลาครบกําหนดไม่เกิ น 90 วัน มูลค่ า
ยุติธรรมถือตามราคาตามบัญชี ส่ วนทีเกิน 90 วัน ประมาณโดยวิธีส่วนลดกระแสเงินสดโดยพิจารณาอัตราดอกเบี* ย
ปัจจุบนั และอายุสญ
ั ญาคงเหลือ
มูลค่ายุติธรรมของเงิ นให้กยู้ ืมโดยมีทรัพย์สินจํานองเป็ นประกันและเงิ นให้กยู้ ืมอืนทีใช้อตั ราดอกเบี* ยแบบลอยตัว
และมีหลักประกันถือตามราคาตามบัญชี สําหรับมูลค่ายุติธรรมของเงินให้กยู้ ืมทีใช้อตั ราดอกเบี*ยแบบคงทีประมาณ
โดยใช้วิธีการหาส่ วนลดกระแสเงินสดโดยใช้อตั ราดอกเบี*ยปัจจุบนั และอายุสญ
ั ญาคงเหลือ
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กยู้ ืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกันถือตามราคาตามบัญชี เนื องจากเป็ นเงินให้กยู้ ืม
ทีให้แก่ผเู ้ อาประกันตามอัตราทีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
และมีมลู ค่าเวนคืนเงินสดเป็ นหลักประกัน
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ราคาตามบัญชี ของเครื องมือทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ทีแตกต่างไปจากราคา
ยุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญมีดงั ต่อไปนี*
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
(พันบาท)
เงินลงทุนทีจ' ะถือจนครบกําหนด
พันธบัตร
หุน้ กู้
ตัวx สัญญาใช้เงินและตัวx แลกเงิน

37

111,182,630
46,672,160
13,046,233

120,746,568
49,663,097
14,011,464

102,859,664 102,475,814
23,651,429 23,349,012
13,481,685 13,582,700

หลักทรัพย์ และทรัพย์ สินประกันวางไว้ กบั นายทะเบียน

37.1 ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ เงินลงทุนในตราสารหนี*เป็ นประกันวางไว้กบั นายทะเบียนตาม
มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551 มีดงั นี*

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
ราคาตามบัญชี มูลค่าทีตราไว้ ราคาตามบัญชี มูลค่าทีตราไว้
(พันบาท)
20,000
20,000
20,000
20,000

37.2 ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ เงินลงทุนในตราสารหนี* เป็ นเงินสํารองประกันชี วิตวางไว้กบั
นายทะเบียนตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551 มีดงั นี*

พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
รวม

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
ราคาตามบัญชี
มูลค่าทีตราไว้
ราคาตามบัญชี
มูลค่าทีตราไว้
(พันบาท)
35,241,617
33,750,000
20,802,166
20,750,000
6,199,138
6,927,140
7,430,455
7,924,140
41,440,755
40,677,140
28,232,621
28,674,140
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38

ทรัพย์ สินที'มขี ้ อจํากัดและภาระผูกพัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ พันธบัตรรัฐบาล เป็ นหลักทรัพย์ค* าํ ประกัน ดังนี*
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
ราคาตามบัญชี
มูลค่าทีตราไว้
ราคาตามบัญชี
มูลค่าทีตราไว้
(พันบาท)
พันธบัตรรัฐบาล
วางประกันการใช้ไฟฟ้ า
วางประกันชั*นศาล
รวม
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2,619
2,619

2,590
2,590

2,622
695
3,317

2,590
652
3,242

เงินสมทบกองทุนประกันชีวติ
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะ งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
กิจการ
2557
2556
(พันบาท)
159,806
120,727
51,810
39,079
211,616
159,806

ณ วันที 1 มกราคม
เงินสมทบกองทุนประกันชีวิตในระหว่างปี
ณ วันที' 31 ธันวาคม
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ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที'ไม่ เกีย' วข้ องกัน

40.1 ภาระผูกพันจากสัญญาเช่ าดําเนินงานและสัญญาบริ การ
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าดําเนินงานทีเกียวข้องกับการเช่า รถยนต์และอุปกรณ์โดยสัญญามีระยะเวลาประมาณ 1 ปี
ถึง 3 ปี (31 ธั นวาคม 2556: 1 ปี ถึ ง 6 ปี ) สําหรับการเช่ ารถยนต์และอุปกรณ์ สัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญาที บอกเลิ ก
ไม่ได้
งบการเงินรวม
2557
ภายในหนึงปี
หลังจากหนึงปี ถึงห้าปี
หลังจากห้าปี
รวม

28,388
24,924
53,312

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)
28,388
30,565
24,924
24,742
2,644
53,312
57,951

40.2 ภาระผูกพันจากการลงทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริ ษทั อาจต้องฝากเงิ นในอนาคตตามเงื อนไขการลงทุนตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที 8.4 (ก) และ (ข) ซึ งสรุ ปได้ดงั นี*
งบการเงินรวม
2557
ภายในหนึงปี
หลังจากหนึงปี ถึงห้าปี
หลังจากห้าปี
รวม

1,140,000
1,010,000
2,150,000
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(พันบาท)
1,140,000
1,140,000
1,010,000
950,000
300,000
2,150,000
2,390,000

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
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41

หนีส4 ิ นที'อาจเกิดขึน4
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษทั ถูกฟ้ องร้องคดีจากการเป็ นผูร้ ับประกันภัย โดยมีทุนทรัพย์ถกู ฟ้ องเป็ นจํานวน
เงินรวมประมาณ 47 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556: 39 ล้ านบาท) ซึ งผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั เชือว่าสํารองประกันชีวิต
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์คา้ งจ่าย และหนี* สินอืนตามกรมธรรม์ทีกลุ่มบริ ษทั บันทึ กไว้ในงบการเงินเพียงพอแล้ว
สําหรับผลเสี ยหายทีอาจเกิดขึ*นดังกล่าว

42

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามมติ ทีประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติ พิจารณาอนุ มตั ิ การ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ สามัญของบริ ษทั ในอัตราหุ น้ ละ 0.46 บาท ทั*งนี* การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวบริ ษทั จะต้อง
ได้รับ การอนุ มตั ิ จากมติ ที ประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั และสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย

43

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที'ยงั ไม่ ได้ ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุ งใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศและยังไม่มีผลบังคับใช้และ
ไม่ ไ ด้นํามาใช้ในการจัด ทํางบการเงิ นนี* มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที ออกและปรั บ ปรุ งใหม่ เหล่ านี* อาจ
เกียวข้องกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลัง
วันที 1 มกราคม ในปี ดังต่อไปนี* กลุ่มบริ ษทั ไม่มีแผนทีจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี* มาใช้ก่อนวัน
ถือปฏิบตั ิ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 1 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 7 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 8 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 12 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 16 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 17 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื'อง
การนําเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลียนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
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ปี ที'มผี ล
บังคับใช้
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 21 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 24 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 27 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 33 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 36 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 37 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 38 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 2
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 3
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 4
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 8
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 13
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 10 (ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 13 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื'อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตรา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับบุคคลหรื อกิจการที
เกียวข้องกัน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี*สิน หนี*สินทีอาจเกิดขึ*น และ
สิ นทรัพย์ทีอาจเกิดขึ*น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์

ปี ที'มผี ล
บังคับใช้
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558

การรวมธุรกิจ

2558

สัญญาประกันภัย

2559

ส่ วนงานดําเนินงาน

2558

งบการเงินรวม
การวัดมูลค่ายุติธรรม
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

2558
2558
2558

โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลกู ค้า

2558

กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินในเบื*องต้นถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึ*นต่องบการเงินรวมหรื องบการเงินเฉพาะกิจการ จากการ
ถื อ ปฏิ บ ัติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที ออกและปรั บ ปรุ งใหม่ เหล่ านี* ซึ งคาดว่าไม่ มีผ ลกระทบที มี
สาระสําคัญต่องบการเงินในงวดที ถือปฏิ บตั ิ ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที 4 และฉบับที 13 ซึ ง
ผูบ้ ริ หารอยูร่ ะหว่างการพิจารณาถึงผลกระทบทีเกิดขึ*น
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การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และงบกระแสเงิ นสดสําหรับปี สิ* นสุ ดวันที
31 ธันวาคม 2556 ซึ งรวมอยู่ในงบการเงิ นเพื อวัตถุป ระสงค์ในการเปรี ยบเที ยบของปี 2557 ได้มีการจัดประเภท
รายการใหม่เพือให้สอดคล้องกับการนําเสนอในงบการเงินปี 2557

ก่อนจัด
ประเภทใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที" 31 ธันวาคม 2556
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี*สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

เงินลงทุนทีจะถือจนครบกําหนด
สิ นทรัพย์อืน
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์คา้ งจ่าย
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหม
ทดแทนค้างจ่าย
หนี*สินอืนตามกรมธรรม์
หนี*สินอืน

1,066,287
(1,098,048)

(1,066,287)
1,066,287
-

(31,761)

140,790,981
347,315
(102,106)

511,797
115,305
(4,417)

141,302,778
462,620
(106,523)

(297,504)
(7,379,617)
(1,499,378)

(2,176)
(35,385)
(585,124)
-

(299,680)
(7,415,002)
(2,084,502)

ก่อนจัด
ประเภทใหม่
งบกระแสเงินสด
สําหรั บปี สิ-นสุ ดวันที" 31 ธันวาคม 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้ มาจาก
เงินฝากสถาบันการเงิน
กระแสเงินสดใช้ ไปใน
เงินฝากสถาบันการเงิน
100

2556
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จัด
หลังจัด
ประเภทใหม่
ประเภทใหม่
(พันบาท)

2556
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จัด
หลังจัด
ประเภทใหม่
ประเภทใหม่
(พันบาท)

19,950,000

(19,840,000)

110,000

(20,510,000)

19,840,000
-

(670,000)

