บริษัท กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบการเงินระหว่างกาล
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2557
และ
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการบริษทั กรุ งเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที 30 กันยายน 2557 งบกําไร
ขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ
สําหรั บ งวดสามเดื อนและเก้าเดื อนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2557 งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมและ
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงิ นสดรวมและงบกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2557 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล)
ของบริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
ตามลําดับ ซึ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านีตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที 34 เรื อง งบการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกียวกับข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ งานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ งส่ วนใหญ่เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอืน การสอบทานนีมีขอบเขตจํากัดกว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื อมัน ว่าจะพบเรื องที มีนยั สําคัญทังหมดซึ ง
อาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนันข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลทีสอบทาน
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ งทีเป็ นเหตุให้เชือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 34
เรื องงบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

เรื องอืน
งบแสดงฐานะการเงิ นของบริ ษ ทั กรุ งเทพประกันชี วิ ต จํากัด (มหาชน) ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 ที แ สดงเป็ นข้อ มูล
เปรี ยบเที ยบตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี อืน ซึ งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงือนไขตามรายงานลงวันที 19 กุมภาพันธ์ 2557
งบกําไรขาดทุ น งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวดสามเดื อนและเก้าเดื อนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2556 งบแสดงการ
เปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และงบกระแสเงินสดของบริ ษทั กรุ งเทพประกันชี วิต จํากัด (มหาชน) สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2556 ที แ สดงเป็ นข้อ มูล เปรี ย บเที ย บสอบทานโดยผูส้ อบบัญ ชี อืน โดยให้ขอ้ สรุ ป อย่างไม่ มี
เงือนไขตามรายงานลงวันที 13 พฤศจิกายน 2556

(ชาญชัย สกุลเกิดสิ น)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 6827
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
12 พฤศจิกายน 2557

2

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2557 31 ธันวาคม 2556

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
(บาท)

2,184,063,252

2,179,751,190

1,331,190,953

2,695,896,703

2,695,896,703

1,862,525,767

5

2,143,322,855

2,143,322,855

1,839,665,535

6, 26

816,280,631

816,280,631

790,087,943

เงินลงทุนเพือ4 ค้า

19,247,760

19,247,760

100,057,865

เงินลงทุนเผือ4 ขาย

23,137,368,794

23,137,368,794

20,187,669,759

172,894,226,226

172,894,226,226

141,302,778,338

46,662,230

46,662,230

46,962,230

8, 26

4,323,346,537

4,323,346,537

3,525,693,845

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

3, 9

3,960,000

ที4ดิน อาคารและอุปกรณ์

10

388,048,355

387,997,794

326,614,377

ค่าความนิยม

3

4,955,491
14,347,434

14,347,434

19,447,445

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

4, 26

รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เบี+ยประกันภัยค้างรับ
ลูกหนี+และสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์

7,26, 27, 28

เงินลงทุนที4จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทัว4 ไป
เงินให้กยู้ มื

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

11

1,538,820,667

1,538,820,667

สิ นทรัพย์อื4น

26

221,646,570

223,908,588

462,620,007

210,428,233,505

210,425,137,409

171,795,314,064

รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ4งของงบการเงินนี+
3

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีส0 ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2557 31 ธันวาคม 2556

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
(บาท)

หนีสิน
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื+อคืน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

-

-

950,000,000

241,324,891

241,324,891

257,241,894

487,024,357

487,024,357

450,008,758

เจ้าหนี+บริ ษทั ประกันภัยต่อ

12, 26

หนี+สินจากสัญญาประกันภัย
สํารองประกันชีวิต

13

174,248,083,996

174,248,083,996

136,616,421,004

14

91,464,742

91,464,742

102,106,322

ทดแทนค้างจ่าย

15, 26

355,737,376

355,737,376

297,503,638

สํารองเบี+ยประกันภัย

16

1,132,959,971

1,132,959,971

1,021,135,062

7,528,421,648

7,528,421,648

7,379,616,691

313,744,689

313,744,689

11

-

-

299,382,694
31,761,253

17, 26

2,035,066,965

2,030,316,766

2,126,480,109

186,433,828,635

186,429,078,436

149,531,657,425

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์คา้ งจ่าย
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหม

หนี+สินอื4นตามกรมธรรม์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี+สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี+สินอื4น
รวมหนี0สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ4งของงบการเงินนี+
4

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีส0 ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2557 31 ธันวาคม 2556

(ไม่ได้ตรวจสอบ)

(ไม่ได้ตรวจสอบ)
(บาท)

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น

18

ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 1,220,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท

1,220,000,000

1,220,000,000

1,220,000,000

1,212,648,000

1,212,648,000

1,211,714,350

ทุนที4ออกและชําระแล้ว
หุ ้นสามัญ 1,212,648,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
(31 ธันวาคม 2556: 1,211,714,350 หุ้ น
มูลค่ าหุ้ นละ 1 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น

18

2,857,921,268

2,857,921,268

2,846,250,643

สํารองส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

18

94,383,969

94,383,969

66,068,779

18, 19, 25

1,377,000

1,377,000

1,246,050

482,324,638

482,324,638

-

ทุนสํารองตามกฏหมาย

122,000,000

122,000,000

122,000,000

สํารองทัว4 ไป

400,000,000

400,000,000

400,000,000

ยังไม่ได้จดั สรร

12,448,960,406

12,450,637,568

13,225,119,255

6,374,766,530

6,374,766,530

4,391,257,562

23,994,381,811

23,996,058,973

22,263,656,639

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ ้นจากการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
หุ ้นปั นผลรอจดทะเบียน

25

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว

องค์ประกอบอื4นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ผลต่างจากการเปลี4ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ
ของเงินลงทุนเผือ4 ขาย - สุ ทธิจากภาษี

7

รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที4ไม่มีอาํ นาจควบคุม

23,059

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี0สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ4งของงบการเงินนี+
5

-

-

23,994,404,870

23,996,058,973

22,263,656,639

210,428,233,505

210,425,137,409

171,795,314,064

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุน (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสินสุ ด
วันที+ 30 กันยายน
หมายเหตุ
2557
รายได้
เบียประกันภัยรับสุ ทธิ
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
การรับประกันภัย
เงินสํารองประกันชีวิตเพิม+ จากงวดก่อน
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื+น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
รวมค่ าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
กําไรจากเงินลงทุน
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื+น
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
เงินสมทบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (รายได้)
กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับงวด

21, 26
26

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสินสุ ด
วันที+ 30 กันยายน
2557
2556
(บาท)

7,245,410,408
2,385,722,356
9,631,132,764

7,245,410,408
2,385,722,356
9,631,132,764

8,371,996,102
1,909,293,067
10,281,289,169

7,117,931,568
2,317,679,628

7,117,931,568
2,317,679,628

5,445,562,547
2,129,788,497

389,042,617
586,555,924
89,277,114
6,273,404
462,162,556
10,968,922,811
(1,337,790,047)
192,299,171
(29,937,760)
10,207,732
(1,165,220,904)

389,042,617
585,905,845
89,240,142
6,273,404
460,545,257
10,966,618,461
(1,335,485,697)
192,299,171
(29,937,760)
9,597,485
(1,163,526,801)

346,327,121
609,643,357
65,056,029
7,981,888
443,048,162
9,047,407,601
1,233,881,568
105,280,065
(17,280,479)
11,899,330
1,333,780,484

12,198,679
7,375,682
(1,184,795,265)
(304,189,754)
(880,605,511)

12,198,679
7,375,682
(1,183,101,162)
(304,189,754)
(878,911,408)

13,822,415
8,497,667
1,311,460,402
210,501,500
1,100,958,902

21

26
26
26
22, 26

26
26

23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ+งของงบการเงินนี
6

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุน (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสินสุ ด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสินสุ ด

วันที+ 30 กันยายน

วันที+ 30 กันยายน

2557

หมายเหตุ

2557

2556

(บาท)
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนที+เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที+เป็ นของส่ วนได้เสี ยที+ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น (บาท)
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั4นพืน4 ฐาน

(880,588,570)

(878,911,408)

1,100,958,902

(16,941)
(880,605,511)

(878,911,408)

1,100,958,902

-0.52

-0.52

(ปรับปรุ งใหม่)
0.65

-0.52

-0.52

0.65

24

กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นปรับลด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ+งของงบการเงินนี
7

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสินสุ ด
วันที+ 30 กันยายน
หมายเหตุ
2557
กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับงวด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสินสุ ด
วันที+ 30 กันยายน
2557
2556
(บาท)

(880,605,511)

(878,911,408)

1,100,958,902

755,795,210

755,795,210

(726,013,685)

(151,197,908)

(151,197,908)

145,202,737

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื:นสํ าหรับงวด - สุ ทธิจากภาษี

604,597,302

604,597,302

(580,810,948)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

(276,008,209)

(274,314,106)

520,147,954

(275,991,268)

(274,314,106)

520,147,954

(16,941)
(276,008,209)

(274,314,106)

520,147,954

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื:น

7, 23

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ+งของงบการเงินนี
8

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุน (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุ ด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุ ด

วันที+ 30 กันยายน

วันที+ 30 กันยายน

2557

หมายเหตุ

2557

2556

(บาท)
รายได้
เบียประกันภัยรับสุ ทธิ
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ

21, 26

43,725,904,349

43,725,904,349

30,445,497,127

26

6,552,928,785

6,552,928,785

5,287,890,874

50,278,833,134

50,278,833,134

35,733,388,001

37,631,662,992

37,631,662,992

21,206,652,521

7,885,982,178

7,885,982,178

6,073,072,823

รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
การรับประกันภัย

21

เงินสํารองประกันชีวิตเพิม+ จากงวดก่อน
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ค่าสิ นไหมทดแทน

26

1,033,180,247

1,033,180,247

964,128,084

ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ

26

2,206,260,948

2,205,610,869

2,115,028,643

265,494,391

265,457,419

245,981,416

20,065,374

20,065,374

22,140,033

1,361,442,137

1,359,824,838

1,299,806,289

50,404,088,267

50,401,783,917

31,926,809,809

กําไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย

(125,255,133)

(122,950,783)

3,806,578,192

กําไรจากเงินลงทุน

560,059,400

560,059,400

505,336,735

ค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื+น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

26
22, 26

รวมค่ าใช้ จ่ายการรับประกันภัย

ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม

26

(60,175,109)

(60,175,109)

(59,525,173)

รายได้อื+น

26

27,529,908

26,919,661

27,082,934

402,159,066

403,853,169

4,279,472,688

72,798,659

72,798,659

55,405,212

44,272,445

44,272,445

30,937,395

285,087,962

286,782,065

4,193,130,081

(99,133,691)
384,221,653

(99,133,691)
385,915,756

717,433,865
3,475,696,216

กําไรจากการดําเนินงาน
เงินสมทบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (รายได้)
กําไรสํ าหรับงวด

23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ+งของงบการเงินนี
9

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุน (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุ ด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุ ด

วันที+ 30 กันยายน

วันที+ 30 กันยายน

2557

หมายเหตุ

2557

2556

(บาท)
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนที+เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที+เป็ นของส่ วนได้เสี ยที+ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสํ าหรับงวด
กําไรต่ อหุ้น (บาท)
กําไรต่ อหุ้นขั4นพืน4 ฐาน

384,238,594

385,915,756

3,475,696,216

(16,941)
384,221,653

385,915,756

3,475,696,216

0.23

0.23

(ปรับปรุ งใหม่)
2.05

0.23

0.23

2.05

24

กําไรต่ อหุ้นปรับลด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ+งของงบการเงินนี
10

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุ ด
วันที+ 30 กันยายน
หมายเหตุ
2557
กําไรสํ าหรับงวด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุ ด
วันที+ 30 กันยายน
2557
2556
(บาท)

384,221,653

385,915,756

3,475,696,216

2,479,386,210

2,479,386,210

(179,785,160)

(495,877,242)

(495,877,242)

35,957,032

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื:นสํ าหรับงวด - สุ ทธิจากภาษี

1,983,508,968

1,983,508,968

(143,828,128)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

2,367,730,621

2,369,424,724

3,331,868,088

2,367,747,562

2,369,424,724

3,331,868,088

(16,941)
2,367,730,621

2,369,424,724

3,331,868,088

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื:น

7, 23

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ+งของงบการเงินนี
11

บริษัท กรุ งเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย% นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ ได้ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม
กําไรสะสม
ทุนเรื อนหุน้ ทีออก
หมายเหตุ และชําระแล้ว
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที% 1 มกราคม 2557
รายการกับผู้ถอื หุ้นที%บนั ทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถอื หุ้น
เงินทุนทีได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
18
เพิมทุนจากการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
18
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ จากการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
18, 19
หุน้ ปั นผลรอจดทะเบียน
25
เงินปั นผลให้ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั
25
รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น
การเปลียนแปลงในส่ วนได้เสียในบริษทั ย่อย
3, 9
การได้มาซึงส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมซึงอํานาจ
ควบคุมเปลียนแปลง
รวมการเปลียนแปลงในส่ วนได้เสียในบริษทั ย่อย
รวมรายการกับผู้เป็ นเจ้ าของที%บนั ทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถอื หุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิของเงินลงทุนเผือขาย
- สุ ทธิจากภาษี
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที% 30 กันยายน 2557

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้

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

-

933,650

-

11,670,625

สํารองส่วนทุน เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้
จากการจ่าย
จากการใช้สิทธิ
หุน้ ปั นผล
โดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ รอจดทะเบียน

66,068,779

28,315,190
-

1,246,050

-

(1,246,050)
1,377,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

933,650

11,670,625

28,315,190

-

122,000,000

สํารองทัวไป
(บาท)
400,000,000

ยังไม่ได้จดั สรร

13,225,119,255

4,391,257,562

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
ส่วนของส่วนได้เสี ย รวมส่วนของ
ของบริ ษทั
ทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
ผูถ้ ือหุน้

22,263,656,639

-

-

-

-

-

-

28,315,190

-

-

-

-

-

-

11,358,225

-

-

1,377,000

-

482,324,638

482,324,638

130,950

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

องค์ประกอบอืน
ของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ผลต่างจากการเปลียนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ
ของเงินลงทุนเผือขาย

-

-

(482,324,638)

-

-

-

(678,072,805)

-

-678,072,805

-

(678,072,805)

-

-

(1,160,397,443)

-

-637,022,390

-

-637,022,390

40,000
40,000
(636,982,390)
384,221,653

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1,160,397,443)

-

(637,022,390)

40,000
40,000
40,000

384,238,594

-

384,238,594

(16,941)

1,983,508,968
2,367,747,562
23,994,381,811

(16,941)
23,059

28,315,190

130,950

482,324,638

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,212,648,000 2,857,921,268

94,383,969

1,377,000

482,324,638

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนีC
12

1,377,000

-

-

11,670,625

28,315,190
11,358,225

-

-

933,650

22,263,656,639

122,000,000

400,000,000

-

384,238,594
12,448,960,406

1,983,508,968
1,983,508,968
6,374,766,530

-

-

1,983,508,968
2,367,730,621
23,994,404,870

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี%ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

หมายเหตุ
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที% 1 มกราคม 2556
รายการกับผู้ถือหุ้นที%บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เพิมทุนจากการใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ จากการใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เงินปันผลให้ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับงวด
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ ของเงินลงทุนเผือขาย
- สุทธิ จากภาษี
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที% 30 กันยายน 2556

18
18
18, 19
25

ทุนเรื อนหุน้ ทีออก
และชําระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้

สํารองส่วนทุน เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้
จากการจ่าย
จากการใช้สิทธิ
ทุนสํารอง
โดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ตามกฎหมาย
(บาท)
122,000,000

สํารองทัวไป

400,000,000

องค์ประกอบอืน
ของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ผลต่างจากการเปลียนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ
ยังไม่ได้จดั สรร
ของเงินลงทุนเผือขาย

1,204,771,855

2,759,469,456

28,315,191

35,477,257

6,828,495
6,828,495

85,356,187
85,356,187

28,315,191
28,315,191

(35,477,257)
1,539,000
-33,938,257

-

-

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

-

28,315,191
56,707,425
1,539,000
(916,747,337)
(830,185,721)

-

-

3,475,696,216

-

3,475,696,216

-

-

-

-

1,211,600,350

2,844,825,643

56,630,382

1,539,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนีB
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122,000,000

400,000,000

9,761,362,477

3,475,696,216
12,320,311,356

5,153,372,833

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้

(143,828,128)
(143,828,128)
5,009,544,705

19,464,769,069

(143,828,128)
3,331,868,088
21,966,451,436

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี%ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

หมายเหตุ
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที% 1 มกราคม 2557
รายการกับผู้ถือหุ้นที%บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เพิมทุนจากการใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ จากการใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
หุน้ ปันผลรอจดทะเบียน
เงินปันผลให้ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมเงินทุนทีได้รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับงวด
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ ของเงินลงทุนเผือขาย
- สุทธิ จากภาษี
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที% 30 กันยายน 2557

18
18
18, 19
25
25

ทุนเรื อนหุน้ ทีออก
และชําระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้

สํารองส่วนทุน เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้
จากการจ่าย
จากการใช้สิทธิ
หุน้ ปันผล
โดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ รอจดทะเบียน

1,211,714,350

2,846,250,643

66,068,779

1,246,050

933,650
933,650

11,670,625
11,670,625

28,315,190
28,315,190

(1,246,050)
1,377,000
130,950

-

-

-

2,857,921,268

94,383,969

1,377,000

-

1,212,648,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนีB
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-

482,324,638
482,324,638
-

482,324,638

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)
122,000,000

สํารองทัวไป

400,000,000

ยังไม่ได้จดั สรร

13,225,119,255

องค์ประกอบอืน
ของส่วนของผูถ้ ือหุน้
ผลต่างจากการเปลียนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ รวมส่วนของ
ของเงินลงทุนเผือขาย
ผูถ้ ือหุน้

4,391,257,562 22,263,656,639

-

-

(482,324,638)
(678,072,805)
(1,160,397,443)

-

28,315,190
11,358,225
1,377,000
(678,072,805)
(637,022,390)

-

-

385,915,756

-

385,915,756

122,000,000

400,000,000

385,915,756
12,450,637,568

1,983,508,968 1,983,508,968
1,983,508,968 2,369,424,724
6,374,766,530 23,996,058,973

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุ ด
วันที( 30 กันยายน
2557
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เบียประกันภัยรับสุ ทธิ
ดอกเบียรับ
เงินปั นผลรับ
รายได้จากการลงทุนอื(น
รายได้อื(น
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่าสิ นไหมทดแทน
และค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
เงินปั นผลตามกรมธรรม์ประกันภัย
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื(น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอื(น
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้ มาจาก
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที(ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดได้ มาจากกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ(งของงบการเงินนี
15

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุ ด
วันที( 30 กันยายน
2557
2556
(บาท)

43,188,860,530
4,880,446,067
839,111,783
993,009,687
27,062,008

43,188,860,530
4,880,446,067
839,111,783
993,009,687
27,062,008

29,818,984,584
4,002,409,576
668,141,117
546,745,927
27,190,953

(8,506,583,549)
(97,374,481)
(2,281,343,361)
(336,481,440)
(1,185,795,885)
(119,604,762)
(1,983,242,474)
35,418,064,123

(8,506,583,549)
(97,374,481)
(2,281,343,361)
(336,481,440)
(1,185,795,885)
(127,576,824)
(1,983,242,474)
35,410,092,061

(6,517,143,671)
(104,677,000)
(2,171,796,212)
(266,766,026)
(1,254,027,440)
(93,900,752)
(1,522,128,002)
23,133,033,054

13,976,151,994
741,898,084
580,000,000
33,988
15,298,084,066

13,976,151,994
741,898,084
580,000,000
33,988
15,298,084,066

30,603,986,512
517,394,800
70,000,000
20,039
31,191,401,351

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุ ด
วันที( 30 กันยายน
2557
หมายเหตุ
กระแสเงินสดใช้ ไปใน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที(ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินจ่ายสุ ทธิจากการซือบริ ษทั ย่อย
เงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุ ด
วันที( 30 กันยายน
2557
2556
(บาท)

(46,787,879,879)
(1,260,927,079)
(150,000,000)
(107,869,909)
(3,660,000)
(48,310,336,867)
(33,012,252,801)

(46,787,879,879)
(1,260,927,079)
(150,000,000)
(107,869,909)
(48,306,676,867)
(33,008,592,801)

(52,745,394,211)
(828,782,574)
(110,000,000)
(47,066,001)
(53,731,242,786)
(22,539,841,435)

11,358,225
3,484,655
(950,000,000)
(617,781,903)

11,358,225
3,484,655
(950,000,000)
(617,781,903)

56,707,425
1,539,000
(200,000,000)
(916,747,337)

(1,552,939,023)

(1,552,939,023)

(1,058,500,912)

852,872,299
1,331,190,953
2,184,063,252
(0)

848,560,237
1,331,190,953
2,179,751,190
(0)

(465,309,293)
865,845,947
400,536,654

2,479,386,210
28,315,190

2,479,386,210
28,315,190

(179,785,160)
28,315,191

ลูกหนีขายเงินลงทุน

28,800,877

28,800,877

1,250,000

เจ้าหนีซือเงินลงทุน

52,724,451

52,724,451

16,096,723

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับเพิม( ทุนจากการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุน้ จากการใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เงินสดจ่ายจากขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาซือคืน
เงินปั นผลจ่ายให้ผถู้ ือหุน้ ในบริ ษทั
25
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม2 ขึน5 (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที( 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที2 30 กันยายน

4

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

หุน้ ปั นผลรอจดทะเบียน

25

482,324,638

482,324,638

-

เงินปั นผลค้างจ่าย

17

60,290,903

60,290,903

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ(งของงบการเงินนี
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมายเหตุ
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

สารบัญ
ข้อมูลทัวไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
การซื% อธุรกิจ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี%ยประกันภัยค้างรับ
ลูกหนี%และสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ ืมและดอกเบี%ยค้างรับ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เจ้าหนี%บริ ษทั ประกันภัยต่อ
สํารองประกันชีวิต
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์คา้ งจ่าย
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
สํารองเบี%ยประกันภัย
หนี%สินอืน
ทุนเรื อนหุน้ และสํารอง
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ - ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ส่ วนงานดําเนินงาน
การรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้
เงินปันผล
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
หลักทรัพย์และทรัพย์สินประกันวางไว้กบั นายทะเบียน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการทีไม่เกียวข้องกัน
หนี%สินทีอาจเกิดขึ%น
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทียังไม่ได้ใช้
การจัดประเภทรายการใหม่

17

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี%
งบการเงินระหว่างกาลนี%ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมือวันที 12 พฤศจิกายน 2557
1

ข้ อมูลทั%วไป
บริ ษ ัท กรุ งเทพประกัน ชี วิ ต จํา กัด (มหาชน) “บริ ษ ัท ” เป็ นนิ ติ บุ ค คลที จัด ตั%งขึ% นในประเทศไทย และมี ที อยู่
จดทะเบียนตั%งอยูเ่ ลขที 23/115-121 รอยัลซิ ต% ีอเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมือวันที 25 กันยายน 2552
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ในระหว่างงวดได้แก่ Nippon Life Insurance Company (ถือหุ ้นร้อยละ 24.4) (31 ธั นวาคม 2556:
ถือหุ้ นร้ อยละ 24.4) ซึ งบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นนิ ติบุคคลทีจัดตั%งขึ%นในประเทศญีปุ่ น และบริ ษทั วัฒนโสภณพนิ ช จํากัด
(ถือหุ ้นร้อยละ 13.2) (31 ธันวาคม 2556: ถือหุ้ นร้ อยละ 13.2) ซึ งบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นนิ ติบุคคลทีจัดตั%งขึ%นในประเทศ
ไทย
บริ ษ ทั ดําเนิ นธุ ร กิ จหลักเกี ยวกับ การรั บ ประกัน ชี วิ ต บริ ษ ทั ย่อ ยดําเนิ นธุ ร กิ จเกี ยวกับ นายหน้าประกัน วิน าศภัย
รายละเอียดของบริ ษทั ย่อย ณ วันที 30 กันยายน 2557 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และ 26

2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงิ น ระหว่ างกาลนี% จัดทําขึ% น ในรู ป แบบย่ อ และตามมาตรฐานการบัญ ชี ไ ทย ฉบับ ที 34 (ปรั บ ปรุ ง 2555)
เรื อง งบการเงินระหว่ างกาล รวมถึงแนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ทีประกาศใช้โดยสภาวิชาชี พบัญชี ฯ (“สภาวิชาชี พบัญชี ”)
กฎระเบี ยบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีเกี ยวข้อง นอกจากนั%น งบการเงิ น
ระหว่างกาลนี% ยงั ได้จดั ทําขึ%นตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย
เรื องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข และระยะเวลาในการจัดทําและยืนงบการเงิน และรายงานเกียวกับผลการดําเนินงาน
ของบริ ษ ทั ประกันชี วิต (ฉบับ ที 4) พ.ศ. 2556 ลงวันที 31 กรกฎาคม 2556 ซึ งสามารถใช้รูป แบบงบการเงิ นตาม
ประกาศฉบับเดิมลงวันที 27 พฤษภาคม 2553
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงิ นระหว่างกาลนี% จัด ทําขึ% น เพื อให้ข ้อ มูลเพิ มเติ มจากงบการเงิ นสําหรั บ ปี สิ% น สุ ด วันที 31 ธัน วาคม 2556
งบการเงิ นนี% มิได้รวมข้อมูลทางการเงิ นทั%งหมดตามข้อกําหนดสําหรับงบการเงิ นประจําปี แต่ เน้นการให้ขอ้ มูลที
เกี ยวกับกิ จกรรม เหตุ การณ์ และสถานการณ์ ใหม่ๆ เพื อไม่ให้ซ% ําซ้อนกับ ข้อมูลที ได้เคยนําเสนอรายงานไปแล้ว
ดังนั%น การอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี% จึงควรอ่านควบคู่กบั งบการเงินของบริ ษทั สําหรับปี สิ% นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2556
งบการเงินรวมได้จดั ทํา ณ วันที 30 กันยายน 2557 เนื องจากการได้มาซึ งบริ ษทั ย่อย (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 3)
นโยบายการบัญ ชี แ ละวิ ธีก ารคํานวณที ใช้ใ นงบการเงิ น ระหว่า งกาลนี% มี ค วามสอดคล้อ งกับ การถื อ ปฎิ บ ัติ ใ น
งบการเงินสําหรับปี สิ% นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556 เว้นแต่กรณี ทีกลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที
ออกและปรับปรุ งใหม่ซึงมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2557 ทุกฉบับ
มาถือปฏิบตั ิ การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที ออกและปรับปรุ งใหม่มาถือปฏิบตั ิ ดงั กล่าวไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสําคัญต่อนโยบายการบัญชี วิธีการคํานวณและผลการดําเนินงานหรื อฐานะการเงินของกลุ่มบริ ษทั
สภาวิชาชี พบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่อืน ๆ ซึ งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินทีเริ มในหรื อ
หลังวันที 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป และไม่ได้มีการนํามาใช้สาํ หรับการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลนี% มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นฉบับที ออกใหม่ ที เกี ยวกับ การดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษ ทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้อ 31
(ข) สกุลเงินทีใช้ ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินระหว่างกาลนี% จดั ทําและแสดงหน่ วยเงินตราเป็ นเงินบาทซึ งเป็ นสกุลเงินที ใช้ในการดําเนิ นงานของกลุ่ม
บริ ษทั ข้อมูลทางการเงินทั%งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเพือให้แสดงเป็ นหลักพัน
บาท ยกเว้นทีระบุไว้เป็ นอย่างอืน
(ค) การประมาณการและใช้ วิจารณญาณ
ในการจัดทํางบการเงิ นระหว่างกาลนี% เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณ
การประมาณและข้อสมมติ ฐานหลายประการ ซึ งมี ผลกระทบต่ อการกําหนดนโยบายการบัญ ชี และการรายงาน
จํานวนเงินทีเกียวกับสิ นทรัพย์ หนี%สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลทีเกิดขึ%นจริ งอาจแตกต่างจากทีประมาณไว้
ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ ริ หารได้มีการใช้วิจารณญาณอย่างมีนยั สําคัญในการถือปฏิบตั ิตามนโยบาย
การบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั และแหล่งข้อมูลสําคัญของความไม่แน่นอนในการประมาณการซึ งถือปฏิบตั ิ เช่นเดียวกัน
ในการจัดทํางบการเงินสําหรับปี สิ% นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2556
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
(ง)

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
สิ งตอบแทนที โอนให้ตอ้ งวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทีโอนไป หนี% สินที กลุ่มบริ ษทั ก่ อขึ% นเพื อจ่ายชําระ
ให้แก่เจ้าของเดิม และส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของทีออกโดยกลุ่มบริ ษทั ทั%งนี%สิงตอบแทนทีโอนให้ยงั รวมถึงมูลค่า
ยุติธรรมของหนี%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
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการทีอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ%นเมือกลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจควบคุมทั%ง
ทางตรงหรื อทางอ้อมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนิ นงานของกิจการนั%น เพือได้มาซึ งประโยชน์
จากกิจกรรมของบริ ษทั ย่อย งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วนั ที มีการควบคุมจนถึง
วันทีการควบคุมสิ% นสุ ดลง
นโยบายการบัญ ชี ของบริ ษ ทั ย่อยได้ถูกเปลี ยนตามความจําเป็ นเพื อให้เป็ นนโยบายเดี ยวกันกับ ของกลุ่มบริ ษ ทั
ผลขาดทุนในบริ ษทั ย่อยจะต้องถูกปั นส่ วนไปยังส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมแม้วา่ การปันส่ วนดังกล่าวจะทําให้
ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบก็ตาม
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน
งบการเงินรวมได้รวมส่ วนแบ่งของกลุ่มบริ ษทั ในกําไรหรื อขาดทุน และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนของบริ ษทั ที ถูก
ลงทุน ภายหลังจากการปรับปรุ งนโยบายการบัญชีให้เป็ นนโยบายเดียวกันกับของกลุ่มบริ ษทั นับจากวันทีมีอิทธิ พล
อย่างมีนยั สําคัญ จนถึงวันทีการมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญนั%นสิ% นสุ ดลง เมือส่ วนแบ่งผลขาดทุนทีกลุ่มบริ ษทั ได้รับมี
จํานวนเกินกว่าส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ทีไปลงทุนนั%น มูลค่าตามบัญชี ของส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกทอนลงจน
เป็ นศูนย์และจะไม่รับรู ้ส่วนแบ่งผลขาดทุนอีกต่อไป เว้นแต่กรณี ทีกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อต้อง
จ่ายเงินเพือชําระภาระผูกพันแทนในนามของผูถ้ กู ลงทุน
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชี ระหว่างกิ จการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายที ยังไม่เกิ ดขึ%นจริ งซึ งเป็ นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
3

การซื$อธุรกิจ
เมื อวันที 7 กรกฎาคม 2557 กลุ่มบริ ษ ทั ได้มาซึ งอํานาจควบคุ มในบริ ษทั บี แอลเอ อันชัวรั 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 9)
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 และหนีส$ ิ นสุ ทธิที%ระบุได้
หั ก ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
สิ นทรัพย์ สุทธิจากการได้ มา
ค่าความนิยมจากการซื% อธุรกิจ
สิ% งตอบแทนที%โอนให้ ท$ ังหมด
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จํานวนเงิน
(พันบาท)
2,020
1,328
589
(6,666)
(226)
(2,955)
(30)
(2,925)
4,905
1,980

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
บริ ษทั ได้นาํ สิ นทรัพย์และหนี% สินตั%งแต่วนั ซื% อบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมาจัดทํางบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและ
เก้าเดื อนสิ% นสุ ดวันที 30 กันยายน 2557 ทั%งนี% ต% งั แต่วนั ซื% อธุ รกิ จบริ ษทั ย่อยดังกล่าวมีรายได้รวมเป็ นจํานวนเงิ น 0.7
ล้านบาท และขาดทุนรวม 1.7 ล้านบาท ซึ งรวมเป็ นส่ วนหนึ งของผลการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ฝ่ ายบริ หารคาด
ว่าหากกลุ่มบริ ษทั ได้มีการซื% อธุ รกิ จตั%งแต่วนั ที 1 มกราคม 2557 กลุ่มบริ ษทั จะมี รายได้รวมจํานวนเงิ น 1.2 ล้านบาท
และ_2.8 ล้านบาท และมี ขาดทุ นรวม 1.9 ล้านบาท และ 4.3 ล้านบาท สําหรั บ งวดสามและเก้าเดื อ นสิ% นสุ ดวัน ที
30 กันยายน 2557 ตามลําดับ
4

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
30 กันยายน
2557
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํ หนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือสิ% นกําหนดระยะเวลา
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากธนาคารทีมีระยะเวลาครบกําหนดเกินกว่า
3 เดือนนับแต่วนั ได้มา
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

4,024
990,039
2,070,000
3,064,063
(880,000)
2,184,063

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2557
2556
(พันบาท)
4,023
10,818
985,728
1,320,373
2,070,000
1,310,000
3,059,751
2,641,191
(880,000)
2,179,751

(1,310,000)
1,331,191

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 30 กันยายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 เป็ นสกุลเงินบาททั%งหมด
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
5

เบีย$ ประกันภัยค้ างรับ
ณ วันที 30 กันยายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 เบี%ยประกันภัยค้างรับจําแนกตามอายุ มีดงั นี%
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2557
ตัวแทน
ผูเ้ อา
และ
ประกัน
นายหน้า
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน 30 วัน
30 วัน ถึง 60 วัน
60 วัน ถึง 90 วัน
90 วัน ถึง 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี
รวมเบีย$ ประกันภัยค้ างรับ

1,944,656

96,544

70,849
482
331
2,016,318

3,682
5,633
15,106
5,582
458
127,005

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2556
ตัวแทน
ผูเ้ อา
และ
ประกัน
นายหน้า

รวม

(พันบาท)
2,041,200
1,779,023

28,355

1,807,378

74,531
5,633
15,106
6,064
789
2,143,323

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

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

1
14,696
135
326
1,794,181

ระยะเวลาผ่อนผันชําระเบี% ยประกันชี วิตคื อ 60 วัน และ 31 วัน นับตั%งแต่ วนั ครบกําหนดชําระ สําหรับกรมธรรม์
ประเภทรายบุคคลและกลุ่มตามลําดับ
สําหรับเบี% ยประกันภัยค้างรับรายบุ คคลซึ งมีมูลค่าเงิ นสดและค้างรับเกิ นกว่าระยะเวลาที บริ ษทั ผ่อนผันให้แก่ลูกค้า เบี% ย
ประกันภัยค้างรับดังกล่าวจะถูกชําระโดยอัตโนมัติจากการอนุมตั ิให้กยู้ ืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน ทั%งนี%ข% ึนอยู่
กับมูลค่าเงินสดของกรมธรรม์ดงั กล่าว
6

ลูกหนีแ$ ละสิ นทรัพย์ จากการประกันภัยต่ อ

เงินค้างรับเกียวกับการประกันภัยต่อ
ส่ วนแบ่งหนี%สินจากสัญญาประกันภัยของบริ ษทั ประกันภัยต่อ
ลูกหนีแ$ ละสิ นทรัพย์ จากการประกันภัยต่ อ
24

งบการเงินรวม /
งบการเงิน
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ เฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2557
2556
(พันบาท)
423,733
499,187
392,548
290,901
816,281
790,088

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ณ วันที 30 กันยายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 เงินค้างรับเกียวกับการประกันภัยต่อจําแนกตามอายุแสดง มีดงั นี%
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะ งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
กิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2557
2556
(พันบาท)
423,733
499,187
499,187
423,733

ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ
เงินค้ างรับเกีย% วกับการประกันภัยต่ อ
7

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

7.1 ประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2557
31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน/
ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
ราคาทุนตัด
จําหน่าย
มูลค่ายุติธรรม
จําหน่าย
มูลค่ายุติธรรม
(พันบาท)
เงินลงทุนเพือ ค้ า
ตราสารหนี%รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หน่วยลงทุนภาคเอกชน
บวก ผลกําไรทียังไม่เกิดขึ%นจริ งจากการ
เปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนเพือ% ค้ า

19,036

19,248

100,057
-

100,058
-

212
19,248

19,248

1
100,058

100,058

25

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2557
31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน/
ราคาทุน/
ราคาทุนตัด
ราคาทุนตัด
จําหน่าย
มูลค่ายุติธรรม
จําหน่าย
มูลค่ายุติธรรม
(พันบาท)
เงินลงทุนเผือขาย
ตราสารหนี%รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารทุน
หน่วยลงทุนภาคเอกชน
หน่วยลงทุนต่างประเทศ
รวม
บวก ผลกําไรทียังไม่เกิดขึ%นจริ งจากการ
เปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนเผือ% ขาย
เงินลงทุนทีจะถือจนครบกําหนด
ตราสารหนี%รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี%ภาคเอกชน
ตราสารหนี%ต่างประเทศ
เงินฝากธนาคารทีมีระยะเวลา
ครบกําหนดเกินกว่า 3 เดือน
นับแต่วนั ได้มา
รวมเงินลงทุนที%จะถือจนครบกําหนด

983,042
7,698,226
4,915,664
1,511,988
15,108,920

1,026,649
14,851,581
5,068,667
2,190,472
23,137,369

1,789,646
7,609,881
4,009,663
1,213,438
14,622,628

1,821,537
12,891,419
3,807,393
1,667,321
20,187,670

8,028,449
23,137,369

23,137,369

5,565,042
20,187,670

20,187,670

122,346,861
30,551,341
19,116,024

127,571,617
31,937,849
19,845,717

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

105,031,196
21,246,232
13,130,098

880,000
172,894,226

880,000
180,235,183

1,310,000
141,302,778

1,310,000
140,717,526
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะ งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
กิจการ
30 กันยายน 2557 31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน
(พันบาท)
เงินลงทุนทัวไป
ตราสารทุน
ตราสารทุนต่างประเทศ
รวมเงินลงทุนทั%วไป

29,588
17,074
46,662

29,888
17,074
46,962

7.2 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี$
ณ วันที 30 กันยายน 2557 และ 31 ธัน วาคม 2556 เงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี% ที จัด ประเภทเป็ นเงิ น ลงทุ นเพื อค้า
เงินลงทุนเผือขาย และเงินลงทุนทีจะถือจนครบกําหนดจําแนกตามระยะเวลาครบกําหนด มีดงั นี%

1 ปี
เงินลงทุนเผือขาย
ตราสารหนี%รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
บวก ผลกําไรทียังไม่เกิดขึ%นจริ งจากการ
เปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนเผือ% ขาย

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2557
ครบกําหนด
1 ปี ถึง 5 ปี
เกิน 5 ปี
(พันบาท)

รวม

-

827,326

155,716

983,042

-

39,456
866,782

4,151
159,867

43,607
1,026,649
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2557
ครบกําหนด
1 ปี ถึง 5 ปี
เกิน 5 ปี
(พันบาท)

1 ปี
เงินลงทุนทีจะถือจนครบกําหนด
ตราสารหนี%รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี%ภาคเอกชน
ตราสารหนี%ต่างประเทศ
เงินฝากธนาคารทีมีระยะเวลาครบกําหนด
เกินกว่า 3 เดือนนับแต่วนั ได้มา
รวมเงินลงทุนที%จะถือจนครบกําหนด
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี$

รวม

8,073,179
961,700

8,994,410
4,146,000
2,591,081

105,279,272
26,405,341
15,563,243

122,346,861
30,551,341
19,116,024

880,000
9,914,879

15,731,491

147,247,856

880,000
172,894,226

9,914,879

16,598,273

147,407,723

173,920,875

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2556
ครบกําหนด
1 ปี ถึง 5 ปี
เกิน 5 ปี
(พันบาท)

1 ปี
เงินลงทุนเพือ ค้ า
ตราสารหนี%รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
บวก ผลกําไรทียังไม่เกิดขึ%นจริ ง
จากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนเพือ% ค้ า
เงินลงทุนเผือ ขาย
ตราสารหนี%รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
บวก ผลกําไรทียังไม่เกิดขึ%นจริ ง
จากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนเผือ% ขาย
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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

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

1 ปี
เงินลงทุนทีจ ะถือจนครบกําหนด
ตราสารหนี%รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี%ภาคเอกชน
ตราสารหนี%ต่างประเทศ
เงินฝากธนาคารทีมีระยะเวลาครบกําหนด
เกินกว่า 3 เดือนนับแต่วนั ได้มา
รวมเงินลงทุนทีจ% ะถือจนครบกําหนด
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี$

31 ธันวาคม 2556
ครบกําหนด
1 ปี ถึง 5 ปี
เกิน 5 ปี
(พันบาท)

รวม

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 30 กันยายน 2557 กลุ่มบริ ษ ทั ได้ล งทุน ในเงิ น ลงทุน ต่า งประเทศตามราคาตามสัญ ญาเป็ นจํา นวนเงิ น
เท่า กับ 606 ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ หรื อ เที ย บเท่า กับ 19,064 ล้านบาท (31 ธั นวาคม 2556: 407 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ
หรื อเที ยบเท่ ากับ 12,719 ล้ านบาท) กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี% ยและ
สัญ ญาซื% อ ขายเงิ นตราต่ างประเทศล่ว งหน้าเพื อป้ องกันความเสี ยงจากการผันผวนของอัต ราดอกเบี% ยและอัต รา
แลกเปลียนของเงินลงทุนดังกล่าว
7.3 ผลต่ างจากการเปลีย% นแปลงในมูลค่ ายุตธิ รรมสุ ทธิของมูลค่ าเงินลงทุนเผือ% ขาย

ณ วันที 1 มกราคม 2557 / 2556
ผลต่างจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ผลต่างจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
สุ ทธิ ของส่ วนทีโอนไปกําไรหรื อขาดทุน
ณ วันที 30 กันยายน 2557 / 31 ธันวาคม 2556
หั ก ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ผลต่ างจากการเปลีย% นแปลงในมูลค่ ายุตธิ รรม
สุ ทธิของมูลค่ าเงินลงทุนเผือ% ขาย - สุ ทธิจากภาษี
29

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
กิจการ
30 กันยายน 2557
31 ธันวาคม 2556
(พันบาท)
5,489,072
6,441,716
2,884,574
(583,550)
(405,188)
7,968,458
(1,593,691)

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

6,374,767

4,391,258

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
7.4 เงินลงทุนในตราสารหนีท$ ี%มอี นุพนั ธ์ แฝง
เงินลงทุนในตราสารหนี%ทีมีอนุพนั ธ์แฝง ทีกลุ่มจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนทีจะถือจนครบกําหนด มีดงั นี%
(ก) ณ วันที 30 กันยายน 2557 กลุ่ ม บริ ษ ัท มี เงิ นลงทุ นในตัmวสั ญญาใช้เงิ นและตัmวแลกเงิ นจํานวน 600 ล้านบาท
(31 ธั นวาคม 2556: 900 ล้ านบาท) ซึ งออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ และสาขาของธนาคารพาณิ ชย์
ต่างประเทศ อายุคงเหลือประมาณ 5 - 14 ปี (31 ธันวาคม 2556: 6 - 15 ปี ) และมีเงือนไขโดยผูอ้ อกตราสารมี
สิ ทธิ ในการชําระคืนก่อนกําหนดหรื อเรี ยกเงินฝากเพิม
(ข) ณ วันที 30 กันยายน 2557 กลุ่ มบริ ษ ทั มี เงิ นลงทุ นในตัmวสั ญญาใช้เงิ นและตัmวแลกเงิ นจํานวน 1,990 ล้านบาท
(31 ธันวาคม 2556 : 1,810 ล้ านบาท) ซึ งออกโดยสาขาของธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 2 ปี
(31 ธันวาคม 2556: 3 ปี ) และเงือนไขโดยผูอ้ อกตราสารมีสิทธิ ในการชําระคืนก่อนกําหนดและทยอยฝากเงิน
เพิมทุกเดือน และบริ ษทั จะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี%ยเมือครบกําหนดตามสัญญา
(ค) ณ วันที 30 กันยายน 2557 กลุ่มบริ ษ ทั มี เงิ นลงทุ นในตัmวสัญญาใช้เงิ นและตัmวแลกเงิ นจํานวนรวม 3,600 ล้านบาท
(31 ธันวาคม 2556 : 3,600 ล้ านบาท) ซึ งออกโดยสาขาของธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 5 - 8 ปี
(31 ธันวาคม 2556: 6 - 9 ปี ) และมีดอกเบี%ยอ้างอิงกับอัตราตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (CMT Index)
(ง)

ณ วันที 30 กันยายน 2557 กลุ่มบริ ษ ทั มี เงิ นลงทุ นในตัmวสัญญาใช้เงิ นและตัmวแลกเงิ นจํานวนรวม 2,787 ล้านบาท
(31 ธันวาคม 2556 : 2,340 ล้ านบาท) ซึ งออกโดยสาขาของธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 6 - 14 ปี
(31 ธั นวาคม 2556: 6 - 15 ปี ) และมีเงื อนไขของการเวนคื นตัวm สัญญาใช้เงิ นและตัวm แลกเงิ นดังกล่าวเมือเกิ ด
ผลกระทบจากเครดิต (Credit Event) กับหลักทรัพย์อา้ งอิง

(จ)

ณ วันที 30 กันยายน 2557 กลุ่ มบริ ษ ัทมี เงิ นลงทุ นในตัmวสัญญาใช้เงิ นและตัmวแลกเงิ นจํานวนรวม 748 ล้านบาท
(31 ธั นวาคม 2556: 720 ล้ านบาท) ซึ งออกโดยสาขาของธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศ มีอายุคงเหลือประมาณ 19 ปี
(31 ธั นวาคม 2556: 20 ปี ) โดยธนาคารดังกล่าววางพันธบัตรรัฐบาลคิ ดเป็ นอัตราร้อยละ 70 - 80 ของมูลค่า
ตัวm สัญญาใช้เงินและตัวm แลกเงินทีออกเพือเป็ นหลักประกัน และมีเงือนไขของการเวนคืนตัวm สัญญาใช้เงินและ
ตัวm แลกเงินดังกล่าวเมือเกิดผลกระทบจากเครดิต (Credit Event) กับหลักทรัพย์อา้ งอิง
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
7.5 รายการเคลือ% นไหวของเงินลงทุน
รายการเคลือนไหวในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ% นสุ ดวันที 30 กันยายน 2557 และ 2556 ของเงินลงทุนเพือค้า เงินลงทุน
เผือขาย เงินลงทุนทีจะถือจนครบกําหนด และเงินลงทุนทัวไป มีดงั นี%

หมายเหตุ

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
กิจการ
30 กันยายน 2557
30 กันยายน 2556
(พันบาท)

เงินลงทุนเพือ ค้ า
ณ วันที 1 มกราคม
ซื% อระหว่างงวด
ขายระหว่างงวด
รายการปรับปรุ งมูลค่าและการตัดจําหน่าย
ณ วันที% 30 กันยายน

100,058
62,663
(143,683)
210
19,248

477,236
2,255,276
(2,409,646)
(6,785)
316,081

เงินลงทุนเผือขาย
ณ วันที 1 มกราคม
ซื% อระหว่างงวด
ขายระหว่างงวด
ลดทุนระหว่างงวด
รายการปรับปรุ งมูลค่าและการตัดจําหน่าย
ณ วันที% 30 กันยายน

20,187,670
2,113,817
(1,609,617)
(12,461)
2,457,960
23,137,369

18,395,331
3,135,008
(1,693,623)
(11,665)
(156,001)
19,669,050

เงินลงทุนทีจะถือจนครบกําหนด
ณ วันที 1 มกราคม
ซื% อระหว่างงวด
ไถ่ถอนระหว่างงวด
ขายระหว่างงวด
รายการปรับปรุ งมูลค่าและการตัดจําหน่าย
ณ วันที% 30 กันยายน

141,302,778
44,611,399
(29,166,000)
(10,970,673)
27,116,722
172,894,226

115,723,501
20,270,404
(4,740,920)
(108,780)
5,980,279
137,124,484
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)

หมายเหตุ

เงินลงทุนทัวไป
ณ วันที 1 มกราคม
ซื% อระหว่างงวด
จัดประเภทใหม่
ณ วันที% 30 กันยายน

9
9
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งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
กิจการ
30 กันยายน 2557
30 กันยายน 2556
(พันบาท)
46,962
3,660
(3,960)
46,662

46,962
46,962

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
8

เงินให้ ก้ ยู มื และดอกเบีย$ ค้ างรับ
ณ วันที 30 กันยายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 เงินให้กยู้ ืมและดอกเบี%ยค้างรับ จําแนกตามอายุลกู หนี% มีดงั นี%

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

3,938,127

279,486

งบการเงินรวม/งบการเงินฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2557
เงินให้กยู้ ืมและดอกเบี%ยค้างรับ
ทรัพย์สินจํานอง
เป็ นประกัน
อืน ๆ
ดอกเบี%ย
ดอกเบี%ย
เงินต้น
ค้างรับ*
เงินต้น
ค้างรับ*
(พันบาท)
354,286
578
14,749
-

3,938,127
3,938,127

279,486
279,486

14,564
243
1,159
370,252
(66)
370,186

กรมธรรม์ประกันภัย
เป็ นประกัน
ดอกเบี%ย
เงินต้น
ค้างรับ*

81
2
79
740
(80)
660

* แสดงรวมอยูใ่ นรายได้จากการลงทุนค้างรับในงบแสดงฐานะการเงิน
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57
228
15,034
15,034

2
2
2

รวม
เงินต้น

ดอกเบี%ย
ค้างรับ*

รวม

4,307,162

280,064

4,587,226

14,621
243
1,387
4,323,413
(66)
4,323,347

81
2
81
280,228
(80)
280,148

14,702
245
1,468
4,603,641
(146)
4,603,495

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)

ระยะเวลาค้างชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกว่ากําหนดชําระ
6 เดือน ถึง 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือนขึ%นไป
รวม
หั ก ค่าเผือหนี%สงสัยจะสูญ
เงินให้ ก้ ูยมื และดอกเบีย$ ค้ างรับ - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2556
เงินให้กยู้ มื และดอกเบี%ยค้างรับ

กรมธรรม์ประกันภัย
เป็ นประกัน
ดอกเบี%ย
เงินต้น
ค้างรับ*

ทรัพย์สินจํานอง
เป็ นประกัน
ดอกเบี%ย
เงินต้น
ค้างรับ*

3,163,866

225,984

344,316

เงินต้น
(พันบาท)
230
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

อืน ๆ

120
16,088
16,088

รวม
ดอกเบี%ย
ค้างรับ*

เงินต้น

ดอกเบี%ย
ค้างรับ*

รวม

-

3,524,150

226,214

3,750,364

2
2
2

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

* แสดงรวมอยูใ่ นรายได้จากการลงทุนค้างรับในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินให้กยู้ ืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกันเป็ นเงินให้กยู้ ืมแก่ผเู ้ อาประกัน โดยให้กใู้ นวงเงินไม่เกินมูลค่าเงินสดของกรมธรรม์ และคิดดอกเบี%ยในอัตราไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ
4.5 - 8.0 ต่อปี (31 ธันวาคม 2556: อัตราร้ อยละ 4.5 - 8.0 ต่ อปี ) ซึ งเป็ นอัตราดอกเบี%ยทีได้รับการอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินให้กยู้ ืมแก่พนักงาน กําหนดวงเงินกูย้ ืมให้แก่พนักงานแต่ละรายโดยกรณี บุคคลคํ%าประกันด้วยวงเงินสูงสุ ดที 0.1 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556: จํานวนเงินไม่ เกิน 0.1 ล้ านบาท) ซึ ง
คิดอัตราดอกเบี%ยร้อยละ 6.0 ต่อปี (31 ธันวาคม 2556 : อัตราร้ อยละ 6.0 ต่ อปี ) ณ วันที 30 กันยายน 2557 เงินให้กยู้ ืมแก่พนักงานมีจาํ นวนเงิน 15 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556: 16 ล้ านบาท)
เงินให้กยู้ ืมแก่พนักงาน กรณี มีหลักทรัพย์ค% าํ ประกันจํานวนเงินสู งสุ ดที 50 เท่าของเงินเดือนรายเดือน ซึ งคิดอัตราดอกเบี%ยร้อยละ 5.00 - 6.25 ต่อปี (31 ธั นวาคม 2556: อัตราร้ อยละ 5.00 - 6.25
ต่ อปี ) ณ วันที 30 กันยายน 2557 เงินให้กยู้ ืมแก่พนักงาน กรณี มีหลักทรัพย์ค% าํ ประกัน มีจาํ นวนเงิน 57 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556: 57 ล้ านบาท)
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
9

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

ณ วันที 1 มกราคม 2557 (เงินลงทุนทัวไป)
ซื% อเงินลงทุน
ณ วันที% 30 กันยายน 2557
การซื Aอเงินลงทุน

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 น ร้อยละ 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
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที 30 กันยายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 และเงิ นปั นผลรับจากเงินลงทุนสําหรั บ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ% นสุ ดวันที 30 กันยายน 2557 และ 2556 มีดงั นี%
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั ย่อย

ลักษณะธุ รกิจ

สัดส่วนความเป็ น
เจ้าของ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2557
2556

ทุนชําระแล้ว
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2557
2556

(ร้ อยละ)
บริษทั ย่ อยทางตรง
บริ ษทั บีแอลเอ
นายหน้าประกันวินาศภัย
อินชัวรันส์
โบรกเกอร์
จํากัด
รวม

99

ราคาทุน
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2557
2556

เงินปันผลรับสําหรับ
งวดเก้าเดือนสิ%นสุ ดวันที
30 กันยายน 30 กันยายน
2557
2556

(พันบาท)

15*

4,000

2,000*

3,960
3,960

300*
300

-

บริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจในประเทศไทย
*

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 เงินลงทุนจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนทัวไปและโอนเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเมือวันที
7 กรกฎาคม 2557
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
10

ที%ดนิ อาคารและอุปกรณ์
การซื% อ จําหน่าย และโอนทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ระหว่างงวดเก้าเดือนสิ% นสุ ดวันที 30 กันยายน 2557 มีดงั นี%

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

อาคารชุด

118,612
48,200
-

84,199
3,147
3,880

18,010
-

77,574
22,899
50
-

-

(11,331)

(1,374)

166,812

79,895

16,636

ทีดิน
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที% 1 มกราคม 2557
ซื% อเพิมระหว่างงวด - ราคาทุน
ได้มาจากการรวมธุรกิจ
โอนเข้า / (โอนออก)
จําหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุ ทธิ
ตามบัญชี
ค่าเสื อมราคาสําหรับงวด
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที% 30 กันยายน 2557

งบการเงินรวม
เครื องตกแต่ง
ติดตั%งและ
อุปกรณ์
สํานักงาน
ยานพาหนะ
(พันบาท)

ทรัพย์สิน
ไม่ใช้งาน

ทรัพย์สิน
ระหว่าง
ก่อสร้าง

11,780
4,666
-

4,920
-

11,519
28,958
(3,880)

326,614
107,870
50
-

(21)
(31,158)

(2,535)

(67)

-

(21)
(46,465)

69,344

13,911

4,853

36,597

388,048

รวม

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซึงได้คิดค่าเสื อมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานอยูจ่ นถึง ณ วันที 30 กันยายน 2557 มีจาํ นวน
465 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556: 432 ล้ านบาท)
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

อาคารชุด

118,612
48,200
-

84,199
3,147
3,880

18,010
-

77,574
22,899
-

-

(11,331)

(1,374)

166,812

79,895

16,636

ทีดิน
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที% 1 มกราคม 2557
ซื% อเพิมระหว่างงวด - ราคาทุน
โอนเข้า / (โอนออก)
จําหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุ ทธิ
ตามบัญชี
ค่าเสื อมราคาสําหรับงวด
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที% 30 กันยายน 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื องตกแต่ง
ติดตั%งและ
อุปกรณ์
สํานักงาน
ยานพาหนะ
(พันบาท)

ทรัพย์สิน
ไม่ใช้งาน

ทรัพย์สิน
ระหว่าง
ก่อสร้าง

11,780
4,666
-

4,920
-

11,519
28,958
(3,880)

326,614
107,870
-

(21)
(31,158)

(2,535)

(67)

-

(21)
(46,465)

69,294

13,911

4,853

36,597

387,998

รวม

ราคาทรัพย์สินของบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซึงได้คิดค่าเสื อมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานอยู่จนถึง ณ วันที 30 กันยายน 2557 มีจาํ นวน 465
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556 : 432 ล้ านบาท)
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
11

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี%สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที 30 กันยายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 มีดงั นี%
งบการเงินรวม/
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
30 กันยายน
2557

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2556
(พันบาท)
3,132,784
1,066,287
(1,593,963)
(1,098,048)
(31,761)
1,538,821

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี%สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ (หนีส$ ิ น) ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

รายการเคลือนไหวของสิ นทรัพย์และหนี% สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทีเกิดขึ%นในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ% นสุ ดวันที
30 กันยายน 2557 และ 2556 มีดงั นี%
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที%
1 มกราคม
2557
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สํารองประกันชีวิต
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและ
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อืน ๆ
รวม

1,019,005
15,485
31,542
255
1,066,287

39

กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
(หมายเหตุ 23)
(พันบาท)
2,057,859
6,581
2,057
2,066,497

ณ วันที%
30 กันยายน
2557

-

3,076,864

-

22,066
33,599
255
3,132,784

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)

ณ วันที%
1 มกราคม
2557
หนี3สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเพือค้า
ผลต่างจากการเปลียนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมสุ ทธิ ของเงินลงทุนเผือขาย
รวม
สุ ทธิ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไรหรื อ
ณ วันที%
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
30 กันยายน
(หมายเหตุ 23)
เบ็ดเสร็ จอืน
2557
(พันบาท)

234
1,097,814
1,098,048
(31,761)

38

-

38

495,877
495,877

1,593,691
1,593,963

2,066,459

(495,877)

1,538,821

-
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที%
1 มกราคม
2556
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สํารองประกันชีวิต
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนและ
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อืน ๆ
รวม

กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
(หมายเหตุ 23)
(พันบาท)

ณ วันที%
30 กันยายน
2556

732,915

495,488

-

1,228,403

16,106
31,052
29
780,102

2,783
3,361
457
502,089

-

18,889
34,413
486
1,282,191
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ณ วันที%
1 มกราคม
2556

12

กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
(หมายเหตุ 23)
(พันบาท)

ณ วันที%
30 กันยายน
2556

หนี3สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเพือค้า
ผลต่างจากการเปลียนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมสุ ทธิ ของเงินลงทุนเผือขาย
รวม

62

404

-

1,288,343
1,288,405

404

(35,957)
(35,957)

1,252,386
1,252,852

สุ ทธิ

(508,303)

501,685

35,957

29,339

466

เจ้ าหนีบ$ ริษทั ประกันภัยต่ อ
งบการเงินรวม/
งบการเงิน
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
เฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2557
2556
(พันบาท)
450,009
487,024

เบี%ยประกันภัยต่อค้างจ่าย
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
13

สํ ารองประกันชีวติ
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2557
2556
(พันบาท)
136,616,421
111,259,206

ณ วันที 1 มกราคม 2557/2556
เงินสํารองประกันชีวิตสําหรับเบี%ยรับในงวด / ปี
และสํารองทีเพิมขึ%นสําหรับกรมธรรม์
ทียังมีผลบังคับ
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์สาํ หรับการตาย
การครบกําหนดการเวนคืนกรมธรรม์
ผลประโยชน์และค่าสิ นไหมทดแทนอืน ๆ
ณ วันที% 30 กันยายน 2557 / 31 ธันวาคม 2556
14

45,358,666

34,778,277

(7,727,003)
174,248,084

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

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน
2557

31 ธันวาคม
2556

ผลประโยชน์ ตามกรมธรรม์ ค้างจ่ าย

(พันบาท)
82,894
8,571
91,465

เงินค่ามรณกรรม
เงินครบกําหนด
รวม
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92,452
9,654
102,106

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
15

สํ ารองค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ าสิ นไหมทดแทนค้ างจ่ าย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน
2557

31 ธันวาคม
2556

(พันบาท)
297,504

ณ วันที 1 มกราคม 2557/2556
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ค่าสิ นไหมทดแทนทีเกิดขึ%นระหว่างงวด / ปี
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายระหว่างงวด / ปี
ณ วันที% 30 กันยายน 2557 / 31 ธันวาคม 2556
16

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

340,910

1,383,548

1,659,761

(1,325,315)
355,737

(1,703,167)
297,504

สํ ารองเบีย$ ประกันภัย

16.1 สํ ารองเบีย$ ประกันภัยที%ยงั ไม่ ถือเป็ นรายได้
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน
2557

31 ธันวาคม
2556
(พันบาท)

ณ วันที 1 มกราคม 2557/2556
เบี%ยประกันภัยรับในระหว่างงวด / ปี
เบี%ยประกันภัยทีถือเป็ นรายได้ในระหว่างงวด / ปี
ณ วันที% 30 กันยายน 2557 / 31 ธันวาคม 2556

1,021,135
2,249,193
(2,137,368)
1,132,960

1,078,121
2,786,817
(2,843,803)
1,021,135

16.2 สํ ารองความเสี% ยงภัยที%ยงั ไม่ สิ$นสุ ด
ณ วันที 30 กันยายน 2557 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการตั%งสํารองความเสี ยงภัยทียังไม่สิ%นสุ ด เนื องจากสํารองความเสี ยงภัยที
ยังไม่สิ%นสุ ดทีประมาณขึ%นของกลุ่มบริ ษทั มีจาํ นวน 796 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556 : 641 ล้ านบาท) ซึ งมีจาํ นวนตํา
กว่าสํารองเบี%ยประกันภัยทียังไม่ถือเป็ นรายได้
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
17

หนีส$ ิ นอืน%
งบการเงินรวม
30 กันยายน
2557
เจ้าหนี%ตามสัญญาซื% อขายล่วงหน้าและแลกเปลียน
เงินตราต่างประเทศ
ค่าบําเหน็จค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เบี%ยประกันภัยทีได้รับเงินแล้วแต่กรมธรรม์ยงั ไม่อนุมตั ิ
เงินรับรอการโอนบัญชี
เจ้าหนี%กรณี ยกเว้นค่าเบี%ยประกัน
เงินปันผลค้างจ่าย
อืนๆ
รวม

18

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2557
2556
(พันบาท)

695,081
396,482
257,427
153,337
197,627
92,633
60,290
182,190
2,035,067

695,081
396,160
256,095
153,337
197,627
92,633
60,290
179,094
2,030,317

798,974
471,892
310,852
161,133
136,671
93,382
153,576
2,126,480

ทุนเรือนหุ้นและสํ ารอง
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรั บงวดเก้ าเดือนสิ3นสุ ดวันที 30 กันยายน 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2557
ออกหุ น้ สามัญจากการใช้สิทธิ ใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ รุ่นที 1 (หมายเหตุ 19)
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ น้ จากการใช้สิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (หมายเหตุ 19)
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที 2 (หมายเหตุ 19)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2557

หุ น้ สามัญทีออกและชําระแล้ว
จํานวนหุ น้
จํานวนเงิน
(พันหุ้ น)
1,211,714
1,211,714
934

934

-

-

1,212,648

1,212,648
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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
1,246

11,670

-

(1,246)

-

-

1,377

28,315
94,384

1,377

2,857,921

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สําหรั บงวดเก้ าเดือนสิ3นสุ ดวันที 30 กันยายน 2556

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2556
ออกหุ น้ สามัญจากการใช้สิทธิ ใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ รุ่นที 1
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ น้ จากการใช้สิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (หมายเหตุ 19)
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที 2 (หมายเหตุ 19)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2556

19

หุ น้ สามัญทีออกและชําระแล้ว
จํานวนหุ น้
จํานวนเงิน
(พันหุ้ น)
1,204,772
1,204,772
6,828
1,211,600

สํารองส่วนทุน
จากการจ่ายโดยใช้
ส่วนเกินมูลค่าหุ น้
หุ น้ เป็ นเกณฑ์
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
(พันบาท)
2,759,469
28,315

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

6,828

85,356

-

(35,477)

-

-

-

1,539

28,315
56,630

1,539

1,211,600

2,844,825

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
7,150
12,850

อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั
วันที 29 พฤษภาคม 2551
วันที 11 สิ งหาคม 2552
วันที 22 กุมภาพันธ์ 2555
รวม
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รวม
11,500
1,350
7,150
20,000

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
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
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 (ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ รุ่ นที 2) สําหรับงวดสามเดื อนและ
เก้าเดื อนสิ% นสุ ดวันที 30 กันยายน 2557 มีจาํ นวน 9.4 ล้านบาท และ 28.3 ล้านบาท ตามลําดับ (2556 : 9.4 ล้ านบาท
และ 28.3 ล้ านบาท ตามลําดับ)
รายการเปลี ยนแปลงจํานวนหน่ ว ยของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ% นสุ ดวันที 30 กันยายน 2557
และ 2556 สรุ ปได้ดงั นี%
30 กันยายน 2557
จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ใบสําคัญแสดง
ใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ รุ่ นที 1
สิ ทธิ รุ่ นที 2
(พันหน่ วย)
943
7,150
(943)
7,150

อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั
จํานวนทียังไม่ได้ใช้ ณ วันที 1 มกราคม 2557
ใช้สิทธิ ในระหว่างงวด
จํานวนทียังไม่ได้ใช้สิทธิ ณ วันที 30 กันยายน 2557
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รวม
8,093
(943)
7,150

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
30 กันยายน 2556
จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ใบสําคัญแสดง
ใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ รุ่ นที 1
สิ ทธิ รุ่ นที 2
(พันหน่ วย)
5,350
7,150
(4,314)
1,036
7,150

อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั
จํานวนทียังไม่ได้ใช้ ณ วันที 1 มกราคม 2556
ใช้สิทธิ ในระหว่างงวด
จํานวนทียังไม่ได้ใช้สิทธิ ณ วันที 30 กันยายน 2556

รวม
12,500
(4,314)
8,186

ในระหว่างงวดสามเดื อนและเก้าเดือนสิ% นสุ ดวันที 30 กันยายน 2557 ผูถ้ ือหุ ้นใบสําคัญแสดงสิ ทธิ รุ่ นที 1 ได้ใช้สิทธิ
ซื% อหุ ้นสามัญของบริ ษทั จํานวน 0.1 ล้านหน่ วย และ 0.9 ล้านหน่ วย ตามลําดับ (2556: 0.1 ล้ านหน่ วย และ 4.4 ล้ าน
หน่ วย ตามลําดับ ) ในราคาใช้สิ ทธิ หุ้นละ 13.5 บาท (2556: ราคาใช้ สิ ทธิ ห้ ุ นละ 13.5 บาท) คิ ดเป็ นจํานวนรวม 12.7
ล้านบาท (2556: 59.5 ล้ านบาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี%

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
93
4,408

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
4,496
1,377
12,736

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
841
10,517

ทุนทีออกและ
ส่ วนเกิน
ชําระแล้ว
มูลค่าหุ ้น
(พันบาท)
3,402
42,518
799
9,988
114
1,425
4,315
53,931
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เงินรับล่วงหน้า
ค่าหุ ้นจากการใช้สิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
1,377
1,377

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

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
20

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
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดื อนสิ% นสุ ดวันที 30 กันยายน 2557 และ 2556 ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที มีมูลค่า
เท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกลุ่มบริ ษทั

21

การรายงานข้ อมูลตามประเภทการรับประกันภัย
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที 30 กันยายน 2557
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต
ประกันชีวิต
ประเภท
ประเภทดั%งเดิม
บํานาญ
แบบไม่มีส่วน
แบบไม่มี
ประกัน
ร่ วมใน
ส่ วนร่ วมใน
อุบตั ิเหตุ
เงินปันผล
เงินปันผล ส่ วนบุคคล
อืน ๆ
(พันบาท)
รายได้ จากการรั บประกันภัย
เบี%ยประกันภัยรับ
หั ก เบี%ยประกันภัยต่อ
เบี%ยประกันภัยรับสุ ทธิ
หั ก เงินสํารองเบี%ยประกันภัยที
ยังไม่ถือเป็ นรายได้
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย

รวม

7,332,626
(121,147)
7,211,479

33,105
33,105

9,950
9,950

-

7,375,681
(121,147)
7,254,534

(9,088)
7,202,391

33,105

(36)
9,914

-

(9,124)
7,245,410
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที 30 กันยายน 2557
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต
ประกันชีวิต
ประเภท
ประเภทดั%งเดิม
บํานาญ
แบบไม่มีส่วน
แบบไม่มี
ประกัน
ร่ วมใน
ส่ วนร่ วมใน
อุบตั ิเหตุ
เงินปันผล
เงินปันผล ส่ วนบุคคล
อืน ๆ
(พันบาท)
ค่ าใช้ จ่ายในการรั บประกันภัย
เงินสํารองประกันชีวิตเพิมจากงวดก่อน
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ที
เกิดขึ%นระหว่างงวด
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายใน
การจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอืน
รวมค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย

รวม

7,083,302

34,630

-

-

7,117,932

2,315,922

1,758

-

-

2,317,680

386,228
582,265
88,859
6,246
10,462,822

3,404
296
21
40,109

2,814
237
85
6
3,142

650
37
687

389,042
586,556
89,277
6,273
10,506,760

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที 30 กันยายน 2557
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต
ประกันชีวิต
ประเภทบํานาญ
ประเภทดั%งเดิม
- แบบไม่มี
ประกัน
- แบบไม่มีส่วน
ส่ วนร่ วมใน
อุบตั ิเหตุ
ร่ วมในเงินปันผล
เงินปันผล
ส่ วนบุคคล
รวม
(พันบาท)
รายได้ จากการรั บประกันภัย
เบี%ยประกันภัยรับ
หั ก เบี%ยประกันภัยต่อ
เบี%ยประกันภัยรับสุ ทธิ
หั ก เงินสํารองเบี%ยประกันภัยที
ยังไม่ถือเป็ นรายได้
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย

7,332,626
(121,147)
7,211,479

33,105
33,105

9,950
9,950

7,375,681
(121,147)
7,254,534

(9,088)
7,202,391

33,105

(36)
9,914

(9,124)
7,245,410
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที 30 กันยายน 2557
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต
ประกันชีวิต
ประเภทบํานาญ
ประเภทดั%งเดิม
- แบบไม่มี
ประกัน
- แบบไม่มีส่วน
ส่ วนร่ วมใน
อุบตั ิเหตุ
ร่ วมในเงินปันผล
เงินปันผล
ส่ วนบุคคล
รวม
(พันบาท)
ค่ าใช้ จ่ายในการรั บประกันภัย
เงินสํารองประกันชีวิตเพิมจากงวดก่อน
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ที
เกิดขึ%นระหว่างงวด
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายใน
การจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอืน
รวมค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย

7,083,302

34,630

-

7,117,932

2,315,922

1,758

-

2,317,680

386,228
582,265
88,859
6,246
10,462,822

3,404
296
21
40,109

2,815
237
85
6
3,143

389,043
585,906
89,240
6,273
10,506,074

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที 30 กันยายน 2556
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต
ประกันชีวิต
ประเภทบํานาญ
ประเภทดั%งเดิม
- แบบไม่มี
ประกัน
- แบบไม่มีส่วน
ส่ วนร่ วมใน
อุบตั ิเหตุ
ร่ วมในเงินปันผล
เงินปันผล
ส่ วนบุคคล
รวม
(พันบาท)
รายได้ จากการรั บประกันภัย
เบี%ยประกันภัยรับ
หั ก เบี%ยประกันภัยต่อ
เบี%ยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก (หั ก) เงินสํารองเบี%ยประกันภัยทียัง
ไม่ถือเป็ นรายได้
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย

8,456,080
(121,248)
8,334,832

31,917
31,917

9,670
9,670

8,497,667
(121,248)
8,376,419

(5,003)
8,329,829

31,917

580
10,250

(4,423)
8,371,996
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที 30 กันยายน 2556
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต
ประกันชีวิต
ประเภทบํานาญ
ประเภทดั%งเดิม
- แบบไม่มี
ประกัน
- แบบไม่มีส่วน
ส่ วนร่ วมใน
อุบตั ิเหตุ
ร่ วมในเงินปันผล
เงินปันผล
ส่ วนบุคคล
รวม
(พันบาท)
ค่ าใช้ จ่ายในการรั บประกันภัย
เงินสํารองประกันชีวิตเพิมจากงวดก่อน
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ที
เกิดขึ%นระหว่างงวด
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายใน
การจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอืน
รวมค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย

5,423,055

22,508

-

5,445,563

2,128,292

1,496

-

2,129,788

343,216
605,795
64,724
7,945
8,573,027

3,592
252
28
27,876

3,111
256
80
9
3,456

346,327
609,643
65,056
7,982
8,604,359

งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ% นสุ ดวันที 30 กันยายน 2557
ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต
ผลิตภัณฑ์
ประเภท
ประกันชีวิต
บํานาญ
ประเภทดั%งเดิม - แบบไม่มี
ประกัน
- แบบไม่มีส่วน ส่ วนร่ วมใน
อุบตั ิเหตุ
ร่ วมในเงินปันผล เงินปันผล
ส่ วนบุคคล
อืน ๆ
(พันบาท)
รายได้ จากการรั บประกันภัย
เบี%ยประกันภัยรับ
หั ก เบี%ยประกันภัยต่อ
เบี%ยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก (หั ก) เงินสํารองเบี%ยประกันภัยที
ยังไม่ถือเป็ นรายได้
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย

รวม

44,133,278
(528,334)
43,604,944

109,627
109,627

29,540
29,540

-

44,272,445
(528,334)
43,744,111

(18,776)
43,586,168

109,627

569
30,109

-

(18,207)
43,725,904
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ% นสุ ดวันที 30 กันยายน 2557
ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต
ผลิตภัณฑ์
ประเภท
ประกันชีวิต
บํานาญ
ประเภทดั%งเดิม - แบบไม่มี
ประกัน
- แบบไม่มีส่วน ส่ วนร่ วมใน
อุบตั ิเหตุ
ร่ วมในเงินปันผล เงินปันผล
ส่ วนบุคคล
อืน ๆ
(พันบาท)
ค่ าใช้ จ่ายในการรั บประกันภัย
เงินสํารองประกันชีวิตเพิมจากงวดก่อน
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ที
เกิดขึ%นระหว่างงวด
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายใน
การจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอืน
รวมค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย

รวม

37,526,131

105,532

-

-

37,631,663

7,882,572

3,410

-

-

7,885,982

1,028,198
2,194,812
264,609
20,001
48,916,323

9,945
665
50
119,602

4,982
854
183
14
6,033

650
37
687

1,033,180
2,206,261
265,494
20,065
49,042,645

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ% นสุ ดวันที 30 กันยายน 2557
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต
ประกันชีวิต
ประเภทบํานาญ
ประเภทดั%งเดิม
- แบบไม่มี
ประกัน
- แบบไม่มีส่วน
ส่ วนร่ วมใน
อุบตั ิเหตุ
ร่ วมในเงินปันผล
เงินปันผล
ส่ วนบุคคล
รวม
(พันบาท)
รายได้ จากการรั บประกันภัย
เบี%ยประกันภัยรับ
หั ก เบี%ยประกันภัยต่อ
เบี%ยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก (หั ก) เงินสํารองเบี%ยประกันภัยที
ยังไม่ถือเป็ นรายได้
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย

44,133,278
(528,334)
43,604,944

109,627
109,627

29,540
29,540

44,272,445
(528,334)
43,744,111

(18,776)
43,586,168

109,627

569
30,109

(18,207)
43,725,904
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ% นสุ ดวันที 30 กันยายน 2557
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต
ประกันชีวิต
ประเภทบํานาญ
ประเภทดั%งเดิม
- แบบไม่มี
ประกัน
- แบบไม่มีส่วน
ส่ วนร่ วมใน
อุบตั ิเหตุ
ร่ วมในเงินปันผล
เงินปันผล
ส่ วนบุคคล
รวม
(พันบาท)
ค่ าใช้ จ่ายในการรั บประกันภัย
เงินสํารองประกันชีวิตเพิมจากงวดก่อน
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ที
เกิดขึ%นระหว่างงวด
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายใน
การจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอืน
รวมค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย

37,526,131

105,532

-

37,631,663

7,882,572

3,410

-

7,885,982

1,028,198
2,194,812
264,609
20,001
48,916,323

9,945
665
50
119,602

4,982
854
183
14
6,033

1,033,180
2,205,611
265,457
20,065
49,041,958

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ% นสุ ดวันที 30 กันยายน 2556
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต
ประกันชีวิต
ประเภทบํานาญ
ประเภทดั%งเดิม
- แบบไม่มี
ประกัน
- แบบไม่มีส่วน
ส่ วนร่ วมใน
อุบตั ิเหตุ
ร่ วมในเงินปันผล
เงินปันผล
ส่ วนบุคคล
รวม
(พันบาท)
รายได้ จากการรั บประกันภัย
เบี%ยประกันภัยรับ
หั ก เบี%ยประกันภัยต่อ
เบี%ยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก (หั ก) เงินสํารองเบี%ยประกันภัยทียัง
ไม่ถือเป็ นรายได้
รวมรายได้ จากการรับประกันภัย

30,821,959
(460,563)
30,361,396

84,624
84,624

30,812
30,812

30,937,395
(460,563)
30,476,832

(32,329)
30,329,067

84,624

994
31,806

(31,335)
30,445,497
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ% นสุ ดวันที 30 กันยายน 2556
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต
ประกันชีวิต
ประเภทบํานาญ
ประเภทดั%งเดิม
- แบบไม่มี
ประกัน
- แบบไม่มีส่วน
ส่ วนร่ วมใน
อุบตั ิเหตุ
ร่ วมในเงินปันผล
เงินปันผล
ส่ วนบุคคล
รวม
(พันบาท)
ค่ าใช้ จ่ายในการรั บประกันภัย
เงินสํารองประกันชีวิตเพิมจากงวดก่อน
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ที
เกิดขึ%นระหว่างงวด
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายใน
การจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอืน
รวมค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
22

21,130,870

75,783

-

21,206,653

6,071,305

1,768

-

6,073,073

956,357
2,103,615
245,041
22,055
30,529,243

10,653
683
62
88,949

7,771
761
257
23
8,812

964,128
2,115,029
245,981
22,140
30,627,004

ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ด สําหรับงวดเก้าเดือนสิ% นสุ ด
วันที 30 กันยายน
วันที 30 กันยายน
2557
2557

ค่าใช้จ่ายพนักงานทีไม่ใช่ค่าใช้จ่าย
การรับประกันภัยและการจัดการ
ค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกียวกับอาคาร สถานทีและ
อุปกรณ์ทีไม่ใช่
ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
ค่าภาษีอากร
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานอืน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ด
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ% นสุ ด
วันที 30 กันยายน
วันที 30 กันยายน
2557
2556
2557
2556
(พันบาท)

222,532

647,046

220,992

200,573

645,506

615,083

39,398
56,847
143,386
462,163

115,824
162,521
436,051
1,361,442

39,260
56,847
143,446
460,545

37,874
46,157
158,444
443,048

115,686
162,521
436,112
1,359,825

113,237
135,210
436,276
1,299,806
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
23

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ทีรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ% นสุ ด
สิ% นสุ ด
วันที 30 กันยายน
วันที 30 กันยายน
หมายเหตุ
2557
2557
ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน
สําหรับงวดปั จจุบนั
ปรับปรุ งภาษีปีก่อน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลียนแปลงของ
ผลต่างชัวคราว
รวม

11

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ% นสุ ด
สิ% นสุ ด
วันที 30 กันยายน
วันที 30 กันยายน
2556
2556

252,628
-

1,965,784
1,541

289,989
-

1,219,119
-

(556,818)
(304,190)

(2,066,459)
(99,134)

(79,487)
210,502

(501,685)
717,434

ภาษีเงินได้ ทีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
สําหรั บงวดสามเดือนสิ3นสุ ดวันที 30 กันยายน
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ค่าใช้จ่าย)
สุ ทธิ จาก
รายได้
สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
(พันบาท)
ผลต่างจากการเปลียนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ
ของเงินลงทุนเผือขาย

755,795

(151,198)

604,597

(726,014)

145,203

(580,811)

สําหรั บงวดเก้ าเดือนสิ3นสุ ดวันที 30 กันยายน
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(ค่าใช้จ่าย)
สุ ทธิ จาก
รายได้
สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
(พันบาท)
ผลต่างจากการเปลียนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ
ของเงินลงทุนเผือขาย

2,479,386

(495,877)
55

1,983,509

(179,785)

35,957

(143,828)

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
การกระทบยอดเพือ หาอัตราภาษีทีแท้ จริ ง
งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ%นสุด
สําหรับงวดสามเดือนสิ%นสุด
วันที 30 กันยายน
วันที 30 กันยายน
2557
2557
อัตราภาษี
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
(พันบาท)
(ร้ อยละ)
(พันบาท)
1,184,795
285,088

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ของประเทศไทย
รายได้ทีไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ปรับปรุ งภาษีปีก่อน
รวม

15, 20
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(236,959)
(69,494)
2,263
(304,190)

15, 20

(35)

57,018
(163,839)
6,146
1,541
(99,134)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตรา
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ของประเทศไทย
รายได้ทีไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ปรับปรุ งภาษีปีก่อน
รวม

20

26

สําหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ด
วันที 30 กันยายน
2557
2556
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
(พันบาท)
(พันบาท)
(1,183,101)
1,311,460

20

(236,620)
(69,494)
1,924
(304,190)

16

56

262,292
(54,367)
2,577
210,502

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

20

(35)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ% นสุ ด
วันที 30 กันยายน
2557
2556
อัตราภาษี
(พันบาท)
(ร้ อยละ) (พันบาท)
286,782
4,193,130

57,356
(163,839)
5,808
1,541
(99,134)

20

17

838,626
(127,635)
6,443
717,434

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
24

กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั3นพืน3 ฐาน
กําไร (ขาดทุ น) ต่ อหุ ้นขั%นพื% นฐานสําหรั บ งวดสามเดื อนและเก้าเดื อ นสิ% นสุ ด วันที 30 กันยายน 2557 และ 2556
คํานวณจากกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดทีเป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั และจํานวนหุน้ สามัญทีออกจําหน่าย
แล้วระหว่างงวดในแต่ละงวดโดยวิธีถวั เฉลียถ่วงนํ%าหนัก หลังจากปรับปรุ งผลกระทบจากหุน้ ปันผลจํานวนประมาณ
482 ล้านหุ น้ ซึ งได้รับอนุมตั ิจากที ประชุมวิสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เมือวันที 25 กันยายน 2557 ซึ งได้
รวมในการคํานวณกําไรต่อหุ ้น ณ วันที 30 กันยายน 2557 กําไรต่อหุ ้นสําหรับงวดเปรี ยบเที ยบที ได้นาํ เสนอได้ถูก
ปรับปรุ งโดยถือเสมือนว่าการออกหุ น้ ปั นผลได้เกิดขึ%นตั%งแต่วนั ทีเริ มต้นของงวดแรกทีเสนอรายงาน โดยแสดงการ
คํานวณดังนี%
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ%นสุ ด
สิ%นสุ ด
วันที 30 กันยายน
วันที 30 กันยายน
2557
2557
กําไร (ขาดทุน) ทีเ% ป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้น
สามัญของบริษัท (ขั$นพืน$ ฐาน)
จํานวนหุ น้ สามัญทีออก
ณ วันที 1 มกราคม
ผลกระทบจากการใช้สิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ผลกระทบจากการ
ออกหุ น้ ปันผล
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธี
ถัวเฉลีย% ถ่ วงนํา$ หนัก (ขั$นพืน$ ฐาน)
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น (ขั$นพืน$ ฐาน) (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ%นสุ ด
สิ%นสุ ด
วันที 30 กันยายน
วันที 30 กันยายน
2557
2556
2557
2556
(พันบาท)

(880,589)

384,239

(878,911)

1,100,959

385,916

3,475,696

1,212,648

1,211,807

1,212,648

1,211,600

1,211,807

1,207,400

448

2,596

-

448

-

-

482,325

482,325

482,325

482,325

482,325

482,325

1,694,973

1,694,580

1,694,973

1,693,925

1,694,580

1,692,321

(0.52)

0.23

(0.52)

0.65

0.23

2.05
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นปรั บลด
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ ปรับลดสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ% นสุ ดวันที 30 กันยายน 2557 และ 2556 คํานวณ
จากกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดที เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั และจํานวนหุ ้นสามัญที ออกจําหน่ ายแล้ว
ระหว่างงวดในแต่ ละงวด (โดยที ได้ป รั บ ปรุ งผลกระทบจากหุ ้น ปั น ผล) โดยถัวเฉลี ยถ่ วงนํ%าหนักหลังจากที ได้
ปรับปรุ งผลกระทบของหุ น้ ปรับลด โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็ นหุ น้ สามัญ ณ วันต้นปี หรื อ ณ วันออกหุ น้ สามัญ
เทียบเท่าดังนี%
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ%นสุ ด
สิ%นสุ ด
วันที 30 กันยายน
วันที 30 กันยายน
2557
2557
กําไร (ขาดทุน) ทีเ% ป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้น
สามัญของบริษัท (ขั$นพืน$ ฐาน)
จํานวนหุ น้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลีย
ถ่วงนํ%าหนัก (ขั%นพื%นฐาน)
ผลกระทบจากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
รุ่ นที 1
ผลกระทบจากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
รุ่ นที 2
จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลีย%
ถ่ วงนํา$ หนัก (ปรับลด)
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้น (ปรับลด) (บาท)

25

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ%นสุ ด
สิ%นสุ ด
วันที 30 กันยายน
วันที 30 กันยายน
2557
2556
2557
2556
(พันบาท)

(880,589)

384,239

(878,911)

1,100,959

385,916

3,475,696

1,694,973

1,694,580

1,694,973

1,693,925

1,694,580

1,692,321

86

407

86

899

407

2,200

3,282

2,508

3,282

1,659

2,508

1,973

1,698,341

1,697,495

1,698,341

1,696,483

1,697,495

1,696,494

(0.52)

0.23

(0.52)

0.65

0.23

2.05

เงินปันผล

(ก) ในการประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เมือวันที 30 เมษายน 2557 ผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไร
เป็ นเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.51 บาท เป็ นจํานวนเงินทั%งสิ% น 618 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นใน
เดือนพฤษภาคม 2557
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมือวันที 8 สิ งหาคม 2557 และการประชุมวิสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุ น้ ของ
บริ ษทั เมื อวันที 25 กันยายน 2557 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติ อนุ มตั ิ การจัดสรรกําไรเป็ นเงิ นปั นผลระหว่างกาลเป็ นหุ ้นสามัญและ
เงิ นสด สําหรับผลการดําเนิ นงานสําหรับงวดวันที 1 มกราคม 2557 ถึงวันที 30 มิถุนายน 2557 ในอัตราหุ ้นละ 0.45 บาท
โดยการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ น้ ละ 0.05 บาท เป็ นจํานวนเงิน 60.3 ล้านบาท และจ่ายเป็ นหุ ้นสามัญในอัตรา
5 หุ น้ เดิมต่อ 2 หุ น้ ใหม่ เป็ นจํานวน 482,324,926 หุ น้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เป็ นจํานวนเงิน 482.3 ล้านบาท ทั%งหมด
รวมเป็ นเงิ นปั นผลจํานวน 542.6 ล้านบาท เงิ นปั นผลดังกล่าวได้รับการอนุ มตั ิ จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยเมือวันที 12 กันยายน 2557 บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในวันที
21 ตุ ลาคม 2557 เป็ นจํานวน 60.3 ล้านบาท ส่ วนหุ ้นปั นผลยังไม่ สามารถจ่ ายได้ เนื องจากการจ่ ายจะส่ งผลกระทบต่ อ
สัดส่ วนผูถ้ ือหุ น้ ต่างชาติเกิ นกว่าร้อยละ 25 ตามทีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30 นอกจากนั%น ผูถ้ ือหุ ้นมีมติ
อนุมตั ิเพิมทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั จากจํานวน 1,220 ล้านบาท เป็ นจํานวน 1,708 ล้านบาท โดยการออกหุ น้ ใหม่จาํ นวน
488 ล้านหุ น้ มูลค่าหุ น้ ทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท จํานวนเงิน 488 ล้านบาท บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิมทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์
เมือวันที 30 ตุลาคม 2557
(ข) ในการประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั เมือวันที 26 เมษายน 2556 ผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไร
เป็ นเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.36 บาท เป็ นจํานวนเงินทั%งสิ% น 434 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นใน
เดือนพฤษภาคม 2556
ในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั เมือวันที 9 สิ งหาคม 2556 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไร
เป็ นเงิ นปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุ ้นละ 0.4 บาท เป็ นจํานวนเงินทั%งสิ% น 483 ล้านบาท เงิ นปั นผลดังกล่าวได้จ่าย
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในเดือนกันยายน 2556
26

บุคคลหรือกิจการที%เกีย% วข้ องกัน
เพือวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรื อกิจการเป็ นบุคคลหรื อกิจการทีเกี ยวข้องกันกับกลุ่มบริ 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 9
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สําหรับความสัมพันธ์ทีมีกบั ผูบ้ ริ หารสําคัญ และบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันอืน มีดงั นี%
ชื%อกิจการ/บุคคล

ประเทศที%ต$งั /
สั ญชาติ

ผูบ้ ริ หารสําคัญ

ไทย

Nippon Life Insurance Company

ญีปุ่ น

บริ ษทั วัฒนโสภณพนิช จํากัด

ไทย

บริ ษทั บี แอล เอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด

ไทย

ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั อาคารกรุ งเทพธุรกิจ (1987) จํากัด
บริ ษทั ทริ ส คอร์ปอเรชัน จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด
บริ ษทั ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ งทอ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั นารายณ์ร่วมพิพฒั น์ จํากัด

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

บริ ษทั ไทคอน อินดัสเทรี ยล คอนเน็คชัน จํากัด (มหาชน)

ไทย

บริ ษทั อาเซี ยคลังสิ นค้า จํากัด
บริ ษทั ทีเอ็ม ดีไซน์ จํากัด

ไทย
ไทย

บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ไทยรี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)(1)

ไทย
ไทย
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ลักษณะความสั มพันธ์
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)
ผู ้ถื อ หุ ้ น ใหญ่ ร้ อ ยละ 24.4 (31 ธั น วาคม 2556:
ร้ อยละ 24.4)
ผู ้ถื อ หุ ้ น ใหญ่ ร้ อ ยละ 13.2 (31 ธั น วาคม 2556:
ร้ อยละ 13.2)
เป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ตั%งแต่วนั ที
7 กรกฎาคม 2557 และมีกรรมการบางส่ วนเป็ น
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั
มีผถู ้ ือหุน้ บางส่ วนร่ วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ และมีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ บางส่ วนร่ วมกัน
ถือหุน้ โดยบุคคลทีเกียวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ของกลุ่มบริ ษทั
ถือหุน้ โดยบุคคลทีเกียวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ของกลุ่มบริ ษทั
ถือหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั
ถือหุน้ โดยบุคคลทีเกียวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ของกลุ่มบริ ษทั
เป็ นบริ ษทั ย่อยของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ไทยรับประกันภัยต่อ
จํากัด (มหาชน)

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)

ชื%อกิจการ/บุคคล

ประเทศที%ต$งั /
สั ญชาติ

บริ ษทั ไทยรับประกันภัยต่อ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สรชัยวิวฒั น์ จํากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 1 จํากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 2 จํากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลพญาไท 3 จํากัด(2)
บริ ษทั นํ%าตาลราชบุรี จํากัด
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอก-ชัย ดีสทริ บิวชัน ซิ สเทม จํากัด
บริ ษทั เอเชียประกันภัย 1950 จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บางปะอิน กอล์ฟ จํากัด
บริ ษทั บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จํากัด

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ลักษณะความสั มพันธ์
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
มีกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน
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

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี%
รายการ
เบี%ยประกันภัยรับ
ค่าสิ นไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อ
ดอกเบี%ยรับ - เงินฝากธนาคาร
ตัวm สัญญาใช้เงินและหุน้ กู้
ดอกเบี%ยรับ - เงินให้กยู้ ืมโดยมีหลักทรัพย์
จํานองเป็ นประกัน
เงินปันผลรับ
รายได้ค่าเช่าและบริ การ

นโยบายการกําหนดราคา
เป็ นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
อัตราตามสัญญาทีตกลงกันโดยคิดเป็ นอัตราร้อยละ
ต่อเบี%ยประกันภัยจ่าย
อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและบริ ษทั ทีเกียวข้องกันคิด
ให้กบั ลูกค้าทัวไป
อัตราเดียวกับอัตราทีบริ ษทั คิดให้กบั ผูก้ ยู้ ืมทัวไปทีมี
หลักทรัพย์จาํ นอง
ตามทีประกาศจ่าย
อัตราตามสัญญาทีตกลงกันโดยคิดค่าเช่าและค่าบริ การต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
รายการ
รายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื% อขายหลักทรัพย์
เบี%ยประกันภัยต่อ
กําไร (ขาดทุน) จากสัญญาซื% อขายล่วงหน้า
และแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าสิ นไหมจ่ายและค่าตรวจสุ ขภาพ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าเบี%ยประกันภัยจ่าย
ค่าเช่าอาคารและค่าบริ การ
ค่าบริ การอืนๆ

นโยบายการกําหนดราคา
เป็ นปกติทางการค้าของธุรกิจนายหน้าซื% อขายหลักทรัพย์
เป็ นปกติทางการค้าของการประกันภัยต่อตามประเภทของ
การประกันภัยและสัญญาประกันต่อ
เป็ นตามเงือนไขสัญญา
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
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
รายการทีสําคัญกับผูบ้ ริ หารสําคัญ และบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ% นสุ ดวันที 30 กันยายน 2557 และ 2556 สรุ ปได้ดงั นี%
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ด สําหรับงวดเก้าเดือนสิ% นสุ ด สําหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ด
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ% นสุ ด
วันที 30 กันยายน
วันที 30 กันยายน
วันที 30 กันยายน
วันที 30 กันยายน
2557
2557
2557
2556
2557
2556
(พันบาท)
บริษทั ย่ อย
รายได้
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ
กิจการที%เกีย% วข้ องกัน
รายได้
เบี%ยประกันภัยรับ
ค่าสิ นไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อ
ดอกเบี%ยรับ - เงินฝากธนาคาร ตัวm สัญญาใช้เงินและหุน้ กู้
ดอกเบี%ยรับ - เงินให้กยู้ ืมโดยมีหลักทรัพย์
จํานองเป็ นประกัน
เงินปันผลรับ
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การ
รายได้ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื% อขายหลักทรัพย์
กําไรจากสัญญาซื% อขายล่วงหน้าและ
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

-

-

2,675
132,440

5,272
17
409,823

2,675
132,440

259
92,359

5,272
17
409,823

4,448
60,767
245,614

2,431
140,295
5,362

7,448
212,467
13,669

2,431
140,295
5,362

2,691
58,342
96
4,162

7,448
212,467
13,669

8,337
145,238
129
12,076

4,531

37,087

4,531

24,394

37,087

51,976
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142

-

142

-

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ด สําหรับงวดเก้าเดือนสิ% นสุ ด
วันที 30 กันยายน
วันที 30 กันยายน
2557
2557
ค่ าใช้ จ่าย
เบี%ยประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
ค่าสิ นไหมจ่ายและค่าตรวจสุ ขภาพ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าเบี%ยประกันภัยจ่าย
ค่าเช่าอาคารและค่าบริ การ
ค่าบริ การอืนๆ
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั%นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ด
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ% นสุ ด
วันที 30 กันยายน
วันที 30 กันยายน
2557
2556
2557
2556
(พันบาท)

214,266
17,677
20,101
1,168
17,259
133

83
1,062,649
45,115
67,772
1,477
49,886
424

214,266
17,677
20,101
1,168
17,259
133

67
258,641
13,360
23,679
281
16,971
181

83
1,062,649
45,115
67,772
1,477
49,886
424

84,092
1,012,867
38,887
65,225
1,673
48,844
459

8,271
432
3,102
11,805

7,792
2,217
9,306
19,315

8,271
714
3,102
12,087

7,792
407
3,102
11,301

24,809
2,141
9,306
36,256

23,386
1,221
9,306
33,913
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
เบี%ยประกันภัยรับจากช่องทางการจัดจําหน่ายทางธนาคาร (Bancassurance) คิดเป็ นอัตราร้อยละ 55.6 และอัตราร้อยละ
75.7 ของเบี%ยประกันภัยรับสุ ทธิ สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ% นสุ ดวันที 30 กันยายน 2557 ตามลําดับ และคิดเป็ น
อัตราร้อยละ 62.7 และอัตราร้อยละ 68.8 ของเบี%ยประกันภัยรับสุ ทธิ และสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ% นสุ ดวันที
30 กันยายน 2556 ตามลําดับ
รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ%ื อหุ ้นสามัญของกลุ่มบริ ษทั ที จัดสรรให้แก่พนักงานได้แสดงไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อที 19
ยอดคงเหลือทีสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 30 กันยายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 มีดงั นี%
งบการเงินรวม
30 กันยายน
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2557
2556
(พันบาท)

บริษทั ย่ อย
รายได้ค่าเช่าและค่าบริ การค้างรับ

-

419

-

ลูกหนี%อืน

-

3,646

-

กิจการอืน% ที%เกีย% วข้ องกัน
เงินฝากสถาบันการเงิน

1,403,883

สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

-

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเผือขาย
ตราสารทุน
หน่วยลงทุน
รวมเงินลงทุนเผือขาย
เงินลงทุนทีจะถือจนครบกําหนด
ตราสารหนี%ภาคเอกชน
ตราสารหนี%ต่างประเทศ
รวมเงินลงทุนทีจะถือจนครบกําหนด
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1,403,883
-

1,776,563
949

3,438,986
1,623,803
5,062,789

3,438,986
1,623,803
5,062,789

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

4,105,000
6,139,379
10,244,379

4,105,000
6,139,379
10,244,379

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

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม
30 กันยายน
2557
เงินลงทุนทัวไป - ตราสารทุนต่างประเทศ

11,167

เบี%ยประกันภัยค้างรับ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2557
2556
(พันบาท)
11,167
11,467

309

309

145,077

145,077

159,679

ลูกหนี%ตามสัญญาซื% อขายล่วงหน้าและแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 4,040,058

4,040,058

2,416,554

74,466

73,978

83,475

เจ้าหนี%บริ ษทั ประกันภัยต่อ

-

-

908

ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย

8,461

8,461

6,866

เงินให้กยู้ ืม

สิ นทรัพย์อืน

เจ้าหนี%ตามสัญญาซื% อขายล่วงหน้าและแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 4,324,065

4,324,065

หนี%สินอืน

174,358

174,358

-

2,463,029
198,443

สั ญญาที%สําคัญกับกิจการที%เกีย% วข้ องกัน
(ก) สัญญาสําคัญทีทํากับกิจการทีเกีย วข้ องกัน
ข้ อตกลงกับธนาคารทีเกีย 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
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สัญญาเช่ าอาคาร
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
(ข)

ภาระผูกพันกับกิจการทีเกีย วข้ องกัน
ณ วันที 30 กันยายน 2557 บริ ษทั มี สัญ ญาเช่ าและบริ การอาคารกับกิ จการที เกี ยวข้องกันหลายแห่ ง โดยสัญ ญามี
ระยะเวลาตั%งแต่ 3 ปี ถึ ง 25 ปี (31 ธั นวาคม 2556: 3 ปี ถึ ง 25 ปี ) สําหรั บเช่ าพื% นที ในอาคาร และประมาณ 3 ปี ถึ ง 25 ปี
(31 ธันวาคม 2556: 3 ปี ถึง 25 ปี ) สําหรับเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ บริ ษทั ต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริ การเป็ นรายเดือนในอัตรา
เดือนละ 4.2 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม) (2556: 3.1 ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน
2557
ภายในหนึงปี
หลังจากหนึงปี ถึงห้าปี
หลังจากห้าปี
รวม

25,618
56,221
6,698
88,537
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2557
2556
(พันบาท)
25,618
19,768
56,221
29,867
6,698
8,074
88,537
57,709

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
27

หลักทรัพย์ และทรัพย์ สินประกันวางไว้ กบั นายทะเบียน

27.1 ณ วันที 30 กันยายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ เงินลงทุนในตราสารหนี% เป็ นประกันวางไว้กบั นาย
ทะเบียนตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551 มีดงั นี%

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2557
31 ธันวาคม 2556
ราคาตามบัญชี มูลค่าทีตราไว้ ราคาตามบัญชี มูลค่าทีตราไว้
(พันบาท)
20,000
20,000
20,000
20,000

27.2 ณ วันที 30 กันยายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ เงินลงทุนในตราสารหนี%เป็ นเงินสํารองประกันชี วิต
วางไว้กบั นายทะเบียนตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551 มีดงั นี%

พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
รวม
28

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2557
31 ธันวาคม 2556
ราคาตามบัญชี
มูลค่าทีตราไว้
ราคาตามบัญชี
มูลค่าทีตราไว้
(พันบาท)
33,750,000
35,257,994
20,802,166
20,750,000
6,927,140
6,199,073
7,430,455
7,924,140
40,677,140
41,457,067
28,232,621
28,674,140

ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที%ไม่ เกีย% วข้ องกัน

(ก) ภาระผูกพันจากสัญญาเช่ าดําเนินงานและสัญญาบริ การ
กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าดําเนินงานทีเกียวข้องกับการเช่า รถยนต์และอุปกรณ์โดยสัญญามีระยะเวลาประมาณ 1 ปี
ถึง 6 ปี (31 ธั นวาคม 2556: 1 ปี ถึ ง 6 ปี ) สําหรับการเช่ ารถยนต์และอุปกรณ์ สัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญาที บอกเลิ ก
ไม่ได้
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม
30 กันยายน
2557
ภายในหนึงปี
หลังจากหนึงปี ถึงห้าปี
หลังจากห้าปี
รวม

28,900
21,322
50,222

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2557
2556
(พันบาท)
28,900
30,565
21,322
24,742
2,644
50,222
57,951

(ข) ภาระผูกพันจากการลงทุน
ณ วันที 30 กันยายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริ ษทั อาจต้องฝากเงินในอนาคตตามเงือนไขการลงทุนตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที 7.4 (ก) และ (ข) ซึ งสรุ ปได้ดงั นี%
งบการเงินรวม
30 กันยายน
2557
ภายในหนึงปี
หลังจากหนึงปี ถึงห้าปี
หลังจากห้าปี
รวม

1,140,000
1,070,000
2,210,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2557
2556
(พันบาท)
1,140,000
1,140,000
1,070,000
950,000
300,000
2,210,000
2,390,000

(ค) ภาระผูกพันอืน
ณ วันที 30 กันยายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และเงิน
ฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือสิ% นกําหนดระยะเวลา เป็ นหลักทรัพย์ค% าํ ประกัน ดังนี%
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2557
31 ธันวาคม 2556
ราคาตามบัญชี
มูลค่าทีตราไว้
ราคาตามบัญชี
มูลค่าทีตราไว้
(พันบาท)
พันธบัตรรัฐบาล
วางประกันการใช้ไฟฟ้ า
วางประกันชั%นศาล
รวม
29

2,620
11,275
13,895

2,590
11,280
13,870

2,622
11,933
14,555

2,590
11,932
14,522

หนีส$ ิ นที%อาจเกิดขึน$
ณ วันที 30 กันยายน 2557 กลุ่มบริ ษทั ถูกฟ้ องร้องคดีจากการเป็ นผูร้ ับประกันภัย โดยมีทุนทรัพย์ถูกฟ้ องเป็ นจํานวน
เงินรวมประมาณ 38 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556: 39 ล้ านบาท) ซึ งผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั เชือว่าสํารองประกันชีวิต
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์คา้ งจ่าย และหนี% สินอืนตามกรมธรรม์ทีกลุ่มบริ ษทั บันทึ กไว้ในงบการเงินเพียงพอแล้ว
สําหรับผลเสี ยหายทีอาจเกิดขึ%นดังกล่าว

30

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

(ก) เมือวันที 30 ตุลาคม 2557 บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนเพิมทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์ เพือเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก
จํานวน 1,220 ล้านบาท เป็ นจํานวน 1,708 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นใหม่จาํ นวน 488 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นที ตราไว้
หุน้ ละ 1 บาท จํานวนเงิน 488 ล้านบาท
(ข) ตามมติ ทีประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมื อวันที 3 พฤศจิ กายน 2557 ได้มีมติ เรี ยกประชุ มวิสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นในวันที
12 ธันวาคม 2557 เพือพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรหุ ้นเพือรองรับการจ่ายปั นผล และรองรับการใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
รวมถึงจัดสรรหุ ้นที เหลื อจากการจ่ายปั นผลตามมติ ทีประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นเมื อวันที 25 กันยายน 2557 จํานวน
2,775,075 หุน้ โดยมีหลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายต่อหุน้ ดังนี%
1. เสนอขายให้กบั กองทุนสํารองเลี%ยงชีพพนักงานบริ ษทั กรุ งเทพประกันชี วิต จํากัด (มหาชน) จํานวน 75 หุ น้ ใน
ราคาหุน้ ทีตราไว้เนืองจากเป็ นเศษหุน้ ไม่สะดวกในการขายให้กบั บุคคลจํากัด
2. เสนอขายให้กบั บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวน 2,775,000 หุ น้ ในราคาไม่ตากว่
ํ า 90% ของราคา
ปิ ดในตลาดหลักทรัพย์ถวั เฉลีย 7 วันทําการติดต่อกันก่อนวันเสนอขาย
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บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ทั%งนี% หุ ้นที เหลือจากการจ่ายปั นผลตามที ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นเมื อวันที 25 กันยายน 2557 เป็ นหุ ้นที ไม่สามารถ
ดําเนิ นการจัดสรรเป็ นหุ ้นปั นผลได้ โดยเป็ นหุ ้นในส่ วนที ผูถ้ ื อหุ ้นต่ างชาติ เข้ามาถื อหุ ้นในกระดานของผูถ้ ื อหุ ้น
สัญชาติไทย ทําให้หลังจ่ายหุ ้นปั นผล สัดส่ วนการถือครองหลักทรัพย์ของต่างชาติ เกินกว่าทีกําหนดไว้ทีร้อยละ 25
และนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษทั ไม่สามารถจดทะเบียนกับหน่วยงานทางการได้ เป็ นผลให้บริ ษทั ไม่สามารถ
ดําเนินการนําหุน้ ปันผลเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินที%ยงั ไม่ ได้ ใช้
กลุ่มบริ ษทั ยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที ออกแต่ ยงั ไม่มีผลบังคับ ใช้ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นที ออกที เกี ยวข้องกับการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และกําหนดให้ถือปฏิ บตั ิ กบั งบการเงิ นสําหรั บรอบ
ระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม ในปี ดังต่อไปนี%
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื%อง

ปี ที%มผี ล
บังคับใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 4

สัญญาประกันภัย

2559

ผูบ้ ริ หารอยูร่ ะหว่างการพิจารณาถึงผลกระทบทีจะเกิดขึ%นจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 4
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การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และงบกระแสเงิ นสดสําหรับงวดเก้าเดื อน
สิ% นสุ ดวันที 30 กันยายน 2556 ซึ งรวมอยูใ่ นงบการเงินระหว่างกาลเพือวัตถุประสงค์ในการเปรี ยบเทียบของงวด 2557
ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพือให้สอดคล้องกับการนําเสนอในงบการเงินระหว่างกาลปี 2557
2556
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนจัด
จัด
หลังจัด
ประเภทใหม่
ประเภทใหม่
ประเภทใหม่
(พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี%สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

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

(31,761)

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ$นสุ ดวันที% 30 กันยายน 2557 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
2556
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก่อนจัด
จัด
หลังจัด
ประเภทใหม่
ประเภทใหม่
ประเภทใหม่
(พันบาท)
เงินลงทุนทีจะถือจนครบกําหนด
สิ นทรัพย์อืน
หนี%สินอืน

งบกระแสเงินสด
สําหรั บงวดเก้ าเดือนสิ3นสุ ดวันที 30 กันยายน 2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้ มาจาก
เงินฝากสถาบันการเงิน
กระแสเงินสดใช้ ไปใน
เงินฝากสถาบันการเงิน
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140,790,981
347,315
(1,499,378)

511,797
115,305
(627,102)
-

141,302,778
462,620
(2,126,480)

18,155,000

(18,085,000)

70,000

(18,195,000)

18,085,000
-

(110,000)

