บริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
รำยงำน และ งบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2558

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงิ น รวมของบริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐำนะกำรเงิ น รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 งบกำไรขำดทุนรวม งบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ำของรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญและหมำยเหตุเรื่ องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำ
งบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้
ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่ งกำหนดให้ขำ้ พเจ้ำปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณ
รวมถึงวำงแผนและปฏิบตั ิงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ งบกำรเงินปรำศจำกกำร
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ได้มำซึ่ งหลักฐำนกำรสอบบัญชี เกี่ยวกับจำนวนเงินและ
กำรเปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมถึง
กำรประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญของงบกำรเงินไม่วำ่ จะเกิดจำกกำร
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเสี่ ยงดังกล่ำว ผูส้ อบบัญชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำร
จัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้องตำมที่ควรของกิจกำร เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร
กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของ
ประมำณกำรทำงบัญชีที่จดั ทำขึ้นโดยผูบ้ ริ หำร รวมทั้งกำรประเมินกำรนำเสนองบกำรเงินโดยรวม

ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
ของข้ำพเจ้ำ
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพำะของบริ ษทั
กรุ งเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เรื่องอืน่
งบกำรเงินรวมของบริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษทั
กรุ งเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน) สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชีอื่น ซึ่ งแสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขตำมรำยงำนลงวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2558

นงลักษณ์ พุม่ น้อย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4172
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 26 กุมภำพันธ์ 2559

2

บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557
งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ - สุทธิ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนทัว่ ไป
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินให้กูย้ ืม - สุ ทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

7, 35
12
8
9, 35
35
10
10
10, 36, 37
10
11
12
15
13
14
16.1
17

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

7,101,757,706
2,627,977,881
1,717,113,202
899,176,498

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

7,087,583,921
2,627,977,881
1,717,113,202
899,176,498

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

116,219,570
25,988,922,416
201,411,262,441
46,662,230
6,138,902,395
20,947,065
547,209,820
4,955,491
24,113,267
2,382,918,693
547,472,090
249,575,610,765

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

116,219,570
25,988,922,416
201,411,262,441
46,662,230
23,760,000
6,138,902,395
20,947,065
546,985,967
24,036,068
2,382,918,693
544,798,355
249,577,266,702

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

บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557
งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ ำของ
หนีส้ ิน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เจ้าหนี้ บริ ษทั ประกันภัยต่อ
หนี้ สินจากสัญญาประกันภัย
สารองประกันชีวิต
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์คา้ งจ่าย
สารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
สารองเบี้ยประกันภัย
หนี้ สินอื่นตามกรมธรรม์
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
หนี้ สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

18, 35
19
20
21, 35
22
23
24, 35

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

542,471,250
459,315,372

499,591,781
379,721,980

542,471,250
459,315,372

499,591,781
379,721,980

207,308,207,963
150,089,280
320,355,948
1,074,853,819
7,904,478,483
356,617,387
4,468,852,104
222,585,241,606

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

207,308,207,963
150,089,280
320,355,948
1,074,853,819
7,904,478,483
354,506,825
4,464,668,306
222,578,947,246

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

บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557
งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
ส่ วนของเจ้ ำของ
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,708,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 1,703,810,780 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
(31 ธันวาคม 2557: หุ ้นสามัญ 1,697,850,000 หุ ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
สารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
สารองทัว่ ไป
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิ
จากภาษีเงินได้
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของเจ้ ำของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ ำของ

25
25
25, 26
26

10.9

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

1,708,000,000

1,708,000,000

1,708,000,000

1,708,000,000

1,703,810,780
3,219,925,822
38,833,826
10,626,000

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

1,703,810,780
3,219,925,822
38,833,826
10,626,000

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

170,800,000
400,000,000
17,460,248,487

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

170,800,000
400,000,000
17,468,357,189

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

3,985,965,839
26,990,210,754
158,405
26,990,369,159
249,575,610,765
-

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

3,985,965,839
26,998,319,456
26,998,319,456
249,577,266,702
-

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

บริษทั กรุ งเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

รำยได้
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รวมรำยได้
ค่ ำใช้ จ่ำย
การรับประกันภัย
สารองประกันภัยเพิ่มจากปี ก่อน
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่าใช้จ่าย
ในการจัดการผลประโยชน์
ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายส่งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
รวมค่ ำใช้ จ่ำยกำรรับประกันภัย
กำไรจำกกำรรับประกันภัย
กาไรจากเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื่น
กำไรจำกกำรดำเนินงำน
เงินสมทบสานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต
กำไรก่อนค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

หมายเหตุ

2558

2557
(ปรับปรุ งใหม่)

2558

2557
(ปรับปรุ งใหม่)

29, 35

44,174,985,061
10,171,049,557
54,346,034,618

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

44,174,985,061
10,171,049,557
54,346,034,618

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

29

29,873,537,105

40,818,249,854

29,873,537,105

40,818,249,854

29
29, 35
29, 35
29
29, 35
31

14,149,709,046
1,240,476,750
2,855,005,381
435,928,363
32,597,406
2,053,508,816
50,640,762,867
3,705,271,751
1,163,125,512
79,885,874
64,242,148
5,012,525,285

11,096,607,972
1,287,791,017
2,806,976,538
310,571,097
28,641,899
1,895,631,960
58,244,470,337
1,739,223,131
1,514,736,332
(71,684,020)
48,052,445
3,230,327,888

14,149,709,046
1,240,476,750
2,849,846,750
435,720,787
32,597,406
2,047,587,527
50,629,475,371
3,716,559,247
1,163,125,512
79,885,874
58,121,048
5,017,691,681

11,096,607,972
1,287,791,017
2,805,343,254
310,527,799
28,641,899
1,892,605,730
58,239,767,525
1,743,925,943
1,514,736,332
(71,684,020)
46,342,763
3,233,321,018

80,885,393
44,840,215
4,886,799,677
778,648,237
4,108,151,440

85,256,740
51,810,128
3,093,261,020
443,469,914
2,649,791,106

80,885,393
44,840,215
4,891,966,073
778,648,237
4,113,317,836

85,256,740
51,810,128
3,096,254,150
443,469,914
2,652,784,236

4,108,203,104
(51,664)
4,108,151,440

2,649,821,037
(29,931)
2,649,791,106

4,113,317,836

2,652,784,236

2.41

1.56

2.42

1.57

2.41

1.56

2.41

1.56

10.8
30

42
16.2

กำรแบ่ งปันกำไรสำหรับปี :
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ฯ
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ฯ
กาไรต่อหุ้นปรับลด
กาไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

34

บริษทั กรุ งเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

กำไรสำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง :
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
บวก (หัก): ภาษีเงินได้
16.2
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิ จากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง :
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
บวก (หัก): ภาษีเงินได้
16.2
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจำกภำษีเงินได้
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำรแบ่ งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี :
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ฯ
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557
(ปรับปรุ งใหม่)

2558

2557
(ปรับปรุ งใหม่)

4,108,151,440

2,649,791,106

4,113,317,836

2,652,784,236

(1,940,765,522)
388,153,104

1,434,150,869
(286,830,174)

(1,940,765,522)
388,153,104

1,434,150,869
(286,830,174)

(1,552,612,418)

1,147,320,695

(1,552,612,418)

1,147,320,695

(1,185,657)
230,977

14,914,959
(2,982,992)

(1,154,886)
230,977

14,914,959
(2,982,992)

(954,680)
(1,553,567,098)
2,554,584,342

11,931,967
1,159,252,662
3,809,043,768

(923,909)
(1,553,536,327)
2,559,781,509

11,931,967
1,159,252,662
3,812,036,898

2,554,636,006
(51,664)
2,554,584,342

3,809,073,699
(29,931)
3,809,043,768

2,559,781,509

3,812,036,898

บริษทั กรุ งเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2558
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
รายได้จากการลงทุนอื่น
รายได้อื่น
เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เกิดขึ้นระหว่างปี
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายอื่น
ภาษีเงินได้นิติบคุ คล
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไป
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อบริ ษทั ย่อย
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2557

2558

2557

43,900,198,357 50,651,531,427 43,900,198,357 50,651,531,427
8,772,717,817
7,367,636,058
8,772,717,817
7,367,636,058
1,114,362,302
962,510,779
1,114,362,302
962,510,779
2,986,791,664
2,275,022,192
2,986,791,664
2,275,022,192
55,369,354
42,803,671
55,369,354
42,803,671
(15,023,217,913) (11,951,485,531) (15,023,217,913) (11,951,485,531)
(2,842,199,218) (2,816,684,021) (2,842,199,218) (2,816,684,021)
(391,682,722)
(408,774,526)
(391,682,722)
(408,774,526)
(2,251,936,345) (1,595,383,679) (2,262,017,793) (1,595,383,679)
(106,460,923)
(132,023,166)
(106,460,923)
(139,775,503)
(1,247,881,082) (2,005,116,745) (1,247,881,082) (2,005,116,745)
34,966,061,291 42,390,036,459 34,955,979,843 42,382,284,122

13,419,235,508
1,654,919,162
6,131,050,900
5,867,390
21,211,072,960

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

13,419,235,508
1,654,919,162
6,131,050,900
5,867,390
21,211,072,960

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

(36,334,651,769) (42,822,278,778) (36,334,651,769) (42,822,278,778)
(2,688,230,661) (1,896,037,957) (2,688,230,661) (1,896,037,957)
(14,347,606,616) (5,055,050,900) (14,347,606,616) (5,055,050,900)
(247,422,204)
(126,074,317)
(247,422,204)
(126,074,317)
(3,660,000)
(53,617,911,250) (49,903,101,952) (53,617,911,250) (49,899,441,952)
(32,406,838,290) (36,529,444,987) (32,406,838,290) (36,525,784,987)

บริษทั กรุ งเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
เงินสดรับเพิ่มทุนจากการเสนอขายให้กองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงานบริ ษทั
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ ้นจากการใช้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
เงินสดจ่ายจากการซื้อหลักทรัพย์โดยมีสญ
ั ญาซื้ อคืน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิใช้ ไปในจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิม่ ขึน้ สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันสิ้นปี

ข้ อมูลงบกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย
เงินลงทุนเผือ่ ขายเพิม่ ขึ้น (ลดลง) จากการวัดมูลค่า
สารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์เพิม่ ขึ้น
ลูกหนี้ขายเงินลงทุน
เจ้าหนี้ซ้ือเงินลงทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2558

2557

2558

2557

159,645,500
(1,324,674,752)
(1,165,029,252)
1,394,193,749
5,707,563,957
7,101,757,706
-

131,118,750
362
12,735,225
(950,000,000)
(678,072,805)
(1,484,218,468)
4,376,373,004
1,331,190,953
5,707,563,957
-

159,645,500
(1,324,674,752)
(1,165,029,252)
1,384,112,301
5,703,471,620
7,087,583,921
-

131,118,750
362
12,735,225
(950,000,000)
(678,072,805)
(1,484,218,468)
4,372,280,667
1,331,190,953
5,703,471,620
-

(1,940,765,522)
24,338,544
51,555,539
-

1,434,150,869
37,753,587
1,250,000
3,171,954

(1,940,765,522)
24,338,544
51,555,539
-

1,434,150,869
37,753,587
1,250,000
3,171,954

บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สาหรับงปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนทีเ่ ป็ นของผู้ถอื หุ้นบริษทั ฯ
องค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของเจ้าของ
ส่ วนเกินทุน
จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย
- สุ ทธิ จากภาษี
ยังไม่ได้จดั สรร
เงินได้

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

รวมส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ

ส่ วนของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยที่
ไม่มีอานาจ
ควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
หมายเหตุ และชาระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ

1,211,714,350
1,035,650
482,324,638
2,775,000

2,846,250,643
12,945,625
128,343,750

66,068,779
37,753,587
-

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

122,000,000
48,800,000
-

400,000,000
-

13,225,119,255
(48,800,000)
(482,324,638)
-

4,391,257,562
-

22,263,656,639
37,753,587
12,735,225
131,118,750

-

22,263,656,639
37,753,587
12,735,225
131,118,750

362
-

-

-

-

-

-

(678,072,805)

-

362
(678,072,805)

-

362
(678,072,805)

-

-

-

-

-

-

2,649,821,037

-

2,649,821,037

40,000
(29,931)

40,000
2,649,791,106

-

-

-

-

-

-

-

1,147,320,695

1,147,320,695

-

1,147,320,695

1,697,850,000
-

2,987,540,018
-

103,822,366
-

-

170,800,000
-

400,000,000
-

11,931,967
2,661,753,004
14,677,674,816
-

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

11,931,967
3,809,073,699
25,576,265,457
-

(29,931)
10,069
-

11,931,967
3,809,043,768
25,576,275,526
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
26
เพิม่ ทุนจากการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
จัดสรรกาไรเป็ นสารองตามกฎหมาย
เพิม่ หุน้ สามัญจากการจ่ายหุน้ ปั นผล
26
เพิม่ หุน้ สามัญจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด
เพิม่ หุน้ สามัญจากการเสนอขายให้แก่กองทุนสารอง
เลี้ยงชีพพนักงานบริ ษทั
เงินปั นผลจ่าย
27
การได้มาซึ่งส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมซึ่ง
อานาจควบคุมเปลี่ยนแปลง
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รวม

บริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ต่ อ)
สาหรับงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนทีเ่ ป็ นของผู้ถือหุ้นบริษทั ฯ

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
ส่วนเกิน
หมายเหตุ และชาระแล้ว
มูลค่าหุน้ สามัญ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เพิม่ ทุนจากการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ
โอนสารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เป็ นส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญจากการใช้
สิ ทธิ ใบสาคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ จากการใช้สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
เงินปันผลจ่าย
เพิม่ ทุนในส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมซึ่ง
อานาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
- สุทธิ จากภาษีเงินได้
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกินทุน
จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย
รวมส่วน
- สุทธิจากภาษี
ของผูถ้ ือหุน้
ยังไม่ได้จดั สรร
เงินได้
ของบริ ษทั ฯ

กาไรสะสม
สารองส่วนทุน เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้
จัดสรรแล้ว
จากการจ่าย
จากการใช้สิทธิ
โดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ ใบสาคัญแสดงสิทธิ สารองตามกฎหมาย สารองทัว่ ไป

ส่วนของผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยที่
ไม่มีอานาจ
ควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย

รวม

1,697,850,000
5,960,780

2,987,540,018
143,058,720

103,822,366
24,338,544
-

-

170,800,000
-

400,000,000
-

14,677,674,816
-

5,538,578,257
-

25,576,265,457
24,338,544
149,019,500

10,069
-

25,576,275,526
24,338,544
149,019,500

25

-

89,327,084

(89,327,084)

-

-

-

-

-

-

-

-

26
27

-

-

-

10,626,000
-

-

-

(1,324,674,753)

-

10,626,000
(1,324,674,753)

-

10,626,000
(1,324,674,753)

-

-

-

-

-

-

4,108,203,104

-

4,108,203,104

200,000
(51,664)

200,000
4,108,151,440

-

-

-

-

-

-

-

(1,552,612,418)

(1,552,612,418)

-

(1,552,612,418)

1,703,810,780
-

3,219,925,822
-

38,833,826
-

10,626,000
-

170,800,000
-

400,000,000
-

(954,680)
4,107,248,424
17,460,248,487
-

(1,552,612,418)
3,985,965,839
-

(954,680)
2,554,636,006
26,990,210,754
-

(51,664)
158,405
-

(954,680)
2,554,584,342
26,990,369,159
-

25, 26
25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ต่ อ)
สาหรับงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
จัดสรรกาไรเป็ นสารองตามกฎหมาย
เพิ่มหุ ้นสามัญจากการจ่ายหุ้นปันผล
เพิ่มหุ ้นสามัญจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด
เพิ่มหุ ้นสามัญจากการเสนอขายให้แก่กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
พนักงานบริ ษทั
เงินปั นผลจ่าย
กาไรสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

26

26

27

ทุนเรื อนหุ้นที่ออก
และชาระแล้ว

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

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

องค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของเจ้าของ
ส่ วนเกินทุน
จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย
- สุ ทธิจากภาษี
เงินได้

ยังไม่ได้จดั สรร

รวม

1,211,714,350
1,035,650
482,324,638
2,775,000

2,846,250,643
12,945,625
128,343,750

66,068,779
37,753,587
-

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

122,000,000
48,800,000
-

400,000,000
-

13,225,119,255
(48,800,000)
(482,324,638)
-

4,391,257,562
-

22,263,656,639
37,753,587
12,735,225
131,118,750

362
-

-

-

-

-

-

(678,072,805)
2,652,784,236

-

362
(678,072,805)
2,652,784,236

-

-

-

-

-

-

-

1,147,320,695

1,147,320,695

1,697,850,000
-

2,987,540,018
-

103,822,366
-

-

170,800,000
-

400,000,000
-

11,931,967
2,664,716,203
14,680,638,015
-

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

11,931,967
3,812,036,898
25,579,228,656
-

บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ต่ อ)
สาหรับงปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
25, 26
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
25
โอนสารองส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
เป็ นส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญจากการใช้
สิ ทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิรุ่นที่ 2
25
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ ้นจากการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 26
เงินปั นผลจ่าย
27
กาไรสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ทุนเรื อนหุ ้นที่ออก
และชาระแล้ว

สารองส่วนทุน
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
จากการจ่าย
จากการใช้สิทธิ
โดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

องค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของเจ้าของ
ส่ วนเกินทุน
จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย
- สุ ทธิจากภาษี
เงินได้

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
สารองทัว่ ไป

ยังไม่ได้จดั สรร

รวม

1,697,850,000
5,960,780

2,987,540,018
143,058,720

103,822,366
24,338,544
-

-

170,800,000
-

400,000,000
-

14,680,638,015
-

5,538,578,257
-

25,579,228,656
24,338,544
149,019,500

-

89,327,084
-

(89,327,084)
-

10,626,000
-

-

-

(1,324,674,753)
4,113,317,836

-

10,626,000
(1,324,674,753)
4,113,317,836

-

-

-

-

-

-

-

(1,552,612,418)

(1,552,612,418)

1,703,810,780
-

3,219,925,822
-

38,833,826
-

10,626,000
-

170,800,000
-

400,000,000
-

(923,909)
4,112,393,927
17,468,357,189
-

(1,552,612,418)
3,985,965,839
-

(923,909)
2,559,781,509
26,998,319,456
-

บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557
1.

ข้ อมูลบริษัทฯ
บริ ษทั กรุ งเทพประกันชี วิต จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด ซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลำเนำ
ในประเทศไทย โดยมีบริ ษทั นิปปอนไลฟ์ อินชัวรันส์ ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศญี่ปุ่นเป็ น
ผูถ้ ื อหุ ้น รำยใหญ่ ธุ รกิ จหลักของบริ ษ ทั ฯคือ กำรรับ ประกันชี วิต ที่ อยู่ตำมที่ จดทะเบี ยนของบริ ษ ทั ฯอยู่ที่
23/115-121 รอยัลซิ ต้ ีอเวนิว ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุ งเทพมหำนคร

2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน

2.1 เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ จดั ทำขึ้ นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่กำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชี พบัญชี พ.ศ.
2547 และจัดทำขึ้ นตำมวิธีกำรบัญชี เกี่ ยวกับ กำรประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องซึ่ ง
กำหนดโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบธุ รกิจประกันภัย (“คปภ.”) กำรแสดง
รำยกำรในงบกำรเงินได้จดั ทำขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบ
ธุ รกิจประกันภัย ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2553
งบกำรเงิ น ฉบับ ภำษำไทยเป็ นงบกำรเงิ น ฉบับ ที่ บ ริ ษ ัท ฯใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิ น ฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงิ นนี้ ได้จดั ทำขึ้ นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุ นเดิ มเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่ นในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินข้อที่ 4 เรื่ อง สรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
2.2 เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
(ก) งบกำรเงินรวมนี้ ได้จดั ทำขึ้นโดยรวมงบกำรเงิ นของบริ ษทั กรุ งเทพประกันชี วิต จำกัด (มหำชน) และ
บริ ษทั ย่อย ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั บีแอลเอ อันชัวรันส์
โบรกเกอร์ จากัด

ลักษณะธุรกิจ

นายหน้าประกันวินาศภัย

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ไทย

สัดส่วนการถือหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
ร้อยละ
ร้อยละ
99
99

1

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

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ที่ เริ่ ม มี ผ ลบัง คับ ในปี บัญ ชี ปั จ จุ บ ัน และที่ จ ะมี ผ ลบัง คับ ในอนำคตมี
รำยละเอียดดังนี้
(ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2557) และฉบับใหม่ที่ออก
โดยสภำวิชำชี พบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม
2558 มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้
มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ ง
ถ้อยคำและคำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี กบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของ
บริ ษัท ฯ อย่ ำ งไรก็ ต ำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ตำมที่ ก ล่ ำ วข้ ำ งต้น บำงฉบับ มี ก ำร
เปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญซึ่ งสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
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มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงำน
มำตรฐำนฉบับปรับปรุ งนี้ กำหนดให้กิจกำรต้องรับรู ้ รำยกำรกำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม
หลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยทันทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในขณะที่มำตรฐำนฉบับเดิมอนุ ญำตให้
กิจกำรเลือกรับรู ้รำยกำรดังกล่ำวทันทีในกำไรขำดทุน หรื อในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อทยอยรับรู ้
ในกำไรขำดทุนก็ได้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เปลี่ ยนแปลงกำรรับรู ้ รำยกำรกำไรขำดทุ นจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิ ตศำสตร์ ประกันภัยในปี ปั จจุบนั จำกกำรรับรู ้ทนั ที ในกำไรหรื อขำดทุนไปเป็ นรับรู ้ ทนั ทีในกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและได้ทำกำรปรับปรุ งรำยกำรของปี ปั จจุบนั และปรับย้อนหลังงบกำรเงินปี ก่อนที่
นำมำแสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเที ยบเสมือนว่ำบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้นโยบำยบัญชี น้ ี มำตั้งแต่แรก
ผลสะสมของกำรเปลี่ ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี ดงั กล่ ำวแสดงอยู่ในหมำยเหตุ ประกอบงบกำรเงิ น
ข้อ 4
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบกำรเงินรวม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดทำงบกำรเงินรวม โดย
ใช้แทนเนื้ อหำเกี่ยวกับกำรบัญชี สำหรับงบกำรเงินรวมที่เดิมกำหนดอยูใ่ นมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่
27 เรื่ อง งบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร มำตรฐำนฉบับนี้ เปลี่ ยนแปลงหลักกำรเกี่ ยวกับ
กำรพิจำรณำว่ำผูล้ งทุนมีอำนำจกำรควบคุมหรื อไม่ กล่ำวคือ ภำยใต้มำตรฐำนฉบับนี้ ผลู ้ งทุนจะถือว่ำ
ตนควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนได้ หำกตนมีสิทธิ ได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจกำรที่
เข้ำ ไปลงทุ น และตนสำมำรถใช้ อ ำนำจในกำรสั่ ง กำรกิ จ กรรมที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ จ ำนวนเงิ น
ผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้วำ่ ตนจะมีสัดส่ วนกำรถือหุ ้นหรื อสิ ทธิ ในกำรออกเสี ยงโดยรวมน้อยกว่ำกึ่ ง
หนึ่ งก็ตำม กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนี้ ส่งผลให้ฝ่ำยบริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจอย่ำงมำกในกำรทบทวนว่ำ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอำนำจควบคุมในกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรื อไม่และจะต้องนำบริ ษทั ใดในกลุ่ม
กิจกำรมำจัดทำงบกำรเงินรวมบ้ำง
กำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรนี้ไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนได้ เสี ยในกิจกำรอืน่
มำตรฐำนฉบับนี้ กำหนดเรื่ องกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่ วนได้เสี ยของกิจกำรในบริ ษทั ย่อย กำร
ร่ วมกำรงำน บริ ษทั ร่ วม รวมถึงกิจกำรที่มีโครงสร้ำงเฉพำะตัว มำตรฐำนฉบับนี้ จึงไม่มีผลกระทบทำง
กำรเงินต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย

3

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มำตรฐำนฉบับนี้ กำหนดแนวทำงเกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมและกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรวัด
มูลค่ำยุติธรรม กล่ำวคือ หำกกิจกำรต้องวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินใดตำมข้อกำหนด
ของมำตรฐำนที่ เกี่ ยวข้องอื่ น กิ จกำรจะต้องวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นตำมหลักกำรของมำตรฐำนฉบับนี้
และใช้วธิ ี เปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปในกำรรับรู ้ผลกระทบจำกกำรเริ่ มใช้มำตรฐำนนี้
มำตรฐำนฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
(ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ ะมีผลบังคับในอนำคต
ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั สภำวิชำชี พบัญชี ได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง
(ปรับ ปรุ ง 2558) และฉบับ ใหม่ รวมถึ งแนวปฏิ บตั ิทำงบัญชี จำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้
ส ำหรั บ งบกำรเงิ นที่ มี รอบระยะเวลำบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อหลังวัน ที่ 1 มกรำคม 2559 มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิ นระหว่ำงประเทศ ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษ ทั ฯเชื่ อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่ดงั กล่ำวจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินเมื่อ
นำมำถือปฏิบตั ิ ยกเว้นมำตรฐำนดังต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สั ญญำประกันภัย
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4 มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อกำหนดรำยงำนทำงกำรเงิ นสำหรั บ
สัญญำประกันภัยที่ ออกโดยกิ จกำรใดๆ จนกว่ำโครงกำรระยะที่ สองของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินเกี่ยวกับสัญญำประกันภัยจะแล้วเสร็ จ ทั้งนี้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินนี้ มีขอ้ กำหนดให้
มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลโดยระบุและอธิ บำยถึงจำนวนเงินที่เกี่ ยวเนื่ องกับสัญญำประกันภัยในงบกำรเงิ น
ของผูร้ ับประกันภัยและไม่อนุ ญำตให้มีกำรบันทึกสำรองค่ำสิ นไหมทดแทนที่อำจจะเกิ ดขึ้นสำหรับ
เหตุกำรณ์ที่ยงั มิได้เกิดขึ้น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน และกำหนดให้มีกำรทดสอบควำมเพียงพอ
ของหนี้ สินจำกสัญญำประกันภัยที่ บนั ทึ กแล้วและกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ประกันภัย
ทั้งนี้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับดังกล่ำว มีกำรยกเว้นข้อกำหนดบำงประกำรที่กำหนดให้
ผูร้ ับประกันภัยปฏิบตั ิในมำตรฐำนกำรรำยงำนฉบับอื่นเป็ นกำรชัว่ ครำว ซึ่ งรวมถึงข้อกำหนดที่ให้ผรู้ ับ
ประกันภัยพิจำรณำกรอบในกำรเลือกนโยบำยบัญชีสำหรับสัญญำประกันภัย
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯอยูร่ ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินสำหรับปี ที่เริ่ มใช้
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4.

ผลสะสมจำกกำรเปลีย่ นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเนื่องจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำถือ
ปฏิบัติ
ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี ที่สำคัญตำมที่กล่ำวในหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3 เนื่องจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ ใหม่และฉบับปรับปรุ ง
มำถือปฏิบตั ิ
จำนวนเงิ นของรำยกำรปรับปรุ งที่มีผลกระทบต่อรำยกำรในงบกำไรขำดทุนและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
มีดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
งบกำไรขำดทุน
กำไรขำดทุน:
ผลกำไรจำกกำรประมำณตำมหลักคณิ ตศำสตร์ลดลง
กำไรสำหรับปี ลดลง
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
ผลกำไรจำกกำรประมำณตำมหลักคณิ ตศำสตร์เพิ่มขึ้น
กำไรเบ็ดเสร็ จอื่นเพิ่มขึ้น
กำไรต่ อหุ้น (บำท)
กำไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำนลดลง
กำไรต่อหุน้ ปรับลดลดลง
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14,915
11,932

14,915
11,932
0.007
0.007

สรุ ปนโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ

5.1 กำรรับรู้ รำยได้
(ก) เบี้ยประกันภัย
กรณี เบี้ยประกันภัยรับปี แรก รับรู้เป็ นรำยได้หลังจำกหักเบี้ยประกันภัยต่อและส่ งคืนตั้งแต่วนั ที่ที่มีผล
บังคับใช้ในกรมธรรม์ และกรณี เบี้ยประกันภัยปี ต่อมำรับรู้เป็ นรำยได้หลังจำกหักเบี้ยประกันภัยต่อและ
ส่ งคืนโดยจะรับรู ้เมื่อถึงกำหนดชำระเฉพำะเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ที่มีผลบังคับใช้อยู่ ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน
(ข) ดอกเบี้ยและเงินปั นผลรับจำกเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์ คงค้ำงโดยคำนึ งถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ ง เงินปั นผลรับถือ
เป็ นรำยได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในกำรรับเงินปั นผล
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(ค) ดอกเบี้ยรับจำกเงินให้กยู้ มื
ดอกเบี้ ยรับถื อเป็ นรำยได้ตำมระยะเวลำของเงิ นให้กู้ยืมโดยคำนวณจำกยอดเงิ นต้นที่ คงค้ำง ยกเว้น
ส่ วนของรำยได้ดอกเบี้ยที่คำ้ งชำระเกินกว่ำ 6 เดือนใช้เกณฑ์เงินสด
(ง) กำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน
กำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนถือเป็ นรำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำย ณ วันที่ที่เกิดรำยกำร
5.2 กำรรับรู้ ค่ำใช้ จ่ำย
(ก) เบี้ยประกันภัยต่อจ่ำย
เบี้ ย ประกัน ภัย ต่ อ จ่ ำ ยจำกกำรเอำประกัน ภัย ต่ อ รั บ รู ้ เป็ นค่ ำ ใช้จ่ำ ยเมื่ อ ได้โ อนควำมเสี่ ย งจำกกำร
ประกันภัยให้บริ ษทั รับประกันภัยต่อแล้ว
(ข) ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยทันทีในปี บัญชีที่เกิดรำยกำร
(ค) ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทน
ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทนประกอบด้วย ค่ำสิ นไหมทดแทน
และค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรจัด กำรค่ ำ สิ น ไหมทดแทนจำกกำรรั บ ประกัน ภัย ซึ่ งแสดงตำมมู ล ค่ ำ ของ
ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ ยวข้องและรำยกำรปรับปรุ งค่ำสิ นไหมของงวดปั จจุบนั และ
งวดก่อนที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี หักด้วยค่ำสิ นไหมรับคืนจำกกำรเอำประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง
ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทนจำกกำรรับประกันภัยจะรับรู ้ เมื่ อ
ได้รับแจ้งจำกผูเ้ อำประกันภัยตำมจำนวนที่ ผูเ้ อำประกันภัยแจ้ง และโดยกำรประมำณกำรของฝ่ ำย
บริ หำร มูลค่ำประมำณกำรสิ นไหมทดแทนสู งสุ ดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
(ง) เงินจ่ำยตำมกรมธรรม์ประกันชีวติ
เงินจ่ำยตำมกรมธรรม์ประกันชีวิตบันทึกเมื่อได้รับแจ้งหรื อเมื่อผลประโยชน์ครบกำหนดตำมเงื่อนไข
ในกรมธรรม์
(จ) ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่นและค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่นและค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง
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5.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพคล่อง
สู งซึ่ งมีกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน นับจำกวันที่ได้มำและไม่มีขอ้ จำกัดในกำรเบิกใช้
5.4 เบีย้ ประกันภัยค้ ำงรับและค่ ำเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
เบี้ยประกันภัยค้ำงรับแสดงตำมมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ โดยบริ ษทั ฯบันทึกค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสำหรับผล
ขำดทุ น โดยประมำณที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ นจำกกำรเก็ บ เงิ น ค่ ำ เบี้ ยประกั น ภัย ค้ ำ งรั บ ไม่ ไ ด้ ซึ่ งพิ จ ำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและตำมสถำนะปั จจุบนั ของเบี้ยประกันภัยค้ำงรับ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
สำหรับกรมธรรม์ประเภทรำยบุคคลที่มีมูลค่ำเงินสดเกินกว่ำเบี้ยประกันภัยค้ำงรับและเกินกำหนดชำระจำก
ระยะเวลำที่บริ ษทั ผ่อนผันให้แก่ลูกค้ำ เบี้ยประกันภัยค้ำงรับดังกล่ำวจะถูกชำระโดยอัตโนมัติจำกกำรอนุ มตั ิ
ให้กยู้ มื โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน
5.5 สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่ อและเจ้ ำหนีบ้ ริษัทประกันภัยต่ อ
(ก) สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อแสดงตำมจำนวนเงินค้ำงรับจำกกำรประกันภัยต่อ และสำรองประกันภัย
ส่ วนที่เรี ยกคืนจำกกำรประกันภัยต่อ
เงินค้ำงรับจำกบริ ษทั ประกันภัยต่อประกอบด้วยค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จค้ำงรับ ค่ำสิ นไหมทดแทนค้ำงรับ
และรำยกำรค้ำงรับอื่น ๆ จำกบริ ษทั ประกันภัยต่อยกเว้นเบี้ยประกันภัยต่อค้ำงรับ หักค่ำเผื่อหนี้ สงสัย
จะสู ญ โดยบริ ษทั ฯบันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญสำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำร
เก็บเงิ นไม่ได้ ซึ่ งพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ กำรเก็บเงิน และตำมสถำนะปั จจุบนั ของเงินค้ำงรับจำก
บริ ษทั ประกันภัยต่อ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
สำรองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจำกกำรประกันภัยต่อประมำณขึ้นโดยอ้ำงอิงจำกสัญญำประกันภัยต่อ
ที่เกี่ยวข้องของสำรองเบี้ ยประภันภัย และสำรองค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำสิ นไหมทดแทนค้ำงจ่ำย
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคำนวณสำรองประกันภัย
(ข) เจ้ำหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ
เจ้ำหนี้ บริ ษ ัท ประกัน ภัย ต่ อ แสดงตำมจำนวนเงิ น ค้ำงจ่ ำ ยจำกกำรประกัน ภัย ต่ อ ซึ่ งประกอบด้วย
เบี้ ยประกันภัยต่อค้ำงจ่ำย และรำยกำรค้ำงจ่ำยอื่ น ๆ ให้กบั บริ ษทั ประกันภัยต่อ ยกเว้นค่ำสิ นไหม
ทดแทน
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บริ ษทั ฯแสดงรำยกำรประกันภัยต่อด้วยยอดสุ ทธิ ของกิจกำรเดียวกัน (สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อหรื อ
เจ้ำหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ) เมื่อเข้ำเงื่อนไขกำรหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้
(1) บริ ษทั ฯมีสิทธิ ตำมกฎหมำยในกำรนำจำนวนที่รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินมำหักกลบลบกัน และ
(2) บริ ษทั ฯตั้งใจที่จะรับหรื อจ่ำยชำระจำนวนที่รับรู ้ไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจที่
จะรับประโยชน์จำกสิ นทรัพย์ในเวลำเดียวกับที่จ่ำยชำระหนี้สิน
5.6 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯวัดมูลค่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตำมกำรจัดประเภทเงินลงทุน ดังต่อไปนี้
(ก) เงินลงทุนเพื่อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนบันทึกใน
ส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
(ข) เงิ นลงทุ นเผื่อขำยแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนบันทึก
รับรู้ ในส่ วนของกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่น และจะโอนไปรับรู้ ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อได้
จำหน่ำยเงินลงทุนนั้นออกไป
(ค) เงิ นลงทุนในตรำสำรหนี้ ที่จะถื อจนครบกำหนดแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุ นตัดจำหน่ ำย บริ ษทั ฯตัด
บัญชี ส่วนเกิ น/รับรู้ ส่วนต่ ำกว่ำมูลค่ำตรำสำรหนี้ ตำมอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ซึ่ งจำนวนที่ตดั จำหน่ ำย/
รับรู้น้ ี จะแสดงเป็ นรำยกำรปรับกับดอกเบี้ยรับ ตรำสำรหนี้ จดั เป็ นประเภทเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ ที่จะ
ถื อจนครบกำหนดเมื่ อบริ ษทั ฯมี ควำมตั้งใจแน่ วแน่ และมี ค วำมสำมำรถที่ จะถื อไว้จนครบก ำหนด
ไถ่ถอน
(ง) เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยูใ่ นควำมต้องกำรของตลำดถื อเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่ งแสดงในรำคำ
ทุนสุ ทธิ จำกค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
(จ) เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน
มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดคำนวณจำกรำคำเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทำกำร
สุ ดท้ำยของปี ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่ วนมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหนี้ คำนวณโดยใช้อตั รำ
ผลตอบแทนหรื อรำคำที่ประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ ไทย มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณ
จำกมูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ ของหน่วยลงทุน
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บริ ษทั ฯบันทึกรำยกำรซื้ อขำยเงินลงทุนตำมเกณฑ์วนั ที่เกิดรำยกำร (Trade date accounting)
เมื่อมีกำรจำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับต้นทุนของเงินลงทุนจะถูกบันทึก
รับรู้เป็ นรำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน บริ ษทั ฯใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรคำนวณ
ต้นทุนของเงินลงทุน
5.7 เงินให้ ก้ ยู มื และค่ ำเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
เงินให้กยู้ ืมแสดงตำมมูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับ บริ ษทั ฯบันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญจำกผลขำดทุนโดยประมำณ
ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บหนี้ ไม่ได้ ซึ่ งพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บหนี้ กำรวิเครำะห์อำยุหนี้ และรำคำ
ประเมินของหลักประกันของลูกหนี้แต่ละรำยในปั จจุบนั
5.8 ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อ
กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ คำนวณจำกรำคำทุนของสิ นทรัพย์น้ นั โดยวิธีเส้ นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณของสิ นทรัพย์หรื ออำยุของสัญญำเช่ำดังต่อไปนี้
อำคำร
อำคำรชุด
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำ
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ

-

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

ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยูใ่ นส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดินและงำนระหว่ำงก่อสร้ำง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ ำยสิ นทรัพย์หรื อคำดว่ำ
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ ำยสิ นทรัพย์ รำยกำรผลกำไรหรื อ
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรำยกำร
สิ นทรัพย์น้ นั ออกจำกบัญชี
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5.9 ค่ ำควำมนิยม
บริ ษทั ฯบันทึกมูลค่ำเริ่ มแรกของค่ำควำมนิ ยมในรำคำทุน ซึ่ งเท่ำกับต้นทุนกำรรวมธุ รกิจส่ วนที่สูงกว่ำมูลค่ำ
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มำ หำกมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มำสู งกว่ำต้นทุนกำรรวมธุ รกิจ
บริ ษทั ฯจะรับรู ้ส่วนที่สูงกว่ำนี้เป็ นกำไรในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนทันที
บริ ษทั ฯแสดงค่ำควำมนิ ยมตำมรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสมและจะทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำม
นิยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตำมที่มีขอ้ บ่งชี้ของกำรด้อยค่ำเกิดขึ้น
บริ ษทั ฯจะรั บ รู ้ ข ำดทุ นจำกกำรด้อยค่ำในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุ น และบริ ษ ทั ฯไม่ส ำมำรถกลับ บัญ ชี
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำได้ในอนำคต
5.10 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตนและค่ ำตัดจำหน่ ำย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุ
กำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะมีกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวเมื่อมี
ข้อบ่งชี้ ว่ำสิ นทรั พย์น้ ันเกิ ดกำรด้อยค่ำ บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจำหน่ ำยและ
วิธีกำรตัดจำหน่ ำยของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำย
ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัด คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอำยุกำรให้ประโยชน์ 3 ปี
5 ปี และ 10 ปี
5.11 อสั งหำริมทรัพย์ เพือ่ กำรลงทุน
บริ ษทั ฯบันทึกมูลค่ำเริ่ มแรกของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุ นตำมรำคำทุนซึ่ งรวมต้นทุนกำรทำรำยกำร
ภำยหลังกำรรับรู ้กำรเริ่ มแรก บริ ษทั ฯจะบันทึกอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำ
สะสมและค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน ซึ่ งคำนวณ
โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนโดยประมำณ 20 ปี ค่ำเสื่ อมรำคำของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนรับรู ้
เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
บริ ษทั ฯรับรู ้ผลต่ำงระหว่ำงจำนวนเงินที่ได้รับสุ ทธิ จำกกำรจำหน่ำยกับมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ในส่ วน
ของกำไรหรื อขำดทุนในปี ที่ตดั รำยกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนออกจำกบัญชี
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5.12 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์หรื อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน หำกมีขอ้ บ่งชี้ วำ่ สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวอำจด้อยค่ำ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู้
ขำดทุ น จำกกำรด้อยค่ ำ เมื่ อ มู ล ค่ ำ ที่ ค ำดว่ำจะได้รับ คื น ของสิ น ทรั พ ย์มี มู ล ค่ ำต่ ำกว่ำมู ล ค่ ำ ตำมบัญ ชี ข อง
สิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึง มูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
5.13 สำรองประกันชีวติ
ส ำรองประกัน ชี วิต เป็ นยอดส ำรองสะสมตั้ง แต่ เริ่ ม ท ำประกัน ถึ ง วัน สิ้ น รอบระยะเวลำรำยงำนส ำหรั บ
กรมธรรม์ที่ มีผ ลบังคับ อยู่ ส ำรองดังกล่ ำวตั้งขึ้ นส ำหรั บ ชดใช้ค่ ำสิ น ไหมทดแทนและผลประโยชน์ตำม
กรมธรรม์ที่ ป ระมำณว่ำจะเกิ ดขึ้ นในอนำคตจำกกรมธรรม์ป ระกันชี วิตที่ มี ผลบังคับ อยู่ท้ งั หมด บริ ษ ทั ฯ
คำนวณสำรองประกันชี วิตภำยใต้สัญญำประกันภัยระยะยำวโดยอ้ำงอิ งตำมวิธีสำรองเบี้ ยประกันภัยสุ ทธิ
ชำระคงที่ (Net Level Premium Reserve or NPV) ซึ่ งเป็ นวิธีกำรทำงคณิ ตศำสตร์ ป ระกันภัยรวมกับสำรอง
เพิ่มเติมสำหรับควำมเสี่ ยงจำกกำรที่สมมติฐำนที่ใช้ในกำรคำนวณแตกต่ำงไปจำกประสบกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง
อีกร้อยละ 4 ของเงินสำรองตำมวิธีเบี้ยประกันภัยสุ ทธิ ชำระคงที่ ข้อสมมติหลักที่ใช้เกี่ยวข้องกับอัตรำมรณะ
อัตรำเจ็บป่ วย อำยุและอัตรำคิดลด
ทุกสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯได้ประเมินควำมเพียงพอของสำรองประกันชี วติ โดยกำรเปรี ยบเทียบ
มูลค่ำทำงบัญชีกบั มูลค่ำปั จจุบนั ของประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคต โดยใช้สมมติฐำนที่เป็ นปั จจุบนั
มูลค่ำที่ตอ้ งปรับปรุ งจะรับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน
5.14 ผลประโยชน์ ตำมกรมธรรม์ ค้ำงจ่ ำย
ผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์คำ้ งจ่ำยบันทึกเมื่อได้รับแจ้งหรื อเมื่อเข้ำเงื่อนไขในกรมธรรม์
5.15 สำรองค่ ำสิ นไหมทดแทนและค่ ำสิ นไหมทดแทนค้ ำงจ่ ำย
ค่ำสิ นไหมทดแทนค้ำงจ่ำยบันทึกตำมจำนวนที่จะจ่ำยโดยประมำณกำรค่ำสิ นไหมทดแทนที่ได้รับแจ้งแต่ยงั
ไม่ได้ชำระ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนตำมข้อมูลที่ มีในช่ วงเวลำดังกล่ ำว นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯยังได้
พิจำรณำประมำณกำรสำรองค่ำสิ นไหมทดแทนค้ำงจ่ำยสำหรับควำมเสี ยหำยที่เกิ ดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับ
แจ้งจำกผูเ้ อำประกันภัย ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน (Incurred but not reported: IBNR) ซึ่ งคำนวณโดย
วิธีก ำรทำงคณิ ตศำสตร์ ป ระกันภัย มู ล ค่ ำประมำณกำรสิ นไหมทดแทนสู งสุ ดจะไม่ เกิ นทุ นประกันของ
กรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
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5.16 สำรองเบีย้ ประกันภัย
สำรองเบี้ยประกันภัยประกอบด้วย สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้ และสำรองควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั
ไม่สิ้นสุ ด
(ก) สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯบันทึกสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้สำหรับกำร
ประกันภัยสำหรับสัญญำระยะสั้นเพิ่มเติมและกำรประกันภัยกลุ่มโดยคำนวณจำกเบี้ยประกันภัยสุ ทธิ
สำหรับปี โดยวิธีเฉลี่ยรำยเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่ วนยีส่ ิ บสี่ )
(ข) สำรองควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด
สำรองควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด เป็ นจำนวนเงินที่บริ ษทั ฯจัดสำรองไว้เพื่อชดใช้ค่ำสิ นไหมทดแทน
ที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ นในอนำคตส ำหรั บ กำรประกั น ภัย ที่ ย ัง มี ผ ลบัง คับ อยู่ ซึ่ งค ำนวณโดยวิ ธี ก ำรทำง
คณิ ตศำสตร์ ประกันภัย บริ ษทั ฯใช้กำรประมำณกำรที่ดีที่สุดของค่ำสิ นไหมทดแทนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ในระยะเวลำเอำประกันที่เหลืออยู่ โดยอ้ำงอิงจำกข้อมูลในอดีต
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯจะเปรี ยบเที ยบมูลค่ำของสำรองควำมเสี่ ยงภัยที่ ยงั ไม่สิ้นสุ ดกับ
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้ หำกมูลค่ำของสำรองควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดสู งกว่ำสำรอง
เบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้ บริ ษทั ฯจะรับรู ้ส่วนต่ำงและแสดงรำยกำรสำรองควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่
สิ้ นสุ ดในงบกำรเงิน
5.17 ผลประโยชน์ พนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้ นของพนักงำน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ เงินเดื อน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงิ นสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อ
เกิดรำยกำร
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำนและผลประโยชน์ ระยะยำวอืน่ ของพนักงำน
โครงกำรสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงำน
จ่ำยสะสมและเงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ
ได้แยกออกจำกสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ำยสมทบกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร
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โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี ภำระส ำหรั บ เงิ นชดเชยที่ ตอ้ งจ่ำยให้แก่ พ นัก งำนเมื่ อออกจำกงำนตำมกฎหมำย
แรงงำน และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนักงำนอื่น ๆ ซึ่ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถื อว่ำเงิ นชดเชยดังกล่ำว
เป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน นอกจำกนั้น บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดให้มี
โครงกำรผลประโยชน์ ระยะยำวอื่ นของพนักงำน ได้แก่ โครงกำรเงิ นรำงวัลกำรปฏิ บ ตั ิ งำนครบกำหนด
ระยะเวลำ
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อยค ำนวณหนี้ สิ น ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ห ลัง ออกจำกงำนของพนัก งำนและ
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit
Method) โดยได้ทำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย สำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย สำหรับโครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอื่นของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
กำรจ่ ำยโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
โครงกำรออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่ พนักงำนบริ ษทั ฯ เริ่ มรับรู ้ เป็ นค่ำใช้จ่ำยในวันให้สิทธิ ตำมมูลค่ำ
ยุติธรรมของหลักทรัพย์ที่ออกให้ ณ วันที่ให้สิทธิ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรื อขำดทุนตลอด
ระยะเวลำที่พนักงำนได้รับสิ ทธิ และในขณะเดียวกันบันทึกเป็ นส่ วนเพิม่ ในรำยกำร “สำรองส่ วนทุนจำกกำร
จ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์” ในส่ วนของเจ้ำของ โดยบริ ษทั ฯจะโอนรับรู้ “สำรองส่ วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้
หุน้ เป็ นเกณฑ์” ไปเป็ น “ส่ วนเกินมูลค่ำหุ น้ ” เมื่อมีกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ ตำมสัดส่ วนของกำรใช้สิทธิ
5.18 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมำณกำรหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่อภำระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมำจำกเหตุกำรณ์
ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะเสี ยทรัพยำกรเชิ ง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภำระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพัน
นั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
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5.19 สั ญญำเช่ ำระยะยำว
สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่ำถื อเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของ
สิ นทรัพ ย์ที่เช่ ำหรื อมูลค่ำปั จจุบ นั สุ ทธิ ของจำนวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ำยตำมสั ญญำเช่ ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ ำกว่ำ
ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยำว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึก
ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สิ นทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่ อม
รำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที่เช่ำหรื ออำยุสัญญำเช่ำแล้วแต่ระยะเวลำใดจะต่ำกว่ำ
สัญญำเช่ ำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้กบั ผูเ้ ช่ ำถือเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำน จำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนรับรู ้ เป็ นค่ำใช้จ่ำยใน
ส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
5.20 เงินตรำต่ ำงประเทศ
บริ ษ ทั ฯแสดงงบกำรเงิ น รวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรเป็ นสกุล เงิ น บำท ซึ่ งเป็ นสกุล เงิน ที่ ใช้ในกำร
ดำเนินงำนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รำยกำรต่ำง ๆ ของแต่ละกิจกำรที่รวมอยูใ่ นงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำ
ด้วยสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น
รำยกำรที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำรสิ นทรัพย์
และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งอยูใ่ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ
วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
กำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
5.21 ภำษีเงินได้
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนั ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่วยงำนจัดเก็บภำษีของ
รัฐ โดยคำนวณจำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
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ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึ กภำษี เงิ นได้รอตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชี ของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ ยวข้องนั้น
โดยใช้อตั รำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยรั บ รู ้ หนี้ สิ นภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ข องผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ ตอ้ งเสี ยภำษี ทุ ก
รำยกำร แต่รับรู ้สินทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หักภำษีรวมทั้งผลขำดทุ น
ทำงภำษี ที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำที่ มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมีกำไรทำง
ภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ ใช้หักภำษี และผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลำ
รำยงำนและจะทำกำรปรับ ลดมู ลค่ำตำมบัญชี ดังกล่ ำว หำกมี ควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยจะไม่มีกำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใช้
ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึ กภำษี เงิ นได้รอตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นหำกภำษี ที่เกิ ดขึ้ น
เกี่ยวข้องกับรำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของเจ้ำของ
5.22 ตรำสำรอนุพนั ธ์
สั ญญำซื้อขำยเงินตรำต่ ำงประเทศล่วงหน้ ำ
ลู ก หนี้ และเจ้ำ หนี้ ตำมสั ญ ญำซื้ อ ขำยเงิ น ตรำต่ ำงประเทศล่ วงหน้ำ จะถู ก แปลงค่ ำตำมอัตรำแลกเปลี่ ย น
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กำไรขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศดังกล่ำวจะ
ถูกบันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน ส่ วนเกิ นหรื อส่ วนลดที่เกิ ดขึ้นจำกกำรทำสัญญำจะถูกตัดจำหน่ ำย
ด้วยวิธีเส้นตรงตำมอำยุของสัญญำ
สั ญญำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ ำงประเทศ
ลูกหนี้ และเจ้ำหนี้ ตำมสัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศจะถูกแปลงค่ำตำมอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลำรำยงำน กำไรขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศดังกล่ำวจะถูกบันทึก
ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
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5.23 กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกจำกกำรขำยสิ นทรัพย์หรื อเป็ นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอน
หนี้ สิ นให้ผูอ้ ื่ นโดยรำยกำรดังกล่ ำวเป็ นรำยกำรที่ เกิ ดขึ้ นในสภำพปกติ ระหว่ำงผูซ้ ้ื อและผูข้ ำย (ผูร้ ่ วมใน
ตลำด) ณ วันที่วดั มูลค่ำ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้รำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำ
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำ
ด้วยมูล ค่ ำยุติธ รรม ยกเว้นในกรณี ที่ ไม่ มี ตลำดที่ มี ส ภำพคล่ องส ำหรั บ สิ น ทรั พ ย์ห รื อหนี้ สิ นที่ มี ล ัก ษณะ
เดียวกันหรื อไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมำณ
มูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิ คกำรประเมิ นมูลค่ำที่ เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่
สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบกำรเงิ น
แบ่งออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้ อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วำ่ จะเป็ นข้อมูลทำงตรงหรื อทำงอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำง
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัด
มูลค่ำยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ
5.24 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หมำยถึ ง บุ คคลหรื อกิ จกำรที่ มีอำนำจควบคุ ม
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หรื อถูกบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควบคุมไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยู่
ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบุคคลที่มีสิทธิ ออกเสี ยงโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม
ซึ่ งทำให้มีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำรหรื อพนักงำน
ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
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6.

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

6.1 สั ญญำเช่ ำ
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนหรื อสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรได้
ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้โอน
หรื อรับโอนควำมเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรื อไม่
6.2 ค่ ำเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี/้ เงินให้ ก้ ยู มื /เบีย้ ประกันภัยค้ ำงรับ
ในกำรประมำณค่ ำ เผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ ของลู ก หนี้ เงิ น ให้ กู้ยืม และเบี้ ย ประกัน ภัย ค้ำ งรั บ ฝ่ ำยบริ ห ำร
จำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้นจำกลูกหนี้ แต่ละรำย โดยคำนึ งถึ ง
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
6.3 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินที่บนั ทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่ไม่มีกำรซื้ อขำย
ในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซื้ อขำยคล่อง ฝ่ ำยบริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำ
ยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว โดยใช้เทคนิ คและแบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่ งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจำลองได้มำจำกกำรเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูใ่ นตลำด โดยคำนึงถึงควำมเสี่ ยงทำงด้ำนเครดิต (ทั้ง
ของบริ ษทั ฯ และคู่สัญญำ) สภำพคล่อง ข้อมูลควำมสัมพันธ์ และกำรเปลี่ ยนแปลงของมูลค่ำของเครื่ องมือ
ทำงกำรเงิ นในระยะยำว กำรเปลี่ ยนแปลงของสมมติ ฐำนที่ เกี่ ยวข้องกับตัวแปรที่ ใช้ในกำรคำนวณ อำจมี
ผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิ ดเผยลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
6.4 ค่ ำเผือ่ กำรด้ อยค่ ำของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนเผื่อขำยและเงินลงทุนทัว่ ไป เมื่อมูลค่ำยุติธรรม
ของเงินลงทุนดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระสำคัญและเป็ นระยะเวลำนำนหรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ของกำรด้อยค่ำ
กำรที่จะสรุ ปว่ำเงินลงทุนดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระสำคัญหรื อเป็ นระยะเวลำนำนหรื อไม่น้ นั จำเป็ นต้อง
ใช้ดุลยพินิจของฝ่ ำยบริ หำร
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6.5 ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรค ำนวณค่ ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุ ป กรณ์ ฝ่ ำยบริ ห ำรจำเป็ นต้องท ำกำรประมำณอำยุก ำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ในแต่ละช่ วงเวลำและ
บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั
ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์ รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
6.6 ค่ ำควำมนิยมและสิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
ในกำรบันทึกและวัดมูลค่ำของค่ำควำมนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบ
กำรด้อยค่ำในภำยหลัง ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณกำรกระแสเงิ นสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำก
สิ นทรัพย์ รวมทั้งกำรเลือกอัตรำคิดลดที่เหมำะสมในกำรคำนวณหำมูลค่ำปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนั้น ๆ
6.7 สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและ
ขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมีกำไรทำงภำษีใน
อนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้อง
ประมำณกำรว่ำบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควรรับรู ้ จำนวนสิ นทรัพย์ภำษีเงิ นได้รอตัดบัญชี เป็ นจำนวนเท่ำใด
โดยพิจำรณำถึงจำนวนกำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
6.8 สำรองประกันชีวติ
ส ำรองประกัน ชี วิตค ำนวณตำมวิธี ข องคณิ ต ศำสตร์ ป ระกัน ภัย ซึ่ งประมำณจำกข้อสมมติ ปั จจุ บ ัน หรื อ
ข้อสมมติที่กำหนดตั้งแต่วนั เริ่ มรับประกัน โดยสะท้อนถึ งกำรประมำณกำรที่ดีที่สุดตำมระยะเวลำในเวลำ
นั้น และปรับ เพิ่มด้วยควำมเสี่ ยงและค่ำกำรเบี่ ยงเบน โดยข้อสมมติ หลักที่ ใช้จะเกี่ ยวข้องกับอัตรำมรณะ
อัตรำกำรเจ็บป่ วย อำยุและอัตรำคิดลด กำรประมำณเงิ นสำรองดังกล่ำวต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ำยบริ หำรซึ่ ง
สะท้อนถึงประมำณกำรอย่ำงดีที่สุด ณ ขณะนั้น
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6.9 สำรองค่ ำสิ นไหมทดแทนและค่ ำสิ นไหมทดแทนค้ ำงจ่ ำย
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯต้องประมำณกำรสำรองค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำสิ นไหมทดแทน
ค้ำงจ่ำยโดยแยกพิจำรณำสองส่ วน คือ ส่ วนของค่ำสิ นไหมทดแทนที่เกิ ดขึ้นและบริ ษทั ฯได้รับรำยงำนควำม
เสี ย หำยแล้ว และส่ วนของควำมเสี ย หำยที่ เกิ ด ขึ้ น แล้วแต่ บ ริ ษ ัท ฯยัง ไม่ ไ ด้รับ รำยงำน (Incurred but not
reported: IBNR) ข้อสมมติที่ใช้ในวิธีกำรทำงคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยดังกล่ำวประกอบด้วยข้อมูลในอดีตซึ่ ง
ได้แก่ กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรค่ำสิ นไหมทดแทน กำรจ่ำยชำระค่ำสิ นไหมทดแทนค่ำสิ นไหมทดแทน
เฉลี่ย จำนวนครั้งของค่ำสิ นไหม เป็ นต้น อย่ำงไรก็ตำม ประมำณกำรดังกล่ำวเป็ นกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ใน
อนำคต จึงอำจแตกต่ำงกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริ งได้
6.10 สำรองควำมเสี่ ยงภัยทีไ่ ม่ สิ้นสุ ด
สำรองประกันภัยสำหรับควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดคำนวณตำมวิธีกำรทำงคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย โดยใช้
กำรประมำณกำรที่ ดีที่สุดของค่ำสิ นไหมทดแทนที่ คำดว่ำจะเกิ ดขึ้ นในระยะเวลำเอำประกันภัยที่ เหลื ออยู่
ซึ่ งกำรประมำณส ำรองดังกล่ ำวจำเป็ นต้องใช้ดุลยพิ นิจของฝ่ ำยบริ หำร ซึ่ งอ้ำงอิ งจำกข้อมู ลในอดี ตและ
ประมำณกำรอย่ำงดีที่สุด ณ ขณะนั้น
6.11 ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ และผลประโยชน์ ระยะยำวอื่นของ
พนักงำน
หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนและตำมโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่น
ของพนักงำนประมำณขึ้นตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณ
กำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวน
พนักงำน เป็ นต้น
6.12 คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่ำเสี ยหำย ซึ่ งฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลย
พินิจในกำรประเมิ นผลของคดี ที่ถูกฟ้ องร้ องแล้วและเชื่ อมัน่ ว่ำจะไม่มีควำมเสี ยหำยเกิ ดขึ้นจะไม่เกิ นกว่ำ
จำนวนที่ได้บนั ทึกไว้แล้วในงบกำรเงิน
6.13 ต้ นทุนกำรจ่ ำยโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
ในกำรประมำณต้นทุนของกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ ต้องใช้ดุลยพินิจในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ ทธิ
ซื้ อหุ ้นซึ่ งรวมถึงข้อสมมติต่ำง ๆ ที่เหมำะสม เช่น อำยุของสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้น ควำมผันผวนของรำคำหุ ้น และอัตรำ
เงินปันผล เป็ นต้น
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7.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสด
เงินฝำกธนำคำรประเภทไม่กำหนดระยะเวลำจ่ำยคืน
เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อสิ้ นกำหนดระยะเวลำ
รวมเงินสดและเงินฝำกสถำบันกำรเงิน
บวก: เงินลงทุนระยะสั้นที่มีระยะเวลำครบกำหนด
ภำยใน 3 เดือน
หัก: เงินฝำกธนำคำรและสถำบันกำรเงินที่มีระยะเวลำ
ครบกำหนดเกินกว่ำ 3 เดือนนับแต่วนั ที่ได้มำ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2558
2557
6,007
4,224
953,358
874,391
16,480,000
6,950,000
17,439,365
7,828,615

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2558
2557
6,006
4,223
939,185
870,300
16,480,000
6,950,000
17,425,191
7,824,523

5,942,393

3,138,949

5,942,393

3,138,949

(16,280,000)
7,101,758

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

(16,280,000)
7,087,584

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

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เงินฝำกออมทรัพย์ เงินฝำกประจำ และตัว๋ เงินมีอตั รำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ 0.38 ถึง
1.75 ต่อปี (31 ธันวำคม 2557: อัตรำร้อยละ 0.38 ถึง 3.00 ต่อปี )
8.

เบีย้ ประกันภัยค้ ำงรับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ยอดคงเหลื อของเบี้ยประกันภัยค้ำงรับ จำแนกอำยุคำ้ งชำระนับตั้งแต่
วันครบกำหนดชำระตำมเครดิตเทอมแสดงได้ดงั นี้

ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 30 วัน
30 - 60 วัน
60 - 90 วัน
90 วัน - 1 ปี
เกินกว่ำ 1 ปี
รวมเบี้ยประกันภัยค้ำงรับ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2558
จำกผูเ้ อำ
จำกตัวแทนและ
ประกันภัย
นำยหน้ำประกันภัย
รวม
1,620,699
54,984
1,675,683
4,676
22
28
163
640
1,626,228

4,456
18,334
6,055
6,630
426
90,885

9,132
18,356
6,083
6,793
1,066
1,717,113

20

ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 30 วัน
30 - 60 วัน
60 - 90 วัน
90 วัน - 1 ปี
เกินกว่ำ 1 ปี
รวมเบี้ยประกันภัยค้ำงรับ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2557
จำกผูเ้ อำ
จำกตัวแทนและ
ประกันภัย
นำยหน้ำประกันภัย
รวม
1,643,589
36,847
1,680,436
3,018
271
23
428
331
1,647,660

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

26,372
14,392
1,294
1,949
790
1,725,233

สำหรั บ เบี้ ยประกันภัยค้ำงรั บ จำกตัวแทนและนำยหน้ำ บริ ษทั ฯได้ก ำหนดหลัก เกณฑ์กำรติ ดตำมหนี้ ให้
เป็ นไปตำมเครดิ ตเทอม โดยหนี้ ที่เกิ นกว่ำกำหนดรับชำระ บริ ษทั ฯได้ดำเนิ นกำรตำมกฎหมำยกับตัวแทน
และนำยหน้ำเป็ นกรณี ไป
สำหรับเบี้ ยประกันภัยค้ำงรับรำยบุ คคลซึ่ งมี มูลค่ำเงิ นสดและค้ำงรับเกิ นกว่ำระยะเวลำที่ บริ ษทั ฯผ่อนผัน
ให้แก่ลูกค้ำ เบี้ยประกันภัยค้ำงรับดังกล่ำวจะถูกชำระโดยอัตโนมัติจำกกำรอนุ มตั ิให้กูย้ ืมโดยมี กรมธรรม์
ประกันภัยเป็ นประกัน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั มูลค่ำเงินสดของกรมธรรม์ดงั กล่ำว
9.

สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่ อ

สำรองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจำกบริ ษทั ประกันภัยต่อ
เงินค้ำงรับเกี่ยวกับกำรประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2558 31 ธันวำคม 2557
372,054
318,471
527,122
445,314
899,176
763,785
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ยอดคงเหลือของเงินค้ำงรับเกี่ยวกับกำรประกันภัยต่อจำแนกอำยุคำ้ งชำระ
แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 ธันวำคม 2558

31 ธันวำคม 2557

527,122
527,122

ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ
รวมเงินค้ำงรับเกี่ยวกับกำรประกันภัยต่อ

445,314
445,314

10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
10.1 เงินลงทุนเพือ่ ค้ ำ
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2558

รำคำทุน
หลักทรัพย์ เอกชน
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
รวม
เงินลงทุนเพือ่ ค้ ำ

82,755
17,016
99,771
99,771

กำไรที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจริ ง
14,478
1,971
16,449
16,449

ขำดทุนที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจริ ง
-

มูลค่ำยุติธรรม
97,233
18,987
116,220
116,220

ร้อยละของเงิน
ลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่อ
สิ นทรัพย์รวม
0.04
0.01
0.05
0.05
(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2557

รำคำทุน
หลักทรัพย์ เอกชน
หน่วยลงทุน
รวม
เงินลงทุนเพือ่ ค้ ำ

17,045
17,045
17,045

กำไรที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจริ ง
25
25
25

ขำดทุนที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจริ ง
-

มูลค่ำยุติธรรม
17,070
17,070
17,070

ร้อยละของเงิน
ลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่อ
สิ นทรัพย์รวม
0.01
0.01
0.01
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10.2 เงินลงทุนเผือ่ ขำย
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2558

กำไรที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจริ ง

ขำดทุนที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจริ ง

455,440
478,370
933,810

271,032
37,896
308,928

(16,208)
(16,208)

710,264
516,266
1,226,530

0.28
0.21
0.49

7,702,019
10,215,576
17,917,595

4,655,504
518,529
5,174,033

(744,998)
(74,788)
(819,786)

11,612,525
10,659,317
22,271,842

4.65
4.27
8.92

127,812
1,783,848
1,911,660
20,763,065

621,340
621,340
6,104,301

(21,882)
(20,568)
(42,450)
(878,444)

105,930
2,384,620
2,490,550
25,988,922

0.04
0.96
1.00
10.41

รำคำทุน
หลักทรัพย์ รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
หุน้ ทุน
พันธบัตรรัฐบำลไทย
รวม
หลักทรัพย์ เอกชน
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
รวม
หลักทรัพย์ ต่ำงประเทศ
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
รวม
เงินลงทุนเผื่อขำย

ร้อยละของเงิน
ลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่อ
สิ นทรัพย์รวม

มูลค่ำยุติธรรม

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2557

รำคำทุน
หลักทรัพย์ รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
หุน้ ทุน
พันธบัตรรัฐบำลไทย
รวม
หลักทรัพย์ เอกชน
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
รวม
หลักทรัพย์ ต่ำงประเทศ
หน่วยลงทุน
รวม
เงินลงทุนเผื่อขำย

กำไรที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจริ ง

ขำดทุนที่ยงั ไม่
เกิดขึ้นจริ ง

มูลค่ำยุติธรรม

ร้อยละของเงิน
ลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่อ
สิ นทรัพย์รวม

394,263
691,616
1,085,879

241,306
50,567
291,873

-

635,569
742,183
1,377,752

0.29
0.34
0.63

6,858,733
5,734,721
12,593,454

6,229,110
183,479
6,412,589

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

12,900,015
5,840,431
18,740,446

5.98
2.71
8.69

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

574,055
574,055
7,278,517

(265,597)

1,894,683
1,894,683
22,012,881

0.88
0.88
10.21
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10.3 เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำหนด
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2558
31 ธันวำคม 2557
ร้อยละของ
ร้อยละของ
เงินลงทุนใน
เงินลงทุนใน
รำคำทุน/รำคำทุน
หลักทรัพย์
รำคำทุน/รำคำทุน
หลักทรัพย์
ตัดจำหน่ำย
ต่อสิ นทรัพย์รวม
ตัดจำหน่ำย
ต่อสิ นทรัพย์รวม
หลักทรัพย์ รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
พันธบัตรรัฐบำลไทย
พันธบัตรองค์กำรหรื อรัฐวิสำหกิจ
หุน้ กู้
ตัว๋ สัญญำใช้เงิน
รวม
หลักทรัพย์ เอกชน
ตัว๋ สัญญำใช้เงิน/ตัว๋ แลกเงิน
หุน้ กู้
รวม
หลักทรัพย์ ต่ำงประเทศ
พันธบัตร
หุน้ กู้
ตัว๋ แลกเงิน
รวม
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ครบกำหนด
เกินกว่ ำ 3 เดือน
เงินฝำกธนำคำรพำณิ ชย์
บัตรเงินฝำก
รวม
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด

99,348,277
15,166,357
7,038,652
2,500,000
124,053,286

39.80
6.08
2.82
1.00
49.70

91,572,879
17,055,842
5,839,817
2,500,000
116,968,538

42.48
7.91
2.71
1.16
54.26

10,167,122
43,859,088
54,026,210

4.07
17.57
21.64

9,891,752
38,706,797
48,598,549

4.59
17.95
22.54

3,522,923
2,812,253
716,590
7,051,766

1.41
1.13
0.29
2.83

2,553,909
2,125,546
654,481
5,333,936

1.18
0.99
0.30
2.47

5,380,000
10,900,000
16,280,000
201,411,262

2.16
4.37
6.53
80.70

4,960,000
300,000
5,260,000
176,161,023

2.30
0.14
2.44
81.71

10.4 เงินลงทุนทัว่ ไป
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2558
31 ธันวำคม 2557
ร้อยละของ
ร้อยละของ
เงินลงทุนใน
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์
หลักทรัพย์
รำคำทุน
ต่อสิ นทรัพย์รวม
รำคำทุน
ต่อสิ นทรัพย์รวม
เงินลงทุนที่ไม่อยูใ่ นควำมต้องกำรของตลำด
ในประเทศ
ต่ำงประเทศ
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป

29,588
17,074
46,662

0.01
0.01
0.02

29,588
17,074
46,662

0.01
0.01
0.02
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10.5 ระยะเวลำคงเหลือของตรำสำรหนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2558
ครบกำหนด
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี

1 ปี
เงินลงทุนเผื่อขำย
หลักทรัพย์ รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
พันธบัตรรัฐบำลไทย
บวก: กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รวมเงินลงทุนเผื่อขำย
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำหนด
หลักทรัพย์ รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
พันธบัตรรัฐบำลไทย
พันธบัตรองค์กำรหรื อรัฐวิสำหกิจ
หุน้ กู้
ตัว๋ สัญญำใช้เงิน
รวม
หลักทรัพย์ เอกชน
ตัว๋ สัญญำใช้เงิน/ตัว๋ แลกเงิน
หุน้ กู้
รวม
หลักทรัพย์ ต่ำงประเทศ
พันธบัตร
หุน้ กู้
ตัว๋ แลกเงิน
รวม
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ครบกำหนด
เกินกว่ ำ 3 เดือน
เงินฝำกธนำคำรพำณิ ชย์
บัตรเงินฝำก
รวม
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด

รวม

-

323,399
24,233
347,632

154,971
13,663
168,634

478,370
37,896
516,266

59,768
59,944
119,712

4,544,797
3,086,440
1,962,239
9,593,476

94,743,712
12,019,973
5,076,413
2,500,000
114,340,098

99,348,277
15,166,357
7,038,652
2,500,000
124,053,286

2,290,000
1,296,479
3,586,479

1,300,000
5,000,183
6,300,183

6,577,122
37,562,426
44,139,548

10,167,122
43,859,088
54,026,210

358,187
210,000
568,187

1,088,139
652,662
1,740,801

2,076,597
1,949,591
716,590
4,742,778

3,522,923
2,812,253
716,590
7,051,766

3,980,000
4,600,000
8,580,000
12,854,378

1,400,000
6,300,000
7,700,000
25,334,460

163,222,424

5,380,000
10,900,000
16,280,000
201,411,262
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2557
ครบกำหนด
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี

1 ปี
เงินลงทุนเผื่อขำย
หลักทรัพย์ รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
พันธบัตรรัฐบำลไทย
บวก: กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รวมเงินลงทุนเผื่อขำย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
หลักทรัพย์ รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
พันธบัตรรัฐบำลไทย
พันธบัตรองค์กำรหรื อรัฐวิสำหกิจ
หุน้ กู้
ตัว๋ สัญญำใช้เงิน
รวม
หลักทรัพย์ เอกชน
ตัว๋ สัญญำใช้เงิน/ตัว๋ แลกเงิน
หุน้ กู้
รวม
หลักทรัพย์ ต่ำงประเทศ
พันธบัตร
หุน้ กู้
ตัว๋ แลกเงิน
รวม
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ครบกำหนด
เกินกว่ ำ 3 เดือน
เงินฝำกธนำคำรพำณิ ชย์
บัตรเงินฝำก
รวม
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด

รวม

-

536,046
38,481
574,527

155,570
12,086
167,656

691,616
50,567
742,183

1,841,552
519,835
2,361,387

5,899,995
2,444,346
1,333,410
9,677,751

85,672,884
12,769,944
3,986,572
2,500,000
104,929,400

91,572,879
17,055,842
5,839,817
2,500,000
116,968,538

78,662
915,769
994,431

2,050,000
3,036,217
5,086,217

7,763,090
34,754,811
42,517,901

9,891,752
38,706,797
48,598,549

163,771
163,771

983,993
651,332
1,635,325

1,406,145
1,474,214
654,481
3,534,840

2,553,909
2,125,546
654,481
5,333,936

3,560,000
300,000
3,860,000
7,379,589

1,400,000
1,400,000
17,799,293

150,982,141

4,960,000
300,000
5,260,000
176,161,023
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10.6 เงินลงทุนในตรำสำรหนีท้ มี่ ีอนุพนั ธ์ แฝง (Structured notes)
เงิ น ลงทุ น ในตรำสำรหนี้ ที่ มี อ นุ พ ัน ธ์ แ ฝง ที่ บ ริ ษ ัท ฯจัด ประเภทเป็ นเงิ น ลงทุ น ที่ จ ะถื อ จนครบก ำหนด
มีดงั ต่อไปนี้
(ก) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯมี เงิ นลงทุนในตัว๋ สัญญำใช้เงิ นและตัว๋ แลกเงินจำนวน
รวม 600 ล้ำนบำท และ 600 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่ งออกโดยธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศและสำขำของ
ธนำคำรพำณิ ชย์ต่ำงประเทศ อำยุคงเหลือประมำณ 4 - 13 ปี และ 5 - 14 ปี ตำมลำดับ และมีเงื่อนไข
โดยผูอ้ อกตรำสำรมีสิทธิ ในกำรชำระคืนก่อนกำหนดหรื อเรี ยกเงินฝำกเพิ่ม
(ข) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯมี เงิ นลงทุนในตัว๋ สัญญำใช้เงิ นและตัว๋ แลกเงิ นจำนวน
รวม 2,290 ล้ำนบำท และ 2,050 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งออกโดยสำขำของธนำคำรพำณิ ชย์ต่ำงประเทศ
มีอำยุคงเหลือประมำณ 1 ปี และ 2 ปี ตำมลำดับ และมีเงื่อนไขโดยผูอ้ อกตรำสำรมีสิทธิในกำรชำระคืน
ก่ อนก ำหนดและทยอยฝำกเงิ น เพิ่ ม ทุ ก เดื อน และบริ ษ ัท ฯจะได้รับ เงิ น ต้น พร้ อมดอกเบี้ ย เมื่ อครบ
กำหนดตำมสัญญำ
(ค) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯมี เงิ นลงทุนในตัว๋ สัญญำใช้เงิ นและตัว๋ แลกเงิ นจำนวน
รวม 3,600 ล้ำนบำท และ 3,600 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งออกโดยสำขำของธนำคำรพำณิ ชย์ต่ำงประเทศ
มีอำยุคงเหลือประมำณ 4 - 7 ปี และ 5 - 8 ปี ตำมลำดับ และมีดอกเบี้ยอ้ำงอิงกับอัตรำผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบำล (CMT Index)
(ง) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯมีเงิ นลงทุนในตัว๋ สัญญำใช้เงินและตัว๋ แลกเงินจำนวนรวม
2,879 ล้ำนบำท และ 2,805 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่ งออกโดยสำขำของธนำคำรพำณิ ชย์ต่ำงประเทศ มี
อำยุคงเหลือประมำณ 4 - 13 ปี และ 6 - 14 ปี ตำมลำดับ และมี เงื่ อนไขของกำรเวนคืนตัว๋ เมื่อเกิ ด Credit Event
กับหลักทรัพย์อำ้ งอิง
(จ) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯมีเงินลงทุนในตัว๋ สัญญำใช้เงินและตัว๋ แลกเงินจำนวนรวม 798
ล้ำนบำท และ 758 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซึ่ ง ออกโดยสำขำของธนำคำรพำณิ ช ย์ต่ำงประเทศ มี อำยุ
คงเหลือประมำณ 18 ปี และ 19 ปี ตำมลำดับ โดยธนำคำรดังกล่ำววำงพันธบัตรรัฐบำลคิดเป็ นอัตรำ
ร้อยละ 70 - 80 ของมูลค่ำตัว๋ สัญญำใช้เงิ นและตัว๋ แลกเงิ นที่ ออกเพื่อเป็ นหลักประกัน และมีเงื่อนไข
ของกำรเวนคื นตัว๋ สัญญำใช้เงิ นและตัว๋ แลกเงิ นดังกล่ ำวเมื่อเกิ ดผลกระทบจำกเครดิ ต (Credit Event)
กับหลักทรัพย์อำ้ งอิง
เงิ น ลงทุ น ในตั๋ว สั ญ ญำใช้ เงิ น และตั๋ว แลกเงิ น ดัง กล่ ำ วข้ำ งต้น มี อ งค์ ป ระกอบของอนุ พ ัน ธ์ แ ฝงที่ ไ ม่ มี
ควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตรำสำรหลักยกเว้นเงินลงทุนตำม (ข) ข้ำงต้น
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10.7 เงินลงทุนทีต่ ิดภำระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯมี พนั ธบัตรรัฐบำลและรัฐวิสำหกิ จ ซึ่ งมี รำคำทุ นหรื อทุ นตัด
จำหน่ ำยจำนวนรวม 48,190 ล้ำ นบำท และ 41,461 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ วำงไว้ก ับ นำยทะเบี ย นเพื่ อเป็ น
หลักทรัพย์ประกันและเงินสำรองตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 36 และ 37
10.8 กำไรจำกเงินลงทุน
กำไรจำกเงินลงทุนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2558
2557
กำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน
เงินลงทุนเพื่อค้ำ
เงินลงทุนเผื่อขำย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
รวม

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

5,607
1,500,034
9,095
1,514,736

10.9 ส่ วนเกินทุนจำกกำรวัดมูลค่ ำเงินลงทุนเผือ่ ขำย

ส่ วนเกินทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย ณ วันต้นปี
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย
โอนกำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนเผื่อขำยระหว่ำงปี ไปรับรู ้
ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
ส่ วนเกินกว่ำทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย ณ วันสิ้ นปี
หัก: ภำษีเงินได้
ส่ วนเกินกว่ำทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย - สุ ทธิ จำก
ภำษีเงินได้

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2558
2557
6,923,223
5,489,072
(1,047,192)
2,290,467
(893,574)
4,982,457
(996,491)

(856,316)
6,923,223
(1,384,645)

3,985,966

5,538,578
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมที่ แสดงอยู่ในงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร มี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)
ทุนที่ออกและ
เรี ยกชำระแล้ว
31
31
ธันวำคม
ธันวำคม
2558
2557

บริ ษทั

บริ ษทั บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

24,000

สัดส่ วนเงินลงทุน
31
31
ธันวำคม
ธันวำคม
2558
2557
ร้อยละ
ร้อยละ

4,000

99

99

รำคำทุน
31
ธันวำคม
2558

31
ธันวำคม
2557

23,760

3,960

12. เงินให้ ก้ ยู มื และดอกเบีย้ ค้ ำงรับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ยอดคงเหลือของเงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้ำงรับโดยจำแนกอำยุตำมเงิน
ต้นและดอกเบี้ยที่คำ้ งชำระแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2558
ระยะเวลำค้ำงชำระ

กรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน

ทรัพย์สินจำนองเป็ นประกัน

ดอกเบี้ย
ค้ำงรับ(1)

เงินต้น

เงินต้น

อื่น ๆ

ดอกเบี้ย
ค้ำงรับ(1)

รวม
ดอกเบี้ย
ค้ำงรับ(1)

เงินต้น

เงินต้น

ดอกเบี้ย
ค้ำงรับ(1)

รวม

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกว่ำกำหนดชำระ
น้อยกว่ำ 6 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน

5,480,866

424,031

618,924

945

16,044

-

6,115,834

424,976

6,540,810

-

-

22,336
1,101

107
79

61
130

2

22,397
1,231

107
81

22,504
1,312

รวม
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

5,480,866
-

424,031
-

642,361
(560)

1,131
(79)

16,235
-

2
-

6,139,462
(560)

425,164
(79)

6,564,626
(639)

เงินให้กยู้ มื และ
ดอกเบี้ยค้ำงรับ - สุ ทธิ

5,480,866

424,031

641,801

1,052

16,235

2

6,138,902

425,085

6,563,987

(1)

แสดงรวมเป็ นส่วนหนึ่งของ “รำยได้จำกกำรลงทุนค้ำงรับ - สุ ทธิ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2557
ระยะเวลำค้ำงชำระ

กรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน

ทรัพย์สินจำนองเป็ นประกัน

ดอกเบี้ย
ค้ำงรับ(1)

เงินต้น

เงินต้น

อื่น ๆ

ดอกเบี้ย
ค้ำงรับ(1)

รวม
ดอกเบี้ย
ค้ำงรับ(1)

เงินต้น

เงินต้น

ดอกเบี้ย
ค้ำงรับ(1)

รวม

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกว่ำกำหนดชำระ
น้อยกว่ำ 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน

4,250,986

299,022

444,824

820

15,605

-

4,711,415

299,842

5,011,257

-

-

22,295
211
1,149

97
79

53

2

22,295
211
1,202

97
81

22,392
211
1,283

รวม
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

4,250,986
-

299,022
-

468,479
(66)

996
(80)

15,658
-

2
-

4,735,123
(66)

300,020
(80)

5,035,143
(146)

เงินให้กยู้ มื และ
ดอกเบี้ยค้ำงรับ - สุ ทธิ

4,250,986

299,022

468,413

916

15,658

2

4,735,057

299,940

5,034,997

(1)

แสดงรวมเป็ นส่วนหนึ่งของ “รำยได้จำกกำรลงทุนค้ำงรับ - สุ ทธิ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
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เงิ นให้กยู้ ืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกันเป็ นเงินให้กยู้ ืมแก่ผเู ้ อำประกัน โดยให้กูใ้ นวงเงินไม่เกิ น
มูลค่ำเงินสดของกรมธรรม์ และคิ ดดอกเบี้ ยในอัตรำร้อยละ 4.50 - 8.00 ต่อปี ซึ่ งเป็ นอัตรำดอกเบี้ยที่ ได้รับ
กำรอนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบธุ รกิจประกันภัย
เงิ นให้กู้ยืมแก่ พนักงำน กำหนดวงเงิ นกู้ยืมให้แก่ พ นักงำนแต่ละรำยโดยกรณี บุคคลค้ ำประกันด้วยวงเงิ น
สู งสุ ดที่ 0.1 ล้ำนบำท ซึ่ งคิดอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 เงินให้กยู้ ืม
แก่พนักงำนมีจำนวนเงิน 16 ล้ำนบำท และ 16 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
เงินให้กยู้ ืมแก่พนักงำนกรณี มีหลักทรัพย์ค้ ำประกันจำนวนเงินสู งสุ ดที่ 50 เท่ำของเงินเดือนรำยเดื อน ซึ่ งคิด
อัตรำดอกเบี้ ยร้ อยละ 5.00 - 6.00 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 เงินให้กูย้ ืมแก่พนักงำนกรณี มี
หลักทรัพย์ค้ ำประกันมีจำนวนเงิน 54 ล้ำนบำท และ 53 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
13. ทีด่ ิน อำคำร และอุปกรณ์
(หน่วย: พันบำท)
อำคำรและ
ส่วนปรับปรุ ง
อำคำร

ที่ดิน
รำคำทุน
1 มกรำคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2558
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2557
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับ
ส่วนที่จำหน่ำย
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
31 ธันวำคม 2557
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับ
ส่วนที่จำหน่ำย
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
31 ธันวำคม 2558
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2557
31 ธันวำคม 2558
ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2557
2558

อำคำรชุด

งบกำรเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
สำนักงำน
ยำนพำหนะ

ทรัพย์สิน
รอกำรขำย

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง

รวม

118,612
48,199
166,811
83,416
250,227

344,259
6,611
8,022
358,892
44,327
34,637
437,856

36,633
36,633
36,633

476,362
27,584
(9,309)
494,637
63,500
(19,227)
7,423
546,333

31,067
4,666
(9,758)
25,975
2,434
(1,293)
27,116

6,685
(2,285)
4,400
(4,400)
-

11,519
39,049
(8,022)
42,546
32,683
(42,060)
33,169

1,025,137
126,109
(21,352)
1,129,894
226,360
(24,920)
1,331,334

-

260,060

18,623

398,714

19,287

1,765

-

698,449

-

15,337
275,397

1,831
20,454

(9,261)
40,551
430,004

(9,758)
3,432
12,961

70
1,835

-

(19,019)
61,221
740,651

-

23,682
299,079

1,832
22,286

(19,135)
36,222
447,091

(869)
3,576
15,668

(1,835)
-

-

(21,839)
65,312
784,124

166,811
250,227

83,495
138,777

16,179
14,347

64,633
99,242

13,014
11,448

2,565
-

42,546
33,169

389,243
547,210
61,221
65,312
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(หน่วย: พันบำท)

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุ ง
อำคำร

ที่ดิน
รำคำทุน
1 มกรำคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2558
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2557
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับ
ส่วนที่จำหน่ำย
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
31 ธันวำคม 2557
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับ
ส่วนที่จำหน่ำย
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
31 ธันวำคม 2558
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี

อำคำรชุด

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
สำนักงำน
ยำนพำหนะ

ทรัพย์สิน
รอกำรขำย

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง

รวม

118,612
48,199
166,811
83,416
250,227

344,259
6,611
8,022
358,892
44,173
34,637
437,702

36,633
36,633
36,633

476,264
27,584
(9,309)
494,539
63,412
(19,227)
7,423
546,147

31,067
4,666
(9,758)
25,975
2,434
(1,293)
27,116

6,685
(2,285)
4,400
(4,400)
-

11,519
39,049
(8,022)
42,546
32,683
(42,060)
33,169

1,025,039
126,109
(21,352)
1,129,796
226,118
(24,920)
1,330,994

-

260,060

18,623

398,690

19,287

1,765

-

698,425

-

15,337
275,397

1,831
20,454

(9,261)
40,520
429,949

(9,758)
3,432
12,961

70
1,835

-

(19,019)
61,190
740,596

-

23,659
299,056

1,832
22,286

(19,135)
36,184
446,998

(869)
3,576
15,668

(1,835)
-

-

(21,839)
65,251
784,008

31 ธันวำคม 2557

166,811

83,495

16,179

64,590

13,014

2,565

42,546

389,200

31 ธันวำคม 2558
ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี

250,227

138,646

14,347

99,149

11,448

-

33,169

546,986

2557

61,190

2558

65,251

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯมีอำคำรและอุปกรณ์จำนวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้ว
แต่ยงั ใช้งำนอยู่ รำคำทุนเดิ ม ก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ ำวมี จำนวนเงินประมำณ 501
ล้ำนบำท และ 475 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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14. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
(หน่วย: พันบำท)

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
รำคำทุน
1 มกรำคม 2557
เพิม่ ขึ้น
โอนออก
31 ธันวำคม 2557
เพิ่มขึ้น
โอนออก
31 ธันวำคม 2558
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม
1 มกรำคม 2557
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
31 ธันวำคม 2557
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
31 ธันวำคม 2558
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2557
31 ธันวำคม 2558
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี
2557
2558

งบกำรเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่ำงพัฒนำ

รวม

78,455
3,350
81,805
20,624
102,429

278
1,418
(1,119)
577
959
(1,100)
436

78,733
4,768
(1,119)
82,382
21,583
(1,100)
102,865

59,286
10,277
69,563
9,189
78,752

-

59,286
10,277
69,563
9,189
78,752

12,242

577

12,819

23,677

436

24,113
10,277
9,189
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ระหว่ำงพัฒนำ
รำคำทุน
1 มกรำคม 2557
เพิ่มขึ้น
โอนออก
31 ธันวำคม 2557
เพิม่ ขึ้น
โอนออก
31 ธันวำคม 2558
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสะสม
1 มกรำคม 2557
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
31 ธันวำคม 2557
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
31 ธันวำคม 2558
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2557
31 ธันวำคม 2558
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี
2557
2558

รวม

78,455
3,350
81,805
20,543
102,348

278
1,418
(1,119)
577
959
(1,100)
436

78,733
4,768
(1,119)
82,382
21,502
(1,100)
102,784

59,286
10,277
69,563
9,185
78,748

-

59,286
10,277
69,563
9,185
78,748

12,242

577

12,819

23,600

436

24,036
10,277
9,185

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี คอมพิ วเตอร์ ซอฟต์แวร์ ซ่ ึ งตัดจำหน่ ำยเต็ม
มูลค่ำแล้วแต่ยงั คงใช้งำนอยูโ่ ดยรำคำทุนเดิมก่อนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวมีจำนวนรวม
ประมำณ 56 ล้ำ นบำท และ 50 ล้ำ นบำท ตำมล ำดับ (เฉพำะบริ ษ ัท ฯ: 56 ล้ำ นบำท และ 50 ล้ำ นบำท
ตำมลำดับ)
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15. อสั งหำริมทรัพย์ เพือ่ กำรลงทุน
มูลค่ำตำมบัญชีของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อำคำรสำนักงำนให้เช่ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558:
รำคำทุน
หัก: ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี - สุ ทธิ

21,303
(356)
20,947

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
และ 2557 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่ำตำมบัญชีตน้ ปี
ซื้ อสิ นทรัพย์
ค่ำเสื่ อมรำคำ
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
21,303
(356)
20,947

มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดงั นี้

อำคำรสำนักงำนให้เช่ำ

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

มูลค่ำยุติธรรมประเมินโดยผูป้ ระเมินรำคำอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีวเิ ครำะห์มูลค่ำจำกต้นทุน (Cost Approach)
ส ำหรั บ อำคำรส ำนัก งำนให้ เช่ ำ คื อ กำรประมำณกำรต้น ทุ น ในกำรสร้ ำงอำคำรทดแทนใหม่ ตำมรำคำ
ณ ปั จจุบนั แล้วหักลบด้วยค่ำเสื่ อมรำคำตำมอำยุกำรใช้งำน และบวกด้วยมูลค่ำตลำดของที่ดิน
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16. สิ นทรัพย์/หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอตัดบัญชีและค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
16.1 สิ นทรัพย์/หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สิ น ทรั พ ย์ภ ำษี เงิ น ได้รอตัด บัญ ชี แ ละหนี้ สิ น ภำษี เงิ น ได้ร อตัด บัญ ชี ประกอบด้วยผลกระทบทำงภำษี
ที่เกิดจำกรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำวดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส่ วนเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์/
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2558
2557
2558
2557
สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
สำรองประกันชีวติ
สำรองค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำสิ นไหมทดแทนค้ำงจ่ำย
สำรองผลประโยชน์พนักงำนระยะยำว
อื่น ๆ
สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
เงินลงทุนเพื่อค้ำ
เงินลงทุนเผือ่ ขำย
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุ ทธิ
(1)
(2)
(3)

3,333,531
13,335
35,710
353
3,382,929

2,814,190
19,309
33,548
255
2,867,302

519,341(1)
(5,974)(1)
2,162(3)
98(1)
515,627

1,795,185(1)
3,824(1)
2,006(3)
1,801,015

3,519
996,491
1,000,010
2,382,919

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

3,284(1)
(388,154)(2)
(384,870)

1(1)
286,831(2)
286,832

แสดงในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
แสดงในส่วนของกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
แสดงในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนและส่ วนของกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น 1,931 พันบำท และ 231 พันบำท ตำมลำดับ (2557: แสดงใน
ส่วนของกำไรหรื อขำดทุนและส่วนของกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น 4,989 พันบำท และ (2,983) พันบำท ตำมลำดับ)
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16.2 ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคล
รำยกำรปรับปรุ งค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี:
ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและกำรกลับรำยกำร
ผลแตกต่ำงชัว่ ครำว

1,286,285
4,475

2,245,926
1,541

(512,112)
778,648

(1,803,997)
443,470

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่รับรู ้ในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน

รำยกำรกระทบยอดกำไรทำงบัญชีกบั ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลมีดงั นี้

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

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
4,886,728
3,093,261

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
4,891,966
3,096,254

15%, 20%
977,346

15%, 20%
618,652

20%
978,393

20%
619,251

(203,173)

(176,723)

(204,220)

(177,322)

4,475

1,541

4,475

1,541

778,648

443,470

778,648

443,470
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จำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
ภำษีเงินได้ที่เกิดจำก
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำยเงินลงทุนเผื่อขำยที่โอนไปรับรู ้
ในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัย
ภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นส่วนของ (กำไร) ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

566,868

(108,567)

(178,715)

(178,263)

231
388,384

(2,983)
(289,813)

17. สิ นทรัพย์อนื่
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2558
2557

หลักประกันตรำสำรอนุพนั ธ์
ค่ำเช่ำอำคำรจ่ำยล่วงหน้ำ
เงินมัดจำ
ลูกหนี้ตำมสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำและแลกเปลี่ยน
เงินตรำต่ำงประเทศ
ลูกหนี้จำกกำรขำยเงินลงทุน
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์อื่น

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2558
2557

336,000
58,030
48,138

69,824
62,705

336,000
58,030
48,072

69,824
62,705

231
69,705
12,567
22,801
547,472

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

231
69,705
12,567
20,193
544,798

24,963
10,344
9,768
12,898
190,502
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18. เจ้ ำหนีบ้ ริษัทประกันภัยต่ อ
ณ วัน ที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริ ษ ทั ฯมี ยอดค้ำงเจ้ำหนี้ บ ริ ษ ทั ประกันภัยต่ อจำแนกตำมประเภท
หนี้สิน ดังนี้

เบี้ยประกันภัยต่อค้ำงจ่ำย
รวมเจ้ำหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2558
31 ธันวำคม 2557
495,315
379,722
495,315
379,722

19. สำรองประกันชีวติ
บริ ษทั ฯมีรำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงในสำรองประกันชีวติ ดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
สำรองประกันภัยสำหรับเบี้ยรับในงวดและสำรองที่เพิ่มขึ้น
สำหรับกรมธรรม์ที่ยงั มีผลบังคับ ผลประโยชน์และ
ค่ำสิ นไหมทดแทนอื่น ๆ
ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรม์สำหรับกำรตำย
กำรครบกำหนด กำรเวนคืนกรมธรรม์ ผลประโยชน์
และค่ำสิ นไหมทดแทนอื่น ๆ
ยอดคงเหลือปลำยปี

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2558
2557
177,434,671
136,616,421

43,689,750

51,630,019

(13,816,213)
207,308,208

(10,811,769)
177,434,671
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20. ผลประโยชน์ ตำมกรมธรรม์ ค้ำงจ่ ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯมีรำยละเอียดผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์คำ้ งจ่ำย ดังนี้

เงินค่ำมรณกรรม
เงินครบกำหนด
เงินเวนคืน
รวมผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์คำ้ งจ่ำย

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2558
31 ธันวำคม 2557
103,180
100,173
43,085
13,665
3,824
3,229
150,089
117,067

21. สำรองค่ ำสิ นไหมทดแทนและค่ ำสิ นไหมทดแทนค้ ำงจ่ ำย
บริ ษทั ฯมีรำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงในค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำสิ นไหมทดแทนค้ำงจ่ำย ดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสิ นไหม
ทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี
ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรค่ำสิ นไหม
ทดแทนจ่ำยระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2558
2557
315,052
299,680
1,734,751

1,770,506

(1,729,447)
320,356

(1,755,134)
315,052
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22. สำรองเบีย้ ประกันภัย
22.1 สำรองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ ถือเป็ นรำยได้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2558
2557
1,056,888
1,021,135
2,954,373
2,897,001
(2,936,407)
(2,861,248)
1,074,854
1,056,888

ยอดคงเหลือต้นปี
เบี้ยประกันภัยรับสำหรับปี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรำยได้ในปี
ยอดคงเหลือปลำยปี

22.2 สำรองควำมเสี่ ยงภัยทีย่ งั ไม่ สิ้นสุ ด
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2558
2557
ยอดคงเหลือต้นปี
ประมำณกำรค่ำสิ นไหมที่จะเกิดขึ้นในระหว่ำงปี
ควำมเสี่ ยงภัยที่หมดสิ้ นไปแล้วในระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี

711,715
1,970,603
(1,999,392)
682,926

640,707
2,064,991
(1,993,983)
711,715

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯไม่มีกำรตั้งสำรองควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด เนื่ องจำกสำรอง
ควำมเสี่ ยงภัยที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดที่ประมำณขึ้นของบริ ษทั ฯมีจำนวนต่ ำกว่ำสำรองเบี้ยประกันภัยที่ ยงั ไม่ถือเป็ น
รำยได้
23. ผลประโยชน์ พนักงำนค้ ำงจ่ ำย

ผลประโยชน์ระยะสั้นค้ำงจ่ำย
สำรองผลประโยชน์พนักงำนระยะยำว
รวมผลประโยชน์พนักงำนค้ำงจ่ำย

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2558 31 ธันวำคม 2557
176,971
160,794
179,646
168,620
356,617
329,414

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2558 31 ธันวำคม 2557
175,957
159,984
178,550
167,734
354,507
327,718
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จำนวนเงิ นส ำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนัก งำนซึ่ งเป็ นเงิ น ชดเชยพนัก งำนเมื่ อออกจำกงำนและ
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2558
2557
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของ
พนักงำนต้ นปี
ส่วนที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน :
ต้นทุนบริ กำรในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
ตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อ
สมมติดำ้ นประชำกรศำสตร์
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อ
สมมติทำงกำรเงิน
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำก
ประสบกำรณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
เพิ่มขึ้นจำกกำรเพิ่มสัดส่วนกำรถือหุน้
ในบริ ษทั ย่อย
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของ
พนักงำนปลำยปี

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2558
2557

168,620

157,711

167,734

157,711

19,356
6,323

26,886
6,587

19,138
6,290

26,733
6,557

(8,390)

(18,511)

(8,340)

(18,511)

6,651

2,775

6,602

2,775

(2,717)
(10,125)

(40)
(7,491)

(2,749)
(10,125)

(40)
(7,491)

-

703

-

-

179,718

168,620

178,550

167,734

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี ข้ำงหน้ำ เป็ น
จำนวนประมำณ 3.5 ล้ำนบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร: จำนวน 3.5 ล้ำนบำท) (2557: จำนวน 10.0 ล้ำน
บำท งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จำนวน 10.0 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยประมำณ 23 ปี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 23 ปี ) (31 ธันวำคม 2557: 24 ปี งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร: 24 ปี )
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ข้อสมมติที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลดสำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
อัตรำคิดลดสำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น
อัตรำเงินเฟ้ อของรำคำทองรู ปพรรณ
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวน
พนักงำน (ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอำยุของ
พนักงำน)
รำคำทองรู ปพรรณต่อน้ ำหนัก 1 บำท
(บำท)

งบกำรเงินรวม
2558
2557
(ร้อยละต่อปี )
(ร้อยละต่อปี )
3.75%
4.25%

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2558
2557
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
3.75%
4.25%

3.75%

3.75%

3.75%

3.75%

6.00%
6.00%

5.00%
6.00%

6.00%
6.00%

5.00%
6.00%

3.20%, 9.30%

2.80%, 7.75%

3.20%, 9.30%

2.80%, 7.75%

19,000

19,000

19,000

19,000

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
เฉพำะกิจกำร
ข้อสมมติ
จำนวน
จำนวน
เปลี่ยนแปลง
ผลประโยชน์
ผลประโยชน์
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เพิ่มขึ้น (ลดลง) เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(ร้อยละต่อปี )
อัตรำคิดลด
0.25%
(4,889)
(4,861)
(0.25%)
5,089
5,058
อัตรำเงินเฟ้ อของรำคำทอง
0.25%
482
481
(0.25%)
(471)
(470)
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
0.25%
4,407
4,380
(0.25%)
(4,256)
(4,229)
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน
10.00%
(7,011)
(6,971)
(10.00%)
6,705
6,668
รำคำทองรู ปพรรณต่อน้ ำหนัก 1 บำท
10.00%
3,063
3,052
(10.00%)
(2,784)
(2,774)
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24. หนีส้ ิ นอืน่
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2558 31 ธันวำคม 2557 31 ธันวำคม 2558 31 ธันวำคม 2557
เจ้ำหนี้ตำมสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ
และแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ค่ำบำเหน็จค้ำงจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
เบี้ยประกันภัยที่ได้รับเงินแล้วแต่
กรมธรรม์ยงั ไม่อนุมตั ิ
เงินรับรอกำรโอนบัญชี
ภำษีธุรกิจเฉพำะค้ำงจ่ำย
เจ้ำหนี้กรณี ยกเว้นค่ำเบี้ยประกันภัย
เงินค้ำงจ่ำยจำกกำรซื้ อหลักทรัพย์
ภำษีหกั ณ ที่จ่ำยค้ำงจ่ำย
อื่น ๆ
รวมหนี้สินอื่น

2,912,292
468,619
387,177

1,024,799
460,839
316,853

2,912,292
468,199
386,076

1,024,799
460,551
316,020

301,943
64,634
135,416
93,047
51,123
30,248
24,353
4,468,852

101,961
80,763
117,728
93,757
6,183
23,263
12,556
2,238,702

301,943
64,634
135,416
93,047
51,123
30,248
21,690
4,464,668

101,961
80,763
117,728
93,757
6,183
23,263
10,924
2,235,949

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

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ (หมำยเหตุ 26)
โอนสำรองส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ น
เกณฑ์ เป็ นส่ วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญจำกกำร
ใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 2
ยอดคงเหลือ ณ วันปลำยปี

หุ้นสำมัญที่ออกและชำระแล้ว
จำนวนหุ้น
(พันหุ้น)
พันบำท
1,697,850
1,697,850

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น

สำรองส่วนทุน
จำกกำรจ่ำยโดยใช้
หุ้นเป็ นเกณฑ์

พันบำท
2,987,540

พันบำท
103,822

5,961

5,961

143,059

24,339

1,703,811

1,703,811

89,327
3,219,926

(89,327)
38,834
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26. กำรจ่ ำยโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ - ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ที่ประชุ มวิสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้งที่ 2 ของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2550 มีมติอนุ มตั ิให้ออกใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 1 ชนิ ดระบุชื่อและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้เพื่อกำรเสนอขำยแก่พนักงำนจำนวน 20 ล้ำนหน่ วย
โดยในรุ่ นที่ 1 มีกำรจัดสรรทั้งสิ้ น 12.85 ล้ำนหน่วย คงเหลื อสิ ทธิ ที่ยงั ไม่ได้จดั สรรจำนวน 7.15 ล้ำนหน่วย
โดยมติของที่ประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้น เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2554 อนุ มตั ิให้ยกเลิ กใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 1
จำนวน 7.15 ล้ำนหน่วยดังกล่ำว และอนุ มตั ิให้ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 2 ชนิ ดระบุชื่อและโอนเปลี่ยน
มือไม่ได้จำนวน 7.15 ล้ำนหน่วยแทน และได้มีกำรจัดสรรให้พนักงำนโดยกำหนดให้วนั ที่ 1 เมษำยน 2555
เป็ นวันให้สิทธิ แก่พนักงำนและ/หรื อผูบ้ ริ หำร
รำยละเอียดกำรอนุมตั ิกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่พนักงำนสรุ ปได้ดงั นี้

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

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

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

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

ค่ำใช้จ่ำยพนักงำนในรู ปของกำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ (ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 2) สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2558 มีจำนวน 24.3 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม 2557: 37.8 ล้ำนบำท)
รำยกำรเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 สรุ ป
ได้ดงั นี้

จำนวนที่ยงั ไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558
สิ ทธิที่หมดไปจำกกำรลำออกและเสี ยชีวติ ของพนักงำน
ใช้สิทธิในระหว่ำงปี
จำนวนที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

(หน่วย: พันหน่วย)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2558
จำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิรุ่นที่ 2
7,150
(170)
(4,561)
2,419

ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 ผูถ้ ื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 1 ได้ใช้สิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญของ
บริ ษทั ฯที่เหลือทั้งหมดจำนวน 0.9 ล้ำนหน่วย ในรำคำใช้สิทธิ หุน้ ละ 13.50 บำท คิดเป็ นเงิน 12.7 ล้ำนบำท
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ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 2 ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สำมัญของบริ ษทั ฯ
จำนวน 4.6 ล้ำนหน่วย ในรำคำใช้สิทธิ หุน้ ละ 25.00 บำท คิดเป็ นจำนวน 160 ล้ำนบำท โดยบริ ษทั ฯได้บนั ทึก
ผลเงินรับจำกกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สำมัญดังกล่ำวไว้เป็ น “เงินรับล่วงหน้ำค่ำหุ น้ จำกกำรใช้ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ”
โดยแสดง ในส่ วนของเจ้ำของ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558

ใช้สิทธิ

จำนวนสิ ทธิ
(พันหน่วย)
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิรุ่นที่ 2
ครั้งที่ 1
3,008
ครั้งที่ 2
589
ครั้งที่ 3
661
ครั้งที่ 4
303
รวม
4,561

รำคำใช้สิทธิ
ต่อหุ ้น
(บำท)

รวมเงินที่
รับชำระ

25.00
25.00
25.00
25.00

105,266
20,616
23,135
10,626
159,643

ทุนที่ออกและ
ชำระแล้ว

4,211
825
925
5,961

ส่ วนเกิน
มูลค่ำหุ ้น

101,055
19,794
22,210
143,059

เงินรับล่วงหน้ำ
ค่ำหุ ้นจำกกำรใช้สิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

10,626
10,626

วันที่จดทะเบียน
เพิ่มทุน

วันที่ตลำด
หลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยรับเป็ น
หลักทรัพย์จด
ทะเบียน

10 เมษำยน 2558
13 กรกฎำคม 2558
15 ตุลำคม 2558
26 มกรำคม 2559

22 เมษำยน 2558
17 กรกฎำคม 2558
20 ตุลำคม 2558
2 กุมภำพันธ์ 2559

27. เงินปันผลจ่ ำย
เงินปั นผลจ่ำยที่ประกำศจ่ำยในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

เงินปันผลประจำปี สำหรับปี 2557

เงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำร
ดำเนินงำนสำหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2558
รวมเงินปันผลจ่ ำยในระหว่ำงปี 2558
เงินปันผลประจำปี สำหรับปี 2556

เงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำร
ดำเนินงำนสำหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2557

รวมเงินปันผลจ่ ำยในระหว่ำงปี 2557

อนุมตั ิโดย

ประเภท

มติที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น
เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2558 และอนุมตั ิโดย
คปภ. เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2558
มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 11 สิ งหำคม 2558 และอนุมตั ิ
โดย คปภ. เมื่อวันที่ 3 กันยำยน 2558

เงินสด

มติที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น
เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2557 และอนุมตั ิ
โดย คปภ. เมื่อวันที่ 8 เมษำยน 2557
มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 8 สิ งหำคม 2557
มติที่ประชุมวิสำมัญประจำปี ของผูถ้ ือหุ้น
เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2557 และอนุมตั ิ
โดย คปภ. เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557

เงินสด

จำนวน
จำนวน
เงินปันผลรวม เงินปั นผลต่อหุ ้น
(ล้ำนบำท)
(บำท)
781
0.46

544

0.32

1,325

0.78

เงินสด

618

0.51

เงินสด

60

0.05

หุ้นสำมัญ
(อัตรำ 5 หุ้น
เดิมต่อ 2
หุ ้นใหม่)

482

0.40

1,160

0.96
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28. สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กำไรสุ ท ธิ ป ระจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ น ส ำรองไม่ น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของก ำไรสุ ท ธิ ป ระจำปี หัก ด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรอง
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปั นผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสำรองตำมกฎหมำยไว้
ครบถ้วนแล้ว
29. ส่ วนงำนดำเนินงำน
บริ ษ ทั ฯนำเสนอข้อมูลส่ วนงำนดำเนิ นงำนในรู ปแบบเช่ นเดี ยวกับกำรรำยงำนข้อมู ลตำมประเภทกำรรั บ
ประกัน ภัย ที่ ต้อ งรำยงำนแก่ ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ และส่ ง เสริ ม กำรประกอบธุ รกิ จประกัน ภัย
(“คปภ.”) เนื่องจำกฝ่ ำยบริ หำรเห็นว่ำบริ ษทั ฯดำเนินธุ รกิจหลักในส่ วนงำนดำเนินงำนที่รำยงำนเพียงส่ วนงำน
เดี ย ว คื อ ธุ ร กิ จ ประกัน ชี วิต และด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ในเขตภู มิ ศ ำสตร์ เดี ย ว คื อ ประเทศไทย และได้ท ำกำร
ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของส่ วนงำนโดยพิจำรณำจำกกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนซึ่ งวัดมูลค่ำโดย
ใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรรำยงำนข้อมูลตำมประเภทกำรรับประกันภัยที่รำยงำนต่อคปภ. ทั้งนี้ รำยกำรที่
นำเสนอในส่ วนงำนดำเนิ นงำนนี้ สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั ฯที่ผมู้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำน
กำรดำเนิ นงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กบั ส่ วน
งำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่ วนงำน ทั้งนี้ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯ
คือ กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่
บริ ษทั ฯดำเนินธุ รกิจในส่ วนงำนเขตภูมิศำสตร์ เดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นรำยได้และสิ นทรัพย์ที่แสดงอยู่
ในงบกำรเงินจึงถือเป็ นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์ แล้ว และในปี 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯไม่มีรำยได้จำก
ลูกค้ำรำยใดที่มีมูลค่ำเท่ำกับหรื อมำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้ของกิจกำร
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ข้อมูลตำมกำรรับประกันภัยสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 สำมำรถแยกตำมประเภทกำร
รับประกันภัยได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต
ประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม - ประเภทบำนำญ
แบบไม่มีส่วน - แบบไม่มีส่วน ประกันอุบตั ิเหตุ
ร่ วมในเงินปันผล ร่ วมในเงินปันผล
ส่วนบุคคล
อิ่น ๆ
รำยได้ จำกกำรรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก: สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
รวมรำยได้ จำกกำรรับประกันภัย
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
เงินสำรองประกันภัยเพิ่มจำกปี ก่อน
ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรม์และค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดกำรผลประโยชน์
ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำร
ค่ำสิ นไหมทดแทน
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริ มกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น
รวมค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย

รวม

44,019,795
(677,574)
43,342,221
11,393
43,353,614

783,605
783,605
783,605

36,815
36,815
951
37,766

-

44,840,215
(677,574)
44,162,641
12,344
44,174,985

29,114,795

758,742

-

-

29,873,537

14,137,467

12,242

-

14,149,709
-

1,238,091
2,795,356
427,622
31,991
47,745,322

53,549
7,727
578
832,838

2,386
942
372
28
3,728

5,158
207
5,365

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต
ประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม - ประเภทบำนำญ
แบบไม่มีส่วน - แบบไม่มีส่วน ประกันอุบตั ิเหตุ
ร่ วมในเงินปันผล ร่ วมในเงินปันผล
ส่วนบุคคล
อิ่น ๆ
รำยได้ จำกกำรรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก (หัก): สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
รวมรำยได้ จำกกำรรับประกันภัย
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
สำรองประกันภัยเพิ่มจำกปี ก่อน
ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรม์และค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดกำรผลประโยชน์
ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำร
ค่ำสิ นไหมทดแทน
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริ มกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น
รวมค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย

1,240,477
2,855,005
435,928
32,597
48,587,253
(หน่วย: พันบำท)

รวม

51,503,050
(619,925)
50,883,125
(19,172)
50,863,953

268,146
268,146
268,146

38,932
38,932
1,033
39,965

-

51,810,128
(619,925)
51,190,203
(18,139)
51,172,064

40,559,784

258,466

-

-

40,818,250

11,091,886

4,722

-

-

11,096,608

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

21,331
1,627
150
286,296

6,387
1,107
243
22
7,759

1,633
43
1,676

1,287,791
2,806,976
310,571
28,642
56,348,838
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตประเภท ประกันชีวิตประเภท
ดั้งเดิม - แบบไม่มี
บำนำญ - แบบไม่มี
ประกันอุบตั ิเหตุ
ส่วนร่ วมในเงินปันผล ส่วนร่ วมในเงินปันผล
ส่วนบุคคล
รำยได้ จำกกำรรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก: สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
รวมรำยได้ จำกกำรรับประกันภัย
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
เงินสำรองประกันภัยเพิ่มจำกปี ก่อน
ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรม์และค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดกำรผลประโยชน์
ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำร
ค่ำสิ นไหมทดแทน
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริ มกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น
รวมค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย

รวม

44,019,795
(677,574)
43,342,221
11,393
43,353,614

783,605
783,605
783,605

36,815
36,815
951
37,766

44,840,215
(677,574)
44,162,641
12,344
44,174,985

29,114,795

758,742

-

29,873,537

14,137,467

12,242

-

14,149,709

1,238,091
2,795,356
427,622
31,991
47,745,322

53,549
7,727
578
832,838

2,386
942
372
28
3,728

1,240,477
2,849,847
435,721
32,597
48,581,888
(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตประเภท ประกันชีวิตประเภท
ดั้งเดิม - แบบไม่มี
บำนำญ - แบบไม่มี
ประกันอุบตั ิเหตุ
ส่วนร่ วมในเงินปันผล ส่วนร่ วมในเงินปันผล
ส่วนบุคคล
รำยได้ จำกกำรรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก (หัก): สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
รวมรำยได้ จำกกำรรับประกันภัย
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
สำรองประกันภัยเพิ่มจำกปี ก่อน
ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรม์และค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดกำรผลประโยชน์
ค่ำสิ นไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำร
ค่ำสิ นไหมทดแทน
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริ มกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น
รวมค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย

รวม

51,503,050
(619,925)
50,883,125
(19,172)
50,863,953

268,146
268,146
268,146

38,932
38,932
1,033
39,965

51,810,128
(619,925)
51,190,203
(18,139)
51,172,064

40,559,784

258,466

-

40,818,250

11,091,886

4,722

-

11,096,608

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

21,331
1,627
150
286,296

6,387
1,107
243
22
7,759

1,287,791
2,805,343
310,528
28,642
56,347,162
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30. กำไร (ขำดทุน) จำกกำรปรับมูลค่ ำยุติธรรม
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2558
2557
กำไรที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้ นจริ งจำกกำรปรับมูลค่ำ
เงิ นลงทุนเพื่อค้ำ
กำไร (ขำดทุน) ที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้ นจริ งจำกสัญญำซื้ อขำย
เงิ นตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
กำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน
รวมกำไร (ขำดทุน) จำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม

16,903

25

(72,468)
135,451
79,886

7,167
(78,876)
(71,684)

31. ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำน
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
ค่ำใช้จ่ำยพนักงำนที่ไม่ใช่ค่ำใช้จ่ำยกำรรับ
ประกันภัยและกำรจัดกำรค่ำสิ นไหมทดแทน
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ที่
ไม่ใช่ค่ำใช้จ่ำยกำรรับประกันภัย
ค่ำภำษีอำกร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนอื่น
รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)

931,870

889,611

926,692

886,992

162,424
263,690
695,525
2,053,509

154,534
222,340
629,147
1,895,632

161,966
263,690
695,240
2,047,588

154,454
222,340
628,820
1,892,606
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32. ค่ ำใช้ จ่ำยเกีย่ วกับพนักงำน

เงินเดือนและค่ำแรง
เงินประกันสังคม
เงินสมทบโครงกำรผลประโยชน์พนักงำน
ที่กำหนดไว้
ผลประโยชน์อื่น ๆ
รวมค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม
2558
2557
858,731
785,343
14,124
13,299

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม
2558
2557
854,044
783,709
14,076
13,284

36,838
69,327
979,020

36,614
69,108
973,842

33,336
84,544
916,522

33,252
83,658
913,903

33. กองทุนสำรองเลีย้ งชี พ
บริ ษทั ฯและพนักงำนบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ ยงชี พขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรอง
เลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็ นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 5 ถึง 10
ของเงินเดือนซึ่ งขึ้นอยูก่ บั อำยุงำนของพนักงำน กองทุนสำรองเลี้ยงชี พนี้ บริ หำรโดยผูจ้ ดั กำรกองทุนที่ได้รับ
อนุ ญำตจำกกระทรวงกำรคลัง และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่ อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบี ยบว่ำด้วย
กองทุนของบริ ษทั ฯ ในระหว่ำงปี 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้จ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนสำรอง
เลี้ยงชี พเป็ นจำนวนเงิน 37 ล้ำนบำท และ 33 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (เฉพำะบริ ษทั ฯ: 37 ล้ำนบำท และ 33 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ)
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34. กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี (ตำมที่ แสดงอยู่ในงบกำไรขำดทุน) ด้วยจำนวนถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ น้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี
กำไรต่ อหุ ้นปรับ ลดค ำนวณโดยหำรกำไรสำหรั บ ปี (ตำมที่ แสดงอยู่ในงบกำไรขำดทุ น ) ด้วยผลรวมของ
จำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ ำหนักที่ ออกอยู่ในระหว่ำงปี กับจำนวนถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ ำหนักของหุ ้นสำมัญ
ที่บริ ษทั ฯอำจต้องออกเพื่อแปลงหุ ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ ้นสำมัญ โดยสมมติว่ำได้มีกำร
แปลงเป็ นหุน้ สำมัญ ณ วันต้นปี หรื อ ณ วันออกหุ น้ สำมัญเทียบเท่ำ
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนและกำไรต่อหุ ้นปรับลดสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 แสดงกำร
คำนวณได้ดงั นี้

กำไรสำหรับปี
(พันบำท)
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กำไรสำหรับปี
ผลกระทบจำกกำรออกหุ้นปันผล
กำไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ฯ
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ ำปรับลด
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่ นที่ 1
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่ นที่ 2
กำไรต่ อหุ้นปรับลด
กำไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสำมัญ
สมมติวำ่ มีกำรแปลงเป็ นหุ้นสำมัญ
จำกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

งบกำรเงินรวม
จำนวนหุ้นสำมัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
(พันหุ้น)
2558
2557

4,108,203
-

2,649,821
-

1,701,676
-

1,212,857
482,325

4,108,203

2,649,821

1,701,676

1,695,182

-

-

4,745

296
2,972

4,108,203

2,649,821

1,706,421

1,698,450

กำไรต่อหุ ้น
(บำท)
2558

2557
(ปรับปรุ งใหม่)

2.41

1.56

2.41

1.56
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กำไรสำหรับปี
(พันบำท)
2558
2557
(ปรับปรุ งใหม่)
กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กำไรสำหรับปี
ผลกระทบจำกกำรออกหุ้นปันผล
กำไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ฯ
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ ำปรับลด
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่ นที่ 1
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่ นที่ 2
กำไรต่ อหุ้นปรับลด
กำไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสำมัญ
สมมติวำ่ มีกำรแปลงเป็ นหุ้นสำมัญ
จำกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
(1)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำนวนหุ้นสำมัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
(พันหุ้น)
2558
2557

4,113,318
-

2,652,784
-

1,701,676
-

1,212,857
482,325

4,113,318

2,652,784

1,701,676

1,695,182

-

-

4,745

296
2,972

4,113,318

2,652,784

1,706,421

1,698,450

กำไรต่อหุ ้น
(บำท)
2558

2557
(ปรับปรุ งใหม่)

2.42

1.57

2.41

1.56

ไม่มีกำรคำนวณหุ ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดจำกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 2 เนื่องจำกรำคำใช้สิทธิ รวมกับมูลค่ำยุติธรรมของบริ กำรที่พนักงำนให้แก่บริ ษทั ฯ
ในอนำคต ต่อหน่วยสูงกว่ำมูลค่ำรำคำตลำดของหุ น้ ถัวเฉลี่ย
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35. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในกำรพิ จำรณำควำมสั ม พัน ธ์ ระหว่ำงกิ จกำรที่ เกี่ ย วข้องกัน แต่ ล ะรำยกำรบริ ษ ัท ฯค ำนึ งถึ ง เนื้ อ หำของ
ควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรู ปแบบทำงกฎหมำย
ลักษณะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริ ษทั ฯกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
รำยชื่อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั สรชัยวิวฒั น์ จำกัด
บริ ษทั โรงพยำบำลบำรุ งรำษฎร์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั โรงพยำบำลพญำไท 1 จำกัด(1)
บริ ษทั โรงพยำบำลพญำไท 2 จำกัด(1)
บริ ษทั น้ ำตำลรำชบุรี จำกัด
บริ ษทั นำรำยณ์ร่วมพิพฒั น์ จำกัด

ประเภทกิจกำร
ธนำคำร
ประกันภัย
ประกันภัย
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
กำรแพทย์
กำรแพทย์
กำรแพทย์
อุตสำหกรรม
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์

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

ให้เช่ำทรัพย์สิน
ธุรกิจบริ กำร
อุตสำหกรรม
ธุรกิจกำรเกษตร
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์

(1)

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

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

ถือหุ ้นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันจนถึงวันที่ 7 พฤษภำคม 2557 เนื่ องจำกบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีกรรมกำรร่ วมกันกับบริ ษทั โรงพยำบำลพญำไท 1 จำกัด และโรงพยำบำล
พญำไท 2 จำกัด ตั้งแต่วนั ดังกล่ำวแล้ว
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ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรำยกำรธุ รกิ จที่ สำคัญกับ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุ รกิจดังกล่ำวเป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำง
บริ ษทั ฯและกิจกำรเหล่ำนั้น ซึ่ งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2558
2557
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
เบี้ยประกันภัยรับ
ค่ำสิ นไหมรับคืนจำกกำรเอำประกันภัยต่อ
ดอกเบี้ยรับ - เงินฝำกธนำคำรตัว๋ สัญญำ
ใช้เงินและหุ ้นกู้
ดอกเบี้ยรับ - เงินให้กยู้ มื โดยมีทรัพย์สิน
จำนองเป็ นประกัน
เงินปันผลรับ
รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำร
รำยได้ค่ำธรรมเนี ยมนำยหน้ำซื้ อขำย
หลักทรัพย์
กำไรจำกสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำและ
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
เบี้ยประกันภัยต่อ

ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
ค่ำสิ นไหมจ่ำยและค่ำตรวจสุขภำพ
ค่ำธรรมเนียมธนำคำร
ค่ำเบี้ยประกันภัยจ่ำย
ค่ำเช่ำอำคำรและค่ำบริ กำร

ค่ำบริ กำรอื่นๆ

6,670
-

6,771
17

643,487

555,016

8,482

9,798

304,952
6,267

244,824
4,083

30,902

19,887

364,224

117,138

-

83

1,200,940

1,204,078

46,453
103,769

105,147
90,349

2,774
71,122

1,894
67,458

710
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(หน่วย: พันบำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย
อัตรำตำมสัญญำที่ตกลงกันโดยคิดเป็ นอัตรำ
ร้อยละต่อเบี้ยประกันภัยจ่ำย
อัตรำเดียวกับสถำบันกำรเงินและบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องกันคิดให้กบั ลูกค้ำทัว่ ไป
อัตรำเดียวกับอัตรำที่บริ ษทั ฯคิดให้กบั
ผูก้ ยู้ มื ทัว่ ไปที่มีทรัพย์สินจำนอง
ตำมที่ประกำศจ่ำย
อัตรำตำมสัญญำที่ตกลงกันโดยคิดค่ำเช่ำ
และค่ำบริ กำรต่อตำรำงเมตรต่อเดือน
เป็ นปกติทำงกำรค้ำของธุรกิจนำยหน้ำ
ซื้อขำยหลักทรัพย์
เป็ นไปตำมเงื่อนไขสัญญำ
เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรประกันภัยต่อ
ตำมประเภทของกำรประกันภัยและสัญญำ
ประกันต่อ
อัตรำตำมสัญญำที่ตกลงกันโดยคิดเป็ นอัตรำ
ร้อยละต่อเบี้ยประกันภัยรับ
เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย
อัตรำเดียวกับสถำบันกำรเงินและบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องกันคิดให้กบั ลูกค้ำทัว่ ไป
เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย
สำหรับอำคำรสำนักงำนใหญ่ค่ำเช่ำตำรำง
เมตรละประมำณ 90 บำทต่อเดือน
ค่ำบริ กำรตำรำงเมตรละประมำณ 29 บำท
ต่อเดือน ตำมสัญญำเช่ำระยะยำว ค่ำเช่ำ
ตำรำงเมตรละประมำณ 44 บำท และ 138
บำทต่อเดือน และค่ำบริ กำร ตำรำงเมตรละ
ประมำณ 91 บำท และ 307 บำทต่อเดือน
สำหรับอำคำรเช่ำของสำขำค่ำเช่ำตำรำงเมตร
ละประมำณ 100 บำท 150 บำท 188 บำท
และ 315 บำทต่อเดือนและค่ำบริ กำรตำรำง
เมตรละประมำณ 342 บำท และ 200 บำท
ต่อเดือน
เป็ นตำมเงื่อนไขสัญญำและเป็ นรำคำที่คิดกับ
สมำชิ กในอัตรำโดยทัว่ ไป
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2558
2557
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษัทย่ อย
รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำร
บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
เบี้ยประกันภัยรับ
ค่ำสิ นไหมรับคืนจำกกำรเอำประกันภัยต่อ
ดอกเบี้ยรับ - เงินฝำกธนำคำร ตัว๋ สัญญำ
ใช้เงิน และหุน้ กู้
ดอกเบี้ยรับ - เงินให้กยู้ มื โดยมีทรัพย์สิน
จำนองเป็ นประกัน
เงินปันผลรับ
รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำร
รำยได้ค่ำธรรมเนียมนำยหน้ำซื้อขำย
หลักทรัพย์
กำไรจำกสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำและ
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
เบี้ยประกันภัยต่อ

ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
ค่ำสิ นไหมจ่ำยและค่ำตรวจสุ ขภำพ
ค่ำธรรมเนียมธนำคำร
ค่ำเบี้ยประกันภัยจ่ำย

(หน่วย: พันบำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

459

164

อัตรำตำมสัญญำที่ตกลงกันโดยคิดค่ำเช่ำ
และค่ำบริ กำรต่อตำรำงเมตรต่อเดือน

6,670
-

6,771
17

643,476

555,016

8,482

9,798

304,952
-

244,824
227

30,902

19,887

364,224

117,138

เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย
อัตรำตำมสัญญำที่ตกลงกันโดยคิดเป็ น
อัตรำร้อยละต่อเบี้ยประกันภัยจ่ำย
อัตรำเดียวกับสถำบันกำรเงินและบริ ษทั
ที่เกี่ยวข้องกันคิดให้กบั ลูกค้ำทัว่ ไป
อัตรำเดียวกับอัตรำที่บริ ษทั ฯคิดให้กบั
ผูก้ ยู้ มื ทัว่ ไปที่มีทรัพย์สินจำนอง
ตำมที่ประกำศจ่ำย
อัตรำตำมสัญญำที่ตกลงกันโดยคิดค่ำเช่ำ
และค่ำบริ กำรต่อตำรำงเมตรต่อเดือน
เป็ นปกติทำงกำรค้ำของธุรกิจนำยหน้ำ
ซื้อขำยหลักทรัพย์
เป็ นไปตำมเงื่อนไขสัญญำ

-

83

1,200,940

1,204,078

46,453

105,147

103,696

90,303

2,774

1,894

เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรประกันภัย
ต่อตำมประเภทของกำรประกันภัยและ
สัญญำประกันต่อ
อัตรำตำมสัญญำที่ตกลงกันโดยคิดเป็ น
อัตรำร้อยละต่อเบี้ยประกันภัยรับ
เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับ
ประกันภัย
อัตรำเดียวกับสถำบันกำรเงินและบริ ษทั
ที่เกี่ยวข้องกันคิดให้กบั ลูกค้ำทัว่ ไป
เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับ
ประกันภัย
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2558
2557
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน (ต่ อ)
ค่ำเช่ำอำคำรและค่ำบริ กำร

ค่ำบริ กำรอื่น ๆ

71,122

67,458

710

558

(หน่วย: พันบำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

สำหรับอำคำรสำนักงำนใหญ่ค่ำเช่ำตำรำง
เมตรละประมำณ 90 บำทต่อเดือน
ค่ำบริ กำรตำรำงเมตรละประมำณ 29 บำท
ต่อเดือน ตำมสัญญำเช่ำระยะยำว ค่ำเช่ำ
ตำรำงเมตรละประมำณ 44 บำท และ 138
บำทต่อเดือน และค่ำบริ กำร ตำรำงเมตร
ละประมำณ 91 บำท และ 307 บำท
ต่อเดือน
สำหรับอำคำรเช่ำของสำขำค่ำเช่ำตำรำง
เมตรละประมำณ 100 บำท 150 บำท
188 บำทและ 315 บำทต่อเดือนและ
ค่ำบริ กำรตำรำงเมตรละประมำณ
342 บำท และ 200 บำทต่อเดือน
เป็ นตำมเงื่อนไขสัญญำและเป็ นรำคำที่คิด
กับสมำชิกในอัตรำโดยทัว่ ไป

ส ำหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวัน ที่ 31 ธั น วำคม 2558 และ 2557 เบี้ ยประกัน ภัย รั บ จำกช่ อ งทำงกำรจัด จ ำหน่ ำ ย
Bancassurance มีจำนวนโดยประมำณร้อยละ 65.33 และร้อยละ 70.85 ของเบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ ตำมลำดับ
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันมีรำยละเอียดดังนี้

เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
(รวมอยูใ่ นเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด)
สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเพื่อค้ำ - รำคำทุน
หน่วยลงทุนในประเทศ
รวมเงินลงทุนเพื่อค้ำ - รำคำทุน
บวก: กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รวมเงินลงทุนเพื่อค้ำ - มูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนเผื่อขำย - รำคำทุน
ตรำสำรทุนในประเทศ
หน่วยลงทุนในประเทศ
รวมเงินลงทุนเผื่อขำย - รำคำทุน
บวก: กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รวมเงินลงทุนเผื่อขำย - มูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด - รำคำทุน/
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด - รำคำทุน/
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
เงินลงทุนทัว่ ไป - ตรำสำรทุนต่ำงประเทศ
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
ลูกหนี้ตำมสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำและแลกเปลี่ยน
เงินตรำต่ำงประเทศ
สิ นทรัพย์อื่น
ค่ำปรับปรุ งทรัพย์สินที่เช่ำ
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
รวมสิ นทรัพย์อื่น

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2558
2557

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2558
2557

4,127,677
-

4,187,212
107

4,113,889
-

4,183,121
107

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

-

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

-

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

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

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

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

4,105,000
5,898,909

4,105,000
5,841,640

4,105,000
5,898,909

4,105,000
5,841,640

10,003,909
11,167
17,513,403

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

10,003,909
11,167
17,513,403

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

119,162

140,077

119,162

140,077

3,329,930

4,120,176

3,329,930

4,120,176

58,471
58,471

465
70,924
71,389

58,471
58,471

465
70,505
70,970
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ค่ำสิ นไหมทดแทนค้ำงจ่ำย
เจ้ำหนี้ตำมสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำและแลกเปลี่ยน
เงินตรำต่ำงประเทศ
หนี้สินอื่น
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จค้ำงจ่ำย
ค่ำเช่ำอำคำรและค่ำบริ กำรค้ำงจ่ำย
รวมหนี้สินอื่น

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2558
2557
6,837
9,280

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2558
2557
6,837
9,280

3,732,423

4,253,699

3,732,423

4,253,699

191,756
4,725
196,481

135,181
2,640
137,821

191,756
234
191,990

135,181
224
135,405

ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรสำคัญ
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัท ย่อยมี ค่ ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
พนักงำนที่ให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ผลประโยชน์ที่จ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
(หมำยเหตุ 26)
รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรสำคัญ

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม
2558
2557
44,668
41,690
2,369
2,830

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม
2558
2557
44,668
41,690
2,011
2,830

6,046
53,083

6,046
52,725

12,408
56,928

12,408
56,928

รำยละเอี ย ดของใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้ น สำมัญ ของบริ ษ ัท ฯที่ จดั สรรให้ แก่ พ นัก งำนได้แสดงไว้ใ น
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 26
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36. หลักทรัพย์ประกันวำงไว้กบั นำยทะเบียน
ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2558 และ 2557 บริ ษั ท ฯได้ ว ำงหลั ก ทรั พ ย์ ป ระกั น ไว้ก ั บ นำยทะเบี ย นตำม
พระรำชบัญญัติประกันชีวติ ดังนี้

พันธบัตรรัฐวิสำหกิจ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2558
31 ธันวำคม 2557
รำคำทุน/รำคำ
รำคำทุน/รำคำ
ทุนตัดจำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรม ทุนตัดจำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรม
20,000
23,928
20,000
20,626

37. ทรัพย์สินทีจ่ ัดสรรไว้เป็ นเงินสำรองวำงไว้กบั นำยทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯได้วำงหลักทรัพย์ไว้เป็ นเงินสำรองประกันภัยกับนำยทะเบียน
ตำมพระรำชบัญญัติประกันชีวติ ดังต่อไปนี้

พันธบัตรรัฐบำล
พันธบัตรรัฐวิสำหกิจ
รวม

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2558
31 ธันวำคม 2557
รำคำทุน/รำคำ
รำคำทุน/รำคำ
ทุนตัดจำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรม ทุนตัดจำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรม
41,970,820
46,960,565
35,241,617
38,323,342
6,199,413
7,053,062
6,199,138
7,035,686
48,170,233
54,013,627
41,440,755
45,359,028

38. ภำระผูกพัน
38.1 บริ ษ ัทฯและบริ ษ ทั ย่อยได้เข้ำท ำสั ญ ญำเช่ ำดำเนิ นงำนที่ เกี่ ยวข้องกับ กำรเช่ ำพื้ น ที่ ใ นอำคำร รถยนต์และ
อุปกรณ์ อำยุของสัญญำมีระยะเวลำประมำณ 3 ถึง 25 ปี สำหรับกำรเช่ ำพื้นที่ ในอำคำร และประมำณ 1 ถึ ง 5 ปี
สำหรับกำรเช่ำรถยนต์และอุปกรณ์ สัญญำดังกล่ำวเป็ นสัญญำที่บอกเลิกไม่ได้
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้ น
ภำยใต้สัญญำเช่ำดำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)

สัญญำเช่ำดำเนินงำน
สัญญำบริ กำร
รวม

1 ปี
88.2
13.5
102.3

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

รวม
160.8
13.5
174.3
(หน่วย: ล้ำนบำท)

สัญญำเช่ำดำเนินงำน
สัญญำบริ กำร
รวม

1 ปี
74.0
0.4
74.4

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
จ่ำยชำระภำยใน
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
110.0
5.3
110.0
5.3

รวม
189.3
0.4
189.7
(หน่วย: ล้ำนบำท)

สัญญำเช่ำดำเนินงำน
สัญญำบริ กำร
รวม

1 ปี
88.6
13.5
102.1

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

รวม
160.1
13.5
173.6
(หน่วย: ล้ำนบำท)

สัญญำเช่ำดำเนินงำน
สัญญำบริ กำร
รวม

1 ปี
74.0
0.4
74.4

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
จ่ำยชำระภำยใน
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
110.0
5.3
110.0
5.3

รวม
189.3
0.4
189.7
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38.2 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯอำจต้องฝำกเงินในอนำคตจำกเงื่อนไขกำรลงทุนตำมหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินข้อที่ 10.6 (ก) และ 10.6 (ข) ซึ่ งสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2558 31 ธันวำคม 2557
1,010,000
1,140,000
900,000
1,010,000

จ่ำยภำยใน
1 ปี
2 - 5 ปี
39. คดีฟ้องร้ อง

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯ มีคดีถู ก ฟ้ องร้ อ งเรี ย กค่ ำ เสี ย หำยและคดี ค วำมยัง ไม่ สิ้ น สุ ด
จำนวนรวมประมำณ 48 ล้ำนบำท และ 47 ล้ำนบำท ตำมลำดับ จำกกำรเป็ นผูร้ ับประกันภัย บริ ษทั ฯยังไม่ได้
ตั้งส ำรองเผื่อควำมเสี ยหำยจำกคดี ค วำมดังกล่ ำว เนื่ องจำกยังคงมี ค วำมไม่ แน่ น อนเกี่ ย วกับ ผลของกำร
พิจำรณำคดี
40. ลำดับชั้ นของมูลค่ ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหนี้ สินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อ
เปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2558
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สินทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
ตรำสำรทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
ตรำสำรทุน
ตรำสำรหนี้
สินทรัพย์ ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
ตรำสำรหนี้

97,233

18,987

-

116,220

12,428,719
-

13,043,937
516,266

-

25,472,656
516,266

-

220,444,294

-

220,444,294
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2558
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
ตรำสำรอนุพนั ธ์
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
เงินให้กยู้ มื
โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
หนีส้ ินทีเ่ ปิ ดเผยมูลค่ ำยุตธิ รรม
ตรำสำรอนุพนั ธ์
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

-

19,850
676

-

19,850
676

-

-

6,467,176
17,497

6,467,176
17,497

-

2,358,711
3,375

-

2,358,711
3,375

ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นมูลค่ำยุติธรรม
41. เครื่องมือทำงกำรเงิน
41.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่สำคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 107
“กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน ” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสดเบี้ยประกันภัยค้ำงรับ สิ นทรัพย์/หนี้สินจำกกำรประกันภัยต่อ เงินให้กยู้ ืม เงินลงทุน บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยมีควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ดังนี้
ควำมเสี่ ยงด้ ำนกำรให้ สินเชื่อ
ควำมเสี่ ยงเกี่ ยวกับกำรกระจุกตัวของสิ นเชื่ อซึ่ งเกิ ดจำกเงินให้กูย้ ืมและเบี้ยประกันภัยค้ำงรับอยู่ในระดับต่ ำ
เนื่ องจำกผูก้ ูย้ ืมและผูเ้ อำประกันภัยของบริ ษทั ฯกระจำยอยู่ในอุตสำหกรรมที่ แตกต่ำงกันและภูมิภำคต่ำงๆ
ในประเทศ และมูลค่ำสู งสุ ดของควำมเสี่ ยงคื อมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ดงั กล่ ำวตำมที่ แสดงไว้ในงบ
แสดงฐำนะกำรเงิน
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ควำมเสี่ ยงซึ่ งเกิดขึ้นจำกเงินให้กูย้ ืมโดยมีกรมธรรม์เป็ นประกันไม่มีสำระสำคัญ เนื่ องจำกบริ ษทั ฯให้ผเู้ อำ
ประกันกูย้ มื เป็ นจำนวนเงินที่นอ้ ยกว่ำมูลค่ำเงินสดตำมกรมธรรม์ที่มีกบั บริ ษทั ฯ และควำมเสี่ ยงซึ่ งเกิดขึ้นจำก
เงินให้กยู้ ืมโดยมีทรัพย์สินจำนองเป็ นประกันมีมูลค่ำสู งสุ ดเท่ำกับมูลค่ำของเงินกูย้ ืมหักด้วยมูลค่ำที่บริ ษทั ฯ
สำมำรถรับชำระคืนจำกสิ นทรัพย์ที่นำมำจำนอง
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบีย้
บริ ษ ัท ฯมี ค วำมเสี่ ย งจำกอัต รำดอกเบี้ ย ที่ ส ำคัญ อัน เกี่ ย วเนื่ อ งกับ เงิ น ฝำกสถำบัน กำรเงิ น เงิ น ลงทุ น ใน
หลักทรัพย์ และเงินให้กยู้ มื
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่สำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ยได้
ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)

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

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2558
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
อัตรำตลำด

อัตรำดอกเบี้ยคงที่

349,841

426,479

6,325,438

-

3,600,000
-

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

349,841

54,396
4,080,875

5,480,866
587,405
16,235
210,737,472
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(หน่วย: พันบำท)

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

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2557
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
อัตรำตลำด

อัตรำดอกเบี้ยคงที่

311,837

566,778

4,828,949

-

3,600,000
-

117,710,720
44,998,549
5,333,937
5,260,000

101
311,938

54,239
4,221,017

4,250,986
414,174
15,557
182,812,872
(หน่วย: พันบำท)

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2558
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
อัตรำตลำด
อัตรำดอกเบี้ยคงที่

347,866

414,280

6,325,438

-

3,600,000
-

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

347,866

54,396
4,068,676

5,480,866
587,405
16,235
210,737,472
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(หน่วย: พันบำท)

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2557
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
อัตรำตลำด
อัตรำดอกเบี้ยคงที่

307,745

566,778

4,828,949

-

3,600,000
-

117,710,720
44,998,549
5,333,937
5,260,000

101
307,846

54,239
4,221,017

4,250,986
414,174
15,557
182,812,872

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีอตั รำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบ
กำหนดหรื อวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน)ได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2558
ภำยใน 1 ปี
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ ภำคเอกชน
ตรำสำรหนี้ ต่ำงประเทศ
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ครบกำหนด
เกินกว่ำ 3 เดือน
เงินให้กยู้ มื
เงินให้กยู้ มื โดยมีทรัพย์สินจำนอง
เป็ นประกัน
เงินให้กยู้ มื อื่น
รวม

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี )

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

119,712
3,586,479
568,187

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

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

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

4.31
5.10
5.20

8,580,000

7,700,000

-

16,280,000

2.96

92,339
16,105
12,962,822

191,741
77
25,273,909

303,325
53
160,694,437

587,405
16,235
198,931,168

6.84
6.00
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2557
ภำยใน 1 ปี
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ ภำคเอกชน
ตรำสำรหนี้ ต่ำงประเทศ
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ครบกำหนด
เกินกว่ำ 3 เดือน
เงินให้กยู้ มื
เงินให้กยู้ มื โดยมีทรัพย์สินจำนอง
เป็ นประกัน
เงินให้กยู้ มื อื่น
รวม

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี )

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

2,361,386
994,431
163,770

10,252,277
5,086,217
1,635,325

105,097,057
38,917,900
3,534,842

117,710,720
44,998,548
5,333,937

4.36
5.19
4.70

3,860,000

1,400,000

-

5,260,000

3.36

1,410
7,380,997

122,277
14,093
18,510,189

291,897
54
147,841,750

414,174
15,557
173,732,936

4.50 - 8.00
6.00

ควำมเสี่ ยงด้ ำนสภำพคล่อง
ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่องคือควำมเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอำจได้รับควำมเสี ยหำยอันสื บเนื่องมำจำก กำร
ที่ บริ ษ ัทฯและบริ ษ ัท ย่อยไม่ ส ำมำรถเปลี่ ย นสิ น ทรั พ ย์เป็ นเงิ น สดและ/หรื อ ไม่ ส ำมำรถจัดหำเงิ น ทุ น ได้
เพียงพอตำมควำมต้องกำรและทันต่อเวลำที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะต้องนำไปชำระภำระผูกพันได้เมื่อครบ
กำหนด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีกำรควบคุมควำมเสี่ ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรรักษำระดับของเงินสด
และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดให้เพียงพอต่อกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและเพื่อทำให้ผลกระทบ
จำกควำมผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
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ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับกำรลงทุนในพันธบัตรและหน่วยลงทุนที่
เป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศ บริ ษทั ฯได้ตกลงทำสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือ
ในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริ ษ ทั ฯมี ยอดคงเหลื อของสิ นทรัพ ย์ทำงกำรเงิ นที่ เป็ นสกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
เยน
ยูโร
กีบ

สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2558
2557
(ล้ำนหน่วย)
664.9
648.9
350.0
4.5
29,509.3
-

หนี้ สินทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2558
2557
(ล้ำนหน่วย)
622.5
641.6
999.9
652.1
1.6
-

อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2558
2557
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
36.25
33.11
0.30
0.28
39.80
0.0044
-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯมีสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลือดังนี้

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

จำนวนที่ซ้ือคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2558
2557
(ล้ำนหน่วย)
622.5
641.6

อัตรำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำ
2558
2557
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
29.25 - 36.30
29.25 - 34.38

เยน

999.9

652.1

0.2989 - 0.3029

ยูโร

1.6

-

38.06

สกุลเงิน

วันครบกำหนดตำมสัญญำ
2558
2557
ตุลำคม 2559 กรกฎำคม 2568

มกรำคม 2558 ธันวำคม 2567

0.2817

ธันวำคม 2559

ธันวำคม 2558

-

มีนำคม 2559

-
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41.2 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
ตำรำงต่อไปนี้ เป็ นกำรสรุ ป เปรี ยบเที ยบมูลค่ ำตำมบัญชี และมูลค่ำยุติธ รรมของเครื่ องมื อทำงกำรเงิ น ที่ มี
สำระสำคัญ
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
มูลค่ำตำมบัญชี
มูลค่ำยุติธรรม
สินทรัพย์ ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำ
ยุตธิ รรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเพื่อค้ำ
เงินลงทุนเผื่อขำย
สินทรัพย์ ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนที่ถือจนครบกำหนด
ตรำสำรอนุพนั ธ์
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำ
เงินให้กยู้ มื
โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน
หนีส้ ินทีเ่ ปิ ดเผยมูลค่ ำยุตธิ รรม
ตรำสำรอนุพนั ธ์
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
มูลค่ำตำมบัญชี
มูลค่ำยุติธรรม

7,101,758

7,101,758

5,707,564

5,707,564

116,220
25,988,922

116,220
25,988,922

17,070
22,012,881

17,070
22,012,881

201,411,262

220,444,294

176,161,023

189,681,128

231

19,850

24,963

51,995

-

676

-

4,665

5,480,866

6,467,176

4,250,986

4,936,563

2,901,914

2,358,711

1,007,018

475,481

10,378

3,375

17,781

7,159
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(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
มูลค่ำตำมบัญชี
มูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำตำมบัญชี
มูลค่ำยุติธรรม
สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเพื่อค้ำ
เงินลงทุนเผื่อขำย
สินทรัพย์ ทเี่ ปิ ดเผยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนที่ถือจนครบกำหนด
ตรำสำรอนุพนั ธ์
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำ
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำ
เงินให้กยู้ มื
โดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน
หนีส้ ินทีเ่ ปิ ดเผยมูลค่ ำยุตธิ รรม
ตรำสำรอนุพนั ธ์
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำ
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำ

7,087,584

7,087,584

5,703,472

5,703,472

116,220
25,988,922

116,220
25,988,922

17,070
22,012,881

17,070
22,012,881

201,411,262

220,444,294

176,161,023

189,681,128

231

19,850

24,963

51,995

-

676

-

4,665

5,480,866

6,467,176

4,250,986

4,936,563

2,901,914

2,358,711

1,007,018

475,481

10,378

3,375

17,781

7,159

บริ ษทั ฯมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินตำมหลักเกณฑ์ดงั นี้
ก) สิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ข) เงิ นลงทุ นในตรำสำรหนี้ แสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด หรื อคำนวณโดยใช้อตั รำผลตอบแทนที่
ประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทยหรื อตลำดอื่น
ค) เงินลงทุนในตรำสำรทุน แสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด

70

ง) มูลค่ำยุติธรรมของเงิ นให้กูย้ ืมโดยมี กรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกันประมำณจำกมูลค่ำปั จจุ บนั ของ
กระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยพันธบัตรที่ปลอดดอกเบี้ย
จ) มูลค่ำยุติธรรมของเงินให้กยู้ ืมโดยมีทรัพย์สินจำนองเป็ นประกันประมำณจำกมูลค่ำปั จจุบนั ของกระแส
เงินสดคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยตลำดปั จจุบนั ของเงินให้สินเชื่ อประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ มูลค่ำที่ปรำกฏใน
งบแสดงฐำนะกำรเงินมีจำนวนใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรม
ฉ) มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนั ธ์ประมำณโดยกำรใช้มูลค่ำยุติธรรมที่ได้จำกธนำคำรคู่คำ้
42. เงินสมทบกองทุนประกันชี วติ

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันชีวิตสะสมต้นปี
เงินสมทบกองทุนประกันชีวิตระหว่ำงปี
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันชีวิตสะสมปลำยปี

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2558
2557
211,616
159,806
44,840
51,810
256,456
211,616

43. กำรบริหำรจัดกำรทุนของบริษัทประกันชี วติ
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนของบริ ษทั ฯ คือ กำรจัดให้มีโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่เหมำะสมกำรดำรง
ไว้ซ่ ึ งควำมสำมำรถในกำรดำเนิ นงำนอย่ำงต่อเนื่ อง และกำรดำรงเงิ นกองทุนให้ตำมควำมเสี่ ยงเป็ นไปตำม
ข้อกำหนดของ คปภ.
44. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559 คณะกรรมกำรบริ ษทั มีมติพิจำรณำอนุมตั ิ
กำรจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ในอัตรำหุ ้นละ 0.32 บำท ทั้งนี้ กำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำว
บริ ษทั จะต้องได้รับกำรอนุ มตั ิจำกมติที่ประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
และส่ งเสริ มกำรประกอบธุ รกิจประกันภัย
45. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559
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