
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอคณะกรรมการ 
บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2560 และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ และงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ                   
ในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
“การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัข้อมูลทาง
การเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถ
ไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจ
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ในสาระส าคญัจากการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 
 
เร่ืองอืน่ 

 

งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ  ากัด (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  
ท่ีแสดงเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงาน 
ลงวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2560 โดยมีวรรคข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้นเร่ืองการจดัประเภทรายการบัญชี 
ตามรูปแบบงบการเงินท่ีออกใหม่ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยัลงวนัท่ี 4 มีนาคม 2559 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป และเร่ือง
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาใช ้

 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
ผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ท่ีแสดงเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน โดยให้ขอ้สรุปวา่ไม่พบส่ิงท่ีเป็น
เหตุใหเ้ช่ือวา่งบการเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
งบการเงินระหว่างกาล ตามรายงานลงวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559 โดยมีวรรคขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น
เร่ืองการจดัประเภทรายการบญัชีตามรูปแบบงบการเงินท่ีออกใหม่ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัลงวนัท่ี 4 มีนาคม 2559 ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 
1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป และเร่ืองการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาใช ้
 
 
 
 ชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 
วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 



หมายเหตุ
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)

31 มนีาคม 31 ธันวาคม
2560 2559

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4, 26 14,818,350     13,109,072     14,737,085     13,020,689     
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 5 3,034,844       2,199,553       3,034,844       2,199,553       
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 2,859,594       2,053,258       2,859,594       2,053,258       
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 6, 16 616,767          374,219          616,767          374,219          
ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ 7 624,645          649,427          624,645          649,427          
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 8 107,051          21,849            107,051          21,849            
สินทรัพยล์งทุน
   เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
      เงินลงทุนเพ่ือคา้ 9 113,891          155,100          113,891          155,100          
      เงินลงทุนเผ่ือขาย 9 67,091,121     65,314,232     67,091,121     65,314,232     
      เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด 9, 27, 28 189,099,634   185,817,494   189,099,634   185,817,494   
      เงินลงทุนทัว่ไป 9 29,588            29,588            29,588            29,588            
   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - 132,530          132,530          
   เงินใหกู้ย้ืม 11, 26 8,115,420       7,912,166       8,115,420       7,912,166       
   อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12 19,616            19,882            19,616            19,882            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 1,219,605       1,157,564       1,215,949       1,153,523       
คา่ความนิยม 4,955              4,955              - -
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 17,016            19,557            16,455            18,950            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 14 2,620,234       2,818,598       2,620,234       2,818,598       
สินทรัพยอ่ื์น 15 500,141          699,638          469,103          667,651          
รวมสินทรัพย์ 290,892,472   282,356,152   290,903,527   282,358,709   

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

31 มนีาคม
2560

(ตรวจสอบแล้ว)

31 ธันวาคม
2559

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2560
(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 
2560 2559 2560 2559

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 16 251,049,562   243,098,663   251,049,558   243,098,663   
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 17 872,288          592,515          872,288          592,515          
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 8 1,779,465       2,775,409       1,779,465       2,775,409       
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 447,706          403,632          447,706          403,632          
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 208,041          201,806          206,576          200,415          
หน้ีสินอ่ืน 19 1,733,176       1,955,052       1,723,072       1,947,235       
รวมหนีสิ้น 256,090,238   249,027,077   256,078,665   249,017,869   

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน 
      หุ้นสามญั 1,708,000,000 หุ้น

มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 1,708,000       1,708,000       1,708,000       1,708,000       
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 20

หุ้นสามญั  1,706,765,060 หุ้น
มลูคา่หุ้นละ 1 บาท ช าระครบแลว้     1,706,765       - 1,706,765       -

         หุ้นสามญั 1,705,953,060 หุ้น   
มลูคา่หุ้นละ 1 บาท ช าระครบแลว้ - 1,705,953       - 1,705,953       

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2560
(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 
2560 2559 2560 2559

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 20 3,341,771       3,309,857       3,341,771       3,309,857       
ส ารองส่วนทุนจากการจ่าย
  โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 20 - 11,323            - 11,323            
เงินรับล่วงหนา้คา่หุ้นจากการใชสิ้ทธิ
  ใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 20,024            20,300            20,024            20,300            
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ 

ส ารองตามกฎหมาย 170,800          170,800          170,800          170,800          
เงินส ารองทัว่ไป 400,000          400,000          400,000          400,000          

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 22,406,477     21,482,015     22,430,644     21,502,219     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 
   ส่วนเกินทุนจากการวดัมลูคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 6,754,858       6,220,388       6,754,858       6,220,388       
   ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่
     งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (1,823)            299                 - -
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 34,798,872     33,320,935     34,824,862     33,340,840     
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม
ของบริษทัยอ่ย 3,362              8,140              - -

รวมส่วนของเจ้าของ 34,802,234     33,329,075     34,824,862     33,340,840     
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 290,892,472   282,356,152   290,903,527   282,358,709   

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2560
(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย



หมายเหตุ
2560 2559 2560 2559

รายได้
เบ้ียประกนัภยัรับ 22, 26 13,147,778    13,412,294    13,147,761    13,412,356    
หัก เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ 22 (521,803)        (452,249)        (521,803)        (452,249)        
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 12,625,975    12,960,045    12,625,958    12,960,107    
หัก ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็น
        รายไดเ้พ่ิมข้ึนจากปีก่อน 22 (85,761)          (104,211)        (85,761)          (104,211)        
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 12,540,214    12,855,834    12,540,197    12,855,896    
รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 22 126,663         120,024         126,663         120,024         
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 26 2,802,613      2,560,148      2,802,603      2,560,148      
ผลก าไรจากเงินลงทุน 9 204,447         624,087         204,447         624,087         
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรม 24 (92,149)          (69,286)          (92,149)          (69,286)          
รายไดอ่ื้น 26 25,705           17,930           22,638           14,373           
รวมรายได้ 15,607,493    16,108,737    15,604,399    16,105,242    
ค่าใช้จ่าย
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยั
  ระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากงวดก่อน 22 7,565,317      17,848,448    7,565,314      17,848,448    
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยั
  และค่าสินไหมทดแทน 22, 26 5,671,861      5,650,694      5,671,861      5,650,694      
หัก  ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยั
  และค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ 22 (80,979)          (198,127)        (80,979)          (198,127)        
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 22, 26 834,539         927,509         832,569         925,845         
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 22 167,725         183,752         165,252         183,787         
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 23 401,062         385,353         395,634         383,663         
รวมค่าใช้จ่าย 14,559,525    24,797,629    14,549,651    24,794,310    
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้ 1,047,968      (8,688,892)    1,054,748      (8,689,068)    
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 14 (126,323)        1,800,656      (126,323)        1,800,656      
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 921,645         (6,888,236)    928,425         (6,888,412)    

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับงวด
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั 924,462         (6,888,238)    928,425         (6,888,412)    
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,817)            2                    

921,645         (6,888,236)    

“ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว”

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2560

(หน่วย : พันบาท)



หมายเหตุ
2560 2559 2560 2559

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 921,645         (6,888,236)    928,425         (6,888,412)    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   ผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 822,867         2,021,401      822,867         2,021,401      
   ก  าไรท่ีเกิดข้ึนจริงจากการขายเงินลงทุนเผ่ือขาย (154,780)        (90,124)          (154,780)        (90,124)          
   ผลก าไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน - 3,224,354      - 3,224,354      
   ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
      ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (4,083)            - - -
   ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (133,617)        (1,031,126)    (133,617)        (1,031,126)    
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 530,387         4,124,505      534,470         4,124,505      
ก าไรเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงนิได้ 530,387         4,124,505      534,470         4,124,505      
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 1,452,032      (2,763,731)    1,462,895      (2,763,907)    

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั 1,456,810      (2,763,733)    1,462,895      (2,763,907)    
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (4,778)            2                    

1,452,032      (2,763,731)    

ก าไรต่อหุ้น
   ก  าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 29
      ก  าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 0.54               (4.04)              0.54               (4.04)              
   ก  าไรต่อหุ้นปรับลด
      ก  าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 0.54               (4.04)              0.54               (4.04)              

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

(หน่วย : บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

“ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว”

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่  (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2560

(หน่วย : พันบาท)



หมายเหตุ
2560 2559 2560 2559

เบ้ียประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 12,367,059    12,140,595    12,367,039    12,140,595    
เงินจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ (138,566)        (103,367)        (138,566)        (103,367)        
ดอกเบ้ียรับ 1,711,396      1,682,518      1,711,396      1,682,518      
เงินปันผลรับ 268,096         225,274         268,096         225,274         
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) จากการลงทุนอ่ืน (820,188)        123,432         (820,188)        123,432         
รายไดอ่ื้น 25,730           13,016           22,663           13,016           
เงินจ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยั
   และค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (5,446,836)    (5,590,851)    (5,446,836)    (5,590,851)    
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (1,017,689)    (913,129)        (1,016,024)    (913,129)        
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (128,585)        (216,692)        (128,585)        (216,692)        
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (467,339)        (486,898)        (463,576)        (486,604)        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (17,502)          (14,058)          (17,502)          (14,058)          
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (15,303,831)  (1,998,787)    (15,299,054)  (1,998,789)    
เงินให้กูย้มื (199,793)        (335,305)        (199,793)        (335,305)        
เงินลงทุนอ่ืน 10,936,826    (6,008,750)    10,936,826    (6,008,750)    

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 1,768,778      (1,483,002)    1,775,896      (1,482,710)    
กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมการลงทุน

เงินจ่ายสุทธิจากการซ้ือขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (80,627)          (49,663)          (80,627)          (49,663)          
เงินจ่ายสุทธิจากการซ้ือบริษทัยอ่ย -             -             -             (108,770)        

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (80,627)          (49,663)          (80,627)          (158,433)        
กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมการลงทุน

เงินสดรับเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 1,103             -             1,103             -             
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ 20,024           21,091           20,024           21,091           

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 21,127           21,091           21,127           21,091           
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 1,709,278      (1,511,574)    1,716,396      (1,620,052)    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 13,109,072    7,101,758      13,020,689    7,087,584      
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 4 14,818,350    5,590,184      14,737,085    5,467,532      

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

กระแสเงนิสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2560

(หน่วย : พันบาท)

งบกระแสเงนิสด

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

“ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว”

บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย



 (หน่วย : พันบาท)

องค์ประกอบอืน่ของ

ส่วนของเจ้าของ ส่วนของผู้มี

ส่วนเกินทุนจากการ ส่วนได้เสียที่

ส ารองส่วนทุน เงนิรับล่วงหน้าค่าหุ้น วดัมูลค่าเงนิลงทุน รวมส่วน ไม่มอี านาจ

ทุนที่ออก ส่วนเกิน จากการจ่าย จากการใช้สิทธิ เผื่อขาย - สุทธิจาก ของผู้ถือหุ้น ควบคุม

หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามญั โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ใบส าคัญแสดงสิทธิ ส ารองตามกฎหมาย เงนิส ารองทั่วไป ยังไม่ได้จัดสรร ภาษเีงนิได้ ของบริษทั ของบริษทัย่อย รวม

1,703,811      3,219,926        38,834                      10,626                   170,800                 400,000           17,460,248      3,985,966                     26,990,211     158                  26,990,369      

21 - - 5,088                        - - - - - 5,088              - 5,088               

21 425                10,201             - (10,626)                  - - - - - - -

21 - 12,365             (12,365)                     - - - - - - - -

21 - - - 21,091                   - - - - 21,091            - 21,091             

- - - - - - (6,888,238)       - (6,888,238)      2                       (6,888,236)       

- - - - - - - 4,124,505                     4,124,505       - 4,124,505        

- - - - - - (6,888,238)       4,124,505                     (2,763,733)      2                       (2,763,731)       

1,704,236      3,242,492        31,557                      21,091                   170,800                 400,000           10,572,010      8,110,471                     24,252,657     160                  24,252,817      

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2559

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับงวด

       - สุทธิจากภาษีเงินได้

ก  าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว”

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นจากการใชสิ้ทธิ

จัดสรรแล้ว

    ผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจ้าของ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2560 

งบการเงนิรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษทั

ก าไรสะสม

  ใบส าคญัแสดงสิทธิ

โอนส ารองส่วนทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้้น

เพ่ิมทนุจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ

    จากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2

    เป็นเกณฑเ์ป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559



ผลต่างของอตัรา ส่วนของผูมี้

ส่วนเกินทุนจากการ แลกเปล่ียนจาก ส่วนไดเ้สียท่ี

ส ารองส่วนทุน เงินรับล่วงหนา้คา่หุน้ วดัมูลคา่เงินลงทุน การแปลงคา่ รวมส่วน ไม่มีอ  านาจ

ทุนท่ีออก ส่วนเกิน จากการจ่ายโดย จากการใชสิ้ทธิ เผ่ือขาย - สุทธิจาก งบการเงินท่ีเป็น ของผูถื้อหุน้ ควบคุม

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ใบส าคญัแสดงสิทธิ ส ารองตามกฎหมาย เงินส ารองทัว่ไป ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ภาษีเงินได้ เงินตราต่างประเทศ ของบริษทั ของบริษทัยอ่ย รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 1,705,953        3,309,857      11,323            20,300                    170,800                400,000      21,482,015      6,220,388           299                      33,320,935     8,140             33,329,075     

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 20 -              -            1,103              -                      -                   -          -              -                  -                   1,103              -            1,103              

เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 20 812                  19,488           -              (20,300)                   -                   -          -              -                  -                   -              -            -              

โอนส ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์

    เป็นส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญัจากการใช้

    สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 20 -              12,426           (12,426)           -                  -               -          -              -                  -                   -              -            -              

เงินรับล่วงหนา้คา่หุน้จากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 -              -            -              20,024                    -               -          -              -                  -                   20,024            -            20,024            

การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมซ่ึงอ านาจ

   ควบคุมเปล่ียนแปลง -              -            -              -                  -               -          -              -                  -                   -              -            -              

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด -              -            -              -                  -               -          924,462           -                  -                   924,462          (2,817)           921,645          

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด

   ผลก าไรจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย

       - สุทธิจากภาษีเงินได้ -              -            -              -                  -               -          -              534,470              -                   534,470          -            534,470          

    ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน

       ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ -              -            -              -                  -               -          -              -                  (2,122)                  (2,122)             (1,961)           (4,083)             

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -              -            -              -                  -               -          924,462           534,470              (2,122)                  1,456,810       (4,778)           1,452,032       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มีนาคม 2560 1,706,765        3,341,771      -              20,024                    170,800                400,000      22,406,477      6,754,858           (1,823)                  34,798,872     3,362             34,802,234     

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560 

 (หน่วย : พนับาท)

งบการเงนิรวม

ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถอืหุ้นบริษัท

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว”



องค์ประกอบอื่นของ

ส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกนิทุนจากการ

ส ารองส่วนทุน เงนิรับล่วงหน้าค่าหุ้น วดัมูลค่าเงนิลงทุน

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ จากการจ่าย จากการใช้สิทธิ เผื่อขาย - สุทธิจาก

หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ใบส าคัญแสดงสิทธิ ส ารองตามกฎหมาย เงนิส ารองทั่วไป ยงัไม่ได้จัดสรร ภาษเีงนิได้ รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 1,703,811      3,219,926         38,834                      10,626                        170,800                   400,000         17,468,357        3,985,966               26,998,320   

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 21 - - 5,088                        - - - - - 5,088            

เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 425                10,201              - (10,626)                       - - - - -

โอนส ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์

   เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจากการใช้

  สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 21 - 12,365              (12,365)                    - - - - - -

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 - - - 21,091                        - - - - 21,091          

ก าไรส าหรับงวด - - - - - - (6,888,412)        - (6,888,412)   

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด

    ผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย

       - สุทธิจากภาษีเงินได้ - - - - - - - 4,124,505               4,124,505     

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - - - - (6,888,412)        4,124,505               (2,763,907)   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2559 1,704,236      3,242,492         31,557                      21,091                        170,800                   400,000         10,579,945        8,110,471               24,260,592   

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว”

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560 

 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



องค์ประกอบอื่นของ

ส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกนิทุนจากการ

ส ารองส่วนทุน เงนิรับล่วงหน้าค่าหุ้น วดัมูลค่าเงนิลงทุน

ทุนที่ออก ส่วนเกนิ จากการจ่าย จากการใช้สิทธิ เผื่อขาย - สุทธิจาก

หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ใบส าคัญแสดงสิทธิ ส ารองตามกฎหมาย เงนิที่ส ารองทั่วไป ยงัไม่ได้จัดสรร ภาษเีงนิได้ รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 1,705,953      3,309,857         11,323                      20,300                        170,800                   400,000         21,502,219        6,220,388               33,340,840   

การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 20 -            -               1,103                        -                          -                 -             -                 -                1,103            

เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 20 812                19,488              -                   (20,300)                       -                 -             -                 -                -            

โอนส ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์

    เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจากการใช้

    สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 20 -            12,426              (12,426)                    -                          -                 -             -                 -                -            

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 -            -               -                   20,024                        -                 -             -                 -                20,024          

ก าไรส าหรับงวด -            -               -                   -                          -                 -             928,425             -                928,425        

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด

  ผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย

       - สุทธิจากภาษีเงินได้ -            -               -                   -                          -                 -             -                 534,470                  534,470        

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -            -               -                   -                          -                 -             928,425             534,470                  1,462,895     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 1,706,765      3,341,771         -                   20,024                        170,800                   400,000         22,430,644        6,754,858               34,824,862   

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560 

 (หน่วย: พนับาท)

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว”

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม

จัดสรรแล้ว

บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ (ต่อ)



   

   

 

บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2560 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. ข้อมูลทัว่ไปและกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำใน
ประเทศไทย โดยมีบริษทั นิปปอนไลฟ์ อินชวัรันส์ ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศญ่ีปุ่น
เป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัคือกำรรับประกนัชีวิต ท่ีอยูต่ำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัอยูท่ี่ 
23/115-121 ซอยศูนยว์จิยั ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร  

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและเฉพำะกจิกำร 
2.1 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลรวมและเฉพำะกิจกำร 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและเฉพำะกิจกำรน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 
2559) เร่ือง งบกำรเงินระหว่ำงกำลและเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทัเลือกน ำเสนอ               
งบกำรเงินระหวำ่งกำลแบบยอ่ อยำ่งไรก็ตำม บริษทัไดแ้สดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและ
เฉพำะกิจกำร งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวมและเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลง
ในส่วนของเจ้ำของรวมและเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพำะกิจกำรในรูปแบบ
เช่นเดียวกบังบกำรเงินประจ ำปี และเป็นไปตำมรูปแบบงบกำรเงินท่ีก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไขและ
ระยะเวลำในกำรจดัท ำและยื่นงบกำรเงินและรำยงำนเก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัประกนัชีวิต 
ลงวนัท่ี 4 มีนำคม 2559 ซ่ึงเร่ิมมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 เป็นตน้ไป  

งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและเฉพำะกิจกำรน้ีจดัท ำข้ึนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงิน
ประจ ำปีท่ีน ำเสนอคร้ังล่ำสุด ดงันั้น งบกำรเงินระหวำ่งกำลรวมและเฉพำะกิจกำรจึงเน้นกำรให้ขอ้มูล
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ ำซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้
รำยงำนไปแลว้ ผูใ้ชง้บกำรเงินควรใชง้บกำรเงินระหวำ่งกำลรวมและเฉพำะกิจกำรน้ีควบคู่ไปกบั
งบกำรเงินประจ ำปีล่ำสุด 
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งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและเฉพำะกิจกำรฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัใช้เป็น
ทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินระหวำ่งกำลรวมและเฉพำะกิจกำรฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำก
งบกำรเงินระหวำ่งกำลรวมและเฉพำะกิจกำรฉบบัภำษำไทยน้ี 

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ซ่ึงน ำมำแสดงเปรียบเทียบ
ไดม้ำจำกงบกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำรของบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

ผลกำรด ำเนินงำนซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบท่ีปรำกฏในงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 
มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่กำรคำดกำรณ์ถึงผลกำรด ำเนินงำนเตม็ปี 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลรวมและเฉพำะกิจกำรน้ีให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรต้องใช้วิจำรณญำณกำรประมำณและข้อสมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึ งมี
ผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรบญัชีและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน 
รำยได ้และค่ำใชจ่้ำย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงจำกท่ีประมำณไว ้

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลรวม 
งบกำรเงินระหวำ่งกำลรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 โดยไม่มีกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงกำรถือหุน้ในบริษทัยอ่ยในระหวำ่งงวด  

งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมน้ีได้จดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินระหว่ำงกำลของบริษัท กรุงเทพ
ประกนัชีวติ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี  

  จัดตั้งขึน้ใน สัดส่วนกำรถือหุ้น 
ช่ือบริษัท ลกัษณะธุรกจิ ประเทศ ณ วันที ่

   31 มีนำคม 
2560 

31 ธันวำคม 
2559 

   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั บีแอลเอ อนัชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ  ำกดั นำยหนำ้ประกนัวนิำศภยั ไทย 99 99 
Bangkok Life Assurance (Cambodia)  
  Public Limited Company 

ประกนัชีวติ กมัพชูำ 52 52 

บริษทัจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัมีสิทธิไดรั้บหรือ             
มีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรม                  
ท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้
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บริษทัน ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลของบริษทัยอ่ยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลรวมตั้งแต่
วนัท่ีบริษทัมีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบั
ของบริษทั 
ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัและบริษทัยอ่ย รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบ
กำรเงินระหวำ่งกำลรวมน้ีแลว้  

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทั และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนรวมในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและส่วนของเจำ้ของในงบแสดง
ฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 งบกำรเงินระหวำ่งกำลเฉพำะกิจกำร 
บริษทัไดจ้ดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำลเฉพำะกิจกำรเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยตำมวธีิรำคำทุน  

2.4 นโยบำยกำรบญัชี 
งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและเฉพำะกิจกำรจดัท ำข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์ นโยบำยกำรบญัชีและ
วธีิกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559  

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 
ในระหว่ำงงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 บริษทัได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั
ปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับ
รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2560 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท ์กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำร
บญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทั ทั้ งน้ีมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำร
ส ำคญั ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบับริษทั มีดงัน้ี 
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มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
มำตรฐำนฉบบัปรับปรุงน้ีก ำหนดทำงเลือกเพิ่มเติมส ำหรับกำรบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เงินลงทุน
ในกำรร่วมคำ้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยสำมำรถเลือกบนัทึกตำมวิธี
ส่วนไดเ้สียไดต้ำมท่ีอธิบำยไวใ้นมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทั
ร่วมและกำรร่วมคำ้ ทั้งน้ี กิจกำรตอ้งใชว้ธีิกำรบนัทึกบญัชีเดียวกนัส ำหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหำก
กิจกำรเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่ำวตำมวิธีส่วนได้เสียในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร กิจกำรตอ้งปรับปรุง
รำยกำรดงักล่ำวโดยวธีิปรับยอ้นหลงั 

อย่ำงไรก็ตำมบริษทัยงัคงเลือกใช้วิธีรำคำทุนในกำรแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบกำรเงินระหวำ่งกำล
เฉพำะกิจกำร 

4. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษัทและบริษทัย่อยมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ                            
เงินสด ดงัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 31 มนีำคม 

2560 
 31 ธันวำคม 

2559 
 31 มนีำคม 

2560 
 31 ธันวำคม 

2559 
เงินสด 3,477  4,137  3,472  4,136 
เงินฝำกธนำคำรประเภทไม่ก ำหนดระยะเวลำจ่ำยคืน 1,041,044  1,577,932  959,784  1,489,550 
เงินลงทุนระยะสั้นในตัว๋เงิน 13,773,829  11,527,003  13,773,829  11,527,003 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 14,818,350  13,109,072  14,737,085  13,020,689 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 เงินฝำกออมทรัพย ์และตัว๋เงินมีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.38 ถึง 1.50 ต่อปี                 
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 : อตัรำร้อยละ 0.38 ถึง 1.50 ต่อปี) 
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5. เบีย้ประกนัภัยค้ำงรับ 
 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 ยอดคงเหลือของเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับจ ำแนกตำมอำยุ

คำ้งช ำระนบัตั้งแต่วนัครบก ำหนดช ำระแสดงไดด้งัน้ี  
(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 จำกกำรรับประกนัภัยโดยตรง 

 31 มนีำคม 2560  31 ธันวำคม 2559 
ยงัไม่ถึงก ำหนดรับช ำระ  2,871,775  2,170,440 
คำ้งรับไม่เกิน 30 วนั 153,235  15,522 
คำ้งรับ 30 - 60 วนั 4,924  8,580 
คำ้งรับ 60 - 90 วนั 3,367  3,663 
คำ้งรับเกินกวำ่ 90 วนั 1,543  1,348 
รวมเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับ 3,034,844  2,199,553 

ส ำหรับเบ้ียประกันภยัค้ำงรับจำกตวัแทนและนำยหน้ำ บริษทัได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรติดตำมหน้ี               
ให้เป็นไปตำมระยะเวลำกำรช ำระหน้ี โดยหน้ีท่ีเกินกว่ำก ำหนดรับช ำระ บริษทัได้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย              
กบัตวัแทนและนำยหนำ้เป็นรำยกรณีไป 

ส ำหรับเบ้ียประกนัภยัคำ้งรับรำยบุคคลซ่ึงมีมูลค่ำเงินสดและคำ้งรับเกินกว่ำระยะเวลำท่ีบริษทัผ่อนผนั
ให้แก่ลูกคำ้ เบ้ียประกนัภยัคำ้งรับดงักล่ำวจะถูกช ำระโดยอตัโนมติัจำกกำรอนุมติัให้กูย้มืโดยมีกรมธรรม์
ประกนัภยัเป็นประกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัมูลค่ำเงินสดของกรมธรรมด์งักล่ำว 
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6. สินทรัพย์จำกกำรประกนัภัยต่อ 
 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 สินทรัพยจ์ำกกำรประกนัภยัต่อประกอบด้วยรำยกำร

ดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม 2560  31 ธันวำคม 2559 
    
ส ำรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจำกบริษทัประกนัภยัต่อ    
ส ำรองสินไหมทดแทน 98,875  115,188 
ส ำรองเบ้ียประกนัภยั    

ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ 517,892  259,031 
สินทรัพยจ์ำกกำรประกนัภยัต่อ  616,767  374,219 

7. ลูกหนีจ้ำกสัญญำประกนัภัยต่อ 
 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 ลูกหน้ีจำกสัญญำประกันภยัต่อประกอบด้วยรำยกำร

ดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม 2560  31 ธันวำคม 2559 
เงินคำ้งรับจำกกำรประกนัภยัต่อ 624,645  649,427 
ลูกหน้ีจำกสญัญำประกนัภยัต่อ 624,645  649,427 
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8. สินทรัพย์และหนีสิ้นตรำสำรอนุพนัธ์ 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ตรำสำรอนุพนัธ์จ ำแนกตำมวตัถุประสงคใ์นกำรใช ้
ดงัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม 2560 31 ธันวำคม 2559 

 มูลค่ำยุตธิรรม มูลค่ำยุตธิรรม 

 สินทรัพย์ หนีสิ้น สินทรัพย์ หนีสิ้น 

ตรำสำรอนุพนัธ์เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียง     
ป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด 124,271 1,141,956 11,221 2,106,821 
ป้องกนัควำมเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิ 
  ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 52,376 (8,468) 33,938 1,494 

รวมตรำสำรอนุพนัธ์ 176,647 1,133,488 45,159 2,108,315 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ประกอบดว้ย
รำยกำรดงัต่อไปน้ี 

  งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  31 มนีำคม 2560 

  จ ำนวนเงนิ  มูลค่ำสัญญำ 

  ตำมสัญญำ  สินทรัพย์  หนีสิ้น 
ประเภทสัญญำ  (พนัหน่วย)  (พนับำท)  (พนับำท) 

สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้       
เหรียญสหรัฐอเมริกำ  697,490  74,392  1,775,087 

สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้       
เยน  1,112,910  2,466  2,613 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ  9,940  6,993  - 
เหรียญสิงคโปร์  21,924  7,737  1,761 
ยโูร  9,810  15,463  4 

รวมตรำสำรอนุพนัธ์  1,852,074  107,051  1,779,465 
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  งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  31 ธันวำคม 2559 

  จ ำนวนเงนิ  มูลค่ำสัญญำ 

  ตำมสัญญำ  สินทรัพย์  หนีสิ้น 
ประเภทสัญญำ  (พนัหน่วย)  (พนับำท)  (พนับำท) 

สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้       
เหรียญสหรัฐอเมริกำ  722,490  1,487  2,764,931 

สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้       
เยน  1,112,900  2,548  2,338 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ  10,250  -  8,018 
เหรียญสิงคโปร์  19,039  11,009  122 
ยโูร  9,210  6,805  - 

รวมตรำสำรอนุพนัธ์  1,873,889  21,849  2,775,409 

9. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 
9.1 เงินลงทุนเพื่อคำ้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 เงินลงทุนเพื่อคำ้ประกอบดว้ย 
(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวมงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 31 มนีำคม 2560  31 ธันวำคม 2559 
 รำคำทุน  มูลค่ำยุตธิรรม  รำคำทุน  มูลค่ำยุตธิรรม 
เงนิลงทุนเพือ่ค้ำ        
ตรำสำรทุน 106,186  113,891  135,389  155,100 
รวม 106,186  113,891  135,389  155,100 
บวก  ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 7,705  -  19,711  - 
รวมเงินลงทุนเพื่อคำ้ 113,891  113,891  155,100  155,100 
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9.2 เงินลงทุนเผือ่ขำย 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 เงินลงทุนเผือ่ขำยประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 31 มนีำคม 2560  31 ธันวำคม 2559 

 รำคำทุน/    รำคำทุน/   
 รำคำทุนตดั

จ ำหน่ำย 
  
มูลค่ำยุตธิรรม 

 รำคำทุนตดั
จ ำหน่ำย 

  
มูลค่ำยุตธิรรม 

เงนิลงทุนเผือ่ขำย        
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวสิำหกิจ 4,290,077  4,950,152  4,290,449  4,900,370 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 25,581,751  26,911,844  25,728,246  27,001,075 
ตรำสำรทุน 21,854,257  27,807,673  20,288,559  26,013,807 
ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ 2,739,975  2,656,281  2,740,950  2,730,273 
ตรำสำรทุนต่ำงประเทศ 4,240,567  4,765,171  4,287,148  4,668,707 
รวม 58,706,627  67,091,121  57,335,352  65,314,232 
บวก  ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 8,384,494  -  7,978,880  - 
รวมเงินลงทุนเผื่อขำย 67,091,121  67,091,121  65,314,232  65,314,232 

9.3 เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนดประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม 2560  31 ธันวำคม 2559 
 รำคำทุน/  รำคำทุน/ 
 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก ำหนด    
หลกัทรัพยรั์ฐบำลและรัฐวสิำหกิจ 133,894,983  123,749,086 
ตรำสำรหน้ีภำคเอกชน 44,489,806  41,664,521 
ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ 6,614,845  7,613,887 
เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีครบก ำหนดเกินกวำ่ 3 เดือน 4,100,000  12,790,000 
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด 189,099,634  185,817,494 
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ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัมีเงินลงทุนต่ำงประเทศส ำหรับเงินลงทุน
เผือ่ขำยและเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนดเป็นจ ำนวนต่อไปน้ี 

  งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  31 มนีำคม 2560  31 ธันวำคม 2559 

  จ ำนวนเงนิ  คดิเป็นเงนิบำท  จ ำนวนเงนิ  คดิเป็นเงนิบำท 
  ตำมสัญญำ    ตำมสัญญำ   

สกลุเงนิ  (ล้ำนหน่วย)  (ล้ำนบำท)  (ล้ำนหน่วย)  (ล้ำนบำท) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ  707.4  22,796  732.7  23,612 
เยน  1,112.9  351  1,112.9  351 
ยโูร  9.8  383  9.2  360 
เหรียญสิงคโปร์  21.9  554  19.0  488 

ทั้งน้ี บริษทัได้ท ำสัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหนำ้เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงจำกกำรผนัผวนอตัรำแลกเปล่ียนของเงินลงทุนดงักล่ำว 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2559 บริษทัไดมี้กำรจดัประเภทตรำสำรหน้ีท่ีเดิมตั้งใจจะถือจนครบก ำหนด
เป็นประเภทถือไวเ้ผื่อขำยตำมรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ณ วนัท่ีจดัประเภทใหม่เป็นจ ำนวนเงินเท่ำกบั 
19,534 ลำ้นบำท มูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีมีกำรเปล่ียนประเภทจ ำนวน 22,758 ลำ้นบำท เพื่อรองรับ
ควำมผนัผวนต่ออตัรำดอกเบ้ีย 

9.4 เงินลงทุนทัว่ไป 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 เงินลงทุนทัว่ไปประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม 2560  31 ธันวำคม 2559 
 รำคำทุน  รำคำทุน 

เงนิลงทุนทัว่ไป    
ตรำสำรทุน 29,588  29,588 
รวมเงินลงทุนทัว่ไป 29,588  29,588 
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9.5 เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีมีอนุพนัธ์แฝง (Structured notes) 
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีมีอนุพนัธ์แฝงท่ีบริษทัจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด                
มีดงัต่อไปน้ี 
(ก) ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัมีเงินลงทุนในตัว๋สัญญำใชเ้งินและ

ตัว๋แลกเงินจ ำนวนรวม 600 ลำ้นบำท และ 600 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงออกโดยธนำคำรพำณิชยใ์น
ประเทศและสำขำของธนำคำรพำณิชย์ต่ำงประเทศ อำยุคงเหลือประมำณ 3 - 12 ปี และ 3 - 12 ปี 
ตำมล ำดบั และมีเง่ือนไขโดยผูอ้อกตรำสำรมีสิทธิในกำรช ำระคืนก่อนก ำหนดหรือเรียกเงินฝำกเพิ่ม  

(ข) ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษทัมีเงินลงทุนในตัว๋สัญญำใช้เงิน    
และตัว๋แลกเงินจ ำนวนรวม 2,600 ลำ้นบำท และ 2,600 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงออกโดยสำขำ
ของธนำคำรพำณิชยต่์ำงประเทศ มีอำยคุงเหลือประมำณ 2 - 5 ปี และ 3 - 6 ปี ตำมล ำดบั และ                  
มีดอกเบ้ียอำ้งอิงกบัอตัรำผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบำล (CMT Index) 

(ค) ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัมีเงินลงทุนในตัว๋สัญญำใชเ้งินและ
ตั๋วแลกเงินจ ำนวนรวม 3,376 ล้ำนบำท และ 3,356 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซ่ึงออกโดยสำขำ              
ของธนำคำรพำณิชยต่์ำงประเทศ มีอำยุคงเหลือประมำณ 3 - 11 ปี และ 3 - 12 ปี ตำมล ำดบั และ                 
มีเง่ือนไขของกำรเวนคืนตัว๋สัญญำใช้เงินและตัว๋แลกเงินดงักล่ำวเม่ือเกิดผลกระทบจำกเครดิต 
(Credit Event) กบัหลกัทรัพยอำ้งอิง 

(ง) ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษทัมีเงินลงทุนในตัว๋สัญญำใช้เงิน    
และตัว๋แลกเงินจ ำนวนรวม 852 ลำ้นบำท และ 841 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงออกโดยสำขำของ
ธนำคำรพำณิชยต่์ำงประเทศ มีอำยุคงเหลือประมำณ 17 ปี และ 17 ปี ตำมล ำดบั โดยธนำคำร
ดงักล่ำววำงพนัธบตัรรัฐบำลคิดเป็นอตัรำร้อยละ 70 - 80 ของมูลค่ำตัว๋สัญญำใช้เงินและ                
ตัว๋แลกเงินท่ีออกเพื่อเป็นหลกัประกนั และมีเง่ือนไขของกำรเวนคืนตัว๋สัญญำใช้เงินและ              
ตัว๋แลกเงินดงักล่ำวเม่ือเกิดผลกระทบจำกเครดิต (Credit Event) กบัหลกัทรัพยอ์ำ้งอิง 
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(จ)  ณ วันท่ี  31 มีนำคม 2560 และวันท่ี  31 ธันวำคม 2559 บริษัทมี เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน             
จ  ำนวนรวม 418 ลำ้นบำท และ 413 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงออกโดยสำขำของธนำคำรพำณิชย์
ต่ำงประเทศ อำยุคงเหลือประมำณ 14 ปี และ15 ปี ตำมล ำดบั มีเง่ือนไขโดยผูอ้อกตรำสำร                 
มีสิทธิในกำรช ำระคืนก่อนก ำหนด และมีเง่ือนไขของกำรเวนคืนตัว๋แลกเงินดงักล่ำวเม่ือเกิด
ผลกระทบจำกเครดิต (Credit Event) กบัหลกัทรัพยอ์ำ้งอิง 

(ฉ)  ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีเงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน
จ ำนวนรวม 650 ล้ำนบำท และ 676 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงออกเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ 
โดยสำขำของธนำคำรพำณิชยต่์ำงประเทศ มีอำยุคงเหลือประมำณ 10 ปี และ 10 ปี ตำมล ำดบั                   
และมีเง่ือนไขของกำรเวนคืนตัว๋แลกเงินดงักล่ำวเม่ือเกิดผลกระทบจำกเครดิต (Credit Event) 
กบัหลกัทรัพยอ์ำ้งอิง 

9.6 เงินลงทุนท่ีติดภำระผกูพนั 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษทัมีพนัธบตัรรัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ                  
ซ่ึงมีรำคำทุนหรือทุนตดัจ ำหน่ำยจ ำนวน 55,307 ลำ้นบำท และ 49,032 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั วำงไว้
กบันำยทะเบียนเพื่อเป็นหลกัทรัพยป์ระกนัและเงินส ำรองตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบ                 
งบกำรเงินขอ้ท่ี 27 และขอ้ 28 

9.7 ผลก ำไรจำกเงินลงทุน 
ผลก ำไรจำกเงินลงทุนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และ 2559 ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดอืน 

ส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 
 2560  2559 
ผลก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนเพ่ือคำ้ 2,097  1,175 
ผลก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนเผื่อขำย 161,049  414,018 
ผลก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด 41,301  208,894 

รวมผลก ำไรจำกเงินลงทุน 204,447  624,087 
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10. เงินลงทุนในบริษทัย่อย  
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงิน
ระหวำ่งกำลเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 

  จัดตั้งขึน้  ทุนทีอ่อกและ   
บริษัท ลกัษณะธุรกจิ ในประเทศ เรียกช ำระแล้ว สัดส่วนเงนิลงทุน รำคำทุน 

   31 มนีำคม 
                 2560 

31 ธันวำคม 
    2559 

31 มนีำคม 
        2560 

31 ธันวำคม 
              2559 

31 มนีำคม 
                  2560 

31 ธันวำคม 
2559 

บริษทั บีแอลเอ อินชวัรันส์  
   โบรคเกอร์ จ ำกดั 

นำยหนำ้ประกนั                      
วินำศภยั 

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

Bangkok Life Assurance  
 (Cambodia) Public Limited 

Company 

ประกนัชีวิต กมัพชูำ  
 

  124,950 

 
 

 124,950 

 
 

 52(1) 

 
 

52(1) 

 
 

 108,770 

 
 

 108,770 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     148,950  148,950     132,530 132,530 

 (1) ตำมท่ีระบุใน “ขอ้บงัคบัของบริษทั” 

11. เงินให้กู้ยมืและดอกเบีย้ค้ำงรับ 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 ยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมและดอกเบ้ียคำ้งรับ
โดยจ ำแนกอำยตุำมเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีคำ้งช ำระแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 2560 

 เงินให้กู้ยืม 

ระยะเวลำค้ำงช ำระ 
กรมธรรม์ประกันภัย           

เป็นประกัน 
ทรัพย์สินจ ำนอง                
เป็นประกัน อื่น ๆ รวม 

 เงินต้น 
ดอกเบี้ย 
ค้ำงรับ (1) เงินต้น 

ดอกเบี้ย 
ค้ำงรับ (1) เงินต้น 

ดอกเบี้ย 
ค้ำงรับ (1) เงินต้น 

ดอกเบี้ย
ค้ำงรับ (1) รวม 

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 6,455,674 598,258 1,577,412 787 13,868 - 8,046,954 599,045 8,645,999 
เกินกวำ่ก ำหนดช ำระ          

นอ้ยกวำ่ 3 เดือน - - 41,828 168 - - 41,828 168 41,996 
3 - 6 เดือน - - 7,895 30 - - 7,895 30 7,925 
6 - 12 เดือน - - 14,501 266 - - 14,501 266 14,767 
มำกกวำ่ 12 เดือน - - 4,672 352 130 2 4,802 354 5,156 

รวม 6,455,674 598,258 1,646,308 1,603 13,998 2 8,115,980 599,863 8,715,843 
หัก  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (560) (79) - - (560) (79) (639) 

เงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรับ 6,455,674 598,258 1,645,748 1,524 13,998 2 8,115,420 599,784 8,715,204 

(1) แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของ “รำยไดจ้ำกกำรลงทุนคำ้งรับ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2559 

 เงินให้กู้ยืม 

ระยะเวลำค้ำงช ำระ 
กรมธรรม์ประกันภัย        

เป็นประกัน 
ทรัพย์สินจ ำนอง                
เป็นประกัน อื่น ๆ รวม 

 เงินต้น 
ดอกเบี้ย 
ค้ำงรับ (1) เงินต้น 

ดอกเบี้ย 
ค้ำงรับ (1) เงินต้น 

ดอกเบี้ย 
ค้ำงรับ (1) เงินต้น 

ดอกเบี้ย  
ค้ำงรับ (1) รวม 

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

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

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

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

(1) แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของ “รำยไดจ้ำกกำรลงทุนคำ้งรับ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

เงินให้กูย้ืมโดยมีกรมธรรม์ประกนัภยัเป็นประกนัเป็นเงินให้กูย้ืมแก่ผูเ้อำประกนั โดยให้กูใ้นวงเงินไม่เกิน
มูลค่ำเงินสดของกรมธรรม ์และคิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 4.00 - 8.00 ต่อปี ซ่ึงเป็นอตัรำดอกเบ้ียท่ีไดรั้บ
กำรอนุมติัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั 

เงินให้กูย้ืมแก่พนกังำน ก ำหนดวงเงินกูย้ืมใหแ้ก่พนกังำนแต่ละรำยโดยกรณีบุคคลค ้ำประกนัดว้ยวงเงินสูงสุด
ท่ี 0.1 ลำ้นบำท ซ่ึงคิดอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 6.00 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 เงิน
ใหกู้ย้มืแก่พนกังำนมีจ ำนวนเงิน 14 ลำ้นบำท และ 16 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำนกรณีมีหลักทรัพยค์  ้ ำประกนัจ ำนวนเงินสูงสุดท่ี 50 เท่ำของเงินเดือนรำยเดือน             
ซ่ึงคิดอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.00 - 6.00 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 เงินให้กูย้ืม
แก่พนกังำนกรณีมีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัมีจ ำนวนเงิน 48 ลำ้นบำท และ 50 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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12. อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน  
มูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดอืน  ส ำหรับปีส้ินสุด 
 ส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม  วนัที ่31 ธันวำคม 
 2560  2559 
    
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชีต้นงวด/ปี 19,882  20,947 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด/ปี (266)  (1,065) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชีส้ินงวด/ปี 19,616  19,882 

13. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 รำยกำรเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2560             

สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม 
 ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2560 
    เคร่ืองตกแต่ง    
 

 
อำคำรและ

ส่วนปรับปรุง  
ติดตั้งและ
อุปกรณ์  งำนระหว่ำง  

         ที่ดนิ อำคำร           อำคำรชุด            ส ำนักงำน อ       ยำนพำหนะ            ก่อสร้ำง รวม 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 794,249 120,642 12,515 103,728 8,431 117,999 1,157,564 
ซ้ือเพ่ิมระหวำ่งงวด - รำคำทุน - 325 - 4,550 - 75,782 80,657 
จ ำหน่ำยระหวำ่งงวด - มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี (3) - - (27) - (10) (40) 
โอนเขำ้ (ออก) - 43,946 - 100 - (44,046) - 
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำ 
งบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ - (99) - (50) - - (149) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด - (6,715) (458) (10,261) (993) - (18,427) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 794,246 158,099 12,057 98,040 7,438 149,725 1,219,605 
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(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2560 
 

   
เคร่ือง
ตกแต่ง    

 
 

อำคำรและ 
ส่วนปรับปรุง  

ติดตั้งและ
อุปกรณ์  

งำน
ระหว่ำง  

 ที่ดนิ อำคำร อำคำรชุด ส ำนักงำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560    794,249 118,025 12,515 102,304 8,431 117,999 1,153,523 
ซ้ือเพ่ิมระหวำ่งงวด - รำคำทุน - 325 - 4,535 - 75,782 80,642 
จ ำหน่ำยระหวำ่งงวด - มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี (3) - - (27) - (10) (40) 
โอนเขำ้ (ออก) - 43,946 - 100 - (44,046) - 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด - (6,575) (458) (10,150) (993) - (18,176) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 794,246 155,721 12,057 96,762 7,438 149,725 1,215,949 

14. สินทรัพย์/หนีสิ้นภำษีเงินได้รอตัดบัญชีและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
14.1 สินทรัพย/์หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี ประกอบดว้ยผลกระทบทำงภำษี
ท่ีเกิดจำกรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 

 

 

ส่วนเปลีย่นแปลงใน 
สินทรัพย์/หนีสิ้น 

ภำษีเงนิได้ 
รอตดับัญชีทีรั่บรู้เข้ำ 

ก ำไรขำดทุน 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุด 

ส่วนเปลีย่นแปลงใน 
สินทรัพย์/หนีสิ้น 

ภำษีเงนิได้ 
รอตดับัญชีทีรั่บรู้เข้ำ 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 
ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุด 

 31 มนีำคม 31 ธันวำคม วนัที ่31 มนีำคม วนัที ่31 มนีำคม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอตดับัญชี       
ส ำรองประกนัชีวิต 3,287,150 3,323,959 (36,809) 1,973,893 - - 
ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 10,685 11,896 (1,211) 1,209 - - 
ส ำรองผลประโยชนพ์นกังำนระยะยำว 41,315 40,083 1,232 1,130 - - 

อ่ืน ๆ 644 644 - (1,321) - - 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอตดับัญชี  3,339,794 3,376,582 (36,788) 1,974,911 - - 

หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอตดับัญชี       
เงินลงทุนเผื่อขำย 715,936 553,337 28,982 (1,446,559) 133,617 1,031,126 

อ่ืน ๆ 3,624 4,647 (1,023) 1,947 - - 

หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอตดับัญชี 719,560 557,984 27,959 (1,444,612) 133,617 1,031,126 

สินทรัพย์/หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอตดับัญชี - สุทธิ 2,620,234 2,818,598 (64,747) 3,419,523 (133,617) (1,031,126) 
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14.2 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดอืน                                
ส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 

 2560 2559 

ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน   
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวำ่งกำล 61,576 1,618,867 
ภำษีเงนิได้รอตดับัญชี   
ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและ 
       กำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 64,747 (3,419,523) 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน                             126,323 (1,800,656) 

รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหว่ำงก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดสำมเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และ 2559 สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวม 

 ส ำหรับงวดสำมเดอืน                                
ส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 

 2560 2559 

ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 1,047,968 (8,688,892) 

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 15% 20% 15% 20% 
จ ำนวนภำษีตำมอตัรำภำษีเงินได ้ 209,594 (1,737,778) 
ผลกระทบทำงภำษีสุทธิของรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำย 
      ท่ีไม่ถือเป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยทำงภำษี (83,271) (62,878) 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 126,323 (1,800,656) 
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(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดอืน                                
ส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 

 2560 2559 

ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 1,054,748 (8,689,068) 

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 
จ ำนวนภำษีตำมอตัรำภำษีเงินได ้ 210,950 (1,737,814) 
ผลกระทบทำงภำษีสุทธิของรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ถือเป็นรำยไดห้รือ

ค่ำใชจ่้ำยทำงภำษี (84,627) (62,842) 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 126,323 (1,800,656) 

15. สินทรัพย์อืน่ 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 สินทรัพยอ่ื์นประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม 2560 31 ธันวำคม 2559 31 มนีำคม 2560 31 ธันวำคม 2559 

หลกัประกนัตรำสำรอนุพนัธ์ 187,500 264,500 187,500 264,500 
ค่ำเช่ำอำคำรจ่ำยล่วงหนำ้ 43,256 46,204 43,256 46,204 
เงินมดัจ ำ 45,362 45,909 20,681 20,037 
ลกูหน้ีจำกกำรขำยเงินลงทุน 143,481 286,497 143,481 286,497 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 26,391 14,142 26,233 14,142 
อ่ืน ๆ 54,151 42,386 47,952 36,271 
รวมสินทรัพยอ่ื์น 500,141 699,638 469,103 667,651 
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16. หนีสิ้นจำกสัญญำประกนัภัย  
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 หน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยัประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม 

 31 มีนำคม 2560 31 ธันวำคม 2559 

 

หนีสิ้นตำม

สัญญำ

ประกนัภยั 

หนีสิ้น           

ส่วนที่เอำ

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

หนีสิ้นตำม

สัญญำ

ประกนัภยั 

หนีสิ้น            

ส่วนที่เอำ

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

ส ำรองประกนัภยัส ำหรับ 
  สญัญำประกนัภยัระยะยำว 240,977,611 - 240,977,611 233,412,294 - 233,412,294 
ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน       

ค่ำสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บ 
  รำยงำนแลว้ 213,772 (98,875) 114,897 174,258 (115,188) 59,070 
ค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึน 
  แต่ยงัไม่ไดรั้บรำยงำน 53,426 - 53,426 59,482 - 59,482 

ส ำรองเบ้ียประกนัภยั       
ส ำรองเบ้ียประกนัภยั 
  ท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ 1,478,840 (517,892) 960,948 1,134,217 (259,031) 875,186 

ผลประโยชน์ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั 
   คำ้งจ่ำย 162,265 - 162,265 137,008 - 137,008 
หน้ีสินอ่ืนตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั  8,163,648 - 8,163,648 8,181,404 - 8,181,404 

รวมหน้ีสินจำกสญัญำประกนัภยั 251,049,562 (616,767) 250,432,795 243,098,663 (374,219) 242,724,444 
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(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนำคม 2560 31 ธันวำคม 2559 

 

หนีสิ้นตำม

สัญญำ

ประกนัภยั 

หนีสิ้น           

ส่วนที่เอำ

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

หนีสิ้นตำม

สัญญำ

ประกนัภยั 

หนีสิ้น            

ส่วนที่เอำ

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสญัญำ
ประกนัภยัระยะยำว 240,977,607 - 240,977,607 233,412,294 - 233,412,294 

ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน       
ค่ำสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บ 
  รำยงำนแลว้ 213,772 (98,875) 114,897 174,258 (115,188) 59,070 
ค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึน 
  แต่ยงัไม่ไดรั้บรำยงำน 53,426 - 53,426 59,482 - 59,482 

ส ำรองเบ้ียประกนัภยั       
ส ำรองเบ้ียประกนัภยั 
  ท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ 1,478,840 (517,892) 960,948 1,134,217 (259,031) 875,186 

ผลประโยชน์ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั 
   คำ้งจ่ำย 162,265 - 162,265 137,008 - 137,008 
หน้ีสินอ่ืนตำมกรมธรรมป์ระกนัภยั  8,163,648 - 8,163,648 8,181,404 - 8,181,404 

รวมหน้ีสินจำกสญัญำประกนัภยั 251,049,558 (616,767) 250,432,791 243,098,663 (374,219) 242,724,444 

16.1 ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำว 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยั
ระยะยำวประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวด  ส ำหรับปี  ส ำหรับงวด  ส ำหรับปี 
 สำมเดอืนส้ินสุด  ส้ินสุดวนัที ่  สำมเดอืนส้ินสุด  ส้ินสุดวนัที ่
 วนัที ่31 มนีำคม  31 ธันวำคม  วนัที ่31 มนีำคม  31 ธันวำคม 
 2560  2559  2560  2559 

ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 233,412,294  207,308,208  233,412,294  207,308,208 
ส ำรองเพิ่มข้ึนจำกกรมธรรมป์ระกนัภยัใหม่และกรมธรรม ์        
ประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบั 9,475,613  33,339,745  9,475,609  33,339,745 

ส ำรองลดลงจำกกำรจ่ำยผลประโยชนก์รมธรรมป์ระกนัภยั        
ขำดอำยุกำรยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยั ฯลฯ (1,910,296)  (6,890,629)  (1,910,296)  (6,890,629) 

ส ำรองลดลงจำกกำรทดสอบควำมเพียงพอของหน้ีสิน -  (345,030)  -  (345,030) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด/ปี 240,977,611  233,412,294  240,977,607  233,412,294 
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16.2 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดอืน  ส ำหรับปี 
 ส้ินสุดวนัที่  ส้ินสุดวนัที่ 
 31 มนีำคม 2560  31 ธันวำคม 2559 
ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 233,740  320,356 
ค่ำสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวำ่งงวด/ปีปัจจุบนั 491,767  1,911,247 
ค่ำสินไหมทดแทนจ่ำยระหวำ่งงวด/ปี (458,309)  (1,997,863) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด/ปี 267,198  233,740 

16.3 ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได้
ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดอืน

ส้ินสุดวนัที่               
31 มนีำคม 2560 

ส ำหรับปี             
ส้ินสุดวนัที่                 

31 ธันวำคม 2559 
ยอดคงเหลือตน้งวด/ปี 1,134,217 1,074,854 
เบ้ียประกนัภยัรับส ำหรับงวด/ปี 1,156,639 3,124,596 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยไดใ้นงวด/ปีปัจจุบนั (812,016) (3,065,233) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด/ปี 1,478,840 1,134,217 
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16.4 ผลประโยชน์ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัคำ้งจ่ำย 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 ผลประโยชน์ตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัคำ้งจ่ำย
ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 31 มนีำคม 2560 31 ธันวำคม 2559 
เงินค่ำมรณกรรม   124,839 100,209 
เงินครบก ำหนด 29,702 29,110 
เงินจ่ำยตำมเง่ือนไขกรมธรรม ์ 4,945 4,856 
เงินค่ำเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยั 2,779 2,833 
รวมผลประโยชนต์ำมกรมธรรมป์ระกนัภยัคำ้งจ่ำย 162,265 137,008 

16.5 หน้ีสินอ่ืนตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัคำ้งจ่ำย 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 หน้ีสินรับตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัคำ้งจ่ำย
ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม 2560 31 ธันวำคม 2559 

เงินฝำกเน่ืองจำกกรมธรรมป์ระกนัภยั 7,477,851 7,456,815 
เบ้ียประกนัรับล่วงหนำ้ 595,765 634,337 
เจำ้หน้ีกรณียกเวน้ค่ำเบ้ียประกนัภยั 90,032 90,252 

รวมหน้ีสินอ่ืนตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัคำ้งจ่ำย 8,163,648 8,181,404 

17. เจ้ำหนีบ้ริษัทประกนัภัยต่อ 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 เจำ้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม 2560 31 ธันวำคม 2559 

เงินคำ้งจ่ำยเก่ียวกบักำรประกนัภยัต่อ 872,288 592,515 

รวมเจำ้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 872,288 592,515 
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18. ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม 2560 31 ธันวำคม 2559 31 มนีำคม 2560 31 ธันวำคม 2559 

ส ำรองผลประโยชน์พนกังำนระยะยำว 208,041 201,806 206,576 200,415 

รวมภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 208,041 201,806 206,576 200,415 

19. หนีสิ้นอืน่ 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 หน้ีสินอ่ืนประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม 
2560 

31 ธันวำคม 
2559 

31 มนีำคม 
2560 

31 ธันวำคม 
2559 

ค่ำบ ำเหน็จคำ้งจ่ำย 499,212 682,353 498,325 681,780 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 365,945 396,966 364,702 397,133 
เบ้ียประกนัภยัท่ีไดรั้บเงินแลว้แต่                                    
กรมธรรมย์งัไม่อนุมติั 327,129 304,632 327,126 304,632 

เงินรับรอกำรโอนบญัชี 190,406 116,079 190,406 116,079 
ภำษีธุรกิจเฉพำะคำ้งจ่ำย 101,467 118,241 101,467 118,241 
เงินคำ้งจ่ำยจำกกำรซ้ือหลกัทรัพย ์ 81,232 88,082 81,232 88,082 
ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยคำ้งจ่ำย 55,908 40,920 55,777 40,801 
ผลประโยชนพ์นกังำนระยะสั้นคำ้งจ่ำย 54,699 157,857 54,319 156,924 
อ่ืน ๆ 57,178 49,922 49,718 43,563 
รวมหน้ีสินอ่ืน 1,733,176 1,955,052 1,723,072 1,947,235 
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20. ทุนทีอ่อกและช ำระแล้ว และส่วนเกนิมูลค่ำหุ้นสำมัญ 
รำยกำรกระทบยอดส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

   ส ำรองส่วนทุน 
   จำกกำรจ่ำยโดยใช้ 

 หุ้นสำมัญที่ออกและช ำระแล้ว ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 

จ ำนวนหุ้น                   
(พนัหุ้น) พนับำท พนับำท พนับำท 

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 1,705,953 1,705,953 3,309,857 11,323 
ค่ำใชจ่้ำยจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์                 
(หมำยเหตุ 21) 812 812 19,488 1,103 

โอนส ำรองส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็น 
   เกณฑ ์เป็นส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำร 
   ใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 - - 12,426 (12,426) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัปลำยงวด 1,706,765 1,706,765 3,341,771 - 

21. กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2 ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกำยน 2550 มีมติอนุมติัให้ออกใบส ำคญั

แสดงสิทธิรุ่นท่ี 1 ชนิดระบุช่ือและโอนเปล่ียนมือไม่ไดเ้พื่อกำรเสนอขำยแก่พนักงำนจ ำนวน 20 ล้ำนหน่วย 
โดย มีกำรจดัสรรทั้งส้ิน 12.85 ลำ้นหน่วย คงเหลือสิทธิท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรจ ำนวน 7.15 ลำ้นหน่วย และมติของ
ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2554 อนุมติัให้ยกเลิกใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 1 จ  ำนวน 
7.15 ลำ้นหน่วยดงักล่ำว และอนุมติัให้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 ชนิดระบุช่ือและโอนเปล่ียนมือ
ไม่ไดจ้  ำนวน 7.15 ลำ้นหน่วยแทน และไดม้ีกำรจดัสรรให้พนกังำนและ/หรือผูบ้ริหำรโดยก ำหนดให้
วนัท่ี 1 เมษำยน 2555 เป็นวนัใหสิ้ทธิแก่พนกังำนและ/หรือผูบ้ริหำร  
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รำยละเอียดกำรอนุมติักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่พนกังำนสรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย : พนัหน่วย) 

อนุมตัโิดยคณะกรรมกำรบริหำรของบริษทั 

จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ใบส ำคัญแสดง
สิทธิรุ่นที่ 1 

ใบส ำคัญแสดง
สิทธิรุ่นที่ 2 รวม 

 เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภำคม 2551 11,500 - 11,500 
 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหำคม 2552 1,350 - 1,350 
 เม่ือวนัท่ี 22 กมุภำพนัธ์ 2555 - 7,150 7,150 

รวม 12,850 7,150 20,000 

ทั้งน้ี ใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 ดงักล่ำวมีอำย ุ5 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือเม่ือพน้สภำพ 
กำรเป็นพนกังำนของบริษทัโดยมีอตัรำใชสิ้ทธิคือ ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สำมญัไดจ้  ำนวน 
1 หุน้ ในรำคำใชสิ้ทธิเท่ำกบัรำคำ 13.50 บำท ส ำหรับใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 1 และ 35.00 บำท ส ำหรับ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 โดยสำมำรถใชสิ้ทธิคร้ังแรกเม่ือครบ 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บใบส ำคญัแสดง
สิทธิ 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 5/2557 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหำคม 2557 มีมติอนุมติักำรปรับปรุงรำคำ                  
กำรใช้สิทธิและอตัรำกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกให้แก่พนักงำนทั้ง 2 รุ่นท่ีได้รับผลกระทบ       
จำกกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นหุ้น โดยอตัรำกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิจะถูกปรับจำก 1 ใบส ำคญั
แสดงสิทธิต่อหุ้นสำมญั 1 หุ้นเป็น 1 ใบส ำคญัแสดงสิทธิต่อหุ้นสำมญั 1.40 หุ้น และรำคำใชสิ้ทธิจะถูกปรับ
จำก 13.50 บำท และ 35.00 บำท เป็น 9.6429 บำท และ 25.00 บำท ส ำหรับใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 1 และ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 ตำมล ำดบั 

เน่ืองจำกใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 ได้รับอนุมัติให้ออกโดยท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นภำยหลังวนัท่ี  1 
มกรำคม 2554 ซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 2 เร่ืองกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์มีผลบงัคบั
ใชแ้ลว้ บริษทัจึงไดค้  ำนวณมูลค่ำยุติธรรมของของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัออกสิทธิเฉล่ียเท่ำกบั 20.45 บำทต่อหุ้น 
เพื่อบนัทึกค่ำใชจ่้ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑเ์พื่อใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรบญัชีดงักล่ำว  
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ขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรค ำนวณมูลค่ำยติุธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ สรุปไดด้งัน้ี 

อตัรำเงินปันผลท่ีคำดหวงั  - ร้อยละ 1.5 
ควำมผนัผวนของรำคำหุน้ท่ีคำดกำรณ์ - ร้อยละ 39.9 (ประมำณโดยอำ้งอิงจำกขอ้มูลในอดีตของ

รำคำหุน้ของบริษทั) 
อตัรำดอกเบ้ียปลอดควำมเส่ียง  - ร้อยละ 3.51 ถึง ร้อยละ 3.64 
อำยขุองสิทธิซ้ือหุน้  - ไม่เกิน 5 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิหรือ    

เม่ือพน้สภำพกำรเป็นพนกังำนของบริษทั 
แบบจ ำลองท่ีใช ้ - Black Schole - continuous  model 

 ค่ำใช้จ่ำยพนกังำนในรูปของกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ (ใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2) ส ำหรับงวดสำมเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และ 2559 มีจ  ำนวน 1.1 ลำ้นบำท และ 5.1 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั                             

รำยกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิในระหว่ำงงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 
2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พนัหน่วย) 

 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที ่             
31 มนีำคม 2560 

 จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นที ่2 

จ ำนวนท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 612 
ใชสิ้ทธิในระหวำ่งงวด (572) 

จ ำนวนท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 40 

 ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัของ
บริษทัท่ีเหลือทั้งหมดจ ำนวน 1.8 ลำ้นหน่วย ในรำคำใชสิ้ทธิหุน้ละ 25.00 บำท คิดเป็นเงิน 63.2 ลำ้นบำท 
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ในระหว่ำงงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั
ของบริษทัจ ำนวน 0.57 ล้ำนหน่วย ในรำคำใช้สิทธิหุ้นละ 25.00 บำท คิดเป็นจ ำนวน 20.02 ล้ำนบำท โดย
บริษทัได้บนัทึกผลเงินรับจำกกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัดังกล่ำวไวเ้ป็น “เงินรับล่วงหน้ำค่ำหุ้นจำกกำรใช้
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ” โดยแสดง ในส่วนของเจำ้ของ โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2560 

ใช้สิทธิ จ ำนวนสิทธิ 
รำคำใช้

สิทธิต่อหุ้น 
รวมเงินที่
รับช ำระ 

ทุนท่ีออกและ
ช ำระแล้ว 

ส่วนเกิน 
มูลค่ำหุ้น 

เงินรับล่วงหน้ำ         
ค่ำหุ้นจำกกำรใช้สิทธิ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

วันที่จดทะเบียน    
เพิม่ทุน 

วันที่ตลำด
หลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยรับ
เป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน 

 (พนัหน่วย) (บำท)       
ใบส ำคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2        
คร้ังท่ี 9 572 25.00 - - - 20,024 24 เมษำยน 2560 10 เมษำยน 2560 
รวม 572  - - - 20,024   

22. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
บริษทัน ำเสนอขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนในรูปแบบเช่นเดียวกบักำรรำยงำนขอ้มูลตำมประเภทกำรรับ
ประกนัภยัท่ีตอ้งรำยงำนแก่คณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) 
เน่ืองจำกฝ่ำยบริหำรเห็นวำ่ บริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว               
คือธุรกิจประกนัชีวิต และด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือ ประเทศไทย และได้ท ำกำรประเมิน               
ผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใช้
เกณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นกำรรำยงำนขอ้มูลตำมประเภทกำรรับประกนัภยัท่ีรำยงำนต่อคปภ. ทั้งน้ี รำยกำรท่ี
น ำเสนอในส่วนงำนด ำเนินงำนน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้น
กำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของ
บริษทั คือ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
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ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนตำมท่ีกล่ำวไวข้ำ้งตน้ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และ 2559 
มีดงัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2560 

 

ผลติภัณฑ์
ประกนัชีวิต

ประเภทดั้งเดมิ 
- แบบไม่มี       
ส่วนร่วมใน            
เงินปันผล 

ผลติภัณฑ์ 
ประกนัชีวิต

ประเภทบ ำนำญ 
- แบบไม่มี  
ส่วนร่วมใน           
เงินปันผล 

ประกนั
อุบัติเหตุ       
ส่วนบุคคล อืน่ ๆ รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกนัภัย      
เบ้ียประกนัภยัรับ 12,799,620 338,355 9,803 - 13,147,778 
หกั  เบ้ียประกนัภยัจ่ำยจำก 
 กำรเอำประกนัภยัต่อ (521,803) - - - (521,803) 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 12,277,817 338,355 9,803 - 12,625,975 
หกั  ส ำรองเบ้ียประกนัภยั 

ท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้
เพ่ิมข้ึนจำกปีก่อน (85,620) - (141) - (85,761) 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยไดสุ้ทธิ      
จำกกำรประกนัภยัต่อ 12,192,197 338,355 9,662 - 12,540,214 

รำยไดค่้ำเช่ำและค่ำบ ำเหน็จ 126,663 - - - 126,663 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกนัภัย 12,318,860 338,355 9,662 - 12,666,877 
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(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2560 

 

ผลติภัณฑ์
ประกนัชีวิต

ประเภทดั้งเดมิ 
- แบบไม่มี       
ส่วนร่วมใน            
เงินปันผล 

ผลติภัณฑ์ 
ประกนัชีวิต

ประเภทบ ำนำญ 
- แบบไม่มี  
ส่วนร่วมใน           
เงินปันผล 

ประกนั
อุบัติเหตุ       
ส่วนบุคคล อืน่ ๆ รวม 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย      
ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำ
ประกนัภยัระยะยำวเพ่ิมข้ึน          
จำกงวดก่อน 7,431,684 133,633 - - 7,565,317 

ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรม ์      
 ประกนัภยัและค่ำสินไหมทดแทน 

- สุทธิจำกกำรประกนัภยัต่อ 5,572,592 17,349 941 - 5,590,882 
ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 811,126 21,253 206 1,954 834,539 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน 163,188 4,411 126 - 167,725 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย 13,978,590 176,646 1,273 1,954 14,158,463 
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(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2559 

 

ผลติภัณฑ์
ประกนัชีวิต

ประเภทดั้งเดมิ         
- แบบไม่มี       
ส่วนร่วมใน         
เงินปันผล 

ผลติภัณฑ์
ประกนัชีวิต

ประเภทบ ำนำญ 
- แบบไม่มี        
ส่วนร่วมใน        
เงินปันผล 

ประกนั 
อุบัติเหตุ           
ส่วนบุคคล อืน่ ๆ รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกนัภัย      
เบ้ียประกนัภยัรับ 13,273,206 130,102 8,986 - 13,412,294 
หกั เบ้ียประกนัภยัจ่ำยจำก 
 กำรเอำประกนัภยัต่อ (452,249) - - - (452,249) 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 12,820,957 130,102 8,986 - 12,960,045 
บวก (หกั) ส ำรองเบ้ียประกนัภยั 
   ท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้

  (เพ่ิมข้ึน) ลดลงจำก 
   ปีก่อน (104,359) - 148 - (104,211) 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยไดสุ้ทธิ      
จำกกำรประกนัภยัต่อ 12,716,598 130,102 9,134 - 12,855,834 

รำยไดค่้ำจำ้งค่ำบ ำเหน็จ 120,024 - - - 120,024 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกนัภัย 12,836,622 130,102 9,134 - 12,975,858 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย      
ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำ
ประกนัภยัระยะยำวเพ่ิมข้ึน 
จำกงวดก่อน 17,733,244 115,204 - - 17,848,448 

ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรม ์      
 ประกนัภยัและค่ำสินไหมทดแทน - 
สุทธิจำกกำรประกนัภยัต่อ 5,447,025 4,770 1,072 - 5,452,867 

ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 905,806 19,811 227 1,665 927,509 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน 181,924 1,735 128 85 183,872 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกนัภัย 24,267,999 141,520 1,427 1,750 24,412,696 
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23. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และ 2559 ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดอืน                                 
ส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 

ส ำหรับงวดสำมเดอืน                                 
ส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 

 2560 2559 2560 2559 

ค่ำใชจ่้ำยพนกังำน 224,431 209,652 221,153 208,201 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัอำคำรสถำนท่ีและ

อุปกรณ์ 41,085 44,541 40,407 44,412 
ค่ำภำษีอำกร 1,032 1,341 868 1,341 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนอ่ืน 134,514 129,819 133,206 129,709 

รวมค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน 401,062 385,353 395,634 383,663 

24. ผลขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และ 2559 ผลขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม
ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดอืน                                  
ส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 

 2560 2559 

ผลก ำไร (ขำดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุนเพ่ือคำ้ (2,850) 17,786 
ผลก ำไร (ขำดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกสญัญำซ้ือขำย 
    เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 25,618 (8,528) 
ผลขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ (114,917) (78,544) 

รวมผลขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำยติุธรรม  (92,149) (69,286) 
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25. กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 บริษทัและบริษทัย่อยใช้วิธีรำคำตลำดเป็นเทคนิคในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ ซ่ึงมำตรฐำน                     

กำรรำยงำนทำงกำรเงินก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 
หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัและบริษทัยอ่ยจะใช้วิธีรำคำทุน
หรือวธีิรำยไดเ้ป็นเทคนิคในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยด์งักล่ำวแทน 

ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 
 ในกำรน ำเทคนิคกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมขำ้งต้นมำใช้ กิจกำรต้องใช้ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตได้ (observable 

inputs) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยท่ี์จะวดัมูลค่ำยติุธรรมใหม้ำกท่ีสุด  

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ำยุติธรรม ก ำหนดล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมออกเป็น 
3 ระดบั ตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 
ระดบั 1 ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยอ์ยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 
ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพย ์ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 
ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้(unobservable inputs) เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคต

ท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ย
มูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้     
ตรำสำรทุน 113,891 - 113,891 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย    
ตรำสำรทุน 29,397,306 3,991,147 33,388,453 
ตรำสำรหน้ี - 33,702,668 33,702,668 
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(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 ธันวำคม 2559 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้     
ตรำสำรทุน 155,100 - 155,100 

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

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมและข้อมูลทีใ่ช้ส ำหรับกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมระดับ 2 
ก) มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีค ำนวณโดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนท่ีประกำศโดยสมำคม

ตลำดตรำสำรหน้ีไทยหรือตลำดอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ข) มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีเป็นหน่วยลงทุน ค ำนวณโดยใชมู้ลค่ำสุทธิตำมบญัชี           

ท่ีประกำศโดยผูจ้ดักำรกองทุน 

ในระหวำ่งงวดปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

26. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันแต่ละรำยกำร บริษทัค ำนึงถึงเน้ือหำของ

ควำมสัมพนัธ์มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย 

 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบริษทักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
รำยช่ือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั ประเภทกจิกำร ควำมสัมพันธ์กบับริษัท 

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

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

บริษทั น ้ำตำลรำชบุรี จ  ำกดั อุตสำหกรรม มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
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รำยช่ือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั ประเภทกจิกำร ควำมสัมพันธ์กบับริษัท 

บริษทั นำรำยณ์ร่วมพิพฒัน์ จ  ำกดั พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ถือหุน้โดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่
ของบริษทั 

บริษทั อำคำรกรุงเทพธุรกิจ (1987) จ ำกดั ใหเ้ช่ำทรัพยสิ์น มีผูถื้อหุน้บำงส่วนร่วมกนั 

บริษทั ทริส คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั ธุรกิจบริกำร มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 

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

พฒันำอสังหำริมทรัพย ์ ถือหุน้โดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่
ของบริษทั 

บริษทั อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ ำกดั (มหำชน) ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทั อำเซียคลงัสินคำ้ จ  ำกดั ใหเ้ช่ำทรัพยสิ์น ถือหุน้โดยผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 
บริษทั เอก-ชยั ดีสทริบิวชัน่ ซิสเทม จ ำกดั พำณิชย ์ มีกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนรวม บวัหลวง 
จ ำกดั(1) 

จดักำรกองทุน มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรบำงส่วนร่วมกนั 

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

บริษทั บำงกอก มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ ลิส จ ำกดั ธุรกิจบริกำร มีผูถื้อหุน้บำงส่วนร่วมกนั 

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

ของบริษทั 
Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public 

Limited Company  
ประกนัชีวิต เป็นบริษทัยอ่ย 

 (1)      ถือหุ้นกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัจนถึงวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2559 เน่ืองจำกบริษทัและบริษทัย่อยไม่มีกรรมกำรร่วมกนักบั บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนรวม     
บวัหลวง จ ำกดั และ Asia Insurance Company Limited ตั้งแต่วนัดงักล่ำวแลว้ 
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ในระหวำ่งงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และ 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยกำรธุรกิจท่ี
ส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตก
ลงกนัระหวำ่งบริษทัและกิจกำรเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  

 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุด 
วันที ่31 มีนำคม  

 2560 2559 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั                      
เบ้ียประกนัภยัรับ 2,214 1,876 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
เบ้ียประกนัภยัต่อจ่ำย 130,926 - เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยัต่อ 
ดอกเบ้ียรับ - เงินฝำกธนำคำร  127,433 146,861 อตัรำเดียวกบัสถำบนักำรเงินและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตัว๋สัญญำใชเ้งินและหุน้กู ้   กนัคิดใหก้บัลูกคำ้ทัว่ไป 

ดอกเบ้ียรับ - เงินใหกู้ย้มืโดยมีทรัพยสิ์น 
 จ ำนองเป็นประกนั                                             

1,522 1,902 อตัรำเดียวกบัอตัรำท่ีบริษทัคิดใหก้บัผูกู้ย้มืทัว่ไป 
ท่ีมีทรัพยสิ์นจ ำนอง 

เงินปันผลรับ 71,139 112,621 ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
รำยไดค่้ำตอบแทนและค่ำบริกำร   3,220 3,676 อตัรำตำมสัญญำท่ีตกลงกนัในอตัรำทัว่ไป 
รำยไดค่้ำธรรมเนียม                                   
นำยหนำ้ซ้ือขำยหลกัทรัพย ์

- 7,531 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของธุรกิจนำยหนำ้ซ้ือขำย
หลกัทรัพย ์

ก ำไรจำกสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้และ
แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

 151,255 86,513 เป็นไปตำมเง่ือนไขสัญญำ 

ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 396,069 445,978 อตัรำตำมสัญญำท่ีตกลงกนัโดยคิดเป็นอตัรำร้อยละ
ต่อเบ้ียประกนัภยัรับ 

ค่ำสินไหมรับคืน 27,117 - เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
ค่ำสินไหมจ่ำยและค่ำตรวจสุขภำพ                                              13,520 5,077 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
ค่ำธรรมเนียมธนำคำร     24,837 29,802 อตัรำเดียวกบัสถำบนักำรเงินและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัคิดใหก้บัลูกคำ้ทัว่ไป 
ค่ำเบ้ียประกนัภยัจ่ำย 936 1,031 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
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(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  

 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุด
วันที ่31 มีนำคม  

 2560 2559 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั     
ค่ำเช่ำอำคำรและค่ำบริกำร 
     

          17,055 1,876 ส ำหรับอำคำรส ำนกังำนใหญ่ค่ำเช่ำตำรำงเมตรละประมำณ 
90 บำทต่อเดือน ค่ำบริกำรตำรำงเมตรละประมำณ 29 
บำทต่อเดือน ตำมสัญญำเช่ำระยะยำว และค่ำเช่ำตำรำง
เมตรละประมำณ 44 บำท และ 138 บำทต่อเดือน และ
ค่ำบริกำรตำรำงเมตรละประมำณ 91 บำท และ 307 บำท
ต่อเดือน 

  ส ำหรับอำคำรเช่ำของสำขำค่ำเช่ำตำรำงเมตรละประมำณ 
100 บำท 150 บำท 188 บำท และ 315 บำทต่อเดือน
และค่ำบริกำรตำรำงเมตรละประมำณ 342 บำท และ 
200 บำทต่อเดือน 

ค่ำบริกำรอ่ืน ๆ                178 1,076 เป็นตำมเง่ือนไขสัญญำและเป็นรำคำท่ีคิดกบัสมำชิก 
ในอตัรำโดยทัว่ไป 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุด
วันที ่31 มีนำคม 

 2560 2559 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

บริษัทย่อย    
เบ้ียประกนัภยัรับ 49 - เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
รำยไดค่้ำเช่ำและค่ำบริกำร 152 182 อตัรำตำมสัญญำท่ีตกลงกนัโดยคิดค่ำเช่ำและค่ำบริกำร 

ต่อตำรำงเมตรต่อเดือน 
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(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

 

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุด
วันที ่31 มีนำคม  

 2560 2559 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั     
เบ้ียประกนัภยัรับ 2,214 1,876 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
เบ้ียประกนัภยัต่อจ่ำย 130,926 - เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
ดอกเบ้ียรับ-เงินฝำกธนำคำรตัว๋สัญญำใช้
เงินและหุน้กู ้

127,433 146,861 อตัรำเดียวกบัสถำบนักำรเงินและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
คิดใหก้บัลูกคำ้ทัว่ไป 

ดอกเบ้ียรับ-เงินใหกู้ย้มืโดยมีทรัพยสิ์น
จ ำนองเป็นประกนั                                            

1,522        1,902 อตัรำเดียวกบัอตัรำท่ีบริษทัคิดใหก้บัผูกู้ย้มืทัว่ไป 
ท่ีมีทรัพยสิ์นจ ำนอง 

เงินปันผลรับ    71,139 112,621 ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
รำยไดค่้ำธรรมเนียม                                   
นำยหนำ้ซ้ือขำยหลกัทรัพย ์

- 7,531 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของธุรกิจนำยหนำ้ซ้ือขำย 
หลกัทรัพย ์

ก ำไรจำกสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้และ
แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

    151,255 86,513 เป็นไปตำมเง่ือนไขสัญญำ 

ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จ 396,069 445,978 อตัรำตำมสัญญำท่ีตกลงกนัโดยคิดเป็นอตัรำร้อยละ 
ต่อเบ้ียประกนัภยัรับ 

ค่ำสินไหมรับคืน       27,117 - เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
ค่ำสินไหมจ่ำยและค่ำตรวจสุขภำพ                                                  13,520 5,077 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
ค่ำธรรมเนียมธนำคำร    24,810 29,780 อตัรำเดียวกบัสถำบนักำรเงินและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

คิดใหก้บัลูกคำ้ทัว่ไป 
ค่ำเบ้ียประกนัภยัจ่ำย 936 1,030 เป็นปกติทำงกำรคำ้ของกำรรับประกนัภยั 
ค่ำเช่ำอำคำรและค่ำบริกำร 
     

      17,055 17,209 ส ำหรับอำคำรส ำนกังำนใหญ่ค่ำเช่ำตำรำงเมตรละ
ประมำณ 90 บำทต่อเดือน ค่ำบริกำรตำรำงเมตรละ
ประมำณ 29 บำทต่อเดือน ตำมสัญญำเช่ำระยะยำว 
และค่ำเช่ำตำรำงเมตรละประมำณ 44 บำท และ  

 138 บำทต่อเดือน และค่ำบริกำรตำรำงเมตรละ
ประมำณ 91 บำท และ 307 บำทต่อเดือน 
ส ำหรับอำคำรเช่ำของสำขำค่ำเช่ำตำรำงเมตรละ
ประมำณ 100 บำท 150 บำท 188 บำท และ 315 บำท
ต่อเดือน และค่ำบริกำรตำรำงเมตรละประมำณ 342 
บำท และ 200 บำทต่อเดือน 

ค่ำบริกำรอ่ืนๆ        178 1,076 เป็นตำมเง่ือนไขสัญญำและเป็นรำคำท่ีคิดกบัสมำชิก
ในอตัรำโดยทัว่ไป 
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ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และ 2559 เบ้ียประกนัภยัรับจำกช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 
Bancassurance มีจ  ำนวนโดยประมำณร้อยละ 68 และร้อยละ 71 ของเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ ตำมล ำดบั  

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั               
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 

31 มนีำคม 
2560 

31 ธันวำคม 
2559 

31 มนีำคม 
2560 

31 ธันวำคม 
2559 

บริษัทย่อย     
หน้ีสินอ่ืน     
   ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - - - 659 

   เงินมดัจ ำ - - 66 66 

รวมหน้ีสินอ่ืน - - 66 725 

     
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั     
เงินฝำกสถำบนักำรเงิน                                                            
(รวมอยูใ่นเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด) 1,203,937 1,930,536 1,191,975 1,919,132 

สินทรัพยล์งทุน     
เงินลงทุนเผื่อขำย - รำคำทุน     
ตรำสำรทุนในประเทศ 2,094,620 2,024,654 2,094,620 2,024,654 

หน่วยลงทุนในประเทศ 3,593,097 3,558,734 3,593,097 3,558,734 

รวมเงินลงทุนเผื่อขำย - รำคำทุน 5,687,717 5,583,388 5,687,717 5,583,388 

บวก  ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 1,836,365 1,710,711 1,836,365 1,710,711 

รวมเงินลงทุนเผื่อขำย - มูลค่ำยติุธรรม 7,524,082 7,294,099 7,524,082 7,294,099 
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(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 

31 มนีำคม 
2560 

31 ธันวำคม 
2559 

31 มนีำคม 
2560 

31 ธันวำคม 
2559 

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

ตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ 6,324,854 6,327,666 6,324,854 6,327,666 

รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด - รำคำทุน/
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 10,279,854 10,282,666 10,279,854 10,282,666 

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

เงินใหกู้ย้มื 91,040 96,868 91,040 96,868 

รวมสินทรัพยล์งทุน 17,896,143 17,674,800 17,896,143 17,674,800 

เงินคำ้งรับจำกกำรประกนัภยัต่อ 119,724 175,965 119,724 175,965 
ลูกหน้ีตำมสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้และแลกเปล่ียน
เงินตรำต่ำงประเทศ 4,016,932 4,585,297 4,016,932 4,585,297 

สินทรัพยอ่ื์น     
รำยไดค้ำ้งรับ 1,925 3,176 - - 
ค่ำเช่ำอำคำรจ่ำยล่วงหนำ้ 43,256 46,204 43,256 46,204 

ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้  140 201 140 201 

รวมสินทรัพยอ่ื์น 45,321 49,581 43,396 46,405 

เงินคำ้งจ่ำยจำกกำรประกนัภยัต่อ 177,789 123,055 177,789 123,055 
ค่ำสินไหมทดแทนคำ้งจ่ำย 2,736 1,873 2,736 1,873 
เจำ้หน้ีตำมสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้และแลกเปล่ียน
เงินตรำต่ำงประเทศ 4,138,832 4,899,075 4,138,832 4,899,075 

หน้ีสินอ่ืน     
ค่ำจำ้งและค่ำบ ำเหน็จคำ้งจ่ำย 233,057 279,202 233,057 279,202 

ค่ำเช่ำอำคำรและค่ำบริกำรคำ้งจ่ำย             7,713 8,126 188 1,766 

รวมหน้ีสินอ่ืน 240,770 287,328 233,245 280,968 



 
- 40 - 

 

   

   

 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำคัญ 
ในระหวำ่งงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และ 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์
พนกังำนท่ีใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดอืน                        
ส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 

ส ำหรับงวดสำมเดอืน                        
ส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 

 2560 2559 2560 2559 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 9.8 9.3 9.8 9.3 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 0.6 0.5 0.6 0.5 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์                   
(หมำยเหตุ 21) 0.4 5.1 0.4 5.1 

รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญั 10.8 14.9 10.8 14.9 

รำยละเอียดของใบส ำคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมัญของบริษทัท่ีจดัสรรให้แก่พนักงำนได้แสดงไวใ้น                
หมำยเหตุขอ้ 21 

27. หลกัทรัพย์ประกนัวำงไว้กบันำยทะเบียน 
 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษทัได้วำงหลักทรัพยป์ระกันไวก้ับนำยทะเบียน                

ตำมพระรำชบญัญติัประกนัชีวติดงัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม 2560 31 ธันวำคม 2559 

 

รำคำทุน/รำคำ
ทุนตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยุตธิรรม 

รำคำทุน/รำคำ
ทุนตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยุตธิรรม 

พนัธบตัรรัฐวสิำหกิจ 20,000 24,185 20,000 24,434 
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28. ทรัพย์สินทีจั่ดสรรไว้เป็นเงินส ำรองวำงไว้กบันำยทะเบียน 
 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัไดว้ำงหลกัทรัพยไ์วเ้ป็นเงินส ำรองประกนัภยักบั

นำยทะเบียนตำมพระรำชบญัญติัประกนัชีวติดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 31 มนีำคม 2560 31 ธันวำคม 2559 

 

รำคำทุน/รำคำ
ทุนตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยุตธิรรม 

รำคำทุน/รำคำ
ทุนตดัจ ำหน่ำย มูลค่ำยุตธิรรม 

พนัธบตัรรัฐบำล 49,587,103 56,140,397 42,811,914 48,139,566 

พนัธบตัรรัฐวสิำหกิจ 5,699,882 6,380,714 6,199,704 6,902,127 

รวม 55,286,985 62,521,111 49,011,618 55,041,693 

29. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 

(ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งงวด 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 
(ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกอยูใ่น
ระหว่ำงงวดกับจ ำนวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมญัท่ีบริษัทอำจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสำมัญ
เทียบเท่ำปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสำมญั โดยสมมติว่ำไดม้ีกำรแปลงเป็นหุ้นสำมญั ณ วนัตน้งวดหรือ 
ณ วนัออกหุน้สำมญัเทียบเท่ำ 
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ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนและก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลดส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนำคม 2560 และ 2559 แสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

 ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 
จ ำนวนหุ้นสำมัญ 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก ก ำไรต่อหุ้น  

 (พนับำท) (พนัหุ้น) (บำท) 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำน       

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทั 924,462 (6,888,238) 1,706,754 1,703,888 0.54 (4.04) 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ รุ่นท่ี 2 - - 388 237   

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 924,462 (6,888,238) 1,707,142 1,704,125 0.54 (4.04) 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 
จ ำนวนหุ้นสำมัญ 

ถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก ก ำไรต่อหุ้น  

 (พนับำท) (พนัหุ้น) (บำท) 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำน       

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดส่วนท่ีหุ้นของผูถื้อหุ้นบริษทั 928,425 (6,888,412) 1,706,754 1,703,888 0.54 (4.04) 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด       

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ รุ่นท่ี 2 - - 388 237   

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 928,425 (6,888,412) 1,707,142 1,704,125 0.54 (4.04) 
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30. ภำระผูกพนั 
30.1 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้  ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำพื้นท่ีในอำคำร รถยนตแ์ละ

อุปกรณ์ อำยุของสัญญำมีระยะเวลำประมำณ 1 ถึง 5 ปี ส ำหรับกำรเช่ำพื้นท่ีในอำคำร และประมำณ 1 
ถึง 5 ปี ส ำหรับกำรเช่ำรถยนตแ์ละอุปกรณ์ สัญญำดงักล่ำวเป็นสัญญำท่ีบอกเลิกไม่ได ้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษทัและบริษทัย่อยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำ       
ท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงนิรวม 

 ณ วนัที ่31 มนีำคม 2560 

 จ่ำยช ำระภำยใน 

 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

สญัญำเช่ำด ำเนินงำน 60.88 60.58 121.46 
สญัญำบริกำร 7.82 0.05 7.87 

รวม 68.70 60.63 129.33 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงนิรวม 

 ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559 

 จ่ำยช ำระภำยใน 

 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

สญัญำเช่ำด ำเนินงำน 65.07 63.15 128.22 
สญัญำบริกำร 13.36                 0.05 13.41 

รวม 78.43 63.20 141.63 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที ่31 มนีำคม 2560 

 จ่ำยช ำระภำยใน 

 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

สญัญำเช่ำด ำเนินงำน 60.73 60.25 120.98 
สญัญำบริกำร 7.80 - 7.80 

รวม 68.53 60.25 128.78 
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(หน่วย : ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559 

 จ่ำยช ำระภำยใน 

 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

สญัญำเช่ำด ำเนินงำน 64.91 62.77 127.68 
สญัญำบริกำร 13.34 - 13.34 

รวม 78.25 62.77 141.02 

บริษทัรับรู้ค่ำเช่ำท่ีเกิดข้ึนจำกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 
และวนัท่ี 31 มีนำคม 2559 จ ำนวน 36.17 ลำ้นบำท และ 36.35 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

30.2 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษัทอำจต้องฝำกเงินในอนำคตจำก
เง่ือนไขกำรลงทุนตำมหมำยเหตุขอ้ 9.5 (ก) และ 9.5 (ข) ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

จ่ำยภำยใน   31 มีนำคม 2560 31 ธันวำคม 2559 

1 ปี   1,200,000 1,200,000 
2 - 5 ปี   600,000 600,000 

31. คดีฟ้องร้อง 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2560 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษทัมีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยและคดีควำม                  
ยงัไม่ส้ินสุดจ ำนวนรวมประมำณ 17 ลำ้นบำท และ 48 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั จำกกำรเป็นผูรั้บประกนัภยั 
บริษทัยงัไม่ได้ตั้งประมำณกำรหน้ีสินค่ำควำมเสียหำยจำกคดีควำมดงักล่ำว เน่ืองจำกยงัคงมีควำมไม่
แน่นอนเก่ียวกบัผลของกำรพิจำรณำคดี 

32. เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัทีใ่นงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น มีมติอนุมติัจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสำมญัของ  
บริษทัในอตัรำหุ้นละ 0.43 บำท โดยกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวไดรั้บอนุมติัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยัแลว้ เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2560 
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33.  กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
รำยกำรในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2559 
ไดมี้กำรจดัประเภทใหม่ให้สอดคลอ้งกบักำรแสดงรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 ดงัน้ี 

รำยกำร พนับำท รำยกำรทีแ่สดงไว้เดมิ รำยกำรทีแ่สดงใหม่ 
ภำษีธุรกิจเฉพำะจำกเงินลงทุน 155,450 ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน สุทธิกบัรำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธิ 

34. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภำคม 2560 
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