รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอคณะกรรมการ
บริษัท กรุ งเทพประกันชี วติ จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษทั กรุ งเทพประกันชี วิต จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั กรุ งเทพประกันชี วิต จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 มีนาคม
2560 และงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่นรวมและเฉพาะกิ จการ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมและเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิ จการสาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันและหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ นแบบย่อ ซึ่ งผูบ้ ริ ห ารของกิ จการเป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบ
ในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลเหล่ านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง
“การรายงานทางการเงิ นระหว่างกาล” ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ ยวกับข้อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้ มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถ
ได้ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจ
แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
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ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับ ที่ 34 เรื่ อง “การรายงานทางการเงิ นระหว่างกาล” ในสาระส าคัญจากการสอบทานของ
ข้าพเจ้า
เรื่องอืน่
งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษทั กรุ งเทพประกันชี วิต จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และงบแสดง
ฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษ ัท กรุ งเทพประกันชี วิ ต จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ที่ แสดงเปรี ย บเที ย บตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญ ชี อื่น ซึ่ ง แสดงความเห็ น อย่างไม่ มี เงื่ อนไขตามรายงาน
ลงวันที่ 23 กุ ม ภาพัน ธ์ 2560 โดยมี วรรคข้อมูล และเหตุ ก ารณ์ ที่ เน้นเรื่ องการจัดประเภทรายการบัญ ชี
ตามรู ปแบบงบการเงิ นที่ ออกใหม่ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับ และส่ งเสริ มการประกอบ
ธุ รกิจประกันภัยลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป และเรื่ อง
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่มาใช้
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม 2559 ที่แสดงเปรี ยบเทียบสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีอื่น โดยให้ขอ้ สรุ ปว่าไม่พบสิ่ งที่เป็ น
เหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง
งบการเงิ นระหว่างกาล ตามรายงานลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 โดยมีวรรคข้อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้น
เรื่ องการจัดประเภทรายการบัญชี ตามรู ปแบบงบการเงิ นที่ ออกใหม่ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากับ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ รกิ จประกัน ภัย ลงวันที่ 4 มี นาคม 2559 ซึ่ งมี ผ ลบังคับ ใช้ต้ งั แต่ วนั ที่
1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป และเรื่ องการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่มาใช้

กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

ชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด

บริษทั กรุ งเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
(หน่ วย : พันบาท)
หมายเหตุ

สินทรั พย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี้ จากสัญญาประกันภัยต่อ
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนทัว่ ไป
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ ืม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสินทรั พย์

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ
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7
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9
9
9, 27, 28
9
10
11, 26
12
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14
15

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่ สอบทานแล้ ว)
แต่ สอบทานแล้ ว)
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
14,818,350
3,034,844
2,859,594
616,767
624,645
107,051

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

14,737,085
3,034,844
2,859,594
616,767
624,645
107,051

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

113,891
67,091,121
189,099,634
29,588
8,115,420
19,616
1,219,605
4,955
17,016
2,620,234
500,141
290,892,472

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

113,891
67,091,121
189,099,634
29,588
132,530
8,115,420
19,616
1,215,949
16,455
2,620,234
469,103
290,903,527

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

บริษทั กรุ งเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
(หน่ วย : พันบาท)
หมายเหตุ

หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ
หนี้ สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้ บริ ษทั ประกันภัยต่อ
หนี้ สินตราสารอนุพนั ธ์
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 1,708,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ 1,706,765,060 หุ้น
มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท ชาระครบแล้ว
หุ ้นสามัญ 1,705,953,060 หุ้น
มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท ชาระครบแล้ว

16
17
8
18
19

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ ว)
แต่ สอบทานแล้ ว)
แต่ สอบทานแล้ ว)
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
251,049,562
872,288
1,779,465
447,706
208,041
1,733,176
256,090,238

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

251,049,558
872,288
1,779,465
447,706
206,576
1,723,072
256,078,665

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

1,708,000

1,708,000

1,708,000

1,708,000

20
1,706,765
-

1,705,953

1,706,765
-

1,705,953

บริษทั กรุ งเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
(หน่ วย : พันบาท)
หมายเหตุ

หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
สารองส่ วนทุนจากการจ่าย
โดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ ้นจากการใช้สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
เงินสารองทัว่ ไป
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ าของ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

20

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ ว) (ยังไม่ ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ ว)
แต่ สอบทานแล้ ว)
แต่ สอบทานแล้ ว)
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
3,341,771

3,309,857

3,341,771

3,309,857

20

-

11,323

-

11,323

21

20,024

20,300

20,024

20,300

170,800
400,000
22,406,477

170,800
400,000
21,482,015

170,800
400,000
22,430,644

170,800
400,000
21,502,219

6,754,858

6,220,388

6,754,858

6,220,388

(1,823)
34,798,872

299
33,320,935

34,824,862

33,340,840

3,362
34,802,234
290,892,472

8,140
33,329,075
282,356,152

34,824,862
290,903,527

33,340,840
282,358,709

บริษทั กรุ งเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ ว”
(หน่ วย : พันบาท)
หมายเหตุ
รายได้
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
หัก สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ น
รายได้เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ
ผลกาไรจากเงินลงทุน
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัย
ระยะยาวเพิ่มขึ้นจากงวดก่อน
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย
และค่าสิ นไหมทดแทน
หัก ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย
และค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

22, 26
22

13,147,778
(521,803)
12,625,975

13,412,294
(452,249)
12,960,045

13,147,761
(521,803)
12,625,958

13,412,356
(452,249)
12,960,107

22

(85,761)
12,540,214
126,663
2,802,613
204,447
(92,149)
25,705
15,607,493

(104,211)
12,855,834
120,024
2,560,148
624,087
(69,286)
17,930
16,108,737

(85,761)
12,540,197
126,663
2,802,603
204,447
(92,149)
22,638
15,604,399

(104,211)
12,855,896
120,024
2,560,148
624,087
(69,286)
14,373
16,105,242

22

7,565,317

17,848,448

7,565,314

17,848,448

22, 26

5,671,861

5,650,694

5,671,861

5,650,694

22
22, 26
22
23

(80,979)
834,539
167,725
401,062
14,559,525
1,047,968
(126,323)
921,645

(198,127)
927,509
183,752
385,353
24,797,629
(8,688,892)
1,800,656
(6,888,236)

(80,979)
832,569
165,252
395,634
14,549,651
1,054,748
(126,323)
928,425

(198,127)
925,845
183,787
383,663
24,794,310
(8,689,068)
1,800,656
(6,888,412)

924,462
(2,817)
921,645

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

928,425

(6,888,412)

22
26
9
24
26

การแบ่ งปั นกาไร (ขาดทุน) สุ ทธิสาหรับงวด
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

14

บริษทั กรุ งเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (ต่อ)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ ว”
(หน่ วย : พันบาท)
หมายเหตุ

กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
รายการที่จะถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
กาไรที่เกิดขึ้นจริ งจากการขายเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ผลกาไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่จะถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กาไรเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับงวด - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
การแบ่ งปั นกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

921,645

(6,888,236)

928,425

(6,888,412)

822,867
(154,780)
-

2,021,401
(90,124)
3,224,354

822,867
(154,780)
-

2,021,401
(90,124)
3,224,354

(4,083)
(133,617)

(1,031,126)

(133,617)

(1,031,126)

530,387
530,387
1,452,032

4,124,505
4,124,505
(2,763,731)

534,470
534,470
1,462,895

4,124,505
4,124,505
(2,763,907)

1,456,810
(4,778)
1,452,032

(2,763,733)
2
(2,763,731)

1,462,895

(2,763,907)

(หน่ วย : บาท)
กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด
กาไรต่อหุ ้นปรับลด
กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

29
0.54

(4.04)

0.54

(4.04)

0.54

(4.04)

0.54

(4.04)

บริษทั กรุ งเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ ว”
(หน่ วย : พันบาท)
หมายเหตุ
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) จากการลงทุนอื่น
รายได้อื่น
เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย
และค่าสิ นไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื
เงินลงทุนอื่น
เงินสดสุ ทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมการลงทุน
เงินจ่ายสุ ทธิ จากการซื้อขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินจ่ายสุ ทธิ จากการซื้อบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมการลงทุน
เงินสดรับเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

4

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

12,367,059
(138,566)
1,711,396
268,096
(820,188)
25,730

12,140,595
(103,367)
1,682,518
225,274
123,432
13,016

12,367,039
(138,566)
1,711,396
268,096
(820,188)
22,663

12,140,595
(103,367)
1,682,518
225,274
123,432
13,016

(5,446,836)
(1,017,689)
(128,585)
(467,339)
(17,502)
(15,303,831)
(199,793)
10,936,826
1,768,778

(5,590,851)
(913,129)
(216,692)
(486,898)
(14,058)
(1,998,787)
(335,305)
(6,008,750)
(1,483,002)

(5,446,836)
(1,016,024)
(128,585)
(463,576)
(17,502)
(15,299,054)
(199,793)
10,936,826
1,775,896

(5,590,851)
(913,129)
(216,692)
(486,604)
(14,058)
(1,998,789)
(335,305)
(6,008,750)
(1,482,710)

(80,627)
(80,627)

(49,663)
(49,663)

(80,627)
(80,627)

(49,663)
(108,770)
(158,433)

1,103
20,024
21,127
1,709,278
13,109,072
14,818,350

21,091
21,091
(1,511,574)
7,101,758
5,590,184

1,103
20,024
21,127
1,716,396
13,020,689
14,737,085

21,091
21,091
(1,620,052)
7,087,584
5,467,532

บริษทั กรุงเทพประกันชี วติ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงในส่ วนของเจ้ าของ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบแต่ สอบทานแล้ว”
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษทั
องค์ ประกอบอืน่ ของ

สารองส่ วนทุน

เงินรับล่ วงหน้าค่ าหุ้น

ส่ วนเกิน

จากการจ่ าย

จากการใช้ สิทธิ

หมายเหตุ และชาระแล้ ว

มูลค่ าหุ้นสามัญ

โดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์

1,703,811

3,219,926

38,834

ทุนที่ออก

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

21

เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

21

-

425

10,201

5,088

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สารองตามกฎหมาย เงินสารองทั่วไป ยังไม่ ได้ จัดสรร
10,626
-

-

(10,626)

170,800

400,000

ส่ วนของเจ้ าของ

ส่ วนของผู้มี

ส่ วนเกินทุนจากการ

ส่ วนได้เสี ยที่

วัดมูลค่ าเงินลงทุน

รวมส่ วน

ไม่ มอี านาจ

เผื่อขาย - สุ ทธิจาก

ของผู้ถือหุ้น

ควบคุม

ภาษีเงินได้

ของบริษทั

ของบริษทั ย่ อย

17,460,248

3,985,966

26,990,211
5,088

158

รวม
26,990,369

-

-

-

-

-

5,088

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21,091

-

21,091

-

(6,888,238)

โอนสารองส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้น
เป็ นเกณฑ์เป็ นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
จากการใช้สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 2

21

-

12,365

(12,365)

-

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,124,505

4,124,505

-

-

-

-

-

-

(6,888,238)

4,124,505

400,000

10,572,010

8,110,471

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด

21,091

(6,888,238)

2

(6,888,236)

(2,763,733)

2

(2,763,731)

24,252,657

160

24,252,817

กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

1,704,236

3,242,492

31,557

21,091

170,800

-

-

4,124,505

บริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
สาหรั บงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบแต่ สอบทานแล้ว”
(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนทีเ่ ป็ นของผู้ถอื หุ้นบริ ษัท
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
ผลต่างของอัตรา
ส่ วนเกินทุนจากการ แลกเปลี่ยนจาก
กาไรสะสม
สารองส่ วนทุน เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้
วัดมูลค่าเงินลงทุน การแปลงค่า
รวมส่ วน
จัดสรรแล้ว
ทุนที่ออก
ส่ วนเกิน
จากการจ่ายโดย จากการใช้สิทธิ
เผื่อขาย - สุ ทธิ จาก งบการเงินที่เป็ น ของผูถ้ ือหุน้
หมายเหตุ และชาระแล้ว มูลค่าหุน้ สามัญ ใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ สารองตามกฎหมาย เงินสารองทัว่ ไป ยังไม่ได้จดั สรร
ภาษีเงินได้ เงินตราต่างประเทศ ของบริ ษทั
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
โอนสารองส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เป็ นส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญจากการใช้
สิ ทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 2
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ จากการใช้สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
การได้มาซึ่งส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมซึ่ งอานาจ
ควบคุมเปลี่ยนแปลง
กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

20
20

1,705,953
812

3,309,857
19,488

11,323
1,103
-

20,300
(20,300)

170,800
-

20
21

-

12,426
-

(12,426)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,706,765

3,341,771

-

-

170,800

20,024

20,024

400,000
-

400,000

6,220,388
-

-

33,320,935
1,103
-

-

-

-

20,024

-

-

924,462

(2,817)

921,645

-

534,470

-

534,470

-

534,470

924,462
22,406,477

534,470
6,754,858

(2,122)
(2,122)
(1,823)

(2,122)
1,456,810
34,798,872

8,140
-

รวม

21,482,015
-

924,462

299

ส่ วนของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยที่
ไม่มีอานาจ
ควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย

-

(1,961)
(4,778)
3,362

33,329,075
1,103
-

20,024

(4,083)
1,452,032
34,802,234

บริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
สาหรั บงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบแต่ สอบทานแล้ ว”
(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
โอนสารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
เป็ นส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญจากการใช้
สิ ทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิรุ่นที่ 2
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ ้นจากการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
กาไรสาหรับงวด
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

ทุนที่ออก
หมายเหตุ และชาระแล้ ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้นสามัญ

1,703,811
425

3,219,926
10,201

21
21

21
21

-

1,704,236

12,365
-

3,242,492

สารองส่ วนทุน
จากการจ่ าย
โดยใช้ หุ้นเป็ นเกณฑ์
38,834
5,088

เงินรับล่วงหน้ าค่ าหุ้น
จากการใช้ สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

สารองตามกฎหมาย เงินสารองทั่วไป ยังไม่ ได้ จัดสรร

10,626
-

-

(10,626)

(12,365)

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว

-

170,800
-

-

-

-

-

-

-

21,091

31,557

21,091

400,000
-

-

170,800

400,000

องค์ ประกอบอื่นของ
ส่ วนของเจ้ าของ
ส่ วนเกินทุนจากการ
วัดมูลค่ าเงินลงทุน
เผื่อขาย - สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้

รวม

17,468,357
-

3,985,966
-

26,998,320
5,088
-

(6,888,412)

-

21,091
(6,888,412)

(6,888,412)
10,579,945

4,124,505
4,124,505
8,110,471

4,124,505
(2,763,907)
24,260,592

บริ ษัท กรุ งเทพประกันชีวติ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
สาหรั บงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบแต่ สอบทานแล้ ว”
(หน่ วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
โอนสารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
เป็ นส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญจากการใช้
สิ ทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิรุ่นที่ 2
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ ้นจากการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
กาไรสาหรับงวด
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

ทุนที่ออก
หมายเหตุ และชาระแล้ ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้นสามัญ

1,705,953
812

3,309,857
19,488

20
20

20
21

-

1,706,765

12,426
-

3,341,771

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว

สารองส่ วนทุน
จากการจ่ าย
โดยใช้ หุ้นเป็ นเกณฑ์

เงินรับล่วงหน้ าค่ าหุ้น
จากการใช้ สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

11,323
1,103
-

20,300
(20,300)

-

(12,426)
-

20,024
-

-

-

20,024

-

สารองตามกฎหมาย เงินที่สารองทั่วไป ยังไม่ ได้ จัดสรร
170,800

400,000
-

-

170,800

400,000

21,502,219
-

928,425

928,425
22,430,644

องค์ ประกอบอื่นของ
ส่ วนของเจ้ าของ
ส่ วนเกินทุนจากการ
วัดมูลค่ าเงินลงทุน
เผื่อขาย - สุ ทธิจาก
ภาษีเงินได้
6,220,388
-

-

534,470
534,470
6,754,858

รวม
33,340,840
1,103
-

20,024
928,425

534,470
1,462,895
34,824,862

บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่ อ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
1.

ข้ อมูลทัว่ ไปและกำรดำเนินงำนของบริษัท
บริ ษทั กรุ งเทพประกันชี วิต จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหำชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลำเนำใน
ประเทศไทย โดยมีบริ ษทั นิ ปปอนไลฟ์ อินชัวรันส์ ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศญี่ ปุ่น
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ ธุ รกิจหลักของบริ ษทั คือกำรรับประกันชี วิต ที่อยูต่ ำมที่จดทะเบียนของบริ ษทั อยูท่ ี่
23/115-121 ซอยศูนย์วจิ ยั ถนนพระรำม 9 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุ งเทพมหำนคร

2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและเฉพำะกิจกำร
2.1 เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและเฉพำะกิจกำร
งบกำรเงิ นระหว่ำงกำลรวมและเฉพำะกิ จกำรนี้ จดั ท ำขึ้ นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง
2559) เรื่ อง งบกำรเงิ น ระหว่ ำ งกำลและเปิ ดเผยข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ตำมข้อ ก ำหนดของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยบริ ษทั เลือกนำเสนอ
งบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ได้แสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและ
เฉพำะกิจกำร งบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมและเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลง
ในส่ วนของเจ้ำของรวมและเฉพำะกิ จกำร และงบกระแสเงิ นสดรวมและเฉพำะกิ จกำรในรู ปแบบ
เช่ นเดี ยวกับงบกำรเงิ นประจำปี และเป็ นไปตำมรู ปแบบงบกำรเงิ นที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบธุ รกิ จประกันภัย (“คปภ.”) เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธี กำร เงื่ อนไขและ
ระยะเวลำในกำรจัดทำและยื่นงบกำรเงินและรำยงำนเกี่ยวกับผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ประกันชี วิต
ลงวันที่ 4 มีนำคม 2559 ซึ่ งเริ่ มมีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2559 เป็ นต้นไป
งบกำรเงิ น ระหว่ำงกำลรวมและเฉพำะกิ จกำรนี้ จัด ท ำขึ้ น เพื่ อให้ ข ้อมู ล เพิ่ ม เติ ม จำกงบกำรเงิ น
ประจำปี ที่นำเสนอครั้งล่ำสุ ด ดังนั้น งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและเฉพำะกิจกำรจึงเน้นกำรให้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่นำเสนอซ้ ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้
รำยงำนไปแล้ว ผูใ้ ช้งบกำรเงินควรใช้งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและเฉพำะกิจกำรนี้ ควบคู่ไปกับ
งบกำรเงินประจำปี ล่ำสุ ด

-2งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและเฉพำะกิ จกำรฉบับภำษำไทยเป็ นงบกำรเงินฉบับที่บริ ษทั ใช้เป็ น
ทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและเฉพำะกิ จกำรฉบับภำษำอังกฤษแปลมำจำก
งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและเฉพำะกิจกำรฉบับภำษำไทยนี้
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ซึ่งนำมำแสดงเปรี ยบเทียบ
ได้มำจำกงบกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำรของบริ ษทั สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันซึ่ งได้ตรวจสอบแล้ว
ผลกำรดำเนิ นงำนซึ่ งยังไม่ได้ตรวจสอบที่ ปรำกฏในงวดสำมเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
มิใช่เครื่ องบ่งชี้และมิใช่กำรคำดกำรณ์ถึงผลกำรดำเนินงำนเต็มปี
ในกำรจัดทำงบกำรเงิ นระหว่ำงกำลรวมและเฉพำะกิ จกำรนี้ ให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิ น ผูบ้ ริ ห ำรต้องใช้วิจำรณญำณกำรประมำณและข้อสมมติ ฐำนหลำยประกำร ซึ่ งมี
ผลกระทบต่อกำรกำหนดนโยบำยกำรบัญชีและกำรรำยงำนจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้สิน
รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงจำกที่ประมำณไว้
2.2 เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ำงกำลรวม
งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบกำรเงินรวมสำหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 โดยไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรถือหุ น้ ในบริ ษทั ย่อยในระหว่ำงงวด
งบกำรเงิ น ระหว่ำงกำลรวมนี้ ได้จดั ท ำขึ้ น โดยรวมงบกำรเงิ นระหว่ำงกำลของบริ ษ ัท กรุ งเทพ
ประกันชีวติ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย ดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

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

จัดตั้งขึน้ ใน
ประเทศ

ไทย
กัมพูชำ

สั ดส่ วนกำรถือหุ้น
ณ วันที่
31 มีนำคม 31 ธันวำคม
2560
2559
ร้ อยละ
ร้ อยละ
99
99
52
52

บริ ษทั จะถื อว่ำมีกำรควบคุ มกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หำกบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับหรื อ
มีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิ จกำรที่เข้ำไปลงทุ น และสำมำรถใช้อำนำจในกำรสั่งกำรกิ จกรรม
ที่ส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

-3บริ ษทั นำงบกำรเงินระหว่ำงกำลของบริ ษทั ย่อยมำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงิ นระหว่ำงกำลรวมตั้งแต่
วันที่บริ ษทั มีอำนำจในกำรควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั สิ้ นสุ ดกำรควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
งบกำรเงินระหว่ำงกำลของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชี ที่สำคัญเช่นเดียวกันกับ
ของบริ ษทั
ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบ
กำรเงินระหว่ำงกำลรวมนี้แล้ว
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรื อขำดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที่ ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั และแสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุนรวมในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมและส่ วนของเจ้ำของในงบแสดง
ฐำนะกำรเงินรวม
2.3 งบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะกิจกำร
บริ ษทั ได้จดั ทำงบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะกิจกำรเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะ ซึ่ งแสดงเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยตำมวิธีรำคำทุน
2.4 นโยบำยกำรบัญชี
งบกำรเงิ นระหว่ำงกำลรวมและเฉพำะกิ จกำรจัดทำขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ นโยบำยกำรบัญชี และ
วิธีกำรคำนวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบกำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
ในระหว่ำงงวดสำมเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นำคม 2560 บริ ษ ทั ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับ
ปรับปรุ งและฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบตั ิทำงบัญชี ที่ออกโดยสภำวิชำชี พบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับ
รอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2560 มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ ำวได้รับกำรปรั บปรุ งหรื อจัดให้มี ข้ ึ นเพื่ อให้มี เนื้ อหำเท่ ำเที ยมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
ระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ งถ้อยคำและคำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงกำร
บัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ น
สำระสำคัญต่องบกำรเงิ นของบริ ษทั ทั้งนี้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ มีกำรเปลี่ ยนแปลงหลักกำร
สำคัญ ซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับบริ ษทั มีดงั นี้

-4มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มำตรฐำนฉบับปรับปรุ งนี้ กำหนดทำงเลือกเพิ่มเติมสำหรับกำรบันทึกบัญชี เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย เงินลงทุน
ในกำรร่ วมค้ำ และเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ในงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรโดยสำมำรถเลือกบันทึกตำมวิธี
ส่ วนได้เสี ยได้ตำมที่อธิ บำยไว้ในมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั
ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ ทั้งนี้ กิจกำรต้องใช้วธิ ี กำรบันทึกบัญชี เดียวกันสำหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหำก
กิ จกำรเลื อกบันทึ กเงิ นลงทุ นดังกล่ำวตำมวิธีส่วนได้เสี ยในงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร กิ จกำรต้องปรั บปรุ ง
รำยกำรดังกล่ำวโดยวิธีปรับย้อนหลัง
อย่ำงไรก็ตำมบริ ษทั ยังคงเลื อกใช้วิธีรำคำทุนในกำรแสดงเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบกำรเงินระหว่ำงกำล
เฉพำะกิจกำร
4.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ณ วันที่ 31 มี นำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษ ัทและบริ ษ ทั ย่อยมี เงิ นสดและรำยกำรเที ยบเท่ ำ
เงินสด ดังนี้
(หน่ วย : พันบำท)

เงินสด
เงินฝำกธนำคำรประเภทไม่กำหนดระยะเวลำจ่ำยคืน
เงินลงทุนระยะสั้นในตัว๋ เงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม 31 ธันวำคม
2560
2559
3,477
4,137
1,041,044
1,577,932
13,773,829 11,527,003
14,818,350 13,109,072

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 31 ธันวำคม
2560
2559
3,472
4,136
959,784
1,489,550
13,773,829 11,527,003
14,737,085 13,020,689

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 เงิ นฝำกออมทรั พย์ และตัว๋ เงิ นมี อตั รำดอกเบี้ ยระหว่ำงร้ อยละ 0.38 ถึ ง 1.50 ต่อปี
(ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 : อัตรำร้อยละ 0.38 ถึง 1.50 ต่อปี )

-55.

เบีย้ ประกันภัยค้ ำงรับ
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ยอดคงเหลื อของเบี้ ยประกันภัยค้ำงรับจำแนกตำมอำยุ
ค้ำงชำระนับตั้งแต่วนั ครบกำหนดชำระแสดงได้ดงั นี้

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

(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำกกำรรับประกันภัยโดยตรง
31 มีนำคม 2560
31 ธันวำคม 2559
2,871,775
2,170,440
153,235
15,522
4,924
8,580
3,367
3,663
1,543
1,348
3,034,844
2,199,553

ส ำหรั บ เบี้ ย ประกัน ภัย ค้ำงรั บ จำกตัวแทนและนำยหน้ำ บริ ษ ทั ได้ก ำหนดหลัก เกณฑ์ ก ำรติ ดตำมหนี้
ให้เป็ นไปตำมระยะเวลำกำรชำระหนี้ โดยหนี้ ที่เกิ นกว่ำกำหนดรับชำระ บริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรตำมกฎหมำย
กับตัวแทนและนำยหน้ำเป็ นรำยกรณี ไป
สำหรับเบี้ยประกันภัยค้ำงรับรำยบุคคลซึ่ งมีมูลค่ำเงินสดและค้ำงรับเกิ นกว่ำระยะเวลำที่บริ ษทั ผ่อนผัน
ให้แก่ลูกค้ำ เบี้ยประกันภัยค้ำงรับดังกล่ำวจะถูกชำระโดยอัตโนมัติจำกกำรอนุ มตั ิให้กยู้ มื โดยมีกรมธรรม์
ประกันภัยเป็ นประกัน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั มูลค่ำเงินสดของกรมธรรม์ดงั กล่ำว

-66.

สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่ อ
ณ วันที่ 31 มี นำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 สิ นทรั พย์จำกกำรประกันภัยต่อประกอบด้วยรำยกำร
ดังต่อไปนี้
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2560
31 ธันวำคม 2559
สำรองประกันภัยส่วนที่เรี ยกคืนจำกบริ ษทั ประกันภัยต่อ
สำรองสิ นไหมทดแทน
สำรองเบี้ยประกันภัย
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
สิ นทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ

7.

98,875

115,188

517,892
616,767

259,031
374,219

ลูกหนีจ้ ำกสั ญญำประกันภัยต่ อ
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ลู กหนี้ จำกสัญญำประกันภัยต่อประกอบด้วยรำยกำร
ดังต่อไปนี้

เงินค้ำงรับจำกกำรประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อ

(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2560
31 ธันวำคม 2559
624,645
649,427
624,645
649,427

-78.

สิ นทรัพย์และหนีส้ ิ นตรำสำรอนุพนั ธ์
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ตรำสำรอนุพนั ธ์จำแนกตำมวัตถุประสงค์ในกำรใช้
ดังนี้
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2560
31 ธันวำคม 2559
มูลค่ ำยุตธิ รรม
มูลค่ ำยุตธิ รรม
สินทรัพย์
หนีส้ ิน
สินทรัพย์
หนีส้ ิน
ตรำสำรอนุพนั ธ์เพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยง
ป้ องกันควำมเสี่ ยงในกระแสเงินสด
ป้ องกันควำมเสี่ ยงในเงินลงทุนสุทธิ
ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
รวมตรำสำรอนุพนั ธ์

124,271

1,141,956

11,221

2,106,821

52,376
176,647

(8,468)
1,133,488

33,938
45,159

1,494
2,108,315

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 สิ นทรัพย์และหนี้สินตรำสำรอนุ พนั ธ์ประกอบด้วย
รำยกำรดังต่อไปนี้

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

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2560
จำนวนเงิน
มูลค่ ำสัญญำ
ตำมสัญญำ
สินทรัพย์
หนีส้ ิน
(พันหน่ วย)
(พันบำท)
(พันบำท)
697,490

74,392

1,775,087

1,112,910
9,940
21,924
9,810
1,852,074

2,466
6,993
7,737
15,463
107,051

2,613
1,761
4
1,779,465

-8งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2559
จำนวนเงิน
มูลค่ ำสัญญำ
ตำมสัญญำ
สินทรัพย์
หนีส้ ิน
(พันหน่ วย)
(พันบำท)
(พันบำท)

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

9.

722,490

1,487

2,764,931

1,112,900
10,250
19,039
9,210
1,873,889

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

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

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
9.1 เงินลงทุนเพื่อค้ำ
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 เงินลงทุนเพื่อค้ำประกอบด้วย
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2560
31 ธันวำคม 2559
รำคำทุน มูลค่ ำยุตธิ รรม รำคำทุน มูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนเพือ่ ค้ ำ
ตรำสำรทุน
รวม
บวก กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รวมเงินลงทุนเพื่อค้ำ

106,186
106,186
7,705
113,891

113,891
113,891
113,891

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

155,100
155,100
155,100

-99.2 เงินลงทุนเผือ่ ขำย
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 เงินลงทุนเผือ่ ขำยประกอบด้วย
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2560
31 ธันวำคม 2559
รำคำทุน/
รำคำทุน/
รำคำทุนตัด
รำคำทุนตัด
จำหน่ ำย มูลค่ ำยุตธิ รรม จำหน่ ำย มูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนเผือ่ ขำย
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ตรำสำรทุน
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
ตรำสำรทุนต่ำงประเทศ
รวม
บวก กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รวมเงินลงทุนเผื่อขำย

4,290,077
25,581,751
21,854,257
2,739,975
4,240,567
58,706,627
8,384,494
67,091,121

4,950,152
26,911,844
27,807,673
2,656,281
4,765,171
67,091,121
67,091,121

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

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

9.3 เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดประกอบด้วย
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2560
31 ธันวำคม 2559
รำคำทุน/
รำคำทุน/
รำคำทุนตัดจำหน่ ำย รำคำทุนตัดจำหน่ ำย
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำหนด
หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ครบกำหนดเกินกว่ำ 3 เดือน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด

133,894,983
44,489,806
6,614,845
4,100,000
189,099,634

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

- 10 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั มีเงินลงทุนต่ำงประเทศสำหรับเงินลงทุน
เผือ่ ขำยและเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดเป็ นจำนวนต่อไปนี้

สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
เยน
ยูโร
เหรี ยญสิ งคโปร์

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2560
31 ธันวำคม 2559
จำนวนเงิน คิดเป็ นเงินบำท จำนวนเงิน คิดเป็ นเงินบำท
ตำมสัญญำ
ตำมสัญญำ
(ล้ ำนหน่ วย)
(ล้ ำนบำท)
(ล้ ำนหน่ วย)
(ล้ ำนบำท)
707.4
22,796
732.7
23,612
1,112.9
351
1,112.9
351
9.8
383
9.2
360
21.9
554
19.0
488

ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ท ำสัญญำแลกเปลี่ ยนเงิ นตรำต่ำงประเทศและสั ญญำซื้ อขำยเงิ นตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำเพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงจำกกำรผันผวนอัตรำแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนดังกล่ำว
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 บริ ษทั ได้มีกำรจัดประเภทตรำสำรหนี้ ที่เดิ มตั้งใจจะถื อจนครบกำหนด
เป็ นประเภทถือไว้เผื่อขำยตำมรำคำทุนตัดจำหน่ ำย ณ วันที่จดั ประเภทใหม่เป็ นจำนวนเงินเท่ำกับ
19,534 ล้ำนบำท มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่มีกำรเปลี่ยนประเภทจำนวน 22,758 ล้ำนบำท เพื่อรองรับ
ควำมผันผวนต่ออัตรำดอกเบี้ย
9.4 เงินลงทุนทัว่ ไป
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 เงินลงทุนทัว่ ไปประกอบด้วย
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2560
31 ธันวำคม 2559
รำคำทุน
รำคำทุน
เงินลงทุนทัว่ ไป
ตรำสำรทุน
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป

29,588
29,588

29,588
29,588

- 11 9.5 เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่มีอนุพนั ธ์แฝง (Structured notes)
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ ที่มีอนุ พนั ธ์แฝงที่บริ ษทั จัดประเภทเป็ นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
มีดงั ต่อไปนี้
(ก) ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั มีเงินลงทุนในตัว๋ สัญญำใช้เงินและ
ตัว๋ แลกเงินจำนวนรวม 600 ล้ำนบำท และ 600 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งออกโดยธนำคำรพำณิ ชย์ใน
ประเทศและสำขำของธนำคำรพำณิ ชย์ต่ ำงประเทศ อำยุ คงเหลื อประมำณ 3 - 12 ปี และ 3 - 12 ปี
ตำมลำดับ และมีเงื่อนไขโดยผูอ้ อกตรำสำรมีสิทธิ ในกำรชำระคืนก่อนกำหนดหรื อเรี ยกเงินฝำกเพิ่ม
(ข) ณ วันที่ 31 มี นำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษ ทั มี เงิ นลงทุ นในตัว๋ สั ญญำใช้เงิ น
และตัว๋ แลกเงินจำนวนรวม 2,600 ล้ำนบำท และ 2,600 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งออกโดยสำขำ
ของธนำคำรพำณิ ชย์ต่ำงประเทศ มีอำยุคงเหลือประมำณ 2 - 5 ปี และ 3 - 6 ปี ตำมลำดับ และ
มีดอกเบี้ยอ้ำงอิงกับอัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำล (CMT Index)
(ค) ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั มีเงินลงทุนในตัว๋ สัญญำใช้เงินและ
ตั๋วแลกเงิ น จ ำนวนรวม 3,376 ล้ำนบำท และ 3,356 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซึ่ งออกโดยสำขำ
ของธนำคำรพำณิ ชย์ต่ำงประเทศ มีอำยุคงเหลื อประมำณ 3 - 11 ปี และ 3 - 12 ปี ตำมลำดับ และ
มีเงื่อนไขของกำรเวนคื นตัว๋ สัญญำใช้เงิ นและตัว๋ แลกเงิ นดังกล่ ำวเมื่ อเกิ ดผลกระทบจำกเครดิ ต
(Credit Event) กับหลักทรัพยอ้ำงอิง
(ง) ณ วันที่ 31 มี นำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษ ทั มี เงิ นลงทุ นในตัว๋ สั ญญำใช้เงิ น
และตัว๋ แลกเงินจำนวนรวม 852 ล้ำนบำท และ 841 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งออกโดยสำขำของ
ธนำคำรพำณิ ชย์ต่ำงประเทศ มี อำยุคงเหลื อประมำณ 17 ปี และ 17 ปี ตำมล ำดับ โดยธนำคำร
ดังกล่ ำววำงพันธบัตรรั ฐบำลคิ ดเป็ นอัตรำร้ อยละ 70 - 80 ของมู ลค่ ำตัว๋ สั ญ ญำใช้เงิ นและ
ตัว๋ แลกเงิ นที่ ออกเพื่อเป็ นหลักประกัน และมี เงื่ อนไขของกำรเวนคื นตัว๋ สัญญำใช้เงินและ
ตัว๋ แลกเงินดังกล่ำวเมื่อเกิดผลกระทบจำกเครดิต (Credit Event) กับหลักทรัพย์อำ้ งอิง

- 12 (จ) ณ วัน ที่ 31 มี น ำคม 2560 และวัน ที่ 31 ธั น วำคม 2559 บริ ษ ั ท มี เงิ น ลงทุ น ในตั๋วแลกเงิ น
จำนวนรวม 418 ล้ำนบำท และ 413 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่ งออกโดยสำขำของธนำคำรพำณิ ชย์
ต่ำงประเทศ อำยุคงเหลื อประมำณ 14 ปี และ15 ปี ตำมลำดับ มีเงื่อนไขโดยผูอ้ อกตรำสำร
มีสิทธิ ในกำรชำระคืนก่อนกำหนด และมีเงื่อนไขของกำรเวนคืนตัว๋ แลกเงินดังกล่ำวเมื่อเกิด
ผลกระทบจำกเครดิต (Credit Event) กับหลักทรัพย์อำ้ งอิง
(ฉ) ณ วัน ที่ 31 มี น ำคม 2560 และวัน ที่ 31 ธัน วำคม 2559 บริ ษ ัท มี เงิ น ลงทุ น ในตั๋ว แลกเงิ น
จำนวนรวม 650 ล้ำนบำท และ 676 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่ งออกเป็ นสกุลเงิ นต่ำงประเทศ
โดยสำขำของธนำคำรพำณิ ชย์ต่ำงประเทศ มีอำยุคงเหลื อประมำณ 10 ปี และ 10 ปี ตำมลำดับ
และมีเงื่อนไขของกำรเวนคืนตัว๋ แลกเงินดังกล่ำวเมื่อเกิดผลกระทบจำกเครดิต (Credit Event)
กับหลักทรัพย์อำ้ งอิง
9.6 เงินลงทุนที่ติดภำระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มี นำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั มี พ นั ธบัตรรัฐบำลและรัฐวิสำหกิ จ
ซึ่ งมีรำคำทุนหรื อทุนตัดจำหน่ำยจำนวน 55,307 ล้ำนบำท และ 49,032 ล้ำนบำท ตำมลำดับ วำงไว้
กับนำยทะเบี ยนเพื่อเป็ นหลักทรัพ ย์ประกันและเงิ นสำรองตำมที่ กล่ ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินข้อที่ 27 และข้อ 28
9.7 ผลกำไรจำกเงินลงทุน
ผลกำไรจำกเงินลงทุนสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย

ผลกำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนเพื่อค้ำ
ผลกำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนเผื่อขำย
ผลกำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
รวมผลกำไรจำกเงินลงทุน

(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
2560
2559
2,097
1,175
161,049
414,018
41,301
208,894
204,447
624,087

- 13 10. เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงิน
ระหว่ำงกำลเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่ วย : พันบำท)
บริษัท

จัดตั้งขึน้
ในประเทศ

ลักษณะธุรกิจ

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

ไทย

ทุนทีอ่ อกและ
เรียกชำระแล้ ว
สั ดส่ วนเงินลงทุน
รำคำทุน
31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม
2560
2559
2560
2559
2560
2559
24,000
24,000
99
99
23,760
23,760

กัมพูชำ
124,950
148,950

52(1)

124,950
148,950

52(1)

108,770
132,530

108,770
132,530

ตำมที่ระบุใน “ข้อบังคับของบริ ษทั ”

11. เงินให้ ก้ ยู มื และดอกเบีย้ ค้ ำงรับ
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ยอดคงเหลื อของเงิ นให้กู้ยืมและดอกเบี้ ยค้ำงรั บ
โดยจำแนกอำยุตำมเงินต้นและดอกเบี้ยที่คำ้ งชำระแสดงได้ดงั นี้
(หน่ วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2560
เงินให้ ก้ ยู ืม
ระยะเวลำค้ ำงชำระ

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

กรมธรรม์ ประกันภัย
เป็ นประกัน

ทรัพย์ สินจำนอง
เป็ นประกัน

เงินต้ น

ดอกเบี้ย
ค้ ำงรับ (1)

เงินต้ น

ดอกเบี้ย
ค้ ำงรับ (1)

6,455,674

598,258

1,577,412

787

6,455,674
6,455,674

598,258
598,258

41,828
7,895
14,501
4,672
1,646,308
(560)
1,645,748

168
30
266
352
1,603
(79)
1,524

แสดงรวมเป็ นส่วนหนึ่งของ “รำยได้จำกกำรลงทุนค้ำงรับ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

อื่น ๆ

รวม
ดอกเบี้ย
ค้ ำงรับ (1)

เงินต้ น

ดอกเบี้ย
ค้ ำงรับ (1)

รวม

13,868

-

8,046,954

599,045

8,645,999

-

-

41,828
7,895
14,501
4,802
8,115,980
(560)
8,115,420

168
30
266
354
599,863
(79)
599,784

41,996
7,925
14,767
5,156
8,715,843
(639)
8,715,204

เงินต้ น

130
13,998
13,998

2
2
2

- 14 (หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2559
เงินให้ ก้ ยู ืม
ระยะเวลำค้ ำงชำระ

กรมธรรม์ ประกันภัย
เป็ นประกัน
เงินต้ น

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

ดอกเบี้ย
ค้ ำงรับ (1)

ทรัพย์ สินจำนอง
เป็ นประกัน
เงินต้ น

อื่น ๆ

ดอกเบี้ย
ค้ ำงรับ (1)

6,291,190

569,387

1,537,174

868

6,291,190
6,291,190

569,387
569,387

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

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

รวม
ดอกเบี้ย
ค้ ำงรับ (1)

เงินต้ น

15,816

-

7,844,180

570,255

8,414,435

-

-

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

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

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

เงินต้ น

130
15,946
15,946

2
2
2

ดอกเบี้ย
ค้ ำงรับ (1)

รวม

แสดงรวมเป็ นส่วนหนึ่งของ “รำยได้จำกกำรลงทุนค้ำงรับ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

เงินให้กูย้ ืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกันเป็ นเงินให้กยู้ ืมแก่ผเู ้ อำประกัน โดยให้กูใ้ นวงเงินไม่เกิ น
มูลค่ำเงินสดของกรมธรรม์ และคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 4.00 - 8.00 ต่อปี ซึ่ งเป็ นอัตรำดอกเบี้ยที่ได้รับ
กำรอนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบธุ รกิจประกันภัย
เงินให้กยู้ ืมแก่พนักงำน กำหนดวงเงินกูย้ ืมให้แก่พนักงำนแต่ละรำยโดยกรณี บุคคลค้ ำประกันด้วยวงเงินสู งสุ ด
ที่ 0.1 ล้ำนบำท ซึ่ งคิดอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 6.00 ต่อปี ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 เงิน
ให้กยู้ มื แก่พนักงำนมีจำนวนเงิน 14 ล้ำนบำท และ 16 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
เงิ นให้กู้ยืม แก่ พ นักงำนกรณี มีหลักทรั พย์ค้ ำประกันจำนวนเงิ นสู งสุ ดที่ 50 เท่ ำของเงิ นเดื อนรำยเดื อน
ซึ่ งคิดอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 - 6.00 ต่อปี ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 เงินให้กูย้ ืม
แก่พนักงำนกรณี มีหลักทรัพย์ค้ ำประกันมีจำนวนเงิน 48 ล้ำนบำท และ 50 ล้ำนบำท ตำมลำดับ

- 15 12. อสั งหำริมทรัพย์ เพือ่ กำรลงทุน
มูลค่ำตำมบัญชี ของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559
แสดงได้ดงั นี้
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดสำมเดือน
สำหรับปี สิ้นสุ ด
สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
วันที่ 31 ธันวำคม
2560
2559
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชีต้นงวด/ปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงวด/ปี
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชีสิ้นงวด/ปี

19,882
(266)
19,616

20,947
(1,065)
19,882

13. ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์
รำยกำรเปลี่ ยนแปลงของที่ ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ส ำหรับงวดสำมเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นำคม 2560
สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
เครื่องตกแต่ ง
อำคำรและ
ติดตั้งและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อุปกรณ์
งำนระหว่ำง
ที่ดนิ
อำคำร
อำคำรชุด สำนักงำน
อ ยำนพำหนะ ก่อสร้ ำง
รวม
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 794,249
120,642
12,515 103,728
8,431 117,999 1,157,564
ซื้อเพิ่มระหว่ำงงวด - รำคำทุน
325
4,550
75,782
80,657
จำหน่ำยระหว่ำงงวด - มูลค่ำสุทธิ ตำมบัญชี
(3)
(27)
(10)
(40)
โอนเข้ำ (ออก)
43,946
100
(44,046)
ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำ
งบกำรเงินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
(99)
(50)
(149)
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงวด
(6,715)
(458) (10,261)
(993)
(18,427)
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 794,246
158,099
12,057
98,040
7,438 149,725 1,219,605

- 16 (หน่ วย : พันบำท)

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ซื้อเพิ่มระหว่ำงงวด - รำคำทุน
จำหน่ำยระหว่ำงงวด - มูลค่ำสุทธิ ตำมบัญชี
โอนเข้ำ (ออก)
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงวด
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
เครื่อง
ตกแต่ ง
อำคำรและ
ติดตั้งและ
งำน
ส่ วนปรับปรุ ง
อุปกรณ์
ระหว่ำง
ที่ดนิ
อำคำร
อำคำรชุด สำนักงำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ ำง
รวม
794,249 118,025
12,515 102,304
8,431
117,999 1,153,523
325
4,535
75,782
80,642
(3)
(27)
(10)
(40)
43,946
100
(44,046)
(6,575)
(458) (10,150)
(993)
(18,176)
794,246 155,721
12,057
96,762
7,438
149,725 1,215,949

14. สิ นทรัพย์/หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอตัดบัญชีและค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
14.1 สิ นทรัพย์/หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี ประกอบด้วยผลกระทบทำงภำษี
ที่เกิดจำกรำยกำรดังต่อไปนี้
(หน่ วย : พันบำท)

สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สำรองประกันชีวิต
สำรองค่ำสิ นไหมทดแทน
สำรองผลประโยชน์พนักงำนระยะยำว
อื่น ๆ
สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขำย
อื่น ๆ
หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ /หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี - สุ ทธิ

31 มีนำคม
2560

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส่ วนเปลีย่ นแปลงใน
ส่ วนเปลีย่ นแปลงใน
สิ นทรัพย์ /หนีส้ ิ น
สิ นทรัพย์ /หนีส้ ิ น
ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้
รอตัดบัญชีทรี่ ับรู้เข้ ำ
รอตัดบัญชีทรี่ ับรู้เข้ ำ
กำไรขำดทุน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
31 ธันวำคม
วันที่ 31 มีนำคม
วันที่ 31 มีนำคม
2559
2560
2559
2560
2559

3,287,150
10,685
41,315
644
3,339,794

3,323,959
11,896
40,083
644
3,376,582

(36,809)
(1,211)
1,232
(36,788)

1,973,893
1,209
1,130
(1,321)
1,974,911

-

715,936
3,624
719,560
2,620,234

553,337
4,647
557,984
2,818,598

28,982
(1,023)
27,959
(64,747)

(1,446,559)
1,947
(1,444,612)
3,419,523

133,617
133,617
(133,617)

1,031,126
1,031,126
(1,031,126)

- 17 14.2 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
2560
2559
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
ภำษีเงินได้นิติบุคคลระหว่ำงกำล
ภำษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและ
กำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ที่รับรู ้ในส่วนของกำไรหรื อ
ขำดทุน

61,576

1,618,867

64,747

(3,419,523)

126,323

(1,800,656)

รำยกำรกระทบยอดจำนวนเงิ นระหว่ำงกำไรทำงบัญชี กบั ค่ำใช้จ่ำยภำษี เงิ นได้สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560 และ 2559 สำมำรถแสดงได้ดงั นี้

กำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
จำนวนภำษีตำมอัตรำภำษีเงินได้
ผลกระทบทำงภำษีสุทธิ ของรำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำย
ที่ไม่ถือเป็ นรำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ที่รับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน

(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
2560
2559
1,047,968
(8,688,892)
15% 20%
209,594

15% 20%
(1,737,778)

(83,271)
126,323

(62,878)
(1,800,656)
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
2560
2559
1,054,748
(8,689,068)

กำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
จำนวนภำษีตำมอัตรำภำษีเงินได้
ผลกระทบทำงภำษีสุทธิ ของรำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ถือเป็ นรำยได้หรื อ
ค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ที่รับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน

20%
210,950

20%
(1,737,814)

(84,627)
126,323

(62,842)
(1,800,656)

15. สิ นทรัพย์อนื่
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 สิ นทรัพย์อื่นประกอบด้วย
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2560 31 ธันวำคม 2559 31 มีนำคม 2560 31 ธันวำคม 2559

หลักประกันตรำสำรอนุพนั ธ์
ค่ำเช่ำอำคำรจ่ำยล่วงหน้ำ
เงินมัดจำ
ลูกหนี้จำกกำรขำยเงินลงทุน
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์อื่น

187,500
43,256
45,362
143,481
26,391
54,151
500,141

264,500
46,204
45,909
286,497
14,142
42,386
699,638

187,500
43,256
20,681
143,481
26,233
47,952
469,103

264,500
46,204
20,037
286,497
14,142
36,271
667,651

- 19 16. หนีส้ ิ นจำกสั ญญำประกันภัย
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 หนี้สินจำกสัญญำประกันภัยประกอบด้วย
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม 2560
หนีส้ ินตำม
สัญญำ
ประกันภัย
สำรองประกันภัยสำหรับ
สัญญำประกันภัยระยะยำว
240,977,611
สำรองค่ำสิ นไหมทดแทน
ค่ำสิ นไหมทดแทนที่ได้รับ
รำยงำนแล้ว
213,772
ค่ำสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้น
แต่ยงั ไม่ได้รับรำยงำน
53,426
สำรองเบี้ยประกันภัย
สำรองเบี้ยประกันภัย
ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
1,478,840
ผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภัย
ค้ำงจ่ำย
162,265
หนี้สินอื่นตำมกรมธรรม์ประกันภัย
8,163,648
รวมหนี้สินจำกสัญญำประกันภัย

251,049,562

หนีส้ ิน
ส่ วนที่เอำ
ประกันภัยต่ อ
-

(98,875)
-

(517,892)
-

31 ธันวำคม 2559

สุ ทธิ

หนีส้ ินตำม
หนีส้ ิน
สัญญำ
ส่ วนที่เอำ
ประกันภัย ประกันภัยต่ อ

240,977,611 233,412,294

114,897

174,258

53,426

59,482

960,948

1,134,217

162,265
8,163,648

137,008
8,181,404

(616,767) 250,432,795 243,098,663

-

(115,188)
-

(259,031)
-

สุ ทธิ
233,412,294

59,070
59,482

875,186
137,008
8,181,404

(374,219) 242,724,444
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2560
หนีส้ ินตำม
สัญญำ
ประกันภัย
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำ
ประกันภัยระยะยำว
240,977,607
สำรองค่ำสิ นไหมทดแทน
ค่ำสิ นไหมทดแทนที่ได้รับ
รำยงำนแล้ว
213,772
ค่ำสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้น
แต่ยงั ไม่ได้รับรำยงำน
53,426
สำรองเบี้ยประกันภัย
สำรองเบี้ยประกันภัย
ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
1,478,840
ผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภัย
ค้ำงจ่ำย
162,265
หนี้สินอื่นตำมกรมธรรม์ประกันภัย
8,163,648
รวมหนี้สินจำกสัญญำประกันภัย

251,049,558

หนีส้ ิน
ส่ วนที่เอำ
ประกันภัยต่ อ
-

31 ธันวำคม 2559

สุ ทธิ

240,977,607 233,412,294

(98,875)

114,897

174,258

53,426

59,482

960,948

1,134,217

162,265
8,163,648

137,008
8,181,404

-

(517,892)
-

หนีส้ ินตำม
หนีส้ ิน
สัญญำ
ส่ วนที่เอำ
ประกันภัย ประกันภัยต่ อ

(616,767) 250,432,791 243,098,663

-

(115,188)
-

(259,031)
-

สุ ทธิ
233,412,294

59,070
59,482

875,186
137,008
8,181,404

(374,219) 242,724,444

16.1 สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัย
ระยะยำวประกอบด้วย

ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี
สำรองเพิ่มขึ้นจำกกรมธรรม์ประกันภัยใหม่และกรมธรรม์
ประกันภัยที่ยงั มีผลบังคับ
สำรองลดลงจำกกำรจ่ำยผลประโยชน์กรมธรรม์ประกันภัย
ขำดอำยุกำรยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ฯลฯ
สำรองลดลงจำกกำรทดสอบควำมเพียงพอของหนี้สิน
ยอดคงเหลือปลำยงวด/ปี

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวด
สำหรับปี
สำมเดือนสิ้นสุ ด
สิ้นสุ ดวันที่
วันที่ 31 มีนำคม 31 ธันวำคม
2560
2559
233,412,294
207,308,208

(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวด
สำหรับปี
สำมเดือนสิ้นสุ ด
สิ้นสุ ดวันที่
วันที่ 31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2560
2559
233,412,294
207,308,208

9,475,613

33,339,745

9,475,609

33,339,745

(1,910,296)
240,977,611

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

(1,910,296)
240,977,607

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

- 21 16.2 สำรองค่ำสิ นไหมทดแทน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 สำรองค่ำสิ นไหมทดแทนประกอบด้วย
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดสำมเดือน
สำหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่
สิ้นสุ ดวันที่
31 มีนำคม 2560
31 ธันวำคม 2559
ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี
233,740
320,356
ค่ำสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่ำงงวด/ปี ปัจจุบนั
491,767
1,911,247
ค่ำสิ นไหมทดแทนจ่ำยระหว่ำงงวด/ปี
(458,309)
(1,997,863)
ยอดคงเหลือปลำยงวด/ปี
267,198
233,740

16.3 สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
ประกอบด้วย

ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี
เบี้ยประกันภัยรับสำหรับงวด/ปี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรำยได้ในงวด/ปี ปัจจุบนั
ยอดคงเหลือปลำยงวด/ปี

(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดสำมเดือน
สำหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่
สิ้นสุ ดวันที่
31 มีนำคม 2560
31 ธันวำคม 2559
1,134,217
1,074,854
1,156,639
3,124,596
(812,016)
(3,065,233)
1,478,840
1,134,217

- 22 16.4 ผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภัยค้ำงจ่ำย
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภัยค้ำงจ่ำย
ประกอบด้วย

เงินค่ำมรณกรรม
เงินครบกำหนด
เงินจ่ำยตำมเงื่อนไขกรมธรรม์
เงินค่ำเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย
รวมผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภัยค้ำงจ่ำย

(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2560
31 ธันวำคม 2559
124,839
100,209
29,702
29,110
4,945
4,856
2,779
2,833
162,265
137,008

16.5 หนี้สินอื่นตำมกรมธรรม์ประกันภัยค้ำงจ่ำย
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 หนี้ สินรับตำมกรมธรรม์ประกันภัยค้ำงจ่ำย
ประกอบด้วย

เงินฝำกเนื่องจำกกรมธรรม์ประกันภัย
เบี้ยประกันรับล่วงหน้ำ
เจ้ำหนี้กรณี ยกเว้นค่ำเบี้ยประกันภัย
รวมหนี้สินอื่นตำมกรมธรรม์ประกันภัยค้ำงจ่ำย

(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2560
31 ธันวำคม 2559
7,477,851
7,456,815
595,765
634,337
90,032
90,252
8,163,648
8,181,404

17. เจ้ ำหนีบ้ ริษัทประกันภัยต่ อ
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 เจ้ำหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อประกอบด้วย

เงินค้ำงจ่ำยเกี่ยวกับกำรประกันภัยต่อ
รวมเจ้ำหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ

(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2560
31 ธันวำคม 2559
872,288
592,515
872,288
592,515

- 23 18. ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนประกอบด้วย
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2560 31 ธันวำคม 2559 31 มีนำคม 2560 31 ธันวำคม 2559
สำรองผลประโยชน์พนักงำนระยะยำว
208,041
201,806
206,576
200,415
รวมภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
208,041
201,806
206,576
200,415

19. หนีส้ ิ นอืน่
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 หนี้สินอื่นประกอบด้วย

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

งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม 31 ธันวำคม
2560
2559
499,212
682,353
365,945
396,966
327,129
190,406
101,467
81,232
55,908
54,699
57,178
1,733,176

304,632
116,079
118,241
88,082
40,920
157,857
49,922
1,955,052

(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 31 ธันวำคม
2560
2559
498,325
681,780
364,702
397,133
327,126
190,406
101,467
81,232
55,777
54,319
49,718
1,723,072

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

- 24 20. ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ ว และส่ วนเกินมูลค่ ำหุ้นสำมัญ
รำยกำรกระทบยอดสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
(หมำยเหตุ 21)
โอนสำรองส่ วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ น
เกณฑ์ เป็ นส่ วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญจำกกำร
ใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิ ทธิรุ่นที่ 2
ยอดคงเหลือ ณ วันปลำยงวด

หุ้นสำมัญที่ออกและชำระแล้ ว
จำนวนหุ้น
(พันหุ้น)
พันบำท
1,705,953
1,705,953

สำรองส่ วนทุน
จำกกำรจ่ ำยโดยใช้
ส่ วนเกินมูลค่ ำหุ้น
หุ้นเป็ นเกณฑ์
พันบำท
3,309,857

พันบำท
11,323

812

812

19,488

1,103

1,706,765

1,706,765

12,426
3,341,771

(12,426)
-

21. กำรจ่ ำยโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์ - ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ที่ประชุ มวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 2 ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2550 มีมติอนุ มตั ิให้ออกใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 1 ชนิ ดระบุชื่อและโอนเปลี่ ยนมื อไม่ได้เพื่อกำรเสนอขำยแก่พนักงำนจำนวน 20 ล้ำนหน่ วย
โดย มีกำรจัดสรรทั้งสิ้ น 12.85 ล้ำนหน่ วย คงเหลือสิ ทธิ ที่ยงั ไม่ได้จดั สรรจำนวน 7.15 ล้ำนหน่วย และมติของ
ที่ประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้น เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2554 อนุ มตั ิให้ยกเลิ กใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 1 จำนวน
7.15 ล้ำนหน่ วยดังกล่ำว และอนุ มตั ิให้ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 2 ชนิ ดระบุชื่อและโอนเปลี่ ยนมือ
ไม่ได้จำนวน 7.15 ล้ำนหน่ วยแทน และได้มีกำรจัดสรรให้พนักงำนและ/หรื อผูบ้ ริ หำรโดยกำหนดให้
วันที่ 1 เมษำยน 2555 เป็ นวันให้สิทธิ แก่พนักงำนและ/หรื อผูบ้ ริ หำร

- 25 รำยละเอียดกำรอนุมตั ิกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่พนักงำนสรุ ปได้ดงั นี้

อนุมตั โิ ดยคณะกรรมกำรบริหำรของบริษทั
เมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม 2551
เมื่อวันที่ 11 สิ งหำคม 2552
เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2555
รวม

(หน่ วย : พันหน่ วย)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ใบสำคัญแสดง
ใบสำคัญแสดง
สิ ทธิร่ ุ นที่ 1
สิ ทธิร่ ุ นที่ 2
รวม
11,500
11,500
1,350
1,350
7,150
7,150
12,850
7,150
20,000

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 2 ดังกล่ำวมีอำยุ 5 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อเมื่อพ้นสภำพ
กำรเป็ นพนักงำนของบริ ษทั โดยมีอตั รำใช้สิทธิคือ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ น้ สำมัญได้จำนวน
1 หุ น้ ในรำคำใช้สิทธิ เท่ำกับรำคำ 13.50 บำท สำหรับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 1 และ 35.00 บำท สำหรับ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 2 โดยสำมำรถใช้สิทธิ ครั้งแรกเมื่อครบ 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ
ที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษ ทั ครั้ งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 8 สิ งหำคม 2557 มีมติอนุ มตั ิกำรปรับปรุ งรำคำ
กำรใช้สิทธิ และอัตรำกำรใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกให้แก่พนักงำนทั้ง 2 รุ่ นที่ ได้รับผลกระทบ
จำกกำรจ่ำยเงินปั นผลเป็ นหุ ้น โดยอัตรำกำรใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะถูกปรับจำก 1 ใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ต่อหุ ้นสำมัญ 1 หุ ้นเป็ น 1 ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ต่อหุ ้นสำมัญ 1.40 หุ ้น และรำคำใช้สิทธิ จะถูกปรับ
จำก 13.50 บำท และ 35.00 บำท เป็ น 9.6429 บำท และ 25.00 บำท ส ำหรั บใบส ำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 1 และ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 2 ตำมลำดับ
เนื่ องจำกใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ รุ่นที่ 2 ได้รับอนุ ม ัติให้ออกโดยที่ ประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้ นภำยหลังวันที่ 1
มกรำคม 2554 ซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 2 เรื่ องกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์มีผลบังคับ
ใช้แล้ว บริ ษทั จึงได้คำนวณมูลค่ำยุติธรรมของของสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ ณ วันออกสิ ทธิ เฉลี่ยเท่ำกับ 20.45 บำทต่อหุ ้น
เพื่อบันทึกค่ำใช้จ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์เพื่อให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดของมำตรฐำนกำรบัญชีดงั กล่ำว

- 26 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 )
- ร้อยละ 3.51 ถึง ร้อยละ 3.64
- ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ หรื อ
เมื่อพ้นสภำพกำรเป็ นพนักงำนของบริ ษทั
- Black Schole - continuous model

ค่ำใช้จ่ำยพนักงำนในรู ปของกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ (ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 2) สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560 และ 2559 มีจำนวน 1.1 ล้ำนบำท และ 5.1 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
รำยกำรเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่ วยของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ในระหว่ำงงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
2560 สรุ ปได้ดงั นี้

จำนวนที่ยงั ไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ใช้สิทธิในระหว่ำงงวด
จำนวนที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560

(หน่ วย : พันหน่ วย)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่
31 มีนำคม 2560
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิร่ ุนที่ 2
612
(572)
40

ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 2 ได้ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญของ
บริ ษทั ที่เหลือทั้งหมดจำนวน 1.8 ล้ำนหน่วย ในรำคำใช้สิทธิ หุน้ ละ 25.00 บำท คิดเป็ นเงิน 63.2 ล้ำนบำท

- 27 ในระหว่ำงงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560 ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 2 ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญ
ของบริ ษ ทั จำนวน 0.57 ล้ำนหน่ วย ในรำคำใช้สิ ทธิ หุ้นละ 25.00 บำท คิ ดเป็ นจำนวน 20.02 ล้ำนบำท โดย
บริ ษ ทั ได้บ นั ทึ กผลเงิ นรับจำกกำรใช้สิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญดังกล่ ำวไว้เป็ น “เงิ นรับล่ วงหน้ำค่ำหุ ้นจำกกำรใช้
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ” โดยแสดง ในส่ วนของเจ้ำของ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
(หน่ วย : พันบำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560

ใช้ สิทธิ

จำนวนสิ ทธิ

(พันหน่ วย)
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิรุ่นที่ 2
ครั้งที่ 9
572
รวม
572

รำคำใช้
สิ ทธิต่อหุ้น

รวมเงินที่
รับชำระ

ทุนที่ออกและ
ชำระแล้ ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ ำหุ้น

เงินรับล่ วงหน้ ำ
ค่ ำหุ้นจำกกำรใช้ สิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

วันที่จดทะเบียน
เพิม่ ทุน

วันที่ตลำด
หลักทรัพย์ แห่ ง
ประเทศไทยรับ
เป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน

24 เมษำยน 2560

10 เมษำยน 2560

(บำท)
25.00

-

-

-

20,024
20,024

22. ส่ วนงำนดำเนินงำน
บริ ษทั นำเสนอข้อมูลส่ วนงำนดำเนิ นงำนในรู ปแบบเช่ นเดี ยวกับกำรรำยงำนข้อมูลตำมประเภทกำรรับ
ประกันภัยที่ ตอ้ งรำยงำนแก่ คณะกรรมกำรกำกับ และส่ งเสริ มกำรประกอบธุ รกิ จประกันภัย (“คปภ.”)
เนื่ องจำกฝ่ ำยบริ หำรเห็ นว่ำ บริ ษทั ดำเนิ นธุ รกิจหลักในส่ วนงำนดำเนิ นงำนที่รำยงำนเพียงส่ วนงำนเดียว
คือธุ รกิ จประกันชี วิต และดำเนิ นธุ รกิ จในเขตภูมิศำสตร์ เดี ยว คือ ประเทศไทย และได้ทำกำรประเมิ น
ผลกำรปฏิ บตั ิงำนของส่ วนงำนโดยพิจำรณำจำกกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนิ นงำนซึ่ งวัดมูลค่ำโดยใช้
เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรรำยงำนข้อมูลตำมประเภทกำรรับประกันภัยที่รำยงำนต่อคปภ. ทั้งนี้ รำยกำรที่
นำเสนอในส่ วนงำนดำเนิ นงำนนี้ สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั ที่ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำน
กำรดำเนิ นงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่ วนงำนและประเมินผลกำรดำเนิ นงำนของส่ วนงำน ทั้งนี้ ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำนของ
บริ ษทั คือ กรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่

- 28 ข้อมูลส่ วนงำนดำเนิ นงำนตำมที่กล่ำวไว้ขำ้ งต้นสำหรับงวดสำมเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560 และ 2559
มีดงั นี้
(หน่ วย : พันบำท)

ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม
- แบบไม่ มี
ส่ วนร่ วมใน
เงินปันผล
รำยได้จำกกำรรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยจ่ำยจำก
กำรเอำประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
หัก สำรองเบี้ยประกันภัย
ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
เพิ่มขึ้นจำกปี ก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรำยได้สุทธิ
จำกกำรประกันภัยต่อ
รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบำเหน็จ
รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต
ประเภทบำนำญ
- แบบไม่ มี
ประกัน
ส่ วนร่ วมใน
อุบัติเหตุ
เงินปันผล
ส่ วนบุคคล
อืน่ ๆ

รวม

12,799,620

338,355

9,803

-

13,147,778

(521,803)
12,277,817

338,355

9,803

-

(521,803)
12,625,975

-

(141)

-

(85,761)

338,355
338,355

9,662
9,662

-

12,540,214
126,663
12,666,877

(85,620)
12,192,197
126,663
12,318,860

- 29 (หน่ วย : พันบำท)

ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม
- แบบไม่ มี
ส่ วนร่ วมใน
เงินปันผล
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำ
ประกันภัยระยะยำวเพิ่มขึ้น
จำกงวดก่อน
ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรม์
ประกันภัยและค่ำสิ นไหมทดแทน
- สุ ทธิจำกกำรประกันภัยต่อ
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น
รวมค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต
ประเภทบำนำญ
- แบบไม่ มี
ประกัน
ส่ วนร่ วมใน
อุบัติเหตุ
เงินปันผล
ส่ วนบุคคล
อืน่ ๆ

7,431,684

133,633

-

-

5,572,592
811,126
163,188
13,978,590

17,349
21,253
4,411
176,646

941
206
126
1,273

1,954
1,954

รวม

7,565,317

5,590,882
834,539
167,725
14,158,463

- 30 (หน่ วย : พันบำท)

ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม
- แบบไม่ มี
ส่ วนร่ วมใน
เงินปันผล
รำยได้จำกกำรรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยจ่ำยจำก
กำรเอำประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
บวก (หัก) สำรองเบี้ยประกันภัย
ที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
(เพิ่มขึ้น) ลดลงจำก
ปี ก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรำยได้สุทธิ
จำกกำรประกันภัยต่อ
รำยได้ค่ำจ้ำงค่ำบำเหน็จ
รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย
ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำ
ประกันภัยระยะยำวเพิ่มขึ้น
จำกงวดก่อน
ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรม์
ประกันภัยและค่ำสิ นไหมทดแทน สุ ทธิจำกกำรประกันภัยต่อ
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น
รวมค่ ำใช้ จ่ำยในกำรรับประกันภัย

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2559
ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิต
ประเภทบำนำญ
- แบบไม่ มี
ประกัน
ส่ วนร่ วมใน
อุบัติเหตุ
เงินปันผล
ส่ วนบุคคล
อืน่ ๆ

13,273,206

130,102

(452,249)
12,820,957

130,102

รวม

8,986

-

13,412,294

8,986

-

(452,249)
12,960,045

-

148

-

(104,211)

12,716,598
120,024
12,836,622

130,102
130,102

9,134
-

-

12,855,834
120,024
12,975,858

17,733,244

115,204

-

-

17,848,448

5,447,025
905,806
181,924
24,267,999

4,770
19,811
1,735
141,520

1,665
85
1,750

5,452,867
927,509
183,872
24,412,696

(104,359)

-

9,134

1,072
227
128
1,427

- 31 23. ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำน
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560 และ 2559 ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนประกอบด้วย
(หน่ วย : พันบำท)

ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่และ
อุปกรณ์
ค่ำภำษีอำกร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนอื่น
รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
2560
2559
224,431
209,652

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
2560
2559
221,153
208,201

41,085
1,032
134,514
401,062

40,407
868
133,206
395,634

44,541
1,341
129,819
385,353

44,412
1,341
129,709
383,663

24. ผลขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ ำยุติธรรม
สำหรั บ งวดสำมเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นำคม 2560 และ 2559 ผลขำดทุ นจำกกำรปรั บ มู ลค่ ำยุติธรรม
ประกอบด้วย
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
2560
2559
ผลกำไร (ขำดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจำกกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุนเพื่อค้ำ
(2,850)
17,786
ผลกำไร (ขำดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจำกสัญญำซื้อขำย
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
25,618
(8,528)
ผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
(114,917)
(78,544)
รวมผลขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม
(92,149)
(69,286)

- 32 25. กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยใช้วิธีรำคำตลำดเป็ นเทคนิ คในกำรวัดมู ลค่ ำยุติธรรมของสิ นทรัพ ย์ ซึ่ งมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่อง
หรื อไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะใช้วิธีรำคำทุน
หรื อวิธีรำยได้เป็ นเทคนิคในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวแทน
ลำดับชั้ นของมูลค่ ำยุติธรรม
ในกำรนำเทคนิ คกำรวัดมู ลค่ ำยุติธรรมข้ำงต้นมำใช้ กิ จกำรต้องใช้ขอ้ มู ลที่ สำมำรถสั งเกตได้ (observable
inputs) ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์ที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมให้มำกที่สุด
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง มูลค่ำยุติธรรม กำหนดลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมออกเป็ น
3 ระดับ ตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้ อขำยของสิ นทรัพย์อย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์ ไม่วำ่ จะเป็ นข้อมูลทำงตรงหรื อทำงอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ (unobservable inputs) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคต
ที่กิจกำรประมำณขึ้น
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี สินทรั พย์ที่วดั มูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2560
ระดับ 1
ระดับ 2
รวม
สินทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
ตรำสำรทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
ตรำสำรทุน
ตรำสำรหนี้

113,891
29,397,306
-

3,991,147
33,702,668

113,891
33,388,453
33,702,668

- 33 (หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2559
ระดับ 1
ระดับ 2
รวม
สินทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
ตรำสำรทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
ตรำสำรทุน
ตรำสำรหนี้

155,100
27,654,841
-

3,851,501
33,807,890

155,100
31,506,342
33,807,890

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ ำยุติธรรมและข้ อมูลทีใ่ ช้ สำหรับกำรวัดมูลค่ ำยุติธรรมระดับ 2
ก) มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรหนี้คำนวณโดยใช้อตั รำผลตอบแทนที่ประกำศโดยสมำคม
ตลำดตรำสำรหนี้ไทยหรื อตลำดอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข) มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่เป็ นหน่วยลงทุน คำนวณโดยใช้มูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี
ที่ประกำศโดยผูจ้ ดั กำรกองทุน
ในระหว่ำงงวดปั จจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
26. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในกำรพิ จำรณำควำมสั ม พันธ์ ระหว่ำงกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกันแต่ ละรำยกำร บริ ษ ทั ค ำนึ งถึ งเนื้ อหำของ
ควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรู ปแบบทำงกฎหมำย
ลักษณะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริ ษทั กับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
รำยชื่อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั สรชัยวิวฒั น์ จำกัด
บริ ษทั ไทยรี ประกันชีวิต จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั โรงพยำบำลบำรุ งรำษฎร์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั น้ ำตำลรำชบุรี จำกัด

ประเภทกิจกำร
ธนำคำร
ประกันภัย
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
ประกันชีวิต
กำรแพทย์
อุตสำหกรรม

ควำมสั มพันธ์ กบั บริษัท
มีผถู ้ ือหุน้ บำงส่ วนร่ วมกัน
กำรถือหุน้ และมีกรรมกำรบำงส่ วนร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ บำงส่ วนร่ วมกัน
มีกรรมกำรบำงส่ วนร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ บำงส่ วนร่ วมกัน
มีกรรมกำรบำงส่ วนร่ วมกัน

- 34 รำยชื่อกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั นำรำยณ์ร่วมพิพฒั น์ จำกัด

ประเภทกิจกำร
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์

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

ให้เช่ำทรัพย์สิน
ธุรกิจบริ กำร
อุตสำหกรรม
ธุรกิจกำรเกษตร
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์

Bangkok Life Assurance (Cambodia) Public
Limited Company

ประกันชีวิต

(1)

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

ควำมสั มพันธ์ กบั บริษัท
ถือหุน้ โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
ของบริ ษทั
มีผถู ้ ือหุน้ บำงส่ วนร่ วมกัน
มีกรรมกำรบำงส่ วนร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ บำงส่ วนร่ วมกัน
มีกรรมกำรบำงส่ วนร่ วมกัน
ถือหุน้ โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
ของบริ ษทั
มีกรรมกำรบำงส่ วนร่ วมกัน
ถือหุน้ โดยผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของบริ ษทั
มีกรรมกำรบำงส่ วนร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมกำรบำงส่ วนร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อยของผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ของบริ ษทั
มีกรรมกำรบำงส่ วนร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ย่อย
มีผถู ้ ือหุน้ บำงส่ วนร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ บำงส่ วนร่ วมกัน
มีกรรมกำรบำงส่ วนร่ วมกัน
ถือหุน้ โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
ของบริ ษทั
เป็ นบริ ษทั ย่อย

ถือหุ ้นกิ จกำรที่ เกี่ยวข้องกันจนถึงวันที่ 29 พฤศจิ กำยน 2559 เนื่ องจำกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีกรรมกำรร่ วมกันกับ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุ นรวม
บัวหลวง จำกัด และ Asia Insurance Company Limited ตั้งแต่วนั ดังกล่ำวแล้ว

- 35 ในระหว่ำงงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560 และ 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรำยกำรธุ รกิจที่
สำคัญกับกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุ รกิจดังกล่ำวเป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตก
ลงกันระหว่ำงบริ ษทั และกิจกำรเหล่ำนั้น ซึ่ งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนำคม
2560
2559
บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ยประกันภัยต่อจ่ำย
ดอกเบี้ยรับ - เงินฝำกธนำคำร
ตัว๋ สัญญำใช้เงินและหุน้ กู้
ดอกเบี้ยรับ - เงินให้กยู้ มื โดยมีทรัพย์สิน
จำนองเป็ นประกัน
เงินปันผลรับ
รำยได้ค่ำตอบแทนและค่ำบริ กำร
รำยได้ค่ำธรรมเนียม
นำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์
กำไรจำกสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำและ
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ
ค่ำสิ นไหมรับคืน
ค่ำสิ นไหมจ่ำยและค่ำตรวจสุ ขภำพ
ค่ำธรรมเนียมธนำคำร
ค่ำเบี้ยประกันภัยจ่ำย

2,214
130,926
127,433

1,876
146,861

1,522

1,902

71,139
3,220
-

112,621
3,676
7,531

151,255

86,513

396,069

445,978

27,117
13,520
24,837

5,077
29,802

936

1,031

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย
เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัยต่อ
อัตรำเดียวกับสถำบันกำรเงินและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
กันคิดให้กบั ลูกค้ำทัว่ ไป
อัตรำเดียวกับอัตรำที่บริ ษทั คิดให้กบั ผูก้ ยู้ มื ทัว่ ไป
ที่มีทรัพย์สินจำนอง
ตำมที่ประกำศจ่ำย
อัตรำตำมสัญญำที่ตกลงกันในอัตรำทัว่ ไป
เป็ นปกติทำงกำรค้ำของธุรกิจนำยหน้ำซื้อขำย
หลักทรัพย์
เป็ นไปตำมเงื่อนไขสัญญำ
อัตรำตำมสัญญำที่ตกลงกันโดยคิดเป็ นอัตรำร้อยละ
ต่อเบี้ยประกันภัยรับ
เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย
เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย
อัตรำเดียวกับสถำบันกำรเงินและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
กันคิดให้กบั ลูกค้ำทัว่ ไป
เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย

- 36 (หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนำคม
2560
2559
บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
ค่ำเช่ำอำคำรและค่ำบริ กำร

ค่ำบริ กำรอื่น ๆ

17,055

1,876

178

1,076

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนำคม
2560
2559
บริษัทย่ อย
เบี้ยประกันภัยรับ
รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำร

49
152

182

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
สำหรับอำคำรสำนักงำนใหญ่ค่ำเช่ำตำรำงเมตรละประมำณ
90 บำทต่อเดือน ค่ำบริ กำรตำรำงเมตรละประมำณ 29
บำทต่อเดือน ตำมสัญญำเช่ำระยะยำว และค่ำเช่ำตำรำง
เมตรละประมำณ 44 บำท และ 138 บำทต่อเดือน และ
ค่ำบริ กำรตำรำงเมตรละประมำณ 91 บำท และ 307 บำท
ต่อเดือน
สำหรับอำคำรเช่ำของสำขำค่ำเช่ำตำรำงเมตรละประมำณ
100 บำท 150 บำท 188 บำท และ 315 บำทต่อเดือน
และค่ำบริ กำรตำรำงเมตรละประมำณ 342 บำท และ
200 บำทต่อเดือน
เป็ นตำมเงื่อนไขสัญญำและเป็ นรำคำที่คิดกับสมำชิก
ในอัตรำโดยทัว่ ไป

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย
อัตรำตำมสัญญำที่ตกลงกันโดยคิดค่ำเช่ำและค่ำบริ กำร
ต่อตำรำงเมตรต่อเดือน

- 37 (หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนำคม
2560
2559
บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ยประกันภัยต่อจ่ำย
ดอกเบี้ยรับ-เงินฝำกธนำคำรตัว๋ สัญญำใช้
เงินและหุน้ กู้
ดอกเบี้ยรับ-เงินให้กยู้ มื โดยมีทรัพย์สิน
จำนองเป็ นประกัน
เงินปันผลรับ
รำยได้ค่ำธรรมเนียม
นำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์
กำไรจำกสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำและ
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จ

2,214
130,926
127,433

1,876
146,861

1,522

1,902

71,139
-

112,621
7,531

151,255

86,513

396,069

445,978

ค่ำสิ นไหมรับคืน
ค่ำสิ นไหมจ่ำยและค่ำตรวจสุ ขภำพ
ค่ำธรรมเนียมธนำคำร

27,117
13,520
24,810

5,077
29,780

ค่ำเบี้ยประกันภัยจ่ำย
ค่ำเช่ำอำคำรและค่ำบริ กำร

936
17,055

1,030
17,209

178

1,076

ค่ำบริ กำรอื่นๆ

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย
เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย
อัตรำเดียวกับสถำบันกำรเงินและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
คิดให้กบั ลูกค้ำทัว่ ไป
อัตรำเดียวกับอัตรำที่บริ ษทั คิดให้กบั ผูก้ ยู้ มื ทัว่ ไป
ที่มีทรัพย์สินจำนอง
ตำมที่ประกำศจ่ำย
เป็ นปกติทำงกำรค้ำของธุรกิจนำยหน้ำซื้อขำย
หลักทรัพย์
เป็ นไปตำมเงื่อนไขสัญญำ
อัตรำตำมสัญญำที่ตกลงกันโดยคิดเป็ นอัตรำร้อยละ
ต่อเบี้ยประกันภัยรับ
เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย
เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย
อัตรำเดียวกับสถำบันกำรเงินและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
คิดให้กบั ลูกค้ำทัว่ ไป
เป็ นปกติทำงกำรค้ำของกำรรับประกันภัย
สำหรับอำคำรสำนักงำนใหญ่ค่ำเช่ำตำรำงเมตรละ
ประมำณ 90 บำทต่อเดือน ค่ำบริ กำรตำรำงเมตรละ
ประมำณ 29 บำทต่อเดือน ตำมสัญญำเช่ำระยะยำว
และค่ำเช่ำตำรำงเมตรละประมำณ 44 บำท และ
138 บำทต่อเดือน และค่ำบริ กำรตำรำงเมตรละ
ประมำณ 91 บำท และ 307 บำทต่อเดือน
สำหรับอำคำรเช่ำของสำขำค่ำเช่ำตำรำงเมตรละ
ประมำณ 100 บำท 150 บำท 188 บำท และ 315 บำท
ต่อเดือน และค่ำบริ กำรตำรำงเมตรละประมำณ 342
บำท และ 200 บำทต่อเดือน
เป็ นตำมเงื่อนไขสัญญำและเป็ นรำคำที่คิดกับสมำชิก
ในอัตรำโดยทัว่ ไป

- 38 สำหรับงวดสำมเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560 และ 2559 เบี้ ยประกันภัยรับจำกช่ องทำงกำรจัดจำหน่ ำย
Bancassurance มีจำนวนโดยประมำณร้อยละ 68 และร้อยละ 71 ของเบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
มีรำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม 31 ธันวำคม
2560
2559
บริษัทย่ อย
หนี้สินอื่น
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
เงินมัดจำ
รวมหนี้สินอื่น
บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
(รวมอยูใ่ นเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด)
สิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนเผื่อขำย - รำคำทุน
ตรำสำรทุนในประเทศ
หน่วยลงทุนในประเทศ
รวมเงินลงทุนเผื่อขำย - รำคำทุน
บวก กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
รวมเงินลงทุนเผื่อขำย - มูลค่ำยุติธรรม

-

-

(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 31 ธันวำคม
2560
2559

66
66

659
66
725

1,203,937

1,930,536

1,191,975

1,919,132

2,094,620
3,593,097
5,687,717
1,836,365
7,524,082

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

2,094,620
3,593,097
5,687,717
1,836,365
7,524,082

2,024,654
3,558,734
5,583,388
1,710,711
7,294,099
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เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด - รำคำทุน/
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน
ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด - รำคำทุน/
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
เงินลงทุนทัว่ ไป - ตรำสำรทุนต่ำงประเทศ
เงินให้กยู้ มื
รวมสิ นทรัพย์ลงทุน
เงินค้ำงรับจำกกำรประกันภัยต่อ
ลูกหนี้ตำมสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำและแลกเปลี่ยน
เงินตรำต่ำงประเทศ
สิ นทรัพย์อื่น
รำยได้คำ้ งรับ
ค่ำเช่ำอำคำรจ่ำยล่วงหน้ำ
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
รวมสิ นทรัพย์อื่น
เงินค้ำงจ่ำยจำกกำรประกันภัยต่อ
ค่ำสิ นไหมทดแทนค้ำงจ่ำย
เจ้ำหนี้ตำมสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำและแลกเปลี่ยน
เงินตรำต่ำงประเทศ
หนี้สินอื่น
ค่ำจ้ำงและค่ำบำเหน็จค้ำงจ่ำย
ค่ำเช่ำอำคำรและค่ำบริ กำรค้ำงจ่ำย
รวมหนี้สินอื่น

งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม
31 ธันวำคม
2560
2559

(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 31 ธันวำคม
2560
2559

3,955,000
6,324,854

3,955,000
6,327,666

3,955,000
6,324,854

3,955,000
6,327,666

10,279,854
1,167
91,040
17,896,143

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

10,279,854
1,167
91,040
17,896,143

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

119,724

175,965

119,724

175,965

4,016,932

4,585,297

4,016,932

4,585,297

1,925
43,256
140
45,321

3,176
46,204
201
49,581

43,256
140
43,396

46,204
201
46,405

177,789
2,736

123,055
1,873

177,789
2,736

123,055
1,873

4,138,832

4,899,075

4,138,832

4,899,075

233,057
7,713
240,770

279,202
8,126
287,328

233,057
188
233,245

279,202
1,766
280,968

- 40 ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรสำคัญ
ในระหว่ำงงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560 และ 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
พนักงำนที่ให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ผลประโยชน์ที่จ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
(หมำยเหตุ 21)
รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรสำคัญ

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
2560
2559
9.8
9.3
0.6
0.5
0.4
10.8

5.1
14.9

(หน่ วย : ล้ ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
2560
2559
9.8
9.3
0.6
0.5
0.4
10.8

5.1
14.9

รำยละเอี ย ดของใบส ำคัญ แสดงสิ ท ธิ ซ้ื อหุ ้น สำมัญ ของบริ ษ ทั ที่ จดั สรรให้ แก่ พ นัก งำนได้แสดงไว้ใ น
หมำยเหตุขอ้ 21
27. หลักทรัพย์ประกันวำงไว้กบั นำยทะเบียน
ณ วันที่ 31 มี นำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษ ทั ได้วำงหลักทรั พย์ประกันไว้ก ับนำยทะเบี ยน
ตำมพระรำชบัญญัติประกันชีวติ ดังนี้
(หน่ วย : พันบำท)

พันธบัตรรัฐวิสำหกิจ

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2560
31 ธันวำคม 2559
รำคำทุน/รำคำ
รำคำทุน/รำคำ
ทุนตัดจำหน่ ำย มูลค่ ำยุตธิ รรม ทุนตัดจำหน่ ำย มูลค่ ำยุตธิ รรม
20,000
24,185
20,000
24,434

- 41 28. ทรัพย์สินทีจ่ ัดสรรไว้เป็ นเงินสำรองวำงไว้กบั นำยทะเบียน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั ได้วำงหลักทรัพย์ไว้เป็ นเงินสำรองประกันภัยกับ
นำยทะเบียนตำมพระรำชบัญญัติประกันชีวติ ดังต่อไปนี้
(หน่ วย : พันบำท)

พันธบัตรรัฐบำล
พันธบัตรรัฐวิสำหกิจ
รวม

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 มีนำคม 2560
31 ธันวำคม 2559
รำคำทุน/รำคำ
รำคำทุน/รำคำ
ทุนตัดจำหน่ ำย มูลค่ ำยุตธิ รรม ทุนตัดจำหน่ ำย มูลค่ ำยุตธิ รรม
49,587,103
56,140,397
42,811,914
48,139,566
5,699,882
6,380,714
6,199,704
6,902,127
55,286,985
62,521,111
49,011,618
55,041,693

29. กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้น
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไร (ขำดทุน) สำหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
(ไม่รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ น้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงงวด
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ ้นปรับลดคำนวณโดยหำรกำไร (ขำดทุน) สำหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
(ไม่รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยผลรวมของจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ ้นสำมัญที่ออกอยูใ่ น
ระหว่ำงงวดกับ จำนวนถัวเฉลี่ ย ถ่ วงน้ ำหนัก ของหุ ้ น สำมัญ ที่ บ ริ ษ ัท อำจต้อ งออกเพื่ อแปลงหุ ้น สำมัญ
เทียบเท่ำปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ ้นสำมัญ โดยสมมติว่ำได้มีกำรแปลงเป็ นหุ ้นสำมัญ ณ วันต้นงวดหรื อ
ณ วันออกหุ น้ สำมัญเทียบเท่ำ

- 42 กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนและกำไร (ขำดทุน) ต่อหุ ้นปรับลดสำหรับงวดสำมเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31
มีนำคม 2560 และ 2559 แสดงกำรคำนวณได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
กำไร (ขำดทุน) สำหรับงวด
(พันบำท)
2560

2559

จำนวนหุ้นสำมัญ
ถัวเฉลี่ยถ่ วงน้ำหนัก
(พันหุ้น)
2560

2559

กำไรต่ อหุ้น
(บำท)
2560

2559

กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กำไร (ขำดทุน) สำหรับงวดส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ ำปรับลด
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่ นที่ 2
กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้นปรับลด

924,462

(6,888,238)

1,706,754

1,703,888

0.54

(4.04)

924,462

(6,888,238)

388
1,707,142

237
1,704,125

0.54

(4.04)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำไร (ขำดทุน) สำหรับงวด
(พันบำท)
2560

2559

จำนวนหุ้นสำมัญ
ถัวเฉลี่ยถ่ วงน้ำหนัก
(พันหุ้น)
2560

2559

กำไรต่ อหุ้น
(บำท)
2560

2559

กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กำไร (ขำดทุน) สำหรับงวดส่ วนที่หุ้นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ ำปรับลด
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ รุ่ นที่ 2
กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้นปรับลด

928,425

(6,888,412)

1,706,754

1,703,888

0.54

(4.04)

928,425

(6,888,412)

388
1,707,142

237
1,704,125

0.54

(4.04)

- 43 30. ภำระผูกพัน
30.1 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ทำสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำพื้นที่ในอำคำร รถยนต์และ
อุปกรณ์ อำยุของสัญญำมีระยะเวลำประมำณ 1 ถึง 5 ปี สำหรับกำรเช่ำพื้นที่ในอำคำร และประมำณ 1
ถึง 5 ปี สำหรับกำรเช่ำรถยนต์และอุปกรณ์ สัญญำดังกล่ำวเป็ นสัญญำที่บอกเลิกไม่ได้
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี จำนวนเงิ นขั้นต่ ำ
ที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้ นภำยใต้สัญญำเช่ำดำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ดงั นี้
(หน่ วย : ล้ ำนบำท)

สัญญำเช่ำดำเนินงำน
สัญญำบริ กำร
รวม

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560
จ่ ำยชำระภำยใน
1 ปี
1 - 5 ปี
60.88
60.58
7.82
0.05
68.70
60.63

รวม
121.46
7.87
129.33
(หน่ วย : ล้ ำนบำท)

สัญญำเช่ำดำเนินงำน
สัญญำบริ กำร
รวม

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
จ่ ำยชำระภำยใน
1 ปี
1 - 5 ปี
65.07
63.15
13.36
0.05
78.43
63.20

รวม
128.22
13.41
141.63
(หน่ วย : ล้ ำนบำท)

สัญญำเช่ำดำเนินงำน
สัญญำบริ กำร
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560
จ่ ำยชำระภำยใน
1 ปี
1 - 5 ปี
60.73
60.25
7.80
68.53
60.25

รวม
120.98
7.80
128.78
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สัญญำเช่ำดำเนินงำน
สัญญำบริ กำร
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
จ่ ำยชำระภำยใน
1 ปี
1 - 5 ปี
64.91
62.77
13.34
78.25
62.77

รวม
127.68
13.34
141.02

บริ ษทั รับรู ้ค่ำเช่ำที่เกิดขึ้นจำกสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
และวันที่ 31 มีนำคม 2559 จำนวน 36.17 ล้ำนบำท และ 36.35 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
30.2 ณ วัน ที่ 31 มี น ำคม 2560 และวัน ที่ 31 ธัน วำคม 2559 บริ ษ ัท อำจต้อ งฝำกเงิ น ในอนำคตจำก
เงื่อนไขกำรลงทุนตำมหมำยเหตุขอ้ 9.5 (ก) และ 9.5 (ข) ซึ่งสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จ่ ำยภำยใน
31 มีนำคม 2560
31 ธันวำคม 2559
1 ปี
1,200,000
1,200,000
2 - 5 ปี
600,000
600,000
31. คดีฟ้องร้ อง
ณ วันที่ 31 มี นำคม 2560 และวันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษ ทั มี คดี ถู กฟ้ องร้ องเรี ยกค่ ำเสี ยหำยและคดี ควำม
ยังไม่สิ้นสุ ดจำนวนรวมประมำณ 17 ล้ำนบำท และ 48 ล้ำนบำท ตำมลำดับ จำกกำรเป็ นผูร้ ับประกันภัย
บริ ษ ทั ยังไม่ได้ต้ งั ประมำณกำรหนี้ สินค่ำควำมเสี ยหำยจำกคดี ควำมดังกล่ ำว เนื่ องจำกยังคงมี ควำมไม่
แน่นอนเกี่ยวกับผลของกำรพิจำรณำคดี
32. เหตุกำรณ์ ภำยหลังวันทีใ่ นงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2560 ที่ ประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้น มีมติอนุ มตั ิจ่ำยเงิ นปั นผลให้แก่ ผถู ้ ื อหุ ้นสำมัญของ
บริ ษทั ในอัตรำหุ ้นละ 0.43 บำท โดยกำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวได้รับอนุ มตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบธุ รกิจประกันภัยแล้ว เมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2560
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รำยกำรในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น สำหรับงวดสำมเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2559
ได้มีกำรจัดประเภทใหม่ให้สอดคล้องกับกำรแสดงรำยกำรในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560 ดังนี้
รำยกำร
พันบำท
ภำษีธุรกิจเฉพำะจำกเงินลงทุน 155,450

รำยกำรทีแ่ สดงไว้ เดิม
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน

รำยกำรทีแ่ สดงใหม่
สุทธิกบั รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ

34. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั เมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม 2560

