
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� �� ธันวาคม ����

งบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น สำหรับปีสิ�นสุดวันที� �� ธันวาคม ����

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่องบการเงินอย่างย่อ

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 ความเห็น 
งบการเงินอย่างย่อประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการโดยย่อ ณ วันที� �� ธันวาคม ���� และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื�นรวมและเฉพาะกิจการโดยย่อสำหรับปีสิ�นสุดวันเดียวกัน ซึ�งนำมาจากงบการเงินรวมของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที�ตรวจสอบแล้ว สำหรับปีสิ�นสุดวันที� �� ธันวาคม ����
 
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินอย่างย่อนี�มีความสอดคล้องในสาระสำคัญกับงบการเงินที�ตรวจสอบแล้ว
 
งบการเงินอย่างย่อ
งบการเงินอย่างย่อไม่ได้รวมการเปิดเผยข้อมูลทั�งหมดตามที�กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังนั�น การอ่านงบการเงินอย่างย่อและรายงานของ
ผู้สอบบัญชีไม่สามารถแทนการอ่านงบการเงินที�ตรวจสอบแล้วและรายงานของผู้สอบบัญชีได้ งบการเงินอย่างย่อและงบการเงินที�ตรวจสอบแล้วไม่ได้สะท้อน
ถึงผลกระทบของเหตุการณ์ซึ�งเกิดขึ�นภายหลังวันที�ในรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินที�ตรวจสอบแล้ว
 
งบการเงินที�ตรวจสอบแล้วและรายงานของข้าพเจ้าต่องบการเงินดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื�อนไขต่องบการเงินที�ตรวจสอบแล้วตามรายงานลงวันที� �� กุมภาพันธ์ ���� ซึ�งรายงานดังกล่าวรวมถึง
•  วรรคข้อมูลและเหตุการณ์ที�เน้นเกี�ยวกับการที�บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ได้นำแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื�อง เครื�องมือทางการเงินและ
    การเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย  ซึ�งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ�มในหรือหลังวันที� � มกราคม ����  มาถือปฏิบัติโดย
    กลุ่มบริษัทเลือกใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุงกำไรสะสมและองค์ประกอบอื�น
    ของส่วนของเจ้าของต้นงวดของงวดปัจจุบัน 
•  การสื�อสารเรื�องสำคัญในการตรวจสอบ (เรื�องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื�องต่างๆที�มีนัยสำคัญที�สุดในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน
   ตามดุลยพินิจเยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า)
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินอย่างย่อ
ผู้บริหารมีหน้าที�ในการรับผิดชอบต่อการจัดทำงบการเงินอย่างย่อ เพื�อใช้ประกาศในหน้าหนังสือพิมพ์และปิดประกาศไว้ ณ ที�ทำการของบริษัท
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างย่อว่ามีความสอดคล้องในสาระสำคัญกับงบการเงินที�ตรวจสอบแล้วหรือไม่จากการปฏิบัติงาน
ของข้าพเจ้าซึ�งเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส ��� (ปรับปรุง) “งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ”

                                                                                                                                                      ลงชื�อ.............................................................
                               ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
กรุงเทพมหานคร                ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ����
วันที� �� กุมภาพันธ์ ����                 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

สินทรัพย์

รายการ

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

รวมสินทรัพย์  ���,���,���   ���,���,���    ���,���,���     ���,���,��� 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

เบี�ยประกันภัยค้างรับ  

รายได้จากการลงทุนค้างรับ  

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ   

ลูกหนี�จากสัญญาประกันภัยต่อ  

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์  

สินทรัพย์ลงทุน  

   เงินลงทุนในหลักทรัพย์  

   เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

   เงินให้กู้ยืมและดอกเบี�ยค้างปรับ

   อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  

ค่าความนิยม  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพย์อื�น  

การดำเนินงานต่อเนื�อง
รายได้ 
เบี�ยประกันภัยรับ 
หัก  เบี�ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี�ยประกันภัยรับสุทธิ
หัก  สำรองเบี�ยประกันภัยที�ยังไม่ถือเป็น
            รายได้เพิ�มขึ�นจากปีก่อน
เบี�ยประกันภัยที�ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
ผลกำไรจากเงินลงทุน
ผลกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้อื�น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ�มขึ�นจากปีก่อน
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน
หัก  ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย
       และค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื�น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นและขาดทุนจากการด้อยค่า
รวมค่าใช้จ่าย
กำไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื�อง
การดำเนินงานที�ยกเลิก
ขาดทุนจากการดำเนินงานที�ยกเลิก - สุทธิจากภาษี
กำไรสุทธิ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที�วัดมูลค่ายุติธรรม
        ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น   
    การโอนกลับกำไรที�เกิดขึ�นจริงจากการขายเงินลงทุน
        ที�วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์สำหรับ
        การป้องกันความเสี�ยงในกระแสเงินสด
   ผลต่างจากอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
        จากการดำเนินงานในต่างประเทศ
   ภาษีเงินได้เกี�ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
  - สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
        คณิตศาสตร์ประกันภัย
    ภาษีเงินได้เกี�ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไร
     หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

 ��,���,���
(�,���,���)
 ��,���,��� 

(��,���)
��,���,���

 ���,��� 
 ��,���,��� 
 �,���,��� 

 ���,��� 
 ���,��� 

 ��,���,���
 

�,���,��� 
 ��,���,��� 

(���,���)
�,���,���
 ���,��� 

 �,���,���
���,���

 ��,���,��� 
 �,���,��� 
(���,���)

 �,���,���

(���)
 �,���,���

�,���,���

(���,���)

(���,���)

-
��,���

�,���

��,���
(��,���)

��,���
��,���

 �,���,���

 ��,���,���
(�,���,���)
 ��,���,��� 

(��,���)
��,���,���

 ���,��� 
 ��,���,��� 
 �,���,��� 

 ���,��� 
 ���,��� 

 ��,���,���
 

�,���,��� 
 ��,���,��� 

(���,���)
 �,���,��� 

 ���,��� 
 �,���,���

-
 ��,���,��� 
 �,���,��� 
(���,���)

 �,���,���

(�,���)
 �,���,���

�,���,���

(���,���)

-

(���)
(���,���)

�,���,���

(��,���)
�,���

(��,���)
�,���,���
 �,���,���

   ��,���,��� 
(�,���,���)
 ��,���,��� 

(��,���)
��,���,���

 ���,��� 
 ��,���,��� 
 �,���,��� 

 ���,��� 
 ���,��� 

 ��,���,��� 

�,���,��� 
 ��,���,��� 

(���,���)
 �,���,��� 

 ���,��� 
 �,���,��� 

���,��� 
��,���,��� 
�,���,��� 
(���,���)

 �,���,��� 

 -   
 �,���,��� 

�,���,���

(���,���)

 (���,���)
   

-
��,���

�,���

��,���
(��,���)

 
��,���
��,���

�,���,���

   ��,���,��� 
(�,���,���)
 ��,���,��� 

(��,���)
��,���,���

 ���,��� 
 ��,���,��� 
 �,���,��� 

 ���,��� 
 ���,��� 

 ��,���,��� 

 �,���,��� 
 ��,���,��� 

(���,���)
 �,���,��� 

 ���,��� 
 �,���,��� 

- 
��,���,��� 
 �,���,��� 
(���,���)

 �,���,��� 

 -   
 �,���,��� 

�,���,���

(���,���)

 -   

-
(���,���)

�,���,���

(��,���)
�,���

 
(��,���)

�,���,���
�,���,���

หนี�สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี�บริษัทประกันภัยต่อ
หนี�สินตราสารอนุพันธ์
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินอื�น

รวมหนี�สิน
 
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ �,���,���,��� หุ้น มูลค่าหุ้นละ � บาท 
   ทุนที�ออกและชำระแล้ว   
       หุ้นสามัญ �,���,���,��� หุ้น มูลค่าหุ้นละ � บาท ชำระครบแล้ว      
   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  
   กำไรสะสม  
       จัดสรรแล้ว
            ทุนสำรองตามกฎหมาย
            เงินสำรองทั�วไป
       ยังไม่ได้จัดสรร 
   องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ    
      ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
      ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์สำหรับการป้องกันความเสี�ยง       
         ในกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้
     ผลต่างจากอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย   
รวมส่วนของเจ้าของ
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