
 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
รำยงำนกำรสอบทำน และ งบกำรเงินระหว่ำงกำล 
30 กันยำยน 2558 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 

ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 งบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน งบแสดง
กำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ และงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุด
วันเดียวกันและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) และได้สอบทำน
ข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหำรของกิจกำรเป็น
ผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำนี้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เร่ือง   
งบกำรเงินระหว่ำงกำล ส่วนข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำว
จำกผลกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ  

ขอบเขตการสอบทาน  

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 เร่ือง กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดังกล่ำวประกอบด้วย กำรใช้วิธีกำรสอบถำม
บุคลำกร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้ำนกำรเงินและบัญชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนนี้มีขอบเขตจ ำกัดกว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีท ำให้ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถได้ควำม
เชื่อมั่นว่ำจะพบเร่ืองที่มีนัยส ำคัญทั้งหมดซึ่งอำจพบได้จำกกำรตรวจสอบ ดังนั้นข้ำพเจ้ำจึงไม่ได้แสดงควำมเห็นต่อ
ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลที่สอบทำน 

ข้อสรุป  

ข้ำพเจ้ำไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวไม่ได้จัดขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบับที่ 34 เร่ือง งบกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระส ำคัญจำกกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ 

 

รัชดำ  ยงสวัสดิ์วำณิชย์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4951 

บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 
กรุงเทพฯ: 5 พฤศจิกำยน 2558 



หมายเหตุ 30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557 30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4, 19 478,573,262      304,421,926      478,573,262      304,421,926      
รายได้จากการลงทุนค้างรับ 8, 19 93,675,033        65,771,940        93,675,033        65,771,940        
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ 5, 19 1,587,577,898   2,412,889,277   1,587,577,898   2,412,889,277   
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ 6, 19 5,067,026,708   6,491,850,664   5,067,026,708   6,491,850,664   
สินทรัพย์ลงทุน
   เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 7, 19, 21, 22
      เงินลงทุนเผ่ือขาย 39,735,649,533  32,076,089,254  39,735,649,533  32,076,089,254  
      เงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด 7,538,252,279   6,788,062,183   7,538,252,279   6,788,062,183   
      เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ 544,145,014      566,575,014      544,145,014      566,575,014      
   เงินให้กู้ยืม - สุทธิ 8, 19 1,843,585,102   1,892,719,507   1,843,585,102   1,892,719,507   
   เงินลงทุนในบริษัทร่วม 9.1 193,156,643      154,896,299      134,395,122      102,256,122      
   อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - สุทธิ 10 208,515,307      221,402,125      208,515,307      221,402,125      
ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11 1,162,339,217   1,140,604,817   1,162,339,217   1,140,604,817   
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 205,199,741      178,772,480      205,199,741      178,772,480      
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 12.1 780,535,901      817,392,240      780,535,901      817,392,240      
สินทรัพย์อ่ืน
   สิทธิการเช่าที่ดิน 60,258,516        64,008,344        60,258,516        64,008,344        
   อ่ืน ๆ 19 388,721,892      398,774,672      388,721,892      398,774,672      
รวมสินทรัพย์ 59,887,212,046  53,574,230,742  59,828,450,525  53,521,590,565  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 และ 31 ธันวำคม 2557

(หน่วย: บาท)
งบการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

หมายเหตุ 30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557 30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)

หนี้สินและส่วนของเจ้ำของ
หนี้สิน
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 49,868,315        19,024,341        49,868,315        19,024,341        
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 13, 19 1,602,542,359   2,155,211,087   1,602,542,359   2,155,211,087   
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
   ส ารองค่าสินไหมทดแทน
      และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 14, 19 6,847,819,169   8,031,188,380   6,847,819,169   8,031,188,380   
   ส ารองเบี้ยประกันภัย 15 7,060,007,705   7,333,611,311   7,060,007,705   7,333,611,311   
ค่านายหน้าค้างจ่าย 293,937,811      372,512,908      293,937,811      372,512,908      
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย 426,537,447      367,612,537      426,537,447      367,612,537      
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 12.1 6,197,017,275   4,738,374,621   6,188,203,047   4,730,478,594   
หนี้สินอ่ืน
   เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า 1,584,265,799   1,468,291,255   1,584,265,799   1,468,291,255   
   หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 19 78,199,471        56,605,680        78,199,471        56,605,680        
   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 579,563,376      430,302,999      579,563,376      430,302,999      
   อ่ืน ๆ 19 494,019,616      630,142,284      494,019,616      630,142,284      
รวมหนี้สิน 25,213,778,343  25,602,877,403  25,204,964,115  25,594,981,376  
ส่วนของเจ้ำของ
ทุนเรือนหุ้น 16
   ทุนจดทะเบียน ออกจ าหน่ายและช าระแล้ว
      หุ้นสามัญ 106,470,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 1,064,700,000   1,064,700,000   1,064,700,000   1,064,700,000   
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,442,500,000   1,442,500,000   1,442,500,000   1,442,500,000   
ก าไรสะสม
   จัดสรรแล้ว
      ส ารองตามกฎหมาย 106,470,000      106,470,000      106,470,000      106,470,000      
      ส ารองอ่ืน 3,100,000,000   3,100,000,000   3,100,000,000   3,100,000,000   
   ยังไม่ได้จัดสรร 4,206,951,517   3,335,768,964   4,157,004,224   3,291,024,814   
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ
   ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ 7.3 24,752,812,186  18,921,914,375  24,752,812,186  18,921,914,375  
รวมส่วนของเจ้ำของ 34,673,433,703  27,971,353,339  34,623,486,410  27,926,609,189  
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ 59,887,212,046  53,574,230,742  59,828,450,525  53,521,590,565  

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 และ 31 ธันวำคม 2557
(หน่วย: บาท)



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บรษัิท กรงุเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
ก ำไรหรอืขำดทุน:
รำยได้
เบ้ียประกนัภัยท่ีถอืเป็นรายได้สุทธิ 19, 24 2,822,704,464      2,723,397,889      2,822,704,464      2,723,397,889      
รายได้คา่จ้างและคา่บ าเหน็จ 24 226,407,607         223,211,800         226,407,607         223,211,800         
รวมรำยได้ 3,049,112,071      2,946,609,689      3,049,112,071      2,946,609,689      
ค่ำใช้จ่ำย
การรับประกนัภัย
   คา่สินไหมทดแทนและคา่ใชจ่้ายในการ
      จัดการคา่สินไหมทดแทน 24 1,397,946,503      1,106,848,357      1,397,946,503      1,106,848,357      
   คา่จ้างและคา่บ าเหน็จ 24 513,078,402         537,861,357         513,078,402         537,861,357         
   คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภัยอ่ืน 24 419,267,412         374,686,983         419,267,412         374,686,983         
   เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากดั 24 7,797,250             7,713,487             7,797,250             7,713,487             
คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 17, 24 248,939,512         197,574,337         248,939,512         197,574,337         
รวมค่ำใช้จ่ำยกำรรบัประกันภัย 2,587,029,079      2,224,684,521      2,587,029,079      2,224,684,521      
ก ำไรจำกกำรรบัประกันภัย 462,082,992         721,925,168         462,082,992         721,925,168         
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 19 322,782,921         284,857,181         322,782,921         284,857,181         
ก าไรจากเงินลงทุน 4,834,240             1,441,429             4,834,240             1,441,429             
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
   ซ่ึงแสดงตามวิธีส่วนได้เสีย 9.2 2,295,685             2,155,351             -                            -                            
รายได้อ่ืน 19 37,979,804           39,818,620           37,979,804           39,818,620           
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 829,975,642         1,050,197,749      827,679,957         1,048,042,398      
เงินสมทบส านักงานคณะกรรมการก ากบัและ
   ส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย 7,108,262             7,081,125             7,108,262             7,081,125             
เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภัย 8,885,327             8,851,406             8,885,327             8,851,406             
เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 636,511                629,673                636,511                629,673                
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน 1,077,449             910,437                1,077,449             910,437                
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 812,268,093         1,032,725,108      809,972,408         1,030,569,757      
หัก: คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12.2 (113,989,218)       (169,569,611)       (113,644,866)       (169,246,308)       
ก ำไรส ำหรบังวด 698,278,875         863,155,497         696,327,542         861,323,449         
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสรจ็อ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั:
   ก าไรจากการวัดมูลคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย 2,478,996,250      2,400,579,315      2,478,996,250      2,400,579,315      
   หัก: ภาษีเงินได้ 12.2 (495,799,250)       (480,115,863)       (495,799,250)       (480,115,863)       
   รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,983,197,000      1,920,463,452      1,983,197,000      1,920,463,452      
ก ำไรเบ็ดเสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด 1,983,197,000      1,920,463,452      1,983,197,000      1,920,463,452      
ก ำไรเบ็ดเสรจ็รวมส ำหรบังวด 2,681,475,875      2,783,618,949      2,679,524,542      2,781,786,901      
ก ำไรต่อหุ้น:
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
   ก าไรส าหรับงวด 18 6.56 8.11 6.54 8.09

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2558 และ 2557

งบการเงิน
(หน่วย: บาท)



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บรษัิท กรงุเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
ก ำไรหรอืขำดทุน:
รำยได้
เบ้ียประกนัภัยท่ีถอืเป็นรายได้สุทธิ 19, 24 8,406,551,240      8,090,480,008      8,406,551,240      8,090,480,008      
รายได้คา่จ้างและคา่บ าเหน็จ 24 785,233,828         788,900,385         785,233,828         788,900,385         
รวมรำยได้ 9,191,785,068      8,879,380,393      9,191,785,068      8,879,380,393      
ค่ำใช้จ่ำย
การรับประกนัภัย
   คา่สินไหมทดแทนและคา่ใชจ่้ายในการ
      จัดการคา่สินไหมทดแทน 24 4,362,223,976      4,288,817,537      4,362,223,976      4,288,817,537      
   คา่จ้างและคา่บ าเหน็จ 24 1,620,281,900      1,665,397,742      1,620,281,900      1,665,397,742      
   คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภัยอ่ืน 24 1,339,137,775      1,083,048,528      1,339,137,775      1,083,048,528      
   เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากดั 24 25,331,488           21,868,894           25,331,488           21,868,894           
คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 17, 24 717,669,163         560,983,922         717,669,163         560,983,922         
รวมค่ำใช้จ่ำยกำรรบัประกันภัย 8,064,644,302      7,620,116,623      8,064,644,302      7,620,116,623      
ก ำไรจำกกำรรบัประกันภัย 1,127,140,766      1,259,263,770      1,127,140,766      1,259,263,770      
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 19 939,127,238         861,380,628         939,127,238         861,380,628         
ก าไรจากเงินลงทุน 19,982,138           21,976,450           19,982,138           21,976,450           
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
   ซ่ึงแสดงตามวิธีส่วนได้เสีย 9.2 6,121,344             5,133,128             -                            -                            
รายได้อ่ืน 19 111,526,850         115,842,193         111,526,850         115,842,193         
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 2,203,898,336      2,263,596,169      2,197,776,992      2,258,463,041      
เงินสมทบส านักงานคณะกรรมการก ากบัและ
   ส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย 25,347,719           24,915,890           25,347,719           24,915,890           
เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภัย 27,934,649           27,394,862           27,934,649           27,394,862           
เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 2,067,877             1,785,216             2,067,877             1,785,216             
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน 2,963,883             2,872,977             2,963,883             2,872,977             
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 2,145,584,208      2,206,627,224      2,139,462,864      2,201,494,096      
หัก: คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12.2 (289,554,155)       (304,531,197)       (288,635,954)       (303,761,227)       
ก ำไรส ำหรบังวด 1,856,030,053      1,902,096,027      1,850,826,910      1,897,732,869      
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสรจ็อ่ืน: -                        -                        
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั:
   ก าไรจากการวัดมูลคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย 7,288,622,264      7,460,704,388      7,288,622,264      7,460,704,388      
   หัก: ภาษีเงินได้ 12.2 (1,457,724,453)    (1,492,140,878)    (1,457,724,453)    (1,492,140,878)    
   รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ 5,830,897,811      5,968,563,510      5,830,897,811      5,968,563,510      
ก ำไรเบ็ดเสรจ็อ่ืนส ำหรบังวด 5,830,897,811      5,968,563,510      5,830,897,811      5,968,563,510      
ก ำไรเบ็ดเสรจ็รวมส ำหรบังวด 7,686,927,864      7,870,659,537      7,681,724,721      7,866,296,379      
ก ำไรต่อหุ้น:
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
   ก าไรส าหรับงวด 18 17.43 17.87 17.38 17.82

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2558 และ 2557
(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ
งบการเงิน

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

เบ้ียประกนัภัยรับจากการประกนัภัยโดยตรง 12,077,104,537    11,813,838,586    12,077,104,537    11,813,838,586    
เงินรับ (จ่าย) จากการประกนัภัยต่อ (1,352,409,645)    34,151,050           (1,352,409,645)    34,151,050           
คา่สินไหมทดแทนจากการรับประกนัภัยโดยตรง (5,238,435,624)    (5,568,975,322)    (5,238,435,624)    (5,568,975,322)    
คา่จ้างและคา่บ าเหน็จจากการรับประกนัภัยโดยตรง (1,592,684,684)    (1,625,323,738)    (1,592,684,684)    (1,625,323,738)    
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภัยอ่ืน (1,587,562,878)    (1,329,453,917)    (1,587,562,878)    (1,329,453,917)    
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 929,774,160         858,358,813         929,774,160         858,358,813         
รายได้อ่ืน 111,196,512         114,030,340         111,196,512         114,030,340         
คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน (677,039,466)       (666,366,359)       (677,039,466)       (666,366,359)       
ภาษีเงินได้ (221,579,008)       (122,113,744)       (221,579,008)       (122,113,744)       
เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 2,448,363,904      3,508,145,709      2,448,363,904      3,508,145,709      
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 491,848,823         1,998,568,830      491,848,823         1,998,568,830      
   เงินให้กู้ยืม 516,060,640         819,652,636         516,060,640         819,652,636         
   เงินฝากสถาบันการเงิน 5,711,802,104      3,625,596,100      5,711,802,104      3,625,596,100      
   ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ 835,671                2,031,360             835,671                2,031,360             
เงินสดได้มาจากกจิกรรมลงทุน 6,720,547,238      6,445,848,926      6,720,547,238      6,445,848,926      
กระแสเงินสดใชไ้ป
   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (825,274,782)       (1,617,685,377)    (825,274,782)       (1,617,685,377)    
   เงินให้กู้ยืม (467,307,412)       (824,758,294)       (467,307,412)       (824,758,294)       
   เงินลงทุนในบริษัทร่วม (32,139,000)          -                            (32,139,000)          -                            
   เงินฝากสถาบันการเงิน (6,461,992,200)    (6,419,303,555)    (6,461,992,200)    (6,419,303,555)    
   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (47,855,186)          (44,001,275)          (47,855,186)          (44,001,275)          
   สิทธิการเชา่ท่ีดิน -                            (5,400,000)            -                            (5,400,000)            
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (175,344,276)       (231,969,383)       (175,344,276)       (231,969,383)       
เงินสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (8,009,912,856)    (9,143,117,884)    (8,009,912,856)    (9,143,117,884)    
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,289,365,618)    (2,697,268,958)    (1,289,365,618)    (2,697,268,958)    
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินปันผลจ่ายผู้ถอืหุน้ 20.2 (984,846,950)       (870,772,500)       (984,846,950)       (870,772,500)       
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงิน (984,846,950)       (870,772,500)       (984,846,950)       (870,772,500)       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 174,151,336         (59,895,749)          174,151,336         (59,895,749)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 304,421,926         517,513,401         304,421,926         517,513,401         
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันส้ินงวด 478,573,262         457,617,652         478,573,262         457,617,652         

-                            -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

งบการเงิน
ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2558 และ 2557
(หน่วย: บาท)

บรษัิท กรงุเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)



บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)

 (หนว่ย: บาท)

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ
สว่นเกินทนุ

จากการวัดมูลค่า
ทนุเรือนหุ้นออกจ าหนา่ย สว่นเกิน เงินลงทนุเผ่ือขาย - 

หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ส ารองตามกฎหมาย ส ารองอ่ืน ยังไม่ได้จัดสรร สทุธิจากภาษีเงินได้ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557 760,500,000            1,442,500,000         76,050,000              3,100,000,000         2,528,207,100         13,765,761,514       21,673,018,614       
ก าไรส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              1,902,096,027         -                              1,902,096,027         
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืน -                              -                              -                              -                              -                              5,968,563,510         5,968,563,510         
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              1,902,096,027         5,968,563,510         7,870,659,537         
หุ้นปนัผลจ่าย 16, 20.1 304,200,000            -                              -                              -                              (304,200,000)           -                              -                              
โอนไปส ารองตามกฎหมาย 16 -                              -                              30,420,000              -                              (30,420,000)             -                              -                              
เงินปนัผลจ่าย 20.2 -                              -                              -                              -                              (870,772,500)           -                              (870,772,500)           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 1,064,700,000         1,442,500,000         106,470,000            3,100,000,000         3,224,910,627         19,734,325,024       28,672,905,651       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558 1,064,700,000         1,442,500,000         106,470,000            3,100,000,000         3,335,768,964         18,921,914,375       27,971,353,339       
ก าไรส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              1,856,030,053         -                              1,856,030,053         
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืน -                              -                              -                              -                              -                              5,830,897,811         5,830,897,811         
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              1,856,030,053         5,830,897,811         7,686,927,864         
เงินปนัผลจ่าย 20.2 -                              -                              -                              -                              (984,847,500)           -                              (984,847,500)           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 1,064,700,000         1,442,500,000         106,470,000            3,100,000,000         4,206,951,517         24,752,812,186       34,673,433,703       

-                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

ก าไรสะสม
จัดสรรแล้ว

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2558 และ 2557

งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทนุตำมวิธีส่วนได้เสีย



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน)

 (หนว่ย: บาท)

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ
สว่นเกินทนุ

จากการวัดมูลค่า
ทนุเรือนหุ้นที่ออกจ าหนา่ย สว่นเกิน เงินลงทนุเผ่ือขาย - 

หมายเหตุ และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ส ารองตามกฎหมาย ส ารองอ่ืน ยังไม่ได้จัดสรร สทุธิจากภาษีเงินได้ รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557 760,500,000                   1,442,500,000     76,050,000            3,100,000,000       2,492,639,648       13,765,761,514                 21,637,451,162        
ก าไรส าหรับงวด -                                      -                          -                            -                            1,897,732,869       -                                        1,897,732,869          
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืน -                                      -                          -                            -                            -                            5,968,563,510                   5,968,563,510          
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                      -                          -                            -                            1,897,732,869       5,968,563,510                   7,866,296,379          
หุ้นปนัผลจ่าย 16, 20.1 304,200,000                   -                          -                            -                            (304,200,000)         -                                        -                               
โอนไปส ารองตามกฎหมาย 16 -                                      -                          30,420,000            -                            (30,420,000)           -                                        -                               
เงินปนัผลจ่าย 20.2 -                                      -                          -                            -                            (870,772,500)         -                                        (870,772,500)            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 1,064,700,000                 1,442,500,000     106,470,000          3,100,000,000       3,184,980,017       19,734,325,024                 28,632,975,041        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558 1,064,700,000                 1,442,500,000     106,470,000          3,100,000,000       3,291,024,814       18,921,914,375                 27,926,609,189        
ก าไรส าหรับงวด -                                      -                          -                            -                            1,850,826,910       -                                        1,850,826,910          
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืน -                                      -                          -                            -                            -                            5,830,897,811                   5,830,897,811          
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                      -                          -                            -                            1,850,826,910       5,830,897,811                   7,681,724,721          
เงินปนัผลจ่าย 20.2 -                                      -                          -                            -                            (984,847,500)         -                                        (984,847,500)            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 1,064,700,000                 1,442,500,000     106,470,000          3,100,000,000       4,157,004,224       24,752,812,186                 34,623,486,410        

-                                      -                          -                            -                            -                            -                                        -                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

ก าไรสะสม
จัดสรรแล้ว

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2558 และ 2557

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



 

 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
สำรบัญหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2558 และ 2557 
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บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2558 และ 2557 

1. ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ดังกล่าวถือหุ้นในบริษัทฯในอัตราร้อยละ 9.97 ของหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายและช าระแล้วของบริษัทฯ ธุรกิจ
หลักของบริษัทฯคือการรับประกันวินาศภัย โดยบริษัทฯมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 25 อาคาร
กรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ บางรัก กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล 
และข้อก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยลงวันที่ 27 พฤษภาคม 
2553 โดยบริษัทฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้แสดงรายการในงบ
แสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และงบกระแส
เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีที่น าเสนอคร้ังล่าสุด ดังนั้น   
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ข้อมูลที่น าเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผู้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ควบคู่
ไปกับงบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

2.2  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 บริษัทฯได้จัดท างบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน 
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2.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

 บริษัทฯได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับใหม่           
ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เร่ิมในหรือหลังวันที่                       
1 มกราคม 2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินในคร้ังนี้ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศัพท์ การตีความและการให้แนว
ปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญ
ต่องบการเงิน อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับเป็นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลงหลักการส าคัญซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้  

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ก าหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการ
เลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในก าไรขาดทุน หรือในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในก าไร
ขาดทุนก็ได้   

 เดิมบริษัทฯเลือกรับรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนและในงวดปัจจุบันบริษัทฯได้เปลี่ยนแปลงการรับรู้รายการดังกล่าวเป็นรับรู้
ทันทีในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน อย่างไรก็ดี ไม่มีการปรับปรุงรายการย้อนหลังงบการเงินงวด
ก่อนที่น ามาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเนื่องจากก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยในงวดก่อนมีจ านวนที่ไม่เป็นสาระส าคัญ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท างบการเงินรวม โดยใช้
แทนเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีส าหรับงบการเงินรวมที่เดิมก าหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 
เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการ
พิจารณาว่าผู้ลงทุนมีอ านาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถือว่าตน
ควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้า
ไปลงทุน และตนสามารถใช้อ านาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้น
ได้ ถึงแม้ว่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ตาม การ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญน้ีส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษัทฯมีอ านาจ
ควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือไม่และจะต้องน าบริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจัดท างบการเงินรวมบ้าง 

 การเปลี่ยนแปลงหลักการตามมาตรฐานฉบับนีไ้ม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี ้
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น  

 มาตรฐานฉบับนี้ก าหนดเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย             
การร่วมการงาน บริษัทร่วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว  

 มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินนี ้ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มาตรฐานฉบับนี้ก าหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการ          
วัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อก าหนด
ของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอ่ืน กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้และ
ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใช้มาตรฐานน้ี  

 มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินนี ้

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ 

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 
2558) จ านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น
เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคัญต่องบการเงินเมื่อน ามาถือปฏิบัติ ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังต่อไปนี้ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เร่ือง สัญญาประกันภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดรายงานทางการเงินส าหรับสัญญา
ประกันภัยที่ออกโดยกิจการใดๆ จนกว่าโครงการระยะที่สองของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกี่ยวกับสัญญาประกันภัยจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้มาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้มีข้อก าหนดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลโดยระบุและอธิบายถึงจ านวนเงินที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาประกันภัยในงบการเงินของผู้รับ
ประกันภัยและไม่อนุญาตให้มีการบันทึกส ารองค่าสินไหมทดแทนที่อาจจะเกิดขึ้นส าหรับเหตุการณ์ที่
ยังมิได้เกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และก าหนดให้มีการทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน
จากสัญญาประกันภัยที่บันทึกแล้วและการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ประกันภัย ทั้งนี้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว มีการยกเว้นข้อก าหนดบางประการที่ก าหนดให้ผู้รับประกันภัย
ปฏิบัติในมาตรฐานการรายงานฉบับอ่ืนเป็นการชั่วคราว ซึ่งรวมถึงข้อก าหนดที่ให้ผู้รับประกันภัย
พิจารณากรอบในการเลือกนโยบายบัญชีส าหรับสัญญาประกันภัย  

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินส าหรับปีที่เร่ิมใช้และยังไม่
สามารถสรุปผลได้ในขณะนี้ 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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3. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

 งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงิน
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน ามาตรฐาน
ฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อที่ 2.3 (ก) 

4. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557 
   
เงินสด 2,848,098 2,734,655 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก าหนดระยะเวลาจ่ายคืน 115,723,808 101,636,008 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือสิ้นก าหนดระยะเวลา 7,898,253,634 6,988,113,446 
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 8,016,825,540 7,092,484,109 
หัก:  เงินฝากธนาคารที่มีระยะเวลาครบก าหนดเกินกว่า    
  3 เดือนนับแต่วันที่ได้มา (7,488,252,278) (6,738,062,183) 
 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ ากัดในการใช้ (50,000,000) (50,000,000) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 478,573,262 304,421,926 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯได้น าเงินฝากประจ าธนาคารจ านวน 50 ล้านบาท 
ไปวางค้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจ ามีอัตราดอกเบี้ย
ระหว่างร้อยละ 0.38 ถึง 3.50 ต่อปี 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

5 

5. เบี้ยประกันภัยค้ำงรับ 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยค้างรับโดยจ าแนกอายุตาม
เงินต้นที่ค้างช าระนับตั้งแต่วันครบก าหนดช าระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัยแสดงได้ดังนี้  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2558 

 จากผู้เอา จากตัวแทนและ จากการรับ  
 ประกันภัย นายหน้าประกันภัย ประกันภัยต่อ รวม 

     
ยังไม่ถึงก าหนดรับช าระ 186,193,871 818,700,886 25,174,407 1,030,069,164 
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน 97,238,025 123,443,941 6,970,779 227,652,745 
ค้างรับ 31 - 60  วัน 44,689,117 107,763,010 8,958,542 161,410,669 
ค้างรับ 61 - 90 วัน 26,046,413 36,809,917 (2,745,006) 60,111,324 
ค้างรับ 91 วัน - 1 ปี 34,466,905 60,767,430 12,580,648 107,814,983 
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี 2,909,244 25,182,133 4,360,189 32,451,566 

รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ 391,543,575 1,172,667,317 55,299,559 1,619,510,451 
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,909,244) (25,182,133) (3,841,176) (31,932,553) 

เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ 388,634,331 1,147,485,184 51,458,383 1,587,577,898 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2557 

 จากผู้เอา จากตัวแทนและ จากการรับ  
 ประกันภัย นายหน้าประกันภัย ประกันภัยต่อ รวม 

     
ยังไม่ถึงก าหนดรับช าระ 710,335,200 1,104,439,240 50,223,887 1,864,998,327 
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน 111,367,201 91,591,246 5,318,269 208,276,716 
ค้างรับ 31 - 60  วัน 57,992,825 57,309,769 5,444,567 120,747,161 
ค้างรับ 61 - 90 วัน 29,119,331 26,855,461 7,434,044 63,408,836 
ค้างรับ 91 วัน - 1 ปี 17,345,556 113,533,364 15,285,706 146,164,626 
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี 14,387,615 16,545,203 900,983 31,833,801 

รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ 940,547,728 1,410,274,283 84,607,456 2,435,429,467 
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,255,334) (16,506,523) (778,333) (22,540,190) 

เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ 935,292,394 1,393,767,760 83,829,123 2,412,889,277 

 ส าหรับเบี้ยประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า บริษัทฯได้ก าหนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ที่เกินกว่าก าหนดรับช าระ บริษัทฯได้ด า เนินการ
ตามกฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็นกรณีไป 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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6. สินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อ  

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557 
   
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ 38,871,507 58,962,146 
เงินค้างรับเก่ียวกับการประกันภัยต่อ 393,706,246 489,364,616 
ส ารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ 5,011,828,327 6,320,870,759 
รวมสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 5,444,406,080 6,869,197,521 
หัก:  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ   

เงินค้างรับเก่ียวกับการประกันภัยต่อ (324,537,473) (248,874,305) 
ส ารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ (52,841,899) (128,472,552) 

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ 5,067,026,708 6,491,850,664 

 ส ารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 
รวมส ารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อที่เกิดจากอุทกภัยในปี 2554 จ านวนประมาณ 
210.8 ล้านบาท และ 1,442.1 ล้านบาท ตามล าดับ 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 ยอดคงเหลือของเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อโดย
จ าแนกอายุตามเงินต้นที่ค้างช าระแสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557 
   
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา  12 เดือน 137,519,335 257,466,345 
ค้างรับเป็นระยะเวลา 1 - 2  ป ี 165,711,863 169,783,456 
ค้างรับเกินกว่า 2 ปี 90,475,048 62,114,815 
รวมเงินค้างรับเก่ียวกับการประกันภัยต่อ 393,706,246 489,364,616 
หัก: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (324,537,473) (248,874,305) 

เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ - สุทธิ 69,168,773 240,490,311 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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7. เงินลงทุนในหลักทรัพย์  

7.1 จ ำแนกตำมประเภทกำรลงทุน 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557 

 ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทุนเผ่ือขำย     
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,462,317,851 1,498,323,378 1,664,799,429 1,698,214,830 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1,119,855,496 1,155,670,676 910,240,134 934,139,508 
หุ้นทุน 4,164,063,629 34,922,565,327 4,293,108,528 27,798,596,789 
หน่วยลงทุน 2,048,397,324 2,157,944,762 1,551,261,324 1,639,390,203 
อ่ืนๆ - 1,145,390 4,286,870 5,747,924 

รวม 8,794,634,300 39,735,649,533 8,423,696,285 32,076,089,254 
บวก: ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 30,941,015,233 - 23,652,392,969 - 

รวมเงินลงทุนเผ่ือขำย  39,735,649,533 39,735,649,533 32,076,089,254 32,076,089,254 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนด     
เงินฝากธนาคาร 7,538,252,279  6,788,062,183  
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนด 7,538,252,279  6,788,062,183  
เงินลงทุนทั่วไป     
หุ้นทุนในประเทศ 483,681,140  483,681,140  
หุ้นทุนต่างประเทศ 166,120,034  166,120,034  
รวม 649,801,174  649,801,174  
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (105,656,160)  (83,226,160)  
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธ ิ 544,145,014  566,575,014  



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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7.2 จ ำแนกตำมระยะเวลำคงเหลือของตรำสำรหนี ้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 เงินลงทุนในตราสารหนี้ มีระยะเวลาคงเหลือดังนี ้

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2558 

 ครบก าหนด 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงินลงทุนเผ่ือขำย     
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 435,148,438 1,027,169,413 - 1,462,317,851 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 50,000,000 989,855,496 80,000,000 1,119,855,496 

รวม 485,148,438 2,017,024,909 80,000,000 2,582,173,347 
บวก: ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 2,501,530 68,502,229 816,948 71,820,707 

รวมเงินลงทุนเผ่ือขำย  487,649,968 2,085,527,138 80,816,948 2,653,994,054 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนด     
เงินฝากธนาคาร 7,538,252,279 - - 7,538,252,279 

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนด 7,538,252,279 - - 7,538,252,279 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2557 

 ครบก าหนด 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 

เงินลงทุนเผ่ือขำย     
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 485,083,559 1,179,715,870 - 1,664,799,429 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน - 910,240,134 - 910,240,134 

รวม 485,083,559 2,089,956,004 - 2,575,039,563 
บวก: ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 3,903,588 53,411,187 - 57,314,775 

รวมเงินลงทุนเผ่ือขำย  488,987,147 2,143,367,191 - 2,632,354,338 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนด     
เงินฝากธนาคาร 6,598,062,183 190,000,000 - 6,788,062,183 

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนด 6,598,062,183 190,000,000 - 6,788,062,183 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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7.3 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ - ส่วนเกินทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย 

(หน่วย: บาท) 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดเก้าเดือน        
สิ้นสุดวันที่                        

30 กันยายน 2558 

ส าหรับปี                                 
สิ้นสุดวันที่                             

31 ธันวาคม 2557 
   
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันต้นงวด 23,652,392,969 17,207,201,893 
ตีมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มระหว่างงวด 7,292,309,773 6,481,429,189 
โอนก าไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขายระหว่างงวดไปรับรู้ใน 
ส่วนของก าไรหรือขาดทุน (3,687,509) (36,238,113) 

ส่วนเกินกว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันสิ้นงวด 30,941,015,233 23,652,392,969 
หัก: ภาษีเงินได้ (6,188,203,047) (4,730,478,594) 
ส่วนเกินกว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจาก               
ภาษีเงินได้ 24,752,812,186 18,921,914,375 

7.4 เงินลงทุนท่ีติดภำระผูกพัน 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจ านวน 198.4 ล้านบาท 
และ 186.2 ล้านบาท ตามล าดับ ได้ถูกน าไปเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติบางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ 

 นอกจากนั้นแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯได้น าเงินลงทุนบางส่วนซึ่งมีมูลค่า
ยุติธรรมจ านวน 1,419.3 ล้านบาท และ 1,450.9 ล้านบาท ตามล าดับ ไปวางเป็นหลักทรัพย์ไว้กับนายทะเบียน
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อที่ 21 และ 22 
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8. เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้ำงรับ 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 มูลค่าของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ จ าแนกตาม
ระยะเวลาค้างช าระดังนี ้

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2558 

 ทรัพย์สินจ านองเป็นประกัน อื่น ๆ รวม 

ระยะเวลาค้างช าระ เงินต้น 
ดอกเบี้ย              
ค้างรับ เงินต้น 

ดอกเบี้ย                    
ค้างรับ เงินต้น 

ดอกเบี้ย                   
ค้างรับ รวม 

        
ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 1,805,525,056 4,193,712 3,228,193 - 1,808,753,249 4,193,712 1,812,946,961 
เกินก าหนดช าระ         
 น้อยกว่า 3 เดือน 4,916,755 5,773,933 - - 4,916,755 5,773,933 10,690,688 
 3 - 6 เดือน 470,224 1,452,471 - - 470,224 1,452,471 1,922,695 
 7 - 12 เดือน 8,357,284 367,930 - - 8,357,284 367,930 8,725,214 

 มากกว่า 12 เดือน 22,265,726 2,609,882 - - 22,265,726 2,609,882 24,875,608 

รวม 1,841,535,045 14,397,928 3,228,193 - 1,844,763,238 14,397,928 1,859,161,166 

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,178,136) - - - (1,178,136) - (1,178,136) 

เงินให้กู้ยืมและ        

 ดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ 1,840,356,909 14,397,928 3,228,193 - 1,843,585,102 14,397,928(1) 1,857,983,030 

(1) แสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “รายได้จากการลงทุนค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2557 

 ทรัพย์สินจ านองเป็นประกัน อื่น ๆ รวม 

ระยะเวลาค้างช าระ เงินต้น 
ดอกเบี้ย                     
ค้างรับ เงินต้น 

ดอกเบี้ย                     
ค้างรับ เงินต้น 

ดอกเบี้ย                  
ค้างรับ รวม 

        
ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 1,858,199,939 382,705 4,621,456 - 1,862,821,395 382,705 1,863,204,100 
เกินก าหนดช าระ        
 น้อยกว่า 3 เดือน 6,440,156 53,414 - - 6,440,156 53,414 6,493,570 
 3 - 6 เดือน 1,989,190 31,748 - - 1,989,190 31,748 2,020,938 
 7 - 12 เดือน - - - - - - - 
 มากกว่า 12 เดือน 22,265,726 1,656,070 - - 22,265,726 1,656,070 23,921,796 

รวม 1,888,895,011 2,123,937 4,621,456 - 1,893,516,467 2,123,937 1,895,640,404 
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (796,960) - - - (796,960) - (796,960) 

เงินให้กู้ยืมและ        
 ดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ 1,888,098,051 2,123,937 4,621,456 - 1,892,719,507 2,123,937(1) 1,894,843,444 

(1) แสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “รายได้จากการลงทุนค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

11 

 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานแต่ละรายตามโครงการสวัสดิการบริษัทฯก าหนดวงเงินกู้ยืมกรณีบุคคลค้ าประกัน              
ไม่เกิน 450,000 บาท และกรณีมีหลักทรัพย์ค้ าประกันไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
4.0 ต่อปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานคงค้างเป็นจ านวนเงิน 41.6  
ล้านบาท และ 39.8 ล้านบาท ตามล าดับ 

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

9.1 รำยละเอียดของบริษัทร่วม 

   ทุนเรียกช าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 

ชื่อบริษัท 
ประเภท                  
กิจการ 

ประเทศที่             
จดทะเบียน 30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557 

30 กันยายน 
2558 

31 ธันวาคม 
2557 

       
Asia Insurance (Cambodia) Plc. รับประกันวินาศภัย กัมพูชา 7,000,000 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 
4,200,000        

เหรียญสหรัฐอเมริกา 
22.92 22.92 

Asian Insurance International  
   (Holding) Limited 

ลงทุนในบริษัทอ่ืน เบอร์มิวด้า 5,740,000        
เหรียญสหรัฐอเมริกา 

5,740,000          
เหรียญสหรัฐอเมริกา   

41.70 41.70 

Bangkok Insurance (Lao) 
Limited 

รับประกันวินาศภัย ลาว 2,000,000       
เหรียญสหรฐัอเมริกา 

- 
เหรียญสหรัฐอเมริกา   

45.00 - 

(หน่วย: บาท) 
ชื่อบริษัท มูลค่าเงินลงทุนที่แสดงตามวิธีส่วนได้เสีย มูลค่าเงินลงทุนที่แสดงตามวิธีราคาทุน 

 30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557 30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557 

     
Asia Insurance (Cambodia) Plc.  55,063,215 49,748,800 30,202,059 30,202,059 
Asian Insurance International (Holding) Limited 105,954,428 105,147,499 72,054,063 72,054,063 
Bangkok Insurance (Lao) Limited 32,139,000 - 32,139,000 - 

รวม 193,156,643 154,896,299 134,395,122 102,256,122 

9.2 ส่วนแบง่ก ำไร และเงินปันผลรับจำกบริษัทร่วม 
(หน่วย: บาท) 

ชื่อบริษัท ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่                         
30 กันยายน 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่                         
30 กันยายน 

 2558 2557 2558 2557 

     
Asia Insurance (Cambodia) Plc.  2,276,485 972,198 5,314,415 2,936,810 
Asian Insurance International (Holding) Limited 19,200 1,183,153 806,929 2,196,318 

Bangkok Insurance (Lao) Limited - - - - 

รวม 2,295,685 2,155,351 6,121,344 5,133,128 
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(หน่วย: บาท) 
ชื่อบริษัท เงินปันผลรับ  

 

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่                         
30 กันยายน 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่                         
30 กันยายน 

 2558 2557 2558 2557 

     
Asia Insurance (Cambodia) Plc.  - - - - 
Asian Insurance International (Holding) Limited - - - - 
Bangkok Insurance (Lao) Limited - - - - 

รวม - - - - 

9.3  ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม 

(หน่วย: ล้านบาท) 
   รายได้รวมส าหรับ ก าไรส าหรับ 

 สินทรัพย์รวม ณ วันท่ี หน้ีสินรวม ณ วันท่ี งวดเก้าเดือนส้ินสุด งวดเก้าเดือนส้ินสุด 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม วันท่ี 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน 

บริษัท 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

         
Asia Insurance (Cambodia) Plc. 348.5 291.6 53.7 46.7 70.6 47.0 24.5 12.8 
Asian Insurance International          
   (Holding) Limited 229.9 266.6 - - 2.6 5.5 2.1 5.3 
Bangkok Insurance (Lao) 

Limited 77.9 - 11.8 - 0.5 - (4.2) - 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 มูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย (ที่แสดงใน             
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย) บันทึกโดยอาศัยข้อมูลทางการเงินที่จัดท าโดยฝ่ายบริหาร
ของบริษัทร่วมซึ่งยังไม่มีการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทร่วม 

 บริษัทฯได้รับงบการเงินส าหรับปี 2557 ของ Asia Insurance (Cambodia) Plc. และ Asian Insurance International 
(Holding) Limited ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมดังกล่าว โดยผลการด าเนินงานตามงบ
การเงินดังกล่าวมีจ านวนที่ไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส าคัญกับข้อมูลทางการเงินที่จัดท าโดยฝ่ายบริหารของ
บริษัทร่วมที่ใช้ในการบันทึกส่วนได้เสียในปีดังกล่าว 

 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 บริษัทฯได้ลงทุนในหุ้นสามัญของ Bangkok Insurance (Lao) Limited จ านวน 
450,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 2 เหรียญสหรัฐอเมริกา ในราคารวมจ านวน 900,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 32.1 ล้านบาท คิดเป็นอัตรารอ้ยละ 45 ของทุนช าระแล้วของบริษัทดังกล่าว 
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10. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสียและ                      
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด
วันที่ 30 กันยายน 2558 

  
มูลค่าสุทธิตามบัญช ีณ วันที่ 1 มกราคม 2558 221,402,125 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (12,886,818) 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ีณ วันที่ 30 กันยายน 2558 208,515,307 

11. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที่ดิน อาคาร อาคารชุด 

เครื่องตกแต่ง 
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
ส านักงาน ยานพาหนะ งานระหว่างท า รวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี                                    
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 191,380,326 330,025,873 430,133 538,973,846 47,526,230 32,268,409 1,140,604,817 

ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน 1,985,243 9,043,883 - 115,861,791 43,268,120 48,043,340 218,202,377 
โอนเข้า (โอนออก) - - - 31,041,978 - (31,041,978) - 
จ าหน่ายระหว่างงวด -                    
มูลค่าสุทธิตามบัญชี - - - (36,437) (404,416) - (440,853) 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับงวด - (20,351,234) (151,396) (156,690,942) (18,833,552) - (196,027,124) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี                                                
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 193,365,569 318,718,522 278,737 529,150,236 71,556,382 49,269,771 1,162,339,217 
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12. สินทรัพย์/หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

12.1 สินทรัพย์/หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจากผลกระทบทางภาษีของรายการ
ดังต่อไปนี้ 

  (หน่วย: บาท) 

 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน                
ตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557 30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557 

     
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:     
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 21,131,232 16,645,232 21,131,232 16,645,232 
ส ารองเบี้ยประกันภัย 138,499,930 177,505,852 138,499,930 177,505,852 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังมิได้รับ
รายงาน  60,112,363 60,732,157 60,112,363 60,732,157 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน 489,961,700 500,742,728 489,961,700 500,742,728 
ส ารองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว 57,022,111 50,193,920 57,022,111 50,193,920 

อ่ืนๆ 13,808,565 11,572,351 13,808,565 11,572,351 

รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 780,535,901 817,392,240 780,535,901 817,392,240 

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:     
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 6,188,203,047 4,730,478,594 6,188,203,047 4,730,478,594 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 8,814,228 7,896,027 - - 

รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 6,197,017,275 4,738,374,621 6,188,203,047 4,730,478,594 
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12.2 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วันที่ 30 กันยายน  

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด               
วันที่ 30 กันยายน 

 2558 2557 2558 2557 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล (66,086,579) 19,754,677 (251,779,615) (82,686,401) 
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี:      
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ช่ัวคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (47,902,639) (189,324,288) (37,774,540) (221,844,796) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของก าไร
หรือขาดทุน (113,989,218) (169,569,611) (289,554,155) (304,531,197) 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วันที่ 30 กันยายน  

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด               
วันที่ 30 กันยายน 

 2558 2557 2558 2557 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล (66,086,579) 19,754,677 (251,779,615) (82,686,401) 
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี:      
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ช่ัวคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว (47,558,287) (189,000,985) (36,856,339) (221,074,826) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของก าไร
หรือขาดทุน (113,644,866) (169,246,308) (288,635,954) (303,761,227) 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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 รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณก าไรทางบัญชีส าหรับงวดสามเดือน
และเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 กับอัตราภาษีเงินได้ที่ใช้ สามารถแสดงได้ดังนี้  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                                
วันที่ 30 กันยายน 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด                                
วันที่ 30 กันยายน 

 2558 2557 2558 2557 

     
ก าไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 812,268,093 1,032,725,108 2,145,584,208 2,206,627,224 

อัตราภาษีเงินได้ 20% 20% 20% 20% 
จ านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ (162,453,619) (206,545,022) (429,116,842) (441,325,445) 
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายได้ที่ไม่ถือเป็น

รายได้ทางภาษีและค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็น
ค่าใช้จ่ายทางภาษี 48,349,616 36,867,644 139,326,619 136,539,513 

อื่น ๆ  114,785 107,767 (236,068) 254,735 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของก าไร
หรือขาดทุน (113,989,218) (169,569,611) (289,554,155) (304,531,197) 

 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                                
วันที่ 30 กันยายน 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด                                
วันที่ 30 กันยายน 

 2558 2557 2558 2557 

     
ก าไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 809,972,408 1,030,569,757 2,139,462,864 2,201,494,096 

อัตราภาษีเงินได้ 20% 20% 20% 20% 
จ านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ (161,994,482) (206,113,952) (427,892,573) (440,298,819) 
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายได้ที่ไม่ถือเป็น

รายได้ทางภาษีและค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็น
ค่าใช้จ่ายทางภาษี 48,349,616 36,867,644 139,326,619 136,539,513 

อื่น ๆ  - - (70,000) (1,921) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของก าไร
หรือขาดทุน (113,644,866) (169,246,308) (288,635,954) (303,761,227) 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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 จ านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวดสามเดือนและเก้า
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสดุ                                
วันที่ 30 กันยายน 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด                                
วันที่ 30 กันยายน 

 2558 2557 2558 2557 

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ:     
ตีมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มระหว่างงวด (496,576,744) (480,121,083) (1,458,461,955) (1,498,050,241) 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย

ระหว่างงวดที่โอนไปรับรู้ในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุน 777,494 5,220 737,502 5,909,363 

ภาษีเงินได้ที่แสดงในส่วนของก าไร (ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จอื่น (495,799,250) (480,115,863) (1,457,724,453) (1,492,140,878) 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                                

วันที่ 30 กันยายน 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด                                

วันที่ 30 กันยายน 
 2558 2557 2558 2557 

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ:     
ตีมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มระหว่างงวด (496,576,744) (480,121,083) (1,458,461,955) (1,498,050,241) 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย

ระหว่างงวดที่โอนไปรับรู้ในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุน 777,494 5,220 737,502 5,909,363 

ภาษีเงินได้ที่แสดงในส่วนของก าไร (ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จอื่น (495,799,250) (480,115,863) (1,457,724,453) (1,492,140,878) 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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13. เจ้ำหนี้บริษัทประกันภัยต่อ  

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557 
   
เบี้ยประกันภัยต่อค้างจ่าย 560,106,266 847,468,762 
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ 884,927,392 888,096,343 
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่ออ่ืน 157,508,701 419,645,982 
รวมเจ้าหน้ีบริษัทประกันภัยต่อ 1,602,542,359 2,155,211,087 

14. ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำย 

 (หน่วย: บาท) 

 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่                           

30 กันยายน 2558 

ส าหรับปี                         
สิ้นสุดวันที่                         

31 ธันวาคม 2557 
   
ยอดคงเหลือต้นงวด 8,031,188,380 12,829,596,028 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหม
ทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างงวด 5,396,432,103 5,602,985,978 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหม
ทดแทนจ่ายระหว่างงวด (6,579,801,314) (10,401,393,626) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 6,847,819,169 8,031,188,380 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ในฐานะผู้รับประกันภัยต่อมีส ารองค่าสินไหม
ทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายที่เกิดจากสัญญารับประกันภัยต่อจ านวน 683.6 ล้านบาทและ 951.4 
ล้านบาท ตามล าดับ 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
รวมส ารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจากอุทกภัยในปี 2554 จ านวนประมาณ 359.1 ล้านบาท และ 1,831.6 
ล้านบาท ตามล าดับ 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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15. ส ำรองเบี้ยประกันภัย 

15.1  ส ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้ 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเก้าเดือน

สิ้นสุดวันที่                           
30 กันยายน 2558 

ส าหรับปี                         
สิ้นสุดวันที่                         

31 ธันวาคม 2557 
   
ยอดคงเหลือต้นงวด 7,333,611,311 7,110,475,219 
เบี้ยประกันภัยรับส าหรับงวด 11,604,083,322 15,778,824,952 
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในงวดน้ี (11,877,686,928) (15,555,688,860) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 7,060,007,705 7,333,611,311 

15.2  ส ำรองควำมเสี่ยงภัยท่ียังไม่สิ้นสุด  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเก้าเดือน

สิ้นสุดวันที่                           
30 กันยายน 2558 

ส าหรับปี                         
สิ้นสุดวันที่                         

31 ธันวาคม 2557 
   
ยอดคงเหลือต้นงวด 4,320,555,423 4,164,840,729 
ประมาณการค่าสินไหมที่จะเกิดขึ้นในงวดน้ี 2,115,647,698 2,862,024,805 
ความเสี่ยงภัยที่หมดสิ้นไปแล้วในงวดน้ี (2,197,827,694) (2,706,310,111) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 4,238,375,427 4,320,555,423 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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16. ทุนเรือนหุ้น 

วันที่ 30 กันยายน 2557 ที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
ข้อที่ 20 มีดังนี ้

 จ านวนหุ้น จ านวนเงิน 
  บาท 
ยอดคงเหลือ 1 มกราคม 2557 76,050,000 760,500,000 
เพิ่มทุนจดทะเบียน ออกจ าหน่ายและช าระแล้ว                            
ในระหว่างงวด 30,420,000 304,200,000 

ยอดคงเหลือ 30 กันยายน 2557 106,470,000 1,064,700,000 

 ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทฯ ได้จัดสรรก าไรส าหรับงวดจ านวน 30.4 ล้านบาท
ไปเป็นส ารองตามกฎหมาย หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนส่วนเพิ่ม เน่ืองจากการจ่ายหุ้นปัน
ผลตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อที่ 20   

17. ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย                                                    

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 

30 กันยายน 
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 

30 กันยายน 
 2558 2557 2558 2557 
ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับ     
   ประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน 89,118,228 80,487,894 256,923,098 244,860,875 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่     
   ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย 96,425,350 64,298,957 284,234,243 247,721,832 
ค่าภาษีอากร 1,391,746 254,650 3,136,200 517,029 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 252,385 (6,475,979) 9,158,331 (84,114,679) 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น 61,751,803 59,008,815 164,217,291 151,998,865 
รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 248,939,512 197,574,337 717,669,163 560,983,922 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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18. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ค านวณโดยหาร
ก าไรส าหรับงวด(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่
ในระหว่างงวด 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ค านวณโดยหาร
ก าไรส าหรับงวด(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่
ในระหว่างงวด ซึ่งได้ปรับปรุงจ านวนหุ้นสามัญโดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วัน
เร่ิมต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน 

19. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

19.1 ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรายการบริษัทฯค านึงถึงเนื้อหาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 

 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้ 

รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทกิจการ ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สถาบันการเงิน การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จ ากัด (มหาชน) เครื่องใช้ไฟฟ้า การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) เครื่องใช้ไฟฟ้า การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) ประกันภัย การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ประกันชีวิต การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนในบริษัท 

ที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทดังกล่าว 
บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากัด (มหาชน) การแพทย์ การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ประกันชีวิต การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท บางกอกกล๊าส จ ากัด บรรจุภัณฑ์ การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท สรชัยวิวัฒน์ จ ากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จ ากัด บริการเฉพาะกิจ การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท บางปะอิน กอล์ฟ จ ากัด บันเทิงและสันทนาการ การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จ ากัด ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จ ากัด ธุรกิจเงินทุน การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท เอเชียเสริมกิจ จ ากัด ธุรกิจเงินทุน การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) พลังงานและ

สาธารณูปโภค 
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
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รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทกิจการ ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 
บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ากัด (มหาชน) หลักทรัพย์ การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท ขนส่งน้ ามันทางท่อ จ ากัด พลังงานและ

สาธารณูปโภค 
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 

บริษัท ไทยอินโด คอร์ดซ่า จ ากัด ผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้า การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จ ากัด ประกันวินาศภัย การถือหุ้น 
Asia Insurance (Investments) Limited ลงทุนในบริษัทอื่น การถือหุ้น 
Asia Insurance (Cambodia) Plc. ประกันวินาศภัย เป็นบริษัทร่วม 
Asian Insurance International (Holding) Limited ลงทุนในบริษัทอื่น เป็นบริษัทร่วม 
Bangkok Insurance (Lao) Limited ประกันวินาศภัย เป็นบริษัทร่วม 
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) หลักทรัพย์ บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

19.2 รำยกำรท่ีส ำคัญกับกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีรายการที่ส าคัญกับ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลง
กันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุป
ได้ดังนี้  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย                                                    

และงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดเก้าเดือน  
 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน นโยบายการก าหนดราคา 

 2558 2557 2558 2557  
      
เบี้ยประกันภัยรับ(1) 74,820 69,245 216,145 175,092 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย 
เบี้ยประกันภัยต่อ(1) 69,943 80,862 246,919 263,493 เป็นปกติทางการค้าของการประกันภัยต่อตามประเภท

ของการประกันภัยและสัญญาประกันต่อ 
ดอกเบี้ยรับ(2) 29,267 16,771 97,151 52,481 อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ให้กับลูกค้าทั่วไป 
เงินปันผลรบั(2) 194,306 145,311 549,100 485,490 ตามที่ประกาศจ่าย 
ค่าเช่ารับ(3)                           711 609 2,133 1,028 อัตราเดียวกับที่บริษัทฯคิดกับลูกค้าทั่วไป 

(1) แสดงอยู่ในรายการ “เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ” ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(2)แสดงอยู่ในรายการ “รายได้จากการลงทุนสุทธิ” ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(3)แสดงอยู่ในรายการ “รายได้อื่น” ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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19.3 ยอดคงค้ำงระหว่ำงกัน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 ยอดคงค้างที่ส าคัญระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
สรุปได้ดังนี ้

  (หน่วย: พันบาท) 
  งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย                          

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557 

 

 ราคาทุน 
มูลค่า
ยุติธรรม ราคาทุน 

มูลค่า
ยุติธรรม 

      
รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน      
เงินลงทุนเผื่อขาย      
 หุ้นทุน  3,419,025 33,443,947 3,419,025 26,120,933 
 หุ้นกู ้  200,000 209,354 200,000 207,994 

 

  (หน่วย: พันบาท) 

  

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน                            
ตามวิธีส่วนได้เสียและ                                       
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557 

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน    
เงินลงทุนทั่วไป - หุ้นทุน  591,935 528,987 
เงินฝากสถาบันการเงิน  4,578,597 3,633,537 
เงินให้กู้ยืม  259,578 259,978 
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างรับ (รวมอยู่ในรายได้จากการลงทุนค้างรับ)  2,461 287 
เบี้ยประกันภัยค้างรับ  51,305 15,308 
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ    
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ  3,939 4,494 
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ  9,482 59,353 

เงินมัดจ าและค่าสมาชิกกอล์ฟ (รวมอยู่ในสินทรัพย์อื่น)  38,362 38,626 
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ    
เบี้ยประกันภัยต่อค้างจ่าย  89,051 122,746 
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ  140,599 141,146 
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ  42,334 18,372 

ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย  9 4,241 
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน  11,778 17,564 
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ (รวมอยู่ในหนี้สินอื่น)  - 4,900 
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19.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำคัญ 

ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่
ให้แก่กรรมการและผู้บริหารส าคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
  งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตาม                          

วิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2558 2557 

     
ผลประโยชน์ระยะสั้น   71.4 66.8 
ผลประโยชน์ระยะยาว   4.8 3.9 
รวม   76.2 70.7 

20. หุ้นปันผลและเงินปันผลจ่ำย 

20.1 หุ้นปันผล 

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่  21 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินจากบัญชีก าไร
สะสมไปเป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 304.2 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 30.4 ล้านหุ้น เพื่อจ่ายเป็น
หุ้นปันผลโดยหุ้นสามัญเมื่อบริษัทฯด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนเรียบร้อยแล้ว ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้น
ปันผลในราคาหุ้นละ 10 บาท ตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาท ในกรณีมีเศษหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลใน
ส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินให้กับผู้ถือหุ้นอัตราหุ้นละ 4 บาท หากมีหุ้นส่วนที่เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลให้
เสนอขายแก่ “กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กลุ่มบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว”  
ในราคาหุ้นละ 10 บาท 
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20.2 เงินปันผลจ่ำย 

 เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 มีดังนี ้

 
อนุมัติโดย 

จ านวน 
เงินปันผลรวม 

จ านวน 
เงินปันผลต่อหุ้น 

  (ล้านบาท) (บาท) 
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 มติที่ประชุมคณะกรรมการ    
   ส าหรับปี 2558    ครั้งที่ 3/58 เมื่อวันที่    
    14 สิงหาคม 2558 292.8 2.75 
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 มติที่ประชุมคณะกรรมการ    
   ส าหรับปี 2558    ครั้งที่ 2/58 เมื่อวันที่    
    15 พฤษภาคม 2558 292.8 2.75 
เงินปันผลประจ าปีส าหรับปี 2557 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น   
    ประจ าปีครั้งที่ 22   
    เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 399.2 3.75 

รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างงวด 2558  984.8  

 
 

อนุมัติโดย 
จ านวน 

เงินปันผลรวม 
จ านวน 

เงินปันผลต่อหุ้น 

  (ล้านบาท) (บาท) 
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 มติที่ประชุมคณะกรรมการ    
   ส าหรับปี 2557    ครั้งที่ 3/57 เมื่อวันที่    
    13 สิงหาคม 2557 292.8 2.75 
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 มติที่ประชุมคณะกรรมการ    
   ส าหรับปี 2557    ครั้งที่ 2/57 เมื่อวันที่    
    14 พฤษภาคม 2557 292.8 2.75 
เงินปันผลประจ าปีส าหรับปี 2556 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น   
    ประจ าปีครั้งที่ 21   
    เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 285.2 3.75 
รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างงวด 2557  870.8  
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21. หลักทรัพย์ประกันวำงไว้กับนำยทะเบียน 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯได้วางหลักทรัพย์ประกันไว้กับนายทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ดังนี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย                                           

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557 

 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 

     
พันธบัตรรัฐบาล 14.0 15.2 14.0 15.2 

22. ทรัพย์สินท่ีจัดสรรไว้เป็นเงินส ำรองวำงไว้กับนำยทะเบียน 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯได้วางหลักทรัพย์ไว้เป็นเงินส ารองประกันภัยกับ
นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย                                           

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557 

 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม 

     
หุ้นสามัญ 35.1 153.5 35.1 185.2 
พันธบัตรรัฐบาล 1,021.0 1,041.2 1,021.0 1,042.5 
หุ้นกู ้ 200.0 209.4 200.0 208.0 

รวม 1,256.1 1,404.1 1,256.1 1,435.7 
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23. ภำระผูกพันและหนี้สินท่ีอำจจะเกิดขึ้น 

23.1 ภำระผูกพันสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษัทฯได้ท าสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินและพื้นที่ในอาคาร อายุของสัญญาเช่ามีระยะเวลา 33 ปี 
ส าหรับการเช่าที่ดินและ มากกว่า 3 ปีส าหรับการเช่าพื้นที่ในอาคาร 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น 
ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
ภายใน 30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557 

   
ภายใน 1 ปี 22 22 
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 94 93 
เกินกว่า 5 ปี 195 195 

23.2 หนังสือค้ ำประกันธนำคำร 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีหนังสือค้ าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนาม
บริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจ านวน 1.4 ล้านบาท และ 5.2 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทาง
ปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ 

23.3 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีคดถีูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจ านวนประมาณ 
3,089.4 ล้านบาท และ 3,262.9 ล้านบาท ตามล าดับ จากการเป็นผู้รับประกันภัย ซึ่งผลของการพิจารณาคดี
ดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด โดยความรับผิดของบริษัทฯจ ากัดอยู่ที่มูลค่าที่ต่ ากว่าของทุนประกันหรือทุนทรัพย์ที่ถูก
ฟ้องร้องดังกล่าวคิดเป็นจ านวนรวม 1,897.6 ล้านบาท และ 1,966.4 ล้านบาท ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ฝ่าย
บริหารบริษัทฯได้พิจารณาและประเมินผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความดังกล่าวเป็นจ านวนประมาณ  
464.1 ล้านบาท และ 490.2 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งได้บันทึกไวแ้ล้วในงบการเงิน ณ วันดังกล่าว 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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24. กำรรำยงำนข้อมูลตำมประเภทกำรรับประกันภัย 

 ข้อมูลตามการรับประกันภัยส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 
สามารถแยกตามประเภทการรับประกันภัยได้ดังนี้ 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 

 ประกันอัคคีภัย 
ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ 

ประกันภัย
อุบัติเหตุ                
ส่วนบุคคล 

ประกันภัย 
เบ็ดเตล็ดอ่ืน รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกันภัย       
เบี้ยประกันภัยรับ 405,166,355 91,115,860 1,581,204,250 350,210,776 1,262,731,595 3,690,428,836 

หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ (140,010,447) (38,970,596) (52,572,025) (16,431,334) (780,439,906) (1,028,424,308) 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 265,155,908 52,145,264 1,528,632,225 333,779,442 482,291,689 2,662,004,528 
บวก (หัก): ส ารองเบี้ยประกันภัย                          
ที่ ยังไม่ถือเป็นรายได้  (261,038) (1,037,457) 179,040,895 (11,492,603) (5,549,861) 160,699,936 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 264,894,870 51,107,807 1,707,673,120 322,286,839 476,741,828 2,822,704,464 

รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 48,758,551 13,438,933 11,479,171 5,124,913 147,606,039 226,407,607 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย 313,653,421 64,546,740 1,719,152,291 327,411,752 624,347,867 3,049,112,071 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย       
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย                               
ในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 
(รับคืน/โอนกลับ) (24,348,247) 13,712,234 1,155,111,867 119,443,546 134,027,103 1,397,946,503 

ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 88,416,224 11,459,851 236,827,056 48,429,314 127,945,957 513,078,402 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน 48,622,072 6,561,860 181,189,503 77,581,305 105,312,672 419,267,412 
เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครอง               
ผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด - - 7,797,250 - - 7,797,250 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 29,452,672 5,849,351 106,473,810 24,363,218 82,800,461 248,939,512 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย 142,142,721 37,583,296 1,687,399,486 269,817,383 450,086,193 2,587,029,079 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

29 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 

 ประกันอัคคีภัย 
ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ 

ประกันภัย
อุบัติเหตุ                
ส่วนบุคคล 

ประกันภัย 
เบ็ดเตล็ดอ่ืน รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกันภัย       
เบี้ยประกันภัยรับ 381,983,543 95,311,291 1,601,973,304 345,270,534 1,226,444,042 3,650,982,714 

หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ (128,653,557) (38,342,080) (60,407,222) (15,051,414) (731,775,781) (974,230,054) 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 253,329,986 56,969,211 1,541,566,082 330,219,120 494,668,261 2,676,752,660 
บวก (หัก): ส ารองเบี้ยประกันภัย                          
ที่ ยังไม่ถือเป็นรายได้  19,249,143 1,251,649 52,655,273 2,264,088 (28,774,924) 46,645,229 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 272,579,129 58,220,860 1,594,221,355 332,483,208 465,893,337 2,723,397,889 

รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 48,972,780 13,459,610 13,133,988 4,190,456 143,454,966 223,211,800 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย 321,551,909 71,680,470 1,607,355,343 336,673,664 609,348,303 2,946,609,689 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย       
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย                               
ในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 
(รับคืน/โอนกลับ) (165,229,327) 13,287,727 971,907,365 111,044,763 175,837,829 1,106,848,357 

ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 89,991,161 15,020,836 238,604,568 53,485,943 140,758,849 537,861,357 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน 44,693,546 6,128,786 157,359,242 72,179,491 94,325,918 374,686,983 
เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครอง               
ผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด - - 7,713,487 - - 7,713,487 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 23,540,882 5,106,794 88,555,009 19,079,908 61,291,744 197,574,337 

รวม (รำยได้) ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับ
ประกันภัย (7,003,738) 39,544,143 1,464,139,671 255,790,105 472,214,340 2,224,684,521 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

30 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 

 

ประกันอัคคีภัย 
ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ 

ประกันภัย
อุบัติเหตุ                
ส่วนบุคคล 

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอ่ืน รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกันภัย       
เบี้ยประกันภัยรับ 1,249,947,666 282,246,570 5,155,446,742 1,010,765,748 3,905,676,596 11,604,083,322 
หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ (453,426,408) (124,459,121) (179,902,122) (45,524,296) (2,461,757,742) (3,265,069,689) 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 796,521,258 157,787,449 4,975,544,620 965,241,452 1,443,918,854 8,339,013,633 
บวก (หัก): ส ารองเบี้ยประกันภัยที่
ยังไม่ถือเป็นรายได้ (3,050,003) 382,982 100,286,937 (13,757,952) (16,324,357) 67,537,607 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 793,471,255 158,170,431 5,075,831,557 951,483,500 1,427,594,497 8,406,551,240 
รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 196,811,418 42,503,261 45,984,531 12,494,822 487,439,796 785,233,828 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย 990,282,673 200,673,692 5,121,816,088 963,978,322 1,915,034,293 9,191,785,068 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย       
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย                     
ในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 33,712,991 28,897,496 3,396,043,362 357,424,176 546,145,951 4,362,223,976 

ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 273,461,870 37,285,235 776,385,969 148,590,633 384,558,193 1,620,281,900 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน 186,362,490 22,551,799 571,621,797 241,368,310 317,233,379 1,339,137,775 
เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด - - 25,331,488 - - 25,331,488 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 89,095,208 17,448,014 307,179,995 62,181,574 241,764,372 717,669,163 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย 582,632,559 106,182,544 5,076,562,611 809,564,693 1,489,701,895 8,064,644,302 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 

 

ประกันอัคคีภัย 
ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ 

ประกันภัย
อุบัติเหตุ                
ส่วนบุคคล 

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอ่ืน รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกันภัย       
เบี้ยประกันภัยรับ 1,252,518,961 300,021,725 4,782,156,298 1,064,783,654 4,031,197,163 11,430,677,801 
หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ (448,811,712) (132,700,413) (186,266,233) (45,226,805) (2,597,391,070) (3,410,396,233) 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 803,707,249 167,321,312 4,595,890,065 1,019,556,849 1,433,806,093 8,020,281,568 
บวก (หัก): ส ารองเบี้ยประกันภัยที่
ยังไม่ถือเป็นรายได้ (1,060,416) 1,550,970 161,299,782 (33,657,865) (57,934,031) 70,198,440 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 802,646,833 168,872,282 4,757,189,847 985,898,984 1,375,872,062 8,090,480,008 
รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 221,298,595 43,946,391 46,041,426 12,094,478 465,519,495 788,900,385 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย 1,023,945,428 212,818,673 4,803,231,273 997,993,462 1,841,391,557 8,879,380,393 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย       
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย                     
ในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 206,382,185 59,363,823 3,080,583,619 339,751,575  602,736,335  4,288,817,537 

ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 309,445,255 46,138,882 738,631,972 164,567,000 406,614,633  1,665,397,742 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน 125,989,988 21,131,265 458,697,581 221,479,637  255,750,057  1,083,048,528 
เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ จ ากัด - - 21,868,894 - - 21,868,894 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 59,330,386 11,320,676 266,984,377 57,514,933 165,833,550 560,983,922 
รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย 701,147,814 137,954,646 4,566,766,443 783,313,145  1,430,934,575  7,620,116,623 

 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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25. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน  

 ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุด
ด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับ
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานของ
บริษัทคือประธานคณะผู้บริหาร 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ และประกันภัยเบ็ดเตล็ดอ่ืน  

ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน  สินทรัพย์รวมและหนี้สินรวม                               
ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน สินทรัพย์รวมและ
หนี้สินรวมในงบการเงิน  

 บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ใน               
งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

 ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 บริษัทฯไม่มีรายได้จากลูกค้า      
รายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ 

 ข้อมูลรายได้และก าไรของส่วนงานด าเนินงานของบริษัทฯส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่  
30 กันยายน 2558 และ 2557 มีดังต่อไปนี้ 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

33 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 

 
ประกันอัคคีภัย 

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ 

ประกันภัย                
เบ็ดเตล็ดอื่น รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกันภัย      
เบี้ยประกันภัยรับ 405,166,355 91,115,860 1,581,204,250 1,612,942,371 3,690,428,836 
หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ (140,010,447) (38,970,596) (52,572,025) (796,871,240) (1,028,424,308) 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 265,155,908 52,145,264 1,528,632,225 816,071,131 2,662,004,528 
บวก (หัก): ส ารองเบี้ยประกันภัย                                              
ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้  (261,038) (1,037,457) 179,040,895 (17,042,464) 160,699,936 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 264,894,870 51,107,807 1,707,673,120 799,028,667 2,822,704,464 
รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 48,758,551 13,438,933 11,479,171 152,730,952 226,407,607 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย 313,653,421 64,546,740 1,719,152,291 951,759,619 3,049,112,071 

คำ่ใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย      
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย                               
ในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 
(รับคืน/โอนกลับ) (24,348,247) 13,712,234 1,155,111,867 253,470,649 1,397,946,503 

ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 88,416,224 11,459,851 236,827,056 176,375,271 513,078,402 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 48,622,072 6,561,860 181,189,503 182,893,977 419,267,412 
เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครอง                 
ผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด - - 7,797,250 - 7,797,250 

เงินสมทบส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับ และส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย 706,283 159,690 3,277,119 2,965,170 7,108,262 

เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย 882,853 199,613 4,096,399 3,706,462 8,885,327 
เงินสมทบกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย - - 636,511 - 636,511 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 29,452,672 5,849,351 106,473,810 107,163,679 248,939,512 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 129,147 26,500 463,034 458,768 1,077,449 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย 143,861,004 37,969,099 1,695,872,549 727,033,976 2,604,736,628 

ก ำไรจำกกำรรับประกันภัย 169,792,417 26,577,641 23,279,742 224,725,643 444,375,443 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ     322,782,921 
ก าไรจากเงินลงทุน และส่วนแบ่ง
ก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม     7,129,925 

รายได้อื่น     37,979,804 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้     812,268,093 
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     (113,989,218) 

ก ำไรส ำหรับงวด     698,278,875 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

34 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 

 
ประกันอัคคีภัย 

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ 

ประกันภัย                
เบ็ดเตล็ดอื่น รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกันภัย      
เบี้ยประกันภัยรับ 381,983,543 95,311,291 1,601,973,304 1,571,714,576 3,650,982,714 
หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ (128,653,557) (38,342,080) (60,407,222) (746,827,195) (974,230,054) 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 253,329,986 56,969,211 1,541,566,082 824,887,381 2,676,752,660 
บวก (หัก): ส ารองเบี้ยประกันภัย                                              
ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้  19,249,143 1,251,649 52,655,273 (26,510,836) 46,645,229 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 272,579,129 58,220,860 1,594,221,355 798,376,545 2,723,397,889 
รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 48,972,780 13,459,610 13,133,988 147,645,422 223,211,800 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย 321,551,909 71,680,470 1,607,355,343 946,021,967 2,946,609,689 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย      
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย                               
ในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 
(รับคืน/โอนกลับ) (165,229,327) 13,287,727 971,907,365 286,882,592 1,106,848,357 

ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 89,991,161 15,020,836 238,604,568 194,244,792 537,861,357 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 44,693,546 6,128,786 157,359,242 166,505,409 374,686,983 
เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครอง                 
ผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด - - 7,713,487 - 7,713,487 

เงินสมทบส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับ และส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย 708,624 163,636 3,083,232 3,125,633 7,081,125 

เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย 885,780 204,544 3,854,040 3,907,042 8,851,406 
เงินสมทบกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย - - 629,673 - 629,673 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 23,540,882 5,106,794 88,555,009 80,371,652 197,574,337 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 105,255 22,971 394,921 387,290 910,437 

รวม (รำยได้) ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับ
ประกันภัย (5,304,079) 39,935,294 1,472,101,537 735,424,410 2,242,157,162 

ก ำไรจำกกำรรับประกันภัย 326,855,988 31,745,176 135,253,806 210,597,557 704,452,527 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ     284,857,181 
ก าไรจากเงินลงทุน และส่วนแบ่ง
ก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม     3,596,780 

รายได้อื่น     39,818,620 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้     1,032,725,108 
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     (169,569,611) 

ก ำไรส ำหรับงวด     863,155,497 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 

 
ประกันอัคคีภัย 

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ 

ประกันภัย 
เบ็ดเตล็ดอื่น รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกันภัย      
เบี้ยประกันภัยรับ 1,249,947,666 282,246,570 5,155,446,742 4,916,442,344 11,604,083,322 
หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ (453,426,408) (124,459,121) (179,902,122) (2,507,282,038) (3,265,069,689) 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 796,521,258 157,787,449 4,975,544,620 2,409,160,306 8,339,013,633 
บวก (หัก): ส ารองเบี้ยประกันภัย                      
ที่ยังไม่ถือเป็นรายได ้ (3,050,003) 382,982 100,286,937 (30,082,309) 67,537,607 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 793,471,255 158,170,431 5,075,831,557 2,379,077,997 8,406,551,240 
รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 196,811,418 42,503,261 45,984,531 499,934,618 785,233,828 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย 990,282,673 200,673,692 5,121,816,088 2,879,012,615 9,191,785,068 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย      
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย                           
ในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 33,712,991 28,897,496 3,396,043,362 903,570,127 4,362,223,976 

ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 273,461,870 37,285,235 776,385,969 533,148,826 1,620,281,900 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 186,362,490 22,551,799 571,621,797 558,601,689 1,339,137,775 
เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด - - 25,331,488 - 25,331,488 

เงินสมทบส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับ และส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย 2,593,364 558,515 11,729,325 10,466,515 25,347,719 

เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย 2,796,718 623,127 13,024,429 11,490,375 27,934,649 
เงินสมทบกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย - - 2,067,877 - 2,067,877 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 89,095,208 17,448,014 307,179,995 303,945,946 717,669,163 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 372,762 69,967 1,286,864 1,234,290 2,963,883 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย 588,395,403 107,434,153 5,104,671,106 2,322,457,768 8,122,958,430 

ก ำไรจำกกำรรับประกันภัย 401,887,270 93,239,539 17,144,982 556,554,847 1,068,826,638 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ     939,127,238 
ก าไรจากเงินลงทุน และส่วนแบ่ง
ก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม     26,103,482 

รายได้อื่น     111,526,850 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้     2,145,584,208 
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     (289,554,155) 

ก ำไรส ำหรับงวด     1,856,030,053 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 

 
ประกันอัคคีภัย 

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ 

ประกันภัย 
เบ็ดเตล็ดอื่น รวม 

รำยได้จำกกำรรับประกันภัย      
เบี้ยประกันภัยรับ 1,252,518,961 300,021,725 4,782,156,298 5,095,980,817 11,430,677,801 
หัก: เบี้ยประกันภัยต่อ (448,811,712) (132,700,413) (186,266,233) (2,642,617,875) (3,410,396,233) 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 803,707,249 167,321,312 4,595,890,065 2,453,362,942 8,020,281,568 
บวก (หัก): ส ารองเบี้ยประกันภัย                      
ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้  (1,060,416) 1,550,970 161,299,782 (91,591,896) 70,198,440 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 802,646,833 168,872,282 4,757,189,847 2,361,771,046 8,090,480,008 
รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 221,298,595 43,946,391 46,041,426 477,613,973 788,900,385 

รวมรำยได้จำกกำรรับประกันภัย 1,023,945,428 212,818,673 4,803,231,273 2,839,385,019 8,879,380,393 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย      
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย                           
ในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 206,382,185 59,363,823 3,080,583,619 942,487,910 4,288,817,537 

ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 309,445,255 46,138,882 738,631,972 571,181,633 1,665,397,742 
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 125,989,988 21,131,265 458,697,581 477,229,694 1,083,048,528 
เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด - - 21,868,894 - 21,868,894 

เงินสมทบส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับ และส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย 2,591,966 568,288 10,610,798 11,144,838 24,915,890 

เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย 2,772,765 634,639 11,781,626 12,205,832 27,394,862 
เงินสมทบกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย - - 1,785,216 - 1,785,216 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 59,330,386 11,320,676 266,984,377 223,348,483 560,983,922 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 385,670 71,364 1,189,381 1,226,562 2,872,977 

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย 706,898,215 139,228,937 4,592,133,464 2,238,824,952 7,677,085,568 

ก ำไรจำกกำรรับประกันภัย 317,047,213 73,589,736 211,097,809 600,560,067 1,202,294,825 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ     861,380,628 
ก าไรจากเงินลงทุน และส่วนแบ่ง
ก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม     27,109,578 

รายได้อื่น     115,842,193 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้     2,206,627,224 
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     (304,531,197) 

ก ำไรส ำหรับงวด     1,902,096,027 



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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สินทรัพย์ของส่วนงานด าเนินงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มี
ดังต่อไปนี้  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 

 
ประกันอัคคีภัย 

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ 

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอื่น รวมส่วนงาน 

สินทรัพย์ท่ี             
ปันส่วนไม่ได้ รวม 

สินทรัพย์        
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 732,926,700 211,847,004 631,506,658 5,008,647,829 6,584,928,191 53,302,283,855 59,887,212,046 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 819,180,576 216,698,539 1,012,014,165 6,453,707,174 8,501,600,454 45,072,630,288 53,574,230,742 

หนี้สิน        
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 3,641,154,775 349,353,986 5,851,082,182 7,095,535,388 16,937,126,331 8,276,652,012 25,213,778,343 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 3,906,567,770 360,825,663 5,720,155,479 8,581,107,139 18,568,656,051 7,034,221,352 25,602,877,403 

26. กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน 

บริษัทฯใช้วิธีราคาตลาด (Market approach) เป็นเทคนิคในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน 
ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ 
บริษัทฯจะใช้วิธีราคาทุน (Cost approach) หรือ วิธีรายได้ (Income approach) เป็นเทคนิคในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินแทน 

ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

ในการน าเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กิจการต้องใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ (observable 
inputs) ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมให้มากที่สุด  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง มูลค่ายุติธรรม ก าหนดล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ออกเป็น 3 ระดับ ตามประเภทของข้อมูลที่น ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

 ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง 

ระดับ 2  ใช้ข้อมูลอ่ืนที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางอ้อม 

ระดับ 3   ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ (unobservable inputs) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคต
ที่กิจการประมาณขึ้น  



 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 
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 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดับ
ชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

(หน่วย: บาท) 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย     
หุ้นทุน 34,922,565,327 - - 34,922,565,327 
หน่วยลงทุน 1,076,942,552 1,081,002,210 - 2,157,944,762 
ตราสารหนี้ - 2,653,994,054 - 2,653,994,054 
อื่นๆ 1,145,390 - - 1,145,390 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้ส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 

(ก) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ค านวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดอื่น  

(ข) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ค านวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่ประกาศโดยผู้จัดการกองทุน 

 ในระหว่างงวดปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม  

27. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการบริหารของบริษัทฯเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 
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