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ข้อมูลผลการดาํเนินงานที)สาํคัญ 

ตารางที) 1: สรุปผลการดําเนินงาน 

 
เบี �ยประกนัภยัรับ 
บริษัทมีอัตราการเพิ%มขึ �นของเบี �ยประกันภัยรับสุทธิ1อยู่ที%ร้อยละ 15 โดยมีเบี �ยประกันภัยรับสุทธิ

จํานวน 8,368 ล้านบาท ซึ%งเกิดจากผลของเบี �ยรับปีแรกที%เพิ%มขึ �นเป็นสาเหตสํุาคญั 
ในไตรมาสที% 3 ปี 2558 นี � เบี �ยประกนัภยัรับมีการเติบโตเพิ%มขึ �นเมื%อเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของ

ปีก่อน โดยเบี �ยประกันภัยรับปีแรกเพิ%มขึ �นร้อยละ 147 โดยมีเบี �ยประกันภัยปีแรกจํานวน 3,039 ล้านบาท 
ในขณะที%ไตรมาสที% 3 ปี 2557 บริษัทมีเบี �ยประกนัภยัปีแรกจํานวน 1,229 ล้านบาท 

เบี �ยประกันภัยรับปีต่อไปมีอัตราเติบโตที%ชะลอตัวในไตรมาสที%  3 ปี 2558 นี �ที% ร้อยละ 12 ทั �งนี � 
เนื%องจากมีแบบประกนัครบกําหนดชําระเบี �ยในไตรมาสที% 2 ปี 2557 จงึสง่ผลให้เบี �ยประกนัรับปีตอ่ไปลดลง 

ช่องทางการจดัจําหน่ายหลักของบริษัทในไตรมาสที% 3 ปี 2558 เป็นการขายผ่านช่องทางธนาคาร
โดยมีเบี �ยประกนัภยัรับรวมช่องทางธนาคารตอ่เบี �ยประกนัภยัรับรวมคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 61 และร้อยละ 
36 สําหรับสัดส่วนเบี �ยประกันภัยรับรวมช่องทางตัวแทนต่อเบี �ยประกันภัยรับรวมทุกช่องทาง ซึ%งเมื%อ
เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปีก่อนจะพบวา่สดัสว่นเบี �ยประกนัชอ่งทางธนาคารดงักล่าวเพิ%มขึ �นโดยในปี 
2557 บริษัทมีสดัส่วนเบี �ยประกนัภยัชอ่งทางธนาคาร และเบี �ยประกนัภยัช่องทางตวัแทนตอ่เบี �ยประกนัภยั
รับรวมอยูที่%ร้อยละ 56 และ ร้อยละ 41 ตามลําดบั 

สําหรับเก้าเดือนแรกของปี 2558 เบี �ยประกันภัยรับปีแรกมีอตัราการเติบโตลดลงที%ร้อยละ 62 โดยมี
เบี �ยประกันภัยปีแรกจํานวน 6,736 ล้านบาทลดลงจากเก้าเดือนแรกของปี 2557 ที%มีเบี �ยประกันภัยปีแรก

                                                           
1เบี �ยประกนัภยัรับสทุธิ = เบี �ยประกนัภยัรับปีแรก + เบี �ยประกนัภยัรับปีต่อไป- เบี �ยประกนัต่อ ± สาํรองเบี �ยประกนัภยัที%ยงัไม่ถือเป็นรายได้ 

งบกําไรขาดทุน  รายปี

หน่วย : ล้านบาท %QoQ %YoY

รายได้

เบี �ยประกนัภยัรบัสุทธิ 8,368 100% 7,245 100% 15% 31,331 100% 43,726 100% -28%

รายได้จากการลงทุนสุทธิ กําไรจากเงิน

  ลงทุนและกําไรจากการปรบัมูลค่ายุติธรรม 2,806 34% 2,548 35% 10% 8,907 28% 7,053 16% 26%

รายได้อื%น 12 0% 10 0% 21% 42 0% 27 0% 56%

รวมรายได้ 11,186 134% 9,803 135% 14% 40,280 129% 50,806 116% -21%

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายการรบัประกนัภยั (11,709) -140% (10,506) -145% 11% (36,590) -117% (49,042) -112% -25%

ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (549) -7% (480) -7% 14% (1,616) -5% (1,477) -3% 9%

รวมค่าใช้จ่าย (12,258) -146% (10,986) -152% 12% (38,206) -122% (50,519) -116% -24%

กําไรก่อนภาษี (1,072) -13% (1,183) -16% 9% 2,075 7% 287 1% 623%

ภาษี 287 3% 304 4% -6% (248) -1% 99 0% -350%

กําไรสุทธิ (785) -9% (879) -12% 11% 1,827 6% 386 1% 373%

รายไตรมาส

3/2557 ปี 2558 ปี 25573/2558
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จํานวน 17,771 ล้านบาท เนื%องจากว่าในไตรมาสที% 1 ปี 2557 บริษัทมีเบี �ยประกันภัยรับจากช่องทาง
ธนาคารประเภทชําระเบี �ยครั �งเดียวจํานวนมาก ในขณะที%ปี 2558 บริษัทเน้นการขายแบบประกนัที%มีความ
คุ้มครองระยะยาว มีการชําระเบี �ยประกนัหลายปี ทําให้เมื%อเปรียบเทียบกบัปี 2557 แล้วเบี �ยประกนัภยัรับ
ลดลง  

เบี �ยประกนัภัยรับรวมเก้าเดือนแรกของปี 2558 จํานวน 31,853 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 28 โดยเบี �ย
ประกนัภยัรับรวมช่องทางธนาคารตอ่เบี �ยประกันภัยรับรวมทุกช่องทางของปี 2558 คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
68 และร้อยละ 29 สําหรับสัดส่วนเบี �ยประกันภัยรับรวมช่องทางตัวแทนต่อเบี �ยประกันภัยรับรวมทุก
ช่องทาง ซึ%งเมื%อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนจะพบว่าสดัส่วนเบี �ยประกันภัยช่องทางธนาคารต่อ
เบี �ยรับรวมลดลง ทั �งนี �เกิดจากเบี �ยประกนัภยัรับปีแรกของปี 2557 ที%เพิ%มขึ �นในช่องทางธนาคารในอตัราการ
เตบิโตที%สงูมาก สง่ผลให้ในปี 2557 บริษัทมีสดัสว่นเบี �ยประกนัภยัรับรวมชอ่งทางธนาคารตอ่เบี �ยประกนัภยั
รับรวมทกุชอ่งทางอยูที่%ร้อยละ 76 และร้อยละ 22 สําหรับชอ่งทางตวัแทน 

ตารางที) 2: อตัราการเพิ%มขึ �น / ลดลงของเบี �ยประกนัภยัรับปีแรก 

 
ตารางที) 3: อตัราการเพิ%มขึ �น / ลดลงของเบี �ยประกนัภยัรับรวม 

 
ตารางที) 4: อตัราสว่นเบี �ยประกนัภยัแตล่ะชอ่งทางตอ่เบี �ยประกนัภยัรับรวม 

 
 

ไตรมาสท ี	 3 ปี ไตรมาสท ี	 3 ปี ไตรมาสท ี	 3 ปี

ช่องทางธนาคาร 2,658         5,525          846            15,936        214% -65%

ช่องทางตัวแทน 322            965            310            1,609          4% -40%

ช่องทางอ ื�นๆ 60             246            73             226            -19% 9%

รวม 3,039       6,736        1,229       17,771      147% -62%

2558 2557 อตัราการเพิ	มขึ"น / ลดลง 

ไตรมาสท ี	 3 ปี ไตรมาสท ี	 3 ปี ไตรมาสท ี	 3 ปี

ช่องทางธนาคาร 5,155         21,606        4,102         33,520        26% -36%

ช่องทางตัวแทน 3,056         9,195          3,024         9,695          1% -5%

ช่องทางอ ื�นๆ 225            1,052          250            1,057          -10% -1%

รวม 8,437       31,853      7,376       44,272      14% -28%

เพิ	มขึ"น / ลดลง 2558 2557

ไตรมาสท ี	 3 ปี ไตรมาสท ี	 3 ปี

ช่องทางธนาคาร 61% 68% 56% 76%

ช่องทางตัวแทน 36% 29% 41% 22%

ช่องทางอ ื�นๆ 3% 3% 3% 2%

รวม 100% 100% 100% 100%

2558 2557
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รายได้จากการลงทนุ 

ในไตรมาสที% 3 ปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการลงทนุสทุธิ 2,715 ล้านบาท มีกําไรจากเงินลงทนุและ
กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมจํานวน 54 ล้านบาทและ 37 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ%มสูงขึ �นจากงวด
เดียวกนัของปีก่อนหน้าจํานวน 258 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 โดยแบง่เป็นการเพิ%มสงูขึ �นของรายได้จากการ
ลงทุนร้อยละ 14 และการเพิ%มขึ �นของกําไรจากการปรับมูลคา่ยุติธรรมร้อยละ 224 ในขณะที%กําไรจากเงิน
ลงทนุลดลงร้อยละ 72 

รายได้ดอกเบี �ยรับมีสดัส่วนเป็นร้อยละ 86 ของรายได้จากการลงทุนสทุธิ ซึ%งส่วนใหญ่มาจากรายได้
ดอกเบี �ยรับของพนัธบตัรและหุ้นกู้ จํานวน 1,924 ล้านบาทและการเพิ%มขึ �นของดอกเบี �ยจากเงินฝากธนาคาร 
ในขณะที%กําไรจากเงินลงทนุลดลง 139 ล้านบาท 

เก้าเดือนแรกของปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 7,693 ล้านบาท มีกําไรจากเงินลงทุน 
1,149 ล้านบาทและกําไรจากการปรับมลูคา่ยตุิธรรมจํานวน 65 ล้านบาทเพิ%มสงูขึ �นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 
26 โดยแบง่เป็นการเพิ%มสงูขึ �นของรายได้จากการลงทนุร้อยละ 17 การเพิ%มสงูขึ �นของกําไรจากเงินลงทนุร้อย
ละ 105 และเป็นการเพิ%มขึ �นของกําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมร้อยละ 208 ทั �งนี �การเพิ%มขึ �นของรายได้
จากการลงทนุมีสาเหตหุลกัจากการเพิ%มขึ �นของสินทรัพย์ลงทนุซึ%งเพิ%มสงูขึ �นร้อยละ 14 จากช่วงเดียวกนัของ
ปี 2557 ในขณะที%กําไรจากเงินลงทนุเพิ%มสงูขึ �นมากจากการขายทํากําไรของหลกัทรัพย์ประเภทหุ้นสามญั
ในชว่งต้นปี 

เมื%อพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเก้าเดือนแรก พบว่าอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทนุเพิ%มขึ �นจากร้อยละ 5.08 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 5.30 ในปี 2558  

คา่ใช้จา่ยการรับประกนัภยั 

คา่ใช้จ่ายการรับประกนัภยัของไตรมาสที% 3 ปี 2558 เพิ%มขึ �นจากปี 2557 ร้อยละ 11 หรือ 1,202 ล้าน
บาท โดยเพิ%มขึ �นจาก 10,506 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 11,709 ล้านบาทในปี 2558 

1. รายการ “เงินสํารองประกันชีวิตเพิ%มขึ �นจากงวดก่อน” ซึ%งเพิ%มขึ �นร้อยละ 2 ซึ%งเป็นอัตราการ
เพิ%มขึ �นที%ตํ%ากว่าการเพิ%มขึ �นของเบี �ยประกันภัยรับสุทธิซึ%งเพิ%มขึ �นร้อยละ 15 โดยอตัราส่วนเงิน
สํารองประกันชีวิต (ก่อน LAT reserve2) ต่อเบี �ยประกันภัยรับสุทธิของปี 2558 อยู่ที%อตัราร้อย
ละ 59 และปี 2557 อยูที่%อตัราร้อยละ 67 
 

                                                           
2LAT reserve คือสาํรองเพิ%มเติมในกรณีที%สาํรองประกนัชีวิตที%บนัทกึในงบการเงินตํ%ากว่าสาํรองประกนัชีวิตตามวิธี GPV 
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เนื%องจากอตัราดอกเบี �ยที%ปรับตวัลดลงในช่วงไตรมาสที% 3 ปีปัจจบุนัส่งผลให้หนี �สินตามสญัญา
ประกันภัยตามวิธี Gross Premium Valuation: GPV3มีมูลค่าเพิ%มขึ �น และมากกว่าสํารอง
ประกันชีวิตที%บริษัทบนัทึกตามวิธี Net Premium Valuation: NPV4+ PAD reserve5  ดงันั �นใน
ไตรมาส 3 ปีปัจจุบนันี � บริษัทได้บนัทึกสํารอง LAT Reserve เพิ%มเติมจํานวน 2,284 ล้านบาท 
(2557: ตั �งเพิ%ม LAT Reserve จํานวน 2,248 ล้านบาท)  

2. ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่าใช้จ่ายในการจัดการผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์
เพิ%มขึ �นร้อยละ 37 ทั �งนี �ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ที%เพิ%มขึ �นส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ%มขึ �น
ของค่าเวนคืนกรมธรรม์ที%เพิ%มขึ �น 417 ล้านบาทหรือร้อยละ 47 และการเพิ%มขึ �นของเงินครบ
กําหนดที%เพิ%มขึ �น 464 ล้านบาทหรือร้อยละ 276 

3. คา่จ้างและคา่บําเหน็จเพิ%มขึ �น 83 ล้านบาท หรือร้อยละ 14 จาก 586 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 
669 ล้านบาทในปี 2558 เป็นไปในทิศทางเดียวกบัการเพิ%มขึ �นของเบี �ยประกนัภยัรับในชว่งเวลา
เดียวกนั ถึงแม้ว่าแบบประกนัที%ได้รับความนิยมในไตรมาส 3 ปี 2558 จะมีอตัราคา่ตอบแทนที%
ตํ%าเนื%องจากเป็นแบบประกันระยะสั �นแต่เนื%องจากบริษัทได้รับเบี �ยประกันในสดัส่วนที%สูงจึงทํา
ให้คา่จ้างและคา่บําเหน็จเพิ%มขึ �นเมื%อเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยสําหรับเก้าเดือนแรกของปี 2558 ลดลงร้อยละ 30 หรือ 14,736 ล้าน
บาท โดยลดลงจาก 49,042 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 36,590 ล้านบาทในปี 2558 ได้แก่ 

1. รายการเงินสํารองประกันชีวิตลดลงจากปีก่อนโดยลดลงร้อยละ 41 มีสาเหตุหลักจากแบบ
ประกันที%ได้รับความนิยมในปี 2557 เป็นแบบประกันแบบชําระเบี �ยครั �งเดียวซึ%งมีภาระการตั �ง
เงินสํารองสงู ในขณะที%แบบประกนัที%ได้รับความนิยมในปี 2558 เป็นแบบชําระเบี �ยรายงวดจงึมี
ภาระเงินสํารองที% ตํ%ากว่า นอกจากนี �ในปี 2557 ยังมีภาระการตั �งสํารองเพิ%มเติมทั �ง PAD 
reserve และ LAT Reserve ในจํานวนที%สงูกวา่ปี 2558 อีกด้วย 

2. ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่าใช้จ่ายในการจัดการผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์
เพิ%มขึ �นร้อยละ 33 ทั �งนี � ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ที%เพิ%มขึ �นมาส่วนใหญ่เกิดจากการ
เพิ%มขึ �นของคา่เวนคืนกรมธรรม์ที%เพิ%มสงูขึ �นมากถึงร้อยละ 74 

3. คา่จ้างและคา่บําเหน็จลดลง 70 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3 จาก 2,206 ล้านบาทในปี 2557 
เป็น 2,135 ล้านบาทในปี 2558 ซึ%งลดลงเป็นอตัราที%ตํ%ากว่าการลดลงของเบี �ยประกนัภยัรับรวม
ของบริษัทที%ลดลงร้อยละ 28 เนื%องจากว่าเบี �ยประกันส่วนใหญ่ที%ขายมากในปี 2557 เป็นแบบ

                                                           
3ซึ%งเป็นวิธีการคํานวณสาํรองประกนัชีวิตที%ปรับสมมติฐานในการคํานวณเป็นปัจจบุนั 
4ซึ%งเป็นวิธีการคํานวณสาํรองประกนัชีวิตที%ใช้สมมติฐานในการคํานวณเป็นสมมติฐานในอดีต ณ วนัที%ทําการพฒันาผลติภณัฑ์ 
5PAD reserve คือสาํรองสว่นเพิ%มซึ%งบริษัทตั �งในอตัราคงที%ที%ร้อยละ 4 ของสาํรองประกนัชีวิตตามวิธี NPV 
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ประกนัระยะสั �นประเภทชําระเบี �ยครั �งเดียวซึ%งมีอตัราคา่จ้างและค่าบําเหน็จในอตัราที%ค่อนข้าง
ตํ%า ในขณะที%ปี 2558 แบบประกนัที%ขายมากเป็นแบบประกนัที%ชําระเบี �ยรายงวด 

คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานไตรมาสที% 3 ปี 2558 เติบโตขึ �นร้อยละ 14 หรือ 69 ล้านบาท จาก 480 
ล้านบาทในปี 2557 เป็น 549 ล้านบาทในปี 2558 

โดยเมื%อพิจารณาค่าใช้จ่ายดําเนินงาน บริษัทมีค่าใช้จ่ายหลักที% เพิ%มขึ �นคือค่าใช้จ่ายเกี%ยวกับ
การตลาดที%เพิ%มขึ �นร้อยละ 34 จากโครงการสร้างความรับรู้ในในแบรนด์ “กรุงเทพประกนัชีวิต”ตลอดจนการ
ประชาสมัพนัธ์ในเรื%องการวางแผนทางการเงินอย่างตอ่เนื%องตามช่องทางโฆษณาตา่งๆ นอกจากนี �ยงัมีการ
ประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ์ที%ออกใหม่เชน่ “สงูวยัเบิกได้”“เฮลธ์พลสั” และ “ซุปเปอร์ ซีเนียร์” ซึ%งมีพรีเซนเตอร์
เพื%อสร้างความจดจําในตวัผลิตภณัฑ์มากขึ �น  

นอกจากนี �สืบเนื%องมาจากการพฒันาด้านบุคลากรของบริษัทเป็น เพื%อรองรับการขยายตวัของภาค
ธุรกิจและเพิ%มศักยภาพในการแข่งขันทําให้ค่าใช้จ่ายเกี%ยวกับพนักงานที%เพิ%มขึ �นร้อยละ 8 และภาษีเงิน
ลงทนุที%เพิ%มขึ �นร้อยละ 18 ซึ%งสอดคล้องกบัการเพิ%มขึ �นของรายได้เงินลงทนุ 

คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงานสําหรับเก้าเดือนแรกปี 2558 เตบิโตขึ �นร้อยละ 9 หรือ 139 ล้านบาท จาก 
1,477 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 1,616 ล้านบาทในปี 2558 ซึ%งส่วนใหญ่เป็นการเพิ%มขึ �นของค่าใช้จ่าย
การตลาดตามที%กล่าวในวรรคก่อนนอกจากนี �คา่ใช้จา่ยดําเนินงานส่วนที%ลดลงเกิดจากเงินสมทบสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัและเงินสมทบกองทุนประกนัชีวิตลดลง 30 
ล้านบาทหรือร้อยละ 24 สอดคล้องกบัอตัราการลดลงของเบี �ยประกนัรับ 

กําไรสําหรับงวดสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัทมีขาดทุนสําหรับไตรมาสที% 3 ปี 2558 ที% 785 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากขาดทุนสําหรับไตร
มาสที% 3 ปี 2557 ที% 879 ล้านบาท จํานวน 94 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 เนื%องจากการเพิ%มขึ �นของเบี �ย
ประกนัภยัร้อยละ 15 ในขณะที%คา่ใช้จา่ยในการรับประกนัภยัเพิ%มขึ �นเพียงร้อยละ 11  

  
บริษัทมีกําไรสําหรับเก้าเดือนแรกของปี 2558 ที% 1,827 ล้านบาท เพิ%มขึ �นจากกําไรของปี 2557 ที% 

386 ล้านบาท จํานวน 1,441 ล้านบาท หรือร้อยละ 373 ทั �งนี � แม้ว่าเบี �ยประกันภัยรับปีแรกมีอัตราการ
เติบโตลดลงที%ร้อยละ 62 ซึ%งส่งผลให้เบี �ยประกันภัยรับสุทธิลดลงร้อยละ 28 แต่เนื%องจากว่าบริษัทมีกําไร
จากรายได้เงินลงทนุรวมเพิ%มขึ �นร้อยละ 26 ทําให้รายได้รวมของบริษัทลดลงร้อยละ 21 ในขณะที%คา่ใช้จ่าย
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ในการรับประกันภัยลงลงร้อยละ 25 โดยเฉพาะเงินสํารองประกันชีวิตลดลงถึงร้อยละ 41 ส่งผลให้กําไร
สําหรับเก้าเดือนแรกของปี 2558 เพิ%มขึ �นเนื%องจากคา่ใช้จา่ยลดลงมากกวา่รายได้  

  

กําไรสําหรับงวดสําหรับงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมมีขาดทนุสําหรับไตรมาสที% 3 ปี 2558 ที% 786 ล้านบาทลดลงจากกําไรสําหรับไตรมาส
ที% 3 ปี 2557 ที%ขาดทนุ 881 ล้านบาท จํานวน 94 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 จากสาเหตทีุ%กล่าวในสว่นของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ และรวมผลขาดทุนสําหรับไตรมาสที% 3 ปี 2558 จํานวน 1.3 ล้านบาท จากบริษัท บี
แอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จํากดั (“BLAIB”) ซึ%งมีสดัสว่นการถือหุ้นเป็นร้อยละ 99 

งบการเงินรวมสําหรับเก้าเดือนแรกของปี 2558 ตํ%ากว่ากําไรสําหรับงวดในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จํานวน 3.6 ล้านบาทจากการรวมผลขาดทนุสําหรับงวดเก้าเดือนแรกของ BLAIB  

 

สรุปฐานะการเงนิ 

ตารางที) 5: สรุปฐานะการเงิน 

 

ฐานะการเงิน 1

หน่วย : ล้านบาท %

สินทรพัย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 456 0% 5,703 3% (5,247)          -92%

เบี �ยค้างรบั 1,895 1% 1,725 1% 170              10%

สินทรพัย์ลงทุน 232,230 96% 202,977 94% 29,254         14%

ที%ดิน อาคารและอุปกรณ์ 576 0% 402 0% 174              43%

สินทรพัย์อื%น 7,161 3% 4,781 2% 2,380           50%

รวมสินทรัพย์ 242,318 100% 215,588 100% 26,730       12%

หนี �สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

สํารองประกนัชีวิต 199,686 82% 177,435 82% 22,252         13%

หนี �สินจากสัญญาประกนัภยั 9,428 4% 9,131 4% 297              3%

หนี �สินอื%น 7,925 3% 3,443 2% 4,482           130%

รวมหนี Bสิน 217,039 90% 190,009 88% 27,031       14%

ส่วนของผู้ถือหุ้น 25,279 10% 25,579 12% (301)          -1%

รวมหนี Bสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 242,318 100% 215,588 100% 26,730       12%

ณ 30 ก.ย. 58 ณ 31 ธ.ค. 57 เปลี)ยนแปลง
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สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของบริษัทมีอตัราการเติบโตเพิ%มขึ �นจาก ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2557 ร้อยละ 12 โดย
รายการสําคญัที%มีอตัราการเติบโตสูงคือรายการสินทรัพย์ลงทุนเพิ%มขึ �นร้อยละ 14 ทั �งนี �เนื%องมาจากการ
เติบโตของเงินสํารองปี 2558 ที%เติบโตร้อยละ 13 จาก 177,435 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2557 เป็น 
199,686 ล้านบาท ณ 30 กนัยายน 2558 

หนี �สิน 

หนี �สินรวมเพิ%มขึ �นร้อยละ 14 จากณ วนัที% 31 ธันวาคม 2557 โดยการเพิ%มขึ �นของเงินสํารองประกัน
ชีวิตร้อยละ 13 จํานวน 22,252 ล้านบาทตามที%กลา่วในสว่นผลการดําเนินงาน ในส่วนของหนี �สินอื%นเพิ%มขึ �น
จํานวน 4,482 ล้านบาทจากหลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื �อคืนจํานวน 2,290 ล้านบาทและหนี �สินจาก
สญัญาซื �อขายเงินตราตา่งประเทศเพิ%มขึ �น 2,094 บาท จากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี%ยน 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 

สําหรับส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลง 301 ล้านบาท จาก ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2557 ที% 25,579 ล้านบาท
ลดลงเป็น 25,279 ล้านบาทณ วันที% 30 กันยายน2558 จากสาเหตุหลักมาจากผลการดําเนินงานของปี 
2558 การจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2558 จํานวน 1,325 ล้านบาท และผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงิน
ลงทนุเผื%อขาย-สทุธิจากภาษีเงินได้จํานวน 972 ล้านบาท นอกจากนี �บริษัทมีหุ้นเพิ%มทนุจากการใช้สิทธิของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิรุ่นที% 2 จํานวน 126 ล้านบาท 
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กระแสเงนิสด 

ตารางที) 6: กระแสเงินสด 

 

 วนัที% 30 กันยายน 2558 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 456 ล้านบาท ลดลง
5,247 ล้านบาท หรือร้อยละ 92 เมื%อเปรียบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2557 ซึ%งมีเงินสดและรายการ
เทียบเทา่เงินสดจํานวน 5,703 ล้านบาท  

กระแสเงินสดสําหรับไตรมาส 3 ปี 2558 มีแหล่งที%มาของเงินจํานวน 24,988 ล้านบาท โดยหลกัมา
จากการดําเนินงานจากเบี �ยประกันภัยรับสุทธิจํานวน 31,246 ล้านบาทในปี 2558 ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปี 2557 ที% 11,943 ล้านบาท ดอกเบี �ยรับและเงินปันผลเพิ%มขึ �นจากช่วงเดียวกันของปี 2557 จํานวน 
1,110 ล้านบาท  ในขณะที%ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการ
จดัการคา่สินไหมทดแทนเพิ%มขึ �น 3,055 ล้านบาทจาก 8,507 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 11,562 ล้านบาทใน
ปี 2558 

 สําหรับแหล่งใช้ไปของส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมลงทุนซึ%งเป็นกิจกรรมหลักในการบริหารความ
เสี%ยงเพื%อรองรับภาระผกูพนัตามกรมธรรม์ 

 

 

หน่วย : ล้านบาท

สําหรับไตรมาส 3

แหล่งที%มาของเงิน

จากการดําเนินงาน 23,873 100% 35,410 100% (11,537)

กิจกรรมการจดัหาเงิน 1,114 5% -           -       1,114 

เงินสดสุทธิได้มา 24,988 105% 35,410 100% (10,423)

แหล่งที%ใช้ไปของเงิน

กิจกรรมลงทุน (30,235) -127% (33,009) -93% 2,774 

กิจกรรมการจดัหาเงิน -           -       (1,553) -4% 1,553 

เงินสดสุทธิใช้ไป (30,235) -127% (34,562) -98% 4,327 

กระแสเงินสดเพิ)มขึ Bน (ลดลง) สุทธิ (5,247) -22% 849 2% (6,096)

เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วนัต้นงวด 5,703 24% 1,331 4% 4,372 

เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันสิ Bนงวด 456 2% 2,180 6% (1,724)

2558 2557 เปลี)ยนแปลง

กระแสเงินสด
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อัตราส่วนทางการเงนิที)สาํคัญ 

ตารางที) 7: อตัราสว่นทางการเงิน6 

 

ความเพียงพอของเงนิกองทุนตามระดับความเสี)ยง (Risk-Based Capital: RBC) 

บริษัทมีอตัราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที%ต้องดํารงตามกฎหมาย ณ วนัที% 30 กันยายน 2558ที%
ร้อยละ 3097 ซึ%งลดลงจากอตัราเงินกองทนุที%ต้องดํารงตามกฎหมาย ณ วนัที% 31 ธันวาคม 2557 ที%ร้อยละ 
409 และเป็นอัตราที%สูงกว่าอัตราที%กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) ที%ร้อยละ 140 

ภาพรวมธุรกิจ 

เบี �ยประกันชีวิตรับรวม ณ สิ �นเดือน สิงหาคม 2558 มีจํานวนเท่ากับ 346,422 ล้านบาท8 มีอตัรา
การเติบโตเพิ%มขึ �นจากระยะเดียวกันของปีก่อนที% ร้อยละ 4.61 โดยแยกเป็นเบี �ยประกันชีวิตรับรายใหม่
จํานวน 109,428 ล้านบาท อัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 6.09 และเบี �ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจํานวน 
236,994 ล้านบาท อตัราการเติบโตเพิ%มขึ �นร้อยละ 10.42 โดยข้อมูลบริษัทที%มีส่วนแบ่งการตลาดด้านเบี �ย
รับสงูสดุ 6 อนัดบัแรก มีดงันี � 

 

  

                                                           
6สูตรการคํานวณ:  

อตัรากําไรสทุธิ    = กําไรสทุธิ / รายได้รวม 
อตัราสว่นกําไรก่อนภาษีเงินได้ต่อเบี �ยประกนัภยัรับสทุธิ = กําไรก่อนภาษีเงินได้ / เบี �ยประกนัภยัรับสทุธิ 
อตัราสว่นกําไรสทุธิต่อเบี �ยประกนัภยัรับสทุธิ  = กําไรสทุธิ / เบี �ยประกนัภยัรับสทุธิ 
อตัราสว่นเงินสาํรองต่อเบี �ยประกนัภยัรับสทุธิ   = เงินสาํรองประกนัชีวิตเพิ%มจากปีก่อน / เบี �ยประกนัภยัรับสทุธิ 

7เป็นอตัราสว่นที%ไม่ได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี 
8ข้อมลูการจากสมาคมประกนัชีวิตไทย 

อัตราส่วนทางการเงินที)สําคัญ

3/2558 3/2557 2558 2557

อตัรากําไรสุทธิ -7% -9% 5% 1%

อตัราส่วนกําไรก่อนภาษีเงินได้ต่อเบี �ยประกนัภยัรบัสุทธิ -13% -16% 7% 1%

อตัราส่วนกําไรสุทธิต่อเบี �ยประกนัภยัรบัสุทธิ -9% -12% 6% 1%

อตัราส่วนเงินสํารองต่อเบี �ยประกนัภยัรบัสุทธิ 87% 98% 71% 86%

รายไตรมาส รายปี
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ตารางที) 8: ข้อมลูสว่นแบง่การตลาด 

 

กําไรของภาคอุตสาหกรรมสําหรับปี 25589 (ข้อมูลตั �งแต่เดือนมกราคม – เดือนสิงหาคม 2558) 
ลดลงจากปี 2557 จํานวน 11,904 ล้านบาท หรือร้อยละ 26 โดยปี 2558 มีกําไรอยู่ที% 34,444 ล้านบาท 
และปี 2557 มีกําไรอยู่ที% 46,348 ล้านบาท ซึ%งมีสาเหตทีุ%สําคญัจากเบี �ยประกนัรับสทุธิและรายได้อื%นที%ลดลง
ในปี 2558 ช่องทางธนาคารยงัคงเป็นช่องทางการขายที%มีสดัส่วนการขายที%เติบโตอย่างตอ่เนื%อง โดยข้อมูล
ตั �งแต่เดือนมกราคม –กรกฎาคม 2558 พบว่าธุรกิจมีเบี �ยประกันภัยรับรวมในช่องทางธนาคารเพิ%มสูงขึ �น
ร้อยละ 3 เมื%อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเมื%อคํานวณเบี �ยประกันช่องทางธนาคารเป็น
สดัส่วนของเบี �ยประกนัภยัรับรวมทกุช่องทางคิดเป็นร้อยละ 44 เป็นสดัส่วนเดียวกนักบัปี 2557 ในส่วนของ
ชอ่งทางตวัแทนขยายตวัเพิ%มขึ �นโดยมีเบี �ยประกนัภยัรับรวมเพิ%มขึ �นร้อยละ 6 และมีสดัสว่นเบี �ยประกนัภยัรับ
รวมช่องทางตวัแทนตอ่เบี �ยประกนัภยัรับรวมทกุช่องทางคิดเป็นร้อยละ 49 ในปี 2558 ซึ%งเท่ากบัสดัส่วนใน
ปี 2557 

เหตุการณ์สาํคัญ 

การใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิรุ่นที% 2 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิรุ่นที% 2 ใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัของบริษัทฯจํานวน 4.3 ล้านหน่วย ในราคาใช้สิทธิหุ้น

ละ 25.00 บาท คิดเป็นจํานวน 149.0 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้บนัทึกโอนสํารองส่วนทนุจากการจ่ายโดยใช้

หุ้นเป็นเกณฑ์เป็นสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัจากการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิรุ่นที% 2 จํานวน 83 ล้านบาท 

  

                                                           
9ข้อมลูการจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

อนัดบั บริษัท เบี �ยปีแรก เบี �ยปีต่อ เบี �ยรบั ส่วนแบ่งตลาด

1 เอไอเอ 16,870.74    57,561.00    74,431.74    21.49%

2 เมืองไทยประกนัชีวิต 24,857.15    33,690.39    58,547.54    16.90%

3 ไทยประกนัชีวิต 11,345.53    31,706.65    43,052.18    12.43%

4 ไทยพาณิชย์ประกนัชีวิต 13,532.84    24,156.99    37,689.83    10.88%

5 กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต 12,473.24    23,273.96    35,747.19    10.32%

6 กรุงเทพประกนัชีวิต 6,185.51      23,181.09    29,366.59    8.48%
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อสงัหาริมทรัพย์เพื%อการลงทนุ 

อสงัหาริมทรัพย์เพื%อการลงทนุตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที% 40 คือ อสงัหาริมทรัพย์ อนัได้แก่ ที%ดิน หรือ
อาคาร หรือส่วนของอาคาร(ส่วนควบอาคาร) หรือทั �งที%ดินและอาคารที%ถือครองโดยเจ้าของหรือโดยผู้ เช่า
ภายใต้สญัญาเช่าการเงินเพื%อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ%มขึ �นของมูลค่าของสินทรัพย์ 
หรือทั �งสองอยา่ง ทั �งนี � ไมไ่ด้มีไว้เพื%อ 

1) ใช้ในการผลิตหรือจดัหาสินค้าหรือให้บริการ หรือใช้ในการบริหารงานของกิจการ หรือ 

2) ขายตามลกัษณะการประกอบธุรกิจตามปกต ิ

ซึ%งในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2558 บริษัทได้ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพื%อการลงทนุ ซึ%งเป็นอาคารจํานวน 21 
ล้านบาท โดยบริษัทได้บนัทึกอสังหาริมทรัพย์เพื%อการลงทุนในงบการเงินโดยใช้ราคาทุนรวมต้นทุนการ
ได้มาหกัคา่เสื%อมราคาตามอายกุารใช้งานโดยประมาณ 

 

 

  


