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ภาพรวมผลการดําเนินงาน
ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริ ษั ท มี กํ า ไรสุท ธิ จ ากการดํ า เนิ น งาน
1,182 ล้ านบาท ลดลง 47 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 4 จากผลกําไร
สุทธิในไตรมาส 2 ปี 2560 ที3จํานวน 1,229 ล้ านบาท

จํ านวน 20,300 ล้ านบาท ลดลง 161 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1
รายได้ จากการลงทุนรวมทังหมด
B
6,784 ล้ านบาท เพิ3มขึ Bน 595
ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 10 และมีรายได้ อื3นจํานวน 294 ล้ านบาท

ในขณะที3บริ ษัทมีกําไรสุทธิ สําหรั บ 6 เดือนแรกของปี 2561 ที3
2,941 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบกับผลกําไรสุทธิ 6 เดือนแรกของปี
2560 ที3 2,157 ล้ า นบาท โดยมี ก ารกลับรายการสํารองพิเศษ
(LAT Reserve) จํานวน 660 ล้ านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2561 จาก
ภาวะที3อตั ราดอกเบี Bยปรับตัวเพิ3มสูงขึ Bน จนทําให้ บริ ษัทไม่มีความ
จําเป็ นที3จะต้ องบันทึก LAT reserve อีกต่อไป

ในส่วนของค่าใช้ จ่ายไตรมาส 2 ปี 2561 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายทังสิ
B Bน
9,778 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 0.6 จากไตรมาส 2 ปี 2560 โดยมี
ค่าใช้ จ่ายในการรับประกันภัยจํานวน 9,347 ล้ านบาท ลดลงร้ อย
ละ 1 และค่าใช้ จ่ายดําเนินการจํานวน 431 ล้ านบาท เพิ3มขึ Bนร้ อย
ละ 2
และ 6 เดื อ นแรกปี 2561มีค่าใช้ จ่า ยทังB สินB 23,916 ล้ า นบาท
ลดลงร้ อยละ 2 จาก 6 เดือนแรกปี 2560 โดยมีค่าใช้ จ่ายในการ
รั บ ประกัน ภัย จํ า นวน 23,091 ล้ า นบาท ลดลงร้ อยละ 2 และ
ค่าใช้ จ่ายดําเนินการจํานวน 825 ล้ านบาท เพิ3มขึ Bนร้ อยละ 4

โดยบริ ษัทมีรายได้ ในไตรมาส 2 ปี 2561 จํ านวน 11,145 ล้ าน
บาท ลดลงร้ อยละ 1 จากไตรมาส 2 ปี 2560 โดยมีเบี Bยประกันภัย
รับสุทธิจํานวน 7,638 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 4 มีรายได้ จากการ
ลงทุนรวมทังหมด
B
3,379 ล้ านบาท เพิ3มขึ Bนร้ อยละ 3 และรายได้
อื3นจํานวน 128 ล้ านบาท

ทางด้ านความมัน3 คงในฐานะทางการเงินของบริ ษัท เมื3อพิจารณา
ระดับความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio –
CAR) ณ สิ Bนไตรมาส 2 ปี 2561 อยู่ที3ระดับร้ อยละ 241 ซึ3งยังคง
สูงกว่าระดับที3กฎหมายกําหนดมากกว่า 2 เท่า

และรายได้ 6 เดือนแรกปี 2561 มีทงสิ
ั B Bน 27,378 ล้ านบาท เพิ3มขึ Bน
ร้ อยละ 2 จาก 6 เดือนแรกปี 2560 โดยมีเบี Bยประกันภัยรับสุทธิ
ข้ อมูลผลการดําเนินงานที+สาํ คัญ
ตารางที+ 1: สรุปผลการดําเนินงาน
งบกํ าไรขาดทุน

รายไตรมาส

หน่ วย : ล้ านบาท

2/2561

งวด 6 เดือน

2/2560

%YoY

ปี 2561

ปี 2560

%YoY

รายได้
เบี Bยประกั นภัยรั บสุทธิ(1)

7,920 100%

-4%

20,300

100%

20,461

100%

-1%

44%

3,281

41%

3%

6,784

33%

6,189

30%

10%

128

2%

92

1%

39%

294

1%

242

1%

22%

11,145

146%

11,294 143%

-1%

27,378

135%

26,891

131%

2%

9,347

122%

9,419 119%

-1%

23,091

114%

23,592

115%

-2%

431

6%

2%

825

4%

791

4%

4%

รวมค่ าใช้ จ่าย

9,778

128%

9,840 124%

-0.6%

23,916

118%

24,383

119%

-2%

กํ าไรก่ อนภาษี

1,367

274%

1,454

18%

-6%

3,461

17%

2,508

12%

38%

ภาษี

(185)

-2%

(225)

-3%

-18%

(520)

-3%

(351)

-2%

48%

กํ าไรสุทธิ

1,182

15%

1,229

16%

-4%

2,941

14%

2,157

11%

36%

รายได้ จากการลงทุนรวมทั Bงหมด

(2)

7,638

100%

3,379

รายได้ อื3น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายการรั บประกั นภัย
ค่าใช้ จ่ายดํ าเนินงาน

(1)
(2)

421

5%

เบี Bยประกันภัยรั บสุทธิ = เบี Bยประกันภัยรั บปี แรก + เบี Bยประกันภัยรั บปี ต่อไป- เบี Bยประกันต่อ ± สํารองเบี Bยประกันภัยที3ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
รายได้ จากการลงทุนรวมทั Bงหมด = รายได้ จากการลงทุนสุทธิ+กําไรจากเงินลงทุน+กําไรจากการปรั บมูลค่ายุติธรรม(หลักทรั พย์เพือ3 ค้ า และอัตราแลกเปลีย3 น)
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เบียD ประกันภัยรับ
ไตรมาส 2 ปี 2561 บริ ษัทมีเบี Bยประกันภัยรับสุทธิจํานวน 7,638
ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 4 จากเบี Bยประกันภัยรับสุทธิไตรมาสที3 2
ปี 2560 ซึง3 เกิดจากผลของการลดลงของเบี Bยประกันภัยรับปี ต่อไป
เป็ นสําคัญ
โดยมีเบี Bยประกันภัยรับปี แรกจํานวน 2,093 ล้ านบาท เพิ3มขึ Bนร้ อย
ละ 12 จากจํานวน 1,875 ล้ านบาทของไตรมาส 2 ปี 2560 ส่วน
เบี Bยประกันภัยรับปี ต่อไปมีจํานวน 5,732 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ
8 และเบี Bยประกันภัยรับรวมมีจํานวน 7,825 ล้ านบาท ลดลงร้ อย
ละ 3 ซึ3งการลดลงของเบี Bยปี ต่อไปเป็ นผลมาจากกรมธรรม์ครบ
กําหนดชําระเบี Bย
ช่องทางธนาคารยังเป็ นช่องทางการจัดจําหน่ายหลักของบริ ษัท
ซึ3 ง ในไตรมาส 2 ปี 2561 เบี ยB ประกัน ภัย รั บ รวมจากช่ อ งทาง
ธนาคารคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 57 ของเบี Bยประกันภัยรับรวมทุก
ช่องทาง ในขณะที3เบี Bยประกันภัยรับรวมจากช่องทางตัวแทนคิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 39 ของเบี Bยประกันภัยรับรวมทุกช่องทาง ซึ3ง
เมื3อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที3แล้ ว พบว่าการขายผ่าน
ช่องทางธนาคารมีสดั ส่วนลดลง โดยในปี 2560 บริ ษัทมีสดั ส่วน
เบี Bยประกันภัยรับรวมช่องทางธนาคาร และเบี Bยประกันภัยรับรวม
ช่องทางตัวแทนต่อเบี Bยประกันภัยรับรวมทุกช่องทางอยู่ที3ร้อยละ
60 และ ร้ อยละ 37 ตามลําดับ
สําหรับ 6 เดือนแรกของปี 2561 บริ ษัทมีเบี Bยประกันภัยรับปี แรก
4,770 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตเพิ3มขึ Bนจาก 6 เดือนแรก
ของปี 2560 ร้ อยละ 8
เบี Bยประกันภัยรับรวม 6 เดือนแรกของปี 2561 จํานวน 21,130
ล้ า นบาท ลดลงร้ อยละ 1 โดยเบี ยB ประกัน ภัย รั บ รวมช่ อ งทาง
ธนาคารคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 65 ของเบี Bยประกันภัยรับรวมทุก
ช่องทาง ในขณะที3เบี Bยประกันภัยรับรวมช่องทางตัวแทนคิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 30 ของเบี Bยประกันภัยรับรวมทุกช่องทาง (2560:
ร้ อยละ 65 และร้ อยละ 30 ตามลําดับ)

บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
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ตารางที+ 2: รายได้ จากการลงทุน ผลกําไรจากการขายเงิ นลงทุนและผลกําไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
หน่ วย : ล้ านบาท
รายได้ จากการลงทุนสุ ทธิ
ผลกําไรจากเงิ นลงทุน

2/2561

รายไตรมาส
2/2560 เพิ+ม(ลด)

%YoY

งวด 6 เดือน
ปี 2561 ปี 2560 เพิ+ม(ลด) %YoY

3,013

2,853

159

6%

5,964

5,649

315

6%

458

487

(28)

-6%

833

691

142

20%

(8)

(7)

(1)

-10%

(22)

(10)

(12)

120%

(139)

(17)

(122)

707%

(51)

8

54

(35)

89

256%

59

(150)

209

139%

3,379

3,281

98

3%

6,784

6,189

595

10%

ผลกําไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
เงิ นลงทุนเพื3อค้ า
สัญญาซื Bอขายเงิ นตราต่างประเทศล่ วงหน้ า
อัตราแลกเปลี3 ยนเงิ นตราต่างประเทศ
รวม

รายได้ จากการลงทุน
ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริ ษัทมีรายได้ จากการลงทุนรวม 3,379
ล้ านบาท เพิ3มขึนB 98 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 3 โดยมีรายได้ จาก
การลงทุนสุทธิ 3,013 ล้ านบาท มีผลกําไรจากการขายเงินลงทุน
จํานวน 458 ล้ านบาท และขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
จํานวน 92 ล้ านบาท
6 เดือนแรกของปี 2561 บริ ษัทมีรายได้ จากการลงทุนรวม 6,784
ล้ า นบาท เพิ3 ม ขึนB ร้ อยละ 10 โดยมี ร ายได้ จ ากการลงทุน สุท ธิ
5,964 ล้ านบาท มีผลกํ าไรจากการขายเงิ นลงทุนจํ านวน 833
ล้ านบาท และขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมจํานวน 14 ล้ าน
บาท
เมื3 อ พิ จ ารณาถึงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน พบว่าอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน 6 เดือนแรกของ ปี 2561 เท่ากับร้ อย
ละ 4.64 ลดลงจากปี 2560 ที3ร้อยละ 4.67

บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)

(59) -700%

ค่ าใช้ จ่าย
การเปลี3ยนแปลงค่าใช้ จ่ายที3สาํ คัญในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2561
และ 2560 สรุปได้ ดงั นี B
1. ค่ าใช้ จ่ายการรั บประกันภัย ของไตรมาส 2 ปี 2561 ลดลง
จากไตรมาส 2 ปี 2560 ร้ อยละ 1 หรื อ 72 ล้ านบาท โดยลดลง
จาก 9,419 ล้ านบาทในปี 2560 เป็ น 9,347 ล้ านบาทในปี 2561
1) รายการ “สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะ
ยาวเพิ3มขึ Bนจากงวดก่อน” จํานวน 3,239 ล้ านบาท ลดลง
455 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 12 จาก 3,694 ล้ านบาท
ในไตรมาส 2 ปี 2560 เนื3องจากในไตรมาส 2 ปี 2561 มี
สัญญาครบกําหนดจํานวนมากส่งผลให้ เงินสํารองประกัน
ชีวิตลดลง
2) ผลประโยชน์ จ่ายตามกรมธรรม์ และค่าสินไหมทดแทน
สุทธิเพิ3มขึ Bนร้ อยละ 5 ทังนี
B Bแบ่งเป็ น
• การเพิ3 ม ขึ นB ของผลประโยชน์ จ่ า ยตามกรมธรรม์ ที3
เพิ3มขึ Bนจํานวน 162 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 4 ซึ3งส่วน
ใหญ่เกิดจากการเพิ3มขึ Bนของเงินครบกําหนด 84 ล้ าน
บาทหรื อร้ อยละ 10 และค่าเวนคืนกรมธรรม์ที3เพิ3มขึ Bน
76 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 5
• การเพิ3มขึนB ของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้ จ่ายใน
การจัดการสินไหมจํานวน 94 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 16
3) ค่าจ้ างและค่าบําเหน็จเพิ3มขึ Bน 87 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
12 จาก 732 ล้ านบาทในไตรมาส 2 ปี 2560 เป็ น 819
3
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ล้ า นบาทในไตรมาส 2 ปี 2561 ทังB นี B ค่ า จ้ างและค่ า
บําเหน็จเพิ3มสูงขึนB เนื3องจากบริ ษัทเน้ นสัดส่วนการขาย
แบบประกันระยะยาวมากขึ Bน ซึ3งเป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที3ผ้ ู
เอาประกันได้ รับความคุ้มครองสูงและเป็ นแบบประกันที3มี
อัต รากํ า ไรสูง โดยมี อัต ราค่ า ตอบแทนที3 สูง กว่ า แบบ
ประกั น ระยะสั นB รวมถึ ง มี ก ารปรั บผลประโยชน์
ค่าตอบแทนของบางผลิตภัณฑ์มากขึ Bน
2. ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน ของไตรมาส 2 ปี 2561 เพิ3มขึ Bน
ร้ อยละ 2 หรื อ 10 ล้ านบาท จาก 421 ล้ านบาทในไตรมาส 2
ปี 2560 เป็ น 431 ล้ านบาทในไตรมาส 2 ปี 2561 ซึง3 ค่าใช้ จา่ ย
ที3เพิ3มขึนB ส่วนใหญ่ เกิ ดจากค่าใช้ จ่ายด้ านบุคลากรจากการ
ปรับค่าจ้ างประจําปี
การเปลี3ยนแปลงค่าใช้ จ่ายที3สําคัญในระหว่าง 6 เดือนแรกของปี
2561 และ 2560 สรุปได้ ดงั นี B
1. ค่ าใช้ จ่ายการรั บประกันภัย ของ 6 เดือนแรกของปี 2561
ลดลงร้ อยละ 2 หรื อ 501 ล้ านบาท โดยลดลงจาก 23,592
ล้ านบาทของ 6 เดือนแรกของปี 2560 เป็ น 23,091 ล้ านบาท
ของ 6 เดือนแรกของปี 2561
1) รายการ “สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะ
ยาวเพิ3มขึ Bนจากงวดก่อน” ซึ3งลดลงร้ อยละ 32 หรื อ 3,561
ล้ านบาท จาก 11,260 ล้ านบาทในปี 2560 เป็ น 7,699
ล้ า นบาท ในปี 2561 เนื3 อ งจากมี ส ัญ ญาครบกํ า หนด
จํานวนมากส่งผลให้ เงินสํารองประกันชีวิตลดลง รวมถึง
การบันทึกกลับรายการ LAT reserve จํานวน 660 ล้ าน
บาท ในไตรมาส 1 ปี 2561 จากภาวะที3อัตราดอกเบี ยB
ปรั บ ตัว เพิ3 ม สูง ขึ นB จนทํ า ให้ บ ริ ษั ท ไม่ มี ค วามจํ า เป็ นที3
จะต้ องบันทึก LAT reserve อีกต่อไป
2) ผลประโยชน์ จ่ายตามกรมธรรม์ และค่าสินไหมทดแทน
เพิ3มขึ Bนร้ อยละ 24 ทังนี
B Bแบ่งเป็ นการ
• เพิ3มขึ Bนของผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ที3เพิ3มขึ Bน
จํานวน 2,450 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 27 ซึ3งส่วนใหญ่
เกิดจากการเพิ3มขึ Bนของเงินครบกําหนดจํานวน 1,407
ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 102 และเงินจ่ายตามเงื3อนไข
กรมธรรม์จํานวน 658 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 16
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)

• การเพิ3มขึนB ของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้ จ่ายใน
การจัดการสินไหมจํานวน 71 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 5
จากค่าสินไหมชีวิต-มรณะที3เพิ3มขึ Bนร้ อยละ 16
3) ค่าจ้ างและค่าบําเหน็จเพิ3มขึ Bน 305 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
19 จาก 1,564 ล้ านบาทในปี 2560 เป็ น 1,869 ล้ านบาท
ในปี 2561 เนื3 อ งจากบริ ษั ท เน้ น สัด ส่ว นการขายแบบ
ประกันระยะยาวมากขึ Bน ซึ3งมีอตั ราค่าตอบแทนที3สงู กว่า
แบบประกั น ระยะสันB รวมถึ ง มี ก ารปรั บ ผลประโยชน์
ค่าตอบแทนของบางผลิตภัณฑ์มากขึ Bน
2. ค่ าใช้ จ่ ายในการดํ า เนิ น งาน 6 เดื อ นแรกของปี 2561
เพิ3มขึ Bนร้ อยละ 4 หรื อ 34 ล้ านบาท จาก 791 ล้ านบาทในปี
2560 เป็ น 825 ล้ านบาทในปี 2561 จากสาเหตุที3กล่าวใน
ส่วนของค่าใช้ จ่ายดําเนินงานในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2561
กําไรสําหรับงวดสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาส 2 ปี 2561 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 1,182 ล้ านบาท ลดลงจาก
กําไรสําหรับไตรมาส 2 ปี 2560 ที3 1,229 ล้ านบาท จํานวน 47
ล้ า นบาท หรื อ ร้ อยละ 4 เป็ นผลมาจากเบี ยB ประกัน ภัยรั บสุทธิ
ลดลงร้ อยละ 4 และการเพิ3มขึ Bนของค่าใช้ จ่ายดําเนินงานที3ร้อยละ
2 จากสาเหตุที3กล่าวในส่วนของค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน
สําหรับ 6 เดือนแรกของปี 2561 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 2,941 ล้ าน
บาทเพิ3 ม ขึนB จาก 6 เดื อ นแรกของปี 2560 ที3 2,157 ล้ า นบาท
จํานวน 783 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 36
กําไรสําหรับงวดสําหรับงบการเงินรวม
งบการเงินรวมมีกําไรสําหรับไตรมาส 2 ปี 2561 ที3 1,227 ล้ าน
บาท เพิ3มขึ Bนจากไตรมาส 2 ปี 2560 ที3 1,220 ล้ านบาท จํานวน 7
ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1 จากสาเหตุที3กล่าวในส่วนของงบการเงิน
เฉพาะกิจการ
งบการเงินรวมมีกําไรสําหรับ 6 เดือนแรกของปี 2561 ที3 2,980
ล้ านบาท เพิ3มขึ Bนจาก 6 เดือนแรกของปี 2560 ที3 2,141 ล้ านบาท
จํานวน 839 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 39
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สรุ ปฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริ ษัท ณ วันที3 30 มิถนุ ายน 2561 มีอตั ราการ
เติบโตเพิ3มขึนB จาก ณ วันที3 31 ธันวาคม 2560 ร้ อยละ 2 หรื อ
7,482 ล้ านบาท ซึ3งส่วนใหญ่เกิดจากสินทรัพย์ลงทุน 5,158 ล้ าน
บาท หรื อร้ อยละ 2

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สําหรับส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 545 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1 จาก
38,786 ล้ านบาท ณ วันที3 31 ธันวาคม 2560 เป็ น 38,241 ล้ าน
บาท ณ วันที3 30 มิถุนายน 2561 จากผลกระทบของมูลค่าเงิน
ลงทุนในตราสารทุนที3ลดลง

หนีสD ิน
หนี Bสินรวมของบริ ษัท ณ วันที3 30 มิถนุ ายน 2561 เพิ3มขึ Bนร้ อยละ
2 จาก ณ วันที3 31 ธันวาคม 2560 ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสํารอง
ประกันชีวิตที3เพิ3มขึ Bนจํานวน 7,699 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 3 จาก
การตังสํ
B ารองสําหรับกรมธรรม์ที3มีผลบังคับเพิ3มขึ Bนตามระยะเวลา
รั บประกันและเพิ3มขึนB จากกรมธรรม์ที3รับเข้ ามาใหม่ในระหว่าง
งวด
ตารางที+ 3: สรุ ปฐานะการเงิ น
ฐานะการเงิน

ณ1 30 มิ.ย. 61

ณ 31 ธ.ค. 60

เปลี+ยนแปลง

หน่ วย : ล้ านบาท
สิ นทรัพย์

%

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด

5,644

2%

3,877

1%

1,767

46%

เบี Bยค้ างรับ

2,338

1%

1,910

1%

427

22%

รายได้ จาการลงทุนค้ างรับ

2,401

1%

2,458

1%

(56)

-2%

300,326

95%

295,169

96%

5,158

2%

ที3ดิน อาคารและอุปกรณ์

1,352

0%

1,341

0%

10

1%

สิ นทรัพย์อื3น

4,151

1%

3,974

1%

177

4%

สิ นทรัพย์ลงทุน

รวมสินทรั พย์
หนี Bสิ นและส่ วนของผู้ ถือหุ้น

316,211 100%

308,729 100%

7,482

2%

264,294

84%

256,595

83%

7,699

3%

หนี Bสิ นจากสัญญาประกันภัยอื3น

9,378

3%

9,383

3%

(5)

0%

หนี Bสิ นอื3น

4,297

1%

3,964

1%

333

8%

277,970

88%

269,943

87%

8,027

3%

38,241

12%

38,786

13%

(545)

-1%

308,729 100%

7,482

2%

สํา รองประกันชีวิต

รวมหนีสD ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสD ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
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ตารางที+ 4: กระแสเงินสด
หน่ วย : ล้ านบาท

กระแสเงินสด

สําหรั บ 6 เดือน
กระแสเงิ นสดได้ มา(ใช้ ไป)จาก
กิจกรรมดําเนินงาน
กิจกรรมลงทุน

2561

2560

เปลี+ยนแปลง

2,202

(7,873)

10,075 128%

(60)

(142)

81

58%

(375)

(338)

(37)

-11%

กระแสเงินสดเพิ+มขึนD (ลดลง) สุทธิ

1,767

(8,352)

10,119 -121%

เงิ นสดและรายการเทียบเท่า ณ วันต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ า ณ วันสินD งวด

3,877

13,021

(9,144)

-70%

5,644

4,668

976

21%

กิจกรรมการจัดหาเงิ น

วันที3 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริ ษัทมีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงิ นสดจํ านวน 5,644 ล้ านบาท และ 4,668 ล้ านบาท
โดยเป็ นเงินกระแสเงินสดที3เพิ3มขึ Bน (ลดลง) จํานวน 1,767 ล้ าน
บาท และ (8,352) ล้ านบาท ในระหว่างงวด 2561 และ 2560 โดย
การเปลี3ยนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานเป็ น
หลัก
กระแสเงินสดสําหรับ 6 เดือนแรกของปี 2561 ได้ มาในกิจกรรม
การดําเนินงานจํานวน 2,202 ล้ านบาท ในขณะที3 6 เดือนแรก
ของปี 2560 มีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน
7,873 ล้ านบาท ทังนี
B Bเกิดจาก
ตารางที+ 5: อัตราส่ วนทางการเงิ นที3สํา คัญ
อัตราส่ วนทางการเงินที+สําคัญ
อัตรากําไรสุ ทธิ
อัตราส่ วนกําไรสุ ทธิ ต่อเบี Bยประกันภัยรับสุ ทธิ
อัตราส่ วนเงิ นสํา รองประกันชีวิตต่อเบี Bยประกันภัยรับสุ ทธิ
อัตราส่ วนค่าใช้ จ่ายการรับประกันภัยต่อเบี Bยประกันภัยรับสุ ทธิ
อัตราส่ วนค่าใช้ จ่ายดําเนินงานต่อเบี Bยประกันภัยรับสุ ทธิ
อัตราส่ วนสิ นทรัพย์ลงทุนต่อสิ นทรัพย์รวม
อัตราส่ วนสิ นทรัพย์ลงทุนต่อเงิ นสํา รองประกันชีวิต
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผู้ ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์
ความเพียงพอของเงิ นกองทุนตามระดับความเสี3 ยง1
1

1) เบียB ประกันภัยรั บสุทธิ จํานวน 20,614 ล้ านบาทใน 6 เดือน
แรกของปี 2561 ลดลง 323 ล้ านบาท จาก 6 เดือนแรกของปี
2560 ที3 20,937 ล้ านบาท
2) ดอกเบี Bยรับและเงินปั นผลและรายได้ จากการลงทุนอื3นจํานวน
6,857 ล้ า นบาทใน 6 เดื อ นแรกของปี 2561 เพิ3 มขึนB จาก 6
เดือนแรกของปี 2560 จํานวน 607 ล้ านบาท
3) เงิ นจ่ายตามกรมธรรม์ ประกันภัยที3เกิดขึ Bนระหว่างปี และค่า
สินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงเพิ3มขึ Bน 2,407
ล้ านบาท จาก 10,580 ล้ านบาทใน ปี 2560 เป็ น 12,987 ล้ าน
บาทในปี 2561
4) มีการลงทุนในหลักทรัพย์และเงินลงทุนอื3นลดลงสุทธิ 12,512
ล้ านบาท จาก 20,802 ล้ านบาทใน 6 เดือนแรกของปี 2560
เป็ น 8,290 ล้ านบาทใน 6 เดือนแรกของปี 2561
ความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี+ยง (RiskBased Capital: RBC)
บริ ษั ท มี อัต ราส่ว นเงิ น กองทุน ต่ อ เงิ น กองทุน ที3 ต้ อ งดํ า รงตาม
กฎหมาย ณ วันที3 30 มิถุนายน 2561 ที3ร้อยละ 2411 ซึ3งลดลง
จากอัต ราเงิ น กองทุน ที3 ต้ อ งดํ า รงตามกฎหมาย ณ วัน ที3 31
ธั น วาคม 2560 ที3 ร้ อยละ 252 และยั ง สู ง กว่ า อั ต ราขั นB ตํ3 า ที3
กฎหมายกําหนดมากกว่า 2 เท่า
รายไตรมาส
2/2561
2/2560
10.6%
10.9%
15.7%
15.5%
43.0%
46.6%
124.0%
118.9%
5.7%
5.3%
96.8%
96.5%
115.8%
116.0%
4.76%
4.86%
12.1%
12.7%
1.5%
1.6%
241%
253%

งวด 6 เดือน
2561
2560
10.7%
8.0%
14.5%
10.5%
38.0%
54.8%
113.9%
114.8%
4.1%
3.9%
96.8%
96.5%
115.8%
116.0%
4.64%
4.67%
15.3%
12.6%
1.9%
1.5%
241%
253%

เป็ นอัตราส่วนที3ไม่ได้ ผ่านการสอบทาน และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
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ภาพรวมธุรกิจ2
เบี ยB ประกัน ชี วิต รั บรวม ณ สินB เดื อ นมิ ถุน ายน 2561 มี จํ า นวน
เท่ากับ 312,530 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตเพิ3มขึ Bนจากระยะ
เดียวกันของปี ก่อนที3ร้อยละ 5 โดยแยกเป็ นเบี Bยประกันชีวติ รับราย
ใหม่จํานวน 89,970 ล้ านบาท อัตราการเติบโตเพิ3มขึ Bนร้ อยละ 8
และเบี Bยประกันชีวิตรับปี ต่อไปจํานวน 222,560 ล้ านบาท อัตรา
การเติ บ โตเพิ3 ม ขึ นB ร้ อยละ 4 โดยข้ อมู ล บริ ษั ท ที3 มี ส่ ว นแบ่ ง
การตลาดด้ านเบี Bยรับสูงสุด 6 อันดับแรก มีดงั นี B

เหตุการณ์ สาํ คัญ
ในเดือนมิถนุ ายน 2561 ที3ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Bangkok Life
Assurance (Cambodia) Public Limited Company บริ ษัทย่อย
ของบริ ษัทมีมติให้ เลิกกิจการ โดยบริ ษัทย่อยนี Bถูกรายงานไว้ ในงบ
การเงินเป็ นการดําเนินงานที3ยกเลิกเป็ นรายการแยกต่างหากใน
งบกําไรขาดทุนของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ได้ รวมค่าเผื3อการด้ อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวไว้ แล้ ว

ตารางที+ 6: ข้ อมูลส่วนแบ่งการตลาด
อันดับ

บริษัท

เบี Bยปี แรก

เบี Bยปี ต่อ

เบี Bยรับรวม

ส่ วนแบ่ง
ตลาด

1

เอไอเอ

13,985

47,317

61,302

20%

2

เมืองไทยประกันชีวิต

10,295

40,308

50,602

16%

3

ไทยประกันชีวิต

11,517

28,924

40,442

13%

4

กรุ งไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

15,012

22,765

37,777

12%

5

ไทยพาณิ ชย์ประกันชีวิต

6,381

22,050

28,431

9%

6

กรุ งเทพประกันชีวิต

4,771

16,360

21,131

7%

สําหรับผลผลิตของภาคอุตสาหกรรมสําหรับ 6 เดือนแรกของปี
2561 ช่องทางธนาคารยังคงเป็ นช่องทางการขายที3มีสดั ส่วนการ
ขายที3เติบโตอย่างต่อเนื3อง โดยมีเบี Bยประกันภัยรับรวมในช่องทาง
ธนาคารเพิ3มสูงขึ Bนร้ อยละ 6 เมื3อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี ก่อน และเมื3อคํานวณเบี Bยประกันช่องทางธนาคารเป็ นสัดส่วน
ของเบี ยB ประกัน ภัย รั บ รวมทุก ช่ อ งทางคิ ด เป็ นร้ อยละ 48 เป็ น
สัดส่วนที3เพิ3มขึ Bนจากปี 2560 ในส่วนของช่องทางตัวแทนขยายตัว
เพิ3มขึ Bนโดยมีเบี Bยประกันภัยรับรวมเพิ3มขึ Bนร้ อยละ 3 และมีสดั ส่วน
เบี Bยประกันภัยรับรวมช่องทางตัวแทนต่อเบี Bยประกันภัยรับรวมทุก
ช่องทางคิดเป็ นร้ อยละ 45 ใน 6 เดือนแรกของปี 2561 ซึ3งเป็ น
สัดส่วนที3ลดลงจาก 6 เดือนแรกของปี 2560

2

ข้ อมูลการจากสมาคมประกันชีวิตไทย

บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
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