


 
 

คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจาํปี 2558 

1 
26 กมุภาพนัธ์ 2559 

ข้อมูลผลการดาํเนินงานที%สาํคัญ 

ตารางที% 1: สรุปผลการดําเนินงาน 

 
เบี �ยประกนัภยัรับ 
ในไตรมาสที$ 4 ปี 2558 บริษัทมีอัตราการเพิ$มขึ �นของเบี �ยประกันภัยรับสุทธิ1อยู่ที$ร้อยละ 72 โดยมี

เบี �ยประกนัภยัรับสทุธิจํานวน 12,844 ล้านบาท ซึ$งเกิดจากผลของเบี �ยรับปีแรกที$เพิ$มขึ �นเป็นสาเหตสํุาคญั 
ในไตรมาสที$ 4 ปี 2558 นี � เบี �ยประกนัภยัรับมีการเติบโตเพิ$มขึ �นเมื$อเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของ

ปีก่อน โดยเบี �ยประกันภัยรับปีแรกเพิ$มขึ �นร้อยละ 431 โดยมีเบี �ยประกันภัยปีแรกจํานวน 6,891 ล้านบาท 
ในขณะที$ไตรมาสที$ 4 ปี 2557 บริษัทมีเบี �ยประกนัภยัปีแรกจํานวน 1,298 ล้านบาท 

เบี �ยประกันภัยรับปีต่อไปมีอัตราเติบโตที$ชะลอตัวในไตรมาสที$  4 ปี 2558 นี �ที$ ร้อยละ 2 ทั �งนี � 
เนื$องจากมีแบบประกนัครบกําหนดชําระเบี �ยในไตรมาสที$ 2 ปี 2557 จงึสง่ผลให้เบี �ยประกนัรับปีตอ่ไปลดลง 

ช่องทางการจัดจําหน่ายหลักของบริษัทในไตรมาสที$ 4 ปี 2558 เป็นการขายผ่านช่องทางธนาคาร
โดยมีเบี �ยประกนัภยัรับรวมช่องทางธนาคารตอ่เบี �ยประกนัภยัรับรวมคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 59 และร้อยละ 
39 สําหรับสัดส่วนเบี �ยประกันภัยรับรวมช่องทางตัวแทนต่อเบี �ยประกันภัยรับรวมทุกช่องทาง ซึ$งเมื$อ
เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปีก่อนจะพบวา่สดัสว่นเบี �ยประกนัชอ่งทางธนาคารดงักล่าวเพิ$มขึ �นโดยในปี 
2557 บริษัทมีสดัส่วนเบี �ยประกนัภยัชอ่งทางธนาคาร และเบี �ยประกนัภยัช่องทางตวัแทนตอ่เบี �ยประกนัภยั
รับรวมอยูที่$ร้อยละ 42 และ ร้อยละ 55 ตามลําดบั 

สําหรับปี 2558 เบี �ยประกันภัยรับปีแรกมีอตัราการเติบโตลดลงที$ร้อยละ 35 โดยมีเบี �ยประกันภัยปี
แรกจํานวน 13,626 ล้านบาทลดลงจากปี 2557 ที$ มีเบี �ยประกันภัยปีแรกจํานวน 19,069 ล้านบาท 
เนื$องจากว่าในไตรมาสที$ 1 ปี 2557 บริษัทมีเบี �ยประกันภัยรับจากช่องทางธนาคารประเภทชําระเบี �ยครั �ง
                                                           
1เบี �ยประกนัภยัรับสทุธิ = เบี �ยประกนัภยัรับปีแรก + เบี �ยประกนัภยัรับปีต่อไป- เบี �ยประกนัต่อ ± สาํรองเบี �ยประกนัภยัที$ยงัไม่ถือเป็นรายได้ 

งบกําไรขาดทุน  รายปี

หน่วย : ล้านบาท %QoQ %YoY

รายได้

เบี �ยประกนัภยัรบัสุทธิ 12,844 100% 7,446 100% 72% 44,175 100% 51,172 100% -14%

รายได้จากการลงทุนสุทธิ กําไรจากเงิน

  ลงทุนและกําไรจากการปรบัมูลค่ายุติธรรม 2,507 20% 3,202 43% -22% 11,414 26% 10,255 20% 11%

รายได้อื$น 16 0% 19 0% -17% 58 0% 46 0% 25%

รวมรายได้ 15,367 120% 10,667 143% 44% 55,647 126% 61,473 120% -9%

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายการรบัประกนัภยั (11,992) -93% (7,305) -98% 64% (48,582) -110% (56,347) -110% -14%

ค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน (557) -4% (553) -7% 1% (2,173) -5% (2,030) -4% 7%

รวมค่าใช้จ่าย (12,550) -98% (7,858) -106% 60% (50,755) -115% (58,377) -114% -13%

กําไรก่อนภาษี 2,817 22% 2,809 38% 0% 4,892 11% 3,096 6% 58%

ภาษี (531) -4% (543) -7% -2% (779) -2% (443) -1% 76%

กําไรสุทธิ 2,286 18% 2,267 30% -1% 4,113 9% 2,653 5% 55%

รายไตรมาส

4/2557 ปี 2558 ปี 25574/2558
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เดียวจํานวนมาก ในขณะที$ปี 2558 บริษัทเน้นการขายแบบประกนัที$มีความคุ้มครองระยะยาว มีการชําระ
เบี �ยประกนัหลายปี ทําให้เมื$อเปรียบเทียบกบัปี 2557 แล้วเบี �ยประกนัภยัรับปีแรกจงึลดลง  

เบี �ยประกนัภัยรับรวมของปี 2558 จํานวน 44,840 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13 โดยเบี �ยประกนัภยัรับ
รวมชอ่งทางธนาคารตอ่เบี �ยประกนัภยัรับรวมทกุช่องทางของปี 2558 คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 65 และร้อยละ 
32 สําหรับสัดส่วนเบี �ยประกันภัยรับรวมช่องทางตัวแทนต่อเบี �ยประกันภัยรับรวมทุกช่องทาง ซึ$งเมื$อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกนักบัปีก่อนจะพบว่าสดัส่วนเบี �ยประกันภัยช่องทางธนาคารต่อเบี �ยรับรวมลดลง 
ทั �งนี �เกิดจากเบี �ยประกันภัยรับปีแรกของปี 2557 ที$เพิ$มขึ �นในช่องทางธนาคารในอตัราการเติบโตที$สูงมาก 
ส่งผลให้ในปี 2557 บริษัทมีสัดส่วนเบี �ยประกันภัยรับรวมช่องทางธนาคารต่อเบี �ยประกันภัยรับรวมทุก
ชอ่งทางอยูที่$ร้อยละ 71 และร้อยละ 27 สําหรับชอ่งทางตวัแทน 

ตารางที% 2: เบี �ยประกนัภยัรับปีแรกแยกตามชอ่งทาง 

 
ตารางที% 3: เบี �ยประกนัภยัรับรวมแยกตามช่องทาง 

 
ตารางที% 4: อตัราสว่นเบี �ยประกนัภยัแตล่ะชอ่งทางตอ่เบี �ยประกนัภยัรับรวม 

 
 

 

ไตรมาสท ี	 4 ปี ไตรมาสท ี	 4 ปี ไตรมาสท ี	 4 ปี

ช่องทางธนาคาร 5,315           10,839        764            16,699        596% -35%

ช่องทางตัวแทน 1,523           2,488          472            2,081          222% 20%

ช่องทางอ ื�นๆ 53                299            61             288            -14% 4%

รวม 6,890          13,626      1,298       19,069      431% -29%

2558 2557 อตัราการเพิ	มขึ"น / ลดลง 

ไตรมาสท ี	 4 ปี ไตรมาสท ี	 4 ปี ไตรมาสท ี	 4 ปี

ช่องทางธนาคาร 7,690           29,296        3,189         36,708        141% -20%

ช่องทางตัวแทน 5,097           14,291        4,173         13,868        22% 3%

ช่องทางอ ื�นๆ 201              1,253          176            1,234          14% 2%

รวม 12,987        44,840      7,538       51,810      72% -13%

2558 2557 อตัราการเพิ	มขึ"น / ลดลง 

ไตรมาสท ี	 4 ปี ไตรมาสท ี	 4 ปี

ช่องทางธนาคาร 59% 65% 42% 71%

ช่องทางตัวแทน 39% 32% 55% 27%

ช่องทางอ ื�นๆ 2% 3% 2% 2%

รวม 100% 100% 100% 100%

25572558
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รายได้จากการลงทนุ 

ในไตรมาสที$ 4 ปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการลงทนุสทุธิ 2,478 ล้านบาท มีกําไรจากเงินลงทนุและ
กําไรจากการปรับมูลค่ายตุิธรรมจํานวน 14 ล้านบาทและ 14 ล้านบาท ตามลําดบั ลดลงจากงวดเดียวกัน
ของปีก่อนหน้าจํานวน 695 ล้านบาท หรือร้อยละ 22 โดยแบง่เป็นการลดลงของกําไรจากเงินลงทนุร้อยละ 
99 ในขณะที$รายได้จากการลงทุนเพิ$มขึ �นร้อยละ 10 และกําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเพิ$มขึ �นร้อยละ 
227  

กําไรจากเงินลงทนุลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2557 ร้อยละ 99 เนื$องจากไตรมาสที$ 4 ปี 2557 มีการขาย
เงินลงทนุเพื$อทํากําไรที$จํานวน 940 ล้านบาท ในขณะที$ไตรมาสที$ 4 ปี 2558 สภาวะตลาดทนุซบเซาจงึไม่มี
การขายเพื$อทํากําไรจากเงินลงทนุ 

ปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการลงทุนสทุธิ 10,171 ล้านบาท มีกําไรจากเงินลงทุน 1,163 ล้านบาท
และกําไรจากการปรับมลูคา่ยตุิธรรมจํานวน 80 ล้านบาทเพิ$มสงูขึ �นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 11 โดยแบง่เป็น
การเพิ$มสูงขึ �นของรายได้จากการลงทนุร้อยละ 15 การเพิ$มขึ �นของกําไรจากการปรับมลูคา่ยุติธรรมร้อยละ 
211 และการลดลงของกําไรจากเงินลงทนุร้อยละ 23 ทั �งนี �การเพิ$มขึ �นของรายได้จากการลงทนุสทุธิมีสาเหตุ
หลกัจากสินทรัพย์ลงทนุที$เพิ$มสงูขึ �นในปีปัจจบุนั  

เมื$อพิจารณาถึงอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน พบว่าอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงจาก
ร้อยละ 5.41 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 5.03 ในปี 2558  

คา่ใช้จา่ยการรับประกนัภยั 

คา่ใช้จ่ายการรับประกนัภยัของไตรมาสที$ 4 ปี 2558 เพิ$มขึ �นจากปี 2557 ร้อยละ 64 หรือ 4,687 ล้าน
บาท โดยเพิ$มขึ �นจาก 7,305 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 11,992 ล้านบาทในปี 2558 

1. รายการ “เงินสํารองประกนัชีวิตเพิ$มขึ �นจากงวดก่อน” ซึ$งเพิ$มขึ �นร้อยละ 139 โดยอตัราส่วนเงิน
สํารองประกันชีวิต (ก่อน LAT reserve2) ต่อเบี �ยประกันภัยรับสุทธิของปี 2558 อยู่ที$อตัราร้อย
ละ 74 และปี 2557 อยูที่$อตัราร้อยละ 69 

2. ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่าใช้จ่ายในการจัดการผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์
เพิ$มขึ �นร้อยละ 1 ทั �งนี �ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ที$เพิ$มขึ �นสว่นใหญ่เกิดจากการเพิ$มขึ �นของ
คา่เวนคืนกรมธรรม์ที$เพิ$มขึ �น 336 ล้านบาทหรือร้อยละ 37 ในขณะที$เงินครบกําหนดลดลง 417 
ล้านบาทหรือร้อยละ 50 เนื$องจากในไตรมาส 4 ปี 2557 มีแบบประกันที$ถึงกําหนดครบอายุ
สัญญาเป็นจํานวนมาก ในขณะที$ไตรมาส 4 ปี 2558 มีแบบประกันดังกล่าวคงเหลือครบ
กําหนดเพียงเล็กน้อย 

                                                           
2LAT reserve คือสาํรองเพิ$มเติมในกรณีที$สาํรองประกนัชีวิตที$บนัทกึในงบการเงินตํ$ากว่าสาํรองประกนัชีวิตที$ใช้ในการทดสอบความพอเพียงของหนี �สนิ 
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3. คา่จ้างและคา่บําเหน็จเพิ$มขึ �น 115 ล้านบาท หรือร้อยละ 19 จาก 600 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 
715 ล้านบาทในปี 2558 เป็นไปในทิศทางเดียวกับการเพิ$มขึ �นของเบี �ยประกันภัยรับปีแรกใน
ชว่งเวลาเดียวกนัที$เพิ$มขึ �นร้อยละ 431 แตเ่ป็นการเพิ$มขึ �นในอตัราที$ตํ$ากวา่อตัราการเพิ$มขึ �นของ
เบี �ยประกนัภยัรับ เนื$องจากแบบประกนัที$ได้รับความนิยมในไตรมาส 4 ปี 2558 เป็นแบบความ
คุ้มครองระยะสั �นจงึมีอตัราคา่ตอบแทนที$ตํ$ากวา่แบบความคุ้มครองระยะยาว  

คา่ใช้จ่ายการรับประกนัภัยสําหรับปี 2558 ลดลงร้อยละ 14 หรือ 7,765 ล้านบาท โดยลดลงจาก 
56,347 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 48,582 ล้านบาทในปี 2558 ได้แก่ 

1. รายการเงินสํารองประกันชีวิตลดลงจากปีก่อนโดยลดลงร้อยละ 27 ซึ$งเป็นอตัราการลดลงที$
มากกว่าเบี �ยประกนัภัยรับสทุธิ มีสาเหตหุลกัจากแบบประกนัที$ได้รับความนิยมในปี 2557 เป็น
แบบประกนัแบบชําระเบี �ยครั �งเดียวซึ$งมีภาระการตั �งเงินสํารองสงู ในขณะที$แบบประกนัที$ได้รับ
ความนิยมในปี 2558 ส่วนใหญ่เป็นแบบชําระเบี �ยรายงวดจึงมีภาระเงินสํารองที$ ตํ$ากว่า 
นอกจากนี �ในปี 2557 บริษัทยงัปรับใช้นโยบายการตั �ง PAD reserve3 เป็นครั �งแรกซึ$งผลกระทบ
ของงวดก่อนหน้าจงึถกูบนัทกึในงวดปัจจบุนั 

2. ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่าใช้จ่ายในการจัดการผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์
เพิ$มขึ �นร้อยละ 28 ทั �งนี � ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ที$เพิ$มขึ �นมาส่วนใหญ่เกิดจากการ
เพิ$มขึ �นของคา่เวนคืนกรมธรรม์ที$เพิ$มสงูขึ �นมากถึงร้อยละ 64 

3. คา่จ้างและคา่บําเหน็จเพิ$มขึ �น 45 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 จาก 2,805 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 
2,850 ล้านบาทในปี 2558 ในขณะที$เบี �ยประกันภัยรับสุทธิลดลงร้อยละ 14 เนื$องจากในปี 
2557 แบบประกันที$ได้รับความนิยมเป็นจํานวนมากเป็นแบบชําระเบี �ยครั �งเดียวซึ$งมีอัตรา
คา่ตอบแทนที$ตํ$ากวา่แบบความคุ้มครองระยะยาว ซึ$งเป็นแบบประกนัที$บริษัทมุง่เน้นในปี 2558 

 

 

 

 

 

 
                                                           
3PAD reserve คือสาํรองสว่นเพิ$มซึ$งบริษัทตั �งในอตัราคงที$ที$ร้อยละ 4 ของสาํรองประกนัชีวิตตามวิธี NPV (Net Premium Valuation:NPV ซึ$งเป็นวิธีการคํานวณสาํรองประกนัชีวิตที$ใช้
สมมติฐานในการคํานวณเป็นสมมติฐานในอดีต ณ วนัที$ทําการพฒันาผลติภณัฑ์) 
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คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงาน 

คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานไตรมาสที$ 4 ปี 2558 เติบโตขึ �นร้อยละ 1 หรือ 4 ล้านบาท จาก 553 ล้าน
บาทในปี 2557 เป็น 557 ล้านบาทในปี 2558 

โดยเมื$อพิจารณาค่าใช้จ่ายดําเนินงาน บริษัทมีค่าใช้จ่ายหลักที$เพิ$มขึ �นคือค่าใช้จ่ายเกี$ยวกับเงิน
สมทบสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและเงินสมทบกองทุน
ประกันชีวิตเพิ$มขึ �น 18 ล้านบาทหรือร้อยละ 91 ซึ$งมีฐานการคํานวณมาจากมูลค่าของเบี �ยประกันรับ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัเบี �ยประกนัภยัรับของไตรมาสที$ 4 ปี 2558 ที$เพิ$มขึ �น 

คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานสําหรับปี 2558 เติบโตขึ �นร้อยละ 7 หรือ 144 ล้านบาท จาก 2,030 ล้าน
บาทในปี 2557 เป็น 2,173 ล้านบาทในปี 2558 ซึ$งส่วนใหญ่เป็นการเพิ$มขึ �นของค่าใช้จ่ายด้านการพฒันา
บคุลากรของบริษัท เพื$อรองรับการขยายตวัของภาคธุรกิจและเพิ$มศกัยภาพในการแข่งขนัทําให้คา่ใช้จ่าย
เกี$ยวกบัพนกังานที$เพิ$มขึ �นร้อยละ 6 และภาษีเงินลงทนุที$เพิ$มขึ �นร้อยละ 19 ซึ$งสอดคล้องกบัการเพิ$มขึ �นของ
รายได้เงินลงทนุ 

กําไรสําหรับงวดสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัทมีกําไรสําหรับไตรมาสที$ 4 ปี 2558 ที$ 2,286 ล้านบาท กําไรเพิ$มขึ �นจากกําไรสําหรับไตรมาสที$ 
4 ปี 2557 ที$ 2,267 ล้านบาท จํานวน 19 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 เนื$องจากการเพิ$มขึ �นของเบี �ยประกันภัย
ร้อยละ 72 แตบ่ริษัทมีกําไรจากการลงทนุลดลงคอ่นข้างมากในไตรมาสที$ 4 ปี 2558 เมื$อเปรียบเทียบกบัปี 
2557 คือลดลงร้อยละ 99 ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอีกร้อยละ 64  ส่งผลให้กําไรสําหรับ
ไตรมาสที$ 4 ปี 2558 เพิ$มขึ �นเพียงร้อยละ 1 

 
บริษัทมีกําไรสําหรับปี 2558 ที$ 4,113 ล้านบาท เพิ$มขึ �นจากกําไรของปี 2557 ที$ 2,653 ล้านบาท 

จํานวน 1,461 ล้านบาท หรือร้อยละ 55 ทั �งนี � แม้ว่าเบี �ยประกนัภยัรับปีแรกมีอตัราการเติบโตลดลงที$ร้อยละ 
29 ซึ$งส่งผลให้เบี �ยประกนัภยัรับสทุธิลดลงร้อยละ 14 แตเ่นื$องจากว่าบริษัทมีกําไรจากรายได้เงินลงทนุรวม
เพิ$มขึ �นร้อยละ 11 ทําให้รายได้รวมของบริษัทลดลงร้อยละ 9 ในขณะที$คา่ใช้จ่ายในการรับประกนัภยัลงลง
ร้อยละ 14 โดยเฉพาะเงินสํารองประกนัชีวิตลดลงถึงร้อยละ 27 สง่ผลให้กําไรสําหรับปี 2558 เพิ$มขึ �น  
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กําไรสําหรับงวดสําหรับงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมมีกําไรสําหรับไตรมาสที$ 4 ปี 2558 ที$ 2,285 ล้านบาทเพิ$มขึ �นจากกําไรสําหรับไตรมาส
ที$ 4 ปี 2557 ที$กําไร 2,266 ล้านบาท จํานวน 19 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 จากสาเหตทีุ$กล่าวในส่วนของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ และรวมผลขาดทุนสําหรับไตรมาสที$ 4 ปี 2558 จํานวน 1.5 ล้านบาท จากบริษัท บี
แอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จํากดั (“BLAIB”) ซึ$งมีสดัสว่นการถือหุ้นเป็นร้อยละ 99 

งบการเงินรวมสําหรับปี 2558 ตํ$ากว่ากําไรสําหรับงวดในงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 5.2 ล้าน
บาทจากการรวมผลขาดทนุสําหรับปีของ BLAIB  

 

สรุปฐานะการเงนิ 

ตารางที% 5: สรุปฐานะการเงิน 

 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของบริษัทมีอัตราการเติบโตเพิ$มขึ �นจาก ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2557 ร้อยละ 16 โดย
รายการสําคญัที$มีอตัราการเติบโตสูงคือรายการสินทรัพย์ลงทุนเพิ$มขึ �นร้อยละ 15 ทั �งนี �เนื$องมาจากการ

ฐานะการเงิน 1

หน่วย : ล้านบาท %

สินทรพัย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,088 3% 5,703 3% 1,384           24%

เบี �ยค้างรบั 1,717 1% 1,725 1% (8)                 0%

สินทรพัย์ลงทุน 233,726 94% 202,977 94% 30,749         15%

ที$ดิน อาคารและอุปกรณ์ 592 0% 402 0% 190              47%

สินทรพัย์อื$น 6,455 3% 4,781 2% 1,674           35%

รวมสินทรัพย์ 249,577 100% 215,588 100% 33,989       16%

หนี �สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

สํารองประกนัชีวิต 207,308 83% 177,435 82% 29,874         17%

หนี �สินจากสัญญาประกนัภยั 9,450 4% 9,131 4% 319              3%

หนี �สินอื$น 5,821 2% 3,443 2% 2,378           69%

รวมหนี Bสิน 222,579 89% 190,009 88% 32,570       17%

ส่วนของผู้ถือหุ้น 26,998 11% 25,579 12% 1,419         6%

รวมหนี Bสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 249,577 100% 215,588 100% 33,989       16%

ณ 31 ธ.ค. 58 ณ 31 ธ.ค. 57 เปลี%ยนแปลง
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เติบโตของเงินสํารองปี 2558 ที$เติบโตร้อยละ 17 จาก 177,435 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2557 เป็น 
207,308 ล้านบาท ณ 31 ธนัวาคม 2558 

หนี �สิน 

หนี �สินรวมเพิ$มขึ �นร้อยละ 17 จาก ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2557 โดยการเพิ$มขึ �นของเงินสํารองประกัน
ชีวิตร้อยละ 17 จํานวน 29,874 ล้านบาทตามที$กลา่วในสว่นผลการดําเนินงาน ในส่วนของหนี �สินอื$นเพิ$มขึ �น
จํานวน 2,377 ล้านบาทจากหนี �สินจากสญัญาซื �อขายเงินตราต่างประเทศเพิ$มขึ �น 1,887 ล้านบาท จาก
ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี$ยน 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 

สําหรับส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ$มขึ �น 1,419 ล้านบาท จาก ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2557 ที$ 25,579 ล้าน
บาทเพิ$มขึ �นเป็น 26,998 ล้านบาท ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2558 จากสาเหตหุลกัมาจากผลการดําเนินงาน
จํานวน 4,113 ล้านบาทของปี 2558 และหุ้นเพิ$มทนุจากการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิรุ่นที$ 2 จํานวน 
149 ล้านบาท ในขณะที$ปี 2558 มีการจา่ยเงินปันผลระหว่างปีจํานวน 1,325 ล้านบาท และผลขาดทนุจาก
การวดัมลูคา่เงินลงทนุเผื$อขาย-สทุธิจากภาษีเงินได้จํานวน 1,553 ล้านบาท  
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กระแสเงนิสด 

ตารางที% 6: กระแสเงินสด 

 

 วันที$ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 7,088 ล้านบาท 
เพิ$มขึ �น 1,384 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 เมื$อเปรียบเทียบกบั ณ 31 ธันวาคม 2557 ซึ$งมีเงินสดและรายการ
เทียบเทา่เงินสดจํานวน 5,703 ล้านบาท  

กระแสเงินสดสําหรับ ปี 2558 มีแหล่งที$มาของเงินจํานวน 34,956 ล้านบาท โดยหลกัมาจากการ
ดําเนินงานจากเบี �ยประกันภัยรับสุทธิจํานวน 43,900 ล้านบาทในปี 2558 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 
2557 ที$ 50,652 ล้านบาท ดอกเบี �ยรับและเงินปันผลเพิ$มขึ �นจากช่วงเดียวกันของปี 2557 จํานวน 1,557 
ล้านบาท  ในขณะที$ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และคา่สินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่า
สินไหมทดแทนเพิ$มขึ �น 3,072 ล้านบาทจาก 11,951 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 15,023 ล้านบาทในปี 2558 

 สําหรับแหล่งใช้ไปของส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมลงทุนซึ$งเป็นกิจกรรมหลักในการบริหารความ
เสี$ยงเพื$อรองรับภาระผกูพนัตามกรมธรรม์ 

 

 

 

 

 

หน่วย : ล้านบาท

สําหรับปี

แหล่งที$มาของเงิน

จากการดาํเนินงาน 34,956 100% 42,382 100% (7,426)

เงินสดสุทธิได้มา 34,956 100% 42,382 100% (7,426)

แหล่งที$ใช้ไปของเงิน

กิจกรรมลงทุน (32,407) -93% (36,526) -86% 4,119 

กิจกรรมการจดัหาเงิน (1,165) -3% (1,484) -4% 319 

เงินสดสุทธิใช้ไป (33,572) -96% (38,010) -90% 4,438 

กระแสเงินสดเพิ%มขึ Bน (ลดลง) สุทธิ 1,384 4% 4,372 10% (2,988)

เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วนัต้นงวด 5,703 16% 1,331 3% 4,372 

เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันสิ Bนงวด 7,088 20% 5,703 13% 1,384 

2558 2557 เปลี%ยนแปลง

กระแสเงินสด
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อัตราส่วนทางการเงนิที%สาํคัญ 

ตารางที% 7: อตัราสว่นทางการเงิน4 

 

ความเพียงพอของเงนิกองทุนตามระดับความเสี%ยง (Risk-Based Capital: RBC) 

บริษัทมีอตัราส่วนเงินกองทุนตอ่เงินกองทุนที$ต้องดํารงตามกฎหมาย ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2558 ที$
ร้อยละ 3105 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 ธันวาคม 2558 มีจํานวนเท่ากับ 537,510 ล้านบาท6 มีอตัรา
การเติบโตเพิ$มขึ �นจากระยะเดียวกันของปีก่อนที$ ร้อยละ 6.68 โดยแยกเป็นเบี �ยประกันชีวิตรับรายใหม่
จํานวน 171,428 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ$มขึ �นร้อยละ 0.47 และเบี �ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจํานวน 
366,081 ล้านบาท อตัราการเติบโตเพิ$มขึ �นร้อยละ 9.86 โดยข้อมลูบริษัทที$มีส่วนแบง่การตลาดด้านเบี �ยรับ
สงูสดุ 6 อนัดบัแรก มีดงันี � 

 

  

                                                           
4สูตรการคํานวณ:  

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

5เป็นอตัราสว่นที$ไม่ได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี 
6ข้อมลูการจากสมาคมประกนัชีวิตไทย 

อัตราส่วนทางการเงินที%สําคัญ

4/2558 4/2557 2558 2557

อตัรากําไรสุทธิ 15% 23% 8% 4%

อตัราส่วนกําไรก่อนภาษีเงินได้ต่อเบี �ยประกนัภยัรบัสุทธิ 22% 38% 11% 6%

อตัราส่วนกําไรสุทธิต่อเบี �ยประกนัภยัรบัสุทธิ 18% 30% 9% 5%

อตัราส่วนเงินสํารองต่อเบี �ยประกนัภยัรบัสุทธิ 59% 43% 68% 80%

รายไตรมาส รายปี



 
 

คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจาํปี 2558 

10 
26 กมุภาพนัธ์ 2559 

ตารางที% 8: ข้อมลูสว่นแบง่การตลาด 

 

กําไรของภาคอตุสาหกรรมสําหรับปี 25587 (ข้อมลูตั �งแตเ่ดือนมกราคม – เดือนพฤศจิกายน 2558) 
ลดลงจากปี 2557 จํานวน 13,741 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 โดยปี 2558 มีกําไรอยู่ที$ 43,184 ล้านบาท 
และปี 2557 มีกําไรอยูที่$ 56,925 ล้านบาท ซึ$งมีสาเหตทีุ$สําคญัจากเบี �ยประกนัรับสทุธิและรายได้อื$นที$ลดลง
ในปี 2558 ช่องทางธนาคารยงัคงเป็นช่องทางการขายที$มีสดัส่วนการขายที$เติบโตอยา่งตอ่เนื$อง โดยข้อมูล
ตั �งแตเ่ดือนมกราคม –พฤศจิกายน 2558 พบว่าธุรกิจมีเบี �ยประกันภยัรับรวมในช่องทางธนาคารเพิ$มสงูขึ �น
ร้อยละ 9 เมื$อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเมื$อคํานวณเบี �ยประกันช่องทางธนาคารเป็น
สดัส่วนของเบี �ยประกนัภยัรับรวมทกุช่องทางคิดเป็นร้อยละ 43 เป็นสดัส่วนเดียวกนักบัปี 2557 ในส่วนของ
ชอ่งทางตวัแทนขยายตวัเพิ$มขึ �นโดยมีเบี �ยประกนัภยัรับรวมเพิ$มขึ �นร้อยละ 7 และมีสดัสว่นเบี �ยประกนัภยัรับ
รวมช่องทางตวัแทนตอ่เบี �ยประกนัภยัรับรวมทกุช่องทางคิดเป็นร้อยละ 50 ในปี 2558 ซึ$งเท่ากบัสดัส่วนใน
ปี 2557 

เหตุการณ์สาํคัญ 

การใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิรุ่นที$ 2 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิรุ่นที$ 2 ใช้สิทธิซื �อหุ้นสามญัของบริษัทจํานวน 4.6 ล้านหน่วย ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 

25.00 บาท คิดเป็นจํานวน 160.0 ล้านบาท โดยบริษัทได้บนัทึกโอนสํารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้น

เป็นเกณฑ์เป็นสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัจากการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิรุ่นที$ 2 จํานวน 89 ล้านบาท 

  

                                                           
7ข้อมลูการจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

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

1 เอไอเอ 26,171.57    93,380.76    119,552.33  22.24%

2 เมืองไทยประกนัชีวิต 37,938.07    49,942.28    87,880.36    16.35%

3 ไทยประกนัชีวิต 17,617.64    50,758.23    68,375.87    12.72%

4 กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต 18,419.94    36,322.97    54,742.91    10.18%

5 ไทยพาณิชย์ประกนัชีวิต 17,507.92    35,464.50    52,972.42    9.86%

6 กรุงเทพประกนัชีวิต 13,627.20    31,213.02    44,840.22    8.34%
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เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย (บีแอลเอ อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์) 

ในปี 2558 บริษัทได้เข้าซื �อหุ้ นสามัญเพิ$มทุนในบริษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด จํานวน

1,980,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นเงินทั �งสิ �น 19,800,000 บาท เนื$องจากบริษัทย่อยจดทะเบียน

เพิ$มทนุจํานวน 20 ล้านบาท เท่าให้ทนุจดทะเบียนของบริษัทย่อยเพิ$มขึ �นจาก 4 ล้านบาท เป็น 24 ล้านบาท 

โดยถือเป็นสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 99 ของจํานวนหุ้นที$ออกจําหนา่ยได้แล้วทั �งหมดของบริษัทยอ่ย 

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 

ผลกระทบของมาตรฐานบญัชีใหม ่

เนื$องจากมาตรฐานการบญัชีฉบบัที$ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื$อง ผลประโยชน์พนกังาน กําหนดให้บริษัทรับรู้
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื$น ตา่งจากมาตรฐานเดมิที$
ให้บริษัทรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกําไรขาดทุน หรือในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื$น หรือทยอยรับรู้ในกําไร
ขาดทุนได้ โดยนโยบายการบัญชีของบริษัท แต่เดิมกําหนดให้รับรู้ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยัในงบกําไรขาดทนุ 

ดงันั �นในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยได้ปรับปรุงงบการเงินสําหรับปี 2557 ที$นํามาเปรียบเทียบโดยทําให้
กําไรสทุธิปี 2557 ลดลง 12 ล้านบาท และกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื$นเพิ$มขึ �น 12 ล้านบาท จากงบการเงินที$
เคยนําเสนอไว้ 

  


