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บทสรุป 

ในไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทมีก าไรสทุธิจากการด าเนินงาน 1,749 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัผลก าไร

สทุธิ 1,997 ล้านบาทในไตรมาส 4 ปี 2559 ลดลงจ านวน 248 ล้านบาท โดยมีการกลบัรายการส ารองพิเศษ 

(LAT Reserve) จ านวน 1,025 ล้านบาท ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2560 และกลับรายการ LAT Reserve เป็น

จ านวน 2,026  ล้านบาท ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2559 

ในขณะท่ีปี 2560 บริษัทมีก าไรสุทธิท่ี 3,645 ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลก าไรสุทธิของปี 2559 ท่ี 

5,122 ล้านบาท โดยบนัทึกรายการ LAT Reserve  จ านวน 660 ล้านบาทปี 2560 และมีการกลบัรายการ 

LAT Reserve จ านวน 345 ล้านบาทในปี 2559 นอกจากนี ้บริษัทมีก าไรจากการขายหลักทรัพย์จ านวน 

1,362 ล้านบาทในปี 2560 เปรียบเทียบกบัจ านวน 2,320  ล้านบาทของปีก่อนหน้า 

ทางด้านความมั่นคงในฐานะทางการเงินของบริษัท เม่ือพิจารณาระดับความเพียงพอของเงินกองทุน 

(Capital Adequacy Ratio – CAR)  ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2560 อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 252 ซึง่ยงัคงสงูกวา่ระดบั

ท่ีกฎหมายมากกวา่ 2 เทา่  
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ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคัญ 

ตำรำงท่ี 1: สรุปผลการด าเนินงาน 

 

เบีย้ประกันภัยรับ 

ไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทมีเบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ 10,553 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19 จากปีท่ีแล้วใน

ชว่งเวลาเดียวกนั ซึง่เป็นผลมาจากการลดลงของทัง้เบีย้ประกนัรับปีแรกและเบีย้ประกนัรับปีตอ่ไป 

โดยมีเบีย้ประกนัรับปีแรกจ านวน 2,708 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 34 จากไตรมาส 4 ปี 2559 ท่ีจ านวน 

4,107 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากท่ีไตรมาส 4 ปี 2559 มีการขายแบบประกันสะสมทรัพย์ระยะสัน้แบบ

ช าระเบีย้ครัง้เดียวเป็นจ านวนมาก เม่ือพิจารณาในส่วนของเบีย้ประกนัภัยรับปีตอ่ไปมีอตัราเติบโตในไตร

มาสท่ี 4 ปี 2560 ลดลงร้อยละ 11 จากแบบประกนัท่ีครบก าหนดช าระเบีย้ในชอ่งทางธนาคาร 

ช่องทางการจัดจ าหน่ายหลักของบริษัทในไตรมาสท่ี 4 ปี 2560 ยังคงเป็นการขายผ่านช่องทาง

ธนาคาร โดยมีเบีย้ประกันภัยรับรวมช่องทางธนาคารต่อเบีย้ประกันภัยรับรวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57 

และเบีย้ประกนัภยัรับรวมช่องทางตวัแทนตอ่เบีย้ประกนัภยัรับรวมทกุช่องทางมีสดัส่วนร้อยละ 41 (2559: 

ร้อยละ 57 และร้อยละ 42 ตามล าดบั) 

งบก ำไรขำดทุน  

หน่วย : ล้ำนบำท %YoY %YoY

รายได้

เบีย้ประกนัภยัรับสุทธิ(1) 10,553 100% 12,991 100% -19% 42,915 100% 42,282 100% 1%

รายได้จากการลงทนุรวมทัง้หมด(2) 3,548 34% 2,338 18% 52% 13,066 30% 12,872 30% 2%

รายได้อ่ืน 48 0% 51 0% -7% 384 1% 329 1% 17%

รวมรำยได้ 14,149 134% 15,381 118% -8% 56,365 131% 55,482 131% 2%

ค่าใช้จา่ย

ค่าใช้จา่ยการรับประกนัภยั (11,663) -111% (12,484) -96% -7% (50,488) -118% (47,660) -113% 6%

ค่าใช้จา่ยด าเนินงาน (393) -4% (454) -3% -13% (1,716) -4% (1,724) -4% 0%

รวมค่ำใช้จ่ำย (12,056) -114% (12,938) -100% -7% (52,204) -122% (49,384) -117% 6%

ก ำไรก่อนภำษี 2,093 20% 2,443 19% -14% 4,161 10% 6,098 14% -32%

ภาษี (344) -3% (447) -3% -23% (516) -1% (976) -2% -47%

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ 1,749 17% 1,997 15% -12% 3,645 8% 5,122 12% -29%
(1) เบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ = เบีย้ประกนัภยัรับปีแรก + เบีย้ประกนัภยัรับปีต่อไป- เบีย้ประกนัต่อ ± ส ารองเบีย้ประกนัภยัที่ยงัไม่ถือเป็นรายได้

(2) รายได้จากการลงทนุรวมทัง้หมด = รายได้จากการลงทนุสทุธิ+ก าไรจากเงินลงทนุ+ก าไรจากการปรับมลูค่ายตุิธรรม (หลกัทรัพย์เพ่ือค้า และอตัราแลกเปลีย่น)

รำยไตรมำส รำยปี

4/2560 4/2559 ปี 2560 ปี 2559
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ส าหรับปี 2560 เบีย้ประกนัภยัรับปีแรกมีอตัราการเติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 7 โดยมีเบีย้ประกนัภยัปีแรก

จ านวน 11,947 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 ท่ีมีเบีย้ประกนัภยัปีแรกจ านวน 11,149 ล้านบาท โดยในปี 

2560 บริษัทเน้นสดัส่วนการขายของแบบประกนัท่ีมีระยะเวลาความคุ้มครองระยะยาวมากขึน้ ซึง่เป็นแบบ

ประกนัท่ีมีอตัราก าไรสงู  และเป็นกลุม่ผลิตภณัฑ์ท่ีผู้ เอาประกนัได้รับความคุ้มครองสงู สง่ผลให้บริษัทมีเบีย้

ประกนัภยัรับปีแรกเพิ่มขึน้ 

เบีย้ประกนัภยัรับรวมของปี 2560 จ านวน 44,039 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 2 โดยเบีย้ประกนัภยัรับ

รวมช่องทางธนาคารคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64 ของเบีย้ประกันภัยรับรวมทุกช่องทาง  ในขณะท่ีเบีย้

ประกนัภยัรับรวมช่องทางตวัแทนมีสดัสว่นร้อยละ 32 ของเบีย้ประกนัภยัรับรวมทกุช่องทาง (2559: ร้อยละ 

62 และร้อยละ 35 ตามล าดบั) 

ตำรำงท่ี 2: เบีย้ประกนัภยัรับปีแรกแยกตามชอ่งทาง 

 
 

ตำรำงท่ี 3: เบีย้ประกนัภยัรับรวมแยกตามช่องทาง 

 
 

ตำรำงท่ี 4: อตัราสว่นเบีย้ประกนัภยัแตล่ะชอ่งทางตอ่เบีย้ประกนัภยัรับรวม 

 

ไตรมำสที่ 4 ม.ค. - ธ.ค. ไตรมำสที่ 4 ม.ค. - ธ.ค. ไตรมำสที่ 4 ม.ค. - ธ.ค.
ชอ่งทางธนาคาร 1,852                    9,237                  2,875                8,169                  -36% 13%
ชอ่งทางตวัแทน 747                        2,197                  1,137                2,541                  -34% -14%
ชอ่งทางอ่ืนๆ 110                        513                     95                      439                     16% 17%
รวม 2,708               11,947           4,107            11,149           -34% 7%

2560 2559 อัตรำกำรเพิ่มขึน้ / ลดลง 

ไตรมำสที่ 4 ม.ค. - ธ.ค. ไตรมำสที่ 4 ม.ค. - ธ.ค. ไตรมำสที่ 4 ม.ค. - ธ.ค.
ชอ่งทางธนาคาร 6,057                    28,250               7,463                26,849               -19% 5%
ชอ่งทางตวัแทน 4,412                    14,181               5,463                15,065               -19% -6%
ชอ่งทางอ่ืนๆ 242                        1,609                  200                    1,418                  21% 13%
รวม 10,711             44,039           13,126          43,333           -18% 2%

2560 2559 อัตรำกำรเพิ่มขึน้ / ลดลง 

ไตรมำสที่ 4 ม.ค. - ธ.ค. ไตรมำสที่ 4 ม.ค. - ธ.ค.
ชอ่งทางธนาคาร 57% 64% 57% 62%
ชอ่งทางตวัแทน 41% 32% 42% 35%
ชอ่งทางอ่ืนๆ 2% 4% 2% 3%
รวม 100% 100% 100% 100%

2560 2559
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รำยได้จำกกำรลงทุน 

ตำรำงท่ี 5: รายได้จากการลงทนุ ผลก าไรจากการขายเงินลงทนุและผลขาดทนุจากการปรับมลูคา่ยตุธิรรม 

 
 

ในไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการลงทุนรวม 3,548 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,209 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 52 จากไตรมาส 4 ปี 2559 โดยมีรายได้จากการลงทนุสทุธิ 2,952 ล้านบาท มีผลก าไรจากการ

ขายเงินลงทนุจ านวน 318 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 187 จากปีท่ีแล้วในช่วงเวลาเดียวกนั และผลก าไรจาก

การปรับมลูคา่ยตุธิรรมจ านวน 278 ล้านบาท  

ปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการลงทนุสทุธิ 11,603 ล้านบาท มีผลก าไรจากการขายเงินลงทนุ 1,362 

ล้านบาท และก าไรจากการปรับมูลคา่ยตุิธรรมจ านวน 101 ล้านบาท รวมเป็นรายได้จาการลงทนุ 13,066 

ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 194 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 

เม่ือพิจารณาถึงอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ พบว่าอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในปี 2560 

เป็นร้อยละ 4.65 ลดลงจากปี 2559 ท่ีร้อยละ 5.20  

 

 

 

 

หน่วย : ล้ำนบำท %YoY ปี 2560 ปี 2559 เพิ่ม(ลด) %YoY

รายได้จากการลงทนุสุทธิ 2,952 2,619 333 13% 11,603 10,632 971 9%

ผลก าไรจากเงินลงทนุ 318 (364) 682 187% 1,362 2,320 (958) -41%

ผลก าไรจากการปรับมลูค่ายตุิธรรม

    เงินลงทนุเพ่ือค้า (8) (22) 14 63% (15) 9 (24) -278%

    สัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 21 45 (24) -53% 54 11 43 386%

    อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 265 61 204 333% 63 (100) 162 163%

รวม 3,548 2,338 1,209 52% 13,066 12,872 194 2%

รายไตรมาส รายปี

4/2560 4/2559 เพิ่ม(ลด)
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ค่ำใช้จ่ำย 

การเปล่ียนแปลงคา่ใช้จา่ยท่ีส าคญัในระหวา่งไตรมาส 4 ปี 2560 และ 2559 สรุปได้ดงันี ้

1. คา่ใช้จา่ยการรับประกนัภยัของไตรมาส 4 ปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 7 หรือ 821 ล้าน

บาท โดยลดลงจาก 12,484 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 11,663 ล้านบาทในปี 2560 

1) รายการ “ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่มขึน้จากปีก่อน” 

จ านวน 2,786 ล้านบาท ลดลง 4,571 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 62 จาก 7,357 ล้าน

บาทในไตรมาส 4 ปี 2559 เน่ืองจากในไตรมาส 4 ปี 2560 มีสัญญาครบก าหนด

จ านวนมากท าให้ภาระเงินส ารองประกันชีวิตลดลง แม้ว่าในไตรมาสท่ี 4 ปี 2560 

บริษัทได้บนัทึกกลบัรายการ LAT reserve เป็นจ านวน 1,025  ล้านบาท (2559: กลบั

รายการจ านวน 2,026 ล้านบาท)  

2) ผลประโยชน์จา่ยตามกรมธรรม์และคา่สินไหมทดแทนสทุธิเพิ่มขึน้ร้อยละ 79 ทัง้นีแ้บง่เป็น 

 การเพิ่มขึน้ของผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ท่ีเพิ่มขึน้จ านวน 3,115 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 89 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึน้ของเงินครบก าหนด 1,932 ล้านบาทหรือ

ร้อยละ 533 และเงินจา่ยตามเง่ือนไขกรมธรรม์ท่ีเพิ่มขึน้ 885 ล้านบาทหรือร้อยละ 60  

 การเพิ่มขึน้ของคา่สินไหมทดแทนและคา่ใช้จา่ยในการจดัการสินไหมจ านวน 158 ล้าน

บาทหรือร้อยละ 25 

3) คา่จ้างและคา่บ าเหน็จเพิ่มขึน้ 180 ล้านบาท หรือร้อยละ 22 จาก 813 ล้านบาทในไตรมาส 

4 ปี 2559 เป็น 993 ล้านบาทในไตรมาส 4 ปี 2560 ทัง้นี ้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จซึ่งเพิ่ม

สูงขึน้แม้ว่าเบีย้ประกันภัยรับจะลดลง เน่ืองจากบริษัทเน้นสัดส่วนการขายแบบประกัน

ระยะยาวมากขึน้ ซึ่งมีอตัราค่าตอบแทนท่ีสูงกว่าแบบประกันระยะสัน้ รวมถึงมีการปรับ

ผลประโยชน์คา่ตอบแทนของบางผลิตภณัฑ์มากขึน้ 

2. คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานของไตรมาส 4 ปี 2560 ลดลงร้อยละ 13 หรือ 61 ล้านบาท จาก 454 

ล้านบาทในไตรมาส 4 ปี 2559 เป็น 393 ล้านบาทในไตรมาส 4 ปี 2560 เกิดจากนโยบายการบริหาร

ควบคมุคา่ใช้จา่ยของบริษัท  
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การเปล่ียนแปลงคา่ใช้จา่ยท่ีส าคญัในระหวา่ง ปี 2560 และ 2559 สรุปได้ดงันี ้

1. คา่ใช้จา่ยการรับประกนัภยัของปี 2560 เพิ่มขึน้ 2,828 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 โดยเพิ่มขึน้จาก 

47,660 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 50,488 ล้านบาทในปี 2560 ได้แก่ 

1) รายการ “ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพิ่มขึน้จากปีก่อน” ซึง่ลดลง

ร้อยละ 11 หรือ 2,921 ล้านบาท จากการเพิ่มขึน้เงินจา่ยตามเง่ือนไขและเงินครบก าหนดท่ี

เพิ่มขึน้มากท าให้ภาระเงินส ารองประกันชีวิตลดลง แม้ว่าในปี 2560 บริษัทได้บันทึก

รายการ LAT reserve เป็นจ านวน 660 ล้านบาท (2559: กลบัรายการจ านวน 345 ล้าน

บาท) 

2) ผลประโยชน์จา่ยตามกรมธรรม์และคา่สินไหมทดแทนเพิ่มขึน้ร้อยละ 28 ทัง้นีแ้บง่เป็นการ 

 การเพิ่มขึน้ของผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ท่ีเพิ่มขึน้จ านวน 4,615 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 30 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึน้ของเงินจ่ายตามเง่ือนไขกรมธรรม์จ านวน 

1,980 ล้านบาท หรือร้อยละ 33 และเงินครบก าหนดจ านวน 1,924 ล้านบาท หรือร้อย

ละ 73 

 การเพิ่มขึน้ของคา่สินไหมทดแทนและคา่ใช้จา่ยในการจดัการสินไหมจ านวน 437 ล้าน

บาทหรือร้อยละ 17 จากคา่สินไหมชีวิตท่ีเพิ่มขึน้ 239 ล้านบาท หรือร้อยละ 17 และคา่

สินไหมเงินประกนัสขุภาพท่ีเพิ่มขึน้ 226 ล้านบาท หรือร้อยละ 28 

3) ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จเพิ่มขึน้ 340 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 จาก 3,159 ล้านบาทในปี 

2559 เป็น 3,499 ล้านบาทในปี 2560 ทัง้นี ้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จซึ่งเพิ่มสูงขึน้มากกว่า

การเพิ่มขึน้ของเบีย้ประกนัภยัรับเน่ืองจากบริษัทเน้นสดัส่วนการขายแบบประกนัระยะยาว

มากขึน้ ซึง่มีอตัราคา่ตอบแทนท่ีสงูกว่าแบบประกนัระยะสัน้ รวมถึงมีการปรับผลประโยชน์

คา่ตอบแทนของบางผลิตภณัฑ์มากขึน้ 

2. คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานปี 2560 ลดลงร้อยละ 0.5 หรือ 8 ล้านบาท จาก 1,724 ล้านบาทใน

ปี 2559 เป็น 1,716 ล้านบาทในปี 2560 เกิดจากนโยบายการบริหารควบคมุคา่ใช้จา่ยของบริษัท 
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ก ำไรส ำหรับงวดส ำหรับงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

ไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทมีก าไรสทุธิ 1,749 ล้านบาท ลดลงจากก าไรส าหรับไตรมาส 4 ปี 2559 ท่ี 

1,997 ล้านบาท จ านวน 248 ล้านบาท หรือร้อยละ 12 เน่ืองจากเบีย้ประกนัภยัรับสทุธิลดลงร้อยละ 19  

ส าหรับปี 2560 บริษัทมีก าไรสุทธิ 3,645 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ท่ี 5,122 ล้านบาท จ านวน 

1,477 ล้านบาท หรือร้อยละ 29 แม้วา่เบีย้ประกนัภยัรับสทุธิและรายได้จากการลงทนุเพิ่มขึน้ร้อยละ 1 และ

ร้อยละ 2 ตามล าดบั แตค่า่ใช้จ่ายในการรับประกนัภยัและคา่ใช้จ่ายด าเนินงานก็เพิ่มขึน้ร้อยละ 6 และร้อย

ละ 9 ตามล าดบั รวมถึงการลดลงของอตัราผลการตอบแทนจากการลงทนุจงึสง่ผลให้ก าไรปรับลดลง 

ก ำไรส ำหรับงวดส ำหรับงบกำรเงนิรวม 

งบการเงินรวมมีก าไรส าหรับไตรมาส 4 ปี 2560 ท่ี 1,745 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2559 ท่ี 

1,993 ล้านบาท จ านวน 248 ล้านบาท หรือร้อยละ 12 จากสาเหตท่ีุกล่าวในส่วนของงบการเงินเฉพาะ

กิจการ และเน่ืองจากรวมผลขาดทนุของบริษัทย่อยเข้ามา จากบริษัท บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั 

(“BLAIB”) ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 99 และ Bangkok Life Assurance (Cambodia) Plc. ซึ่งมี

สดัสว่นการถือหุ้นเป็นร้อยละ 52 ตามล าดบั 

งบการเงินรวมมีก าไรส าหรับปี 2560 ท่ี 3,627 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากก าไรปี 2559 ท่ี 5,100 ล้านบาท 

จ านวน 1,473 ล้านบาท หรือร้อยละ 29 จากสาเหตุท่ีกล่าวในส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ และ

เน่ืองจากรวมผลขาดทนุของบริษัทย่อยเข้ามา จากบริษัท บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั (“BLAIB”) 

ซึ่งมีสดัส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 99 และ Bangkok Life Assurance (Cambodia) Plc. ซึ่งมีสดัส่วนการ

ถือหุ้นเป็นร้อยละ 52 ตามล าดบั 
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สรุปฐำนะกำรเงนิ 

ตำรำงท่ี 6: สรุปฐานะการเงิน 

 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึน้จาก ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2559 ร้อยละ 9 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากสินทรัพย์ลงทนุท่ีเพิ่มขึน้จ านวน 35,807 ล้านบาท หรือร้อย

ละ 14  

หนีส้ิน 

หนีส้ินรวมของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึน้ร้อยละ 8 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

ส่วนใหญ่เกิดจากเงินส ารองประกันชีวิตท่ีเพิ่มขึน้จ านวน 23,547 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 จากการตัง้

ฐำนะกำรเงนิ 1

หน่วย : ล้ำนบำท %

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 3,877 1% 13,021 5% (9,144) -70%

เบีย้ค้างรับ 1,910 1% 2,200 1% (289) -13%

รายได้จาการลงทนุค้างรับ 2,458 1% 2,053 1% 404 20%

สินทรัพย์ลงทนุ 295,169 96% 259,361 92% 35,807 14%

ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 1,341 0% 1,192 0% 149 13%

สินทรัพย์อ่ืน 3,974 1% 4,532 2% (558) -12%

รวมสินทรัพย์ 308,729 100% 282,359 100% 26,370 9%

หนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้น

ส ารองประกนัชีวติ 256,959 83% 233,412 83% 23,547 10%

หนีส้ินจากสัญญาประกนัภยัอ่ืน 9,019 3% 9,686 3% (667) -7%

หนีส้ินอ่ืน 3,964 1% 5,919 2% (1,955) -33%

รวมหนีสิ้น 269,943 87% 249,018 88% 20,925 8%

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 38,786 13% 33,341 12% 5,445 16%

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 308,729 100% 282,359 100% 26,370 9%

* รวม อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ และสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน

ณ 31 ธ.ค. 60 ณ 31 ธ.ค. 59 เปล่ียนแปลง
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ส ารองส าหรับกรมธรรม์ท่ีมีผลบงัคบัเพิ่มขึน้ตามระยะเวลารับประกันและเพิ่มขึน้จากกรมธรรม์ท่ีรับเข้ามา

ใหมใ่นระหวา่งงวด  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส าหรับส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ 5,445 ล้านบาท จาก 33,341 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

เป็น 38,786 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 สาเหตหุลกัมาจากผลก าไรจากการด าเนินงานจ านวน 

3,645 ล้านบาท และผลก าไรจากการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผ่ือขาย-สุทธิจากภาษีเงินได้ จ านวน 3,054 ล้าน

บาทและการจา่ยเงินปันผลในระหวา่งงวดจ านวน 1,273 ล้านบาท 

ตำรำงท่ี 7: กระแสเงินสด 

 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 3,877 ล้าน

บาท และ 13,021 ล้านบาท โดยเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีลดลงจ านวน 9,144 ล้านบาท 

และเพิ่มขึน้ 5,933 ล้านบาท ในระหว่างงวด 2560 และ 2559 โดยมาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรม

ด าเนินงานเป็นหลกั  

  

หน่วย : ล้ำนบำท

ส ำหรับปี

กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จาก

กิจกรรมด าเนินงาน (7,626) 7,737 (15,363) -199%

กิจกรรมลงทนุ (265) (789) 524 -66%

กิจกรรมการจดัหาเงิน (1,252) (1,015) (238) 23%

กระแสเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (9,144) 5,933 (15,077) -254%

เงินสดและรายการเทียบเทา่ ณ วนัต้นงวด 13,021 7,088 5,933 84%

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ ณ วันสิน้งวด 3,877 13,021 (9,144) -70%

กระแสเงนิสด

2560 2559 เปล่ียนแปลง
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กระแสเงินสดส าหรับปี 2560 ใช้ไปในกิจกรรมการด าเนินงานจ านวน 7,626 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 

2559 มีกระแสเงินสดได้มาในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 7,737 ทัง้นีเ้กิดจาก 

1) เบีย้ประกนัภยัรับสุทธิจ านวน 43,816 ล้านบาทในปี 2560 เพิ่มขึน้ 1,121 ล้านบาท จากปี 

2559 ท่ี 42,695 ล้านบาท 

2) ดอกเบีย้รับและเงินปันผลและรายได้จากการลงทนุอ่ืนจ านวน 13,028 ล้านบาทในปี 2560 

ลดลงจากปี 2559 จ านวน 333 ล้านบาท เป็นผลมาจากการลดลงของผลก าไรจากเงินลงทนุ

ของปี 2559 ซึ่งมีก าไรจากการขายเงินลงทนุ 2,320 ล้านบาทในขณะท่ีปี 2560 มีก าไรจาก

การขายเงินลงทนุจ านวน 1,362 ล้านบาท 

3) เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยท่ีเกิดขึน้ระหว่าง ปีและค่าสินไหมทดแทนจากการรับ

ประกันภัยโดยตรงเพิ่มขึน้ 5,457 ล้านบาทจาก 17,815 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 23,272 

ล้านบาทในปี 2560 

4) มีการลงทนุในหลกัทรัพย์และเงินลงทนุอ่ืนเพิ่มขึน้สทุธิ 12,043 ล้านบาท จาก 21,230 ล้าน

บาทปี 2559 เป็น 33,273 ล้านบาทในปี 2560     

ความเพียงพอของเงนิกองทุนตามระดับความเส่ียง (Risk-Based Capital: RBC) 

บริษัทมีอตัราส่วนเงินกองทนุต่อเงินกองทุนท่ีต้องด ารงตามกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ี

ร้อยละ 2521 ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากอตัราเงินกองทนุท่ีต้องด ารงตามกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ท่ี

ร้อยละ 252 และยงัสงูกวา่อตัราขัน้ต ่าท่ีกฎหมายก าหนดมากกวา่ 2 เทา่  

  

                                                           
1เป็นอตัราสว่นท่ีไม่ได้ผ่านการสอบทาน และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี 
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อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ 

ตำรำงท่ี 8: อตัราสว่นทางการเงิน2 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2สูตรกำรค ำนวณ:  

สตูรการค านวณ:  
อตัราก าไรสทุธิ    = ก าไรสทุธิ / รายได้รวม 
อตัราสว่นก าไรสทุธิต่อเบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ  = ก าไรสทุธิ / เบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ 
อตัราสว่นเงินส ารองต่อเบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ   = เงินส ารองประกนัชีวิตเพิ่มจากงวดก่อน / เบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ 
อตัราสว่นค่าใช้จ่ายการรับประกนัภยัต่อเบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ = ค่าใช้จ่ายการรับประกนัภยั / เบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ 
อตัราสว่นค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อเบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ = ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน / เบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ 
อตัราสว่นสนิทรัพย์ลงทนุต่อสนิทรัพย์รวม  = รวมรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและสนิทรัพย์ลงทุน/ สนิทรัพย์รวม 
อตัราสว่นสนิทรัพย์ลงทนุต่อเงินส ารอง   = รวมรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและสนิทรัพย์ลงทุน/ เงินส ารองประกนัชีวิต 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน   = รายได้จากการลงทนุ/ สนิทรัพย์ลงทนุเฉลี่ย 
อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผู้ถือหุ้น   = ก าไรสทุธิ / สว่นของผู้ถือหุ้น เฉลีย่ 
อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์   = ก าไรสทุธิ /สนิทรัพย์เฉลีย่ 

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ

4/2560 4/2559 2560 2559

อตัราก าไรสุทธิ 12.4% 13.0% 6.5% 9.2%

อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อเบีย้ประกนัภยัรับสุทธิ 16.6% 15.4% 8.5% 12.1%

อตัราส่วนเงินส ารองประกนัชีวติต่อเบีย้ประกนัภยัรับสุทธิ 26.5% 56.7% 54.0% 61.6%

อตัราส่วนค่าใช้จา่ยการรับประกนัภยัต่อเบีย้ประกนัภยัรับสุทธิ 110.7% 96.2% 117.6% 112.5%

อตัราส่วนค่าใช้จา่ยด าเนินงานต่อเบีย้ประกนัภยัรับสุทธิ 3.7% 3.5% 4.0% 4.1%

อตัราส่วนสินทรัพย์ลงทนุต่อสินทรัพย์รวม 96.9% 96.5% 96.9% 96.5%

อตัราส่วนสินทรัพย์ลงทนุต่อเงินส ารองประกนัชีวติ 116.4% 116.7% 116.4% 116.7%

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ 4.5% 3.5% 4.7% 5.2%

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น 18.7% 24.4% 10.1% 17.0%

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 2.3% 2.9% 1.2% 1.9%

ความเพียงพอของเงินกองทนุตามระดบัความเสี่ยง1 252% 252% 252% 252%

รำยไตรมำส รำยปี
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ภำพรวมธุรกิจ 

เบีย้ประกันชีวิตรับรวม ณ สิน้เดือนธันวาคม 2560 มีจ านวนเท่ากับ 601,725 ล้านบาท3 มีอตัรา

การเติบโตเพิ่มขึน้จากระยะเดียวกันของปีก่อนท่ีร้อยละ 5.89 โดยแยกเป็นเบีย้ประกันชีวิตรับรายใหม่

จ านวน 167,825 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.87 และเบีย้ประกันชีวิตรับปีต่อไปจ านวน  

433,900 ล้านบาท อตัราการเติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.69 โดยข้อมลูบริษัทท่ีมีส่วนแบง่การตลาดด้านเบีย้รับ

สงูสดุ  6 อนัดบัแรก มีดงันี ้

ตำรำงท่ี 9: ข้อมลูสว่นแบง่การตลาด  

 

ส าหรับก าไรของภาคอุตสาหกรรมส าหรับปี 25604 (ข้อมูลตัง้แต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม

2560) ช่องทางธนาคารยังคงเป็นช่องทางการขายท่ีมีสัดส่วนการขายท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยข้อมูล

ตัง้แตเ่ดือนมกราคม – ธนัวาคม 2560 พบวา่ธุรกิจมีเบีย้ประกนัภยัรับรวมในช่องทางธนาคารเพิ่มสงูขึน้ร้อย

ละ 10 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน และเม่ือค านวณเบีย้ประกนัช่องทางธนาคารเป็นสดัส่วน

ของเบีย้ประกนัภัยรับรวมทุกช่องทางคิดเป็นร้อยละ 44 เป็นสดัส่วนท่ีใกล้เคียงกันกับปี 2559 ในส่วนของ

ชอ่งทางตวัแทนขยายตวัเพิ่มขึน้โดยมีเบีย้ประกนัภยัรับรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 5 และมีสดัสว่นเบีย้ประกนัภยัรับ

รวมช่องทางตวัแทนตอ่เบีย้ประกนัภยัรับรวมทกุช่องทางคิดเป็นร้อยละ 50 ในปี 2560 ซึ่งใกล้เคียงกนักบัปี 

2559 

 

                                                           
3ข้อมลูการจากสมาคมประกนัชีวิตไทย 
4ข้อมลูการจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

อนัดบั บริษัท เบีย้ปีแรก เบีย้ปีต่อ เบีย้รับ ส่วนแบง่ตลาด

1 เอไอเอ 25,892.57 100,390.93          126,283.50    20.99%

2 เมืองไทยประกนัชีวติ 31,066.41 71,614.96            102,681.37    17.06%

3 ไทยประกนัชีวติ 22,760.39 59,766.47            82,526.86      13.72%

4 กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวติ 18,450.56 44,920.05            63,370.60      10.53%

5 ไทยพาณิชย์ประกนัชีวติ 8,340.00   41,195.15            49,535.14      8.23%

6 กรุงเทพประกนัชีวติ 11,946.53 32,092.68            44,039.21      7.32%
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เหตุกำรณ์ส ำคัญ 

ผลกระทบของมาตรฐานบญัชีใหม ่

ในระหวา่งงวดมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการได้ถกู

ประกาศบงัคบัใช้ ซึง่มาตรฐานฉบบัปรับปรุงนีก้ าหนดทางเลือกเพิ่มเตมิส าหรับการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนใน

บริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยสามารถ

เลือกบนัทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้ตามท่ีอธิบายไว้ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทัง้นี ้บริษัทเลือกใช้วิธีราคาทนุในการแสดงเงินลงทนุในบริษัทย่อย

ในงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการซึ่งเป็นวิธีเดิมท่ีบริษัทปฏิบตัิ จึงไม่มีผลกระทบตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้ น

หรือก าไรของบริษัท 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย (Bangkok Life Assurance (Cambodia) Plc.) 

ในระหว่างปี 2560 บริษัทได้เพิ่มเงินลงทุนใน Bangkok Life Assurance (Cambodia) Plc. ซึ่งเป็น

บริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศกัมพูชา ด าเนินธุรกิจหลกัด้านการรับประกันชีวิต บริษัทมีสดัส่วนการรวม

ลงทนุร้อยละ 52 เป็นเงินลงทนุระหวา่งปี 19 ล้านบาท 

 


