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ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ 

ตำรำงท่ี 1: สรุปผลการด าเนินงาน 

 
เบีย้ประกนัภยัรับ 
ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 นี ้เบีย้ประกันภัยรับมีการเติบโตท่ีชะลอตัวลงเม่ือเปรียบเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยเบีย้ประกันภัยรับปีแรกลดลงร้อยละ 12 โดยมีเบีย้ประกันภัยปีแรกจ านวน 1,589
ล้านบาท ในขณะท่ีไตรมาสท่ี 2 ปี 2557 บริษัทมีเบีย้ประกนัภยัปีแรกจ านวน 1,796 ล้านบาท 

เบีย้ประกันภัยรับปีต่อไปมีอัตราเติบโตท่ีชะลอตัวในไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 นีท่ี้ร้อยละ 28 ทัง้นี ้
เน่ืองจากมีแบบประกนัครบก าหนดช าระเบีย้ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2557 จงึสง่ผลให้เบีย้ประกนัรับปีตอ่ไปลดลง 

บริษัทมีอตัราการลดลงของเบีย้ประกนัภยัรับรวมอยู่ท่ีร้อยละ 25 โดยมีเบีย้ประกนัภยัรับสทุธิจ านวน 
7,252 ล้านบาท ซึง่เกิดจากผลของเบีย้รับปีตอ่ไปท่ีลดลงเป็นสาเหตสุ าคญั 

ช่องทางการจดัจ าหน่ายหลักของบริษัทในไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 เป็นการขายผ่านช่องทางธนาคาร
โดยมีเบีย้ประกนัภยัรับรวมช่องทางธนาคารตอ่เบีย้ประกนัภยัรับรวมคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 56 และร้อยละ 
39 ส าหรับสัดส่วนเบีย้ประกันภัยรับรวมช่องทางตัวแทนต่อเบีย้ประกันภัยรับรวมทุกช่องทาง ซึ่งเม่ือ
เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกันกับปีก่อนจะพบว่าสดัส่วนเบีย้ประกันช่องทางธนาคารดงักล่าวลดลงโดยในปี 
2557 บริษัทมีสดัส่วนเบีย้ประกนัภยัชอ่งทางธนาคาร และเบีย้ประกนัภยัช่องทางตวัแทนตอ่เบีย้ประกนัภยั
รับรวมอยูท่ี่ร้อยละ 66 และ ร้อยละ 31 ตามล าดบั 

ส าหรับคร่ึงปีแรกของปี 2558 เบีย้ประกนัภยัรับปีแรกมีอตัราการเติบโตลดลงท่ีร้อยละ 78 โดยมีเบีย้
ประกันภัยปีแรกจ านวน 3,697 ล้านบาทลดลงจากคร่ึงปีแรกของปี 2557 ท่ีมีเบีย้ประกันภัยปีแรกจ านวน
16,542 ล้านบาท เน่ืองจากว่าในไตรมาสท่ี 1 ปี 2557 บริษัทมีเบีย้ประกันภัยรับจากช่องทางธนาคาร

งบก ำไรขำดทุน  รำยปี

หน่วย : ล้ำนบำท %QoQ %YoY

รายได้

เบีย้ประกนัภยัรับสุทธิ 7,252 100% 9,769 100% -26% 22,963 100% 36,480 100% -37%

รายได้จากการลงทนุสุทธิ 2,579 36% 2,483 25% 4% 6,101 27% 4,505 12% 35%

รายได้อ่ืน 16 0% 9 0% 88% 30 0% 17 0% 75%

รวมรำยได้ 9,848 136% 12,260 126% -20% 29,095 127% 41,003 112% -29%

ค่าใช้จา่ย

ค่าใช้จา่ยการรับประกนัภยั (7,032) -97% (11,596) -119% -39% (24,881) -108% (38,536) -106% -35%

ค่าใช้จา่ยด าเนินงาน (570) -8% (501) -5% 14% (1,067) -5% (997) -3% 7%

รวมค่ำใช้จ่ำย (7,602) -105% (12,097) -124% -37% (25,948) -113% (39,533) -108% -34%

ก ำไรก่อนภำษี 2,246 31% 163 2% 1275% 3,147 14% 1,470 4% 114%

ภาษี (400) -6% 6 0% -7356% (535) -2% (205) -1% 161%

ก ำไรสุทธิ 1,846 25% 169 2% 993% 2,612 11% 1,265 3% 107%

ปี 2558 ปี 25572/2558

รำยไตรมำส

2/2557
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ประเภทช าระเบีย้ครัง้เดียวจ านวนมาก ในขณะท่ีปี 2558 บริษัทเน้นการขายแบบประกนัท่ีมีความคุ้มครอง
ระยะยาว มีการช าระเบีย้ประกนัหลายปี ท าให้เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 แล้วเบีย้ประกนัภยัรับลดลง  

เบีย้ประกันภัยรับรวมคร่ึงแรกของปี 2558 จ านวน 23,416 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 37 โดยเบีย้
ประกันภัยรับรวมช่องทางธนาคารต่อเบีย้ประกันภัยรับรวมทุกช่องทางของคร่ึงปีแรกของปี 2558 คิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 70 และร้อยละ 26 ส าหรับสดัสว่นเบีย้ประกนัภยัรับรวมช่องทางตวัแทนตอ่เบีย้ประกนัภยัรับ
รวมทุกช่องทาง ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนจะพบว่าสัดส่วนเบีย้ประกันภัยช่องทาง
ธนาคารตอ่เบีย้รับรวมลดลง ทัง้นีเ้กิดจากเบีย้ประกนัภัยรับปีแรกของปี 2557 ท่ีเพิ่มขึน้ในช่องทางธนาคาร
ในอตัราการเติบโตท่ีสงูมาก ส่งผลให้ในปี 2557 บริษัทมีสดัส่วนเบีย้ประกันภัยรับรวมช่องทางธนาคารต่อ
เบีย้ประกนัภยัรับรวมทกุชอ่งทางอยูท่ี่ร้อยละ 80 และร้อยละ 18 ส าหรับชอ่งทางตวัแทน 

ตำรำงท่ี 2: อตัราการเพิ่มขึน้ / ลดลงของเบีย้ประกนัภยัรับปีแรก 

 
ตำรำงท่ี 3: อตัราการเพิ่มขึน้ / ลดลงของเบีย้ประกนัภยัรับรวม 

 
ตำรำงท่ี 4: อตัราสว่นเบีย้ประกนัภยัแตล่ะชอ่งทางตอ่เบีย้ประกนัภยัรับรวม 

 
 

 

 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 รวม ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 รวม ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 รวม

ชอ่งทางธนาคาร 1,636.6 1,231.1 2,867.7 13,785.1 1,305.0 15,090.1 -88% -6% -81%

ชอ่งทางตวัแทน 346.1 297.7 643.8 884.6 414.6 1,299.2 -61% -28% -50%

ชอ่งทางอ่ืนๆ 125.5 60.5 185.9 76.4 76.7 153.1 64% -21% 21%

รวม 2,108.1 1,589.3 3,697.4 14,746.0 1,796.3 16,542.4 -86% -12% -78%

อตัราการเพิม่ข ึน้ / ลดลง 2558 2557

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 รวม ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 รวม ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 รวม

ชอ่งทางธนาคาร 12,276.4 4,174.3 16,450.8 22,852.5 6,565.3 29,417.8 -46% -36% -44%

ชอ่งทางตวัแทน 3,236.8 2,901.9 6,138.6 3,637.7 3,034.2 6,671.9 -11% -4% -8%

ชอ่งทางอ่ืนๆ 508.4 318.4 826.8 507.2 299.9 807.1 0% 6% 2%

รวม 16,021.6 7,394.6 23,416.2 26,997.3 9,899.4 36,896.8 -41% -25% -37%

อตัราการเพิม่ข ึน้ / ลดลง 2558 2557

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 รวม ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 รวม

ชอ่งทางธนาคาร 77% 56% 70% 85% 66% 80%

ชอ่งทางตวัแทน 20% 39% 26% 13% 31% 18%

ชอ่งทางอ่ืนๆ 3% 4% 4% 2% 3% 2%

รวม 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2558 2557
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รายได้จากการลงทนุ 

ในไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการลงทนุสทุธิ2,466 ล้านบาท มีก าไรจากเงินลงทุนและ
ก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมจ านวน  80 ล้านบาทและ 33 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มสูงขึน้จากงวด
เดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 4 โดยแบ่งเป็นการเพิ่มสูงขึน้ของรายได้จากการลงทุนร้อยละ 15 และการ
เพิ่มขึน้ของก าไรจากการปรับมลูคา่ยตุธิรรมร้อยละ 315 ในขณะท่ีก าไรจากเงินลงทนุลดลงร้อยละ 75 

รายได้ดอกเบีย้รับมีสดัส่วนเป็นร้อยละ 92 ของรายได้จากการลงทุนสทุธิ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากรายได้
ดอกเบีย้รับของพนัธบตัรและหุ้นกู้จ านวน 313 ล้านบาทและการเพิ่มขึน้ของดอกเบีย้จากเงินฝากธนาคาร 

คร่ึงปีแรกของปี2558บริษัทมีรายได้จากการลงทนุ 4,978 ล้านบาท มีก าไรจากเงินลงทนุ 1,095 ล้าน
บาทและก าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมจ านวน 28 ล้านบาทเพิ่มสูงขึน้จากปีก่อนหน้าร้อยละ 35 โดย
แบ่งเป็นการเพิ่มสูงขึน้ของรายได้จากการลงทุนร้อยละ 19 และเป็นการเพิ่มสูงขึน้ของก าไรจากเงินลงทุน
ร้อยละ 198 ทัง้นีก้ารเพิ่มขึน้ของรายได้จากการลงทุนมีสาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์ลงทุนซึ่ง
เพิ่มสงูขึน้ร้อยละ 17 จากช่วงเดียวกนัของปี 2557 ในขณะท่ีก าไรจากเงินลงทนุเพิ่มสงูขึน้มากจากการขาย
ท าก าไรของหลกัทรัพย์ประเภทหุ้นสามญัในชว่งต้นปี 

เม่ือพิจารณาถึงอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนคร่ึงปีแรก พบว่าอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน
เพิ่มขึน้จากร้อยละ 5.01 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 5.55 ในปี 2558 และเม่ือพิจารณาอตัราผลตอบแทนจาก
การลงทนุโดยรวมก าไรขาดทนุจากการปรับมลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุเผ่ือขาย ซึ่งสว่นมากได้แก่เงินลงทนุ
ในหุ้นทุนด้วยนัน้ พบว่าอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนจะเป็นร้อยละ 6.87 และร้อยละ 5.40 ในปี 2557 
และ 2558 ตามล าดบั 

คา่ใช้จา่ยการรับประกนัภยั 

คา่ใช้จ่ายการรับประกนัภัยของไตรมาสท่ี 2  ปี 2558 ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 39หรือ 4,564 ล้าน
บาท โดยลดลงจาก 11,596 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 7,032 ล้านบาทในปี 2558 

1. รายการ “เงินส ารองประกนัชีวิตเพิ่มขึน้จากงวดก่อน” ซึ่งลดลงร้อยละ 64 สาเหตหุลกัมาจากใน
ไตรมาส 2 ปี 2557 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเป็นแบบเบีย้ประกัน
ประเภทตลอดชีพช าระเบีย้ครัง้เดียวซึ่งมีภาระการตัง้เงินส ารองสงูในขณะท่ีไตรมาส 2 ปี 2558 
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับความนิยมส่วนใหญ่เป็นการช าระเบีย้แบบรายงวด อตัราส่วนส ารองต่อเบีย้
ประกนัจะต ่ากวา่แบบประกนัประเภทตลอดชีพเบีย้ครัง้เดียว 
นอกจากนี ้เน่ืองจากอัตราดอกเบีย้ท่ีปรับตัวเพิ่มขึน้ในช่วงไตรมาสท่ี 2 ปีปัจจุบัน ส่งผลให้
หนีส้ินตามสญัญาประกันภัยตามวิธี Gross Premium Valuation: GPV1มีมูลค่าลดลง และต ่า

                                                           
1ซึง่เป็นวิธีการค านวณส ารองประกนัชีวิตท่ีปรับสมมติฐานในการค านวณเป็นปัจจบุนั 
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กว่าส ารองประกนัชีวิตท่ีบริษัทบนัทึกตามวิธี Net Premium Valuation: NPV2+ PAD reserve3

ดงันัน้บริษัทจึงกลับ LAT Reserve4ซึ่งเคยตัง้ไว้จ านวน 1,319 ล้านบาท (2557: ตัง้เพิ่ม LAT 
Reserve จ านวน 1,450 ล้านบาท) 

2. ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่าใช้จ่ายในการจัดการผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์
เพิ่มขึน้ร้อยละ 22 ทัง้นีผ้ลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ท่ีเพิ่มขึน้ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึน้
ของค่าเวนคืนกรมธรรม์ท่ีเพิ่มขึน้ 656 ล้านบาทหรือร้อยละ 91 ในขณะท่ีเงินครบก าหนดจ่าย
ตามกรมธรรม์ลดลง 154 ล้านบาท  

3. ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จเพิ่มขึน้ 32 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 จาก 594 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 
626 ล้านบาทในปี 2558 สวนทางกับการลดลงของเบีย้ประกันภัยรับในช่วงเวลาเดียวกัน
เน่ืองจากสินค้าท่ีขายมากในไตรมาส 2 ปี 2557 ส่วนใหญ่เป็นเบีย้ประกันแบบช าระเบีย้ครัง้
เดียวซึ่งมีอัตราค่าตอบแทนท่ีต ่ากว่าแบบประกันท่ีช าระเบีย้รายงวดซึ่ง มียอดขายมากในไตร
มาส 2 ปี 2558  

คา่ใช้จ่ายการรับประกันภยัส าหรับคร่ึงปีแรกของปี 2558 ลดลงร้อยละ 35 หรือ 13,655 ล้านบาท 
โดยลดลงจาก 38,536 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 24,881 ล้านบาทในปี 2558 ได้แก่  

1. รายการเงินส ารองประกันชีวิตลดลงจากปีก่อนโดยลดลงร้อยละ 51 ซึ่งมีสาเหตหุลกัจากการ
ปรับตัวเพิ่มขึน้ของอัตราดอกเบีย้ตามท่ีกล่าวในวรรคก่อนส่งผลให้ในปี 2558 บริษัทไม่
จ าเป็นต้องตัง้ LAT reserve เพิ่มเตมิ(2557: ตัง้เพิ่ม LAT reserve จ านวน 1,850 ล้านบาท) 

2. ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่าใช้จ่ายในการจัดการผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์
เพิ่มขึน้ร้อยละ 35 ทัง้นี ้ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ท่ีเพิ่มขึน้มาส่วนใหญ่เกิดจากการ
เพิ่มขึน้ของคา่เวนคืนกรมธรรม์ท่ีเพิ่มสงูขึน้มากถึงร้อยละ 92 

3. ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จลดลง 153 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9 จาก 1,620 ล้านบาทในปี 
2557 เป็น 1,467 ล้านบาทในปี 2558 ซึ่งลดลงเป็นอตัราท่ีต ่ากว่าการลดลงของเบีย้ประกนัภัย
รับรวมของบริษัทท่ีลดลงร้อยละ 37 เน่ืองจากว่าเบีย้ประกนัส่วนใหญ่ท่ีขายมากในปี 2557 เป็น
แบบประกันระยะสัน้ประเภทช าระเบีย้ครัง้เดียวซึ่งมีอัตราค่าจ้างและค่าบ าเหน็จในอัตราท่ี
คอ่นข้างต ่า ในขณะท่ีปี 2558 แบบประกนัท่ีขายมากเป็นแบบประกนัท่ีช าระเบีย้รายงวด 

 

                                                           
2ซึง่เป็นวิธีการค านวณส ารองประกนัชีวิตท่ีใช้สมมติฐานในการค านวณเป็นสมมติฐานในอดีต ณ วนัท่ีท าการพฒันาผลติภณัฑ์ 
3PAD reserve คือส ารองสว่นเพิ่มซึง่บริษัทตัง้ในอตัราคงที่ท่ีร้อยละ 4 ของส ารองประกนัชีวิตตามวิธี NPV 
4LAT reserve คือส ารองเพิ่มเติมในกรณีที่ส ารองประกนัชีวิตท่ีบนัทกึในงบการเงินต ่ากว่าส ารองประกนัชีวิตตามวิธี GPV 
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คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 เติบโตขึน้ร้อยละ 14 หรือ 69 ล้านบาท จาก 501 
ล้านบาทในปี 2557 เป็น 570 ล้านบาทในปี 2558 

โดยเม่ือพิจารณาค่าใช้จ่ายด าเนินงาน บริษัทมีค่าใช้จ่ายหลักท่ีเพิ่มขึน้คือค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
การตลาดท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 52 จากโครงการสร้างความรับรู้ในในแบรนด์ “กรุงเทพประกนัชีวิต”ตลอดจนการ
ประชาสมัพนัธ์ในเร่ืองการวางแผนทางการเงินอย่างตอ่เน่ืองตามช่องทางโฆษณาตา่งๆ นอกจากนีย้งัมีการ
ประชาสมัพนัธ์ผลิตภณัฑ์ท่ีออกใหม่เชน่ “สงูวยัเบิกได้”“เฮลธ์พลสั” และ “ซุปเปอร์ ซีเนียร์” ซึง่มีพรีเซนเตอร์
เพ่ือสร้างความจดจ าในตวัผลิตภณัฑ์มากขึน้  

นอกจากนีสื้บเน่ืองมาจากการพฒันาด้านบุคลากรของบริษัทเป็น เพ่ือรองรับการขยายตวัของภาค
ธุรกิจและเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขันท าให้ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนกังานท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 และภาษีเงิน
ลงทนุท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 20 ซึง่สอดคล้องกบัการเพิ่มขึน้ของรายได้เงินลงทนุ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานส าหรับคร่ึงแรกปี 2558เติบโตขึน้ร้อยละ 7 หรือ 70ล้านบาท จาก 997
ล้านบาทในปี 2557เป็น 1,067ล้านบาทในปี 2558ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายการตลาด
ตามท่ีกล่าวในวรรคก่อนนอกจากนีค้่าใช้จ่ายด าเนินงานส่วนท่ีลดลงเกิดจากเงินสมทบส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัและเงินสมทบกองทุนประกนัชีวิตลดลง 35 
ล้านบาทหรือร้อยละ 34 สอดคล้องกบัอตัราการลดลงของเบีย้ประกนัรับ 

ก าไรส าหรับงวดส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัทมีก าไรส าหรับไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 ท่ี 1,846 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากก าไรส าหรับไตรมาสท่ี 2 ปี 
2557 ท่ี 169 ล้านบาท จ านวน 1,677 ล้านบาท หรือร้อยละ 993 เน่ืองจากการลดลงของเงินส ารองประกนั
ชีวิตร้อยละ 64  จากผลกระทบของภาวะอตัราดอกเบีย้สงูขึน้ในปี 2558 ท าให้บริษัทมีภาระเงินส ารองลดลง 
ในขณะเดียวกนัในปี 2557 บริษัทได้รับผลกระทบจากอตัราดอกเบีย้ท่ีลดลงท าให้ภาระเงินส ารองสงูขึน้ทัง้นี ้
หากไมร่วมผลกระทบจากการตัง้ส ารองลดลงดงักล่าว บริษัทจะแสดงก าไรส าหรับงวด (สทุธิจากผลกระทบ
ทางภาษี) จ านวน 790 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ท่ีจ านวนร้อยละ 41จากการลดลงของเบีย้ประกนัภยัรับ
ในงวดปัจจบุนั 

 
บริษัทมีก าไรส าหรับคร่ึงปีแรกของปี 2558 ท่ี 2,612 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากก าไรของปี 2557 ท่ี 1,265

ล้านบาท จ านวน 1,347 ล้านบาท หรือร้อยละ 107 ทัง้นี ้เน่ืองจากการลดลงของเงินส ารองประกนัชีวิตร้อย
ละ 51 จากผลกระทบของอตัราดอกเบีย้ในปี 2557 ท่ีสง่ผลให้บริษัทต้องมีภาระเงินส ารองท่ีสงูขึน้ ในขณะท่ี
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ปี 2558 ไม่มีภาระเงินส ารองดงักล่าว ทัง้นี ้หากไม่รวมผลกระทบจากการตัง้ส ารองเพิ่มเติมในปี 2557 
บริษัทจะแสดงก าไรส าหรับงวด (สทุธิจากผลกระทบทางภาษี) ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 5 

ก าไรส าหรับงวดส าหรับงบการเงินรวม 

บริษัทมีก าไรส าหรับไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 ท่ี 1,844 ล้านบาทและแสดงก าไรส าหรับงวด 6 เดือน ท่ี
2,610 ล้านบาทซึ่งเป็นจ านวนท่ีต ่ากวา่ก าไรส าหรับงวดในงบการเงินเฉพาะกิจการเน่ืองจากวา่ในไตรมาส 3 
ปี 2557 บริษัทได้เข้าซือ้กิจการบริษัท บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั (“BLAIB”) โดยมีสดัส่วนการถือ
หุ้นเป็นร้อยละ 99 และได้รวมก าไรส าหรับงวดของ BLAIB มาแสดงในงบการเงินรวม ซึ่ง BLAIB แสดงผล
ขาดทุนจ านวนประมาณ 1.0 ล้านบาทและ 2.3 ล้านบาทส าหรับงวด 3 เดือนและส าหรับงวด 6 เดือน
ตามล าดบั 

สรุปฐำนะกำรเงนิ 

ตำรำงท่ี 5: สรุปฐานะการเงิน 

 

 

 

ฐำนะกำรเงนิ 1

หน่วย : ล้ำนบำท %

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 560 0% 5,703 3% (5,143)          -90%

เบีย้ค้างรับ 2,180 1% 1,725 1% 454              26%

สินทรัพย์ลงทนุ 229,876 96% 202,977 94% 26,899         13%

ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 482 0% 402 0% 80                20%

สินทรัพย์อ่ืน 5,463 2% 4,781 2% 683              14%

รวมสินทรัพย์ 238,561 100% 215,588 100% 22,973       11%

หนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้น

ส ารองประกนัชีวติ 192,445 81% 177,435 82% 15,010         8%

หนีส้ินจากสัญญาประกนัภยั 9,531 4% 9,131 4% 399              4%

หนีส้ินอ่ืน 9,186 4% 3,443 2% 5,743           167%

รวมหนีสิ้น 211,162 89% 190,009 88% 21,153       11%

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 27,400 11% 25,579 12% 1,820         7%

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 238,561 100% 215,588 100% 22,973       11%

ณ 30 มิ.ย. 58 ณ 31 ธ.ค. 57 เปล่ียนแปลง
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สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของบริษัทมีอตัราการเติบโตเพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ร้อยละ 11 โดย
รายการส าคญัท่ีมีอตัราการเติบโตสูงคือรายการสินทรัพย์ลงทุนเพิ่มขึน้ร้อยละ 13 ทัง้นีเ้น่ืองมาจากการ
เติบโตของเงินส ารองปี 2558 ท่ีเติบโตร้อยละ 8 จาก 177,435ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม  2557 เป็น 
192,445 ล้านบาท ณ 30 มิถนุายน 2558 

หนีส้ิน 

หนีส้ินรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 11 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 โดยการเพิ่มขึน้ของเงินส ารองประกัน
ชีวิตร้อยละ 8 จ านวน 15,010 ล้านบาทตามท่ีกล่าวในส่วนผลการด าเนินงาน ในส่วนของหนีส้ินอ่ืนเพิ่มขึน้
จ านวน 5,743 ล้านบาทจากหลกัทรัพย์ขายโดยมีสญัญาซือ้คืนจ านวน 4,620 ล้านบาท 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 

ส าหรับส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ 1,820 ล้านบาท จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ท่ี 25,579 ล้าน
บาทเพิ่มขึน้เป็น 27,400 ล้านบาท วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 จากสาเหตหุลกัมาจากผลการด าเนินงานคร่ึงปี
แรกของปี 2558 จ านวน 2,612 ล้านบาทและหุ้ นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 
จ านวน 105 ล้านบาท นอกจากนีส้่วนของผู้ ถือหุ้นลดลงจากการจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2557 จ านวน 781 
ล้านบาท และผลขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย-สทุธิจากภาษีเงินได้จ านวน 152 ล้านบาท  
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กระแสเงนิสด 

ตำรำงท่ี 6: กระแสเงินสด 

 

 วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 560 ล้านบาท ลดลง
12,939 ล้านบาท หรือร้อยละ 42 เม่ือเปรียบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีเงินสดและรายการ
เทียบเทา่เงินสดจ านวน 5,703 ล้านบาท  

กระแสเงินสดส าหรับไตรมาส 2 ปี 2558 มีแหล่งท่ีมาของเงินจ านวน 21,737 ล้านบาท โดยหลกัมา
จากการด าเนินงานจากเบีย้ประกนัภัยรับสุทธิจ านวน 22,770 ล้านบาทในปี 2558 ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปี 2557 12,384 ล้านบาท ดอกเบีย้รับและเงินปันผลเพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันของปี 2557จ านวน 867 
ล้านบาท  ในขณะท่ีผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และคา่สินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่า
สินไหมทดแทนลดลง 2,028 ล้านบาทจาก 5,975 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 8,002 ล้านบาทในปี 2558 

 ส าหรับแหล่งใช้ไปของส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมลงทุนซึ่งเป็นกิจกรรมหลักในการบริหารความ
เส่ียงเพื่อรองรับภาระผกูพนัตามกรมธรรม์ 

 

 

 

หน่วย : ล้ำนบำท

ส ำหรับไตรมำส 2

แหล่งทีม่าของเงิน

จากการด าเนินงาน 17,772 100% 30,711 100% (12,939)

กิจกรรมการจดัหาเงิน 3,965 22% -           -     3,965 

เงินสดสุทธิได้มา 21,737 122% 30,711 100% (8,974)

แหล่งทีใ่ช้ไปของเงิน

กิจกรรมลงทนุ (26,881) -151% (27,686) -90% 805 

กิจกรรมการจดัหาเงิน -           -     (1,556) -5% 1,556 

เงินสดสุทธิใช้ไป (26,881) -151% (29,242) -95% 2,362 

กระแสเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (5,143) -29% 1,469 5% (6,612)

2558 2557 เปล่ียนแปลง

กระแสเงนิสด
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อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ 

ตำรำงท่ี 7: อตัราสว่นทางการเงิน5 

 

ควำมเพียงพอของเงนิกองทุนตำมระดับควำมเส่ียง (Risk-Based Capital: RBC) 

บริษัทมีอตัราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนท่ีต้องด ารงตามกฎหมาย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ท่ี
ร้อยละ 347 ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากอตัราเงินกองทนุท่ีต้องด ารงตามกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ท่ี
ร้อยละ 409 และเป็นอัตราท่ีสูงกว่าอัตราท่ีก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) ท่ีร้อยละ 140 
 

ภำพรวมธุรกิจ 

เบีย้ประกันชีวิตรับรวม ณ สิน้เดือนพฤษภาคม 2558 มีจ านวนเท่ากบั 214,580 ล้านบาท6มีอตัรา
การเติบโตเพิ่มขึน้จากระยะเดียวกันของปีก่อนท่ีร้อยละ 2.02 โดยแยกเป็นเบีย้ประกันชีวิตรับรายใหม่
จ านวน 65,339 ล้านบาท อัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 15.75 และเบีย้ประกันชีวิตรับปีต่อไปจ านวน 
149,241 ล้านบาท อตัราการเติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.40 โดยข้อมูลบริษัทท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดด้านเบีย้
รับสงูสดุ 6 อนัดบัแรก มีดงันี ้

 

 

                                                           
5สูตรกำรค ำนวณ:  

อตัราก าไรสทุธิ   = ก าไรสทุธิ / รายได้รวม 
อตัราสว่นก าไรก่อนภาษีเงินได้ต่อเบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ = ก าไรก่อนภาษีเงินได้ / เบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ 
อตัราสว่นก าไรสทุธิต่อเบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ  = ก าไรสทุธิ / เบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ 
อตัราสว่นเงินส ารองต่อเบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ   = เงินส ารองประกนัชีวิตเพิ่มจากปีก่อน / เบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ 

6ข้อมลูการจากสมาคมประกนัชีวิตไทย 

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ

2/2558 2/2557 2558 2557

อตัราก าไรสุทธิ 19% 1% 9% 3%

อตัราส่วนก าไรกอ่นภาษีเงินได้ต่อเบีย้ประกนัภยัรับสุทธิ 31% 2% 14% 4%

อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อเบีย้ประกนัภยัรับสุทธิ 25% 2% 11% 3%

อตัราส่วนเงินส ารองต่อเบีย้ประกนัภยัรับสุทธิ 40% 83% 65% 84%

รำยไตรมำส รำยปี



 

 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรประจ ำไตรมำส 2 ปี 2558 

11 
11 สิงหาคม 2558 

ตำรำงท่ี 8: ข้อมลูสว่นแบง่การตลาด 

 

ก าไรของภาคอตุสาหกรรมส าหรับปี 25587 (ข้อมลูตัง้แต่เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 2558) 
เพิ่มขึน้จากปี 2557 จ านวน 2,124 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 โดยปี 2558 มีก าไรอยู่ท่ี 21,300 ล้านบาท 
และปี 2557 มีก าไรอยูท่ี่ 19,175 ล้านบาท ซึง่มีสาเหตท่ีุส าคญัจากเงินส ารองประกนัชีวิตท่ีลดลงในปี 2558 

เหตุกำรณ์ส ำคัญ 

การใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯจ านวน 3.6 ล้านหน่วย ในราคาใช้สิทธิหุ้น

ละ 25.00 บาท คิดเป็นจ านวน 125.9 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้บนัทึกโอนส ารองส่วนทนุจากการจ่ายโดยใช้

หุ้นเป็นเกณฑ์เป็นสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัจากการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 จ านวน 70 ล้านบาท 

 

                                                           
7ข้อมลูการจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

อนัดบั บริษัท เบีย้ปีแรก เบีย้ปีต่อ เบีย้รับ ส่วนแบง่ตลาด

1 เอไอเอ 10,702.41    34,885.78    45,588.19    21.25%

2 เมืองไทยประกนัชีวติ 15,804.79    21,151.03    36,955.81    17.22%

3 ไทยประกนัชีวติ 6,531.44      19,451.50    25,982.94    12.11%

4 กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวติ 7,802.33      15,393.58    23,195.91    10.81%

5 ไทยพาณิชย์ประกนัชีวติ 7,478.47      15,244.18    22,722.65    10.59%

6 กรุงเทพประกนัชีวติ 3,094.65      17,316.01    20,410.66    9.51%


