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ภาพรวมผลการดําเนินงาน
ในไตรมาส 4 ปี 2561 บริ ษัทมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 987
ล้ านบาท ลดลง 762 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 44 จากกําไรสุทธิใน
ไตรมาส 4 ปี 2560 ที่จํานวน 1,749 ล้ านบาท
โดยบริ ษั ท มีร ายได้ สําหรั บ ไตรมาส 4 ปี 2561 จํ า นวน 11,227
ล้ า นบาท ลดลงร้ อยละ 20 จากไตรมาส 4 ปี 2560 โดยมี เ บีย้
ประกั น ภัย รั บ สุท ธิ จํ า นวน 7,759 ล้ า นบาท ลดลงร้ อยละ 26
รายได้ จากการลงทุนรวมทังหมด
้
3,397 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 3
และรายได้ อื่นจํานวน 71 ล้ านบาท
ในส่วนของค่าใช้ จ่ายไตรมาส 4 ปี 2561 จํ านวนทัง้ สิ ้น 10,058
ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 16 จากไตรมาส 4 ปี 2560 โดยมีคา่ ใช้ จา่ ย
ในการรั บประกันภัยจํ านวน 9,665 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 16
และค่าใช้ จ่ายดําเนินการจํานวน 393 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 13
ทังนี
้ ้ ในไตรมาส 4 ปี 2560 บริ ษัทมีการกลับรายการเงินสํารอง
พิเศษ (LAT Reserve) จํานวน 1,025 ล้ านบาท ในขณะที่บริ ษัท
ไม่มีภาระเงินสํารองพิเศษในไตรมาสปั จจุบนั
สําหรับปี 2561 บริ ษัทมีกําไรสุทธิที่ 4,926 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบ
กับผลกําไรสุทธิของปี 2560 ที่ 3,645 ล้ านบาท กําไรสุทธิเพิ่มขึ ้น
1,281 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 35

โดยมีรายได้ สําหรับปี 2561 ทังสิ
้ ้น 53,800 ล้ านบาท ลดลงร้ อย
ละ 4 จากปี 2560 โดยมีเบีย้ ประกันภัยรั บสุทธิ จํานวน 39,554
ล้ านบาท ลดลง 3,361 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 8 รายได้ จากการ
ลงทุนรวมทังหมด
้
13,751 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 736 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 6 และรายได้ อืน่ จํานวน 495 ล้ านบาท
และค่าใช้ จ่ายปี 2561 จํานวนทังสิ
้ ้น 48,061 ล้ านบาท ลดลงร้ อย
ละ 8 จากปี 2560 โดยมีค่าใช้ จ่ายในการรั บประกันภัยจํ านวน
46,297 ล้ า นบาท ลดลงร้ อยละ 8 และค่ า ใช้ จ่ า ยดํ า เนิ น การ
จํานวน 1,764 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6 ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จ่ายในการ
รั บ ประกัน ภัย ปี 2560 ได้ ร วมเงิ น สํา รองพิ เ ศษ (LAT Reserve)
จํานวน 660 ล้ านบาท ในขณะที่ปี 2561 บริ ษัทไม่มี LAT Reserve
ในงบการเงิ น และได้ มีการกลับรายการ LAT Reserve จํ านวน
660 ล้ านบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2561
ทางด้ านความมัน่ คงในฐานะทางการเงินของบริ ษัท เมื่อพิจารณา
ระดับความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio –
CAR) ณ สิ น้ ปี 2561 อยู่ที่ ร ะดับ ร้ อยละ 260 ซึ่ ง ยัง คงสูง กว่ า
ระดับที่กฎหมายกําหนดมากกว่า 2 เท่า

ข้ อมูลผลการดําเนินงานที่สาํ คัญ
ตารางที่ 1: สรุปผลการดําเนินงาน
งบกําไรขาดทุน

รายไตรมาส
4/2561

หน่วย : ล้านบาท

รายปี

4/2560

%YoY

ปี 2561

ปี 2560

%YoY

รายได้
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ(1)
รายได้จากการลงทุนรวมทั้งหมด

7,759

100%

3,397

44%

3,512

71

1%

48

11,227

145%

9,666

125%

(2)

รายได้อื่น
รวมรายได้

10,553 100%

-26%

39,554

100%

42,915

100%

-8%

33%

-3%

13,751

35%

13,015

30%

6%

0%

48%

495

1%

384

1%

29%

14,113 134%

-20%

53,800

136%

56,314

131%

-4%

11,568 110%

-16%

46,297

117%

50,488

118%

-8%

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย

393

5%

รวมค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

10,058

130%

กําไรก่อนภาษี

1,168

274%

2,093

ภาษี

(181)

-2%

987

13%

กําไรสุทธิ

452

4%

-13%

1,764

4%

1,665

4%

6%

-16%

48,061

122%

52,153

122%

-8%

20%

-44%

5,739

15%

4,161

10%

38%

(344)

-3%

47%

(813)

-2%

(516)

-1%

58%

1,749

17%

-44%

4,926

12%

3,645

8%

35%

12,020 114%

(1)

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ = เบี้ยประกันภัยรับปีแรก + เบี้ยประกันภัยรับปีต่อไป- เบี้ยประกันต่อ ± สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
(2)
รายได้จากการลงทุนรวมทั้งหมด = รายได้จากการลงทุนสุทธิ+กําไรจากเงินลงทุน+กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม(หลักทรัพย์เพื่อค้า และอัตราแลกเปลี่ยน)
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เบีย้ ประกันภัยรับ
ไตรมาส 4 ปี 2561 บริ ษัทมีเบี ้ยประกันภัยรับสุทธิจํานวน 7,759
ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 26 จากเบี ้ยประกันภัยรับสุทธิไตรมาสที่ 4
ปี 2560 ซึ่งเกิดจากผลของการลดลงของทังเบี
้ ้ยประกันภัยรั บปี
แรกและเบี ้ยประกันภัยรับปี ต่อไป
โดยมีเบี ้ยประกันภัยรับปี แรกจํานวน 1,605 ล้ านบาท ลดลงร้ อย
ละ 41 จากจํานวน 2,708 ล้ านบาทของไตรมาส 4 ปี 2560 ส่วน
เบี ้ยประกันภัยรับปี ต่อไปมีจํานวน 6,408 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ
20 และเบี ้ยประกันภัยรับรวมของไตรมาส 4 มีจํานวน 8,012 ล้ าน
บาท ลดลงร้ อยละ 25 ซึ่งการลดลงของเบี ้ยปี แรกเป็ นผลมาจาก
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 บริ ษั ท ได้ เ สนอขายแบบประกัน สะสม
ทรัพย์ระยะยาวผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ กบั ช่องทางธนาคารซึง่ ได้ รับผล
ตอบรับที่ดี
ในส่วนของเบี ้ยประกันภัยรับแบ่งตามช่องทางการจัดจําหน่ายใน
ไตรมาส 4 ปี 2561 เบี ้ยประกันภัยรับรวมช่องทางธนาคารคิดเป็ น
สัด ส่ว นร้ อยละ 43 ของเบี ย้ ประกันภัย รั บ รวมทุกช่อ งทาง เบีย้
ประกันภัยรับรวมช่องทางตัวแทนคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 53 ของ
เบี ย้ ประกัน ภัย รั บ รวมทุก ช่ อ งทาง ซึ่ง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ช่วง
เดียวกันของปี ที่แล้ ว พบว่าการขายผ่านช่องทางธนาคารมีสดั ส่วน
ลดลง โดยในไตรมาส 4 ปี 2560 บริ ษัทมีสดั ส่วนเบี ้ยประกันภัย
รั บ รวมช่ อ งทางธนาคาร และเบี ย้ ประกัน ภัย รั บ รวมช่ อ งทาง
ตัวแทนต่อเบี ้ยประกันภัยรับรวมทุกช่องทางอยู่ที่ร้อยละ 57 และ
ร้ อยละ 41 ตามลําดับ
สําหรับปี 2561 บริ ษัทมีเบี ้ยประกันภัยรับปี แรก 8,101 ล้ านบาท
คิดเป็ นอัตราการเติบโตลดลงจากปี 2560 ร้ อยละ 32 ซึง่ ส่วนใหญ่
มาจากการลดลงของเบี ้ยประกันภัยรับปี แรกไตรมาส 3 และไตร
มาส 4 ในส่ ว นของเบี ย้ ประกั น ภั ย รั บ รวมปี 2561 มี จํ า นวน
40,892 ล้ า นบาท ลดลงร้ อยละ 7 โดยเบี ย้ ประกัน ภัย รั บ รวม
ช่องทางธนาคารคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 61 ของเบี ้ยประกันภัยรับ
รวมทุกช่องทาง ในขณะที่เบี ้ยประกันภัยรับรวมช่องทางตัวแทน
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 34 ของเบี ้ยประกันภัยรับรวมทุกช่องทาง
(2560: ร้ อยละ 64 และร้ อยละ 32 ตามลําดับ)

บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)

2

คําอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการประจําไตรมาส 4 ปี 2561

26 กุมภาพันธ์ 2562

ตารางที่ 2: รายได้จากการลงทุน กําไรจากการขายเงินลงทุนและผลกําไร(ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
หน่วย : ล้านบาท
รายได้จากการลงทุนสุทธิ

รายไตรมาส
4/2560 เพิ่ม(ลด)

4/2561

%YoY

2,967

2,916

51

445

318

127

40%

เงินลงทุนเพื่อค้า

5

(8)

13

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

9

21

(29)
3,397

ผลกําไรจากเงินลงทุน

รายปี
ปี 2561 ปี 2560 เพิ่ม(ลด) %YoY

2% 12,202

11,552

650

6%

1,486

1,362

124

9%

159%

(16)

(15)

(0)

-2%

(12)

-59%

60

54

6

11%

265

(294)

-111%

18

63

(45)

-71%

3,512

(115)

-3% 13,751

13,015

735

6%

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รวม

รายได้ จากการลงทุน
ในไตรมาส 4 ปี 2561 บริ ษัทมีรายได้ จากการลงทุนรวม 3,397
ล้ านบาท ลดลง 115 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 3 โดยมีรายได้ จากการ
ลงทุน สุท ธิ 2,967 ล้ า นบาท มี ผ ลกํ า ไรจากการขายเงิ น ลงทุน
จํ านวน 445 ล้ านบาท และขาดทุนจากการปรั บมูลค่ายุติธรรม
จํานวน 15 ล้ านบาท
ปี 2561 บริ ษั ท มี ร ายได้ จ ากการลงทุน รวม 13,751 ล้ า นบาท
เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 6 โดยมีรายได้ จากการลงทุนสุทธิ 12,202 ล้ าน
บาท มีผลกํ าไรจากการขายเงิ นลงทุนจํ านวน 1,486 ล้ านบาท
และกําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมจํานวน 63 ล้ านบาท
เมื่ อ พิ จ ารณาถึงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน พบว่าอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน ของ ปี 2561 เท่ า กับ ร้ อยละ 4.60
ลดลงจากปี 2560 ที่ร้อยละ 4.65
ค่ าใช้ จ่าย
การเปลีย่ นแปลงค่าใช้ จ่ายที่สําคัญในระหว่างไตรมาส 4 ปี 2561
และ 2560 สรุปได้ ดงั นี ้
1. ค่ าใช้ จ่ายการรั บประกันภัย ของไตรมาส 4 ปี 2561 ลดลง
จากไตรมาส 4 ปี 2560 ร้ อยละ 16 หรื อ 1,902 ล้ า นบาท โดย
ลดลงจาก 11,568 ล้ านบาทในปี 2560 เป็ น 9,666 ล้ านบาทในปี
2561
บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)

1) รายการ “สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะ
ยาวเพิ่มขึ ้นจากงวดก่อน” จํานวน 2,672 ล้ านบาท ลดลง
114 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 4 จาก 2,786 ล้ านบาท
โดยที่ในไตรมาส 4 ปี 2560 บริ ษัทได้ กลับรายการ LAT
Reserve จํานวน 1,025 ล้ านบาท หากรวมผลกระทบจาก
การกลับ รายการ LAT reserve ดัง กล่า ว พบว่า สํา รอง
ประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่มขึ ้นจาก
งวดก่อน ลดลงร้ อยละ 30 สอดคล้ องกับการลดลงของ
เบี ้ยประกันภัยรับ
2) ผลประโยชน์ จ่ายตามกรมธรรม์ และค่าสินไหมทดแทน
สุทธิ ลดลงร้ อยละ 17 หรื อ 1,268 ล้ านบาท จากจํานวน
7,399 ล้ านบาทในปี 2560 เป็ น 6,131 ล้ านบาทในปี
2561 ทังนี
้ ้แบ่งเป็ น
• การลดลงของผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ที่ลดลง
จํานวน 1,171 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 18 ซึ่งส่วนใหญ่
เกิดจากการลดลงของเงินครบกําหนด 969 ล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 42 และเงินจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ที่
ลดลง 398 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 17
• การลดลงของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้ จ่ายในการ
จัดการสินไหมจํานวน 97 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 12
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3) ค่าจ้ างและค่าบําเหน็จลดลง 241 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
24 จาก 993 ล้ า นบาทในไตรมาส 4 ปี 2560 เป็ น 752
ล้ านบาทในไตรมาส 4 ปี 2561 ซึ่งค่าจ้ างและค่าบําเหน็จ
ลดลงสอดคล้ องกับเบี ้ยประกันภัยที่ลดลง
2. ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน ของไตรมาส 4 ปี 2561 ลดลง
ร้ อยละ 13 หรื อ 59 ล้ านบาท จาก 452 ล้ านบาทในไตรมาส 4
ปี 2560 เป็ น 393 ล้ านบาทในไตรมาส 4 ปี 2561 ซึง่ ค่าใช้ จา่ ย
ที่ลดลงส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของค่าใช้ จ่ายพนักงาน
การเปลีย่ นแปลงค่าใช้ จ่ายที่สาํ คัญในระหว่างปี 2561 และ 2560
สรุปได้ ดงั นี ้
1. ค่ าใช้ จ่ายการรั บประกันภัย ของปี 2561 ลดลงร้ อยละ 8
หรื อ 4,191 ล้ านบาท โดยลดลงจาก 50,488 ล้ านบาทในปี
2560 เป็ น 46,297 ล้ านบาทในปี 2561
1) รายการ “สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะ
ยาวเพิ่มขึ ้นจากงวดก่อน” ซึ่งลดลงร้ อยละ 25 หรื อ 5,870
ล้ านบาท จาก 23,183 ล้ านบาทในปี 2560 เป็ น 17,313
ล้ านบาทในปี 2561 เนื่ อ งจากปี 2560 มี ก ารบั น ทึ ก
รายการ LAT Reserve จํ านวน 660 ล้ านบาท และได้ มี
การบันทึกกลับรายการ LAT reserve จํ านวน 660 ล้ าน
บาทดังกล่าวในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 จากภาวะที่อัตรา
ดอกเบี ย้ ปรั บ ตัว เพิ่ ม สูง ขึ น้ จนทํ า ให้ บ ริ ษั ท ไม่ มี ค วาม
จํ าเป็ นที่จะต้ องบันทึก LAT reserve อีกต่อไป รวมถึงมี
ผลประโยชน์ จ่ า ยตามกรมธรรม์ และจํ า นวนเงิ น ครบ
กําหนดมากขึ ้นในปี 2561 ส่งผลให้ เงินสํารองประกันชีวิต
ลดลง
2) ผลประโยชน์ จ่ายตามกรมธรรม์ และค่าสินไหมทดแทน
เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 8 หรื อ 1,847 ล้ านบาท จากจํ า นวน
22,824 ล้ านบาทในปี 2560 เป็ น 24,671 ล้ านบาทในปี
2561 ทังนี
้ ้แบ่งเป็ น

• การเพิ่ ม ขึ น้ ของผลประโยชน์ จ่ า ยตามกรมธรรม์ ที่
เพิ่ ม ขึน้ จํ า นวน 1,887 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อยละ 10 ซึ่ง
ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ ้นของค่าเวนคืนกรมธรรม์
จํ านวน 788 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 12 และเงิ นครบ
กําหนดจํานวน 598 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 13
• การลดลงของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้ จ่ายในการ
จัดการสินไหมจํานวน 40 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 1 ส่วน
ใหญ่ เ กิ ด จากการลดลงของค่า สิ น ไหมเงิ น ประกัน
สุขภาพ
3) ค่าจ้ างและค่าบําเหน็จลดลง 44 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1
จาก 3,499 ล้ านบาทในปี 2560 เป็ น 3,455 ล้ านบาทในปี
2561 โดยลดลงน้ อยกว่ า อั ต ราการลดลงของเบี ย้
ประกันภัย เนื่องจากบริ ษัทได้ จํากัดสัดส่วนการขายของ
แบบประกันระยะสันในปี
้
2561 ซึ่งมีอตั ราค่าตอบแทนที่
ตํ่ า กว่ า แบบประกั น ระยะยาว รวมถึ ง มี ก ารปรั บ
ผลประโยชน์คา่ ตอบแทนของบางผลิตภัณฑ์มากขึ ้น
2. ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนิ นงาน ของปี 2561 ลดลงร้ อยละ 6
หรื อ 99 ล้ านบาท จาก 1,665 ล้ านบาทในปี 2560 เป็ น 1,764
ล้ านบาทในปี 2561 จากนโยบายการบริ หารค่าใช้ จ่ายของ
บริ ษัท
กําไรสําหรับงวดสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาส 4 ปี 2561 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 987 ล้ านบาท ลดลงจาก
กําไรสุทธิ สําหรับไตรมาส 4 ปี 2560 ที่ 1,749 ล้ านบาท จํานวน
762 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 44 เป็ นผลมาจากการลดลงของเบี ้ย
ประกันภัยรับสุทธิที่ร้อยละ 26
สําหรับปี 2561 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 4,926 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี
2560 ที่ 3,645 ล้ านบาท จํานวน 1,281 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 35
แม้ ว่ า รายได้ รวมจะลดลงประมาณร้ อยละ 4 แต่ ส่ ว นของ
ค่าใช้ จ่ายการรับประกันภัยลดลงมากกว่าที่ร้อยละ 8
ทัง้ นี ค้ ่า ใช้ จ่ า ยในการรั บ ประกัน ภัย ปี 2560 ได้ ร วมเงิ น สํา รอง
พิเศษ (LAT Reserve) จํานวน 660 ล้ านบาท ในขณะที่ปี 2561
บริ ษัทไม่มี LAT Reserve ในงบการเงินและได้ มีการกลับรายการ
LAT Reserve จํานวน 660 ล้ านบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2561
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หนีส้ ิน
หนี ้สินรวมของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6
จาก ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 ส่ว นใหญ่ เ กิ ด จากเงิ น สํารอง
ประกันชีวิตที่เพิ่มขึ ้นจํานวน 17,313 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 7 จาก
การตังสํ
้ ารองสําหรับกรมธรรม์ที่มีผลบังคับเพิ่มขึ ้นตามระยะเวลา
รั บประกันและเพิ่มขึน้ จากกรมธรรม์ที่รับเข้ ามาใหม่ในระหว่าง
งวด

กําไรสําหรับงวดสําหรับงบการเงิน
งบการเงินรวมมีกําไรสุทธิสําหรับไตรมาส 4 ปี 2561 ที่ 986 ล้ าน
บาท ลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2560 ที่กําไรสุทธิ 1,745 ล้ านบาท
จํานวน 759 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 44 จากสาเหตุที่กล่าวในส่วน
ของงบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวมมีกําไรสําหรับปี 2561 ที่ 4,960 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
จากปี 2560 ที่ 3,627 ล้ านบาท จํานวน 1,333 ล้ านบาท หรื อร้ อย
ละ 37

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สําหรับส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 291 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1 จาก
38,786 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ น 38,496 ล้ าน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สาเหตุหลักมาจากผลกําไรจาก
การดําเนินงานจํานวน 4,926 ล้ านบาท เงินปั นผลจ่าย 920 ล้ าน
บาท ผลกระทบจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนลดลง 4,313 ล้ านบาท

สรุ ปฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวมของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีอตั ราการ
เติ บ โตเพิ่ ม ขึน้ จาก ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 ร้ อยละ 5 หรื อ
15,824 ล้ า นบาท ซึ่ง ส่ว นใหญ่ เป็ นสิน ทรั พ ย์ ล งทุน โดยคิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 97 ของสินทรัพย์รวม และคิดเป็ นอัตราส่วนต่อเงิน
สํารองประกันชีวิตที่ร้อยละ 115
ตารางที่ 3: สรุปฐานะการเงิน
ฐานะการเงิน

ณ 31 ธ.ค. 61

ณ 31 ธ.ค. 60

เปลี่ยนแปลง

หน่วย : ล้านบาท

%

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

9,746

3%

3,877

1%

เบี้ยค้างรับ

1,910

1%

1,910

1%

(0)

0%

รายได้จาการลงทุนค้างรับ

2,691

1%

2,458

1%

233

9%

304,320

94%

295,169

96%

9,151

3%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

1,353

0%

1,341

0%

12

1%

สินทรัพย์อื่น

4,533

1%

3,974

1%

559

14%

สินทรัพย์ลงทุน

รวมสินทรัพย์

5,869 151%

324,553 100%

308,729 100%

15,824

5%

273,908

84%

256,595

83%

17,313

7%

หนี้สินจากสัญญาประกันภัยอื่น

9,330

3%

9,383

3%

(54)

-1%

หนี้สินอื่น

2,820

1%

3,964

1%

(1,145) -29%

286,058

88%

269,943

87%

16,115

6%

38,496

12%

38,786

13%

(291)

-1%

308,729 100%

15,824

5%

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
สํารองประกันชีวิต

รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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ตารางที่ 4: กระแสเงินสด
กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท
2561

สําหรับปี

2560

เปลี่ยนแปลง

(7,626)

14,524 190%

กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จาก
กิจกรรมดําเนินงาน

6,898

กิจกรรมลงทุน

(109)

(265)

156

59%

กิจกรรมการจัดหาเงิน

(921)

(1,252)

332

26%

กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

5,869

(9,144)

15,012 164%

เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันต้นงวด

3,877

13,021

(9,144)

เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันสิ้นงวด

9,746

3,877

-70%

5,869 151%

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษัทมีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงิ นสดจํ านวน 9,746 ล้ านบาท และ 3,877 ล้ านบาท
โดยเป็ นเงินกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ ้นจํานวน 5,869 ล้ านบาท และ
ลดลงจํานวน 9,144 ล้ านบาท ในระหว่างงวด 2561 และ 2560
ตามลําดับ โดยการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดําเนินงานเป็ นหลัก
กระแสเงิ นสดสําหรั บปี 2561 ได้ มาในกิ จกรรมการดําเนินงาน
จํานวน 6,898 ล้ านบาท ในขณะที่ปี 2560 มีกระแสเงินสดใช้ ไป
ในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 7,626 ล้ านบาท ทังนี
้ ้เกิดจาก

ตารางที่ 5: อัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ
อัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
อัตราส่วนเงินสํารองประกันชีวิตต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อเงินสํารองประกันชีวิต
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
ความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง1
1

1) เบี ย้ ประกั น ภัย รั บ จากการรั บ ประกั น ภัย โดยตรงจํ า นวน
40,667 ล้ า นบาทในปี 2561 ลดลง 3,149 ล้ า นบาท จากปี
2560 ที่ 43,816 ล้ านบาท
2) ดอกเบี ้ยรับและเงินปั นผลและรายได้ จากการลงทุนอื่นจํานวน
13,400 ล้ านบาทในปี 2561 เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 จํานวน 422
ล้ านบาท
3) เงิ นจ่ายตามกรมธรรม์ ประกันภัยที่เกิดขึ ้นระหว่างปี และค่า
สินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงเพิ่มขึ ้น 1,464
ล้ านบาท จาก 23,272 ล้ านบาทในปี 2560 เป็ น 24,736 ล้ าน
บาทในปี 2561
4) มีการลงทุนในหลักทรัพย์และเงินลงทุนอื่นลดลงสุทธิ 20,053
ล้ านบาท จาก 34,609 ล้ านบาทในปี 2560 เป็ น 14,556 ล้ าน
บาทในปี 2561
ความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RiskBased Capital: RBC)
บริ ษั ท มี อัต ราส่ว นเงิ น กองทุน ต่ อ เงิ น กองทุน ที่ ต้ อ งดํ า รงตาม

กฎหมาย ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2561 ที่ ร้ อยละ 260 1 ซึ่ ง เพิ่ ม
สูงขึ ้นจากอัตราเงินกองทุนที่ต้องดํารงตามกฎหมาย ณ วันที่ 31
ธั น วาคม 2560 ที่ ร้ อยละ 252 และยั ง สู ง กว่ า อั ต ราขั น้ ตํ่ า ที่
กฎหมายกําหนดมากกว่า 2 เท่า
0F

รายไตรมาส
4/2561
4/2560
8.8%
12.4%
12.7%
16.6%
34.2%
26.5%
123.9%
109.8%
5.0%
4.3%
96.8%
96.9%
114.7%
116.6%
4.48%
4.51%
10.0%
18.7%
1.2%
2.3%
260%
252%

รายปี
2561
9.2%
12.4%
43.7%
116.9%
4.5%
96.8%
114.7%
4.60%
12.7%
1.6%
260%

2560
6.5%
8.5%
54.0%
117.6%
3.9%
96.9%
116.6%
4.65%
10.1%
1.2%
252%

เป็ นอัตราส่วนที่ไม่ได้ ผ่านการสอบทาน และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการประจําไตรมาส 4 ปี 2561

26 กุมภาพันธ์ 2562

มูลค่ าพืน้ ฐานของกิจการและมูลค่ าปั จจุบันของกรมธรรม์
ใหม่ (Embedded value and Value of new business)
มูล ค่า พื น้ ฐานของกิ จ การ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 คิ ด เป็ น
62,959 ล้ านบาท สูงขึ ้นจากปี 2560 ร้ อยละ 0.3 มูลค่าปั จจุบนั
ของกรมธรรม์ใหม่ในปี 2561 คิดเป็ น 1,396 ล้ านบาท ลดลงจาก
ปี 2560 ร้ อยละ 13
ภาพรวมธุรกิจ 2
เบี ย้ ประกัน ชี วิ ต รั บ รวม ณ สิ น้ เดื อ นธั น วาคม 2561 มี จํ า นวน
เท่ากับ 627,387 ล้ านบาท มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ ้นจากระยะ
เดียวกันของปี ก่อนที่ร้อยละ 4 โดยแยกเป็ นเบี ้ยประกันชีวติ รับราย
ใหม่จํานวน 180,415 ล้ านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
19 และเบีย้ ประกันชี วิตรั บปี ต่อ ไปจํ า นวน 446,972 ล้ านบาท
อัตราการเติบโตเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 3 โดยข้ อมูลบริ ษัทที่มีส่วนแบ่ง
การตลาดด้ านเบี ้ยรับสูงสุด 6 อันดับแรก มีดงั นี ้
1F

ตารางที่ 6: ข้ อมูลส่วนแบ่งการตลาด
อันดับ

บริษัท

เบี้ยปีแรก

เบี้ยปีต่อ

เบี้ยรับรวม

ส่วนแบ่ง
ตลาด

1

เอไอเอ

29,665

104,477

134,142

21%

2

เมืองไทยประกันชีวิต

22,773

71,694

94,467

15%

3

ไทยประกันชีวิต

24,606

61,662

86,268

14%

4

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

21,544

45,492

67,036

11%

5

ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต

13,938

36,973

50,911

8%

6

กรุงเทพประกันชีวิต

8,101

32,791

40,892

7%

สําหรั บผลผลิตของภาคอุตสาหกรรมสําหรั บปี 2561 ช่องทาง
ธนาคารยังคงเป็ นช่องทางการขายที่มีสดั ส่วนการขายที่เติบโต
อย่างต่อเนื่อง โดยมีเบี ้ยประกันภัยรับรวมในช่องทางธนาคารเพิ่ม
สูงขึ ้นร้ อยละ 4 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน และ
เมื่ อ คํ า นวณเบี ย้ ประกัน ช่ อ งทางธนาคารเป็ นสัด ส่ว นของเบีย้
ประกัน ภัย รั บ รวมทุกช่อ งทางคิ ดเป็ นร้ อยละ 45 เป็ นสัดส่วนที่
ใกล้ เคียงกับปี 2560 ในส่วนของช่องทางตัวแทนขยายตัวเพิ่มขึ ้น
โดยมีเบีย้ ประกันภัยรั บรวมเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3 และมีสดั ส่วนเบี ้ย
ประกันภัยรั บรวมช่องทางตัวแทนต่อเบีย้ ประกันภัยรั บรวมทุก
ช่องทางคิดเป็ นร้ อยละ 49 ในปี 2561 ซึง่ ใกล้ เคียงกันกับปี 2560
2

เหตุการณ์ สาํ คัญ
การเลิกกิจการของบริษัทย่ อย
ในเดือนมิถนุ ายน 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Bangkok Life
Assurance (Cambodia) Public Limited Company บริ ษัทย่อย
ของบริ ษัทมีมติให้ เลิกกิจการ โดยบริ ษัทย่อยนี ้ถูกรายงานไว้ ในงบ
การเงินเป็ นการดําเนินงานที่ยกเลิกเป็ นรายการแยกต่างหากใน
งบกําไรขาดทุนของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ได้ รวมค่าเผื่อการด้ อยค่าของเงินลงทุนจํ านวน 53 ล้ านบาทไว้
แล้ ว
ผลกระทบของพระราชบัญญัติค้ ุมครองแรงงานฉบับใหม่
กับการตัง้ สํารองผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติได้ มีมติผา่ น
ร่ า งพระราชบัญ ญั ติ ค้ ุม ครองแรงงานฉบับ ใหม่ ซึ่ ง กฎหมาย
ดั ง กล่ า วอยู่ ใ นระหว่ า งรอประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
พระราชบั ญ ญั ติ ค้ ุ มครองแรงงานฉบั บ ใหม่ นี ก้ ํ า หนดอั ต รา
ค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้ างเลิกจ้ าง สําหรับลูกจ้ างซึ่งทํางาน
ติ ด ต่อ กัน ครบ 20 ปี ขึน้ ไปให้ มีสิทธิ ไ ด้ รับ ค่าชดเชยไม่น้อยกว่า
ค่าจ้ างอัตราสุดท้ าย 400 วันสุดท้ าย การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวถือ
เป็ นการแก้ ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก
งาน และมีผลกระทบให้ กลุม่ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินสํารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้กลุ่มบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยได้ บนั ทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดย
รับรู้ ต้นทุนบริ การในอดีตจํานวน 36 ล้ านบาทเป็ นค่าใช้ จ่ายทันที
ในงบกํ า ไรขาดทุน แล้ ว โดยบริ ษั ท จะจ่ า ยค่ า ชดเชยเพิ่ ม เติ ม
ดังกล่าวเมื่ออัตราค่าชดเชยดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ตามกฎหมาย

ข้ อมูลการจากสมาคมประกันชีวิตไทย
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