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บทสรุป 

ไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทมีก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 1,759 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 831 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 89 จากผลก าไรสุทธิในไตรมาส 1 ปี 2560 ท่ีจ านวน 928 ล้านบาท โดยมีการกลับรายการ

ส ารองพิเศษ (LAT Reserve) จ านวน 660 ล้านบาท จากภาวะท่ีอตัราดอกเบีย้ปรับตวัเพิ่มสูงขึน้ จนท าให้

บริษัทไมมี่ความจ าเป็นท่ีจะต้องบนัทกึ LAT reserve ณ ไตรมาส 1 ปี 2561 อีกตอ่ไป 

ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทมีรายได้ทัง้สิน้ 16,239 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 4 จากไตรมาส 1        

ปี 2560  โดยมีเบีย้ประกันภัยรับสุทธิจ านวน  12,662  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 122 ล้านบาท หรือร้อยละ 1 

รายได้จากการลงทุนรวมทัง้หมด 3,411 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 496 ล้านบาท หรือร้อยละ 17 และมีรายได้อ่ืน

จ านวน 165 ล้านบาท 

ในส่วนของคา่ใช้จ่ายไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายทัง้สิน้ 14,145 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 

จากไตรมาส 1 ปี 2560 โดยมีคา่ใช้จ่ายในการรับประกนัภยัจ านวน 13,744 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 และ

คา่ใช้จา่ยด าเนินการจ านวน 400 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 6  

ทางด้านความมัน่คงในฐานะทางการเงินของบริษัท เม่ือพิจารณาระดบัความเพียงพอของเงินกองทนุ 

(Capital Adequacy Ratio – CAR)  ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2561 อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 256 ซึ่งยงัคงสงูกว่าระดบั

ท่ีกฎหมายก าหนดมากกวา่ 2 เทา่  
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ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคัญ 

ตำรำงท่ี 1: สรุปผลการด าเนินงาน 

 

เบีย้ประกันภัยรับ 

ไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทมีเบีย้ประกันภัยรับสุทธิ 12,662 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 1 จากเบีย้

ประกันภัยรับสทุธิไตรมาสท่ี 1 ปี 2560 จ านวน 12,540 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของทัง้เบีย้

ประกนัรับปีแรกและเบีย้ประกนัรับปีตอ่ไป  

โดยมีเบีย้ประกันรับปีแรกจ านวน 2,677 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 6  และเบีย้ประกันภัยรับปีต่อไป

จ านวน 10,628 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.1  

  

งบก ำไรขำดทุน  

หน่วย : ล้ำนบำท %YoY

รายได้

เบีย้ประกนัภยัรับสุทธิ(1) 12,662 100% 12,540 100% 1%

รายได้จากการลงทนุรวมทัง้หมด(2) 3,411 27% 2,915 23% 17%

รายได้อ่ืน 165 1% 149 1% 11%

รวมรำยได้ 16,239 128% 15,604 124% 4%

ค่าใช้จา่ย

ค่าใช้จา่ยการรับประกนัภยั (13,744) -109% (14,173) -113% -3%

ค่าใช้จา่ยด าเนินงาน (400) -3% (377) -3% 6%

รวมค่ำใช้จ่ำย (14,145) -112% (14,550) -116% -3%

ก ำไรก่อนภำษี 2,094 17% 1,055 8% 99%

ภาษี (335) -3% (126) -1% 165%

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ 1,759 14% 928 7% 89%
(1) เบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ = เบีย้ประกนัภยัรับปีแรก + เบีย้ประกนัภยัรับปีต่อไป- เบีย้ประกนัต่อ ± ส ารองเบีย้ประกนัภยัที่ยงัไม่ถือเป็นรายได้
(2) รายได้จากการลงทนุรวมทัง้หมด = รายได้จากการลงทนุสทุธิ+ก าไรจากเงินลงทนุ+ก าไรจากการปรับมลูค่ายตุิธรรม (หลกัทรัพย์เพ่ือ

ค้า และอตัราแลกเปลีย่น)

รำยไตรมำส

1/2561 1/2560
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ช่องทางการจัดจ าหน่ายหลักของบริษัทในไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 ยังคงเป็นการขายผ่านช่องทาง

ธนาคาร โดยมีเบีย้ประกันภัยรับรวมช่องทางธนาคารต่อเบีย้ประกันภัยรับรวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69 

และเบีย้ประกนัภัยรับรวมช่องทางตวัแทนต่อเบีย้ประกนัภัยรับรวมทุกช่องทางมีสดัส่วนร้อยละ 25 (2560: 

ร้อยละ 68 และร้อยละ 26 ตามล าดบั) 

ตำรำงท่ี 2: เบีย้ประกนัภยัรับปีแรกแยกตามชอ่งทาง 

 
 

ตำรำงท่ี 3: เบีย้ประกนัภยัรับรวมแยกตามช่องทาง 

 

 

ตำรำงท่ี 4: อตัราสว่นเบีย้ประกนัภยัแตล่ะชอ่งทางตอ่เบีย้ประกนัภยัรับรวม 

  
  

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 1
ชอ่งทางธนาคาร 1,842                  1,641                  12%
ชอ่งทางตวัแทน 596                     642                     -7%
ชอ่งทางอ่ืนๆ 239                     249                     -4%
รวม 2,677             2,533             6%

2561 2560
อัตรำกำร

เพิ่มขึน้ / ลดลง

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 1
ชอ่งทางธนาคาร 9,211                  8,947                  3%
ชอ่งทางตวัแทน 3,311                  3,460                  -4%
ชอ่งทางอ่ืนๆ 783                     740                     6%
รวม 13,305           13,148           1%

2561 2560
อัตรำกำร

เพิ่มขึน้ / ลดลง

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 1
ชอ่งทางธนาคาร 69% 68%
ชอ่งทางตวัแทน 25% 26%
ชอ่งทางอ่ืนๆ 6% 6%
รวม 100% 100%

2561 2560
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รำยได้จำกกำรลงทุน 

ตำรำงท่ี 5: รายได้จากการลงทนุ ผลก าไรจากการขายเงินลงทนุและผลขาดทนุจากการปรับมลูคา่ยตุธิรรม 

 

ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการลงทนุรวม 3,411 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 496 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 17 โดยมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 2,958 ล้านบาท มีผลก าไรจากการขายเงินลงทุนจ านวน 375 

ล้านบาท และผลก าไรจากการปรับมลูคา่ยตุธิรรมจ านวน 78 ล้านบาท  

เม่ือพิจารณาถึงอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ พบวา่อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในไตรมาส 1 

ปี 2561 เป็นร้อยละ 4.53 เพิ่มขึน้จากไตรมาส 1 ปี 2560 ท่ีร้อยละ 4.47  

ค่ำใช้จ่ำย 

การเปล่ียนแปลงคา่ใช้จา่ยท่ีส าคญัในระหวา่งไตรมาส 1 ปี 2561 และ 2560 สรุปได้ดงันี ้

1. คา่ใช้จา่ยการรับประกนัภยัของไตรมาส 1 ปี 2561 ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2560 ร้อยละ 3 หรือ 

429 ล้านบาท โดยลดลงจาก 14,173 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 13,744 ล้านบาทในปี 2561 

1) รายการ “ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่มขึน้จากงวดก่อน” 

จ านวน 4,460 ล้านบาท ลดลง 3,105 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 41 จาก 7,565 ล้าน

บาท ในไตรมาส 1 ปี 2560 เน่ืองจากในไตรมาส 1 ปี 2561 มีสญัญาครบก าหนดจ านวน

มากส่งผลให้เงินส ารองประกันชีวิตลดลง รวมถึง การบนัทึกกลับรายการ LAT reserve 

หน่วย : ล้ำนบำท %YoY

รายได้จากการลงทนุสุทธิ 2,958 2,803 155 6%

ผลก าไรจากเงินลงทนุ 375 204 170 83%

ผลก าไรจากการปรับมลูค่ายตุิธรรม

    เงินลงทนุเพ่ือค้า (14) (3) (11) -396%

    สัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 88 26 63 244%

    อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 5 (115) 120 104%

รวม 3,411 2,915 496 17%

รำยไตรมำส

1/2561 1/2560 เพิ่ม(ลด)
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จ านวน 660 ล้านบาท จากภาวะท่ีอัตราดอกเบีย้ปรับตวัเพิ่มสูงขึน้ จนท าให้บริษัทไม่มี

ความจ าเป็นท่ีจะต้องบนัทกึ LAT reserve ณ ไตรมาส 1 ปี 2561 อีกตอ่ไป 

2) ผลประโยชน์จา่ยตามกรมธรรม์และคา่สินไหมทดแทนสทุธิเพิ่มขึน้ร้อยละ 41 ทัง้นีแ้บง่เป็น 

 การเพิ่มขึน้ของผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ท่ีเพิ่มขึน้จ านวน 2,288 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 48 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึน้ของเงินครบก าหนด 1,323 ล้านบาทหรือ

ร้อยละ 260 และเงินจา่ยตามเง่ือนไขกรมธรรม์ท่ีเพิ่มขึน้ 643 ล้านบาทหรือร้อยละ 26  

 การลดลงของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการสินไหมจ านวน 23 ล้าน

บาทหรือร้อยละ 3 

3) ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จเพิ่มขึน้ 217 ล้านบาท หรือร้อยละ 26 จาก 833 ล้านบาทในไตร

มาส 1 ปี 2560 เป็น 1,050 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2561 ทัง้นี ้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ

เพิ่มสูงขึน้เน่ืองจากบริษัทเน้นสัดส่วนการขายแบบประกันระยะยาวมากขึน้ ซึ่งมีอัตรา

คา่ตอบแทนท่ีสูงกว่าแบบประกนัระยะสัน้ รวมถึงมีการปรับผลประโยชน์ค่าตอบแทนของ

บางผลิตภณัฑ์มากขึน้ 

2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของไตรมาส 1 ปี 2561 เพิ่มขึน้ร้อยละ 6 หรือ 23 ล้านบาท จาก 

377 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2560 เป็น 400 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2561 ซึ่งค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้ส่วน

ใหญ่เกิดจากคา่ใช้จา่ยด้านบคุลากรจากการปรับคา่จ้างประจ าปี 

ก ำไรส ำหรับงวดส ำหรับงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

ไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทมีก าไรสทุธิ 1,759 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากก าไรส าหรับไตรมาส 1 ปี 2560 ท่ี 

928 ล้านบาท จ านวน 831 ล้านบาท หรือร้อยละ 89 เป็นผลมาจากเบีย้ประกนัภัยรับสุทธิและรายได้จาก

การลงทนุท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 1 และร้อยละ 17 ตามล าดบั รวมถึงการลดลงของคา่ใช้จ่ายในการรับประกนัภยั

ท่ีลดลงร้อยละ 3 เน่ืองจากส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพิ่มขึน้จากงวดก่อนท่ีลดลง

ร้อยละ 41 
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ก ำไรส ำหรับงวดส ำหรับงบกำรเงนิรวม 

งบการเงินรวมมีก าไรส าหรับไตรมาส 1 ปี 2561 ท่ี 1,753 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาส 1 ปี 2560 ท่ี 

922 ล้านบาท จ านวน 831 ล้านบาท หรือร้อยละ 90 จากสาเหตท่ีุกลา่วในสว่นของงบการเงินเฉพาะกิจการ 

และเน่ืองจากรวมผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยเข้ามา จากบริษัท บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั 

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

สดัสว่นการถือหุ้นเป็นร้อยละ 52 ตามล าดบั 

สรุปฐำนะกำรเงนิ 

ตำรำงท่ี 6: สรุปฐานะการเงิน 

   

  

ฐำนะกำรเงนิ 1

หน่วย : ล้ำนบำท %

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 6,490 2% 3,877 1% 2,613 67%

เบีย้ค้างรับ 3,278 1% 1,910 1% 1,368 72%

รายได้จาการลงทนุค้างรับ 3,307 1% 2,458 1% 849 35%

สินทรัพย์ลงทนุ 295,838 94% 295,169 96% 670 0%

ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 1,342 0% 1,341 0% 0 0%

สินทรัพย์อ่ืน 4,407 1% 3,974 1% 433 11%

รวมสินทรัพย์ 314,662 100% 308,729 100% 5,933 2%

หนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้น

ส ารองประกนัชีวติ 261,055 83% 256,959 83% 4,096 2%

หนีส้ินจากสัญญาประกนัภยัอ่ืน 9,527 3% 9,019 3% 507 6%

หนีส้ินอ่ืน 4,430 1% 3,964 1% 465 12%

รวมหนีสิ้น 275,012 87% 269,943 87% 5,069 2%

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 39,650 13% 38,786 13% 864 2%

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 314,662 100% 308,729 100% 5,933 2%

* รวม อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ และสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน

ณ 31 มี.ค. 61 ณ 31 ธ.ค. 60 เปล่ียนแปลง



 

 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรประจ ำไตรมำส 1 ปี 2561 

7 
10 พฤษภาคม  2561 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึน้จาก ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2560 ร้อยละ 2 หรือ 5,933 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ี

เพิ่มขึน้ 2,613 ล้านบาท หรือร้อยละ 67  

หนีส้ิน 

หนีส้ินรวมของบริษัท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เพิ่มขึน้ร้อยละ 2 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

ส่วนใหญ่เกิดจากเงินส ารองประกนัชีวิตท่ีเพิ่มขึน้จ านวน 4,096 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 จากการตัง้ส ารอง

ส าหรับกรมธรรม์ท่ีมีผลบงัคบัเพิ่มขึน้ตามระยะเวลารับประกนัและเพิ่มขึน้จากกรมธรรม์ท่ีรับเข้ามาใหม่ใน

ระหวา่งงวด  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส าหรับส่วนของผู้ ถือหุ้ นเพิ่มขึน้ 864 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 จาก 38,786 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2560 เป็น 39,650 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 สาเหตุหลักมาจากผลก าไรจากการ

ด าเนินงานจ านวน 1,759 ล้านบาท และผลขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย-สทุธิจากภาษีเงินได้ 

จ านวน 895 ล้านบาท 

ตำรำงท่ี 7: กระแสเงินสด 

 

หน่วย : ล้ำนบำท

ส ำหรับ 3 เดือน

กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จาก

กิจกรรมด าเนินงาน 2,638 1,776 862 49%

กิจกรรมลงทนุ (25) (81) 55 69%

กิจกรรมการจดัหาเงิน - 21 (21) -100%

กระแสเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 2,613 1,716 897 52%

เงินสดและรายการเทียบเทา่ ณ วนัต้นงวด 3,877 13,021 (9,144) -70%

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ ณ วันสิน้งวด 6,490 14,737 (8,247) -56%

กระแสเงนิสด

2561 2560 เปล่ียนแปลง
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วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 6,490 ล้าน

บาท และ 14,737 ล้านบาท โดยเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีเพิ่มขึน้จ านวน 2,613 ล้านบาท 

และ 1,716 ล้านบาท ในระหว่างงวด 2561 และ 2560 โดยมาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

เป็นหลกั  

บริษัทมีกระแสเงินสดส าหรับไตรมาส 1 ปี 2561 จากกิจกรรมการด าเนินงานจ านวน 2,638 ล้านบาท 

ในขณะท่ีไตรมาส 1 ปี 2560 มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 1,776 ล้านบาท ทัง้นีเ้กิดจาก 

1) เบีย้ประกนัภัยรับสทุธิจ านวน 12,391 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2561 เพิ่มขึน้ 24 ล้านบาท 

จากไตรมาส 1 ปี 2560 ท่ี 12,367 ล้านบาท 

2) ดอกเบีย้รับและเงินปันผลและรายได้จากการลงทนุอ่ืนจ านวน 2,469 ล้านบาทในไตรมาส 1 

ปี 2561 เพิ่มขึน้จากไตรมาส 1 ปี 2560 จ านวน 285 ล้านบาท เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้

ของผลก าไรจากการขายเงินลงทุนจาก 204 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2560 เป็น 375 ล้าน

บาท ในไตรมาส 1 ปี 2561 

3) เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยท่ีเกิดขึน้ระหว่างปีและค่าสินไหมทดแทนจากการรับ

ประกนัภัยโดยตรงเพิ่มขึน้ 2,805 ล้านบาทจาก 5,447 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2560 เป็น 

8,252 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2561 

4) มีการลงทนุในหลกัทรัพย์และเงินลงทนุอ่ืนลดลงสทุธิ 3,345 ล้านบาท จาก 5,586 ล้านบาท

ในไตรมาส 1 ปี 2560 เป็น 2,241 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2561   

ความเพียงพอของเงนิกองทุนตามระดับความเส่ียง (Risk-Based Capital: RBC) 

บริษัทมีอตัราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนท่ีต้องด ารงตามกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ท่ี

ร้อยละ 2561 ซึ่งเพิ่มสงูขึน้จากอตัราเงินกองทนุท่ีต้องด ารงตามกฎหมาย  ณ  วนัท่ี  31  ธันวาคม  2560   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

1/2561 1/2560

อตัราก าไรสุทธิ 10.8% 5.9%

อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อเบีย้ประกนัภยัรับสุทธิ 13.8% 7.4%

อตัราส่วนเงินส ารองประกนัชีวติต่อเบีย้ประกนัภยัรับสุทธิ 35.0% 59.9%

อตัราส่วนค่าใช้จา่ยการรับประกนัภยัต่อเบีย้ประกนัภยัรับสุทธิ 107.9% 112.3%

อตัราส่วนค่าใช้จา่ยด าเนินงานต่อเบีย้ประกนัภยัรับสุทธิ 3.1% 3.0%

อตัราส่วนสินทรัพย์ลงทนุต่อสินทรัพย์รวม 96.1% 96.9%

อตัราส่วนสินทรัพย์ลงทนุต่อเงินส ารองประกนัชีวติ 115.8% 116.4%

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ 4.53% 4.47%

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น 17.9% 10.9%

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 2.3% 1.3%

ความเพียงพอของเงินกองทนุตามระดบัความเสี่ยง1 256% 253%

รำยไตรมำส
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ภำพรวมธุรกิจ 

เบีย้ประกนัชีวิตรับรวม ณ สิน้เดือนมีนาคม 2561 มีจ านวนเท่ากบั 161,674 ล้านบาท3 มีอตัราการ

เติบโตเพิ่มขึน้จากระยะเดียวกันของปีก่อนท่ีร้อยละ 8 โดยแยกเป็นเบีย้ประกันชีวิตรับรายใหม่จ านวน 

46,035 ล้านบาท อตัราการเติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 16 และเบีย้ประกนัชีวิตรับปีตอ่ไปจ านวน  115,639 ล้าน

บาท อตัราการเติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 5 โดยข้อมูลบริษัทท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดด้านเบีย้รับสูงสุด 6 อันดบั

แรก มีดงันี ้

ตำรำงท่ี 9: ข้อมลูสว่นแบง่การตลาด  

 

ส าหรับผลผลิตของภาคอตุสาหกรรมส าหรับไตรมาสท่ี 1 ปี 25614 ช่องทางธนาคารยงัคงเป็นช่อง

ทางการขายท่ีมีสดัส่วนการขายท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยมีเบีย้ประกันภัยรับรวมในช่องทางธนาคารเพิ่ม

สงูขึน้ร้อยละ 13 เม่ือเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 1  ของปีก่อน และเม่ือค านวณเบีย้ประกนัช่องทางธนาคาร

เป็นสดัสว่นของเบีย้ประกนัภยัรับรวมทกุชอ่งทางคิดเป็นร้อยละ 51 เป็นสดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้จากไตรมาสท่ี 1  ปี 

2560 ในสว่นของชอ่งทางตวัแทนขยายตวัเพิ่มขึน้โดยมีเบีย้ประกนัภยัรับรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 2 และมีสดัสว่น

เบีย้ประกนัภยัรับรวมช่องทางตวัแทนตอ่เบีย้ประกนัภยัรับรวมทกุชอ่งทางคดิเป็นร้อยละ 42 ในไตรมาสท่ี 1 

ปี 2561 ซึง่เป็นสดัสว่นท่ีลดลงจากไตรมาสท่ี 1 ปี 2560 

 

                                                           
3ข้อมลูการจากสมาคมประกนัชีวิตไทย 
4ข้อมลูการจากสมาคมประกนัชีวิตไทย 

อนัดบั บริษัท เบีย้ปีแรก เบีย้ปีต่อ เบีย้รับ ส่วนแบง่ตลาด

1 เอไอเอ 6,535.19   23,330.60            29,865.79      18.47%

2 เมืองไทยประกนัชีวติ 4,763.72   21,170.35            25,934.07      16.04%

3 กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวติ 9,879.36   11,403.04            21,282.40      13.16%

4 ไทยประกนัชีวติ 5,615.57   14,036.95            19,652.52      12.16%

5 ไทยพาณิชย์ประกนัชีวติ 2,755.61   11,005.84            13,761.45      8.51%

6 กรุงเทพประกนัชีวติ 2,677.11   10,628.48            13,305.59      8.23%


