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บทสรุป 

ในไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการด าเนินงาน 261 ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลก าไร

สุทธิ 615 ล้านบาทในไตรมาส 3 ปี 2559 สาเหตุส าคญัมาจากผลกระทบจากการลดลงของอัตราคิดลด 

(Discount rate) ซึ่งท าให้บริษัทมีภาระต้องตัง้เงินส ารองพิเศษ (LAT Reserve) เพิ่มขึน้จ านวนถึง 1,685 

ล้านบาท ในขณะท่ีในไตรมาส 3 ปี 2559 บริษัทบนัทึก LAT Reserve จ านวน 824 ล้านบาท ส ารองท่ีตัง้

เพิ่มขึน้สะท้อนเป็นคา่ใช้จา่ยอยูใ่นงบก าไรขาดทนุของบริษัท 

ในขณะท่ี บริษัทมีก าไรสุทธิส าหรับ 9 เดือนแรกของปี 2560 ท่ี 1,897 ล้านบาท  เปรียบเทียบกับผลก าไร

สุทธิ 9 เดือนแรกของปี 2559 ท่ี 3,126 ล้านบาท โดยมี LAT Reserve 1,685 ล้านบาท และ 1,681 ล้าน

บาท ในปี 2560 และปี 2559 ตามล าดบั แม้ว่าจ านวนของ LAT Reserve จะไม่แตกต่างกันมากนัก แต่

เน่ืองจากวา่ในปี 2559 บริษัทมีการท าก าไรจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์มากเป็นพิเศษ จงึท าให้ก าไร

สทุธิของปี 2559 เป็นจ านวนท่ีสงูกวา่ของปี 2560 

ทางด้านความมั่นคงในฐานะทางการเงินของบริษัท เม่ือพิจารณาระดับความเพียงพอของเงินกองทุน 

(Capital Adequacy Ratio – CAR) ของบริษัท ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2560 อยู่ท่ีระดบัร้อยละ 244 ซึ่งยังคง

สงูกวา่ระดบัท่ีกฎหมายมากกวา่ 2 เทา่  
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ข้อมูลผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ 

ตารางท่ี 1: สรุปผลการด าเนินงาน 

 
เบีย้ประกันภัยรับ 

ไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทมีเบีย้ประกนัภยัรับสทุธิจ านวน 11,901 ล้านบาทเพิ่มขึน้ร้อยละ 32 จากปี

ท่ีแล้วในช่วงเวลาเดียวกนั ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึน้ของเบีย้ประกนัภยัรับปีแรกท่ีมีอตัราการเติบโตเพิ่มขึน้ร้อย

ละ 84 จากปีท่ีแล้วในชว่งเวลาเดียวกนั 

โดยมีเบีย้ประกนัภยัรับปีแรกจ านวน 4,831 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 84 จากจ านวน 2,626 ล้านบาท

ของไตรมาส 3 ปี  2559 ซึ่งเป็นผลมาจากความนิยมแบบประกันสะสมทรัพย์ระยะกลางของช่องทาง

ธนาคาร ส่วนเบีย้ประกันภัยรับปีตอ่ไปมีอตัราเติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 11 ผลจากความนิยมในแบบประกนัท่ี

ออกจ าหนา่ยในไตรมาส 3 ปี 2559 รวมทัง้การขยายตวัของขนาดธุรกิจของบริษัท 

ช่องทางธนาคารยังเป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายหลักของบริษัท ซึ่งในไตรมาส 3 ปี 2560 เบีย้

ประกนัภยัรับรวมช่องทางธนาคารคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 70 ของเบีย้ประกนัภยัรับรวมทกุช่องทาง ในขณะ

ท่ีเบีย้ประกนัภยัรับรวมช่องทางตวัแทนคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 28 ของเบีย้ประกนัภยัรับรวมทกุช่องทาง ซึ่ง

เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว พบว่าการขายผ่านช่องทางธนาคารมีสดัส่วนเพิ่มขึน้ โดยในปี 

งบก ำไรขำดทุน  

หน่วย : ล้ำนบำท %YoY %YoY

รายได้

เบีย้ประกนัภยัรับสุทธิ(1) 11,901 9,001 32% 32,362 100% 29,290 100% 10%

รายได้จากการลงทนุรวมทัง้หมด(2) 3,319 3,555 -7% 9,518 29% 10,533 36% -10%

รายได้อ่ืน 95 82 16% 336 1% 278 1% 21%

รวมรำยได้ 15,315 12,638 21% 42,217 130% 40,101 137% 5%

ค่าใช้จา่ย

ค่าใช้จา่ยการรับประกนัภยั (15,276) (11,554) 32% (38,826) -120% (35,176) -120% 10%

ค่าใช้จา่ยด าเนินงาน (479) (425) 13% (1,323) -4% (1,270) -4% 4%

รวมค่ำใช้จ่ำย (15,755) (11,979) 32% (40,149) -124% (36,447) -124% 10%

ก ำไรก่อนภำษี (440) 659 -167% 2,068 6% 3,655 12% -43%

ภาษี 179 (44) -507% (171) -1% (529) -2% -68%

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ (261) 615 -142% 1,897 6% 3,126 11% -39%
(1) เบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ = เบีย้ประกนัภยัรับปีแรก + เบีย้ประกนัภยัรับปีต่อไป- เบีย้ประกนัต่อ ± ส ารองเบีย้ประกนัภยัที่ยงัไม่ถือเป็นรายได้

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

รำยไตรมำส งวด 9 เดือน

3/2560 3/2559 ปี 2560 ปี 2559
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2559 บริษัทมีสดัส่วนเบีย้ประกันภยัรับรวมช่องทางธนาคาร และเบีย้ประกันภยัรับรวมช่องทางตวัแทนต่อ

เบีย้ประกนัภยัรับรวมทกุชอ่งทางอยูท่ี่ร้อยละ 61 และ ร้อยละ 36 ตามล าดบั 

ส าหรับ 9 เดือนแรกของปี 2560 บริษัทมีเบีย้ประกันภัยรับปีแรก 9,238 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการ

เตบิโตเพิ่มขึน้จากปีท่ีแล้วในชว่งเวลาเดียวกนัร้อยละ 31  

เบีย้ประกนัภยัรับรวม 9 เดือนแรกของปี 2560 จ านวน 33,329 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 10 โดยเบีย้

ประกนัภยัรับรวมช่องทางธนาคารคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 67 ของเบีย้ประกนัภยัรับรวมทกุช่องทาง  ในขณะ

ท่ีเบีย้ประกนัภยัรับรวมช่องทางตวัแทนคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 29 ของเบีย้ประกนัภยัรับรวมทกุ (2559: ร้อย

ละ 64 และร้อยละ 32 ตามล าดบั) 

ตารางท่ี 2: เบีย้ประกนัภยัรับปีแรกแยกตามชอ่งทาง 

 
ตารางท่ี 3: เบีย้ประกนัภยัรับรวมแยกตามช่องทาง 

 
ตารางท่ี 4: อตัราสว่นเบีย้ประกนัภยัแตล่ะชอ่งทางตอ่เบีย้ประกนัภยัรับรวม 

 
  

ไตรมำสที่ 3 งวด 9 เดือน ไตรมำสที่ 3 งวด 9 เดือน ไตรมำสที่ 3 งวด 9 เดือน
ชอ่งทางธนาคาร 4,274                7,385                  2,025                5,295                  111% 39%
ชอ่งทางตวัแทน 472                    1,450                  542                    1,403                  -13% 3%
ชอ่งทางอ่ืนๆ 85                      404                     59                      345                     45% 17%
รวม 4,831            9,238             2,626            7,043             84% 31%

2559 อัตรำกำรเพิ่มขึน้ / ลดลง 2560

ไตรมำสที่ 3 งวด 9 เดือน ไตรมำสที่ 3 งวด 9 เดือน ไตรมำสที่ 3 งวด 9 เดือน
ชอ่งทางธนาคาร 8,398                22,194               5,604                19,386               50% 14%
ชอ่งทางตวัแทน 3,349                9,768                  3,302                9,602                  1% 2%
ชอ่งทางอ่ืนๆ 327                    1,367                  259                    1,219                  26% 12%
รวม 12,075          33,329           9,165            30,207           32% 10%

อัตรำกำรเพิ่มขึน้ / ลดลง 2560 2559

ไตรมำสที่ 3 งวด 9 เดือน ไตรมำสที่ 3 งวด 9 เดือน
ชอ่งทางธนาคาร 70% 67% 61% 64%
ชอ่งทางตวัแทน 28% 29% 36% 32%
ชอ่งทางอ่ืนๆ 3% 4% 3% 4%
รวม 100% 100% 100% 100%

25592560
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รายได้จากการลงทุน 

ตารางท่ี 5: รายได้จากการลงทนุ ผลก าไรจากการขายเงินลงทนุและผลขาดทนุจากการปรับมลูคา่ยตุธิรรม 

 
ไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการลงทนุรวม 3,319 ล้านบาท โดยมีผลก าไรจากการขายเงิน

ลงทนุจ านวน 353 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีท่ีแล้วในช่วงเวลาเดียวกนัร้อยละ 7 หรือจ านวน 237 ล้านบาท 

จากการลดลงของการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 

9 เดือนแรกของปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการลงทนุรวมจ านวน 9,518 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน

จ านวน 1,015 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 จากการลดลงของการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ระหวา่งปี 

เม่ือพิจารณาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน พบว่าอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 9 เดือนแรก

ของปี 2560 เป็นร้อยละ 4.70 ลดลงจากปีท่ีแล้วในชว่งเวลาเดียวกนัท่ีร้อยละ 5.81  

ค่าใช้จ่าย 

การเปล่ียนแปลงคา่ใช้จา่ยท่ีส าคญัในระหวา่งไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 และ 2559 สรุปได้ดงันี ้

1. คา่ใช้จา่ยการรับประกนัภยัของไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 เพิ่มขึน้จากปี 2559 ร้อยละ 32 หรือ 3,722

ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จาก 11,554 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 15,276 ล้านบาทในปี 2560 

1) รายการ “ส ารองประกันภัยส าหรับสญัญาประกันภัยระยะยาวเพิ่มขึน้จากงวดก่อน” ซึ่ง

เพิ่มขึน้ 2,201 ล้านบาท หรือร้อยละ 32 จาก 6,936 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 3 ปี 2559 เป็น 

9,137 ล้านบาท เน่ืองจากมีการตัง้เงินส ารองพิเศษ (LAT Reserve) จ านวน 1,685 ล้าน

บาทในไตรมาสปัจจบุนัจากการปรับลดของอตัราคิดลด (2559: จ านวน 824 ล้านบาท) 

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

รายได้จากการลงทนุสุทธิ 2,991 2,797 194 7% 8,651 8,013 638 8%

ผลก าไรจากเงินลงทนุ 353 810 (457) -56% 1,044 2,684 (1,640) -61%

ผลก าไรจากการปรับมลูค่ายตุิธรรม

    เงินลงทนุเพ่ือค้า 3 8 (5) -63% (7) 31 (38) -122%

    สัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 25 8 17 205% 33 (33) 66 -199%

    อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (53) (68) 14 -21% (202) (161) (42) 26%

รวม 3,319 3,555 (237) -7% 9,518 10,533 (1,015) -10%

รายไตรมาส งวด 9 เดอืน

3/2560 3/2559 เพิ่ม(ลด)
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2) ผลประโยชน์จา่ยตามกรมธรรม์และคา่สินไหมทดแทนเพิ่มขึน้ร้อยละ 32 ทัง้นีแ้บง่เป็นการ 

 การเพิ่มขึน้ของผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ท่ีเพิ่มขึน้จ านวน 1,085 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 35 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึน้ของเงินครบก าหนดจ านวน 436 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 101 และเงินจา่ยตามกรมธรรม์จ านวน 408 ล้านบาท หรือร้อยละ 35  

 การเพิ่มขึน้ของคา่สินไหมทดแทนและคา่ใช้จา่ยในการจดัการสินไหมจ านวน 141 ล้าน

บาทหรือร้อยละ 20  

3) ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จเพิ่มขึน้ 215 ล้านบาท หรือร้อยละ 30 จาก 727 ล้านบาทในไตร

มาสท่ี 3 ปี 2559 เป็น 942 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึน้

ของเบีย้ประกนัภยัรับรวมของบริษัท 

2. คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 3 ปี 2560 เพิ่มขึน้ 53 ล้านบาท หรือร้อยละ 12 จาก 
426 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 3 ปี 2559 เป็น 479 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 ส่วนใหญ่เกิดจาก
คา่ธรรมเนียมธนาคารท่ีเพิ่มขึน้จากเบีย้ประกนัภยัรับท่ีเพิ่มขึน้ ในขณะท่ีภาพรวมของคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ปรับตวั
ลดลง 

การเปล่ียนแปลงคา่ใช้จา่ยท่ีส าคญัในระหวา่ง 9 เดือนแรกของปี 2560 และ 2559 สรุปได้ดงันี ้

1. คา่ใช้จา่ยการรับประกนัภยั 9 เดือนแรกของปี 2560 เพิ่มขึน้ 3,650 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 

โดยเพิ่มขึน้จาก 35,176 ล้านบาทของปีท่ีแล้วในชว่งเวลาเดียวกนัเป็น 38,826 ล้านบาท 

1) รายการ “ส ารองประกันภัยส าหรับสญัญาประกันภัยระยะยาวเพิ่มขึน้จากงวดก่อน” ซึ่ง

เพิ่มขึน้ร้อยละ 9 หรือ 1,649 ล้านบาท จาก 18,747 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 20,396 ล้าน

บาท ใกล้เคียงกบัอตัราการเพิ่มขึน้ของเบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ โดยในปี 2560 บริษัทมีภาระ

ในการตัง้ส ารองพิเศษจ านวน 1,685 ล้านบาท (2559: จ านวน 1,681 ล้านบาท) 

2) ผลประโยชน์จา่ยตามกรมธรรม์และคา่สินไหมทดแทนเพิ่มขึน้ร้อยละ 13 ทัง้นีแ้บง่เป็นการ 

 การเพิ่มขึน้ของผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ท่ีเพิ่มขึน้จ านวน 1,500 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 13 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึน้ของเงินจ่ายตามเง่ือนไขกรมธรรม์จ านวน 

1,095 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 และค่าเวนคืนกรมธรรม์จ านวน 339 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 8 
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 การเพิ่มขึน้ของคา่สินไหมทดแทนและคา่ใช้จา่ยในการจดัการสินไหมจ านวน 280 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 14 จากคา่สินไหมเงินประกนัสขุภาพท่ีเพิ่มขึน้ 166 ล้านบาท หรือร้อย

ละ 29 และคา่สินไหมชีวิต 143 ล้านบาท หรือร้อยละ 13 

3) ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จเพิ่มขึน้ 160 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 จาก 2,346 ล้านบาทในปี 

2559 เป็น 2,506 ล้านบาทในปี 2560 ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึน้ของเบีย้ประกันภัยรับ

รวมของบริษัท 

2. คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานปี 2560 เพิ่มขึน้ 52 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 จาก 1,270 ล้านบาทใน

ปี 2559 เป็น 1,323 ล้านบาทในปี 2560 เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของค่าธรรมเนียมธนาคารตามการเพิ่มขึน้

ของเบีย้ประกนัภยัรับรวม ในขณะท่ีภาพรวมของคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ปรับตวัลดลง 

ก าไรส าหรับงวดส าหรับงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 261 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2559 ท่ีมีก าไร 615 

ล้านบาท จ านวน 875 ล้านบาท เน่ืองจากการตัง้ส ารองพิเศษในระหว่างงวดจ านวน 1,685  ล้านบาท 

(2559: จ านวน 824 ล้านบาท) 

ส าหรับ 9 เดือนแรกของปี 2560 บริษัทมีก าไรสุทธิ 1,897 ล้านบาทลดลงจาก 9 เดือนแรกของปี 

2559 ท่ี 3,126 ล้านบาท จ านวน 1,229 ล้านบาท หรือร้อยละ 39 แม้ว่าเบีย้ประกนัภัยรับสทุธิเพิ่มขึน้ร้อย

ละ 32 แต่รายได้จากเงินลงทุนลดลงร้อยละ 10 จากการลดลงของการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ รวมถึง

คา่ใช้จา่ยในการรับประกนัภยัท่ีเพิ่มขึน้ จงึสง่ผลให้ก าไรปรับลดลง 

ก าไรส าหรับงวดส าหรับงบการเงนิรวม 

งบการเงินรวมมีขาดทนุส าหรับไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 ท่ี  260 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 2559 

ท่ีมีก าไร 609 ล้านบาท จ านวน  869  ล้านบาท หรือร้อยละ 143 จากสาเหตท่ีุกล่าวในส่วนของงบการเงิน

เฉพาะกิจการ และเน่ืองจากรวมผลขาดทนุของบริษัทยอ่ยเข้ามา จากบริษัท บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ 

จ ากัด (“BLAIB”) ซึ่งมีสดัส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 99 และ Bangkok Life Assurance (Cambodia) Plc. 

ซึง่มีสดัสว่นการถือหุ้นเป็นร้อยละ 52 ตามล าดบั 
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งบการเงินรวมมีก าไรส าหรับ 9 เดือนแรกของปี 2560 ท่ี 1,882 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 3 ปี 

2559 ท่ี 3,107 ล้านบาท จ านวน 1,226 ล้านบาท หรือร้อยละ 39 จากสาเหตท่ีุกล่าวในส่วนของงบการเงิน

เฉพาะกิจการ และรวมผลขาดทุนของบริษัทย่อยเข้ามา จากบริษัท บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากัด 

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

สดัสว่นการถือหุ้นเป็นร้อยละ 52 ตามล าดบั 

สรุปฐานะการเงนิ 

ตารางท่ี 6: สรุปฐานะการเงิน 

 

  

ฐำนะกำรเงนิ 1

หน่วย : ล้ำนบำท %

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 8,177 3% 13,021 5% (4,843) -37%

เบีย้ค้างรับ 1,987 1% 2,200 1% (213) -10%

รายได้จาการลงทนุค้างรับ 2,147 1% 2,053 1% 93 5%

สินทรัพย์ลงทนุ 285,731 94% 259,361 92% 26,370 10%

ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 1,344 0% 1,192 0% 151 13%

สินทรัพย์อ่ืน 5,156 2% 4,532 2% 624 14%

รวมสินทรัพย์ 304,542 100% 282,359 100% 22,184 8%

หนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้น

ส ารองประกนัชีวติ 253,809 83% 233,412 83% 20,396 9%

หนีส้ินจากสัญญาประกนัภยัอ่ืน 9,847 3% 9,686 3% 160 2%

หนีส้ินอ่ืน 4,821 2% 5,919 2% (1,098) -19%

รวมหนีสิ้น 268,477 88% 249,018 88% 19,459 8%

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 36,065 12% 33,341 12% 2,725 8%

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 304,542 100% 282,359 100% 22,184 8%

* รวม อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ และสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน

ณ 30 ก.ย. 60 ณ 31 ธ.ค. 59 เปล่ียนแปลง
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สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึน้จาก ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2559 ร้อยละ 8 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากสินทรัพย์ลงทุนท่ีเพิ่มขึน้จ านวน 26,370 ล้านบาท หรือร้อย

ละ 10 

หนีส้ิน 

หนีส้ินรวมของบริษัท ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 เพิ่มขึน้ร้อยละ 8 จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

สว่นใหญ่เกิดจากเงินส ารองประกนัชีวิตท่ีเพิ่มขึน้จ านวน 20,396 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 จากการตัง้ส ารอง

ส าหรับกรมธรรม์ท่ีมีผลบงัคบัเพิ่มขึน้ตามระยะเวลารับประกนัและเพิ่มขึน้จากกรมธรรม์ท่ีรับเข้ามาใหม่ใน

ระหวา่งงวด 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส าหรับส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ 2,725 ล้านบาท จาก 33,341 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

เป็น 36,065 ล้านบาท ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 สาเหตหุลกัมาจากผลก าไรจากการด าเนินงานจ านวน 

1,897 ล้านบาท และผลก าไรจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย-สุทธิจากภาษีเงินได้ จ านวน 2,080 ล้าน

บาทและการจา่ยเงินปันผลในระหวา่งงวดจ านวน 1,273 ล้านบาท 

กระแสเงนิสด 

ตารางท่ี 7: กระแสเงินสด 

 

หน่วย : ล้ำนบำท

ส ำหรับงวด 9 เดือน

กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จาก

กิจกรรมด าเนินงาน (3,378) 3,064 (6,442) -210%

กิจกรรมลงทนุ (213) (734) 521 -71%

กิจกรรมการจดัหาเงิน (1,252) (492) (760) 154%

กระแสเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (4,843) 1,838 (6,681) -364%

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

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ ณ วันสิน้งวด 8,177 8,925 (748) -8%

กระแสเงนิสด

2560 2559 เปล่ียนแปลง
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วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 8,177 ล้าน

บาท และ 8,925 ล้านบาท โดยเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีลดลงจ านวน 4,843 ล้านบาท และ

เพิ่มขึน้ 1,838 ล้านบาท ในระหว่างงวด 2560 และ 2559 ตามล าดบั มาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรม

ด าเนินงานเป็นหลกั 

กระแสเงินสดส าหรับ 9 เดือนแรกของปี 2560 ใช้ไปในกิจกรรมการด าเนินงานจ านวน 3,378 ล้าน

บาท ในขณะท่ี 9 เดือนแรกของปี 2559 มีกระแสเงินสดได้มาในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 3,064 ทัง้นีเ้กิด

จาก 

1) เบีย้ประกนัภยัรับสทุธิจ านวน 33,626 ล้านบาทในปี 2560 เพิ่มสงูขึน้จากปี 2559 ท่ี 29,989 

ล้านบาท จ านวน 3,637 ล้านบาท 

2) ดอกเบีย้รับและเงินปันผลรับและรายได้จากการลงทนุอ่ืนจ านวน 6,948 ล้านบาทส าหรับ 9 

เดือนแรกของปี 2560 ลดลงจาก 9 เดือนแรกของปี 2559 จ านวน 9,799 ล้านบาท เป็นผล

มาจากการลดลงของผลก าไรจากเงินลงทุนของปี 2559 ซึ่งมีก าไรจากการขายเงินลงทุน 

2,684 ล้านบาทในขณะท่ีปี 2560 มีก าไรจากการขายเงินลงทนุจ านวน 1,044 ล้านบาท 

3) เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยท่ีเกิดขึน้ระหว่างงวดและค่าสินไหมทดแทนจากการรับ

ประกนัภยัโดยตรงเพิ่มขึน้ 1,855 ล้านบาทจาก 13,889 ล้านบาทใน 9 เดือนแรกของปี2559 

เป็น 15,744 ล้านบาทใน 9 เดือนแรกของปี 2560 

4) มีการลงทุนในหลกัทรัพย์และเงินลงทุนอ่ืนเพิ่มขึน้สุทธิ 6,259 ล้านบาท จาก 15,817 ล้าน

บาทใน 9 เดือนแรกของปี 2559 เป็น 22,076 ล้านบาทใน 9 เดือนแรกของปี 2560 

ความเพียงพอของเงนิกองทุนตามระดับความเส่ียง (Risk-Based Capital: RBC) 

บริษัทมีอตัราส่วนเงินกองทนุตอ่เงินกองทุนท่ีต้องด ารงตามกฎหมาย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ท่ี

ร้อยละ 2441 ซึ่งลดลงจากอตัราเงินกองทนุท่ีต้องด ารงตามกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ท่ีร้อยละ 

252 และยงัสงูกวา่อตัราขัน้ต ่าท่ีกฎหมายก าหนดมากกวา่ 2 เทา่  

 

                                                           
1เป็นอตัราสว่นท่ีไม่ได้ผ่านการสอบทาน และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี 
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

ตารางท่ี 8: อตัราสว่นทางการเงิน2 

 

  

                                                           
2สูตรกำรค ำนวณ:  

อตัราก าไรสทุธิ    = ก าไรสทุธิ / รายได้รวม 
อตัราสว่นก าไรก่อนภาษีเงินได้ต่อเบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ = ก าไรก่อนภาษีเงินได้ / เบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ 
อตัราสว่นก าไรสทุธิต่อเบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ  = ก าไรสทุธิ / เบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ 
อตัราสว่นเงินส ารองต่อเบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ   = เงินส ารองประกนัชีวิตเพิ่มจากงวดก่อน / เบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ 
อตัราสว่นสนิทรัพย์ลงทนุต่อสนิทรัพย์รวม  = รวมรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและสนิทรัพย์ลงทุน/ สนิทรัพย์รวม 
อตัราสว่นสนิทรัพย์ลงทนุต่อเงินส ารอง   = รวมรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและสนิทรัพย์ลงทุน/ เงินส ารองประกนัชีวิต 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน   = รายได้จากการลงทนุ/ สนิทรัพย์ลงทนุเฉลีย่ 
อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผู้ถือหุ้น   = ก าไรสทุธิ / สว่นของผู้ถือหุ้น เฉลีย่ 
อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์   = ก าไรสทุธิ /สนิทรัพย์เฉลีย่ 

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส ำคัญ

3/2560 3/2559 2560 2559
อตัราก าไรสทุธิ -1.7% 4.9% 4.5% 7.8%
อตัราสว่นก าไรก่อนภาษีเงินได้ตอ่เบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ -3.7% 7.3% 6.4% 12.4%
อตัราสว่นก าไรสทุธิตอ่เบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ -2.2% 6.8% 5.9% 10.6%
อตัราสว่นเงินส ารองประกนัชีวติตอ่เบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ 77.0% 77.1% 62.9% 63.8%
อตัราสว่นสนิทรัพย์ลงทนุตอ่สนิทรัพย์รวม 96.5% 96.5% 96.5% 96.5%
อตัราสว่นสนิทรัพย์ลงทนุตอ่เงินส ารองประกนัชีวติ 115.8% 116.7% 115.8% 116.7%
อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ 4.8% 5.7% 4.7% 5.8%
อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น -0.7% 1.9% 7.3% 14.1%
อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์ -0.1% 0.2% 0.9% 1.6%

ความเพียงพอของเงินกองทนุตามระดบัความเสี่ยง1 244% 284% 244% 284%

รำยไตรมำส งวด 9 เดือน
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ภาพรวมธุรกิจ 

เบีย้ประกนัชีวิตรับรวม ณ สิน้เดือนกนัยายน 2560 มีจ านวนเทา่กบั 440,707 ล้านบาท3มีอตัราการ

เติบโตเพิ่มขึน้จากระยะเดียวกันของปีก่อนท่ีร้อยละ 6.39 โดยแยกเป็นเบีย้ประกนัชีวิตรับรายใหม่จ านวน 

123,532 ล้านบาท อตัราการเติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.58 และเบีย้ประกันชีวิตรับปีต่อไปจ านวน 317,175 

ล้านบาท อตัราการเติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.52 โดยข้อมูลบริษัทท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดด้านเบีย้รับสูงสุด 6 

อนัดบัแรก มีดงันี ้

ตารางท่ี 9: ข้อมลูสว่นแบง่การตลาด 

 
ส าหรับผลผลิตของภาคอุตสาหกรรมแยกตามช่องทางขายส าหรับปี 2560 4 (ข้อมูลตัง้แต่เดือน

มกราคม-เดือนกันยายน 2560) ช่องทางธนาคารยังคงเป็นช่องทางการขายท่ีมีสัดส่วนการขายท่ีเติบโต

อย่างตอ่เน่ือง โดยข้อมลูตัง้แตเ่ดือนมกราคม-เดือนกนัยายน 2560 พบว่าธุรกิจมีเบีย้ประกนัภยัรับรวมของ

ช่องทางธนาคารเพิ่มสูงขึน้ร้อยละ 12.23 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเม่ือค านวณเบีย้

ประกนัชอ่งทางธนาคารเป็นสดัส่วนของเบีย้ประกนัภยัรับรวมทกุช่องทางคดิเป็นร้อยละ 45.66 เป็นสดัส่วน

ท่ีเพิ่มขึน้จากปี 2559 ในสว่นของช่องทางตวัแทนขยายตวัเพิ่มขึน้โดยมีเบีย้ประกนัภยัรับรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 

5.92 และมีสดัสว่นเบีย้ประกนัภยัรับรวมชอ่งทางตวัแทนตอ่เบีย้ประกนัภยัรับรวมทกุชอ่งทางคดิเป็นร้อยละ 

47.94 ในปี 2560 ซึง่เป็นสดัสว่นท่ีลดลงจากปี 2559 

  

                                                           
3ข้อมลูการจากสมาคมประกนัชีวิตไทย 
4ข้อมลูการจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

อนัดบั บริษัท เบีย้ปีแรก เบีย้ปีต่อ เบีย้รับ ส่วนแบง่ตลาด

1 เอไอเอ 18,616.55 69,681.37   88,297.91      20.04%

2 เมืองไทยประกนัชีวติ 24,806.32 53,421.88   78,228.20      17.75%

3 ไทยประกนัชีวติ 16,226.98 43,695.72   59,922.69      13.60%

4 กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวติ 12,490.15 33,016.26   45,506.41      10.33%

5 ไทยพาณิชย์ประกนัชีวติ 6,538.06   33,310.13   39,848.18      9.04%

6 กรุงเทพประกนัชีวติ 9,238.94   24,089.62   33,328.56      7.56%
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เหตุการณ์ส าคัญ 

ผลกระทบของมาตรฐานบญัชีใหม ่

ในระหวา่งงวดมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการได้ถกู

ประกาศบงัคบัใช้ ซึง่มาตรฐานฉบบัปรับปรุงนีก้ าหนดทางเลือกเพิ่มเตมิส าหรับการบนัทกึบญัชีเงินลงทนุใน

บริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยสามารถ

เลือกบนัทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้ตามท่ีอธิบายไว้ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 

เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทัง้นี ้บริษัทเลือกใช้วิธีราคาทนุในการแสดงเงินลงทนุในบริษัทย่อย

ในงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการซึ่งเป็นวิธีเดิมท่ีบริษัทปฏิบตัิ จึงไม่มีผลกระทบตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้ น

หรือก าไรของบริษัท 


