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ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ 

ตำรำงท่ี 1: สรุปผลการด าเนินงาน 

 

เบีย้ประกนัภยัรับ 
ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 นี ้เบีย้ประกันภัยรับมีการเติบโตท่ีชะลอตวัลง โดยเบีย้ประกันภัยรับปีแรก

ลดลงร้อยละ 86 โดยมีเบีย้ประกนัภยัปีแรกจ านวน 2,108 ล้านบาท ในขณะท่ีไตรมาสท่ี 1 ปี 2557 บริษัทมี
เบีย้ประกนัภยัปีแรกชอ่งทางธนาคารประเภทการช าระเบีย้ครัง้เดียวจ านวนมาก ซึ่งเป็นเบีย้ประกนัระยะสัน้
ในขณะท่ีในในไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 บริษัทเน้นการขายแบบประกนัท่ีมีความคุ้มครองระยะยาว มีการช าระ
เบีย้ประกนัหลายปี ท าให้เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 แล้วเบีย้ประกนัภยัรับลดลง 

เบีย้ประกนัภยัรับปีตอ่ไปมีอตัราเตบิโตในไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 นีท่ี้ร้อยละ 14 ทัง้นีเ้น่ืองจากว่าในช่วง 
2 – 3 ปีท่ีผ่านมา ปริมาณการขายเบีย้ประกนัส่วนใหญ่เกิดขึน้ในไตรมาส 1 ท าให้มีเบีย้ปีตอ่ท่ีครบก าหนด
ช าระเบีย้ค่อนข้างมากเม่ือเทียบกับไตรมาสอ่ืนๆ  จึงส่งผลให้เบีย้ปีต่อไปของไตรมาส 1 ปี 2558 เพิ่มขึน้
เทียบกบังวดเดียวกันของปีก่อน ส าหรับเบีย้ประกันภยัรับสทุธิของไตรมาสท่ี 1 นี ้บริษัทมีอตัราการลดลง
ของเบีย้ประกนัภยัรับรวมอยู่ท่ีร้อยละ 46 โดยมีเบีย้ประกนัภยัรับรวมจ านวน 16,022 ล้านบาท ซึ่งเกิดจาก
ผลของเบีย้รับปีแรกท่ีลดลงเป็นสาเหตสุ าคญั 

งบก ำไรขำดทุน  

หน่วย : ล้ำนบำท 1/2557 %QoQ

รายได้

เบีย้ประกนัภยัรับสุทธิ 15,711 100% 26,712 100% -41%

รายได้จากการลงทนุสุทธิ 3,522 22% 2,022 8% 74%

รายได้อ่ืน 14 0% 9 0% 61%

รวมรำยได้ 19,247 123% 28,742 108% -33%

ค่าใช้จา่ย

ค่าใช้จา่ยการรับประกนัภยั (17,849) -114% (26,940) -101% -34%

ค่าใช้จา่ยด าเนินงาน (497) -3% (496) -2% 0%

รวมค่ำใช้จ่ำย (18,346) -117% (27,436) -103% -33%

ภาษี (135) -1% (211) -1% -36%

ก ำไรสุทธิ 767 5% 1,096 4% -30%

1/2558

รำยไตรมำส



 

 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรประจ ำไตรมำส 1 ปี 2558 

3 
8 พฤษภาคม 2558 

ช่องทางการจดัจ าหน่ายหลกัของบริษัทในไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 เป็นการขายผ่านช่องทางธนาคาร
โดยมีเบีย้ประกนัภยัรับรวมช่องทางธนาคารตอ่เบีย้ประกนัภยัรับรวมคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 77 และร้อยละ 
20 ส าหรับสัดส่วนเบีย้ประกันภัยรับรวมช่องทางตัวแทนต่อเบีย้ประกันภัยรับรวมทุกช่องทาง ซึ่งเม่ือ
เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปีก่อนจะพบว่าสดัส่วนเบีย้ประกันช่องทางธนาคารดงักล่าวลดลง โดยในปี 
2557 บริษัทมีสดัสว่นเบีย้ประกนัภยัช่องทางธนาคาร และเบีย้ประกนัภยัช่องทางตวัแทนตอ่เบีย้ประกนัภยั
รับรวมอยูท่ี่ร้อยละ 85 และ ร้อยละ 13 ตามล าดบั 

ตำรำงท่ี 2: อตัราการเพิ่มขึน้ / ลดลงของเบีย้ประกนัภยัรับปีแรก 

 
 

ตำรำงท่ี 3: อตัราการเพิ่มขึน้ / ลดลงของเบีย้ประกนัภยัรับรวม 

 
 

  

2558 2557

ชอ่งทางธนาคาร 1,636.58           13,785.07         -88%

ชอ่งทางตวัแทน 346.06              884.59              -61%

ชอ่งทางอ่ืนๆ 125.47              76.37                64%

รวม 2,108.11         14,746.03       -86%

อัตรำกำรเพิ่มขึน้ 

/ ลดลง

ไตรมำสที่ 1

2558 2557

ชอ่งทางธนาคาร 12,276.43         22,852.49         -46%

ชอ่งทางตวัแทน 3,236.78           3,637.68           -11%

ชอ่งทางอ่ืนๆ 508.39              507.16              0%

รวม 16,021.61       26,997.33       -41%

ไตรมำสที่ 1 อัตรำกำรเพิ่มขึน้ 

/ ลดลง
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ตำรำงท่ี 4: อตัราสว่นเบีย้ประกนัภยัแตล่ะชอ่งทางตอ่เบีย้ประกนัภยัรับรวม 

 
รายได้จากการลงทนุ 

ในไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการลงทนุสทุธิ 2,511 ล้านบาท และมีก าไรจากเงินลงทนุ 
1,016 ล้านบาท เพิ่มสูงขึน้จากปีก่อนหน้าร้อยละ 71 โดยแบ่งเป็นการเพิ่มสูงขึน้ของรายได้จากการลงทุน
ร้อยละ 25 และเป็นการเพิ่มสูงขึน้ของก าไรจากเงินลงทนุร้อยละ 2103 ทัง้นีก้ารเพิ่มขึน้ของรายได้จากการ
ลงทนุมีสาเหตหุลกัจากการเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์ลงทนุซึง่เพิ่มสงูขึน้ร้อยละ 19 จากช่วงเดียวกนัของปี 2557 
ในขณะท่ีก าไรจากเงินลงทนุเพิ่มสงูขึน้มากจากการขายเงินลงทนุในหุ้นสามญัเป็นสว่นใหญ่ ซึ่งช่วยให้อตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มขึน้จากร้อยละ 4.77 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 6.62 ในปี 2558 และเม่ือ
พิจารณาอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุโดยรวมก าไรขาดทนุจากการปรับมลูคา่ยตุธิรรมของเงินลงทนุเผ่ือ
ขาย ซึ่งส่วนมากได้แก่เงินลงทุนในหุ้นทุนด้วยนัน้ พบว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนจะเป็นร้อยละ 
6.66 และร้อยละ 4.99 ในปี 2557 และ 2558 ตามล าดบั 

คา่ใช้จา่ยการรับประกนัภยั 

คา่ใช้จ่ายการรับประกนัภยัของไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 34 หรือ 9,091 ล้าน
บาท โดยลดลงจาก 26,940 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 17,849 ล้านบาทในปี 2558  

1. รายการ “เงินส ารองประกนัชีวิตเพิ่มขึน้จากงวดก่อน” ซึ่งลดลงร้อยละ 46 สาเหตหุลกัมาจากใน
ไตรมาส 1 ปี 2557 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเป็นแบบเบีย้ประกัน
ประเภทสะสมทรัพย์ช าระเบีย้ครัง้เดียวซึ่งมีภาระการตัง้เงินส ารองสูง ในขณะท่ีไตรมาส 1 ปี 
2558 ผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับความนิยมสว่นใหญ่เป็นการช าระเบีย้แบบรายงวด อตัราส่วนส ารองตอ่
เบีย้ประกนัจะต ่ากวา่แบบประกนัประเภทสะสมทรัพย์ช าระเบีย้ครัง้เดียว  
นอกจากนี ้เน่ืองจากอตัราดอกเบีย้ท่ีปรับตวัลงคอ่นข้างมากในช่วงไตรมาสท่ี 1 ปีปัจจบุนั ส่งผล
ให้หนีส้ินตามสญัญาประกนัภยัตามวิธี Gross Premium Valuation: GPV1  มีมลูคา่เพิ่มสงูขึน้ 

                                                           
1
 ซึง่เป็นวิธีการค านวณส ารองประกนัชีวิตท่ีปรับสมมติฐานในการค านวณเป็นปัจจบุนั 

2558 2557

ชอ่งทางธนาคาร 77% 85%

ชอ่งทางตวัแทน 20% 13%

ชอ่งทางอ่ืนๆ 3% 2%

รวม 100% 100%

ไตรมำสที่ 1
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และสงูกว่าส ารองประกนัชีวิตท่ีบริษัทบนัทึกตามวิธี Net Premium Valuation: NPV2
  ดงันัน้

บริษัทจงึตัง้ส ารองดงักล่าวเพิ่มเติมเท่ากบัจ านวนท่ี GPV สงูกว่า NPV จ านวน 1,733 ล้านบาท 
(2557: 400 ล้านบาท) 

2. ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่าใช้จ่ายในการจัดการผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์
เพิ่มขึน้ร้อยละ 47 ทัง้นีผ้ลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ท่ีเพิ่มขึน้ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึน้
ของคา่เวนคืนกรมธรรม์ท่ีเพิ่มขึน้ 648 ล้านบาทหรือร้อยละ 93 และการเพิ่มขึน้ของเงินจ่ายตาม
เง่ือนไขกรมธรรม์ท่ีจ านวน 630 ล้านบาทหรือร้อยละ 42 จ านวนท่ีเพิ่มขึน้ จ านวนท่ีเพิ่มขึน้นีมี้
สาเหตุมาจากจ านวนกรมธรรม์ท่ีต้องจ่ายเงินผลประโยชน์มีจ านวนเพิ่มขึน้ ซึ่งเป็นไปตาม
สดัสว่นการเพิ่มขึน้ของกรมธรรม์ท่ีมีผลบงัคบัของบริษัท 

3. ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จลดลง 185 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 จาก 1,025 ล้านบาทในปี 2557 
เป็น 840 ล้านบาทในปี 2558 เป็นไปทิศทางเดียวกบัเบีย้ประกนัรับรวมของบริษัทในไตรมาส 1 
ปี 2558 ท่ีลดลงร้อยละ 41 แตเ่ป็นการอตัราการลดลงท่ีต ่ากว่าการลดลงของเบีย้ประกนั ซึ่งเกิด
จากความแตกตา่งของโครงสร้างคา่นายหน้าตอ่แบบประกนัแตล่ะประเภท 

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน 

คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 เติบโตขึน้ร้อยละ 0.1 หรือ 0.6 ล้านบาท จาก 426 
ล้านบาทในปี 2557 เป็น 497 ล้านบาท ในปี 2558  

โดยเม่ือพิจารณาคา่ใช้จา่ยด าเนินงาน  บริษัทมีคา่ใช้จา่ยหลกัท่ีเพิ่มขึน้คือคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัภาษีเงิน
ลงทนุซึง่เพิ่มขึน้ร้อยละ 29 สอดคล้องกบัการเพิ่มขึน้ของรายได้เงินลงทนุท่ีเพิ่มขึน้จาก 2,021 ล้านบาทในปี 
2557 เป็น 3,522 ล้านบาทในปี 2558 หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 75 นอกจากนีค้่าใช้จ่ายในการด าเนินงานยงั
เพิ่มขึน้จากคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัพนกังานจากการปรับอตัราเงินเดือนประจ าปี และคา่ใช้จ่ายด าเนินงานส่วนท่ี
ลดลงเกิดจากเงินสมทบส านกังานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัและเงิน
สมทบกองทนุประกนัชีวิต ลดลง 29 ล้านบาทหรือร้อยละ 41 สอดคล้องกบัอตัราการลดลงของเบีย้ประกนั
รับ 

ก าไรส าหรับงวดส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัทมีก าไรส าหรับไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 ท่ี 767 ล้านบาท ลดลงจากก าไรส าหรับไตรมาสท่ี 1 ปี 
2557 ท่ี 1,096 ล้านบาท จ านวน 329 ล้านบาท หรือร้อยละ 30 แม้ว่าจะมีก าไรจากการขายเงินลงทุน
เพิ่มขึน้ เน่ืองจากการลดลงของเบีย้ประกนัรับ ประกอบกบัผลกระทบของภาวะอตัราดอกเบีย้ตกต ่าท าให้ 
                                                           
2
 ซึง่เป็นวิธีการค านวณส ารองประกนัชีวิตท่ีใช้สมมติฐานในการค านวณเป็นสมมติฐานในอดีต ณ วนัท่ีท าการพฒันาผลติภณัฑ์ 
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บริษัทมีภาระเงินส ารองเพิ่มสูงขึน้กว่าปกติ  ทัง้นี ้หากไม่รวมผลกระทบจากการตัง้ส ารองเพิ่มขึน้ดงักล่าว 
บริษัทจะแสดงก าไรส าหรับงวด (สทุธิจากผลกระทบทางภาษี) จ านวน 2,153 ล้านบาท สงูกว่าปี 2557 ร้อย
ละ 52 

ก าไรส าหรับงวดส าหรับงบการเงินรวม 

บริษัทมีก าไรส าหรับไตรมาสท่ี 1 ปี 2558 ท่ี 765 ล้านบาท ซึง่เป็นจ านวนท่ีต ่ากว่าก าไรส าหรับงวดใน
งบการเงินเฉพาะกิจการเน่ืองจากวา่ในไตรมาส 3 ปี 2557 บริษัทได้เข้าซือ้กิจการบริษัท บีแอลเอ อินชวัรันส์ 
โบรกเกอร์ จ ากดั (“BLAIB”) โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นเป็นร้อยละ 99 และได้รวมก าไรส าหรับงวดของ BLAIB 
มาแสดงในงบการเงินรวม โดยในไตรมาส 1 ปี 2558 นี ้BLAIB แสดงผลขาดทนุจ านวนประมาณ 1.3 ล้าน
บาท 

สรุปฐำนะกำรเงนิ 

ตำรำงท่ี 5 : สรุปฐานะการเงิน 

 

 

ฐำนะกำรเงนิ 1

หน่วย : ล้ำนบำท %

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,401 1% 5,703 3% (4,302)          -75%

เบีย้ค้างรับ 4,089 2% 1,725 1% 2,364           137%

สินทรัพย์ลงทนุ 217,676 95% 202,977 94% 14,699         7%

ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 472 0% 402 0% 70                17%

สินทรัพย์อ่ืน 6,422 3% 4,781 2% 1,641           34%

รวมสินทรัพย์ 230,060 100% 215,588 100% 14,472       7%

หนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้น

ส ารองประกนัชีวติ 189,539 82% 177,435 82% 12,104         7%

หนีส้ินจากสัญญาประกนัภยั 9,467 4% 9,131 4% 335              4%

หนีส้ินอ่ืน 5,282 2% 3,443 2% 1,839           53%

รวมหนีสิ้น 204,288 89% 190,009 88% 14,279       8%

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 25,772 11% 25,579 12% 193           1%

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 230,060 100% 215,588 100% 14,472       7%

ณ 31 มี.ค. 58 ณ 31 ธ.ค. 57 เปล่ียนแปลง
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สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของบริษัทมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึน้จาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ร้อยละ 7 โดย
รายการส าคัญท่ีมีอัตราการเติบโตสูงคือรายการสินทรัพย์ลงทุนเพิ่มขึน้ร้อยละ 7 ทัง้นีเ้น่ืองมาจากการ
เติบโตของเงินส ารองปี 2558 ท่ีเติบโตร้อยละ 7 จาก 177,435 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2557 เป็น 
189,539 ล้านบาท  

หนีส้ิน 

หนีส้ินรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 8 จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 โดยหนีส้ินจากสญัญาประกนัภยัเพิ่มขึน้
ร้อยละ 7 จากการเพิ่มขึน้ของเงินส ารองประกนัชีวิตร้อยละ 7 จ านวน 12,104 ล้านบาทตามท่ีกล่าวในส่วน
ผลการด าเนินงาน  

สว่นของผู้ ถือหุ้น 

ส าหรับส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ 193 ล้านบาท จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ท่ี 25,579 ล้านบาท
เพิ่มขึน้เป็น 25,772 ล้านบาท วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 จากสาเหตหุลกัมาจากผลการด าเนินงานส าหรับไตร
มาส 1 ปี 2558 จ านวน 767 ล้านบาท และเงินรับล่วงหน้าจากการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิรุ่นท่ี 2 
จ านวน 105 ล้านบาท นอกจากนีส้ว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงจากผลขาดทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย-
สทุธิจากภาษีเงินได้จ านวน 688 ล้านบาท จากการปรับตวัลดลงของดชันีตลาดหลกัทรัพย์ ณ 31 มีนาคม 
2558 เทียบกบัจาก ณ 31 ธนัวาคม 2557  
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กระแสเงนิสด 

ตำรำงท่ี 6 : กระแสเงินสด 

 

 วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดจ านวน 1,401 ล้านบาท ลดลง
4,781 ล้านบาท หรือร้อยละ 999 เม่ือเปรียบเทียบกบั ณ 31 ธันวาคม 2557 ซึง่มีเงินสดและรายการ
เทียบเทา่เงินสดจ านวน 5,703 ล้านบาท  

กระแสเงินสดส าหรับไตรมาส 1 ปี 2558 มีแหลง่ท่ีมาของเงินจ านวน 11,353 ล้านบาท โดยหลกัมา
จากการด าเนินงานจากเบีย้ประกนัภยัรับสทุธิจ านวน 13,823 ล้านบาทในปี 2558 ลดลงจากชว่งเดียวกนั
ของปี 2557 11,372 ล้านบาท  ดอกเบีย้รับและเงินปันผลเพิ่มขึน้จากชว่งเดียวกนัของปี 2557 จ านวน 358 
ล้านบาท  ในขณะท่ีผลประโยชน์จา่ยตามกรมธรรม์และคา่สินไหมทดแทนและคา่ใช้จ่ายในการจดัการคา่
สินไหมทดแทนเพิ่มขึน้ 1,383 ล้านบาทจาก 3,272 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 4,655 ล้านบาทในปี 2558 

 ส าหรับแหลง่ใช้ไปของสว่นใหญ่เกิดจากกิจกรรมลงทนุซึง่เป็นกิจกรรมหลกัในการบริหารความ
เส่ียงเพื่อรองรับภาระผกูพนัตามกรมธรรม์  

  

หน่วย : ล้ำนบำท

ส ำหรับไตรมำส 1

แหล่งทีม่าของเงิน

จากการด าเนินงาน 10,148 100% 21,763 100% (11,615) -53%

กิจกรรมการจดัหาเงิน 1,205 12% -           -     1,205 100%

เงินสดสุทธิได้มา 11,353 112% 21,763 100% (10,410) -48%

แหล่งทีใ่ช้ไปของเงิน

กิจกรรมลงทนุ (15,655) -154% (20,341) -93% 4,686 -23%

กิจกรรมการจดัหาเงิน -           -     (943) -4% 2,148 -228%

เงินสดสุทธิใช้ไป (15,655) -154% (21,284) -98% 5,630 -26%

กระแสเงนิสดเพิ่มขึน้สุทธิ (4,302) -42% 478 2% (4,781) -999%

2558 2557 เปล่ียนแปลง

กระแสเงนิสด



 

 

ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรประจ ำไตรมำส 1 ปี 2558 

9 
8 พฤษภาคม 2558 

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ 

ตำรำงท่ี 7 : อตัราส่วนทางการเงิน3 

 
 

ควำมเพียงพอของเงนิกองทุนตำมระดับควำมเส่ียง (Risk-Based Capital: RBC) 

บริษัทมีอตัราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนท่ีต้องด ารงตามกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ท่ี
ร้อยละ 4074ซึง่ลดลงเล็กน้อยจากอตัราเงินกองทนุท่ีต้องด ารงตามกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557  ท่ี
ร้อยละ 409 และเป็นอัตราท่ีสูงกว่าอัตราท่ีก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) ท่ีร้อยละ 140 
 

  

                                                           
3
 สูตรกำรค ำนวณ:  

อตัราก าไรสทุธิ     = ก าไรสทุธิ / รายได้รวม 
อตัราสว่นก าไรก่อนภาษีเงินได้ตอ่เบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ   = ก าไรก่อนภาษีเงินได้ / เบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ 
อตัราสว่นก าไรสทุธิตอ่เบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ   = ก าไรสทุธิ / เบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ 
อตัราสว่นเงินส ารองตอ่เบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ   = เงินส ารองประกนัชีวิตเพิม่จากปีก่อน / เบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ 

 
4อตัราสว่นดงักลา่ว เป็นอตัราสว่นท่ีไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี  

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ

1/2558 1/2557

อตัราก าไรสุทธิ 4% 4%

อตัราส่วนก าไรกอ่นภาษีเงินได้ต่อเบีย้ประกนัภยัรับสุทธิ 6% 5%

อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อเบีย้ประกนัภยัรับสุทธิ 5% 4%

อตัราส่วนเงินส ารองต่อเบีย้ประกนัภยัรับสุทธิ 77% 84%

รำยไตรมำส
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ภำพรวมธุรกิจ 

เบีย้ประกนัชีวิตรับรวม ณ สิน้เดือนกมุภาพนัธ์ 2558 มีจ านวนเท่ากบั 8.52 หม่ืนล้านบาท5มีอตัรา
การเติบโตเพิ่มขึน้จากระยะเดียวกันของปีก่อนท่ีร้อยละ 7.33 โดยแยกเป็นเบีย้ประกันชีวิตรับรายใหม่
จ านวน 2.46 หม่ืนล้านบาท อตัราการเตบิโตลดลงร้อยละ 1.48 และเบีย้ประกนัชีวิตรับปีตอ่ไปจ านวน 6.06 
หม่ืนล้านบาท อตัราการเติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ11.37 โดยข้อมูลบริษัทท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดด้านเบีย้รับ
สงูสดุ 5 อนัดบัแรก มีดงันี ้

ตำรำงท่ี 8: ข้อมลูสว่นแบง่การตลาด 

 

ก าไรของภาคอตุสาหกรรมส าหรับปี 25586 (ข้อมลูตัง้แตเ่ดือนมกราคม – เดือนกมุภาพนัธ์ 2558) 
ลดลงจากปี 2557 จ านวน 3,517 ล้านบาท หรือร้อยละ 34 โดยปี 2558 มีก าไรอยู่ท่ี 6,940 ล้านบาท และ ปี 
2557 มีก าไรอยูท่ี่ 10,456 ล้านบาท ซึง่มีสาเหตท่ีุส าคญัจากเงินส ารองประกนัชีวิตท่ีเพิ่มสงูขึน้ในปี 2558  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิท่ีมีผลบังคับใช้ในระหว่ำงงวด  

1. มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

บริษัทฯและบริษัทยอ่ยได้เปล่ียนแปลงการรับรู้รายการก าไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัในงวดปัจจบุนัจากการรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทนุไปเป็นรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนและได้ท าการปรับปรุงรายการของงวดปัจจุบนัและปรับย้อนหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีน ามา
แสดงเป็นข้อมลูเปรียบเทียบเสมือนวา่บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้นโยบายบญัชีนีม้าตัง้แตแ่รก อย่างไรก็ตาม 
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบตอ่งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

                                                           
5ข้อมลูการจากสมาคมประกนัชีวิตไทย 
6ข้อมลูการจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัย 

อนัดบั บริษัท เบีย้ปีแรก เบีย้ปีต่อ เบีย้รับ ส่วนแบง่ตลาด

1 เอไอเอ 4,208.85      13,372.01    17,580.86    20.63%

2 เมืองไทยประกนัชีวติ 6,084.29      8,139.47      14,223.76    16.69%

3 กรุงเทพประกนัชีวติ 1,523.23      10,908.02    12,431.26    14.58%

4 ไทยประกนัชีวติ 2,214.62      6,794.42      9,009.04      10.57%

5 ไทยพาณิชย์ประกนัชีวติ 2,642.34      5,724.60      8,366.93      9.82%
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2557 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 เน่ืองจากไม่มีผล
ก าไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

2. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม  

มาตรฐานฉบบันีมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการเก่ียวกบัการพิจารณาว่าผู้ลงทนุมีอ านาจการควบคมุ
หรือไม ่กลา่วคือ ภายใต้มาตรฐานฉบบันีผู้้ลงทนุจะถือว่าตนควบคมุกิจการท่ีเข้าไปลงทนุได้ หากตนมีสิทธิ
ได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อ านาจในการสั่งการ
กิจกรรมท่ีสง่ผลกระทบตอ่จ านวนเงินผลตอบแทนนัน้ได้ ถึงแม้ว่าตนจะมีสดัส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการ
ออกเสียงโดยรวมน้อยกวา่กึ่งหนึง่ก็ตาม การเปล่ียนแปลงหลกัการนีไ้ม่มีผลกระทบตอ่งบการเงินของบริษัท
ฯและบริษัทยอ่ย 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัส่วนได้เสียในกิจการ
อ่ืน  

มาตรฐานฉบบันีก้ าหนดเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย 
การร่วมการงาน บริษัทร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบันีจ้ึงไม่มีผลกระทบทาง
การเงินตอ่งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย  

4. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมลูคา่ยตุธิรรม 

มาตรฐานฉบบันีก้ าหนดแนวทางเก่ียวกับการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวกับ
การวดัมลูคา่ยตุธิรรม กลา่วคือ หากกิจการต้องวดัมลูคา่ยตุิธรรมของสินทรัพย์หรือหนีส้ินใดตามข้อก าหนด
ของมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องอ่ืน กิจการจะต้องวดัมลูคา่ยตุธิรรมนัน้ตามหลกัการของมาตรฐานฉบบันีแ้ละใช้วิธี
เปล่ียนทนัทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใช้มาตรฐานนี ้ 

มาตรฐานฉบบันีไ้มมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  

 


