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ภำพรวมธุรกจิ 

เบีย้ประกันชวีติรับรวม ณ สิน้เดอืนธันวาคมมจี านวนเทา่กับ 5.04 แสนลา้นบาท1มอีัตราการเตบิโตเพิม่ขึน้จาก

ระยะเดยีวกันของปีก่อนทีร่อ้ยละ 13.75 โดยแยกเป็นเบีย้ประกันชวีติรับรายใหม่จ านวน 1.71 แสนลา้นบาท อัตราการ

เตบิโตเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.94 และเบีย้ประกันชวีติรับปีตอ่ไปจ านวน 3.33 แสนลา้นบาท อัตราการเตบิโตเพิม่ขึน้รอ้ยละ

13.15 มอีัตราการเก็บเบีย้ประกันอยู่ทีร่อ้ยละ 86 โดยม ี5 บรษัิทแรกทีม่สีว่นแบง่การตลาดสงูสดุครองสดัสว่นการตลาด

รอ้ยละ 70 และอกี 19 บรษัิททีเ่หลอืครองสดัสว่นการตลาดรอ้ยละ 30 โดยบรษัิทมสีว่นแบง่ตลาดรอ้ยละ 10.28% เป็น

อนัดบัที ่4 ซึง่สงูขึน้จากปี 2556 ซึง่อยูอ่นัดบัที ่5 ทีส่ว่นแบง่ตลาดรอ้ยละ 8.83 

ชอ่งทางธนาคารยังคงเป็นชอ่งทางการขายทีม่สีัดสว่นการขายทีเ่ตบิโตอย่างต่อเนื่อง โดยขอ้มูลตัง้แตเ่ดอืน

มกราคม –พฤศจิกายน2557 พบว่าธุรกิจมีเบี้ยประกันภัยรับรวมในช่องทางธนาคารเพิ่มสูงขึ้นรอ้ยละ 222เมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัชว่งเดยีวกันของปีกอ่น และเมือ่ค านวณเบีย้ประกนัชอ่งทางธนาคารเป็นสดัสว่นของเบีย้ประกันภัยรับรวม

ทุกช่องทางคดิเป็นรอ้ยละ 43 โดยเพิ่มสูงจากปี 2556 ทีม่สีัดสว่นเป็นรอ้ยละ 39 ในขณะทีช่อ่งทางตัวแทนขยายตัว

ลดลงโดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมเพิ่มขึน้เพียงรอ้ยละ 6 และมีสัดส่วนเบีย้ประกันภัยรับรวมช่องทางตัวแทนต่อเบี้ย

ประกนัภัยรับรวมทกุชอ่งทางคดิเป็นรอ้ยละ 51 ในปี 2557 ซึง่ลดลงจากรอ้ยละ 54 ในปี 2556  

ก าไรของภาคอตุสาหกรรมส าหรับปี 2557 (ขอ้มลูตัง้แตเ่ดอืนมกราคม – เดอืนพฤศจกิายน 2557) ลดลงจากปี 

2556 จ านวน 23,417 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 56 โดยปี 2557 มกี าไรอยู่ที ่18,445 ลา้นบาท และ ปี 2556 มกี าไรอยู่ที ่

41,861 ลา้นบาท ซึง่มสีาเหตุทีส่ าคัญจากเงนิส ารองประกันชวีติทีเ่พิม่สงูขึน้ในปี 2557 จากปี 2556 จ านวน 77,181 

ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 50 ในขณะทีเ่บีย้ประกนัภัยรับเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14 

เหตุกำรณ์ส ำคญั 

การเพิม่ทนุจดทะเบยีน 

ทุนจดทะเบยีนของกลุ่มบรษัิทจากจ านวน 1,220 ลา้นบาท เป็นจ านวน 1,708 ลา้นบาท โดยการออกหุน้ใหม่

จ านวน 488 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท จ านวนเงนิ 488 ลา้นบาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผลจ านวน 

482 ลา้นหุน้ และขายหุน้ทีเ่หลอืจากการจ่ายหุน้ปันผลจ านวน 2.77 ลา้นหุน้ในราคา 47.25 บาทต่อหุน้และเสนอขาย

ตอ่กองทนุส ารองเลีย้งชพีพนักงานบรษัิท จ านวน 362 หุน้ในราคา 1 บาทตอ่หุน้ รวมเป็นการรับช าระคา่หุน้ทีอ่อกและ

เรียกช าระแลว้จ านวน 2.8 ลา้นบาท และสว่นเกนิมูลค่าหุน้จ านวน 128.3 ลา้นบาท รวมเป็นจ านวน 131.1 ลา้นบาท 

นอกจากนัน้ จ านวนหุน้ทีเ่หลอือกี 2.9 ลา้นหุน้เพื่อรองรับการปรับสทิธใิบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของกลุ่ม

บรษัิทในอนาคต 

  

                                                           
1ขอ้มลูการจากสมาคมประกันชวีติไทย 
2
ขอ้มลูการจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกันภัย 
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เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย (บแีอลเอ อนิชวัรันซ ์โบรกเกอร)์ 

ในปี 2557 บรษัิทไดเ้ขา้ซือ้บรษัิท บแีอลเอ อนิชวัรันส ์โบรกเกอร ์จ ากัด โดยเพิม่การลงทนุจากรอ้ยละ 15 เป็น 

รอ้ยละ 99 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ คดิเป็นจ านวนเงนิ 3.98 ลา้นบาท 

ขอ้มูลผลกำรด ำเนนิงำนทีส่ ำคญั 

ตำรำงที ่1: สรปุผลการด าเนนิงาน 

 

เบีย้ประกนัภัยรับ 

ในไตรมาสที ่4 ปี 2557 นี้ เบีย้ประกันภัยรับมกีารเตบิโตที่ชะลอตัวลง โดยเบีย้ประกันภัยรับปีแรกลดลงรอ้ยละ 

33 โดยมีเบีย้ประกันภัยปีแรกจ านวน 1,298 ลา้นบาท ในขณะที่ไตรมาสที่ 1 และไตรมาส 2 และไตรมาส 3 มีการ

เตบิโตทีร่อ้ยละ 200 รอ้ยละ 37 และลดลงรอ้ยละ 48 ตามล าดับ ในไตรมาสที ่4 ปี 2556 บรษัิทมเีบีย้ประกันภัยรับปี

แรกช่องทางธนาคารประเภทการช าระเบีย้ครัง้เดยีวจ านวนมากในขณะทีไ่ตรมาสที ่4 ปี 2557 ไม่มีเบีย้ประกันภัยรับ

ผลติภัณฑใ์ดทีม่ปีรมิาณการขายมากเป็นพเิศษ 

เบีย้ประกันภัยรับปีตอ่ไปมอีัตราเตบิโตในไตรมาสที ่4 นี้ทีร่อ้ยละ 1 ในขณะทีไ่ตรมาสที ่1 ไตรมาส 2  และ ไตร

มาส 3 มอีัตราการเตบิโตทีร่อ้ยละ 48 รอ้ยละ 2 และ รอ้ยละ 0.1 ตามล าดับ ทัง้นี้ เนื่องจากวา่ในไตรมาสที ่1 ปี 2556 

บรษัิทมเีบีย้ประกันภัยรับปีแรกทีม่อีัตราการเตบิโตสงูท าใหเ้บีย้ประกันรับปีตอ่ไปของบรษัิทเตบิโตในชว่งไตรมาสแรกปี

นี ้ส าหรับภาพของเบีย้ประกนัภัยรับสทุธขิองไตรมาสที ่4 นี ้บรษัิทมอีตัราการลดลงของเบีย้ประกนัภัยรับรวมอยูท่ีร่อ้ยละ 

11 โดยมเีบีย้ประกนัภัยรับรวมจ านวน 7,446 ลา้นบาท  

ชอ่งทางการจัดจ าหน่ายหลักของบรษัิทในไตรมาสที ่4 ปี 2557 เป็นการขายผ่านชอ่งทางตัวแทนโดยมีเบีย้

ประกันภัยรับรวมชอ่งทางตัวแทนต่อเบีย้ประกันภัยรับรวมคดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 55 และรอ้ยละ 42 ส าหรับสัดสว่นเบีย้

ประกันภัยรับรวมชอ่งทางธนาคารต่อเบีย้ประกันภัยรับรวมทุกชอ่งทาง ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบกับชว่งเดยีวกันกับปีก่อนจะ

พบว่าสัดส่วนเบีย้ประกันช่องทางตัวแทนดังกล่าวลดลงเพียงเล็กนอ้ยโดยในปี 2556 บรษัิทมสีัดส่วนเบีย้ประกันภัย

ชอ่งทางตวัแทน และเบีย้ประกนัภัยชอ่งทางธนาคารตอ่เบีย้ประกนัภัยรับรวมอยูท่ีร่อ้ยละ 56 และ รอ้ยละ 42 ตามล าดบั 

ส าหรับปี 2557 เบีย้ประกันภัยรับปีแรกมอีัตราการเตบิโตทีร่อ้ยละ 81 โดยมเีบีย้ประกันภัยปีแรกจ านวน 19,069 

ลา้นบาท เนื่องจากวา่ในไตรมาสที ่1 ปี 2557 บรษัิทมเีบีย้ประกันภัยรับจากชอ่งทางธนาคารจ านวนมาก สง่ผลใหเ้บีย้

งบก ำไรขำดทนุ  รำยปี

%QoQ %YoY

หนว่ย : ลำ้นบำท

รายได ้

เบีย้ประกันภัยรับสทุธิ 7,446 100% 8,350 100% -11% 51,172 100% 38,795 100% 32%

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 2,259 30% 1,768 21% 28% 8,812 17% 7,056 18% 25%

รายไดอ้ืน่ 963 13% 111 1% 763% 1,489 3% 584 2% 155%

รวมรำยได้ 10,668 143% 10,229 123% 4% 61,473 120% 46,435 120% 32%

คา่ใชจ้า่ย

คา่ใชจ้า่ยการรับประกันภัย (7,305) -98% (8,669) -104% -16% (56,347) -110% (39,296) -101% 43%

คา่ใชจ้า่ยด าเนนิงาน (538) -7% (442) -5% 22% (2,015) -4% (1,828) -5% 10%

รวมคำ่ใชจ้ำ่ย (7,843) -105% (9,111) -109% -14% (58,362) -114% (41,125) -106% 42%

ภาษี (546) -7% (213) -3% 156% (446) -1% (930) -2% -52%

ก ำไรสทุธิ 2,279 31% 905 11% 152% 2,665 5% 4,381 11% -39%

รำยไตรมำส

4/2557 4/2556 ปี 2557 ปี 2556
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ประกันภัยรับปีแรกของชอ่งทางธนาคารเพิม่ขึน้รอ้ยละ 101 สว่นในชอ่งทางตัวแทนนัน้ผลงานเบีย้รับปีแรกในปี 2557 มี

อตัราเตบิโตทีน่่าพอใจโดยมเีบีย้ประกนัรับปีแรกชอ่งทางตัวแทนมอีตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิของปี 2557 จ านวน 51,172 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 32 โดยเบี้ยประกันภัยรับรวม

ชอ่งทางธนาคารต่อเบีย้ประกันภัยรับรวมทุกช่องทางของปี 2557 คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 71 และรอ้ยละ 27 ส าหรับ

สดัสว่นเบีย้ประกันภัยรับรวมชอ่งทางตัวแทนตอ่เบีย้ประกันภัยรับรวมทกุชอ่งทาง ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัชว่งเดยีวกนักับ

ปีกอ่นจะพบวา่สดัสว่นเบีย้ประกันภัยชอ่งทางธนาคารตอ่เบีย้รับรวมเพิม่ขึน้ ทัง้นี้เกดิจากเบีย้ประกันภัยรับปีแรกทีเ่พิม่ขึน้

ในช่องทางธนาคารในอัตราการเติบโตที่สูงมาก ดว้ยเหตุนี้สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับของช่องทางธนาคารต่อเบี้ย

ประกันภัยรับรวมจงึเพิม่ขึน้จากปี 2556 ซึง่มสีดัสว่นเบีย้ประกันภัยชอ่งทางธนาคาร และเบีย้ประกันภัยชอ่งทางตัวแทน

ตอ่เบีย้ประกนัภัยรับรวมอยูท่ีร่อ้ยละ 63 และ รอ้ยละ 34 ตามล าดบั 

 

ตำรำงที ่2: อัตราการเพิม่ขึน้ / ลดลงของเบีย้ประกันภัยรับปีแรก 

 
 

ตำรำงที ่3: อัตราการเพิม่ขึน้ / ลดลงของเบีย้ประกันภัยรับรวม 

 
 

ตำรำงที ่4: อัตราสว่นเบีย้ประกันภัยแตล่ะชอ่งทางตอ่เบีย้ประกันภัยรับรวม 

 

รายไดจ้ากการลงทนุ 

ในไตรมาสที ่4 ปี 2557 บรษัิทมรีายไดจ้ากการลงทนุ 2,259 ลา้นบาท และมกี าไรจากเงนิลงทนุ 955 ลา้นบาท 

เพิม่สงูขึน้จากปีก่อนหนา้รอ้ยละ 73 โดยแบ่งเป็นการเพิม่สงูขึน้ของรายไดจ้ากการลงทุนรอ้ยละ 28 และเป็นการเพิ่ม

สงูขึน้ของก าไรจากเงนิลงทุนรอ้ยละ 989 ทัง้นี้การเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการลงทุนมสีาเหตุหลักจากการเพิม่ขึน้ของ

สนิทรัพยล์งทุนซึง่เพิม่สงูขึน้รอ้ยละ 24 จากชว่งเดยีวกันของปี 2556 ในขณะทีก่ าไรจากเงนิลงทุนเพิม่สงูขึน้มากจาก

ภาวะของตลาดหลกัทรัพยท์ีด่ขี ึน้ในไตรมาสที ่4 ปีนี ้

ไตรมำสที ่1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4 รวม

ชอ่งทางธนาคาร 213% 37% -56% -24% 101%

ชอ่งทางตวัแทน 112% 36% -15% -48% 5%

ชอ่งทางอืน่ๆ -17% 50% 33% 38% 18%

รวม 200% 37% -48% -33% 81%

อตัรำกำรเพิม่ข ึน้ / ลดลง 

ไตรมำสที ่1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4 รวม

ชอ่งทางธนาคาร 134% 7% -23% -8% 48%

ชอ่งทางตวัแทน 23% 9% 3% -9% 5%

ชอ่งทางอืน่ๆ 4% 10% 7% 35% 10%

รวม 104% 7% -13% -7% 33%

เพิม่ข ึน้ / ลดลง 

ไตรมำสที ่1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4 รวม ไตรมำสที ่1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4 รวม

ชอ่งทางธนาคาร 85% 66% 56% 42% 71% 74% 67% 63% 42% 63%

ชอ่งทางตวัแทน 13% 31% 41% 55% 27% 22% 30% 35% 56% 34%

ชอ่งทางอืน่ๆ 2% 3% 3% 2% 2% 4% 3% 3% 2% 3%

รวม 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2557 2556
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ในปี 2557 บรษัิทมรีายไดจ้ากการลงทนุ 8,812 ลา้นบาท และมกี าไรจากเงนิลงทนุ 1,515 ลา้นบาท เพิม่สงูขึน้

จากปีก่อนหนา้รอ้ยละ 35 โดยแบ่งเป็นการเพิม่สงูขึน้ของรายไดจ้ากการลงทุนรอ้ยละ 25 และเป็นการเพิม่สงูขึน้ของ

ก าไรจากเงนิลงทุนรอ้ยละ 155 ทัง้นี้การเพิ่มขึน้ของรายไดจ้ากการลงทุนมสีาเหตุหลักจากการเพิม่ขึน้ของสนิทรัพย์

ลงทุนซึง่เพิม่สงูขึน้รอ้ยละ 24 จากชว่งเดยีวกันของปี 2556 ในขณะทีก่ าไรจากเงนิลงทุนเพิม่สงูขึน้มากจากภาวะของ

ตลาดหลกัทรัพยท์ีด่ขี ึน้ในปีนี ้ 

เมือ่พจิารณาถงึอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทัง้ปี พบวา่อัตราสว่นเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 4.98 ในปี 2556 เป็น

รอ้ยละ 5.41 ในปี 2557 และเมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนโดยรวมก าไรขาดทุนจากการปรับมูลค่า

ยุตธิรรมของเงนิลงทนุเผือ่ขาย ซึง่สว่นมากไดแ้ก่เงนิลงทนุในหุน้ทนุดว้ยนัน้ พบวา่อัตราผลตอบแทนจากการลงทนุจะ

เป็นรอ้ยละ 6.16 และรอ้ยละ 4.37 ในปี 2557 และ 2556 ตามล าดบั 

คา่ใชจ้า่ยการรับประกนัภัย 

คา่ใชจ้่ายการรับประกันภัยของไตรมาสที ่4 ปี 2557 ลดลงจากปี 2556 รอ้ยละ 16 หรอื 1,364 ลา้นบาท โดย

ลดลงจาก 8,669 ลา้นบาทในปี 2556 เป็น 7,305 ลา้นบาทในปี 2557  

1. รายการ “เงนิส ารองประกนัชวีติเพิม่ขึน้จากงวดกอ่น” ซึง่ลดลงรอ้ยละ 23 เนื่องจากเบีย้ประกันภัยรับลดลง

ประมาณรอ้ยละ 11 และบรษัิทไดม้กีารทบทวนขอ้สมมตฐิานในการค านวณส ารองตามวธิ ีGross Premium 

Valuation: GPV3 ทกุสิน้ปี เพือ่สะทอ้นประสบการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ สง่ผลกระทบใหส้ ารองตาม GPV มมีูลคา่

ลดลง แมว้า่ในชว่งไตรมาสที ่4 ปี 2557 อัตราดอกเบีย้ยังคงลดลงเมือ่เปรยีบเทยีบกับสิน้ไตรมาสที ่3 ปี 

2557 ก็ตาม  

2. ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมแ์ละค่าใชจ้่ายในการจัดการผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมล์ดลงรอ้ยละ 9 

ทัง้นี้ ผลประโยชนจ์่ายตามกรมธรรมท์ีล่ดลงมาสว่นใหญเ่กดิจากการลดลงของเงนิครบก าหนดของบรษัิทที่

ลดลงมากถงึรอ้ยละ 47 จ านวนทีล่ดลงนี้มสีาเหตหุลักจากกรมธรรมท์ีค่รบก าหนดในไตรมาสที ่4 ปี 2557 

มจี านวนลดลง โดยเมือ่เปรยีบเทยีบเงนิครบก าหนดตอ่ส ารองประกันชวีติแลว้ จะพบวา่สดัสว่นดังกล่าวอยู่

ทีร่อ้ยละ 26 และ 41 ส าหรับปี 2557 และ 2556  

3. ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จเพิ่มขึน้ 10 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 2 จาก 590 ลา้นบาทในปี 2556 เป็น 600 ลา้น

บาทในปี 2557 สวนทางกับเบีย้ประกันรับรวมของบรษัิทในไตรมาส 4 ทีล่ดลงรอ้ยละ 7 เนื่องจากในไตร

มาส 4 ปี 2556 แบบประกันทีไ่ดรั้บความนยิมมกีารใหอ้ัตราคา่จา้งและคา่บ าเหน็จในอัตราต า่ ในขณะทีใ่น

ไตรมาสที่ 4 ปี 2557 แบบประกันที่ขายเป็นแบบประกันที่เนน้ความคุม้ครองซึ่งมีอัตราค่าจา้งและค่า

บ าเหน็จในอตัราทีค่อ่นขา้งสงู 

คา่ใชจ้า่ยการรับประกนัภัยส าหรับปี 2557 สงูขึน้รอ้ยละ 42 หรอื 17,208 ลา้นบาท โดยเพิม่ขึน้จาก 41,017ลา้น

บาทในปี 2556 เป็น 58,225 ลา้นบาทในปี 2557 ซึง่เพิม่สงูขึน้มากกวา่การเพิม่ขึน้ของเบีย้ประกันภัยรับสทุธซิึง่เพิม่ขึน้

ในอตัรารอ้ยละ 32 คา่ใชจ้า่ยในการรับประกนัภัยทีเ่พิม่สงูขึน้มากในปีนี ้ไดแ้ก ่ 

                                                           
3
ซึง่เป็นวธิกีารค านวณส ารองประกันชวีติทีป่รับสมมตฐิานในการค านวณเป็นปัจจบุัน ทีค่ านวณตามหลักการก ากับจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและสง่เสรมิการ

ประกอบธรุกจิประกันภัย (คปภ.) ทีใ่ชใ้นการค านวณเงนิกองทนุตามระดับความเสีย่ง 



 

 
ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำรประจ ำปี 2557 
 

6 
25 กมุภาพันธ ์2558 

1. รายการเงนิส ารองประกันชวีติเพิม่ขึน้จากปีก่อนโดยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 61 ซึง่มสีาเหตหุลักจากการตัง้ส ารอง

เพิม่เตมิส าหรับสว่นต่างของเงนิส ารองตามวธิ ีGPV ทีส่งูกวา่วธิ ีNPV ตามทีก่ลา่วในวรรคก่อน โดยบรษัิท

ตัง้ส ารองเพิม่เตมิเทา่กบัจ านวนที ่GPV สงูกวา่ NPV จ านวน 3,300 ลา้นบาท 

2. ผลประโยชนจ์่ายตามกรมธรรมแ์ละคา่ใชจ้่ายในการจัดการผลประโยชนจ์า่ยตามกรมธรรมเ์พิม่ขึน้รอ้ยละ 14 

ทัง้นี ้ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมท์ีเ่พิม่ขึน้มาสว่นใหญ่เกดิจากการเพิม่ขึน้ของคา่เวนคนืกรมธรรม์ทึเ่พิม่

สงูขึน้มากถงึรอ้ยละ 54 จ านวนทีเ่พิม่ขึน้นีม้สีาเหตหุลกัจากกรมธรรมท์ีม่ผีลบงัคับซึง่มจี านวนมากขึน้ 

3. ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จเพิ่มขึน้ 100 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 4 จาก 2,705 ลา้นบาทในปี 2556 เป็น 2,805 

ลา้นบาทในปี 2557 ซึง่สงูขึน้เป็นอัตราทีต่ า่กวา่การเพิม่ขึน้ของเบีย้ประกนัภัยรับรวมของบรษัิททีเ่พิม่สงูขึน้

ถงึรอ้ยละ 33 เนื่องจากวา่เบีย้ประกันสว่นใหญ่ทีเ่พิม่ขึน้ของปี 2557 เป็นแบบประกันระยะสัน้ประเภทสะสม

ทรัพยซ์ึง่มอีตัราคา่จา้งและคา่บ าเหน็จในอัตราทีค่อ่นขา้งต า่ 

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน 

คา่ใชจ้่ายในการด าเนินงานไตรมาสที ่4 เตบิโตขึน้รอ้ยละ 23 หรอื 97 ลา้นบาท จาก 421 ลา้นบาทในปี 2556 

เป็น 518 ลา้นบาทในปี 2557 เนื่องจากในไตรมาสที่ 4 นี้บริษัทไดอ้อกผลติภัณฑ์ใหม่ แบบประกันบ านาญพรอ้ม

เกษียณ (BLA Unit Pension) ซึง่สง่ผลใหม้คีา่โฆษณาเพิม่สงูขึน้ 

ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานส าหรับปี 2557 เตบิโตขึน้รอ้ยละ 9 หรอื 157 ลา้นบาท จาก 1,720 ลา้นบาทในปี 

2556 เป็น 1,877 ลา้นบาทในปี 2557 ซึง่สบืเนื่องมาจากการพัฒนาดา้นบุคลากรของบรษัิทเป็นหลัก เพื่อรองรับการ

ขยายตัวของภาคธุรกจิและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนอกจากนี้ บรษัิทก็ยังคงนโยบายในการใชจ้่ายทางดา้นการ

โฆษณาประชาสมัพันธใ์นปี 2557 ตอ่เนือ่งจากปี 2556 โดยเป็นการท าสือ่สารทางการตลาดแบบครบวงจร (Integrated 

Marketing Communication) ทัง้ทางดา้นการโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์ซึง่มวีัตถุประสงคห์ลักในการสรา้งการรับรูใ้น

แบรนด ์“กรุงเทพประกันชวีติ” ตลอดจนการประชาสัมพันธใ์นเรือ่งการวางแผนทางการเงนิทัง้ในกรุงเทพมหานครและ

ภมูภิาคตา่งๆ ในประเทศไทยเพือ่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแกป่ระชาชนทกุกลุม่ในความส าคัญของการวางแผนทางการเงนิ

อยา่งรอบดา้น  

ก าไรส าหรับงวดส าหรับงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บรษัิทมกี าไรส าหรับไตรมาสที ่4 ปี 2557 ที ่2,279 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากก าไรส าหรับไตรมาสที ่4 ปี 2556 ที ่

905 ลา้นบาท จ านวน 1,374 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 152 ทัง้นี ้เนือ่งจากการผลของการกลบัรายการส ารองเพิม่เตมิทีเ่คย

ตัง้ในไตรมาสก่อนจ านวน 798 ลา้นบาท และการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการลงทุนสทุธเิพิม่ขึน้ สง่ผลใหก้ าไรส าหรับ

งวดนี้เพิ่มขึน้ ทัง้นี้ หากไม่รวมผลกระทบจากการตัง้ส ารองลดลงดังกล่าว บรษัิทจะแสดงก าไรส าหรับงวด (สทุธจิาก

ผลกระทบทางภาษี) จ านวน 1,641 ลา้นบาท สงูกวา่ปี 2556 รอ้ยละ 81 

บรษัิทมกี าไรส าหรับปี 2557 ที ่2,665 ลา้นบาท ลดลงจากก าไรของปี 2556 ที ่4,381 ลา้นบาท จ านวน 1,716 

ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 39 ทัง้นี้ เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของรายไดร้วมของบรษัิท และการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการลงทนุ

สทุธเิพิม่ขึน้ในจ านวนทีต่ า่กวา่การเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยการรับประกัน สง่ผลใหก้ าไรส าหรับงวดนีล้ดลง ซึง่สาเหตหุลัก

มาจากการเพิม่ขึน้คา่ใชจ้่ายการรับประกันของส ารองประกันชวีติ เกดิจากผลกระทบของภาวะอตัราดอกเบีย้ตกต า่ท าให ้
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บรษัิทมีภาระเงนิส ารองเพิ่มสูงขึน้กว่าปกต ิทัง้นี้ หากไม่รวมผลกระทบจากการตัง้ส ารองเพิ่มเตมิดังกล่าว บรษัิทจะ

แสดงก าไรส าหรับงวด (สทุธจิากผลกระทบทางภาษี) จ านวน 5,305 ลา้นบาท สงูขึน้จากปี 2556 รอ้ยละ 21 

ก าไรส าหรับงวดส าหรับงบการเงนิรวม 

บรษัิทมกี าไรส าหรับไตรมาสที ่4 ปี 2557 ที ่2,278 ลา้นบาท และแสดงก าไรส าหรับปี 2557 ที ่2,662 ลา้นบาท 

ซึง่เป็นจ านวนทีต่ า่กวา่ก าไรส าหรับงวดในงบการเงนิเฉพาะกจิการเนือ่งจากวา่ในไตรมาส 3 ปี 2557 นี้ บรษัิทไดเ้ขา้ซือ้

กจิการบรษัิท บแีอลเอ อนิชวัรันส ์โบรกเกอร ์จ ากัด (“BLAIB”) โดยมสีดัสว่นการถอืหุน้เป็นรอ้ยละ 99 และไดร้วมก าไร

ส าหรับงวดของ BLAIB มาแสดงในงบการเงนิรวม ซึง่ BLAIB แสดงผลขาดทุนจ านวนประมาณ 1.3 ลา้นบาทและ 3.0 

ลา้นบาทส าหรับงวด 3 เดอินและส าหรับปีตามล าดบั 

สรุปฐำนะกำรเงนิ 

 

สนิทรัพย ์

สนิทรัพยร์วมของบรษัิทมอีัตราการเตบิโตเพิม่ขึน้จาก ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 รอ้ยละ 25 โดยรายการส าคัญ

ทีม่อีัตราการเตบิโตสงูคอืรายการสนิทรัพยล์งทุนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 23 ทัง้นี้เนื่องมาจากการเตบิโตของรายไดปี้ 2557 ที่

เตบิโตรอ้ยละ 31 จาก 45,851 ลา้นบาทส าหรับปี 2556 เป็น 59,984 ลา้นบาทในปี 2557 โดย ณ สิน้ปี 2557 มสีดัสว่น

สนิทรัพยล์งทนุตอ่สนิทรัพยร์วมเทา่กบั 0.94 

หนีส้นิ 

 หนี้สนิรวมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 27 จากณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 โดยหนี้สนิจากสญัญาประกันภัยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 28 

จากการเพิม่ขึน้ของเงนิส ารองประกนัชวีติรอ้ยละ 30 จ านวน 40,819 ลา้นบาทตามทีก่ลา่วในสว่นผลการด าเนนิงาน  

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

ส าหรับส่วนของผูถ้ือหุน้เพิ่มขึน้รอ้ยละ 15 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที ่22,263 ลา้นบาทเพิ่มขึน้เป็น 

25,579 ลา้นบาท วันที ่31 ธันวาคม 2557 จากสาเหตหุลักมาจากผลการด าเนนิงานส าหรับปี 2557 จ านวน 2,665 ลา้น

ฐำนะกำรเงนิ

หนว่ย : ลำ้นบำท %

สนิทรัพย์

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 5,703 3% 1,331 1% 4,372 328%

เบีย้คา้งรับ 1,725 1% 1,840 1% -114 -6%

สนิทรัพย์ลงทนุ 202,973 94% 165,163 96% 37,810 23%

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 402 0% 346 0% 56 16%

สนิทรัพย์อืน่ 4,785 2% 3,115 2% 1,669 54%

รวมสนิทรพัย์ 215,588 100% 171,795 100% 43,793 25%

หนีส้นิและสว่นของผูถ้ือหุน้

ส ารองประกันชวีติ 177,435 82% 136,616 80% 40,819 30%

หนีส้นิจากสัญญาประกันภัย 9,131 4% 8,842 5% 289 3%

หนีส้นิอืน่ 3,443 2% 4,074 2% -631 -15%

รวมหนีส้นิ 190,009 88% 149,532 87% 40,477 27%

สว่นของผูถ้อืหุน้ 25,579 12% 22,263 13% 3,316 15%

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 215,588 100% 171,795 100% 43,793 25%

เปลีย่นแปลงณ 31 ธ.ค. 57 ณ 31 ธ.ค. 56
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บาทและการเสนอขายหุน้ทีเ่หลอืจากการจ่ายหุน้ปันผลจ านวน 131 ลา้นบาท นอกจากนีอ้งคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผู ้

ถอืหุน้ทีก่ารเพิม่ขึน้ของก าไรจากการปรับมลูคา่ยตุธิรรมสทุธขิองเงนิลงทนุเผือ่ขายสทุธจิากภาษีรอ้ยละ 26 หรอื 1,147 

ลา้นบาทจากสภาวะตลาดหลักทรัพยท์ีป่รับตัวดขี ึน้และอัตราดอกเบีย้ทีป่รับตัวลดลงท าใหมู้ลคา่ตราสารหนี้เผือ่ขายมี

มลูคา่ยตุธิรรมทีเ่พิม่ขึน้ 

กระแสเงนิสด 

 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 บรษัิทมเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดจ านวน 5,703 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 4,372 

ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 328 เมือ่เปรยีบเทยีบกับ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 ซึง่มเีงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด

จ านวน 1,331 ลา้นบาท โดยแหลง่ทีม่าของเงนิจ านวน 42,526 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากเบีย้ประกนัภัยรับสทุธจิ านวน 

50,652 ลา้นบาทในปี 2557 เพิม่จากปี 2556 12,840 ลา้นบาท  ดอกเบีย้รับและเงนิปันผลเพิม่ขึน้จากปี 2556 จ านวน 

1,637 ลา้นบาท  ในขณะทีผ่ลประโยชนจ์่ายตามกรมธรรมแ์ละคา่สนิไหมทดแทนและคา่ใชจ้่ายในการจัดการคา่สนิไหม

ทดแทนเพิม่ขึน้ 1,286 ลา้นบาทจาก 10,497 ลา้นบาทในปี 2556 เป็น 11,783 ลา้นบาทในปี 2557 

 ส าหรับแหลง่ใชไ้ปของสว่นใหญเ่กดิจากกจิกรรมลงทนุซึง่เป็นกจิกรรมหลกัในการบรหิารความเสีย่งเพือ่รองรับ

ภาระผูกพันตามกรมธรรมแ์ละการจา่ยเงนิปันจากผลการด าเนนิงานส าหรับปี 2556 และผลการด าเนนิงานหกเดอืนแรก

ของปี 2557 

  

หนว่ย : ลำ้นบำท

งวดสบิสองเดอืน

แหลง่ทีม่าของเงนิ

จากการด าเนนิงาน 42,382 100% 28,087 100% 14,295 51%

จากการเพิม่ทนุ 144 0% 59 0% 84 142%

เงนิสดสทุธไิดม้า 42,526 100% 28,147 66% 14,379 51%

แหลง่ทีใ่ชไ้ปของเงนิ

กจิกรรมลงทนุ (37,476) -88% (26,765) -63% (10,711) 40%

จา่ยเงนิปันผล (678) -2% (917) -2% 239 -26%

เงนิสดสทุธใิชไ้ป (38,154) -90% (27,681) -65% (10,473) 38%

กระแสเงนิสดเพิม่ข ึน้สทุธิ 4,372 10% 465 1% 3,907 840%

2557 2556 เปลีย่นแปลง

กระแสเงนิสด
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อตัรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 

หมายเหต:ุ  

อตัราก าไรสทุธ ิ      = ก าไรสทุธ ิ/ รายไดร้วม 

อตัราสว่นก าไรกอ่นภาษีเงนิไดต้อ่เบีย้ประกนัภัยรับสทุธ ิ= ก าไรกอ่นภาษีเงนิได ้/ เบีย้ประกันภัยรับสทุธ ิ

อตัราสว่นก าไรสทุธติอ่เบีย้ประกนัภัยรับสทุธ ิ   = ก าไรสทุธ ิ/ เบีย้ประกนัภัยรับสทุธ ิ

อตัราสว่นเงนิส ารองตอ่เบีย้ประกนัภัยรับสทุธ ิ   = เงนิส ารองประกนัชวีติเพิม่จากปีกอ่น / เบีย้ประกนัภัยรับสทุธ ิ

 

ควำมเพยีงพอของเงนิกองทุนตำมระดบัควำมเสีย่ง (Risk-Based Capital: RBC) 

บรษัิทมีอัตราส่วนเงนิกองทุนต่อเงนิกองทุนที่ตอ้งด ารงตามกฎหมาย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557  ที่รอ้ยละ 

4104ซึง่เพิม่สงูขึน้จากอัตราเงนิกองทุนทีต่อ้งด ารงตามกฎหมาย ณ วันที ่30 กันยายน 2557 ทีร่อ้ยละ 281 และเป็น

อัตราทีส่งูกวา่อัตราทีก่ าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกันภัย (“คปภ.”) ที่

รอ้ยละ 140 เนื่องจากการปรับตัวทีด่ขี ึน้ของอัตราดอกเบีย้ทีส่ง่ผลใหมู้ลคา่ทรัพยส์นิมากขึน้ และการทบทวนสมมตฐิาน

ประจ าปีซึง่ท าใหเ้งนิส ารองลดลง 

 

                                                           
4
อัตราสว่นดังกลา่ว เป็นอัตราสว่นทีไ่มผ่า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญช ีโดยคาดวา่จะแลว้เสร็จในเดอืนเมษายน 2558 

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั

4/2557 3/2557 2557 2556

อัตราก าไรสทุธิ 23% -9% 4% 10%

อัตราสว่นก าไรกอ่นภาษีเงนิไดต้อ่เบีย้ประกันภัยรับสทุธิ 38% -16% 6% 14%

อัตราสว่นก าไรสทุธติอ่เบีย้ประกันภัยรับสทุธิ 31% -12% 5% 11%

อัตราสว่นเงนิส ารองตอ่เบีย้ประกันภัยรับสทุธิ 43% 98% 80% 65%

รำยไตรมำส รำยปี


