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10 สิงหาคม 2560 

ข้อมูลผลการดาํเนินงานที)สาํคัญ 

ตารางที) 1: สรุปผลการดําเนินงาน 

 
เบี ,ยประกันภัยรับ 

ในไตรมาสที� 2 ปี 2560 บริษัทมีอตัราการเติบโตของเบี &ยประกนัภยัรับสทุธิเพิ�มขึ &นที�ร้อยละ 7 โดยมี

เบี &ยประกนัภยัรับสทุธิจํานวน 7,920 ล้านบาท ซึ�งเกิดจากผลของการเพิ�มขึ &นของเบี &ยประกนัรับปีตอ่ไปเป็น

สําคญั 

ในไตรมาสที� 2 ปี 2560 มีเบี &ยประกันรับปีแรกลดลงร้อยละ 6 โดยมีเบี &ยประกันภัยปีแรกจํานวน 

1,874 ล้านบาท ในขณะที�ไตรมาสที� 2 ปี  2559 บริษัทมีเบี &ยประกนัภยัปีแรกจํานวน 2,000 ล้านบาท โดย

ในไตรมาสที� 2 ปี 2560 นี & แบบประกันประเภทตลอดชีพของบริษัทได้รับความนิยมเพิ�มมากขึ &น ทั &งจาก

ช่องทางธนาคารและช่องทางตวัแทน แต่เนื�องจากอัตราการเติบโตของการให้สินเชื�อของธนาคารอยู่ใน

ระดบัตํ�า จึงส่งผลให้เบี &ยประกันภัยแบบคุ้มครองเครดิตมีจํานวนที�ลดลงจากปีก่อน เมื�อพิจารณาในส่วน

ของเบี &ยประกนัภัยรับปีตอ่ไปมีอตัราเติบโตในไตรมาสที� 2 ปี 2560 เพิ�มขึ &นที�ร้อยละ 11 ผลจากความนิยม

ในแบบประกนัที�ออกจําหนา่ยในไตรมาส 2 ปี 2559 รวมทั &งการขยายตวัของขนาดธุรกิจของบริษัท 

ช่องทางการจดัจําหน่ายหลกัของบริษัทในไตรมาสที� 2 ปี 2560 เป็นการขายผ่านช่องทางธนาคาร

โดยมีเบี &ยประกนัภยัรับรวมช่องทางธนาคารตอ่เบี &ยประกนัภยัรับรวมคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 60 และสดัส่วน

งบกําไรขาดทุน  

หน่วย : ล้านบาท %YoY %YoY

รายได้

เบี &ยประกนัภยัรบัสุทธิ(1) 7,920 100% 7,433 100% 7% 20,461 100% 20,289 100% 1%

รายได้จากการลงทุนรวมทั &งหมด(2) 3,285 41% 3,863 52% -15% 6,199 30% 6,978 34% -11%

รายได้อื�น 92 1% 61 1% 51% 241 1% 195 1% 23%

รวมรายได้ 11,297 143% 11,357 153% -1% 26,901 131% 27,463 135% -2%

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายการรบัประกนัภยั (9,395) -119% 788 11% -1,292% (23,549) -115% (23,623) -116% 0%

ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (448) -6% (461) -6% -3% (844) -4% (845) -4% 0%

รวมค่าใช้จ่าย (9,844) -124% 327 4% -3,108% (24,393) -119% (24,467) -121% 0%

กําไรก่อนภาษี 1,454 18% 11,684 157% 88% 2,508 12% 2,996 15% -16%

ภาษี (225) -3% (2,284) -31% -90% (351) -2% (484) -2% -28%

กําไรสุทธิ 1,229 16% 9,400 126% 87% 2,157 11% 2,511 12% -14%
(1) เบี &ยประกันภัยรับสทุธิ = เบี &ยประกันภัยรับปีแรก + เบี &ยประกันภัยรับปีต่อไป- เบี &ยประกันต่อ ± สาํรองเบี &ยประกันภัยที�ยงัไม่ถือเป็นรายได้

(2) รายได้จากการลงทุนรวมทั &งหมด = รายได้จากการลงทุนสทุธ+ิกําไรจากเงินลงทุน+กําไรจากการปรับมูลค่ายตุิธรรม (หลกัทรัพยเ์พื�อค้า และอัตราแลกเปลี�ยน)

รายไตรมาส งวด 6 เดือน

2/2560 2/2559 ปี 2560 ปี 2559
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เบี &ยประกนัภยัรับรวมชอ่งทางตวัแทนตอ่เบี &ยประกนัภยัรับรวมทกุชอ่งทางร้อยละ 37 ซึ�งเมื�อเปรียบเทียบกบั

ช่วงเดียวกันกับปีก่อนจะพบว่าการขายผ่านช่องทางธนาคารมีสัดส่วนเพิ�มขึ &น โดยในปี 2559 บริษัทมี

สดัส่วนเบี &ยประกันภัยช่องทางธนาคาร และเบี &ยประกันภัยช่องทางตวัแทนต่อเบี &ยประกันภัยรับรวมอยู่ที�

ร้อยละ 55 และ ร้อยละ 41 ตามลําดบั 

สําหรับระยะเวลาครึ�งปีแรกของปี 2560 เบี &ยประกันภัยรับปีแรกมีอตัราการเติบโตใกล้เคียงกับช่วง

ระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน โดยมีเบี &ยประกนัภยัปีแรกจํานวน 4,408 ล้านบาทลดลงจากปี 2559 ที�มีเบี &ย

ประกนัภยัปีแรกจํานวน 4,417 ล้านบาท  

เบี &ยประกันภัยรับรวมครึ�งปีแรกของปี 2560 จํานวน 21,253 ล้านบาท เพิ�มขึ &นร้อยละ 1 โดยเบี &ย

ประกันภัยรับรวมช่องทางธนาคารต่อเบี &ยประกันภัยรับรวมทุกช่องทางครึ�งปีแรกของปี 2560 คิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 65 ในขณะที�เบี &ยประกันภัยรับรวมช่องทางตวัแทนต่อเบี &ยประกันภัยรับรวมทุกช่องทาง มี

สดัสว่นร้อยละ 30 (2559: ร้อยละ 66 และร้อยละ 30 ตามลําดบั) 

ตารางที) 2: เบี &ยประกนัภยัรับปีแรกแยกตามชอ่งทาง 

 
ตารางที) 3: เบี &ยประกนัภยัรับรวมแยกตามช่องทาง 

 
ตารางที) 4: อตัราสว่นเบี &ยประกนัภยัแตล่ะชอ่งทางตอ่เบี &ยประกนัภยัรับรวม 

 
 

ไตรมาสท ี	 2 งวด 6 เดอืน ไตรมาสท ี	 2 งวด 6 เดอืน ไตรมาสท ี	 2 งวด 6 เดอืน

ช่องทางธนาคาร 1,470 3,111 1,472 3,270 0% -5%

ช่องทางตัวแทน 335 978 458 861 -27% 14%

ช่องทางอ ื�นๆ 69 319 70 286 -1% 11%

รวม 1,874 4,408 2,000 4,417 -6% 0%

2559 อตัราการเพิ	มขึ$น / ลดลง 2560

ไตรมาสท ี	 2 งวด 6 เดอืน ไตรมาสท ี	 2 งวด 6 เดอืน ไตรมาสท ี	 2 งวด 6 เดอืน

ช่องทางธนาคาร 4,848 13,795 4,231 13,782 15% 0%

ช่องทางตัวแทน 2,959 6,419 3,101 6,300 -5% 2%

ช่องทางอ ื�นๆ 299 1,039 297 959 1% 8%

รวม 8,106 21,253 7,629 21,041 6% 1%

อตัราการเพิ	มขึ$น / ลดลง 2560 2559

ไตรมาสท ี	 2 งวด 6 เดอืน ไตรมาสท ี	 2 งวด 6 เดอืน

ช่องทางธนาคาร 60% 65% 55% 66%

ช่องทางตัวแทน 37% 30% 41% 30%

ช่องทางอ ื�นๆ 4% 5% 4% 5%

รวม 100% 100% 100% 100%

25592560
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รายได้จากการลงทุน 

ตารางที) 5: รายได้จากการลงทนุ ผลกําไรจากการขายเงินลงทนุและผลขาดทนุจากการปรับมลูคา่ยตุธิรรม 

 
ในไตรมาสที� 2 ปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการลงทนุสทุธิ 2,857 ล้านบาท มีผลกําไรจากการขายเงิน

ลงทุนจํานวน 487 ล้านบาท และขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมจํานวน 59 ล้านบาท รวมเป็นรายได้ 
3,285 ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้าจํานวน 579 ล้านบาท หรือร้อยละ 15 

ครึ�งปีแรกของปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการลงทุน 5,660 ล้านบาท มีกําไรจากการขายเงินลงทุน 

691 ล้านบาทและขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมจํานวน 151 ล้านบาท รวมเป็นรายได้ 6,199 ล้าน

บาท ลดลงจากปีก่อนหน้าจํานวน 779 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 

เมื�อพิจารณาถึงอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน พบว่าอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงจาก

ร้อยละ 5.89 ในครึ�งปีแรกของปี 2559 เป็นร้อยละ 4.67 ในครึ�งปีแรกของปี 2560 โดยส่วนใหญ่เกิดจากการ

รับรู้ผลกําไรจากเงินลงทนุลดลง และเมื�อพิจารณาอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุโดยรวมผลกําไรขาดทนุ

จากการปรับมูลคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุเผื�อขาย ซึ�งประกอบด้วยเงินลงทุนในหุ้นทนุและตราสารหนี &ด้วย

นั &น พบว่าอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนจะเป็นร้อยละ 9.02 และร้อยละ 4.52 ในครึ�งปีแรกของปี 2559 

และ 2560 ตามลําดบั 

ค่าใช้จ่าย 

การเปลี�ยนแปลงคา่ใช้จา่ยที�สําคญัในระหวา่งไตรมาสที� 2 ปี 2560 และ 2559 สรุปได้ดงันี & 

1. คา่ใช้จา่ยการรับประกนัภยัของไตรมาสที� 2 ปี 2560 เพิ�มขึ &นจากปี 2559 ร้อยละ 1,292 หรือ 

10,184 ล้านบาท โดยเพิ�มขึ &นจาก (788) ล้านบาทในปี 2559 เป็น 9,395 ล้านบาทในปี 2560 

หน่วย : ล้านบาท %YoY ปี 2560 ปี 2559 เพิ)ม(ลด) %YoY

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 2,857 2,656 201 8% 5,660 5,216 443 8%

ผลกําไรจากเงินลงทุน 487 1,250 (763) -61% 690 1,874 (1,184) -63%

ผลกําไรจากการปรบัมูลค่ายุติธรรม

    เงินลงทุนเพื�อค้า (7) 5 (12) -244% (10) 23 (33) -144%

    สัญญาซื &อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (17) (33) 16 -48% 8 (42) 50 -120%

    อตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ (35) (15) (20) 139% (149) (93) (56) 60%

รวม 3,285 3,863 (579) -15% 6,199 6,978 (779) -11%

รายไตรมาส งวด 6 เดอืน

2/2560 2/2559 เพิ)ม(ลด)
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1) รายการ “สํารองประกันภัยสําหรับสญัญาประกันภัยระยะยาวเพิ�มขึ &นจากงวดก่อน” ซึ�ง

เพิ�มขึ &น 9,731 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 161 หรือ จาก (6,037) ล้านบาทในไตรมาสที� 2 ปี 

2559 เป็น 3,694 ล้านบาท บริษัทมีการกลับการตั &งเงินสํารองพิเศษ (LAT Reserve) ใน

ไตรมาสที� 2 ปี 2559 จํานวน 9,522 ล้านบาท  

2) ผลประโยชน์จา่ยตามกรมธรรม์และคา่สินไหมทดแทนเพิ�มขึ &นร้อยละ 9.4 ทั &งนี &แบง่เป็นการ 

• เพิ�มขึ &นของผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ที�เพิ�มขึ &นจํานวน 426 ล้านบาท หรือร้อยละ 

11.2 ซึ�งส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ�มขึ &นของเงินจ่ายตามกรมธรรม์จํานวน 363 ล้านบาท

หรือร้อยละ 31 ซึ�งเป็นไปตามการเพิ�มขึ &นของขนาดธุรกิจ และการเพิ�มขึ &นของคา่เวนคืน

กรมธรรม์จํานวน 252 ล้านบาทหรือร้อยละ 18.1 

• การลดลงของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการสินไหมจํานวน 10.5 ล้าน

บาทหรือร้อยละ 1.8  

3) คา่จ้างและคา่บําเหน็จเพิ�มขึ &น 39 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 จาก 693 ล้านบาทในไตรมาสที� 

2 ปี 2559 เป็น 732 ล้านบาทในไตรมาสที� 2 ปี 2560 ซึ�งสอดคล้องกบัการเพิ�มขึ &นของเบี &ย

ประกนัภยัรับรวมของบริษัท 

2. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 2 ปี 2560 ลดลงร้อยละ 3 หรือ 13 ล้านบาท จาก 
461 ล้านบาทในไตรมาสที�  2 ปี 2559 เป็น 448 ล้านบาทในไตรมาสที�  2 ปี 2560 โดยเมื�อพิจารณา
คา่ใช้จา่ยดําเนินงาน บริษัทมีคา่ใช้จา่ยที�ลดลงจากนโยบายการบริหารคา่ใช้จา่ยของบริษัท  

การเปลี�ยนแปลงคา่ใช้จา่ยที�สําคญัในระหวา่งครึ�งปีแรกของปี 2560 และ 2559 สรุปได้ดงันี & 

1. คา่ใช้จา่ยการรับประกนัภยัของครึ�งปีแรกของปี 2560 ลดลงร้อยละ 0.3 หรือ 73 ล้านบาท โดย

ลดลงจาก 23,623 ล้านบาทของครึ�งปีแรกของปี 2559 เป็น 23,549 ล้านบาทของครึ�งปีแรกของปี 2560  

1) รายการ “สํารองประกันภัยสําหรับสญัญาประกันภัยระยะยาวเพิ�มขึ &นจากงวดก่อน” ซึ�ง

ลดลงร้อยละ 5 จากการจ่ายเงินจ่ายตามเงื�อนไขกรมธรรม์ที�เพิ�มขึ &นมากทําให้เงินสํารอง

ประกนัชีวิตลดลง ประกอบกบัการขายแบบประกนัตลอดชีพในสดัส่วนที�สงูขึ &นทําให้อตัรา

การตั &งสํารองเพิ�มขึ &นลดลง ทั &งนี &บริษัทไม่มีภาระตั &งสํารองพิเศษในงวดปัจจุบนั (2559: 

LAT Reserve จํานวน 857 ล้านบาท)  
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2) ผลประโยชน์จา่ยตามกรมธรรม์และคา่สินไหมทดแทนเพิ�มขึ &นร้อยละ 5.6 ทั &งนี &แบง่เป็นการ 

• เพิ�มขึ &นของผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ที�เพิ�มขึ &นจํานวน 415 ล้านบาท หรือร้อยละ 

4.8 ซึ�งสว่นใหญ่เกิดจากการเพิ�มขึ &นของเงินจา่ยตามเงื�อนไขกรมธรรม์จํานวน 686 ล้าน

บาทหรือร้อยละ 21 และคา่เวนคืนกรมธรรม์จํานวน 128 ล้านบาทหรือร้อยละ 4 

• การเพิ�มขึ &นของคา่สินไหมทดแทนและคา่ใช้จา่ยในการจดัการสินไหมจํานวน 139 ล้าน

บาทหรือร้อยละ 11 จากคา่สินไหมเงินประกนัสขุภาพที�เพิ�มขึ &นร้อยละ 29 

3) คา่จ้างและคา่บําเหน็จลดลง 55 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 จาก 1,619 ล้านบาทในปี 2559 

เป็น 1,564 ล้านบาทในปี 2560 เนื�องจากในไตรมาสที� 1 ปี 2560 มีการขายแบบประกัน

สะสมทรัพย์ระยะสั &น ซึ�งมีอตัราคา่ตอบแทนตํ�า 

2. คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานปี 2560 ลดลงร้อยละ 0.1 หรือ 0.7 ล้านบาท จาก 845 ล้านบาทใน

ปี 2559 เป็น 844 ล้านบาทในปี 2560 เกิดจากนโยบายการบริหารควบคมุคา่ใช้จ่ายของบริษัท 

กาํไรสาํหรับงวดสาํหรับงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับไตรมาสที� 2 ปี 2560 ที� 1,229 ล้านบาทลดลงจากไตรมาสที� 2 ปี 2559 ที� 

9,400 ล้านบาท จํานวน 8,171 ล้านบาท เนื�องจากไตรมาสที� 2 ปี 2559 บริษัทกลบัการตั &งเงินสํารองพิเศษ 

(LAT Reserve) จํานวน 9,522 ล้านบาท และสะท้อนเป็นรายได้ในงบกําไรขาดทนุของบริษัท  

บริษัทมีกําไรสําหรับครึ�งปีแรกของปี 2560 ที� 2,157 ล้านบาทลดลงจาก ครึ�งปีแรกของปี 2559 ที� 

2,511 ล้านบาท จํานวน 354 ล้านบาท หรือร้อยละ 14 แม้ว่าเบี &ยประกันภัยรับสุทธิเพิ�มขึ &นร้อยละ 1 แต่

รายได้จากเงินลงทุนลดลงร้อยละ 11 จากการลดลงของผลกําไรจากการขายหลกัทรัพย์จึงส่งผลให้กําไร

ปรับลดลง 

กาํไรสาํหรับงวดสาํหรับงบการเงนิรวม 

งบการเงินรวมมีกําไรสําหรับไตรมาสที� 2 ปี 2560 ที� 1,220 ล้านบาทลดลงจากกําไรสําหรับไตรมาสที� 

2 ปี 2559 ที� 9,386 ล้านบาท จํานวน 8,167 ล้านบาท หรือร้อยละ 87 จากสาเหตุที�กล่าวในส่วนของงบ

การเงินเฉพาะกิจการ และเนื�องจากรวมผลขาดทนุของบริษัทยอ่ยเข้ามา จากบริษัท บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบ
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รกเกอ ร์ จํากัด  (“BLAIB”) ซึ� ง มี สัดส่วนการถือหุ้ น เป็น ร้อยละ 99 และ Bangkok Life Assurance 

(Cambodia) Plc. ซึ�งมีสดัสว่นการถือหุ้นเป็นร้อยละ 52 ตามลําดบั 

งบการเงินรวมมีกําไรสําหรับครึ�งปีแรกของปี 2560 ที� 2,141 ล้านบาทลดลงจากกําไรสําหรับไตรมาส

ที� 2 ปี 2559 ที�กําไร 2,498 ล้านบาท จํานวน 357 ล้านบาท หรือร้อยละ 14 จากสาเหตทีุ�กล่าวในส่วนของ

งบการเงินเฉพาะกิจการ และรวมผลขาดทุนของบริษัทย่อยเข้ามา จากบริษัท บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรก

เกอร์ จํากดั (“BLAIB”) ซึ�งมีสดัสว่นการถือหุ้นเป็นร้อยละ 99 และ Bangkok Life Assurance (Cambodia) 

Plc. ซึ�งมีสดัสว่นการถือหุ้นเป็นร้อยละ 52 ตามลําดบั 

สรุปฐานะการเงนิ 

ตารางที) 6: สรุปฐานะการเงิน 

 

 

 

ฐานะการเงิน 1

หน่วย : ล้านบาท %

สินทรพัย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,668 2% 13,021 5% (8,352) -64%

เบี &ยค้างรบั 2,637 1% 2,200 1% 437 20%

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

สินทรพัย์ลงทุน 279,240 95% 259,361 92% 19,879 8%

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,293 0% 1,192 0% 100 8%

สินทรพัย์อื�น 4,312 1% 4,532 2% (220) -5%

รวมสินทรัพย์ 294,297 100% 282,359 100% 11,938 4%

หนี &สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

สํารองประกนัชีวิต 244,672 83% 233,412 83% 11,260 5%

หนี &สินจากสัญญาประกนัภยัอื�น 9,792 3% 9,686 3% 106 1%

หนี &สินอื�น 4,759 2% 5,920 2% (1,161) -20%

รวมหนี ,สิน 259,223 88% 249,018 88% 10,205 4%

ส่วนของผู้ถือหุ้น 35,074 12% 33,341 12% 1,733 5%

รวมหนี ,สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 294,297 100% 282,359 100% 11,938 4%

ณ 30 มิ.ย. 60 ณ 31 ธ.ค. 59 เปลี)ยนแปลง
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สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของบริษัทมีอัตราการเติบโตเพิ�มขึ &นจาก ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 ร้อยละ 4 ส่วน

ใหญ่เกิดจากสินทรัพย์ลงทนุซึ�งเพิ�มขึ &นจํานวน 19,879 ล้านบาท  

หนี ,สิน 

หนี &สินรวมเพิ�มขึ &นร้อยละ 4 จาก ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสํารองประกนัชีวิต

ซึ�งเพิ�มขึ &นจํานวน 11,260 ล้านบาท จากการตั &งสํารองสําหรับกรมธรรม์ที�มีผลบงัคบัเพิ�มขึ &นตามระยะเวลา

รับประกนัและเพิ�มขึ &นจากกรมธรรม์ที�รับเข้ามาใหมใ่นระหวา่งงวด 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ�มขึ &น 1,733 ล้านบาท จาก 33,341 ล้านบาท ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 

เป็น 35,074 ล้านบาท ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560 สาเหตหุลกัมาจากผลกําไรจากการดําเนินงานจํานวน 

2,157 ล้านบาท และผลกําไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย-สุทธิจากภาษีเงินได้ จํานวน 284 ล้าน

บาท และการจา่ยเงินปันผลในระหวา่งงวดจํานวน 730 ล้านบาท 

กระแสเงนิสด 

ตารางที) 7: กระแสเงินสด 

 

หน่วย : ล้านบาท

สําหรับไตรมาส

แหล่งที�มา(ใช้ไป)ของเงิน

กิจกรรมดําเนินงาน (7,873) 2,900 (10,773) -371%

กิจกรรมลงทุน (142) (702) 560 -80%

กิจกรรมการจดัหาเงิน (338) (506) 168 -33%

กระแสเงินสดเพิ)มขึ ,น (ลดลง) สุทธิ (8,353) 1,692 (10,045) -594%

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

เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันสิ ,นงวด 4,668 8,780 (4,112) -47%

กระแสเงินสด

2/2560 2/2559 เปลี)ยนแปลง
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วนัที� 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 4,668 ล้าน

บาท และ 8,780 ล้านบาท โดยเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที�เพิ�มขึ &น (ลดลง) ระหว่างงวด

จํานวน (8,353) ล้านบาท และ 1,692 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ�งจะเห็นได้ว่า ณ สิ &นไตรมาสที� 2 ปี 2560 

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวนที�ตํ�ากว่า ณ สิ &นไตรมาสที� 2 ปี 2559 จํานวนมาก 

เนื�องจากบริษัทนําเงินไปลงทนุในหลกัทรัพย์ระยะยาวมากขึ &น  

กระแสเงินสดสําหรับ ครึ�งปีแรกของปี 2560 มีแหล่งใช้ไปของกิจกรรมการดําเนินงานจํานวน 7,873 

ล้านบาท ในขณะที�ครึ�งปีแรกของปี 2559 มีกระแสเงินสดได้มาในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 2,900 ทั &งนี &

เกิดจาก 

1) เบี &ยประกนัภยัรับสทุธิจํานวน 20,799 ล้านบาทในปี 2560 ใกล้เคียงปี 2559 ที� 21,026 ล้าน

บาท  

2) ดอกเบี &ยรับและเงินปันผลรับและรายได้จากการลงทุนอื�นจํานวน 4,912 ล้านบาท สําหรับ 

ครึ�งปีแรกของปี 2560 ลดลงจากครึ�งปีแรกของปี 2559 จํานวน 2,138 ล้านบาท จากการ

ลดลงของผลกําไรจากเงินลงทุนของปี 2559 ซึ�งมีกําไรจากการขายเงินลงทุน 1,874 ล้าน

บาทในขณะที�ปี 2560 มีกําไรจากการขายเงินลงทนุจํานวน 690 ล้านบาท 

3) เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยที�เกิดขึ &นระหว่างงวดและค่าสินไหมทดแทนจากการรับ

ประกันภัยโดยตรงเพิ�มขึ &น 534 ล้านบาทจาก 10,046 ล้านบาทในครึ�งปีแรกของปี 2559 

เป็น 10,580 ล้านบาทในครึ�งปีแรกของปี 2560 

4) มีการลงทนุในหลกัทรัพย์และเงินลงทนุอื�นเพิ�มขึ &นสทุธิ 18,994 ล้านบาท ในขณะที�ครึ�งปีแรก

ของปี 2559 มีการลงทุนในเงินลงทนุหลกัทรัพย์และเงินลงทุนอื�นเพิ�มขึ &นสทุธิ 11,073 ล้าน

บาท   

 สําหรับกระแสเงินสดใช้ไปสําหรับกิจกรรมลงทุนใน ครึ�งปีแรกของปี 2560 เกิดจากการจ่ายเพื�อซื &อ

ที�ดนิ อาคาร และอปุกรณ์จํานวน 142 ล้านบาท  

 สําหรับกระแสเงินสดได้มาจากแหลง่กิจกรรมจดัหาเงินใน ครึ�งปีแรกของปี 2560 บริษัทจา่ยเงินปัน

ผลจํานวน 359 ล้านบาทและมีเงินสดรับจากการใช้ใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวน 21 ล้านบาท 
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ความเพียงพอของเงนิกองทุนตามระดับความเสี)ยง (Risk-Based Capital: RBC) 

บริษัทมีอตัราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที�ต้องดํารงตามกฎหมาย ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2560 ที�

ร้อยละ 2531 ซึ�งเพิ�มขึ &นจากอตัราเงินกองทนุที�ต้องดํารงตามกฎหมาย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 ที�ร้อยละ 

252 และสงูกวา่อตัราขั &นตํ�าที�กฎหมายกําหนดมากกวา่ 2 เทา่  

อัตราส่วนทางการเงนิที)สาํคัญ 

ตารางที) 8: อตัราสว่นทางการเงิน2 

 

 

 

                                                           
1เป็นอตัราสว่นที�ไม่ได้ผ่านการสอบทาน และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี 
2สูตรการคํานวณ:  

อตัรากําไรสทุธิ    = กําไรสทุธิ / รายได้รวม 
อตัราสว่นกําไรก่อนภาษีเงินได้ต่อเบี &ยประกนัภยัรับสทุธิ = กําไรก่อนภาษีเงินได้ / เบี &ยประกนัภยัรับสทุธิ 
อตัราสว่นกําไรสทุธิต่อเบี &ยประกนัภยัรับสทุธิ  = กําไรสทุธิ / เบี &ยประกนัภยัรับสทุธิ 
อตัราสว่นเงินสาํรองต่อเบี &ยประกนัภยัรับสทุธิ   = เงินสาํรองประกนัชีวิตเพิ�มจากงวดก่อน / เบี &ยประกนัภยัรับสทุธิ 
อตัราสว่นสนิทรัพย์ลงทนุต่อสนิทรัพย์รวม  = รวมรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและสนิทรัพย์ลงทุน / สนิทรัพย์รวม 
อตัราสว่นสนิทรัพย์ลงทนุต่อเงินสาํรอง   = รวมรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและสนิทรัพย์ลงทุน / เงินสาํรองประกนัชีวิต 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน   = รายได้จากการลงทนุ / สนิทรัพย์ลงทนุเฉลี�ย 
อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผู้ถือหุ้น   = กําไรสทุธิ / สว่นของผู้ถือหุ้น เฉลี�ย 
อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์   = กําไรสทุธิ / สนิทรัพย์เฉลี�ย 

อัตราส่วนทางการเงินที)สําคัญ

2/2560 2/2559 2560 2559

อตัรากําไรสุทธิ 10.9% 82.8% 8.0% 9.1%

อตัราส่วนกําไรก่อนภาษีเงินได้ต่อเบี &ยประกนัภยัรบัสุทธิ 18.4% 157.4% 12.2% 14.7%

อตัราส่วนกําไรสุทธิต่อเบี &ยประกนัภยัรบัสุทธิ 15.5% 126.6% 10.5% 12.3%

อตัราส่วนเงินสํารองประกนัชีวิตต่อเบี &ยประกนัภยัรบัสุทธิ 46.6% -81.3% 54.8% 57.9%

อตัราส่วนสินทรพัย์ลงทุนต่อสินทรพัย์รวม 96.5% 96.5% 96.5% 96.5%

อตัราส่วนสินทรพัย์ลงทุนต่อเงินสํารองประกนัชีวิต 116.0% 124.3% 116.0% 124.3%

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 4.9% 6.3% 4.7% 5.9%

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 14.1% 132.5% 12.6% 63.2%

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัย์ 1.7% 14.1% 1.5% 7.3%

ความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดบัความเสี�ยง1 253% 312% 253% 312%

รายไตรมาส งวด 6 เดือน
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ภาพรวมธุรกิจ 

เบี &ยประกนัชีวิตรับรวม ณ สิ &นเดือนมิถนุายน 2560 มีจํานวนเทา่กบั 297,625 ล้านบาท3มีอตัราการ

เติบโตเพิ�มขึ &นจากระยะเดียวกันของปีก่อนที�ร้อยละ 6.83 โดยแยกเป็นเบี &ยประกนัชีวิตรับรายใหม่จํานวน 

82,961 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ�มขึ &นร้อยละ 2.77 และเบี &ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจํานวน  214,663 

ล้านบาท อตัราการเติบโตเพิ�มขึ &นร้อยละ 8.48 โดยข้อมูลบริษัทที�มีส่วนแบ่งการตลาดด้านเบี &ยรับสูงสุด 6 

อนัดบัแรก มีดงันี & 

ตารางที) 9: ข้อมลูสว่นแบง่การตลาด  

 
สําหรับผลผลิตของภาคอุตสาหกรรมแยกตามช่องทางขายสําหรับปี 25604 (ข้อมูลตั &งแต่เดือน

มกราคม-เดือนเมษายน 2560) ช่องทางธนาคารยังคงเป็นช่องทางการขายที�มีสัดส่วนการขายที�เติบโต

อย่างต่อเนื�อง โดยข้อมูลตั &งแต่เดือนมกราคม-เดือนเมษายน 2560 พบว่าธุรกิจมีเบี &ยประกันภัยรับรวมใน

ช่องทางธนาคารเพิ�มสูงขึ &นร้อยละ 0.7 เมื�อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเมื�อคํานวณเบี &ย

ประกันช่องทางธนาคารเป็นสดัส่วนของเบี &ยประกนัภัยรับรวมทุกช่องทางคิดเป็นร้อยละ 44 เป็นสดัส่วนที�

ลดลงจากปี 2559 ในส่วนของช่องทางตวัแทนขยายตวัเพิ�มขึ &นโดยมีเบี &ยประกนัภยัรับรวมเพิ�มขึ &นร้อยละ 7 

และมีสดัส่วนเบี &ยประกนัภัยรับรวมช่องทางตวัแทนต่อเบี &ยประกันภัยรับรวมทุกช่องทางคิดเป็นร้อยละ 49 

ในปี 2560 ซึ�งเป็นสดัสว่นที�เพิ�มสงูขึ &นจากปี 2559 

  

                                                           
3ข้อมลูการจากสมาคมประกนัชีวิตไทย 
4ข้อมลูการจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

อนัดบั บริษัท เบี &ยปีแรก เบี &ยปีต่อ เบี &ยรบั ส่วนแบ่งตลาด

1 เมืองไทยประกนัชีวิต 19,122.70 38,772.04   57,894.74      19.45%

2 เอไอเอ 12,221.15 45,544.02   57,765.17      19.41%

3 ไทยประกนัชีวิต 10,418.99 28,188.56   38,607.55      12.97%

4 กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต 8,704.54   23,084.12   31,788.66      10.68%

5 ไทยพาณิชย์ประกนัชีวิต 4,571.00   22,557.36   27,128.36      9.11%

6 กรุงเทพประกนัชีวิต 4,407.53   16,846.24   21,253.77      7.14%
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เหตุการณ์สาํคัญ 

การใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิรุ่นที� 2 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิรุ่นที� 2 มีกําหนดการใช้สิทธิครั &งสุดท้าย เมื�อวนัที� 31 มีนาคม 2560 ได้ใช้

สิทธิrซื &อหุ้นสามญัของบริษัทจํานวน 0.6 ล้านหน่วย ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 25.00 บาท คดิเป็นจํานวน 20.02 

ล้านบาท โดยบริษัทได้บนัทึกโอนสํารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้น

สามญัจากการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิรุ่นที� 2 จํานวน 12.4 ล้านบาท คงเหลือใบสําคญัแสดงสิทธิรุ่นที� 2 

ที�ไมไ่ด้ใช้สิทธิคงเหลือ 0.04 ล้านหนว่ย 

ผลกระทบของมาตรฐานบญัชีใหม ่

ในระหว่างงวด มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง งบการเงินเฉพาะกิจการ ได้

ถกูประกาศบงัคบัใช้ ซึ�งมาตรฐานฉบบัปรับปรุงนี &กําหนดทางเลือกเพิ�มเติมสําหรับการบนัทกึบญัชีเงินลงทนุ

ในบริษัทย่อย เงินลงทนุในการร่วมค้า และเงินลงทนุในบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยสามารถ

เลือกบนัทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้ตามที�อธิบายไว้ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง 

เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทั &งนี & บริษัทเลือกใช้วิธีราคาทนุในการแสดงเงินลงทนุในบริษัทย่อย

ในงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการซึ�งเป็นวิธีเดิมที�บริษัทปฎิบตัิ จึงไม่มีผลกระทบตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น

หรือกําไรของบริษัท 


