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บทสรุป 

ในไตรมาส 1/2559 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงาน 6,888 ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลกําไร

สทุธิ 767 ล้านบาทในไตรมาส 1/2558 สาเหตสํุาคญัมาจากผลกระทบจากการลดลงของอตัราดอกเบี /ยใน

ระหว่างไตรมาส 1/2559 ซึ4งทําให้บริษัทมีภาระต้องตั /งเงินสํารองพิเศษ (LAT Reserve) เพิ4มขึ /นจํานวนถึง 

10,380 ล้านบาท และสะท้อนเป็นคา่ใช้จา่ยอยูใ่นงบกําไรขาดทนุของบริษัท 

อย่างไรก็ตามการลดลงของอัตราดอกเบี /ยในระหว่างไตรมาสที4 1/2559 จะมีผลทําให้มูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ซึ4งส่วนใหญ่เป็นตราสารหนี /ระยะยาวเพิ4มขึ /นเช่นกันเป็นจํานวน 12,171 ล้านบาท แต่ด้วย

มาตรฐานบญัชีที4ใช้อยู่ในปัจจุบนั สินทรัพย์ลงทุนประเภทตราสารหนี /ส่วนใหญ่ของบริษัทถูกบนัทึกด้วย

ราคาทนุตดัจําหนา่ย ดงันั /นมลูคา่ยตุิธรรมที4เพิ4มขึ /นจงึไม่ได้ถกูสะท้อนอยูใ่นงบกําไรขาดทนุ ในกรณีที4มีการ

ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ลงทุนที4เดิมจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที4จะครบกําหนดและสํารอง

ประกันชีวิตตามแนวปฏิบตัิ เรื4อง การกําหนดให้เครื4องมือทางการเงินเป็นเครื4องมือทางการเงินที4แสดง

มลูคา่ยตุิธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุนตราสารหนี /ในงบกําไรขาดทนุด้วย บริษัทจะมีกําไรจากการดําเนินงาน

สําหรับไตรมาส 1/2559 จํานวนประมาณ 2,735 ล้านบาท 

ทางด้านความมั4นคงในฐานะทางการเงินของบริษัท เมื4อพิจารณาระดับความเพียงพอของเงินกองทุน 

(Capital Adequacy Ratio – CAR) ของบริษัท ณ สิ /นไตรมาส 1/2559 อยู่ที4ระดับ 329% เพิ4มขึ /นจาก 

309% เมื4อสิ /นปี 2558 ซึ4งยงัคงสงูกวา่ระดบัที4กฎหมายกําหนดที4 140% อยูม่ากกวา่ 2 เทา่  
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ข้อมูลผลการดาํเนินงานที*สาํคัญ 

ตารางที* 1: สรุปผลการดําเนินงาน 

 
 

เบี /ยประกนัภยัรับ 
ในไตรมาสที4 1 ปี 2559 บริษัทมีอตัราการลดลงของเบี /ยประกนัภยัรับสทุธิ1อยู่ที4ร้อยละ 18 โดยมีเบี /ย

ประกนัภยัรับสทุธิจํานวน 12,856 ล้านบาท ซึ4งเกิดจากผลของเบี /ยรับปีตอ่ไปที4ลดลงเป็นสาเหตสํุาคญั 
ในไตรมาสที4 1 ปี 2559 นี / เบี /ยประกันรับมีการเติบโตที4ชะลอตัวลดลง โดยเบี /ยประกันรับปีแรก

เพิ4มขึ /นร้อยละ 15 โดยมีเบี /ยประกนัภยัปีแรกจํานวน 2,417 ล้านบาท ในขณะที4ไตรมาสที4 1 ปี  2558 บริษัท
มีเบี /ยประกนัภยัปีแรกจํานวน 2,108 ล้านบาท  

ในขณะที4เบี /ยประกันภัยรับปีต่อไปมีอัตราเติบโตในไตรมาสที4 1 ปี 2559 ชะลอตวัลงที4ร้อยละ 21 
ทั /งนี /เนื4องจากว่ามีแบบประกันที4ครบกําหนดชําระเบี /ยในปี 2558 จึงส่งผลให้เบี /ยประกันรับปีต่อไปในปี 
2559 ลดลง 

                                                           
1เบี /ยประกนัภยัรับสทุธิ = เบี /ยประกนัภยัรับปีแรก + เบี /ยประกนัภยัรับปีต่อไป- เบี /ยประกนัต่อ ± สาํรองเบี /ยประกนัภยัที4ยงัไม่ถือเป็นรายได้ 

งบกําไรขาดทุน  

หน่วย : ล้านบาท %QoQ

รายได้

เบี /ยประกนัภยัรบัสุทธิ 12,856 100% 15,617 100% -18%

รายได้จากการลงทุนสุทธิ กําไรจากเงิน

  ลงทุนและกําไรจากการปรบัมูลค่ายุติธรรม 3,270 25% 3,522 23% -7%

รายได้อื4น 134 1% 108 1% 24%

รวมรายได้ 16,261 126% 19,247 123% -16%

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายการรบัประกนัภยั (24,411) -190% (17,891) -115% 36%

ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (539) -4% (454) -3% 19%

รวมค่าใช้จ่าย (24,950) -194% (18,346) -117% 36%

กําไรก่อนภาษี (8,689) -68% 901 6% 1064%

ภาษี 1,801 14% (135) -1% -1437%

กําไรสุทธิ (6,888) -54% 767 5% 999%

1/2559

รายไตรมาส

1/2558
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ช่องทางการจดัจําหน่ายหลกัของบริษัทในไตรมาสที4 1 ปี 2559 เป็นการขายผ่านช่องทางธนาคาร
โดยมีเบี /ยประกนัภยัรับรวมช่องทางธนาคารตอ่เบี /ยประกนัภยัรับรวมคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 71 และร้อยละ 
24 สําหรับสัดส่วนเบี /ยประกันภัยรับรวมช่องทางตัวแทนต่อเบี /ยประกันภัยรับรวมทุกช่องทาง ซึ4งเมื4อ
เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปีก่อนจะพบว่าสดัส่วนเบี /ยประกนัช่องทางธนาคารดงักล่าวลดลง โดยในปี 
2558 บริษัทมีสดัส่วนเบี /ยประกนัภยัชอ่งทางธนาคาร และเบี /ยประกนัภยัช่องทางตวัแทนตอ่เบี /ยประกนัภยั
รับรวมอยูที่4ร้อยละ 77 และ ร้อยละ 20 ตามลําดบั 

ตารางที* 2: เบี /ยประกนัภยัรับปีแรกแยกตามชอ่งทาง 

 
ตารางที* 3: เบี /ยประกนัภยัรับรวมแยกตามช่องทาง 

 
ตารางที* 4: อตัราสว่นเบี /ยประกนัภยัแตล่ะชอ่งทางตอ่เบี /ยประกนัภยัรับรวม 

 

2559 2558  / ลดลง 

ช่องทางธนาคาร 1,797.70    1,636.41    10%

ช่องทางตวัแทน 402.95       346.06       16%

ช่องทางอื4นๆ 215.89       125.47       72%

รวม 2,416.55   2,107.94   15%

อัตราการเพิ*มขึ Fนไตรมาส 1

2559 2558  / ลดลง 

ช่องทางธนาคาร 9,551.03    12,276.26  -22%

ช่องทางตวัแทน 3,198.89    3,236.78    -1%

ช่องทางอื4นๆ 662.16       508.39       30%

รวม 13,412.08 16,021.43 -16%

อัตราการเพิ*มขึ Fนไตรมาส 1

2559 2558

ช่องทางธนาคาร 71% 77%

ช่องทางตวัแทน 24% 20%

ช่องทางอื4นๆ 5% 3%

รวม 100% 100%

ไตรมาส 1



 

 

คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจาํไตรมาส 1 ปี 2559 

4 

12 พฤษภาคม 2559 

รายได้จากการลงทนุ 

ในไตรมาสที4 1 ปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 2,716 ล้านบาท มีกําไรจากเงินลงทุน
จํานวน 624 ล้านบาท และขาดทนุจากการปรับมลูคา่ยตุิธรรมจํานวน 69 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกนั
ของปีก่อนหน้าจํานวน 251 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 โดยในไตรมาส1ปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการลงทุน
สทุธิ 2,511 ล้านบาท มีกําไรจากเงินลงทนุจํานวน 1,016 ล้านบาท และขาดทนุจากการปรับมลูคา่ยตุิธรรม
จํานวน 5 ล้านบาท 

โดยหลกัเป็นการลดลงของกําไรจากเงินลงทนุเนื4องจากไตรมาสที4 1 ปี 2558 มีการขายเงินลงทนุใน
หุ้นสามญัเป็นสว่นใหญ่ ในขณะที4ไตรมาสที4 1 ปี 2559 สภาวะตลาดทนุซบเซาจงึไม่มีการขายเพื4อทํากําไร
จากเงินลงทนุ  

เมื4อพิจารณาถึงอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน พบว่าอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงจาก
ร้อยละ 6.62 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 5.48 ในปี 2559 และเมื4อพิจารณาอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน
โดยรวมผลกําไรขาดทนุจากการปรับมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุเผื4อขาย ซึ4งประกอบด้วยเงินลงทนุในหุ้น
ทนุและตราสารหนี /ภาคเอกชนด้วยนั /น พบว่าอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุจะเป็นร้อยละ 4.99 และร้อย
ละ 13.75 ในปี 2558 และ 2559 ตามลําดบั 

คา่ใช้จา่ย 

1. คา่ใช้จา่ยการรับประกนัภยัของไตรมาสที4 1 ปี 2559 เพิ4มขึ /นจากปี 2558 ร้อยละ 36 หรือ 6,520 
ล้านบาท โดยเพิ4มขึ /นจาก 17,891 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 24,411 ล้านบาทในปี 2559 

1) รายการ “สํารองประกันภัยสําหรับสญัญาประกนัภัยระยะยาวเพิ4ม” ซึ4งเพิ4มขึ /นร้อยละ 47
ตามภาระผูกพันตามกรมธรรม์ที4เพิ4มขึ /นตามจํานวนสัญญาและเบี /ยประกันรับสะสมที4
เพิ4มขึ /น ทั /งนี /ยังมีผลกระทบจากการปรับลดของดอกเบี /ยในงวดปัจจุบนัที4ปรับลดลงเมื4อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 อัตราส่วนเงินสํารองประกันชีวิต (ก่อน LAT reserve2) 
ตอ่เบี /ยประกนัภยัรับสทุธิของปี 2559 อยู่ที4อตัราร้อยละ 58 และปี 2558 อยู่ที4อตัราร้อยละ 
69 

2) ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และคา่สินไหมทดแทนเพิ4มขึ /นร้อยละ 14 ทั /งนี /แบง่เป็นการ
เพิ4มขึ /นของผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ที4เพิ4มขึ /นจํานวน 664 ล้านบาท หรือร้อยละ 15
ซึ4งส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ4มขึ /นของคา่เวนคืนกรมธรรม์ที4เพิ4มขึ /น 454 ล้านบาทหรือร้อยละ 

                                                           
2LAT reserve คือสาํรองเพิ4มเติมในกรณีที4สาํรองประกนัชีวิตที4บนัทกึในงบการเงินตํ4ากว่าสาํรองประกนัชีวิตที4ใช้ในการทดสอบความพอเพียงของหนี /สนิ 
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34 นอกจากนี /ยงัเป็นการเพิ4มขึ /นของคา่สินไหมทดแทนและคา่ใช้จ่ายในการจดัการสินไหม
จํานวน 16 ล้านบาทหรือร้อยละ 5 

3) คา่จ้างและค่าบําเหน็จเพิ4มขึ /น 86 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 จาก 840 ล้านบาทในปี 2558 
เป็น 926 ล้านบาทในปี 2559 ซึ4งส่วนใหญ่ เป็นผลกระทบจากการเพิ4มขึ /นของเบี /ย
ประกนัภยัรับปีแรกในชว่งเวลาเดียวกนัที4เพิ4มขึ /นร้อยละ 15 แตเ่ป็นการเพิ4มขึ /นในอตัราที4ตํ4า
กว่าอตัราการเพิ4มขึ /นของเบี /ยประกันภัยรับปีแรก เนื4องจากแบบประกนัที4ได้รับความนิยม
ในไตรมาส 1 ปี 2559 เป็นแบบความคุ้มครองระยะสั /นซึ4งมีอตัราคา่ตอบแทนที4ตํ4ากวา่แบบ
ความคุ้มครองระยะยาว 

2. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานไตรมาสที4 1 ปี 2559 เติบโตขึ /นร้อยละ 19 หรือ 85 ล้านบาท จาก 
454 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 539 ล้านบาทในปี 2559โดยเมื4อพิจารณาค่าใช้จ่ายดําเนินงาน บริษัทมี
ค่าใช้จ่ายหลักที4เพิ4มขึ /นคือภาษีธุรกิจเฉพาะจากการกําไรจากการขายเงินลงทุนที4เพิ4มขึ /นร้อยละ 146
นอกจากนี /ยงัมีค่าใช้จ่ายเกี4ยวกับอาคาร สถานที4เพื4อปรับปรุงภาพลกัษณ์ของบริษัทให้ทนัสมยั และเป็นที4
จดจําของลกูค้ารองรับการขยายงานของบริษัท 

กําไรสําหรับงวดสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัทมีขาดทนุสําหรับไตรมาสที4 1 ปี 2559 ที4 6,888 ล้านบาทลดลงจากกําไรสําหรับไตรมาสที4 1 ปี 
2558 ที4 767 ล้านบาท จํานวน 7,655 ล้านบาท หรือร้อยละ 999 เนื4องจากเบี /ยประกนัภยัรับสทุธิลดลงร้อย
ละ 18 ในขณะที4คา่ใช้จ่ายในการรับประกนัภยัในส่วนของสํารองประกนัภยัสําหรับสญัญาประกนัภยัระยะ
ยาวที4เพิ4มขึ /นถึงร้อยละ 47จากการตั /ง LAT reserve จํานวน 10,380 ล้านบาทในไตรมาสที4 1 ปี 2559 ทั /งนี / 
ถ้าหากบริษัทเปลี4ยนวิธีการบญัชีตามแนวปฏิบตัิทางการบญัชี เรื4อง การกําหนดให้เครื4องมือทางการเงิน
เป็นเครื4องมือทางการเงินที4แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน โดยบนัทึกสํารองประกัน
ชีวิตระยะยาวด้วยวิธี GPV และเงินลงทนุที4จะถือจนครบกําหนดเป็นมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกําไรหรือ
ขาดทนุนั /น จะทําให้บริษัทมีกําไรในไตรมาสที4 1 ปี 2559 นี /จํานวน 2,735 ล้านบาท 

กําไรสําหรับงวดสําหรับงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมมีขาดทุนสําหรับไตรมาสที4 1 ปี 2559 ที4 6,888 ล้านบาทลดลงจากกําไรสําหรับไตร
มาสที4 1 ปี 2558 ที4กําไร 765 ล้านบาท จํานวน 7,653 ล้านบาท หรือร้อยละ 1,000 จากสาเหตทีุ4กล่าวใน
ส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ และรวมผลกําไรสําหรับไตรมาสที4 1 ปี 2559 จํานวน 0.1 ล้านบาท จาก
บริษัท บีแอลเอ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จํากดั (“BLAIB”) ซึ4งมีสดัสว่นการถือหุ้นเป็นร้อยละ 99 
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สรุปฐานะการเงนิ 

ตารางที* 5: สรุปฐานะการเงิน 

 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของบริษัทมีอัตราการเติบโตเพิ4มขึ /นจาก ณ วันที4 31 ธันวาคม 2558 ร้อยละ 7 โดย
รายการสําคัญที4มีอัตราการเติบโตสูงคือรายการสินทรัพย์ลงทุนเพิ4มขึ /นร้อยละ 6 ทั /งนี /เนื4องมาจากการ
เติบโตของเงินสํารองปี 2559 ที4 เติบโตร้อยละ 9 จาก 207,308 ล้านบาทณ 31 ธันวาคม 2558 เป็น 
225,157 ล้านบาท ณ 31มีนาคม 2559 

  

ฐานะการเงิน 1

หน่วย : ล้านบาท %

สินทรพัย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,468 2% 7,088 3% (1,620)          -23%

เบี /ยค้างรบั 3,081 1% 1,717 1% 1,364           79%

สินทรพัย์ลงทุน 247,257 93% 233,726 94% 13,531         6%

ที4ดิน อาคารและอุปกรณ์ 624 0% 592 0% 32                5%

สินทรพัย์อื4น 9,890 4% 6,455 3% 3,435           53%

รวมสินทรัพย์ 266,319 100% 249,577 100% 16,742       7%

หนี /สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

สํารองประกนัชีวิต 225,157 85% 207,308 83% 17,848         9%

หนี /สินจากสัญญาประกนัภยั 9,815 4% 9,543 4% 272              3%

หนี /สินอื4น 7,087 3% 5,728 2% 1,359           24%

รวมหนี Fสิน 242,059 91% 222,579 89% 19,480       9%

ส่วนของผู้ถือหุ้น 24,261 9% 26,998 11% (2,738)        -10%

รวมหนี Fสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 266,319 100% 249,577 100% 16,742       7%

ณ 31 มี.ค. 59 ณ 31 ธ.ค. 58 เปลี*ยนแปลง



 

 

คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจาํไตรมาส 1 ปี 2559 

7 

12 พฤษภาคม 2559 

หนี /สิน 

หนี /สินรวมเพิ4มขึ /นร้อยละ 9 จากณ วนัที4 31 ธันวาคม 2558 โดยการเพิ4มขึ /นของเงินสํารองประกัน
ชีวิตร้อยละ 9 จํานวน 17,848 ล้านบาทตามที4กล่าวในส่วนผลการดําเนินงาน ในส่วนของหนี /สินอื4นเพิ4มขึ /น
จํานวน 1,359 ล้านบาทจากภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ4มขึ /น 1,605 ล้านบาท จากรายการบวกกลบัของสํารองที4
เพิ4มสงูขึ /น แต่อย่างไรก็ตามหนี /สินจากสญัญาซื /อขายเงินตราตา่งประเทศลดลง 508 ล้านบาท จากความ
ผนัผวนของอตัราแลกเปลี4ยน 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 

สําหรับส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลง 2,738 ล้านบาท จาก ณ วนัที4 31 ธันวาคม 2558 ที4 26,998 ล้านบาท
ลดลงเป็น 24,261 ล้านบาทณ วนัที4 31 มีนาคม 2559 จากสาเหตหุลกัมาจากผลขาดทุนการดําเนินงาน
จํานวน 6,888 ล้านบาทของไตรมาสที4 1 ปี 2559 และผลกําไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผื4อขาย-สทุธิจาก
ภาษีเงินได้ จํานวน 4,125 ล้านบาท 

กระแสเงนิสด 

ตารางที* 6: กระแสเงินสด 

 

 

หน่วย : ล้านบาท

สําหรับปี

แหล่งที4มาของเงิน

กิจกรรมการจดัหาเงิน 21 -1% 1,205 -22% (1,184)

เงินสดสุทธิได้มา 21 -1% 1,205 -22% (1,184)

แหล่งที4ใช้ไปของเงิน

กิจกรรมลงทุน (158) 11% (83) 2% (75)

จากการดําเนินงาน (1,483) 100% (5,424) 100% 3,941 

เงินสดสุทธิใช้ไป (1,641) 111% (5,507) 102% 3,866 

กระแสเงินสดเพิ*มขึ Fน (ลดลง) สุทธิ (1,620) 109% (4,302) 79% 2,682 

เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วนัต้นงวด 7,088 -478% 5,703 -105% 1,384 

เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันสิ Fนงวด 5,468 -369% 1,401 -26% 4,066 

1/2559 1/2558 เปลี*ยนแปลง

กระแสเงินสด
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 วนัที4 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 5,468 ล้านบาท ลดลง
1,620 ล้านบาท หรือร้อยละ 23 เมื4อเปรียบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2558 ซึ4งมีเงินสดและรายการ
เทียบเทา่เงินสดจํานวน 7,088 ล้านบาท  

กระแสเงินสดสําหรับ ไตรมาสที4 1 ปี 2559 มีแหลง่ใช้ไปของเงินจํานวน 1,641 ล้านบาท โดยหลกัมา
จากการดําเนินงานจากเบี /ยประกันภัยรับสุทธิจํานวน 12,140 ล้านบาทในปี 2559 ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปี 2558 ที4 1,778 ล้านบาท ดอกเบี /ยรับและเงินปันผลและรายได้จากการลงทุนอื4นเพิ4มขึ /นจากช่วง
เดียวกนัของปี 2558 จํานวน 6,763 ล้านบาท  ในขณะที4เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกนัภัยที4เกิดขึ /นระหว่าง
งวดและค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงเพิ4มขึ /น 936 ล้านบาทจาก 5,504 ล้านบาทในปี 
2558 เป็น 6,504 ล้านบาทในปี 2559 รวมทั /งเกิดจากการบริหารจดัการเงินลงทนุในหลกัทรัพย์และเงินฝาก
สถาบนัการเงินที4เพิ4มขึ /นจากปีที4แล้วจํานวน 162 ล้านบาท  

 สําหรับแหล่งใช้ไปที4เกิดจากกิจกรรมลงทุนซึ4งเป็นกิจกรรมหลกัคือจ่ายเงินลงทนุในBangkok Life 
Assurance (Cambodia) Plc. ซึ4งเป็นบริษัทที4จดทะเบียนในประเทศกมัพชูาจํานวน 108 ล้านบาท 

 สําหรับแหลง่ที4มาเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินลดลงเนื4องมาจากปี 2558 บริษัทมีเงินสดรับจากการ
ขายหลกัทรัพย์โดยมีสญัญาซื /อคืนจํานวน 1,100 ล้านบาท 

อัตราส่วนทางการเงนิที*สาํคัญ 

ตารางที* 7: อตัราสว่นทางการเงิน3 

 

 

                                                           
3สูตรการคํานวณ:  

อตัรากําไรสทุธิ    = กําไรสทุธิ / รายได้รวม 
อตัราสว่นกําไรก่อนภาษีเงินได้ต่อเบี /ยประกนัภยัรับสทุธิ = กําไรก่อนภาษีเงินได้ / เบี /ยประกนัภยัรับสทุธิ 
อตัราสว่นกําไรสทุธิต่อเบี /ยประกนัภยัรับสทุธิ  = กําไรสทุธิ / เบี /ยประกนัภยัรับสทุธิ 
อตัราสว่นเงินสาํรองต่อเบี /ยประกนัภยัรับสทุธิ   = เงินสาํรองประกนัชีวิตเพิ4มจากปีก่อน / เบี /ยประกนัภยัรับสทุธิ 

อัตราส่วนทางการเงินที*สําคัญ

1/2559 1/2558 2558 2557

อตัรากําไรสุทธิ -42% 4% 8% 4%

อตัราส่วนกําไรก่อนภาษีเงินได้ต่อเบี /ยประกนัภยัรบัสุทธิ -67% 6% 11% 6%

อตัราส่วนกําไรสุทธิต่อเบี /ยประกนัภยัรบัสุทธิ -53% 5% 9% 5%

อตัราส่วนเงินสํารองต่อเบี /ยประกนัภยัรบัสุทธิ 138% 77% 68% 80%

รายไตรมาส รายปี
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ความเพียงพอของเงนิกองทุนตามระดับความเสี*ยง (Risk-Based Capital: RBC) 

บริษัทมีอตัราสว่นเงินกองทนุตอ่เงินกองทนุที4ต้องดํารงตามกฎหมาย ณ วนัที4 31มีนาคม 2559 ที4ร้อย
ละ 3294 ซึ4งเพิ4มขึ /นจากอตัราเงินกองทนุที4ต้องดํารงตามกฎหมาย ณ วนัที4 31 ธนัวาคม 2558 ที4ร้อยละ 309 
และเป็นอัตราที4สูงกว่าอตัราที4กําหนดโดยสํานกังานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (“คปภ.”) ที4ร้อยละ 140 

ภาพรวมธุรกิจ 

เบี /ยประกันชีวิตรับรวม ณ สิ /นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีจํานวนเท่ากับ 89,742 ล้านบาท5มีอตัรา
การเติบโตเพิ4มขึ /นจากระยะเดียวกันของปีก่อนที4 ร้อยละ 5.37 โดยแยกเป็นเบี /ยประกันชีวิตรับรายใหม่
จํานวน 25,517ล้านบาท อตัราการเติบโตเพิ4มขึ /นร้อยละ4 และเบี /ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจํานวน 64,225
ล้านบาท อตัราการเติบโตเพิ4มขึ /นร้อยละ 5.93 โดยข้อมูลบริษัทที4มีส่วนแบ่งการตลาดด้านเบี /ยรับสูงสุด 5 
อนัดบัแรก มีดงันี / 

ตารางที* 8: ข้อมลูสว่นแบง่การตลาด 

 

กําไรของภาคอุตสาหกรรมสําหรับปี 25596 (ข้อมูลตั /งแต่เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพนัธ์ 2559) 
ชอ่งทางธนาคารยงัคงเป็นช่องทางการขายที4มีสดัส่วนการขายที4เติบโตอย่างตอ่เนื4อง โดยข้อมลูตั /งแตเ่ดือน
มกราคม –กุมภาพันธ์ 2559 พบว่าธุรกิจมีเบี /ยประกันภัยรับรวมในช่องทางธนาคารเพิ4มสูงขึ /นร้อยละ 10 
เมื4อเปรียบเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อน และเมื4อคํานวณเบี /ยประกนัชอ่งทางธนาคารเป็นสดัสว่นของเบี /ย
ประกนัภยัรับรวมทกุช่องทางคดิเป็นร้อยละ 46 เป็นสดัส่วนเดียวกนักบัปี 2558 ในส่วนของชอ่งทางตวัแทน
ขยายตวัเพิ4มขึ /นโดยมีเบี /ยประกันภัยรับรวมเพิ4มขึ /นร้อยละ 9 และมีสดัส่วนเบี /ยประกันภัยรับรวมช่องทาง
ตวัแทนตอ่เบี /ยประกนัภยัรับรวมทกุชอ่งทางคดิเป็นร้อยละ 47 ในปี 2559 ซึ4งเทา่กบัสดัสว่นในปี 2558 
                                                           
4เป็นอตัราสว่นที4ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัช ี
5ข้อมลูการจากสมาคมประกนัชีวิตไทย 
6ข้อมลูการจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

อนัดบั บริษัท เบี /ยปีแรก เบี /ยปีต่อ เบี /ยรบั ส่วนแบ่งตลาด

1 เอไอเอ 4,024.90      13,617.42    17,642.32    19.66%

2 เมืองไทยประกนัชีวิต 6,177.33      10,484.62    16,661.95    18.57%

3 ไทยประกนัชีวิต 2,697.56      8,634.35      11,331.91    12.63%

4 กรุงเทพประกนัชีวิต 1,716.79      8,135.54      9,852.32      10.98%

5 ไทยพาณิชย์ประกนัชีวิต 2,090.80      6,063.95      8,154.75      9.09%
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เหตุการณ์สาํคัญ 

การใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิรุ่นที4 2 

ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิรุ่นที4 2 ใช้สิทธิซื /อหุ้นสามญัของบริษัทจํานวน 0.6 ล้านหน่วย ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 

25.00 บาท คิดเป็นจํานวน 21.1 ล้านบาท โดยบริษัทได้บนัทึกโอนสํารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้น

เป็นเกณฑ์เป็นสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัจากการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิรุ่นที4 2 จํานวน 12 ล้านบาท 

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย (Bangkok Life Assurance (Cambodia) Plc.) 

ในปี 2559บริษัทได้เข้ารวมลงทุนในBangkok Life Assurance (Cambodia) Plc. ซึ4งเป็นบริษัทที4จด

ทะเบียนในประเทศกมัพชูา ดําเนินธุรกิจหลกัด้านการรับประกนัชีวิต บริษัทมีสดัส่วนการรวมลงทนุร้อยละ 

52 ขณะนี /บริษัทยอ่ยดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการดําเนินการขอใบอนญุาตประกอบธุรกิจในประเทศกมัพชูา 

ผลกระทบของมาตรฐานบญัชีใหม ่

บริษัทได้จดัประเภทรายการบางรายการในงบการเงินใหม่ เพื4อให้สอดคล้องกบัการบงัคบัใช้ของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัที4 4 เรื4อง สญัญาประกนัภยั และตามรูปแบบงบการเงินที4กําหนดโดยประกาศ

คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยลงวันที4 4 มีนาคม 2559 ที4มีผลบงัคบัใช้

ตั /งแต่วันที4 1 มกราคม 2559 ซึ4งข้อกําหนดที4สําคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี / คือการจัด

ประเภทสัญญาประกันภัย ทั /งนี / บริษัทได้ทําการจัดประเภทสัญญาและพบว่าแบบประกันของบริษัท

ทั /งหมดจดัประเภทเป็นสญัญาประกันภัย ไม่มีแบบประกันที4ถูกจดัเป็นประเภทสญัญาลงทุน และการจดั

ประเภทดงักลา่วนี /ไมมี่ผลกระทบตอ่กําไรหรือสว่นของเจ้าของตามที4ได้รายงานไว้ 

  


