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ข้อมูลผลการดาํเนินงานที*สาํคัญ 

ตารางที* 1: สรุปผลการดําเนินงาน 

 

เบี ,ยประกันภัยรับ 

ในไตรมาสที" 1 ปี 2560 บริษัทมีอตัราการเติบโตของเบี (ยประกันภัยรับสุทธิลดลงที"ร้อยละ 2 โดยมี

เบี (ยประกนัภยัรับสทุธิจํานวน 12,540 ล้านบาท ซึ"งเกิดจากผลของการลดลงของเบี (ยประกนัรับปีตอ่ไปเป็น

สําคญั 

ในไตรมาสที" 1 ปี 2560 มีเบี (ยประกันรับปีแรกเพิ"มขึ (นร้อยละ 5 โดยมีเบี (ยประกันภัยปีแรกจํานวน 

2,533 ล้านบาท ในขณะที"ไตรมาสที" 1 ปี  2559 บริษัทมีเบี (ยประกนัภยัปีแรกจํานวน 2,417 ล้านบาท โดย

ในไตรมาสที" 1 ปี 2560 แบบประกันที"ได้รับความนิยมช่องทางธนาคารเป็นแบบประกันสะสมทรัพย์ระยะ

กลางและแบบตลอดชีพ ในขณะที"แบบประกนัช่องทางตวัแทนที"ได้รับความนิยมเป็นแบบสะสมทรัพย์ระยะ

สั (นและแบบสะสมทรัพย์ระยะกลาง เมื"อพิจารณาในส่วนของเบี (ยประกนัภยัรับปีตอ่ไปมีอตัราเติบโตในไตร

มาสที" 1 ปี 2560 ลดลงที"ร้อยละ 3 เนื"องจากว่ามีแบบประกนัที"ครบกําหนดชําระเบี (ยในปี 2559 จึงส่งผลให้

เบี (ยประกนัรับปีตอ่ไปในปี 2560 ลดลง 

งบกําไรขาดทุน  

หน่วย : ล้านบาท %YoY

รายได้

เบี (ยประกนัภยัรบัสุทธิ(1) 12,540 100% 12,856 100% -2%

รายได้จากการลงทุนรวมทั (งหมด(2) 2,915 23% 3,115 24% -6%

รายได้อื"น 149 1% 134 1% 11%

รวมรายได้ 15,604 124% 16,105 125% -3%

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายการรบัประกนัภยั (14,154) -113% (24,410) -190% -42%

ค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน (396) -3% (384) -3% 3%

รวมค่าใช้จ่าย (14,550) -116% (24,794) -193% -41%

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 1,054 8% (8,689) -68% 112%

ภาษี (126) -1% 1,801 14% -107%

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 928 7% (6,888) -54% 113%
(1) เบี (ยประกันภัยรับสทุธิ = เบี (ยประกันภัยรับปีแรก + เบี (ยประกันภัยรับปีต่อไป- เบี (ยประกันต่อ ± สาํรองเบี (ยประกันภัยที"ยงัไม่ถือเป็นรายได้

(2) รายได้จากการลงทุนรวมทั (งหมด = รายได้จากการลงทุนสทุธ+ิกําไรจากเงินลงทุน+กําไรจากการปรับมูลค่ายตุิธรรม

รายไตรมาส

1/2560 1/2559
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ช่องทางการจดัจําหน่ายหลกัของบริษัทในไตรมาสที" 1 ปี 2560 เป็นการขายผ่านช่องทางธนาคาร

โดยมีเบี (ยประกนัภยัรับรวมช่องทางธนาคารตอ่เบี (ยประกนัภยัรับรวมคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 68 และสดัส่วน

เบี (ยประกนัภยัรับรวมชอ่งทางตวัแทนตอ่เบี (ยประกนัภยัรับรวมทกุชอ่งทางร้อยละ 26 ซึ"งเมื"อเปรียบเทียบกบั

ชว่งเดียวกนักบัปีก่อนจะพบวา่การขายผา่นชอ่งทางธนาคารมีสดัสว่นลดลง โดยในปี 2559 บริษัทมีสดัสว่น

เบี (ยประกนัภยัชอ่งทางธนาคาร และเบี (ยประกนัภยัช่องทางตวัแทนตอ่เบี (ยประกนัภยัรับรวมอยู่ที"ร้อยละ 71 

และ ร้อยละ 24 ตามลําดบั 

ตารางที* 2: เบี (ยประกนัภยัรับปีแรกแยกตามชอ่งทาง 

 
ตารางที* 3: เบี (ยประกนัภยัรับรวมแยกตามช่องทาง 

 
ตารางที* 4: อตัราสว่นเบี (ยประกนัภยัแตล่ะชอ่งทางตอ่เบี (ยประกนัภยัรับรวม 

 

ไตรมาสที* 1 ไตรมาสที* 1

ช่องทางธนาคาร 1,634 1,790 -9%

ช่องทางตวัแทน 642 403 59%

ช่องทางอื"นๆ 257 224 15%

รวม 2,533 2,417 5%

2560 2559 อัตราการ

เพิ*มขึ ,น / ลดลง

2560 2559 อัตราการ

ไตรมาสที* 1 ไตรมาสที* 1

ช่องทางธนาคาร 8,940 9,544 -6%

ช่องทางตวัแทน 3,460 3,199 8%

ช่องทางอื"นๆ 747 670 12%

รวม 13,148 13,412 -2%

ไตรมาสที* 1 ไตรมาสที* 1

ช่องทางธนาคาร 68% 71%

ช่องทางตวัแทน 26% 24%

ช่องทางอื"นๆ 6% 5%

รวม 100% 100%

2560 2559
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รายได้จากการลงทุน 

ตารางที* 5: รายได้จากการลงทนุ ผลกําไรจากการขายเงินลงทนุและผลขาดทนุจากการปรับมลูคา่ยตุธิรรม 

 
ในไตรมาสที" 1 ปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการลงทนุสทุธิ 2,803 ล้านบาท มีผลกําไรจากการขายเงิน

ลงทุนจํานวน 204 ล้านบาท และขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมจํานวน 92 ล้านบาท รวมเป็นรายได้ 

2,915 ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้าจํานวน 200 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 

เมื"อพิจารณาถึงอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน พบว่าอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงจาก

ร้อยละ 5.48 ในไตรมาสที" 1 ปี 2559 เป็นร้อยละ 4.47 ในไตรมาสที" 1 ปี 2560 และเมื"อพิจารณาอัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยรวมผลกําไรขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื"อขาย ซึ"ง

ประกอบด้วยเงินลงทนุในหุ้นทนุและตราสารหนี (ด้วยนั (น พบว่าอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุจะเป็นร้อย

ละ 13.75 และร้อยละ 4.85 ในไตรมาสที" 1 ปี 2559 และ 2560 ตามลําดบั 

ค่าใช้จ่าย 

การเปลี"ยนแปลงคา่ใช้จา่ยที"สําคญัในระหวา่งไตรมาสที" 1 ปี 2560 และ 2559 สรุปได้ดงันี ( 

1. คา่ใช้จา่ยการรับประกนัภยัของไตรมาสที" 1 ปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 42 หรือ 10,256 

ล้านบาท โดยลดลงจาก 24,410 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 14,154 ล้านบาทในปี 2560 

1) รายการ “สํารองประกันภัยสําหรับสญัญาประกันภัยระยะยาวเพิ"มขึ (นจากงวดก่อน” ซึ"ง

ลดลงร้อยละ 58 หรือ 10,283 ล้านบาท จาก 17,848 ล้านบาทในไตรมาสที" 1 ปี 2559 

เป็น 7,565 ล้านบาท เนื"องจากในไตรมาสที" 1 ปี 2559 บริษัทมีภาระในการตั (งสํารองพิเศษ

จํานวน 10,380 ล้านบาท ในขณะที"ไตรมาสที" 1 ปี 2560 บริษัทไม่มีภาระการตั (งเงินสํารอง

ดงักลา่ว  

 

หน่วย : ล้านบาท %YoY

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 2,803 2,560 242 9%

ผลกําไรจากเงินลงทุน 204 624 (420) -67%

ผลขาดทุนจากการปรบัมูลค่ายุติธรรม (92) (69) (23) 33%

รวม 2,915 3,115 (200) -6%

1/2560 1/2559 เพิ*ม(ลด)

รายไตรมาส
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2) ผลประโยชน์จา่ยตามกรมธรรม์และคา่สินไหมทดแทนเพิ"มขึ (นร้อยละ 2.5 ทั (งนี (แบง่เป็นการ 

• เพิ"มขึ (นของผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ที"เพิ"มขึ (นจํานวน 114 ล้านบาท หรือร้อยละ 

4 ซึ"งส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ"มขึ (นของเงินจ่ายตามกรมธรรม์จํานวน 323 ล้านบาทหรือ

ร้อยละ 15 ซึ"งเป็นไปตามการเพิ"มขึ (นของขนาดธุรกิจ 

• การเพิ"มขึ (นของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการสินไหมจํานวน 25 ล้าน

บาทหรือร้อยละ 1  

3) คา่จ้างและคา่บําเหน็จลดลง 93 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 จาก 926 ล้านบาทในไตรมาสที" 

1 ปี 2559 เป็น 833 ล้านบาทในไตรมาสที" 1 ปี 2560 เนื"องจากในไตรมาสที" 1 ปี 2560 

แบบประกันสะสมทรัพย์ระยะสั (นช่องทางตัวแทนที"ได้รับความนิยมมีอัตราการจ่าย

คา่ตอบแทนตํ"า 

2. คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 1 ปี 2560 เพิ"มขึ (นร้อยละ 3 หรือ 12 ล้านบาท จาก 
384 ล้านบาทในไตรมาสที"  1 ปี 2559 เป็น 396 ล้านบาทในไตรมาสที"  1 ปี 2560 โดยเมื"อพิจารณา
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน บริษัทมีค่าใช้จ่ายหลกัที"เพิ"มขึ (นคือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรซึ"งเพิ"มขึ (นร้อยละ 6 และ
คา่ธรรมเนียมธนาคารที"เพิ"มขึ (นเนื"องจากผู้ เอาประกนันิยมชําระผา่นบตัรเครดติเพิ"มมากขึ (น  

กาํไรสาํหรับงวดสาํหรับงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับไตรมาสที" 1 ปี 2560 ที" 928 ล้านบาทเพิ"มขึ (นจากไตรมาสที" 1 ปี 2559 ที"

ขาดทุนสทุธิ 6,888 ล้านบาท จํานวน 7,816 ล้านบาท เนื"องจากไตรมาสที" 1 ปี 2559 บริษัทมีภาระต้องตั (ง

เงินสํารองพิเศษ (LAT Reserve) เพิ"มขึ (นจํานวนถึง 10,380 ล้านบาท และสะท้อนเป็นค่าใช้จ่ายอยู่ในงบ

กําไรขาดทนุของบริษัท ในขณะที"ไตรมาสที" 1 ปี 2560 บริษัทไมมี่ภาระในการตั (งสํารองพิเศษดงักลา่ว 

กาํไรสาํหรับงวดสาํหรับงบการเงนิรวม 

งบการเงินรวมมีกําไรสําหรับไตรมาสที" 1 ปี 2560 ที" 922 ล้านบาทเพิ"มขึ (นจากขาดทุนสําหรับไตร

มาสที" 1 ปี 2559 ที" 6,888 ล้านบาท จํานวน 7,810 ล้านบาท หรือร้อยละ 113 จากสาเหตทีุ"กล่าวในส่วน

ของงบการเงินเฉพาะกิจการ และเนื"องจากรวมผลขาดทนุของบริษัทย่อยเข้ามา จากบริษัท บีแอลเอ อินชวั

รันส์ โบรกเกอร์ จํากัด (“BLAIB”) ซึ"งมีสัดส่วนการถือหุ้ นเป็นร้อยละ 99 และ Bangkok Life Assurance 

(Cambodia) Plc. ซึ"งมีสดัสว่นการถือหุ้นเป็นร้อยละ 52 ตามลําดบั 
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สรุปฐานะการเงนิ 

ตารางที* 6: สรุปฐานะการเงิน 

 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของบริษัทมีอัตราการเติบโตเพิ"มขึ (นจาก ณ วันที" 31 ธันวาคม 2559 ร้อยละ 3 ส่วน

ใหญ่เกิดจากสินทรัพย์ลงทนุซึ"งเพิ"มขึ (นจํานวน 5,221 ล้านบาท  

หนี ,สิน 

หนี (สินรวมเพิ"มขึ (นร้อยละ 3 จาก ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2559 ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสํารองประกนัชีวิต

ซึ"งเพิ"มขึ (นจํานวน 7,565 ล้านบาท จากการตั (งสํารองสําหรับกรมธรรม์ที"มีผลบงัคบัเพิ"มขึ (นตามระยะเวลา

รับประกนัและเพิ"มขึ (นจากกรมธรรม์ที"รับเข้ามาใหมใ่นระหวา่งงวด 

 

ฐานะการเงิน 1

หน่วย : ล้านบาท %

สินทรพัย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 14,737 5% 13,021 5% 1,716 13%

เบี (ยค้างรบั 3,035 1% 2,200 1% 835 38%

รายได้จาการลงทุนค้างรบั 2,860 1% 2,053 1% 806 39%

สินทรพัย์ลงทุน 264,582 91% 259,361 92% 5,221 2%

ที"ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,252 0% 1,192 0% 60 5%

สินทรพัย์อื"น 4,438 2% 4,532 2% (94) -2%

รวมสินทรัพย์ 290,904 100% 282,359 100% 8,545 3%

หนี (สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

สํารองประกนัชีวิต 240,978 83% 233,412 83% 7,565 3%

หนี (สินจากสัญญาประกนัภยัอื"น 10,072 3% 9,686 3% 386 4%

หนี (สินอื"น 5,029 2% 5,919 2% (890) -15%

รวมหนี ,สิน 256,079 88% 249,018 88% 7,061 3%

ส่วนของผู้ถือหุ้น 34,825 12% 33,341 12% 1,484 4%

รวมหนี ,สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 290,904 100% 282,359 100% 8,545 3%

ณ 31 มี.ค. 60 ณ 31 ธ.ค. 59 เปลี*ยนแปลง
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ"มขึ (น 1,484 ล้านบาท จาก 33,341 ล้านบาท ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2559 

เป็น 34,825 ล้านบาท ณ วันที" 31 มีนาคม 2560 สาเหตุหลักมาจากผลกําไรจากการดําเนินงานจํานวน 

928 ล้านบาท และผลกําไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผื"อขาย-สทุธิจากภาษีเงินได้ จํานวน 534 ล้านบาท  

กระแสเงนิสด 

ตารางที* 7: กระแสเงินสด 

 

วนัที" 31 มีนาคม 2560 และ 2559 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 14,737 ล้าน

บาท และ 5,468 ล้านบาท โดยเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที"เพิ"มขึ (นระหว่างงวดจํานวน 13,021 

ล้านบาท และ 7,088 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ"งจะเห็นได้ว่า ณ สิ (นไตรมาสที" 1 ปี 2560 บริษัทมีเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดจํานวนที"สูงกว่า ณ สิ (นไตรมาสที"  1 ปี 2559 จํานวนมาก เนื"องจากอัตรา

ผลตอบแทนพนัธบตัรของรัฐบาลอยู่ในระดบัตํ"ามากเป็นประวตัิการณ์ อีกทั (งอุปทานของตราสารหนี (อื"นมี

จํากดั ทําให้ในปี 2560 บริษัทลงทนุในเงินลงทนุระยะสั (นมากขึ (น เพื"อรอโอกาสที"เหมาะสมในการลงทนุ 

กระแสเงินสดสําหรับไตรมาสที" 1 ปี 2560 มีแหล่งได้มาของกิจกรรมการดําเนินงานจํานวน 1,776 

ล้านบาท ในขณะที"ไตรมาสที" 1 ปี 2559 มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 1,483 ทั (งนี (เกิด

จาก 

หน่วย : ล้านบาท

สําหรับปี เปลี*ยนแปลง

แหล่งที"มา(ใช้ไป)ของเงิน

กิจกรรมดาํเนินงาน 1,776 (1,483) 3,259 -220%

กิจกรรมลงทุน (81) (158) 78 -49%

กิจกรรมการจดัหาเงิน 21 21 0 0%

กระแสเงินสดเพิ*มขึ ,น (ลดลง) สุทธิ 1,716 (1,620) 3,336 -206%

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

เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันสิ ,นงวด 14,737 5,468 9,270 170%

กระแสเงินสด

2560 2559
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1) เบี (ยประกนัภยัรับสทุธิจํานวน 12,367 ล้านบาทในปี 2560 เพิ"มขึ (นจากไตรมาสที" 1 ปี 2559 

ที" 12,141 ล้านบาท  

2) ดอกเบี (ยรับและเงินปันผลและรายได้จากการลงทนุอื"นจํานวน 1,159 ล้านบาทในไตรมาสที" 

1 ปี 2560 ลดลงจากไตรมาสที" 1 ปี 2559 จํานวน 872 ล้านบาทจากการลดลงของรายได้

จากการลงทนุอื"น 

3) เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยที"เกิดขึ (นระหว่างงวดและค่าสินไหมทดแทนจากการรับ

ประกันภัยโดยตรงลดลง 144 ล้านบาทจาก 5,591 ล้านบาทในไตรมาสที" 1 ปี 2559 เป็น 

5,447 ล้านบาทในไตรมาสที" 1 ปี 2560 

4) เงินลงทุนหลกัทรัพย์และเงินลงทุนอื"นเพิ"มขึ (นสทุธิ 4,362 ล้านบาททําให้กระแสเงินสดจาก

การดําเนินงานลดลงด้วยจํานวนเดียวกนั ในขณะที"ไตรมาสที" 1 ปี 2559 มีการลงทนุในเงิน

ลงทนุหลกัทรัพย์และเงินลงทนุอื"นเพิ"มขึ (นสทุธิ 8,008 ล้านบาท   

 สําหรับกระแสเงินสดใช้ไปสําหรับกิจกรรมลงทุนในไตรมาสที" 1 ปี 2560 เกิดจากการจ่ายเพื"อซื (อ

ที"ดนิ อาคาร และอปุกรณ์จํานวน 80 ล้านบาท  

 สําหรับกระแสเงินสดได้มาจากแหลง่กิจกรรมจดัหาเงินในไตรมาสที" 1 ปี 2560 บริษัทมีเงินสดรับ

จากการใช้ใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวน 21 ล้านบาท 
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ความเพียงพอของเงนิกองทุนตามระดับความเสี*ยง (Risk-Based Capital: RBC) 

บริษัทมีอตัราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที"ต้องดํารงตามกฎหมาย ณ วนัที" 31 มีนาคม 2560 ที"

ร้อยละ 2531 ซึ"งเพิ"มขึ (นจากอตัราเงินกองทนุที"ต้องดํารงตามกฎหมาย ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2559 ที"ร้อยละ 

252 แตย่งัคงสงูกวา่อตัราขั (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

1/2560 1/2559

อตัรากําไรสุทธิ 5.9% -42.8%

อตัราส่วนกําไรก่อนภาษีเงินได้ต่อเบี (ยประกนัภยัรบัสุทธิ 8.4% -67.0%

อตัราส่วนกําไรสุทธิต่อเบี (ยประกนัภยัรบัสุทธิ 7.4% -53.2%

อตัราส่วนเงินสํารองประกนัชีวิตต่อเบี (ยประกนัภยัรบัสุทธิ 59.9% 137.7%

อตัราส่วนสินทรพัย์ลงทุนต่อสินทรพัย์รวม 96.0% 94.9%

อตัราส่วนสินทรพัย์ลงทุนต่อเงินสํารองประกนัชีวิต 115.9% 112.3%

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 4.5% 5.5%

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 10.9% -107.5%

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัย์ 1.3% -10.7%

ความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดบัความเสี"ยง1 253% 329%

รายไตรมาส
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ภาพรวมธุรกิจ 

เบี (ยประกนัชีวิตรับรวม ณ สิ (นเดือนมีนาคม 2560 มีจํานวนเท่ากบั 149,406 ล้านบาท3มีอตัราการ

เติบโตเพิ"มขึ (นจากระยะเดียวกันของปีก่อนที"ร้อยละ 5.59 โดยแยกเป็นเบี (ยประกนัชีวิตรับรายใหม่จํานวน 

39,749 ล้านบาท อตัราการเตบิโตลดลงร้อยละ 2.47 และเบี (ยประกนัชีวิตรับปีตอ่ไปจํานวน  109,657 ล้าน

บาท อตัราการเติบโตเพิ"มขึ (นร้อยละ 8.85 โดยข้อมลูบริษัทที"มีสว่นแบง่การตลาดด้านเบี (ยรับสงูสดุ 6 อนัดบั

แรก มีดงันี ( 

ตารางที* 9: ข้อมลูสว่นแบง่การตลาด  

 
สําหรับผลผลิตของภาคอุตสาหกรรมแยกตามช่องทางขายสําหรับปี 25604 (ข้อมูลตั (งแต่เดือน

มกราคม-เดือนกุมภาพนัธ์ 2560) ช่องทางธนาคารยงัคงเป็นช่องทางการขายที"มีสดัส่วนการขายที"เติบโต

อย่างตอ่เนื"อง โดยข้อมลูตั (งแตเ่ดือนมกราคม-เดือนกมุภาพนัธ์ 2560 พบวา่ธุรกิจมีเบี (ยประกนัภยัรับรวมใน

ช่องทางธนาคารเพิ"มสูงขึ (นร้อยละ 10 เมื"อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเมื"อคํานวณเบี (ย

ประกันช่องทางธนาคารเป็นสดัส่วนของเบี (ยประกนัภัยรับรวมทุกช่องทางคิดเป็นร้อยละ 48 เป็นสดัส่วนที"

เพิ"มขึ (นจากปี 2559 ในสว่นของช่องทางตวัแทนขยายตวัเพิ"มขึ (นโดยมีเบี (ยประกนัภยัรับรวมเพิ"มขึ (นร้อยละ 2 

และมีสดัส่วนเบี (ยประกนัภัยรับรวมช่องทางตวัแทนต่อเบี (ยประกันภัยรับรวมทุกช่องทางคิดเป็นร้อยละ 46 

ในปี 2560 ซึ"งเป็นสดัสว่นที"ใกล้เคียงกบัปี 2559 

  

                                                           
3ข้อมลูการจากสมาคมประกนัชีวิตไทย 
4ข้อมลูการจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

อนัดบั บริษัท เบี (ยปีแรก เบี (ยปีต่อ เบี (ยรบั ส่วนแบ่งตลาด

1 เอไอเอ 5,746.47   22,518.24   28,264.71      18.92%

2 เมืองไทยประกนัชีวิต 7,321.17   20,296.42   27,617.58      18.48%

3 ไทยประกนัชีวิต 4,886.23   13,800.94   18,687.16      12.51%

4 กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต 5,025.18   10,825.34   15,850.52      10.61%

5 ไทยพาณิชย์ประกนัชีวิต 2,542.80   10,854.15   13,396.95      8.97%

6 กรุงเทพประกนัชีวิต 2,532.75   10,615.01   13,147.76      8.80%
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เหตุการณ์สาํคัญ 

การใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิรุ่นที" 2 

ในไตรมาสที" 1 ปี 2560 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิรุ่นที" 2 ใช้สิทธิซื (อหุ้นสามญัของบริษัทจํานวน 0.6

ล้านหน่วย ในราคาใช้สิทธิหุ้ นละ 25.00 บาท คิดเป็นจํานวน 20.02 ล้านบาท โดยบริษัทได้บันทึกโอน

สํารองสว่นทนุจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เป็นส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญัจากการใช้สิทธิใบสําคญัแสดง

สิทธิรุ่นที" 2 จํานวน 12.4 ล้านบาท 

ผลกระทบของมาตรฐานบญัชีใหม ่

ในระหว่างงวด มาตรฐานการบัญชี ฉบับที" 27 (ปรับปรุง 2559) เรื"อง งบการเงินเฉพาะกิจการ ได้ถูก

ประกาศบงัคบัใช้ ซึ"งมาตรฐานฉบบัปรับปรุงนี (กําหนดทางเลือกเพิ"มเตมิสําหรับการบนัทกึบญัชีเงินลงทนุใน

บริษัทย่อย เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยสามารถ

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

เงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทั (งนี ( บริษัทเลือกใช้วิธีราคาทนุในการแสดงเงินลงทนุในบริษัทย่อย

ในงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการซึ"งเป็นวิธีเดิมที"บริษัทปฎิบตัิ จึงไม่มีผลกระทบตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น

หรือกําไรของบริษัท 


