คําอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการประจําไตรมาส 4 ปี 2559
บทสรุ ป
ในไตรมาส 4 ปี 2559 บริ ษัทมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 1,997 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบกับผลกําไร
สุทธิ 2,286 ล้ านบาทในไตรมาส 4 ปี 2558 ลดลงจํานวน 290 ล้ านบาท โดยมีการกลับรายการสํารองพิเศษ
(LAT Reserve) จํ านวน 2,026 ล้ านบาท ในไตรมาสที: 4 ปี 2559 และกลับรายการ LAT Reserve เป็ น
จํานวน 1,939 ล้ านบาท ในไตรมาสที: 4 ปี 2558
ในขณะที:ปี 2559 บริ ษัทมี กําไรสุทธิ ที: 5,122 ล้ านบาทเปรี ยบเทียบกับผลกํ าไรสุทธิ ของปี 2558 ที:
4,113 ล้ านบาท โดยมีการกลับรายการ LAT Reserve จํานวน 345 ล้ านบาทในปี 2559 และบันทึกรายการ
LAT Reserve จํ านวน 345 ล้ านบาทปี 2558 นอกจากนี A บริ ษั ทมี กําไรจากการขายหลักทรั พ ย์ จํ านวน
2,320 ล้ านบาทในปี 2559 เปรี ยบเทียบกับจํานวน 1,163 ล้ านบาทของปี ก่อนหน้ า
ในกรณี ที: บ ริ ษั ท ได้ ป รั บ ปรุ ง มู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น ประเภทตราสารหนี แA ละมู ล ค่ า หนี สA ิ น จากสัญ ญา
ประกันภัยให้ สะท้ อนมูลค่าตลาดจะส่งผลให้ บริ ษัทมีขาดทุนสุทธิจํานวน 3,134 ล้ านบาทและกําไรสุทธิ 858
ล้ านบาท สํ าหรับไตรมาสที: 4 ปี 2559 และสําหรับปี 2559 ตามลําดับ (2558: กํ าไรสุทธิ 1,783 ล้ านบาท
และ 3,855 ล้ านบาท ตามลําดับ) สาเหตุที:กําไรสุทธิ สําหรับปี 2559 ลดลงตํ:ากว่าปี 2558 มาก เนื:องจาก
อัตราดอกเบี Aยมีการปรับตัวเพิ:มขึ Aน ทําให้ มลู ค่ายุตธิ รรมของตราสารหนี Aปรับตัวลดลง แต่มลู ค่ายุติธรรมของ
หนี Aสินตามสัญญาประกันภัยปรับลดลงในสัดส่วนที:น้อยกว่า เนื:องจากใช้ อตั ราดอกเบี Aยพันธบัตรรัฐบาลที:
ปลอดความเสี:ยงเฉลี:ย 8 ไตรมาสย้ อนหลัง ในการคํานวณมูลค่า เปรี ยบเทียบกับการคํานวณมูลค่ายุตธิ รรม
ของตราสารหนี Aที:ใช้ อตั ราดอกเบี Aย ณ วันที:มีการคํานวณ
ทางด้ านความมัน: คงในฐานะทางการเงินของบริ ษัท เมื:อพิจารณาระดับความเพียงพอของเงินกองทุน
(Capital Adequacy Ratio – CAR) ณ สิ นA ไตรมาส 4 ปี 2559 อยู่ที:ระดับร้ อยละ 252 ลดลงจากร้ อยละ
309 เมื:อสิ Aนปี 2558 ซึง: ยังคงสูงกว่าระดับที:กฎหมายกําหนดมากกว่า 2 เท่า
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ข้ อมูลผลการดําเนินงานที*สาํ คัญ
ตารางที* 1: สรุปผลการดําเนินงาน
งบกําไรขาดทุน
หน่ วย : ล้ านบาท
รายได้
เบี Aยประกันภัยรับสุ ทธิ
รายได้ จากการลงทุนรวมทังหมด*
A
รายได้ อื:น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
ค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน
รวมค่ าใช้ จ่าย

รายไตรมาส

รายปี

4/2559

4/2558

%YoY

ปี 2559

12,991 100%

12,803 100%

1%

42,282

ปี 2558

%YoY

100%

43,930 100%

-4%

2,338

18%

2,441

19%

-4%

12,872

30%

11,156

25%

15%

51

0%

57

0%

-10%

329

1%

303

1%

8%

15,381 118%

15,302 120%

1%

55,482

55,389 126%

0%

(12,457) -96%

(12,030) -94%

4%

(47,634) -113% (48,708) -111%

-2%

(480) -4%

(454) -4%

6%

(12,938) -100% (12,484) -98%

4%

(1,751)

131%

-4%

(1,790) -4%

(49,384) -117% (50,497) -115%

-2%
-2%

กําไรก่ อนภาษี
ภาษี

2,443 19%
(447) -3%

2,817 22%
(531) -4%

13%
-16%

6,098
(976)

14%
-2%

4,892 11%
(779) -2%

25%
25%

กําไรสุทธิ

1,997

2,286

13%

5,122

12%

4,113

25%

15%

18%

9%

*รายได้ จากการลงทุนรวมทั Aงหมด = รายได้ จากการลงทุนสุทธิ+กํา ไรจากเงินลงทุน+กําไรจากการปรั บมูลค่า ยุติธรรม

เบีย- ประกันภัยรั บ
ในไตรมาสที: 4 ปี 2559 บริ ษัทมีอตั ราการเพิ:มขึ Aนของเบี Aยประกันภัยรับสุทธิ1อยู่ที:ร้อยละ 1 โดยมีเบี Aย
ประกันภัยรับสุทธิ จํานวน 12,991 ล้ านบาท ซึ:งเกิดจากผลของการเพิ:มขึ Aนของเบี Aยประกันรับปี ต่อไปเป็ น
สําคัญ
ในไตรมาสที: 4 ปี 2559 มี เบี Aยประกันรับปี แรกลดลงร้ อยละ 40 โดยมี เบี Aยประกันภัยปี แรกจํ านวน
4,106 ล้ านบาท ในขณะที:ไตรมาสที: 4 ปี 2558 บริ ษัทมีเบี Aยประกันภัยปี แรกจํานวน 6,892 ล้ านบาท โดย
ในไตรมาสที: 4 ปี 2558 มี การขายแบบประกันสะสมทรัพ ย์ ระยะกลาง ผ่านช่องทางธนาคารทํ าให้ มีเบี ยA
ประกันภัยรับปี แรกเข้ ามาสูงกว่าปี ปั จจุบนั เมื:อพิจารณาในส่วนของเบี Aยประกันภัยรับปี ต่อไปมีอตั ราเติบโต
ในไตรมาสที: 4 ปี 2559 เพิ:มขึ Aนที:ร้อยละ 48 จากผลของเบี Aยประกันรับปี แรกของปี 2558 ที:เพิ:มขึ Aน

1

เบี Aยประกันภัยรับสุทธิ = เบี Aยประกันภัยรับปี แรก + เบี Aยประกันภัยรับปี ต่อไป- เบี Aยประกันต่อ ± สํารองเบี Aยประกันภัยที:ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
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ช่องทางการจัดจํ าหน่ ายหลักของบริ ษั ท ในไตรมาสที: 4 ปี 2559 และ ปี 2558 เป็ นการขายผ่าน
ช่องทางธนาคารโดยมีเบี Aยประกันภัยรับรวมช่องทางธนาคารต่อเบี Aยประกันภัยรับรวมคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
57 และเบี Aยประกันภัยรับรวมช่องทางตัวแทนต่อเบี Aยประกันภัยรับรวมทุกช่องทางมีสดั ส่วนร้ อยละ 42
สําหรับปี 2559 เบี Aยประกันภัยรับปี แรกมีอตั ราการเติบโตลดลงที:ร้อยละ 18 โดยมีเบี Aยประกันภัยปี
แรกจํานวน 11,149 ล้ านบาทลดลงจากปี 2558 ที:มีเบี Aยประกันภัยปี แรกจํานวน 13,627 ล้ านบาท
เบี Aยประกันภัยรับรวมของปี 2559 จํานวน 43,332 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 3 โดยเบี Aยประกันภัยรับ
รวมช่องทางธนาคารต่อเบี Aยประกันภัยรับรวมทุกช่องทางของปี 2559 คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 62 ในขณะที:
เบี Aยประกันภัยรับรวมช่องทางตัวแทนต่อเบี Aยประกันภัยรับรวมทุกช่องทาง มีสดั ส่วนร้ อยละ 35 (2558: ร้ อย
ละ 65 และร้ อยละ 32 ตามลําดับ)
ตารางที* 2: เบี Aยประกันภัยรับปี แรกแยกตามช่องทาง
2559

2558

อัตราการเพิ*มขึน- / ลดลง

ช่องทางธนาคาร

ไตรมาสที* 4
2,904

ม.ค. - ธ.ค.
8,199

ไตรมาสที* 4
5,316

ม.ค. - ธ.ค.
10,841

ช่องทางตัวแทน

1,137

2,541

1,523

2,488

-25%

2%

64

409

53

299

22%

37%

4,106

11,149

6,892

13,627

-40%

-18%

ช่องทางอื:นๆ
รวม

ไตรมาสที* 4 ม.ค. - ธ.ค.
-45%
-24%

ตารางที* 3: เบี Aยประกันภัยรับรวมแยกตามช่องทาง
2559

2558

อัตราการเพิ*มขึน-

ช่องทางธนาคาร

ไตรมาสที* 4
7,492

ม.ค. - ธ.ค.
26,879

ไตรมาสที* 4
7,691

ม.ค. - ธ.ค.
29,296

ช่องทางตัวแทน

5,463

15,065

5,097

14,291

7%

5%

169

1,388

201

1,253

-16%

11%

13,125

43,332

12,989

44,840

1%

-3%

ช่องทางอื:นๆ
รวม

ไตรมาสที* 4 ม.ค. - ธ.ค.
-3%
-8%
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ตารางที* 4: อัตราส่วนเบี Aยประกันภัยแต่ละช่องทางต่อเบี Aยประกันภัยรับรวม
2559

2558

ช่องทางธนาคาร

ไตรมาสที* 4
57%

ม.ค. - ธ.ค.
62%

ไตรมาสที* 4
59%

ม.ค. - ธ.ค.
65%

ช่องทางตัวแทน

42%

35%

39%

32%

ช่องทางอื:นๆ

1%

3%

2%

3%

100%

100%

100%

100%

รวม

รายได้ จากการลงทุน กําไรจากการขายเงินลงทุนและกําไรจากการปรั บมูลค่ ายุตธิ รรม
ตารางที* 5: รายได้ จากการลงทุน กําไรจากการขายเงินลงทุนและกําไรจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรม
รายไตรมาส
หน่ วย : ล้ านบาท
รายได้ จากการลงทุนสุ ทธิ
กํ าไร (ขาดทุน) จากการขายเงิ นลงทุน
ผลกํ าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รวม

4/2559
2,619

รายปี

4/2558 เพิ*ม(ลด) %YoY
2,413 206
9%
(378) -2686%

ปี 2559
10,632

ปี 2558 เพิ*ม %YoY
9,913 719 7%

2,320

1,163 1,157 99%

(364)

14

83

15

69

470%

(80)

2,338

2,441

(103)

-4%

12,872

80

(160) -200%

11,156 1,716 15%

ในไตรมาสที: 4 ปี 2559 บริ ษัทมีรายได้ จากการลงทุนสุทธิ 2,619 ล้ านบาท มีขาดทุนจากการขายเงิน
ลงทุนจํ านวน 364 ล้ านบาท และกํ าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมจํ านวน 83 ล้ านบาท รวมเป็ นรายได้
2,338 ล้ านบาทลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าจํานวน 103 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 4
ปี 2559 บริ ษัทมี รายได้ จากการลงทุน 10,632 ล้ านบาท มีกําไรจากการขายเงินลงทุน 2,320 ล้ าน
บาทและขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมจํ านวน 80 ล้ านบาท รวมเป็ นรายได้ 12,872 ล้ านบาท เพิ:ม
สูงขึ Aนจากปี ก่อนหน้ าจํานวน 1,716 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 15
เมื:อพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน พบว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ:มขึ Aนจาก
ร้ อยละ 5.03 ในปี 2558 เป็ นร้ อยละ 5.20 ในปี 2559 และเมื: อพิจารณาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
โดยรวมผลกําไรขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื:อขาย ซึ:งประกอบด้ วยเงินลงทุนในหุ้น
ทุนและตราสารหนี Aด้ วยนันA พบว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนจะเป็ นร้ อยละ 4.27และร้ อยละ 6.26 ใน
ปี 2558 และ 2559 ตามลําดับ
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ค่ าใช้ จ่าย
การเปลี:ยนแปลงค่าใช้ จา่ ยที:สําคัญในระหว่างไตรมาสที: 4 ปี 2559 และ 2558 สรุปได้ ดงั นี A
1. ค่าใช้ จา่ ยการรับประกันภัยของไตรมาสที: 4 ปี 2559 เพิ:มขึ Aนจากปี 2558 ร้ อยละ 4 หรื อ 427
ล้ านบาท โดยเพิ:มขึ Aนจาก 12,030 ล้ านบาทในปี 2558 เป็ น 12,457 ล้ านบาทในปี 2559
1) รายการ “สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ:มขึ Aนจากปี ก่อน” ลดลง
ร้ อยละ 3 จากการลดลงของ LAT Reserve2 โดยไตรมาสที: 4 ปี 2559 บริ ษัท ได้ บัน ทึ ก
กลับ รายการ LAT reserve เป็ นจํ า นวน 2,026 ล้ านบาท (2558: กลับ รายการจํ า นวน
1,939 ล้ านบาท)
2) ผลประโยชน์จา่ ยตามกรมธรรม์และค่าสินไหมทดแทนสุทธิเพิ:มขึ Aนร้ อยละ 17 ทังนี
A Aแบ่งเป็ น
• การเพิ:มขึ Aนของผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ที:เพิ:มขึ Aนจํานวน 575 ล้ านบาท หรื อร้ อย
ละ 18 ซึ:งส่วนใหญ่เกิดจากเงินจ่ายตามเงื: อนไขกรมธรรม์ที:เพิ:มขึ Aน 342 ล้ านบาทหรื อ
ร้ อยละ 30 และเงินเวนคืนที: เพิ:มขึนA 302 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 24 ในขณะที: เงินครบ
กําหนดลดลง 57 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 13
• การเพิ:มขึ Aนของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้ จ่ายในการจัดการสินไหมจํานวน 29 ล้ าน
บาทหรื อร้ อยละ 10
3) ค่าจ้ างและค่าบําเหน็จเพิ:มขึ Aน 98 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 14 จาก 715 ล้ านบาทในปี 2558
เป็ น 813 ล้ านบาทในปี 2559 เนื:องจากเบี Aยประกันภัยรับที:สงู ขึ Aนและการปรับผลประโยชน์
ค่าตอบแทนของบางผลิตภัณฑ์มากขึ Aน
2. ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานของไตรมาสที: 4 ปี 2559 เพิ:มขึ Aนร้ อยละ 6 หรื อ 27 ล้ านบาท จาก
454 ล้ านบาทในปี 2558 เป็ น 480 ล้ า นบาทในปี 2559 ส่ ว นใหญ่ เป็ นค่ าธรรมเนี ย มจากการรั บ เบี ยA
ประกันภัยจากความนิยมในการใช้ บตั รเครดิตของผู้เอาประกันที:เพิ:มสูงขึ Aน โดยเฉพาะในช่วงปลายปี จะมีผ้ ู
เอาประกันภัยมาชําระเบี Aยประกัน เพื:อใช้ สิทธิทางภาษี ที:เพิ:มขึ Aน

2

LAT reserve คือสํารองเพิ:มเติมในกรณีที:สาํ รองประกันชีวิตที:บนั ทึกในงบการเงินตํ:ากว่าสํารองประกันชีวิตที:ใช้ ในการทดสอบความพอเพียงของหนี Aสิน
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการประจําไตรมาส 4 ปี 2559
การเปลี:ยนแปลงค่าใช้ จา่ ยที:สําคัญในระหว่าง ปี 2559 และ 2558 สรุปได้ ดงั นี A
1. ค่าใช้ จา่ ยการรับประกันภัยของปี 2559 ลดลงร้ อยละ 2 หรื อ 1,704 ล้ านบาท โดยลดลงจาก
48,708 ล้ านบาทในปี 2558 เป็ น 47,634 ล้ านบาทในปี 2559 ได้ แก่
1) รายการ “สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ:มขึ Aนจากปี ก่อน” ซึ:งลดลง
ร้ อยละ 13 จากการลดลงของเบี ยA ประกันภัย ประกอบกับในปี 2559 มี เงินครบกํ าหนด
และเงินจ่ายตามเงื:อนไขที:เพิ:มขึ Aนมากทําให้ ภาระเงินสํารองประกันชีวิตลดลง นอกจากนี A
การเพิ:มขึนA ของอัตราคิดลดในการคํานวณเงินสํ ารองประกันชีวิต ส่งผลให้ บริ ษัทบันทึก
LAT Reserve ลดลงเป็ นจํ านวน 345 ล้ านบาท (2558: บัน ทึก LAT Reserve 345 ล้ าน
บาท)
2) ผลประโยชน์จา่ ยตามกรมธรรม์และค่าสินไหมทดแทนเพิ:มขึ Aนร้ อยละ 15 ทังนี
A Aแบ่งเป็ นการ
• เพิ:มขึ Aนของผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ที:เพิ:มขึ Aนจํานวน 2,379 ล้ านบาท หรื อร้ อย
ละ 17 ซึ:งส่วนใหญ่ เกิดจากการเพิ:มขึ Aนของค่าเวนคืนกรมธรรม์จํานวน 806 ล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 15 เงินครบกําหนดจํานวน 650 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 33 และเงินจ่ายตาม
เงื:อนไขกรมธรรม์จํานวน 626 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 12
• การเพิ:มขึนA ของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้ จ่ายในการจัดการสินไหมจํานวน 3 ล้ าน
บาทหรื อร้ อยละ 0.3
3) ค่าจ้ างและค่าบําเหน็จเพิ: มขึนA 309 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 11 จาก 2,850 ล้ านบาทในปี
2558 เป็ น 3,159 ล้ านบาทในปี 2559 เนื:องจากในปี 2559 บริ ษัทเน้ นสัดส่วนการขายแบบ
ประกันระยะยาวมากขึ Aน ซึง: มีอตั ราค่าตอบแทนที:สงู กว่าแบบประกันระยะสันA รวมถึงมีการ
ปรับผลประโยชน์คา่ ตอบแทนของบางผลิตภัณฑ์มากขึ Aน
2. ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานปี 2559 ลดลงร้ อยละ 2 หรื อ 39 ล้ านบาท จาก 1,790 ล้ านบาทใน
ปี 2558 เป็ น 1,751 ล้ านบาทในปี 2559 เกิดจากนโยบายการบริ หารควบคุมค่าใช้ จา่ ยของบริ ษัท
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการประจําไตรมาส 4 ปี 2559
กําไรสําหรั บงวดสําหรั บงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษัทมีกําไรของไตรมาสที: 4 ปี 2559 ที: 1,997 ล้ านบาทลดลงจากกําไรสําหรับไตรมาสที: 4 ปี 2558
ที: 2,286 ล้ านบาท จํานวน 290 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 13 เนื:องจากเบี Aยประกันภัยรับสุทธิเพิ:มขึ Aนร้ อยละ 1
รายได้ จ ากเงิ นลงทุนลดลงร้ อยละ 4 ในขณะที: ค่าใช้ จ่ายในการรั บประกันภัยเพิ: ม ขึนA ร้ อยละ 4 จากการ
เพิ:มขึ Aนของผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้ จ่ายดําเนินงานเพิ:มขึ Aนร้ อย
ละ 6
บริ ษั ท มี กํ าไรสํ าหรั บ ปี 2559 ที: 5,122 ล้ านบาทเพิ: ม ขึนA จากปี 2558 ที: 4,113 ล้ านบาท จํ านวน
1,009 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 25 แม้ ว่าเบี Aยประกันภัยรับสุทธิลดลงร้ อยละ 4 แต่รายได้ จากเงินลงทุนเพิ:มขึ Aน
ร้ อยละ 15 ในขณะที:คา่ ใช้ จ่ายในการรับประกันภัยลดลงร้ อยละ 2 และค่าใช้ จา่ ยดําเนินงานลดลงร้ อยละ 2
จากนโยบายการบริ หารควบคุมค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท ทังA นี A ณ วันที: 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทไม่มีสํารอง
พิเศษ (LAT Reserve) บันทึกอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
กําไรสําหรั บงวดสําหรั บงบการเงินรวม
งบการเงิ น รวมมี กําไรของไตรมาสที: 4 ปี 2559 ที: 1,993 ล้ านบาทลดลงจากกํ าไรไตรมาสที: 4 ปี
2558 ที: 2,285 ล้ านบาท จํานวน 292 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 13 จากสาเหตุที:กล่าวในส่วนของงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และเนื:องจากรวมผลขาดทุนของบริ ษัทย่อยเข้ ามา จากบริ ษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์
จํากัด (“BLAIB”) ซึ:งมีสดั ส่วนการถือหุ้นเป็ นร้ อยละ 99 และ Bangkok Life Assurance (Cambodia) Plc.
ซึง: มีสดั ส่วนการถือหุ้นเป็ นร้ อยละ 52 ตามลําดับ
งบการเงิ นรวมมี กําไรสํ าหรั บปี 2559 ที: 5,100 ล้ านบาทเพิ: ม ขึนA จากกํ าไรสํ าหรั บปี 2558 ที: กําไร
4,108 ล้ านบาท จํ านวน 992 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 24 จากสาเหตุที:กล่าวในส่วนของงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และเนื:องจากรวมผลขาดทุนของบริ ษัทย่อยเข้ ามา จากบริ ษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด
(“BLAIB”) ซึ:งมี สัดส่วนการถื อหุ้นเป็ นร้ อยละ 99 และ Bangkok Life Assurance (Cambodia) Plc. ซึ:งมี
สัดส่วนการถือหุ้นเป็ นร้ อยละ 52 ตามลําดับ
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สรุ ปฐานะการเงิน
ตารางที* 6: สรุปฐานะการเงิน
ฐานะการเงิน

ณ1 31 ธ.ค. 59

ณ 31 ธ.ค. 58

เปลี*ยนแปลง

หน่ วย : ล้ านบาท
สิ นทรัพย์
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด

%
13,021

5%

7,087

3%

5,934

84%

เบี Aยค้ างรับ

2,200

1%

1,717

1%

482

28%

รายได้ จาการลงทุนค้ างรับ

2,053

1%

2,628

1%

(575) -22%

259,361

92%

233,726

94%

25,635

11%

ที:ดิน อาคารและอุปกรณ์ *

1,192

0%

592

0%

600

101%

สิ นทรัพย์อื:น

4,532

2%

3,827

2%

704

18%

สิ นทรัพย์ลงทุน

รวมสินทรั พย์
หนี Aสิ นและส่ วนของผู้ ถือหุ้น

282,359 100%

249,577 100%

32,781

13%

233,412

83%

207,308

83%

26,104

13%

หนี Aสิ นจากสัญญาประกันภัย

9,686

3%

9,543

4%

144

2%

หนี Aสิ นอื:น

5,919

2%

5,728

2%

191

3%

249,018

88%

222,579

89%

26,439

12%

33,341

12%

26,998

11%

6,343

23%

249,577 100%

32,781

13%

สํ ารองประกันชีวิต

รวมหนีส- ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส- ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

282,359 100%

* รวม อสังหาริ มทรั พย์เพื:อการลงทุน และสินทรั พย์ไม่มีตัวตน

สินทรั พย์
สินทรัพย์รวมของบริ ษัทมีอัตราการเติบโตเพิ:มขึ Aนจาก ณ วันที: 31 ธันวาคม 2558 ร้ อยละ 13 ส่วน
ใหญ่เกิดจากสินทรัพย์ลงทุนซึง: เพิ:มขึ Aนจํานวน 25,635 ล้ านบาท
หนีส- ิน
หนี Aสินรวมเพิ:มขึ Aนร้ อยละ 12 จาก ณ วันที: 31 ธันวาคม 2558 ส่วนใหญ่ เกิดจากเงินสํารองประกัน
ชีวิตซึง: เพิ:มขึ Aนจํานวน 26,104 ล้ านบาท รายละเอียดตามที:กล่าวในส่วนผลการดําเนินงาน
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ส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ:มขึนA 6,343 ล้ านบาท จาก ณ วันที: 31 ธันวาคม 2558 ที: 26,998 ล้ าน
บาทเป็ น 33,341 ล้ านบาท ณ วันที: 31 ธันวาคม 2559 จากสาเหตุหลักมาจากผลกําไรจากการดําเนินงาน
จํ านวน 5,122 ล้ านบาท และผลกํ าไรจากการวัดมูล ค่าเงิ นลงทุนเผื: อขาย-สุทธิ จากภาษี เงิ นได้ จํ านวน
2,234 ล้ านบาท ทังนี
A Aมีเงินปั นผลที:จา่ ยไปในระหว่างปี จํานวน 1,089 ล้ านบาท
กระแสเงินสด
ตารางที* 7: กระแสเงินสด
หน่ วย : ล้ านบาท
สําหรั บปี
แหล่ งที:มา(ใช้ ไป)ของเงิ น

กระแสเงินสด
2559

2558

เปลี*ยนแปลง

กิจกรรมดําเนินงาน

7,737

2,791 4,946

กิจกรรมลงทุน

(789)

(242) (547) 227%

กิจกรรมการจัดหาเงิ น
กระแสเงินสดเพิ*มขึ -นสุทธิ

เงิ นสดและรายการเทียบเท่า ณ วันต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ า ณ วันสิ -นงวด

177%

(1,015)

(1,165)

151

-13%

5,933
7,088

1,384 4,549
5,703 1,384

329%
24%

13,021

7,088 5,933

84%

วันที: 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 13,021 ล้ าน
บาท และ 7,088 ล้ านบาท โดยเป็ นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที: เพิ:มขึ Aนระหว่างปี จํานวน 5,933
ล้ านบาท และ 1,384 ล้ านบาท ตามลํ าดับ ซึ:งจะเห็ น ได้ ว่า ณ สิ นA ปี 2559 บริ ษั ท มี เงิ น สดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดจํานวนที:สงู กว่าปี 2558 จํานวนมาก เนื:องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของรัฐบาลอยูใ่ น
ระดับตํ:ามากเป็ นประวัติการณ์ อี กทังอุ
A ปทานของตราสารหนี Aอื:นมีจํากัด ทําให้ ในปี 2559 บริ ษัทลงทุนใน
เงินลงทุนระยะสันมากขึ
A
Aน เพื:อรอโอกาสที:เหมาะสมในการลงทุน
กระแสเงิ นสดสํ าหรั บปี 2559 มี แ หล่งได้ ม าของกิ จ กรรมการดํ าเนิ นงานจํ านวน 7,737 ล้ านบาท
ในขณะที:ปี 2558 มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 2,791 ทังนี
A Aเกิดจาก
9
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1) เบี Aยประกันภัยรับสุทธิจํานวน 42,695 ล้ านบาทในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 ที: 1,854 ล้ าน
บาท
2) ดอกเบี Aยรับและเงินปั นผลและรายได้ จากการลงทุนอื:นจํานวน 13,361 ล้ านบาทในปี 2559
เพิ:มขึ Aนจากปี 2558 จํานวน 487 ล้ านบาท
3) เงิ น จ่ ายตามกรมธรรม์ ป ระกัน ภั ยที: เกิ ด ขึ นA ระหว่างปี และค่าสิ น ไหมทดแทนจากการรั บ
ประกันภัยโดยตรงเพิ:มขึ Aน 2,792 ล้ านบาทจาก 15,023 ล้ านบาทในปี 2558 เป็ น 17,815
ล้ านบาทในปี 2559
4) เงินลงทุนหลักทรัพย์และเงินลงทุนอื:นเพิ:มขึ Aนสุทธิ 21,230 ล้ านบาททําให้ กระแสเงินสดจาก
การดํ า เนิ น งานลดลงด้ ว ยจํ า นวนเดี ย วกัน ในขณะที: ปี 2558 มี ก ารลงทุ น ในเงิ น ลงทุ น
หลักทรัพย์และเงินลงทุนอื:นเพิ:มขึ Aนสุทธิ 31,132 ล้ านบาท
สําหรับแหล่งใช้ ไปที:เกิดจากกิจกรรมลงทุนซึ:งเป็ นกิจกรรมหลักคือเงินจ่ายเพื:อซื Aอที:ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ จํานวน 680 ล้ านบาท และจ่ายเงินลงทุนใน Bangkok Life Assurance (Cambodia) Pcl. ซึ:งเป็ น
บริ ษัทที:จดทะเบียนในประเทศกัมพูชาจํานวน 108 ล้ านบาท
สําหรับเงินสดจากแหล่งกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2559 บริ ษัทมีจา่ ยเงินปั นผลจํานวน 1,089 ล้ าน
บาท และมีเงินสดรับจากการใช้ ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 54 ล้ านบาท
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อัตราส่ วนทางการเงินที*สาํ คัญ
ตารางที* 8: อัตราส่วนทางการเงิน3
อัตราส่ วนทางการเงินที*สําคัญ

รายไตรมาส

รายปี

4/2559
13%

4/2558
15%

2559
9%

2558
7%

อัตราส่ วนกํ าไรก่อนภาษี เงิ นได้ ต่อเบี Aยประกันภัยรับสุ ทธิ

19%

22%

14%

11%

อัตราส่ วนกํ าไรสุ ทธิ ต่อเบี Aยประกันภัยรับสุ ทธิ

15%

18%

12%

9%

อัตราส่ วนเงิ นสํ ารองต่อเบี Aยประกันภัยรับสุ ทธิ

57%

60%

62%

68%

อัตรากํ าไรสุ ทธิ

ความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี*ยง (Risk-Based Capital: RBC)
บริ ษัทมีอตั ราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที:ต้องดํารงตามกฎหมาย ณ วันที: 31 ธันวาคม 2559 ที:
ร้ อยละ 2524 ซึ:งลดลงจากอัตราเงินกองทุนที:ต้องดํารงตามกฎหมาย ณ วันที: 31 ธันวาคม 2558 ที:ร้อยละ
309 แต่ยงั คงสูงกว่าอัตราขันตํ
A :าที:กฎหมายกําหนดมากกว่า 2 เท่า
ภาพรวมธุรกิจ
เบี Aยประกันชีวิตรับรวม ณ สิ Aนเดือนธันวาคม 2559 มีจํานวนเท่ากับ 568,260 ล้ านบาท5มีอตั ราการ
เติบโตเพิ:มขึ Aนจากระยะเดียวกันของปี ก่อนที:ร้อยละ 5.72 โดยแยกเป็ นเบี Aยประกันชีวิตรับรายใหม่จํานวน
161,569 ล้ านบาท อัตราการเติบโตลดลงร้ อยละ 5.75 และเบี Aยประกันชี วิตรับปี ต่อไปจํานวน 406,691
ล้ านบาท อัตราการเติบโตเพิ:มขึ Aนร้ อยละ 11.09 โดยข้ อมูลบริ ษัทที:มีส่วนแบ่งการตลาดด้ านเบี Aยรับสูงสุด 6
อันดับแรก มีดงั นี A

3

สูตรการคํานวณ:
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราส่วนกําไรก่อนภาษีเงินได้ ต่อเบี Aยประกันภัยรับสุทธิ
อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อเบี Aยประกันภัยรับสุทธิ
อัตราส่วนเงินสํารองต่อเบี Aยประกันภัยรับสุทธิ
4
เป็ นอัตราส่วนที:ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
5
ข้ อมูลการจากสมาคมประกันชีวิตไทย

= กําไรสุทธิ / รายได้ รวม
= กําไรก่อนภาษีเงินได้ / เบี Aยประกันภัยรับสุทธิ
= กําไรสุทธิ / เบี Aยประกันภัยรับสุทธิ
= เงินสํารองประกันชีวิตเพิ:มจากปี ก่อน / เบี Aยประกันภัยรับสุทธิ
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ตารางที* 9: ข้ อมูลส่วนแบ่งการตลาด
อันดับ

บริษัท

เบี Aยปี แรก

เบี Aยปี ต่อ

เบี Aยรับ

ส่ วนแบ่งตลาด

1

เอไอเอ

24,463.62

96,790.77

121,254.39

21.34%

2

เมืองไทยประกันชีวิต

33,815.23

63,197.30

97,012.53

17.07%

3

ไทยประกันชีวิต

23,070.81

57,451.95

80,522.76

14.17%

4

กรุ งไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต 14,938.04

40,936.97

55,875.02

9.83%

5

ไทยพาณิ ชย์ประกันชีวิต

12,232.51

40,488.24

52,720.75

9.28%

6

กรุ งเทพประกันชีวิต

11,149.50

32,183.42

43,332.92

7.63%

A เดือนมกราคม – เดือนพฤศจิกายน
สําหรับกําไรของภาคอุตสาหกรรมสําหรับปี 25596 (ข้ อมูลตังแต่
2559) ช่องทางธนาคารยังคงเป็ นช่องทางการขายที: มี สัดส่วนการขายที: เติบโตอย่างต่อเนื: อง โดยข้ อมูล
ตังแต่
A เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2559 พบว่าธุรกิจมีเบี Aยประกันภัยรับรวมในช่องทางธนาคารเพิ:มสูงขึ Aน
ร้ อยละ 7 เมื: อเปรี ยบเที ยบกับช่วงเดี ยวกันของปี ก่อน และเมื: อคํานวณเบี Aยประกันช่องทางธนาคารเป็ น
สัดส่วนของเบี Aยประกันภัยรับรวมทุกช่องทางคิดเป็ นร้ อยละ 44 เป็ นสัดส่วนที:ใกล้ เคียงกันกับปี 2558 ใน
ส่วนของช่องทางตัวแทนขยายตัวเพิ: มขึนA โดยมี เบี ยA ประกันภัยรับรวมเพิ: มขึ Aนร้ อยละ 4 และมี สัดส่วนเบี ยA
ประกันภัยรับรวมช่องทางตัวแทนต่อเบี Aยประกันภัยรับรวมทุกช่องทางคิดเป็ นร้ อยละ 50 ในปี 2559 ซึ:งเป็ น
สัดส่วนเดียวกันกับปี 2558
เหตุการณ์ สาํ คัญ
การใช้ สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิรุ่นที: 2
ในไตรมาสที: 4 ปี 2559 ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิรุ่นที: 2 ใช้ สิทธิ ซื Aอหุ้นสามัญของบริ ษัทจํานวน 0.6
ล้ านหน่วย ในราคาใช้ สิทธิห้ นุ ละ 25.00 บาท คิดเป็ นจํานวน 20.3 ล้ านบาท โดยบริ ษัทได้ บนั ทึกโอนสํารอง
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์เป็ นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจากการใช้ สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ
รุ่นที: 2 จํานวน 12.6 ล้ านบาท

6

ข้ อมูลการจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
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เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย (Bangkok Life Assurance (Cambodia) Plc.)
ในปี 2559 บริ ษัทได้ เข้ ารวมลงทุนในBangkok Life Assurance (Cambodia) Plc. ซึ:งเป็ นบริ ษัทที:
จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา ดําเนินธุรกิจหลักด้ านการรับประกันชีวิต บริ ษัทมีสดั ส่วนการรวมลงทุนร้ อย
ละ 52 ขณะนี Aบริ ษัทย่อยดังกล่าวได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตในประเทศกัมพูชาแล้ ว
ผลกระทบของมาตรฐานบัญชีใหม่
บริ ษัทได้ จัดประเภทรายการบางรายการในงบการเงิ นใหม่ เพื:อให้ สอดคล้ องกับการบังคับใช้ ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที: 4 เรื: อง สัญญาประกันภัย และตามรู ปแบบงบการเงินที:กําหนด
โดยประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยลงวันที: 4 มีนาคม 2559 ที:มีผล
บังคับใช้ ตงแต่
ั A วนั ที: 1 มกราคม 2559 ซึง: ข้ อกําหนดที:สําคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี A คือการ
จัดประเภทสัญ ญาประกันภัย ทังA นี A บริ ษัทได้ ทําการจัดประเภทสัญญาและพบว่าแบบประกันของบริ ษัท
ทังหมดจั
A
ดประเภทเป็ นสัญญาประกันภัย ไม่มีแบบประกันที:ถูกจัดเป็ นประเภทสัญญาลงทุน และการจัด
ประเภทดังกล่าวนี Aไม่มีผลกระทบต่อกําไรหรื อส่วนของเจ้ าของตามที:ได้ รายงานไว้
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