คําอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการประจําไตรมาส 1 ปี 2559
บทสรุ ป
ในไตรมาส 1/2559 บริ ษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จากการดําเนินงาน 6,888 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบกับผลกํ าไร
สุทธิ 767 ล้ านบาทในไตรมาส 1/2558 สาเหตุสําคัญมาจากผลกระทบจากการลดลงของอัตราดอกเบี /ยใน
ระหว่างไตรมาส 1/2559 ซึ4งทําให้ บริ ษัทมีภาระต้ องตังเงิ
/ นสํารองพิเศษ (LAT Reserve) เพิ4มขึ /นจํานวนถึง
10,380 ล้ านบาท และสะท้ อนเป็ นค่าใช้ จา่ ยอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนของบริ ษัท
อย่างไรก็ ตามการลดลงของอัตราดอกเบี /ยในระหว่างไตรมาสที4 1/2559 จะมี ผลทําให้ มูลค่ายุติธรรมของ
สิ น ทรั พ ย์ ซึ4 ง ส่ ว นใหญ่ เป็ นตราสารหนี ร/ ะยะยาวเพิ4 ม ขึ น/ เช่ น กั น เป็ นจํ านวน 12,171 ล้ า นบาท แต่ ด้ ว ย
มาตรฐานบัญ ชีที4ใช้ อยู่ในปั จจุบนั สินทรัพย์ลงทุนประเภทตราสารหนี /ส่วนใหญ่ ของบริ ษัทถูกบันทึกด้ วย
ราคาทุนตัดจําหน่าย ดังนันมู
/ ลค่ายุติธรรมที4เพิ4มขึ /นจึงไม่ได้ ถกู สะท้ อนอยูใ่ นงบกําไรขาดทุน ในกรณีที4มีการ
ปรับปรุ งมูล ค่ายุติธรรมของสินทรั พ ย์ ล งทุนที4 เดิม จัดประเภทเป็ นเงิ นลงทุนที4 จ ะครบกํ าหนดและสํ ารอง
ประกันชี วิตตามแนวปฏิ บตั ิ เรื4 อง การกํ าหนดให้ เครื4 องมือทางการเงินเป็ นเครื4 องมื อทางการเงิ นที4 แสดง
มูลค่ายุติธรรมผ่านกํ าไรหรื อขาดทุนตราสารหนี /ในงบกําไรขาดทุนด้ วย บริ ษัทจะมีกําไรจากการดําเนินงาน
สําหรับไตรมาส 1/2559 จํานวนประมาณ 2,735 ล้ านบาท
ทางด้ านความมั4นคงในฐานะทางการเงิ นของบริ ษัท เมื4 อพิ จารณาระดับความเพี ยงพอของเงิ นกองทุน
(Capital Adequacy Ratio – CAR) ของบริ ษั ท ณ สิ น/ ไตรมาส 1/2559 อยู่ ที4 ร ะดับ 329% เพิ4 ม ขึ น/ จาก
309% เมื4อสิ /นปี 2558 ซึง4 ยังคงสูงกว่าระดับที4กฎหมายกําหนดที4 140% อยูม่ ากกว่า 2 เท่า
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ข้ อมูลผลการดําเนินงานที*สาํ คัญ
ตารางที* 1: สรุปผลการดําเนินงาน
งบกําไรขาดทุน
หน่ วย : ล้ านบาท
รายได้
เบี /ยประกันภัยรับสุ ทธิ

รายไตรมาส
1/2559

1/2558

12,856 100%

%QoQ

15,617 100%

-18%

รายได้ จากการลงทุนสุ ทธิ กําไรจากเงิ น
ลงทุนและกําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายได้ อื4น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
ค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน

3,270

25%

3,522

23%

-7%

134

1%

108

1%

24%

123%

-16%

(17,891) -115%

36%

16,261

126%

(24,411) -190%
(539)

-4%

19,247

(454)

-3%

(18,346) -117%

19%

รวมค่ าใช้ จ่าย

(24,950) -194%

36%

กําไรก่ อนภาษี
ภาษี

(8,689) -68%
1,801 14%

901
(135)

6%
-1%

1064%
-1437%

กําไรสุทธิ

(6,888) -54%

767

5%

999%

เบี /ยประกันภัยรับ
ในไตรมาสที4 1 ปี 2559 บริ ษัทมีอตั ราการลดลงของเบี /ยประกันภัยรับสุทธิ1อยู่ที4ร้อยละ 18 โดยมีเบี /ย
ประกันภัยรับสุทธิจํานวน 12,856 ล้ านบาท ซึง4 เกิดจากผลของเบี /ยรับปี ต่อไปที4ลดลงเป็ นสาเหตุสําคัญ
ในไตรมาสที4 1 ปี 2559 นี / เบี ย/ ประกัน รั บ มี การเติ บ โตที4 ช ะลอตัวลดลง โดยเบี ย/ ประกันรั บปี แรก
เพิ4มขึ /นร้ อยละ 15 โดยมีเบี /ยประกันภัยปี แรกจํานวน 2,417 ล้ านบาท ในขณะที4ไตรมาสที4 1 ปี 2558 บริ ษัท
มีเบี /ยประกันภัยปี แรกจํานวน 2,108 ล้ านบาท
ในขณะที4 เบี /ยประกันภัยรับปี ต่อไปมี อัตราเติบโตในไตรมาสที4 1 ปี 2559 ชะลอตัวลงที4 ร้อยละ 21
ทัง/ นี เ/ นื4 องจากว่ามี แบบประกันที4 ครบกํ าหนดชํ าระเบี ย/ ในปี 2558 จึงส่งผลให้ เบี /ยประกันรับปี ต่อไปในปี
2559 ลดลง

1

เบี /ยประกันภัยรับสุทธิ = เบี /ยประกันภัยรับปี แรก + เบี /ยประกันภัยรับปี ต่อไป- เบี /ยประกันต่อ ± สํารองเบี /ยประกันภัยที4ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
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ช่องทางการจัดจํ าหน่ายหลักของบริ ษัทในไตรมาสที4 1 ปี 2559 เป็ นการขายผ่านช่องทางธนาคาร
โดยมีเบี /ยประกันภัยรับรวมช่องทางธนาคารต่อเบี /ยประกันภัยรับรวมคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 71 และร้ อยละ
24 สํ าหรั บ สัด ส่ วนเบี ย/ ประกัน ภัย รั บ รวมช่อ งทางตัวแทนต่อ เบี ย/ ประกัน ภัย รั บ รวมทุก ช่ องทาง ซึ4ง เมื4 อ
เปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี ก่อนจะพบว่าสัดส่วนเบี /ยประกันช่องทางธนาคารดังกล่าวลดลง โดยในปี
2558 บริ ษัทมีสดั ส่วนเบี /ยประกันภัยช่องทางธนาคาร และเบี /ยประกันภัยช่องทางตัวแทนต่อเบี /ยประกันภัย
รับรวมอยูท่ ี4ร้อยละ 77 และ ร้ อยละ 20 ตามลําดับ
ตารางที* 2: เบี /ยประกันภัยรับปี แรกแยกตามช่องทาง
ไตรมาส 1
ช่องทางธนาคาร

2559
1,797.70

2558
1,636.41

อัตราการเพิ*มขึนF
/ ลดลง
10%

ช่องทางตัวแทน

402.95

346.06

16%

ช่องทางอื4นๆ

215.89

125.47

72%

2,416.55

2,107.94

15%

รวม

ตารางที* 3: เบี /ยประกันภัยรับรวมแยกตามช่องทาง
ไตรมาส 1
ช่องทางธนาคาร

2559
9,551.03

2558
12,276.26

อัตราการเพิ*มขึนF
/ ลดลง
-22%

ช่องทางตัวแทน

3,198.89

3,236.78

-1%

662.16

508.39

30%

13,412.08

16,021.43

-16%

ช่องทางอื4นๆ
รวม

ตารางที* 4: อัตราส่วนเบี /ยประกันภัยแต่ละช่องทางต่อเบี /ยประกันภัยรับรวม
ไตรมาส 1
2559

2558

ช่องทางธนาคาร

71%

77%

ช่องทางตัวแทน

24%

20%

5%

3%

100%

100%

ช่องทางอื4นๆ
รวม
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รายได้ จากการลงทุน
ในไตรมาสที4 1 ปี 2559 บริ ษัทมี รายได้ จ ากการลงทุนสุทธิ 2,716 ล้ านบาท มี กําไรจากเงิ นลงทุน
จํานวน 624 ล้ านบาท และขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมจํานวน 69 ล้ านบาท ลดลงจากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนหน้ าจํานวน 251 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 7 โดยในไตรมาส1ปี 2558 บริ ษัทมีรายได้ จากการลงทุน
สุทธิ 2,511 ล้ านบาท มีกําไรจากเงินลงทุนจํานวน 1,016 ล้ านบาท และขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
จํานวน 5 ล้ านบาท
โดยหลักเป็ นการลดลงของกําไรจากเงินลงทุนเนื4องจากไตรมาสที4 1 ปี 2558 มีการขายเงินลงทุนใน
หุ้นสามัญเป็ นส่วนใหญ่ ในขณะที4ไตรมาสที4 1 ปี 2559 สภาวะตลาดทุนซบเซาจึงไม่มีการขายเพื4อทํากําไร
จากเงินลงทุน
เมื4อพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน พบว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงจาก
ร้ อยละ 6.62 ในปี 2558 เป็ นร้ อยละ 5.48 ในปี 2559 และเมื4 อพิจารณาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
โดยรวมผลกําไรขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื4อขาย ซึ4งประกอบด้ วยเงินลงทุนในหุ้น
ทุนและตราสารหนี /ภาคเอกชนด้ วยนัน/ พบว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนจะเป็ นร้ อยละ 4.99 และร้ อย
ละ 13.75 ในปี 2558 และ 2559 ตามลําดับ
ค่าใช้ จา่ ย
1. ค่าใช้ จา่ ยการรับประกันภัยของไตรมาสที4 1 ปี 2559 เพิ4มขึ /นจากปี 2558 ร้ อยละ 36 หรื อ 6,520
ล้ านบาท โดยเพิ4มขึ /นจาก 17,891 ล้ านบาทในปี 2558 เป็ น 24,411 ล้ านบาทในปี 2559
1) รายการ “สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ4ม” ซึ4งเพิ4มขึ /นร้ อยละ 47
ตามภาระผูกพันตามกรมธรรม์ ที4เพิ4 ม ขึน/ ตามจํ านวนสัญ ญาและเบี ย/ ประกันรั บสะสมที4
เพิ4มขึ /น ทัง/ นี ย/ ังมี ผลกระทบจากการปรับลดของดอกเบี /ยในงวดปั จจุบนั ที4 ปรับลดลงเมื4 อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 อัตราส่วนเงินสํารองประกันชีวิต (ก่อน LAT reserve2)
ต่อเบี /ยประกันภัยรับสุทธิของปี 2559 อยู่ที4อตั ราร้ อยละ 58 และปี 2558 อยู่ที4อตั ราร้ อยละ
69
2) ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่าสินไหมทดแทนเพิ4มขึ /นร้ อยละ 14 ทังนี
/ /แบ่งเป็ นการ
เพิ4มขึ /นของผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ที4เพิ4มขึ /นจํานวน 664 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 15
ซึง4 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ4มขึ /นของค่าเวนคืนกรมธรรม์ที4เพิ4มขึ /น 454 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ

2

LAT reserve คือสํารองเพิ4มเติมในกรณีที4สาํ รองประกันชีวิตที4บนั ทึกในงบการเงินตํ4ากว่าสํารองประกันชีวิตที4ใช้ ในการทดสอบความพอเพียงของหนี /สิน
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34 นอกจากนี /ยังเป็ นการเพิ4มขึ /นของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้ จ่ายในการจัดการสินไหม
จํานวน 16 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 5
3) ค่าจ้ างและค่าบําเหน็จเพิ4มขึ /น 86 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 10 จาก 840 ล้ านบาทในปี 2558
เป็ น 926 ล้ านบาทในปี 2559 ซึ4 ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นผลกระทบจากการเพิ4 ม ขึ น/ ของเบี ย/
ประกันภัยรับปี แรกในช่วงเวลาเดียวกันที4เพิ4มขึ /นร้ อยละ 15 แต่เป็ นการเพิ4มขึ /นในอัตราที4ตํ4า
กว่าอัตราการเพิ4มขึ /นของเบี /ยประกันภัยรับปี แรก เนื4องจากแบบประกันที4ได้ รับความนิยม
ในไตรมาส 1 ปี 2559 เป็ นแบบความคุ้มครองระยะสันซึ
/ 4งมีอตั ราค่าตอบแทนที4ตํ4ากว่าแบบ
ความคุ้มครองระยะยาว
2. ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานไตรมาสที4 1 ปี 2559 เติบโตขึน/ ร้ อยละ 19 หรื อ 85 ล้ านบาท จาก
454 ล้ านบาทในปี 2558 เป็ น 539 ล้ านบาทในปี 2559โดยเมื4 อพิ จารณาค่าใช้ จ่ายดํ าเนินงาน บริ ษัทมี
ค่าใช้ จ่ายหลัก ที4 เพิ4 ม ขึน/ คื อ ภาษี ธุ รกิ จ เฉพาะจากการกํ าไรจากการขายเงิ น ลงทุนที4 เพิ4 ม ขึน/ ร้ อยละ 146
นอกจากนี /ยังมีค่าใช้ จ่ายเกี4 ยวกับอาคาร สถานที4เพื4อปรับปรุ งภาพลักษณ์ ของบริ ษัทให้ ทนั สมัย และเป็ นที4
จดจําของลูกค้ ารองรับการขยายงานของบริ ษัท
กําไรสําหรับงวดสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษัทมีขาดทุนสําหรับไตรมาสที4 1 ปี 2559 ที4 6,888 ล้ านบาทลดลงจากกําไรสําหรับไตรมาสที4 1 ปี
2558 ที4 767 ล้ านบาท จํานวน 7,655 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 999 เนื4องจากเบี /ยประกันภัยรับสุทธิลดลงร้ อย
ละ 18 ในขณะที4คา่ ใช้ จ่ายในการรับประกันภัยในส่วนของสํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะ
ยาวที4เพิ4มขึ /นถึงร้ อยละ 47จากการตัง/ LAT reserve จํานวน 10,380 ล้ านบาทในไตรมาสที4 1 ปี 2559 ทังนี
/ /
ถ้ าหากบริ ษัทเปลี4ยนวิธีการบัญชีตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญ ชี เรื4 อง การกํ าหนดให้ เครื4 องมื อทางการเงิน
เป็ นเครื4 องมือทางการเงินที4แสดงมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน โดยบันทึกสํารองประกัน
ชีวิตระยะยาวด้ วยวิธี GPV และเงินลงทุนที4จะถือจนครบกําหนดเป็ นมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรหรื อ
ขาดทุนนัน/ จะทําให้ บริ ษัทมีกําไรในไตรมาสที4 1 ปี 2559 นี /จํานวน 2,735 ล้ านบาท
กําไรสําหรับงวดสําหรับงบการเงินรวม
งบการเงินรวมมีขาดทุนสําหรับไตรมาสที4 1 ปี 2559 ที4 6,888 ล้ านบาทลดลงจากกํ าไรสําหรับไตร
มาสที4 1 ปี 2558 ที4กําไร 765 ล้ านบาท จํานวน 7,653 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1,000 จากสาเหตุที4กล่าวใน
ส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ และรวมผลกํ าไรสําหรับไตรมาสที4 1 ปี 2559 จํานวน 0.1 ล้ านบาท จาก
บริ ษัท บีแอลเอ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด (“BLAIB”) ซึง4 มีสดั ส่วนการถือหุ้นเป็ นร้ อยละ 99
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สรุ ปฐานะการเงิน
ตารางที* 5: สรุปฐานะการเงิน
ฐานะการเงิน

ณ1 31 มี.ค. 59

ณ 31 ธ.ค. 58

เปลี*ยนแปลง

หน่ วย : ล้ านบาท
สิ นทรัพย์

%

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด

5,468

2%

7,088

3%

(1,620) -23%

เบี /ยค้ างรับ

3,081

1%

1,717

1%

1,364

79%

247,257

93%

233,726

94%

13,531

6%

624

0%

592

0%

32

5%

9,890

4%

6,455

3%

3,435

53%

สิ นทรัพย์ลงทุน
ที4ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์อื4น
รวมสินทรั พย์
หนี /สิ นและส่ วนของผู้ ถือหุ้น

266,319 100%

249,577 100%

16,742

7%

225,157

85%

207,308

83%

17,848

9%

หนี /สิ นจากสัญญาประกันภัย

9,815

4%

9,543

4%

272

3%

หนี /สิ นอื4น

7,087

3%

5,728

2%

1,359

24%

242,059

91%

222,579

89%

19,480

9%

24,261

9%

26,998

11%

(2,738) -10%

สํ ารองประกันชีวิต

รวมหนีสF ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสF ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

266,319 100%

249,577 100%

16,742

7%

สินทรัพย์
สินทรั พ ย์ รวมของบริ ษัทมี อัตราการเติบโตเพิ4 ม ขึน/ จาก ณ วัน ที4 31 ธันวาคม 2558 ร้ อยละ 7 โดย
รายการสํ าคัญ ที4 มี อัตราการเติบโตสูงคือรายการสินทรั พ ย์ ล งทุนเพิ4 ม ขึน/ ร้ อยละ 6 ทัง/ นี เ/ นื4 องมาจากการ
เติ บ โตของเงิ น สํ า รองปี 2559 ที4 เติ บ โตร้ อยละ 9 จาก 207,308 ล้ า นบาทณ 31 ธั น วาคม 2558 เป็ น
225,157 ล้ านบาท ณ 31มีนาคม 2559
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หนี /สิน
หนี ส/ ินรวมเพิ4มขึน/ ร้ อยละ 9 จากณ วันที4 31 ธันวาคม 2558 โดยการเพิ4มขึ /นของเงินสํารองประกัน
ชีวิตร้ อยละ 9 จํานวน 17,848 ล้ านบาทตามที4กล่าวในส่วนผลการดําเนินงาน ในส่วนของหนี /สินอื4นเพิ4มขึ /น
จํานวน 1,359 ล้ านบาทจากภาษี เงินได้ ค้างจ่ายเพิ4มขึ /น 1,605 ล้ านบาท จากรายการบวกกลับของสํารองที4
เพิ4มสูงขึ /น แต่อย่างไรก็ตามหนี /สินจากสัญญาซื /อขายเงินตราต่างประเทศลดลง 508 ล้ านบาท จากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี4ยน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 2,738 ล้ านบาท จาก ณ วันที4 31 ธันวาคม 2558 ที4 26,998 ล้ านบาท
ลดลงเป็ น 24,261 ล้ านบาทณ วันที4 31 มี นาคม 2559 จากสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนการดําเนินงาน
จํานวน 6,888 ล้ านบาทของไตรมาสที4 1 ปี 2559 และผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื4อขาย-สุทธิจาก
ภาษี เงินได้ จํานวน 4,125 ล้ านบาท
กระแสเงินสด
ตารางที* 6: กระแสเงินสด
หน่ วย : ล้ านบาท
สําหรั บปี
แหล่ งที4มาของเงิ น
กิจกรรมการจัดหาเงิ น

กระแสเงินสด
1/2559

1/2558

เปลี*ยนแปลง

21

-1%

1,205

-22%

(1,184)

21

-1%

1,205

-22%

(1,184)

(158)

11%

(83)

2%

(75)

(1,483)

100%

(5,424)

100%

3,941

เงิ นสดสุ ทธิ ใช้ ไป

(1,641)

111%

(5,507)

102%

3,866

กระแสเงินสดเพิ*มขึนF (ลดลง) สุทธิ

เงิ นสดและรายการเทียบเท่า ณ วันต้ นงวด

(1,620)
7,088

109%
-478%

(4,302)
5,703

79%
-105%

2,682
1,384

เงินสดและรายการเทียบเท่ า ณ วันสินF งวด

5,468

-369%

1,401

-26%

4,066

เงิ นสดสุ ทธิ ได้ มา
แหล่ งที4ใช้ ไปของเงิ น
กิจกรรมลงทุน
จากการดําเนินงาน
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วันที4 31 มีนาคม 2559 บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 5,468 ล้ านบาท ลดลง
1,620 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อยละ 23 เมื4 อ เปรี ย บเที ย บกับ ณ 31 ธั น วาคม 2558 ซึ4 ง มี เงิ น สดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดจํานวน 7,088 ล้ านบาท
กระแสเงินสดสําหรับ ไตรมาสที4 1 ปี 2559 มีแหล่งใช้ ไปของเงินจํานวน 1,641 ล้ านบาท โดยหลักมา
จากการดําเนินงานจากเบี /ยประกันภัยรับสุทธิจํานวน 12,140 ล้ านบาทในปี 2559 ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปี 2558 ที4 1,778 ล้ านบาท ดอกเบี /ยรับและเงิ นปั นผลและรายได้ จากการลงทุนอื4 นเพิ4 ม ขึน/ จากช่วง
เดียวกันของปี 2558 จํานวน 6,763 ล้ านบาท ในขณะที4เงินจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยที4เกิดขึ /นระหว่าง
งวดและค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงเพิ4มขึ /น 936 ล้ านบาทจาก 5,504 ล้ านบาทในปี
2558 เป็ น 6,504 ล้ านบาทในปี 2559 รวมทังเกิ
/ ดจากการบริ หารจัดการเงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝาก
สถาบันการเงินที4เพิ4มขึ /นจากปี ที4แล้ วจํานวน 162 ล้ านบาท
สําหรับแหล่งใช้ ไปที4เกิดจากกิจกรรมลงทุนซึ4งเป็ นกิจกรรมหลักคือจ่ายเงินลงทุนในBangkok Life
Assurance (Cambodia) Plc. ซึง4 เป็ นบริ ษัทที4จดทะเบียนในประเทศกัมพูชาจํานวน 108 ล้ านบาท
สําหรับแหล่งที4มาเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลงเนื4องมาจากปี 2558 บริ ษัทมีเงินสดรับจากการ
ขายหลักทรัพย์โดยมีสญ
ั ญาซื /อคืนจํานวน 1,100 ล้ านบาท
อัตราส่ วนทางการเงินที*สาํ คัญ
ตารางที* 7: อัตราส่วนทางการเงิน3
อัตราส่ วนทางการเงินที*สําคัญ

3

รายไตรมาส

รายปี

อัตรากําไรสุ ทธิ

1/2559
-42%

1/2558
4%

2558
8%

2557
4%

อัตราส่ วนกําไรก่อนภาษี เงิ นได้ ต่อเบี /ยประกันภัยรับสุ ทธิ

-67%

6%

11%

6%

อัตราส่ วนกําไรสุ ทธิ ต่อเบี /ยประกันภัยรับสุ ทธิ

-53%

5%

9%

5%

อัตราส่ วนเงิ นสํ ารองต่อเบี /ยประกันภัยรับสุ ทธิ

138%

77%

68%

80%

สูตรการคํานวณ:
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราส่วนกําไรก่อนภาษีเงินได้ ต่อเบี /ยประกันภัยรับสุทธิ
อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อเบี /ยประกันภัยรับสุทธิ
อัตราส่วนเงินสํารองต่อเบี /ยประกันภัยรับสุทธิ

= กําไรสุทธิ / รายได้ รวม
= กําไรก่อนภาษีเงินได้ / เบี /ยประกันภัยรับสุทธิ
= กําไรสุทธิ / เบี /ยประกันภัยรับสุทธิ
= เงินสํารองประกันชีวิตเพิ4มจากปี ก่อน / เบี /ยประกันภัยรับสุทธิ
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ความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี*ยง (Risk-Based Capital: RBC)
บริ ษัทมีอตั ราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที4ต้องดํารงตามกฎหมาย ณ วันที4 31มีนาคม 2559 ที4ร้อย
ละ 3294 ซึ4งเพิ4มขึ /นจากอัตราเงินกองทุนที4ต้องดํารงตามกฎหมาย ณ วันที4 31 ธันวาคม 2558 ที4ร้อยละ 309
และเป็ นอัตราที4สูงกว่าอัตราที4 กําหนดโดยสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิ จ
ประกันภัย (“คปภ.”) ที4ร้อยละ 140
ภาพรวมธุรกิจ
เบี /ยประกันชีวิตรับรวม ณ สิ /นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีจํานวนเท่ากับ 89,742 ล้ านบาท5มี อตั รา
การเติบ โตเพิ4 ม ขึน/ จากระยะเดี ยวกันของปี ก่ อนที4 ร้อยละ 5.37 โดยแยกเป็ นเบี ย/ ประกันชี วิตรั บรายใหม่
จํานวน 25,517ล้ านบาท อัตราการเติบโตเพิ4มขึ /นร้ อยละ4 และเบี /ยประกันชีวิตรับปี ต่อไปจํานวน 64,225
ล้ านบาท อัตราการเติบโตเพิ4มขึ /นร้ อยละ 5.93 โดยข้ อมูลบริ ษัทที4มีส่วนแบ่งการตลาดด้ านเบี /ยรับสูงสุด 5
อันดับแรก มีดงั นี /
ตารางที* 8: ข้ อมูลส่วนแบ่งการตลาด
อันดับ

บริษัท

เบี /ยปี แรก

เบี /ยปี ต่อ

เบี /ยรับ

ส่ วนแบ่งตลาด

1

เอไอเอ

4,024.90

13,617.42

17,642.32

19.66%

2

เมืองไทยประกันชีวิต

6,177.33

10,484.62

16,661.95

18.57%

3

ไทยประกันชีวิต

2,697.56

8,634.35

11,331.91

12.63%

4

กรุ งเทพประกันชีวิต

1,716.79

8,135.54

9,852.32

10.98%

5

ไทยพาณิ ชย์ประกันชีวิต

2,090.80

6,063.95

8,154.75

9.09%

กําไรของภาคอุตสาหกรรมสําหรับปี 25596 (ข้ อมูลตังแต่
/ เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ 2559)
ช่องทางธนาคารยังคงเป็ นช่องทางการขายที4มีสดั ส่วนการขายที4เติบโตอย่างต่อเนื4อง โดยข้ อมูลตังแต่
/ เดือน
มกราคม –กุมภาพันธ์ 2559 พบว่าธุรกิ จมีเบี /ยประกันภัยรับรวมในช่องทางธนาคารเพิ4มสูงขึ /นร้ อยละ 10
เมื4อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน และเมื4อคํานวณเบี /ยประกันช่องทางธนาคารเป็ นสัดส่วนของเบี /ย
ประกันภัยรับรวมทุกช่องทางคิดเป็ นร้ อยละ 46 เป็ นสัดส่วนเดียวกันกับปี 2558 ในส่วนของช่องทางตัวแทน
ขยายตัวเพิ4มขึ /นโดยมีเบี /ยประกันภัยรับรวมเพิ4มขึ /นร้ อยละ 9 และมี สดั ส่วนเบี /ยประกันภัยรับรวมช่องทาง
ตัวแทนต่อเบี /ยประกันภัยรับรวมทุกช่องทางคิดเป็ นร้ อยละ 47 ในปี 2559 ซึง4 เท่ากับสัดส่วนในปี 2558
เป็ นอัตราส่วนที4ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ข้ อมูลการจากสมาคมประกันชีวิตไทย
6
ข้ อมูลการจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
4
5
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการประจําไตรมาส 1 ปี 2559
เหตุการณ์ สาํ คัญ
การใช้ สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิรุ่นที4 2
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิรุ่นที4 2 ใช้ สิทธิซื /อหุ้นสามัญของบริ ษัทจํานวน 0.6 ล้ านหน่วย ในราคาใช้ สิทธิห้ นุ ละ
25.00 บาท คิดเป็ นจํานวน 21.1 ล้ านบาท โดยบริ ษัทได้ บนั ทึกโอนสํารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้ ห้ ุน
เป็ นเกณฑ์เป็ นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจากการใช้ สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิรุ่นที4 2 จํานวน 12 ล้ านบาท
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย (Bangkok Life Assurance (Cambodia) Plc.)
ในปี 2559บริ ษั ท ได้ เ ข้ ารวมลงทุ น ในBangkok Life Assurance (Cambodia) Plc. ซึ4 ง เป็ นบริ ษั ท ที4 จ ด
ทะเบียนในประเทศกัมพูชา ดําเนินธุรกิจหลักด้ านการรับประกันชีวิต บริ ษัทมีสดั ส่วนการรวมลงทุนร้ อยละ
52 ขณะนี /บริ ษัทย่อยดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการดําเนินการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจในประเทศกัมพูชา
ผลกระทบของมาตรฐานบัญชีใหม่
บริ ษัทได้ จดั ประเภทรายการบางรายการในงบการเงินใหม่ เพื4อให้ สอดคล้ องกับการบังคับใช้ ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที4 4 เรื4 อง สัญญาประกันภัย และตามรูปแบบงบการเงินที4กําหนดโดยประกาศ
คณะกรรมการกํ ากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิ จประกันภัยลงวันที4 4 มี นาคม 2559 ที4 มีผ ลบังคับใช้
ตังแต่
/ วัน ที4 1 มกราคม 2559 ซึ4งข้ อกํ าหนดที4 สํ าคัญ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นนี / คื อการจัด
ประเภทสัญ ญาประกันภัย ทัง/ นี / บริ ษั ท ได้ ทํ าการจัด ประเภทสัญ ญาและพบว่าแบบประกันของบริ ษั ท
ทังหมดจั
/
ดประเภทเป็ นสัญญาประกันภัย ไม่มีแบบประกันที4ถูกจัดเป็ นประเภทสัญญาลงทุน และการจัด
ประเภทดังกล่าวนี /ไม่มีผลกระทบต่อกําไรหรื อส่วนของเจ้ าของตามที4ได้ รายงานไว้
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