คําอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการประจําไตรมาส 1 ปี 2560
ข้ อมูลผลการดําเนินงานที*สาํ คัญ
ตารางที* 1: สรุปผลการดําเนินงาน
งบกําไรขาดทุน
หน่ วย : ล้ านบาท

รายไตรมาส
1/2560

1/2559

%YoY

รายได้
เบี (ยประกันภัยรับสุ ทธิ (1)
รายได้ จากการลงทุนรวมทังหมด
( (2)
รายได้ อื"น
รวมรายได้

12,540 100%
2,915 23%
149

1%

12,856 100%
3,115 24%
134

1%

-2%
-6%
11%

15,604 124%

16,105 125%

-3%

(14,154) -113%

(24,410) -190%

-42%

(396) -3%

(384) -3%

3%

(14,550) -116%

(24,794) -193%

-41%

1,054 8%
(126) -1%

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

112%
-107%

(6,888) -54%

113%

ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายการรับประกันภัย
ค่าใช้ จ่ายดํา เนินงาน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กํา ไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษี
ภาษี
กํา ไร (ขาดทุน) สุทธิ

928

7%

(1)

เบี (ยประกันภัยรั บสุทธิ = เบี (ยประกันภัยรั บปี แรก + เบี (ยประกันภัยรั บปี ต่อไป- เบี (ยประกันต่อ ± สํารองเบี (ยประกันภัยที"ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้

(2)

รายได้ จากการลงทุนรวมทั (งหมด = รายได้ จากการลงทุนสุทธิ+กําไรจากเงินลงทุน+กําไรจากการปรั บมูลค่ายุติธรรม

เบีย, ประกันภัยรั บ
ในไตรมาสที" 1 ปี 2560 บริ ษัทมี อตั ราการเติบโตของเบี (ยประกันภัยรับสุทธิ ลดลงที"ร้อยละ 2 โดยมี
เบี (ยประกันภัยรับสุทธิจํานวน 12,540 ล้ านบาท ซึ"งเกิดจากผลของการลดลงของเบี (ยประกันรับปี ต่อไปเป็ น
สําคัญ
ในไตรมาสที" 1 ปี 2560 มี เบี (ยประกันรับปี แรกเพิ"มขึน( ร้ อยละ 5 โดยมี เบี (ยประกันภัยปี แรกจํ านวน
2,533 ล้ านบาท ในขณะที"ไตรมาสที" 1 ปี 2559 บริ ษัทมีเบี (ยประกันภัยปี แรกจํานวน 2,417 ล้ านบาท โดย
ในไตรมาสที" 1 ปี 2560 แบบประกันที"ได้ รับความนิยมช่องทางธนาคารเป็ นแบบประกันสะสมทรัพย์ระยะ
กลางและแบบตลอดชีพ ในขณะที"แบบประกันช่องทางตัวแทนที"ได้ รับความนิยมเป็ นแบบสะสมทรัพย์ระยะ
สันและแบบสะสมทรั
(
พย์ระยะกลาง เมื"อพิจารณาในส่วนของเบี (ยประกันภัยรับปี ต่อไปมีอตั ราเติบโตในไตร
มาสที" 1 ปี 2560 ลดลงที"ร้อยละ 3 เนื"องจากว่ามีแบบประกันที"ครบกําหนดชําระเบี (ยในปี 2559 จึงส่งผลให้
เบี (ยประกันรับปี ต่อไปในปี 2560 ลดลง
1
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ช่องทางการจัดจํ าหน่ายหลักของบริ ษัทในไตรมาสที" 1 ปี 2560 เป็ นการขายผ่านช่องทางธนาคาร
โดยมีเบี (ยประกันภัยรับรวมช่องทางธนาคารต่อเบี (ยประกันภัยรับรวมคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 68 และสัดส่วน
เบี (ยประกันภัยรับรวมช่องทางตัวแทนต่อเบี (ยประกันภัยรับรวมทุกช่องทางร้ อยละ 26 ซึง" เมื"อเปรี ยบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันกับปี ก่อนจะพบว่าการขายผ่านช่องทางธนาคารมีสดั ส่วนลดลง โดยในปี 2559 บริ ษัทมีสดั ส่วน
เบี (ยประกันภัยช่องทางธนาคาร และเบี (ยประกันภัยช่องทางตัวแทนต่อเบี (ยประกันภัยรับรวมอยู่ที"ร้อยละ 71
และ ร้ อยละ 24 ตามลําดับ
ตารางที* 2: เบี (ยประกันภัยรับปี แรกแยกตามช่องทาง
2560

2559

ช่องทางธนาคาร

ไตรมาสที* 1
1,634

ไตรมาสที* 1
1,790

ช่องทางตัวแทน

642

403

59%

ช่องทางอื"นๆ

257

224

15%

2,533

2,417

5%

รวม

อัตราการ
เพิ*มขึ ,น / ลดลง
-9%

ตารางที* 3: เบี (ยประกันภัยรับรวมแยกตามช่องทาง
2560

2559

อัตราการ

ช่องทางธนาคาร

ไตรมาสที* 1
8,940

ไตรมาสที* 1
9,544

-6%

ช่องทางตัวแทน

3,460

3,199

8%

747

670

12%

13,148

13,412

-2%

ช่องทางอื"นๆ
รวม

ตารางที* 4: อัตราส่วนเบี (ยประกันภัยแต่ละช่องทางต่อเบี (ยประกันภัยรับรวม
2560

2559

ช่องทางธนาคาร

ไตรมาสที* 1
68%

ไตรมาสที* 1
71%

ช่องทางตัวแทน

26%

24%

6%

5%

100%

100%

ช่องทางอื"นๆ
รวม
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รายได้ จากการลงทุน
ตารางที* 5: รายได้ จากการลงทุน ผลกําไรจากการขายเงินลงทุนและผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรม
รายไตรมาส

หน่ วย : ล้ านบาท
รายได้ จากการลงทุนสุ ทธิ

1/2560
1/2559 เพิ*ม(ลด)
2,803
2,560
242

%YoY
9%

ผลกําไรจากเงิ นลงทุน

204

624

(420)

-67%

ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม

(92)

(69)

(23)

33%

2,915

3,115

(200)

-6%

รวม

ในไตรมาสที" 1 ปี 2560 บริ ษัทมีรายได้ จากการลงทุนสุทธิ 2,803 ล้ านบาท มีผลกําไรจากการขายเงิน
ลงทุนจํานวน 204 ล้ านบาท และขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมจํานวน 92 ล้ านบาท รวมเป็ นรายได้
2,915 ล้ านบาทลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ าจํานวน 200 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 6
เมื"อพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน พบว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงจาก
ร้ อยละ 5.48 ในไตรมาสที" 1 ปี 2559 เป็ นร้ อยละ 4.47 ในไตรมาสที" 1 ปี 2560 และเมื" อพิ จารณาอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยรวมผลกํ าไรขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื"อขาย ซึ"ง
ประกอบด้ วยเงินลงทุนในหุ้นทุนและตราสารหนี (ด้ วยนัน( พบว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนจะเป็ นร้ อย
ละ 13.75 และร้ อยละ 4.85 ในไตรมาสที" 1 ปี 2559 และ 2560 ตามลําดับ
ค่ าใช้ จ่าย
การเปลี"ยนแปลงค่าใช้ จา่ ยที"สําคัญในระหว่างไตรมาสที" 1 ปี 2560 และ 2559 สรุปได้ ดงั นี (
1. ค่าใช้ จา่ ยการรับประกันภัยของไตรมาสที" 1 ปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ร้ อยละ 42 หรื อ 10,256
ล้ านบาท โดยลดลงจาก 24,410 ล้ านบาทในปี 2559 เป็ น 14,154 ล้ านบาทในปี 2560
1) รายการ “สํ ารองประกันภัยสํ าหรับสัญ ญาประกันภัยระยะยาวเพิ"มขึ (นจากงวดก่อน” ซึ"ง
ลดลงร้ อยละ 58 หรื อ 10,283 ล้ านบาท จาก 17,848 ล้ านบาทในไตรมาสที" 1 ปี 2559
เป็ น 7,565 ล้ านบาท เนื"องจากในไตรมาสที" 1 ปี 2559 บริ ษัทมีภาระในการตังสํ
( ารองพิเศษ
จํานวน 10,380 ล้ านบาท ในขณะที"ไตรมาสที" 1 ปี 2560 บริษัทไม่มีภาระการตังเงิ
( นสํารอง
ดังกล่าว
3
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2) ผลประโยชน์จา่ ยตามกรมธรรม์และค่าสินไหมทดแทนเพิ"มขึ (นร้ อยละ 2.5 ทังนี
( (แบ่งเป็ นการ
• เพิ"มขึ (นของผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ที"เพิ"มขึ (นจํานวน 114 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
4 ซึง" ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ"มขึ (นของเงินจ่ายตามกรมธรรม์จํานวน 323 ล้ านบาทหรื อ
ร้ อยละ 15 ซึง" เป็ นไปตามการเพิ"มขึ (นของขนาดธุรกิจ
• การเพิ"มขึ (นของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้ จ่ายในการจัดการสินไหมจํานวน 25 ล้ าน
บาทหรื อร้ อยละ 1
3) ค่าจ้ างและค่าบําเหน็จลดลง 93 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 10 จาก 926 ล้ านบาทในไตรมาสที"
1 ปี 2559 เป็ น 833 ล้ านบาทในไตรมาสที" 1 ปี 2560 เนื" องจากในไตรมาสที" 1 ปี 2560
แบบประกัน สะสมทรั พ ย์ ระยะสัน( ช่ อ งทางตัว แทนที" ไ ด้ รั บ ความนิ ย มมี อัต ราการจ่ า ย
ค่าตอบแทนตํ"า
2. ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 1 ปี 2560 เพิ"มขึ (นร้ อยละ 3 หรื อ 12 ล้ านบาท จาก
384 ล้ านบาทในไตรมาสที" 1 ปี 2559 เป็ น 396 ล้ า นบาทในไตรมาสที" 1 ปี 2560 โดยเมื" อ พิ จ ารณา
ค่าใช้ จ่ายดําเนินงาน บริ ษัทมี ค่าใช้ จ่ายหลักที"เพิ"มขึน( คือค่าใช้ จ่ายด้ านบุคลากรซึ"งเพิ"มขึน( ร้ อยละ 6 และ
ค่าธรรมเนียมธนาคารที"เพิ"มขึ (นเนื"องจากผู้เอาประกันนิยมชําระผ่านบัตรเครดิตเพิ"มมากขึ (น
กําไรสําหรั บงวดสําหรั บงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษัทมี กําไรสุทธิ สําหรับไตรมาสที" 1 ปี 2560 ที" 928 ล้ านบาทเพิ"มขึน( จากไตรมาสที" 1 ปี 2559 ที"
ขาดทุนสุทธิ 6,888 ล้ านบาท จํานวน 7,816 ล้ านบาท เนื"องจากไตรมาสที" 1 ปี 2559 บริ ษัทมีภาระต้ องตัง(
เงินสํ ารองพิเศษ (LAT Reserve) เพิ"มขึ (นจํานวนถึง 10,380 ล้ านบาท และสะท้ อนเป็ นค่าใช้ จ่ายอยู่ในงบ
กําไรขาดทุนของบริ ษัท ในขณะที"ไตรมาสที" 1 ปี 2560 บริ ษัทไม่มีภาระในการตังสํ
( ารองพิเศษดังกล่าว
กําไรสําหรั บงวดสําหรั บงบการเงินรวม
งบการเงินรวมมี กําไรสํ าหรับไตรมาสที" 1 ปี 2560 ที" 922 ล้ านบาทเพิ"มขึ (นจากขาดทุนสํ าหรับไตร
มาสที" 1 ปี 2559 ที" 6,888 ล้ านบาท จํานวน 7,810 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 113 จากสาเหตุที"กล่าวในส่วน
ของงบการเงินเฉพาะกิจการ และเนื"องจากรวมผลขาดทุนของบริ ษัทย่อยเข้ ามา จากบริ ษัท บีแอลเอ อินชัว
รันส์ โบรกเกอร์ จํ ากัด (“BLAIB”) ซึ"งมี สัดส่วนการถื อหุ้นเป็ นร้ อยละ 99 และ Bangkok Life Assurance
(Cambodia) Plc. ซึง" มีสดั ส่วนการถือหุ้นเป็ นร้ อยละ 52 ตามลําดับ
4
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สรุ ปฐานะการเงิน
ตารางที* 6: สรุปฐานะการเงิน
ฐานะการเงิน

ณ1 31 มี.ค. 60

ณ 31 ธ.ค. 59

เปลี*ยนแปลง

หน่ วย : ล้ านบาท
สิ นทรัพย์
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด

%
14,737

5%

13,021

5%

1,716

13%

เบี (ยค้ างรับ

3,035

1%

2,200

1%

835

38%

รายได้ จาการลงทุนค้ างรับ

2,860

1%

2,053

1%

806

39%

264,582

91%

259,361

92%

5,221

2%

ที"ดิน อาคารและอุปกรณ์

1,252

0%

1,192

0%

60

5%

สิ นทรัพย์อื"น

4,438

2%

4,532

2%

(94)

-2%

สิ นทรัพย์ลงทุน

รวมสินทรั พย์
หนี (สิ นและส่ วนของผู้ ถือหุ้น
สํา รองประกันชีวิต
หนี (สิ นจากสัญญาประกันภัยอื"น
หนี (สิ นอื"น
รวมหนีส, ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส, ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

290,904 100%

282,359 100%

8,545

3%

240,978

83%

233,412

83%

7,565

3%

10,072

3%

9,686

3%

386

4%

5,029

2%

5,919

2%

(890) -15%

256,079

88%

249,018

88%

7,061

3%

34,825

12%

33,341

12%

1,484

4%

282,359 100%

8,545

3%

290,904 100%

สินทรั พย์
สินทรั พย์ รวมของบริ ษัทมี อัตราการเติบโตเพิ" มขึน( จาก ณ วันที" 31 ธันวาคม 2559 ร้ อยละ 3 ส่วน
ใหญ่เกิดจากสินทรัพย์ลงทุนซึง" เพิ"มขึ (นจํานวน 5,221 ล้ านบาท
หนีส, ิน
หนี (สินรวมเพิ"มขึ (นร้ อยละ 3 จาก ณ วันที" 31 ธันวาคม 2559 ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสํารองประกันชีวิต
ซึ"งเพิ"มขึ (นจํานวน 7,565 ล้ านบาท จากการตังสํ
( ารองสําหรับกรมธรรม์ที"มีผลบังคับเพิ"มขึ (นตามระยะเวลา
รับประกันและเพิ"มขึ (นจากกรมธรรม์ที"รับเข้ ามาใหม่ในระหว่างงวด
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการประจําไตรมาส 1 ปี 2560
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ"มขึ (น 1,484 ล้ านบาท จาก 33,341 ล้ านบาท ณ วันที" 31 ธันวาคม 2559
เป็ น 34,825 ล้ านบาท ณ วันที" 31 มี นาคม 2560 สาเหตุหลักมาจากผลกํ าไรจากการดําเนินงานจํานวน
928 ล้ านบาท และผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื"อขาย-สุทธิจากภาษี เงินได้ จํานวน 534 ล้ านบาท
กระแสเงินสด
ตารางที* 7: กระแสเงินสด
หน่ วย : ล้ านบาท
สํา หรั บปี
แหล่ งที"มา(ใช้ ไป)ของเงิ น
กิจกรรมดํา เนินงาน

กระแสเงินสด
2560

2559

เปลี*ยนแปลง

1,776

(1,483)

(81)

(158)

78

-49%

21

21

0

0%

เงิ นสดและรายการเทียบเท่า ณ วันต้ นงวด

1,716
13,021

(1,620)
7,088

3,336 -206%
5,933 84%

เงินสดและรายการเทียบเท่ า ณ วันสิ ,นงวด

14,737

5,468

9,270 170%

กิจกรรมลงทุน
กิจกรรมการจัดหาเงิ น
กระแสเงินสดเพิ*มขึ ,น (ลดลง) สุทธิ

3,259 -220%

วันที" 31 มีนาคม 2560 และ 2559 บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 14,737 ล้ าน
บาท และ 5,468 ล้ านบาท โดยเป็ นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที"เพิ"มขึ (นระหว่างงวดจํานวน 13,021
ล้ านบาท และ 7,088 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึ"งจะเห็นได้ ว่า ณ สิ (นไตรมาสที" 1 ปี 2560 บริ ษัทมีเงินสดและ
รายการเที ย บเท่ า เงิ น สดจํ า นวนที" สู ง กว่ า ณ สิ น( ไตรมาสที" 1 ปี 2559 จํ า นวนมาก เนื" อ งจากอั ต รา
ผลตอบแทนพันธบัตรของรัฐบาลอยู่ในระดับตํ"ามากเป็ นประวัติการณ์ อีกทังอุ
( ปทานของตราสารหนี (อื"นมี
จํากัด ทําให้ ในปี 2560 บริ ษัทลงทุนในเงินลงทุนระยะสันมากขึ
(
(น เพื"อรอโอกาสที"เหมาะสมในการลงทุน
กระแสเงินสดสํ าหรับไตรมาสที" 1 ปี 2560 มีแหล่งได้ มาของกิจกรรมการดําเนินงานจํานวน 1,776
ล้ านบาท ในขณะที"ไตรมาสที" 1 ปี 2559 มีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 1,483 ทังนี
( (เกิด
จาก
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการประจําไตรมาส 1 ปี 2560
1) เบี (ยประกันภัยรับสุทธิจํานวน 12,367 ล้ านบาทในปี 2560 เพิ"มขึ (นจากไตรมาสที" 1 ปี 2559
ที" 12,141 ล้ านบาท
2) ดอกเบี (ยรับและเงินปั นผลและรายได้ จากการลงทุนอื"นจํานวน 1,159 ล้ านบาทในไตรมาสที"
1 ปี 2560 ลดลงจากไตรมาสที" 1 ปี 2559 จํานวน 872 ล้ านบาทจากการลดลงของรายได้
จากการลงทุนอื"น
3) เงิ นจ่ายตามกรมธรรม์ ประกันภัยที" เกิ ดขึน( ระหว่างงวดและค่าสินไหมทดแทนจากการรั บ
ประกันภัยโดยตรงลดลง 144 ล้ านบาทจาก 5,591 ล้ านบาทในไตรมาสที" 1 ปี 2559 เป็ น
5,447 ล้ านบาทในไตรมาสที" 1 ปี 2560
4) เงินลงทุนหลักทรัพย์และเงินลงทุนอื"นเพิ"มขึ (นสุทธิ 4,362 ล้ านบาททําให้ กระแสเงินสดจาก
การดําเนินงานลดลงด้ วยจํานวนเดียวกัน ในขณะที"ไตรมาสที" 1 ปี 2559 มีการลงทุนในเงิน
ลงทุนหลักทรัพย์และเงินลงทุนอื"นเพิ"มขึ (นสุทธิ 8,008 ล้ านบาท
สําหรับกระแสเงินสดใช้ ไปสําหรับกิจกรรมลงทุนในไตรมาสที" 1 ปี 2560 เกิดจากการจ่ายเพื"อซื อ(
ที"ดนิ อาคาร และอุปกรณ์จํานวน 80 ล้ านบาท
สําหรับกระแสเงินสดได้ มาจากแหล่งกิจกรรมจัดหาเงินในไตรมาสที" 1 ปี 2560 บริ ษัทมีเงินสดรับ
จากการใช้ ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 21 ล้ านบาท
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการประจําไตรมาส 1 ปี 2560
ความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี*ยง (Risk-Based Capital: RBC)
บริ ษัทมีอตั ราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที" ต้องดํารงตามกฎหมาย ณ วันที" 31 มีนาคม 2560 ที"
ร้ อยละ 2531 ซึ"งเพิ"มขึ (นจากอัตราเงินกองทุนที"ต้องดํารงตามกฎหมาย ณ วันที" 31 ธันวาคม 2559 ที"ร้อยละ
252 แต่ยงั คงสูงกว่าอัตราขันตํ
( "าที"กฎหมายกําหนดมากกว่า 2 เท่า
อัตราส่ วนทางการเงินที*สาํ คัญ
ตารางที* 8: อัตราส่วนทางการเงิน2
อัตราส่ วนทางการเงินที*สาํ คัญ

รายไตรมาส
1/2560
5.9%

1/2559
-42.8%

อัตราส่ วนกําไรก่อนภาษี เงิ นได้ ต่อเบี (ยประกันภัยรับสุ ทธิ

8.4%

-67.0%

อัตราส่ วนกําไรสุ ทธิ ต่อเบี (ยประกันภัยรับสุ ทธิ

7.4%

-53.2%

อัตราส่ วนเงิ นสํา รองประกันชีวิตต่อเบี (ยประกันภัยรับสุ ทธิ

59.9%

137.7%

อัตราส่ วนสิ นทรัพย์ลงทุนต่อสิ นทรัพย์รวม

96.0%

94.9%

115.9%

112.3%

4.5%

5.5%

10.9%

-107.5%

อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์

1.3%

-10.7%

ความเพียงพอของเงิ นกองทุนตามระดับความเสี" ยง1

253%

329%

อัตรากําไรสุ ทธิ

อัตราส่ วนสิ นทรัพย์ลงทุนต่อเงิ นสํา รองประกันชีวิต
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผู้ ถือหุ้น

1
2

เป็ นอัตราส่วนที"ไม่ได้ ผ่านการสอบทาน และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
สูตรการคํานวณ:
อัตรากําไรสุทธิ
อัตราส่วนกําไรก่อนภาษีเงินได้ ต่อเบี (ยประกันภัยรับสุทธิ
อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อเบี (ยประกันภัยรับสุทธิ
อัตราส่วนเงินสํารองต่อเบี (ยประกันภัยรับสุทธิ
อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อเงินสํารอง
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

= กําไรสุทธิ / รายได้ รวม
= กําไรก่อนภาษีเงินได้ / เบี (ยประกันภัยรับสุทธิ
= กําไรสุทธิ / เบี (ยประกันภัยรับสุทธิ
= เงินสํารองประกันชีวิตเพิ"มจากงวดก่อน / เบี (ยประกันภัยรับสุทธิ
= รวมรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและสินทรัพย์ลงทุน / สินทรัพย์รวม
= รวมรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและสินทรัพย์ลงทุน / เงินสํารองประกันชีวิต
= รายได้ จากการลงทุน / สินทรัพย์ลงทุนเฉลีย"
= กําไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลีย"
= กําไรสุทธิ / สินทรัพย์เฉลีย"
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการประจําไตรมาส 1 ปี 2560
ภาพรวมธุรกิจ
เบี (ยประกันชีวิตรับรวม ณ สิ (นเดือนมีนาคม 2560 มีจํานวนเท่ากับ 149,406 ล้ านบาท3มีอตั ราการ
เติบโตเพิ"มขึ (นจากระยะเดียวกันของปี ก่อนที"ร้อยละ 5.59 โดยแยกเป็ นเบี (ยประกันชีวิตรับรายใหม่จํานวน
39,749 ล้ านบาท อัตราการเติบโตลดลงร้ อยละ 2.47 และเบี (ยประกันชีวิตรับปี ต่อไปจํานวน 109,657 ล้ าน
บาท อัตราการเติบโตเพิ"มขึ (นร้ อยละ 8.85 โดยข้ อมูลบริ ษัทที"มีสว่ นแบ่งการตลาดด้ านเบี (ยรับสูงสุด 6 อันดับ
แรก มีดงั นี (
ตารางที* 9: ข้ อมูลส่วนแบ่งการตลาด
อันดับ

บริษัท

เบี (ยปี แรก

เบี (ยปี ต่อ

เบี (ยรับ

ส่ วนแบ่งตลาด

1

เอไอเอ

5,746.47

22,518.24

28,264.71

18.92%

2

เมืองไทยประกันชีวิต

7,321.17

20,296.42

27,617.58

18.48%

3

ไทยประกันชีวิต

4,886.23

13,800.94

18,687.16

12.51%

4

กรุ งไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

5,025.18

10,825.34

15,850.52

10.61%

5

ไทยพาณิ ชย์ประกันชีวิต

2,542.80

10,854.15

13,396.95

8.97%

6

กรุ งเทพประกันชีวิต

2,532.75

10,615.01

13,147.76

8.80%

สํ าหรับผลผลิ ตของภาคอุตสาหกรรมแยกตามช่องทางขายสํ าหรับปี 25604 (ข้ อมูลตัง( แต่เดือน
มกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2560) ช่องทางธนาคารยังคงเป็ นช่องทางการขายที"มีสดั ส่วนการขายที"เติบโต
อย่างต่อเนื"อง โดยข้ อมูลตังแต่
( เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2560 พบว่าธุรกิจมีเบี (ยประกันภัยรับรวมใน
ช่องทางธนาคารเพิ" ม สูงขึน( ร้ อยละ 10 เมื" อเปรี ยบเที ยบกับช่วงเดี ยวกันของปี ก่ อน และเมื" อคํานวณเบี ย(
ประกันช่องทางธนาคารเป็ นสัดส่วนของเบี (ยประกันภัยรับรวมทุกช่องทางคิดเป็ นร้ อยละ 48 เป็ นสัดส่วนที"
เพิ"มขึ (นจากปี 2559 ในส่วนของช่องทางตัวแทนขยายตัวเพิ"มขึ (นโดยมีเบี (ยประกันภัยรับรวมเพิ"มขึ (นร้ อยละ 2
และมีสดั ส่วนเบี (ยประกันภัยรับรวมช่องทางตัวแทนต่อเบี (ยประกันภัยรับรวมทุกช่องทางคิดเป็ นร้ อยละ 46
ในปี 2560 ซึง" เป็ นสัดส่วนที"ใกล้ เคียงกับปี 2559

3
4

ข้ อมูลการจากสมาคมประกันชีวิตไทย
ข้ อมูลการจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
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เหตุการณ์ สาํ คัญ
การใช้ สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิรุ่นที" 2
ในไตรมาสที" 1 ปี 2560 ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิรุ่นที" 2 ใช้ สิทธิ ซื (อหุ้นสามัญของบริ ษัทจํานวน 0.6
ล้ านหน่วย ในราคาใช้ สิ ทธิ ห้ ุนละ 25.00 บาท คิดเป็ นจํ านวน 20.02 ล้ านบาท โดยบริ ษั ทได้ บัน ทึกโอน
สํารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้ ห้ นุ เป็ นเกณฑ์เป็ นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจากการใช้ สิทธิใบสําคัญแสดง
สิทธิรุ่นที" 2 จํานวน 12.4 ล้ านบาท
ผลกระทบของมาตรฐานบัญชีใหม่
ในระหว่ างงวด มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที" 27 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื" อง งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ได้ ถู ก
ประกาศบังคับใช้ ซึง" มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี (กําหนดทางเลือกเพิ"มเติมสําหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนใน
บริ ษัทย่อย เงินลงทุนในการร่ วมค้ า และเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม ในงบการเงินเฉพาะกิ จการโดยสามารถ
เลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้ เสียได้ ตามที"อธิ บายไว้ ในมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที" 28 (ปรับปรุ ง 2559) เรื" อง
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและการร่ วมค้ า ทังนี
( ( บริ ษัทเลือกใช้ วิธีราคาทุนในการแสดงเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
ในงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการซึ"งเป็ นวิธีเดิมที"บริ ษัทปฎิบตั ิ จึงไม่มีผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
หรื อกําไรของบริ ษัท
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