THRE: คำอธิ บำยและวิ เครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำร สำหรับไตรมำส 2 สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน 2563
13 สิงหาคม 2563
เรื่อง คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลประกอบกำรของไตรมำส 2/2563 มีกำไรสุทธิ 95 ล้ำนบำท เพิ่ มขึน้ ร้อยละ 313 จำกไตรมำส 2/2562
และรอบครึง่ ปี 2563 มีกำไรสุทธิ 87 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 38 จำกปี ก่อน โดยมีรำยละเอียดดังนี้

ผลประกอบการของไตรมาส 1/2563 ทีเ่ คยรายงานไว้เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 มีขาดทุนสุทธิ 78 ล้านบาท
ได้มกี ารปรับปรุงทาให้แสดงผลขาดทุนสุทธิเหลือเพียง 8 ล้านบาท เนื่องจากเป็ นการปรับปรุงผลกระทบของเงินลงทุนใน
กองทุน REIT, Property and Infrastructure Fund ซึง่ เดิมถูกจัดประเภทเป็ นตราสารหนี้ และรับรูผ้ ลขาดทุนจากการปรับ
มูลค่ายุตธิ รรมเข้างบกาไรขาดทุนจานวน 86 ล้านบาท แต่หลังจากสภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม
2563 โดยกาหนดให้เงินลงทุนดังกล่าวจัดประเภทเป็ นตราสารทุน บริษทั เลือกให้รบั รูผ้ ลการปรับมูลค่ายุตธิ รรมเข้างบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จึงทาให้ผลการดาเนินงานมีการเปลีย่ นแปลงจากทีเ่ คยรายงานไว้
ผลกำรดำเนิ นงำนไตรมำส 2/2563
บริษทั มีกาไรสุทธิจานวน 95 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 103 ล้านบาทจากไตรมาสก่อนและเพิม่ ขึน้ 72 ล้านบาทจากช่วง
เดียวกันของปี ก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลกำรรับประกันภัยต่อ
เบีย้ ประกันภัยต่อเมื่อเทียบกับ ไตรมาส 1/2563 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15 และเบีย้ ประกันภัยต่อสุทธิเพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 7 เนื่องจากการเติบโตของงานรับประกันภัยตามฤดูกาล
และเมื่อเปรียบเทียบกับ ไตรมาส 2/2562 เบีย้ ประกันภัยต่อลดลงร้อยละ 4 เนื่องจากเบีย้ ประกันภัยต่อรับ
ของโครงการระยะยาวทยอยลดลง แต่เบีย้ ประกันภัยต่อสุทธิเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9 เนื่องจากเบีย้ ประกันภัยใหม่ท่ี
เติบโตขึน้ จากการขยายงานในกลุ่มประกันสุขภาพ
ในส่วนของผลการรับประกันภัยต่อ พลิกเป็ นกาไรในไตรมาสนี้ จานวน 27 ล้านบาท โดยมีผลการ
ดาเนินงานทีด่ ขี น้ึ ร้อยละ 157 เมือ่ เทียบกับไตรมาส 1/2563 และดีขน้ึ ร้อยละ 129 เมื่อเทียบกับไตรมาส

2/2562 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสินไหมทดแทนลดลง และค่าใช้จ่ายในส่วนของโครงการระยะยาวทยอยลดลง
อย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ ผลการรับประกันภัยทีข่ ยายตัวในกลุม่ ประกันสุขภาพทีม่ กี ารเติบโตและมีผลการ
ดาเนินงานทีด่ ขี น้ึ
2. รำยได้จำกกำรลงทุน
บริษทั มีรายได้จากการลงทุนสุทธิจานวน 68 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 56 ล้านบาทจากไตรมาส 1/2563 เนื่องจาก
เป็ นช่วงฤดูของการจ่ายเงินปั นผลของสินทรัพย์ลงทุน ในขณะที่รายได้จากการลงทุนสุทธิลดลง 20 ล้าน
บาทเมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2562 เนื่องจากในปี ก่อนมีกาไรจากการขายหน่วยลงทุนจานวน 27 ล้านบาท
3. รำยได้จำกกำรให้บริกำร
รายได้จากการให้บริการสุทธิ 14 ล้านบาท ลดลงจานวน 4 ล้านบาทจากไตรมาสก่อน และลดลง 7 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากต้นทุนบุคลากรการให้บริการด้านสินไหมทีเ่ พิม่ ขึน้ เพื่อรองรับโครงการใหม่ๆ
ที่คาดว่าจะสามารถเริ่มให้บริการได้ในช่วงปลายปี น้ี และรายได้การให้บริการอบรมสัมมนาที่ลดลงจาก
ผลกระทบของ COVID-19 อย่างไรก็ตามบริษทั คาดว่าผลกระทบดังกล่าวจะมีการปรับตัวดีขน้ึ ตามลาดับ
ผลกำรดำเนิ นงำนรอบครึง่ ปี แรกของปี 2563:
บริษทั มีกาไรสุทธิจานวน 87 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 24 ล้านบาทหรือร้อยละ 38 จากปี ก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลกำรรับประกันภัยต่อ
เบีย้ ประกันภัยต่อรับจานวน 2,311 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 เนื่องจากเบีย้ ประกันภัยต่อรับของโครงการ
ระยะยาวทยอยลดลง ในขณะเบี้ยประกันภัยต่อสุทธิเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10 จากการขยายงานในกลุ่มประกัน
สุขภาพ
ทัง้ นี้ผลของการรับประกันภัยต่อก็ได้ปรับตัวดีขน้ึ ร้อยละ 83 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสินไหมทดแทนลดลง และ
ค่าใช้จ่ายในส่วนของโครงการระยะยาวทยอยลดลงอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ ผลการรับประกันทีข่ ยายตัวในกลุ่ม
ประกันสุขภาพทีม่ กี ารเติบโตและมีผลการดาเนินงานทีด่ ขี น้ึ
2. รำยได้จำกกำรลงทุน
มีรายได้จากการลงทุนสุทธิจานวน 80 ล้านบาท ลดลง 67 ล้านบาทหรือร้อยละ 46 เนื่องจากปี ก่อนมีกาไร
จากการขายหน่วยลงทุนจานวน 34 ล้านบาท และกาไรจากปรับมูลค่ายุตธิ รรมจานวน 19 ล้านบาท
3. รำยได้จำกกำรให้บริกำร
รายได้จากการให้บริการสุทธิ 33 ล้านบาท ลดลง 8 ล้านบาทเนื่องจากต้นทุนบุคลากรการให้บริการด้าน
สินไหมทีเ่ พิม่ ขึน้ เพื่อรองรับโครงการใหม่ๆ ทีค่ าดว่าจะสามารถเริม่ ให้บริการได้ในช่วงปลายปี น้ี และรายได้
การให้บริการอบรมสัมมนาที่ลดลงจากผลกระทบของ COVID-19 อย่างไรก็ตามบริษัทคาดว่าผลกระทบ
ดังกล่าวจะมีการปรับตัวดีขน้ึ ตามลาดับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
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