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บรษัิท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)         1 

                                          
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 
 ในปี 2563 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

(“บริษัท”) มีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานทั้งสิน้ 1,608 ลา้น
บาท คิดเป็นก าไร 0.94 บาทต่อหุ้น ลดลงรอ้ยละ 63 จากปี 
2562 สาเหตุหลกัเนื่องมาจากบริษัทมีการปรบัปรุงประมาณ
การตั้งส  า รองค่า เ ผ่ือความผันผวน  (PAD: Provision for 
Adverse Deviation) เพิ่มขึ ้นจากเดิมร้อยละ 4 ของ  NPV 
Reserve เป็นรอ้ยละ 5 เพื่อรองรบัการบริหารความเสี่ยงจาก
ความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ ซึ่งท าใหม้ีคา่ใชจ้่ายเงินส ารอง
ประกนัชีวิตเพิ่มขึน้จากปกติจ านวน 2,668 ลา้นบาทในไตรมาส
ที่ 1  และผลกระทบจากโควิด-19 สง่ผลใหร้ายไดจ้ากเงินลงทนุ
ลดลง ทัง้จากภาวะอตัราดอกเบีย้ที่ต  ่าลง และรายไดจ้ากเงินปัน
ผลรบัท่ีลดลงจากภาวะตลาด  

 ปี 2563 บริษัทมีรายได้รวมจ านวนทั้งสิน้ 47,337 ล้านบาท 
ลดลงรอ้ยละ 3 จากปีที่ผ่านมา โดยมีเบีย้ประกันภยัรับปีแรก
จ านวน 6,550 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 6 จากการขายผ่าน
ช่องทางธนาคาร 

 สดัส่วนช่องทางจ าหน่ายของเบีย้ประกนัภยัรบัปีแรกส าหรบัปี 
2563 ช่องทางธนาคาร ช่องทางตัวแทน และ ช่องทางอื่นๆ  
คิดเป็นรอ้ยละ 65 รอ้ยละ 26 และ รอ้ยละ 9 ตามล าดบั 

 
 

 
 บรษัิทมีรายไดจ้ากการลงทนุสทุธิในปี 2563 รวมทัง้สิน้ 13,622 

ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 3 จากปีช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย
ผลตอบแทนจากการลงทนุในปี 2563 ทัง้ปีอยูท่ี่รอ้ยละ 4.14  

 ในปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายจ านวนทัง้สิน้ 45,576 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สาเหตุหลกั
มาจากการปรบัประมาณการ PAD และผลขาดทนุดา้นเครดิตที่
คาดวา่จะเกิดขึน้ 

 อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy 
Ratio: CAR) ณ สิน้ปี 2563 อยูท่ี่รอ้ยละ 274 

 มูลค่าพื ้นฐานของกิจการ (Embedded Value) ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2563 เท่ากับ 67,502 ลา้นบาท คิดเป็น 39.53 บาท
ต่อหุน้ ลดลงรอ้ยละ 5 จากปี 2562 จากการที่อัตราดอกเบีย้
พันธบัตรรฐับาลลดลงท าใหมู้ลค่ายุติธรรมของหนีส้ินเพิ่มขึน้
มากกวา่มลูคา่ยตุิธรรมของทรพัยส์นิ  ส าหรบัมลูคา่ปัจจบุนัของ
กรมธรรมใ์หม่ (Value of New Business) เท่ากับ 1,151 ลา้น
บาท คิดเป็น 0.67 บาทต่อหุน้ เพิ่มขึน้รอ้ยละ 227 จากปีที่ผ่าน
มา  สาเหตุหลักมาจากการปรับแผนการขายที่ เน้นความ
คุ้มครองและแบบประกันที่มีส่วนร่วมการให้ผลประโยชน์
ระหวา่งบรษัิทและผูเ้อาประกนั 

หนว่ย: ลา้นบาท
ผลการด าเนินงาน ไตรมาส ไตรมาส เปล่ียนแปลง ไตรมาส เปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง

 4/63  4/62 YoY %  3/63 QoQ % YoY %
รายได้
รวมเบีย้ประกนัภยัรบัสุทธิ(1) 7,765 7,968 -2.5 9,743 -20.3 33,396 34,308 -2.7
เบีย้ประกนัภยัรบัปีแรก 1,194                1,528 -21.9 3,005 -60.3 6,550 6,198 5.7
ชอ่งทางธนาคาร 482 879 -45.2 2,597 -81.4 4,228 3,735 13.2
ชอ่งทางตวัแทน 498 467 6.6 360 38.3 1,699 1,923 -11.6
เบีย้ประกนัภยัรบัปีต่อไป 6,851 6,682 2.5 6,798 0.8 28,195 29,495 -4.4
รายไดจ้ากการลงทนุ(2) 2,839 3,263 -13.0 2,942 -3.5 13,622 14,053 -3.1
รวมรายได้ 10,407 11,284 -7.8 12,824 -18.9 47,337 48,902 -3.2
ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ้า่ยการรบัประกนัภยั 9,706 10,087 -3.8 11,775 -17.6 43,703 41,960 4.2
ค่าใชจ้า่ยด าเนินงาน 379 408 -6.9 405 -6.3 1,534 1,636 -6.3
ผลขาดทนุดา้นเครดิตทีค่าดวา่จะเกิดขึน้ 128 - 0.0 (9) -1,568.6 339 - 0.0
รวมค่าใช้จ่าย 10,213 10,494 -2.7 12,171 -16.1 45,576 43,596 4.5
ก าไรก่อนภาษี 194 789 -75.4 653 -70.3 1,761 5,306 -66.8
ก าไรสุทธิ 164 653 -75.0 583 -72.0 1,608 4,384 -63.3
ก าไรสุทธิ (ไม่รวมรายการส ารองพิเศษ) 164 653 -75.0 583 -72.0 1,608 4,384 -63.3
ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.09 0.38 -75.2           0.34 -72.2 0.94 2.57 -63.3

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 3.45% 4.05% -0.6% 3.54% -0.1% 4.14% 4.43% -0.3%
อัตราส่วนเงนิกองทุนตามระดับความเส่ียง (CAR) 274% 314% -40% 263% 11% 274% 314% -40%
(1) เบีย้ประกันภยัรบัสทุธิ = เบีย้ประกันภยัรบัปีแรก + เบีย้ประกันภยัรบัปีตอ่ไป- เบีย้ประกันตอ่ ± ส ารองเบีย้ประกันภยัที่ยังไมถื่อเป็นรายได้
(2) รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ = รายไดจ้ากการลงทนุ + ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุ + ก าไรจากการปรบัมลูคา่ยุติธรรม(หลกัทรพัยเ์พ่ือการคา้ และอตัราแลกเปลี่ยน)

2563 2562
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ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

เบีย้ประกันภยัรับรวม 
ในปี 2563 บริษัทมีเบีย้ประกนัภยัรบัรวมจ านวน 34,745 ลา้นบาท 
ลดลงรอ้ยละ 3 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ในสว่นของเบีย้ประกนั
รับรวมแบ่งตามช่องทางการจัดจ าหน่ายในปี 2562 ช่องทาง
ธนาคาร ช่องทางตัวแทน และช่องทางอื่นๆ คิดเป็นรอ้ยละ 55,  
รอ้ยละ 39 และรอ้ยละ 6 ตามล าดบั  
 

เบีย้ประกันภยัรับปีแรก 

ในไตรมาส 4 ปี 2563 บรษัิทมีเบีย้ประกนัภยัรบัปีแรกจ านวนทัง้สิน้ 
1,194 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 22 จากไตรมาส 4 ปี 2562 โดยเป็น
ผลมาจากการลดลงของช่องทางธนาคารรอ้ยละ 45 ทัง้นี ้เนื่องจาก
ในไตรมาส 3 บริษัทได้วางแผนการขายร่วมกับธนาคารในการ 
วางสินคา้กลยุทธ์ ในขณะที่ช่องทางตวัแทน และช่องทางอื่นๆ มี
สดัสว่นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 7 และรอ้ยละ 18 ตามล าดบั   
 
ในปี 2563 บริษัทมีเบีย้ประกันภัยรับปีแรกจ านวนทั้งสิน้ 6,550 
ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 6 จากปีก่อน ซึ่งเป็นอตัราการเติบโตที่ดี
เมื่อเทียบกบัอตุสาหกรรมทีเ่บีย้ประกนัภยัรบัปีแรกลดลงรอ้ยละ 11  
โดยการเติบโตของบริษัทเป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของเบีย้ของ
ช่องทางธนาคารจากสินคา้กลยุทธ์ ซึ่งไดว้างแผนการขายร่วมกบั
ธนาคารในไตรมาสที่ 3 ท าใหช้่องทางธนาคารมีเบีย้ประกนัภยัรบัปี
แรกเพิ่มขึน้รอ้ยละ 13 ในขณะท่ีช่องทางตวัแทนมีเบีย้ประกนัภยัรบั
ปีแรกลดลงร้อยละ  12 จากปีก่อนจากการปรับประเภทของ
ผลิตภัณฑท์ี่ขายและผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของโควิด 19   
ช่องทางอื่นๆ เพิ่มขึน้รอ้ยละ 15 จากการเพิ่มขึน้ของเบีย้ประกนัของ
การประกนัภยักลุม่ ช่องทางออนไลนแ์ละช่องทางการตลาดตรง  
 
เบีย้ประกันภยัรับปีต่อไป 
ในปี 2563 บริษัทมี เบี ้ยประกันภัยรับปีต่อไปจ านวน 28,195 
ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 4 จากปี 2562  จากเบีย้ประกนัรบัปีต่อไป
ของช่องทางธนาคารและช่องทางตวัแทนท่ีครบก าหนดช าระเบีย้ 
ประกนัในปีนี ้ 
 
 

 
 
 รูปที ่1: เบีย้ประกันภัยรับรวมแยกตำมช่องทำง (ล้ำนบำท) 

 
 

  รูปที ่2: เบีย้ประกันภัยรับปีแรกแยกตำมช่องทำง (ล้ำนบำท) 

 
รูปที ่3: เบีย้ประกันภัยรับปีต่อไปแยกตำมช่องทำง (ล้ำนบำท) 
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สินทรัพยล์งทุนและรำยได้จำกกำรลงทุน 
ณ  สิ ้น ปี  2563 บ ริ ษั ท มี สิ น ท รัพ ย์ ล ง ทุ น ทั้ ง สิ ้ น  329,279 
ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2562 จ านวน 5,492 ล้านบาท โดย
บรษัิทมีสดัสว่นการลงทนุในตราสารหนีร้วมทัง้หมดเพิ่มขึน้จากรอ้ย
ละ 80.9 มาอยู่ที่รอ้ยละ 83.5 ขณะที่การลงทนุในตราสารทนุลดลง
เล็กน้อยมาอยู่ที่ ร ้อยละ  8.5 และ  ทรัสต์เพื่ อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยล์ดลงมาอยูท่ี่รอ้ยละ 4.9   
 
ไตรมาส 4 ปี 2563 บริษัทมีรายไดจ้ากการลงทนุ(3)   จ านวน 2,839 
ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และลดลง 
รอ้ยละ 13  เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2562 หากไม่รวมก าไรจาก
เงินลงทุน รายได้จากดอกเบีย้และเงินปันผลจะลดลงรอ้ยละ 8 
เทียบกบัไตรมาสก่อน และลดลงรอ้ยละ 7 เทียบกบัปีก่อน 
 
ณ สิน้ปี 2563 อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (ROI) เทา่กบั 
รอ้ยละ 4.14 ลดลงจากรอ้ยละ 4.43  สาเหตหุลกัมาจากการลดลง
ของอตัราผลตอบแทนจากดอกเบีย้และเงินปันผล (Investment 
Yield) ซึง่ลดลงจากรอ้ยละ 4.10 ณ สิน้ปี 2562 มาอยูท่ี่รอ้ยละ 
3.83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) รายไดจ้ากดอกเบีย้ + รายไดจ้ากเงินปันผล + ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุ 

 

 
 
  ตำรำง 1: สินทรัพยล์งทุน ณ สิน้ปี 2563  

 
  รูปที ่4: รำยได้จำกกำรลงทุน (ล้ำนบำท) 

 
 
รูปที ่5: อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน 

 

สินทรัพยล์งทุน 2562 2563 เปล่ียนแปลง

ตราสารหนีร้ะยะสัน้ 4.0% 3.5% -0.5%

ตราสารหนีภ้าครฐั 44.0% 49.0% 5.0%

ตราสารหนีภ้าคเอกชน 32.9% 31.0% -1.9%

รวมตราสารหนีท้ัง้หมด 80.9% 83.5% 2.6%

ตราสารทนุ 9.0% 8.5% -0.6%

ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสังหารมิทรพัย์ 6.9% 4.9% -2.0%

เงินกูต้ามกรมธรรม์ 2.6% 2.5% -0.1%
เงินกูท้ีมี่หลักประกนั 0.5% 0.6% 0.1%

รวมสินทรัพยล์งทุน (ล้านบาท) 323,787 329,279 1.7%
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ค่ำใช้จ่ำยกำรรับประกันภยัและกำรด ำเนินงำน 
ในปี 2563 บรษัิทมีคา่ใชจ้่ายในการรบัประกนัภยัรวมทัง้สิน้ 43,703 
ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 4 จากปีที่ผ่านมา โดยสาเหตหุลกัมาจาก
ผลกระทบจากการเปลี่ยนประมาณการ PAD จากเดิมรอ้ยละ 4 
เป็นรอ้ยละ 5 จ านวน 2,668 ลา้นบาท และการเพิ่มขึน้ของเงินครบ
ก าหนด 
 
และ ใน ปี2563 บริ ษั ทมี ค่ า ใ ช้จ่ าย ในการด า เนิ นงานรวม 
ทั้งสิ ้น  1,534 ล้านบาท  ลดลงร้อยละ 6 จากช่วงเดียวกันของ 
ปีที่ผ่านมา โดยเกิดจากการบริหารค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานที่มี
ประสทิธิภาพมากขึน้ 
 
รูปที ่6: ค่ำใช้จ่ำยประกันภัย (ล้ำนบำท) 

 
 
 
รูปที ่7: ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน (ล้ำนบำท) 
 

 

 
ก ำไรสุทธิ 
ในปี 2563 บริษัทมีก าไรสุทธิทั้งสิน้ประมาณ 1,608 ล้านบาท  
คิ ด เ ป็ นก า ไ ร ต่ อ หุ้น  0.94 บาทต่ อหุ้น  ลดล ง ร้อ ย ละ  63  
จากปี 2562 เนื่องจากการตัง้ส  ารองค่าเผ่ือความผันผวน (PAD: 
Provision for Adverse Deviation) เพิ่ มขึ ้น จาก  4% เ ป็น  5% 
จ านวน 2,668 ลา้นบาท และผลกระทบจากรายไดเ้งินลงทนุท่ี 
ลดลงเนื่องจากสถานการณโ์ควดิ-19 
 

รูปที ่8: ก ำไรสุทธิ (ล้ำนบำท) และก ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท/หุ้น) 

 

ควำมเพียงพอของเงนิกองทุนตำมระดับควำมเสี่ยง  
(Risk-Based Capital: RBC) 
บริษัทมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องด ารงตาม
กฎหมาย (CAR) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่รอ้ยละ 274 ลดลง
จากอัต รา เ งินกองทุนที่ ต้อ งด า ร งตามกฎหมาย ณ วันที่    
31 ธนัวาคม 2562 ที่รอ้ยละ 314 จากผลกระทบของมลูคา่ยตุิธรรม
ของเงินกองทนุจากการลดลงของอตัราดอกเบีย้ 
 
มูลค่ำพื้นฐำนของกิจกำรและมูลค่ำปัจจุบันของกรมธรรม์
ใหม่ (Embedded Value and Value of New Business) 
มลูคา่พืน้ฐานของกิจการ (Embedded Value) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 เท่ากับ 67,502 ลา้นบาท คิดเป็น 39.53 บาทต่อหุน้ ลดลง
รอ้ยละ 5 จากปี 2562 ส  าหรับมูลค่าปัจจุบันของกรมธรรม์ใหม่ 
(Value of New Business) เท่ากับ 1,151 ลา้นบาท คิดเป็น 0.67 
บาทต่อหุน้ เพิ่มขึน้รอ้ยละ 227 จากปีที่ผ่านมา สาเหตหุลกัมาจาก
การปรับแผนการขายที่เน้นความคุ้มครองและแบบประกันที่มี  
สว่นรว่มการใหผ้ลประโยชนร์ะหวา่งบรษัิทและผูเ้อาประกนั 
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สรุปฐำนะกำรเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 

 
สินทรัพย ์ 
สินทรพัยร์วมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีอัตราการ
เติบโตเพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 รอ้ยละ 2 หรอื 6,098 
ลา้นบาท โดยสนิทรพัยส์ว่นใหญ่เป็นสินทรพัยล์งทนุคิดเป็นสดัสว่น
รอ้ยละ 95 ของสินทรพัยร์วม และคิดเป็นอตัราส่วนต่อเงินส ารอง
ประกนัชีวิตที่รอ้ยละ 117 
 
หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น  
หนีส้ินรวมของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1 
จากสิน้งวด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สว่นใหญ่เกิดจากเงินส ารอง
ประกนัชีวิตที่เพิ่มขึน้ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
สว่นของผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากบั 46,098  ลา้น
บาท เพิ่มขึน้จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 1,838 ลา้น
บาท หรือรอ้ยละ 4 ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากการปรบัปรุงรายการตาม
แนวปฏิบตัิทางการบญัชี 763 ลา้นบาท เงินปันผลจ่าย 547 ลา้น
บาท ก าไรสทุธิ 1,608 ลา้นบาท ก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจากการวดั
มลูคา่เครือ่งมือทางการเงิน 49 ลา้นบาท และการเปลีย่นแปลงสว่น
ของผูม้ีสว่นไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ
ในบรษัิทยอ่ย 35 ลา้นบาท คิดเป็นมลูคา่ทางบญัชี 27 บาทตอ่หุน้ 
 
 
 
 
 
 

 

31 ธ.ค. 63 สัดส่วน 31 ธ.ค. 62 สัดส่วน ผลต่าง %

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 8,072 2% 13,442 4% (5,370) -40%
เบีย้คา้งรบั 1,786 1% 1,801 1% (15) -1%
รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรบั 1,647 0.5% 2,680 1% (1,032) -39%
สินทรพัยล์งทนุ(4) 322,141 95% 310,379 93% 11,761 4%
ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 2,188 0.6% 1,426 0.4% 762 53%
สินทรพัยอ่ื์น 3,944 1% 3,953 1% (9) 0%

รวมสินทรัพย์ 339,778 100% 333,680 100% 6,098 2%

หนีสิ้นและส่วนของผูถ้อืหุน้

ส ารองประกนัชีวติ 282,407 83% 277,489 83% 4,919 2%

หนีส้ินจากสัญญาประกนัภยัอ่ืน 8,921 3% 9,153 3% (232) -3%

หนีส้ินอ่ืน 2,351 1% 2,778 1% (426) -15%

รวมหนีสิ้น 293,680 86% 289,420 87% 4,260 1%

ก าไรสะสม 31,729 9% 31,626 9% 103 0.3%

ส่วนเกินทนุจากการวดัมลูค่าเงินลงทนุ 9,092 3% 7,536 2% 1,557 21%

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไ่มมี่อ  านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย 0 0.0% 35 0.0% (35) -99%

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 46,098 14% 44,260 13% 1,838 4%

รวมหนีสิ้นและส่วนของผูถ้อืหุน้ 339,778 100% 333,680 100% 6,098 2%

มูลค่าหุน้ทางบญัชีต่อหุน้ 27.00 25.92
 (4) ไม่รวมสนิทรพัยล์งทนุระยะสัน้ซึง่อยูใ่นรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
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อัตรำส่วนกำรเงนิที่ส ำคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ

4/2563 4/2562 2563 2562

อตัราก าไรสุทธิ 1.6% 5.8% 3.4% 9.0%
อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อเบีย้ประกนัภยัรบัสุทธิ 2.1% 8.2% 4.8% 12.8%
อตัราส่วนเงินส  ารองประกนัชีวติต่อเบีย้ประกนัภยัรบัสุทธิ -73.2% 34.7% 14.7% 10.4%
อตัราส่วนค่าใชจ้า่ยการรบัประกนัภยัต่อเบีย้ประกนัภยัรบัสุทธิ 93.3% 127.1% 92.3% 122.2%
อตัราส่วนค่าใชจ้า่ยด าเนินงานต่อเบีย้ประกนัภยัรบัสุทธิ 4.9% 5.1% 4.6% 4.8%
อตัราส่วนสินทรพัยล์งทนุต่อสินทรพัยร์วม 97.0% 96.5% 96.8% 95.0%
อตัราส่วนสินทรพัยล์งทนุต่อเงินส  ารองประกนัชีวติ 116.7% 116.0% 116.7% 116.0%
อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (ROI) 3.45% 4.05% 4.14% 4.43%
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 1.5% 5.8% 3.6% 10.6%
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัย์ 0.2% 0.8% 0.5% 1.3%
ความเพียงพอของเงินกองทนุตามระดบัความเสี่ยง 274% 314% 274% 314%

รายไตรมาส รายปี
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ภำพรวมธุรกิจประกันชีวิต  
ส าหรบัภาพรวมของธุรกิจประกนัชีวิตในปี 2563 ธุรกิจมีเบีย้ประกนั
ชีวิตรบัใหม ่(New Business Premium) เทา่กบั 158,239 ลา้นบาท 
ซึง่เติบโตลดลงรอ้ยละ 11 จากปี 2562  
 
เบีย้ประกนัภยัรบัใหมข่องธุรกิจในปี 2563 จ าแนกตามช่องทางการ
จ าหนา่ย ช่องทางตวัแทนมีการเติบโตของเบีย้ประกนัภยัรบัปีแรก 
ลดลงรอ้ยละ 16 จากปี  2562 ชอ่งทางธนาคารมกีารเติบโตของ
เบีย้ประกนัภยัรบัปีแรกลดลงรอ้ยละ 8 จากปี  2562 ช่องทางอื่นๆ 
มีการเติบโตของเบีย้ประกนัภยัรบัปีแรกลดลงรอ้ยละ 9 จาก 
ปี  2562 
 
ส าหรบัสดัสว่นเบีย้ประกนัภยัใหมจ่ าแนกตามช่องทาง ช่องทาง
ตวัแทน ช่องธนาคาร และช่องทางอื่นๆ มีสดัสว่นอยูท่ี่รอ้ยละ 34, 
รอ้ยละ 53 และรอ้ยละ 13 ตามล าดบั  
 
ตารางท่ี 2: ภาพรวมธุรกิจ เบีย้ประกนัชีวิตรบัแยกตามประเภท 

 
ท่ีมา: สมาคมประกนัชีวิตไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รูปที ่9 ภำพรวมธุรกิจ เบีย้ประกันชีวติรับแยกตำมประเภท 

 

รูปที ่10: ภำพรวมธุรกิจเบีย้ประกันชีวติรับใหม่แยกตำมช่องทำง 

รูปที ่11: ภาพรวมธุรกิจ สดัสว่นเบีย้ประกนัชีวิตรบัใหม่แยกตามช่องทาง 

 


