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ภาพรวมผลการดําเนินงาน
ไตรมาส 1 ปี 2562 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ จากการดําเนินงาน 1,286
ล้ านบาท ลดลง 473 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 27 จากกําไรสุทธิใน
ไตรมาส 1 ปี 2561 ที่จํานวน 1,759 ล้ านบาท เนื่องจากในไตร
มาส 1 ปี 2561 มีรายการกลับรายการเงินสํารองพิเศษจํานวน
660 ล้ า นบาท อี ก ทัง้ กํ าไรจากการขายหลักทรั พย์ จํานวน 375
ล้ านบาท ในขณะที่ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2562 มีขาดทุนจาก
การขายหลักทรัพย์จํานวน 78 ล้ านบาท
โดยบริ ษั ท มีร ายได้ สําหรั บ ไตรมาส 1 ปี 2562 จํ า นวน 13,099
ล้ า นบาท ลดลงร้ อยละ 19 จากไตรมาส 1 ปี 2561 โดยมี เ บีย้
ประกั น ภัย รั บ สุท ธิ จํ า นวน 9,811 ล้ า นบาท ลดลงร้ อยละ 23
รายได้ จากการลงทุนรวมทังหมด
้
3,123 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 8
และรายได้ อื่นจํานวน 165 ล้ านบาท

ในส่วนของค่าใช้ จ่ายไตรมาส 1 ปี 2562 จํ านวนทัง้ สิ ้น 11,590
ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 18 จากไตรมาส 1 ปี 2561 โดยมีคา่ ใช้ จา่ ย
ในการรับประกันภัยจํานวน 11,221 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 18
และค่าใช้ จ่ายดําเนินการจํานวน 369 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 6
ทังนี
้ ้บริ ษัทไม่มีภาระเงินสํารองพิเศษในไตรมาสปั จจุบนั
ทางด้ านความมัน่ คงในฐานะทางการเงินของบริ ษัท เมื่อพิจารณา
ระดับความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio –
CAR) ณ สิ ้นไตรมาส 1 ปี 2562 อยู่ที่ระดับร้ อยละ 270 ซึ่งยังคง
สูงกว่าระดับที่กฎหมายกําหนดมากกว่า 2 เท่า

ข้ อมูลผลการดําเนินงานที่สาํ คัญ
ตารางที่ 1: สรุปผลการดําเนินงาน
งบกําไรขาดทุน
หน่วย : ล้านบาท

รายไตรมาส
1/2562

1/2561

%YoY

รายได้
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ(1)

9,811

100%

รายได้จากการลงทุนรวมทั้งหมด (2)

3,123

32%

3,405

27%

-8%

165

2%

166

1%

-1%

13,099

134%

16,233 128%

-19%

11,221

114%

13,745 109%

-18%

369

4%

รวมค่าใช้จ่าย

11,590

118%

กําไรก่อนภาษี

1,509

252%

2,094

17%

-28%

ภาษี

(223)

-2%

(335)

-3%

-33%

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

1,285

13%

1,759

14%

-27%

กําไรต่อหุ้น : บาท

0.75

รายได้อื่น
รวมรายได้

12,662 100%

-23%

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

(1)
(2)

394

3%

14,139 112%

-6%
-18%

1.03

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ = เบี้ยประกันภัยรับปีแรก + เบี้ยประกันภัยรับปีต่อไป- เบี้ยประกันต่อ ± สํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
รายได้จากการลงทุนรวมทั้งหมด = รายได้จากการลงทุนสุทธิ+กําไรจากเงินลงทุน+กําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม(หลักทรัพย์เพื่อค้า

และอัตราแลกเปลี่ยน)
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เบีย้ ประกันภัยรับ
ไตรมาส 1 ปี 2562 บริ ษัทมีเบี ้ยประกันภัยรับสุทธิจํานวน 9,811
ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 23 จากเบี ้ยประกันภัยรับสุทธิไตรมาสที่ 1
ปี 2561 ซึ่งเกิดจากผลของการลดลงของทังเบี
้ ้ยประกันภัยรั บปี
แรกและเบี ้ยประกันภัยรับปี ต่อไป
โดยมีเบี ้ยประกันภัยรับปี แรกจํานวน 1,542 ล้ านบาท ลดลงร้ อย
ละ 42 จากจํานวน 2,677 ล้ านบาทของไตรมาส 1 ปี 2561 ส่วน
เบี ้ยประกันภัยรับปี ต่อไปมีจํานวน 8,973 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ
16 และเบีย้ ประกันภัยรั บรวมของไตรมาส 1 มีจํานวน 10,515
ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 21 ซึ่งการลดลงของเบี ้ยปี แรกเป็ นผลมา
จากการยกเลิ ก ขายแบบประกัน ตลอดชี พ ช่ อ งทางธนาคารที่
ธนาคารพันธมิตรมีค่คู ้ าในการทําธุรกิจแบงค์แอสชัวร์ รันส์เพิ่มขึ ้น
และการลดลงของเบี ย้ ประกัน จากผลกระทบของอัตรามรณะ
ในขณะที่เบีย้ ปี ต่อไปลดลงจากแบบประกันช่องทางธนาคารที่
ครบกําหนดชําระเบี ้ย
ในส่วนของเบี ้ยประกันภัยรับแบ่งตามช่องทางการจัดจําหน่ายใน
ไตรมาส 1 ปี 2562 เบี ้ยประกันภัยรับรวมช่องทางธนาคารคิดเป็ น
สัด ส่ว นร้ อยละ 61 ของเบี ย้ ประกันภัย รั บ รวมทุกช่อ งทาง เบีย้
ประกันภัยรับรวมช่องทางตัวแทนคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 30 ของ
เบี ย้ ประกัน ภัย รั บ รวมทุก ช่ อ งทาง ซึ่ง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ช่วง
เดียวกันของปี ที่แล้ ว พบว่าการขายผ่านช่องทางธนาคารมีสดั ส่วน
ลดลง โดยในไตรมาส 1 ปี 2561 บริ ษัทมีสดั ส่วนเบี ้ยประกันภัย
รั บ รวมช่ อ งทางธนาคาร และเบี ย้ ประกัน ภัย รั บ รวมช่ อ งทาง
ตัวแทนต่อเบี ้ยประกันภัยรับรวมทุกช่องทางอยู่ที่ร้อยละ 69 และ
ร้ อยละ 25 ตามลําดับ
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ตารางที่ 2: รายได้จากการลงทุน ผลกําไรจากการขายเงินลงทุนและผลกําไร (ขาดทุน)จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
รายไตรมาส
หน่วย : ล้านบาท
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
ผลกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน

1/2562

1/2561

เพิ่ม(ลด)

%YoY

3,076

2,952

124

4%

(78)

375

(453)

-121%

1

(14)

15

104%

129

88

40

46%

(4)

5

(9)

-184%

3,123

3,405

(282)

-8%

ผลกําไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนเพื่อค้า
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รวม

รายได้ จากการลงทุน
ในไตรมาส 1 ปี 2562 บริ ษัทมีรายได้ จากการลงทุนรวม 3,123
ล้ านบาท ลดลง 282 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 8 โดยมีรายได้ จากการ
ลงทุนสุทธิ 3,076 ล้ านบาท ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนจํานวน
78 ล้ านบาท และมีผลกํ าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมจํานวน
125 ล้ านบาท
เมื่ อ พิ จ ารณาถึงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน พบว่าอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในไตรมาส 1 ปี 2562 เท่ากับร้ อยละ
3.93 ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2561 ที่ร้อยละ 4.53 ซึ่งผลกระทบ
ส่วนใหญ่มาจากผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
ค่ าใช้ จ่าย
การเปลีย่ นแปลงค่าใช้ จ่ายที่สําคัญในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2562
และ 2561 สรุปได้ ดงั นี ้
1. ค่ าใช้ จ่ายการรั บประกันภัย ของไตรมาส 1 ปี 2562 ลดลง
จากไตรมาส 1 ปี 2561 ร้ อยละ 18 หรื อ 2,523 ล้ า นบาท โดย
ลดลงจาก 13,744 ล้ านบาทในปี 2561 เป็ น 11,221 ล้ านบาทใน
ปี 2562
1) รายการ “สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะ
ยาวเพิ่มขึ ้นจากงวดก่อน” มียอดติดลบ 6,514 ล้ านบาท
(หรื อแสดงเป็ นรายได้ ในงบกําไรขาดทุน) ลดลง 10,974
ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 246 จาก 4,460 ล้ านบาท

บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)

เนื่องจากกรมธรรม์ ที่ครบกํ าหนดเพิ่มสูง ขึน้ มากในไตร
มาส 1 ปี 2562 และในไตรมาส 1 ปี 2561 มีรายการกลับ
รายการเงินสํารองพิเศษจํานวน 660 ล้ านบาท
2) ผลประโยชน์ จ่ายตามกรมธรรม์ และค่าสินไหมทดแทน
สุทธิเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 112 หรื อ 8,815 ล้ านบาท จากจํานวน
7,855 ล้ า นบาทในปี 2561 เป็ น 16,670 ล้ า นบาทในปี
2562 ทังนี
้ ้แบ่งเป็ น
• การเพิ่ ม ขึ น้ ของผลประโยชน์ จ่ า ยตามกรมธรรม์ ที่
เพิ่มขึ ้นจํานวน 8,883 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 126 ซึ่ง
ส่ว นใหญ่ เ กิ ด จากการเพิ่ ม ขึน้ ของเงิ น ครบกํ า หนด
9,226 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 504 และค่ า เวนคื น
กรมธรรม์ที่เพิ่มขึ ้น 271 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 15
• การลดลงของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้ จ่ายในการ
จัดการสินไหมจํานวน 68 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 9
3) ค่าจ้ างและค่าบําเหน็จลดลง 195 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
19 จาก 1,050 ล้ านบาทในไตรมาส 1 ปี 2561 เป็ น 855
ล้ านบาทในไตรมาส 1 ปี 2562 ซึ่งค่าจ้ างและค่าบําเหน็จ
ลดลงสอดคล้ องกับเบี ้ยประกันภัยที่ลดลง
2. ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน ของไตรมาส 1 ปี 2562 ลดลง
ร้ อยละ 6 หรื อ 25 ล้ านบาท จาก 394 ล้ านบาทในไตรมาส 1
ปี 2561 เป็ น 369 ล้ านบาทในไตรมาส 1 ปี 2562 ซึง่ ค่าใช้ จา่ ย
ที่ลดลงส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของค่าใช้ จ่ายพนักงาน
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กําไรสําหรับงวดสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไตรมาส 1 ปี 2562 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 1,286 ล้ านบาท ลดลงจาก
กําไรสุทธิ สําหรับไตรมาส 1 ปี 2561 ที่ 1,759 ล้ านบาท จํานวน
473 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 27 เป็ นผลมาจากการลดลงของเบี ้ย
ประกันภัยรั บสุทธิ และรายได้ จากการลงทุนที่ลดลงร้ อยละ 23
และร้ อยละ 8 ตามลําดับ

ละ 96 ของสิน ทรั พ ย์ ร วม และคิ ด เป็ นอัต ราส่วนต่อ เงิ น สํารอง
ประกันชีวิตที่ร้อยละ 116
หนีส้ ิน
หนี ้สินรวมของบริ ษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ลดลงร้ อยละ 2
จาก ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 ส่ว นใหญ่ เ กิ ด จากเงิ น สํารอง
ประกันชีวิตที่ลดลงจํานวน 6,514 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 2 จาก
การลดลงของการตังสํ
้ ารองสําหรับกรมธรรม์ประกันภัยใหม่และ
กรมธรรม์ที่มีผลบังคับลดลงจากกรมธรรม์ครบกําหนดในไตรมาส
ปั จจุบนั

กําไรสําหรับงวดสําหรับงบการเงิน
งบการเงิ นรวมมีกําไรสุทธิ สํา หรั บไตรมาส 1 ปี 2562 ที่ 1,285
ล้ านบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2561 ที่กําไรสุทธิ 1,753 ล้ าน
บาท จํานวน 468 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 27 จากสาเหตุที่กล่าวใน
ส่วนของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
สําหรับส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้น 3,770 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 10
จาก 38,496 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ น 42,266
ล้ านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 สาเหตุหลักมาจากผลกําไร
จากการดําเนินงานจํานวน 1,286 ล้ านบาท และผลกระทบจาก
การวัดมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ ้น 2,484 ล้ านบาท

สรุ ปฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรั พย์ รวมของบริ ษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีอัตราการ
เติบโตลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ร้ อยละ 1 หรื อ 1,917
ล้ านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นสินทรัพย์ลงทุนโดยคิดเป็ นสัดส่วนร้ อย
ตารางที่ 3: สรุปฐานะการเงิน
ฐานะการเงิน

ณ 31 มี.ค. 62

ณ 31 ธ.ค. 61

เปลี่ยนแปลง

หน่วย : ล้านบาท

%

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6,656

2%

9,746

3%

เบี้ยค้างรับ

3,242

1%

1,910

1%

1,331

70%

รายได้จาการลงทุนค้างรับ

3,573

1%

2,691

1%

882

33%

303,928

94%

304,320

94%

(392)

0%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

1,339

0%

1,353

0%

(14)

-1%

สินทรัพย์อื่น

3,899

1%

4,533

1%

สินทรัพย์ลงทุน

รวมสินทรัพย์

(3,090) -32%

(634) -14%

322,637 100%

324,553 100%

(1,917)

-1%

267,394

83%

273,908

84%

(6,514)

-2%

หนี้สินจากสัญญาประกันภัยอื่น

9,994

3%

9,373

3%

621

7%

หนี้สินอื่น

2,982

1%

2,777

1%

206

7%

280,371

87%

286,058

88%

(5,687)

-2%

42,266

13%

38,496

12%

3,770

10%

324,553 100%

(1,917)

-1%

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
สํารองประกันชีวิต

รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริ ษัท กรุงเทพประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 4: กระแสเงินสด
หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด

สําหรับ 3 เดือน

2562

2561

เปลี่ยนแปลง

กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จาก
กิจกรรมดําเนินงาน
กิจกรรมลงทุน
กิจกรรมการจัดหาเงิน

(3,081)

2,638

(8)

(25)

(5,720) -217%

-

-

- 100%

17

68%

(3,090)

2,613

(5,703) -218%

เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันต้นงวด

9,746

3,877

5,869 151%

เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันสิ้นงวด

6,656

6,490

กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

166

3%

วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริ ษัทมีเงิ นสดและรายการ
เทียบเท่าเงิ นสดจํ านวน 6,656 ล้ านบาท และ 6,490 ล้ านบาท
โดยเป็ นเงินกระแสเงินสดที่ลดลงจํานวน 3,090 ล้ านบาท และ
เพิ่มขึ ้นจํานวน 2,613 ล้ านบาท ในระหว่างงวด 2562 และ 2561
ตามลําดับ โดยการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดําเนินงานเป็ นหลัก
กระแสเงิ นสดสําหรั บ ไตรมาส 1 ปี 2562 ใช้ ไปในกิ จกรรมการ
ดําเนินงานจํานวน 3,081 ล้ านบาท ในขณะที่ไตรมาส 1 ปี 2561
มีกระแสเงินสดได้ มาในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 2,638 ล้ าน
บาท ทังนี
้ ้เกิดจาก
1) เบี ้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรงจํานวน 9,196
ตารางที่ 5: อัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ
อัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ

1) เบี ้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรงจํานวน 9,196
ล้ านบาทในไตรมาส 1 ปี 2562 ลดลง 3,194 ล้ านบาท จาก
ไตรมาส 1 ปี 2561 ที่ 12,391 ล้ านบาท
2) ดอกเบี ้ยรับและเงินปั นผลและรายได้ จากการลงทุนอื่นจํานวน
2,591 ล้ านบาทในไตรมาส 1 ปี 2562 เพิ่มขึ ้นจากไตรมาส 1
ปี 2561 จํานวน 128 ล้ านบาท
3) เงิ นจ่ายตามกรมธรรม์ ประกันภัยที่เกิดขึ ้นระหว่างปี และค่า
สินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงเพิ่มขึ ้น 8,554
ล้ า นบาท จาก 8,247 ล้ า นบาทในไตรมาส 1 ปี 2561 เป็ น
16,801 ล้ านบาทในไตรมาส 1 ปี 2562
4) ในไตรมาส 1 ปี 2562 บริ ษั ท ได้ รั บ เงิ น จากการลงทุ น ใน
หลักทรัพย์และเงินลงทุนอื่นจํานวน 3,238 ล้ านบาท ในขณะ
ที่ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีการลงทุนในหลักทรัพย์และเงินลงทุน
อื่นเพิ่มจํานวน 2,241 ล้ านบาท
ความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RiskBased Capital: RBC)
บริ ษั ท มี อัต ราส่ว นเงิ น กองทุน ต่ อ เงิ น กองทุน ที่ ต้ อ งดํ า รงตาม

กฎหมาย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ที่ร้อยละ 270 1 ซึง่ เพิ่มสูงขึ ้น
จากอัต ราเงิ น กองทุน ที่ ต้ อ งดํ า รงตามกฎหมาย ณ วัน ที่ 31
ธั น วาคม 2561 ที่ ร้ อยละ 260 และยั ง สู ง กว่ า อั ต ราขั น้ ตํ่ า ที่
กฎหมายกําหนดมากกว่า 2 เท่า

อัตรากําไรสุทธิ
อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
อัตราส่วนเงินสํารองประกันชีวิตต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อเงินสํารองประกันชีวิต
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
ความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง1
1

0F

รายไตรมาส
1/2562
1/2561
9.8%
10.8%
12.8%
13.8%
-64.8%
35.0%
111.7%
107.9%
3.7%
3.1%
96.3%
96.1%
116.2%
115.8%
3.93%
4.53%
12.7%
17.9%
1.6%
2.3%
270%
256%

เป็ นอัตราส่วนที่ไม่ได้ ผ่านการสอบทาน และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
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ภาพรวมธุรกิจ 2
เบี ้ยประกันชีวิตรับรวม ณ สิ ้นเดือนมีนาคม 2562 มีจํานวนเท่ากับ
148,111 ล้ านบาท มีอตั ราการเติบโตลดลงจากระยะเดียวกันของ
ปี ก่อนที่ร้อยละ 9 โดยแยกเป็ นเบี ้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จํานวน
37,985 ล้ า นบาท อัต ราการเติ บ โตลดลงร้ อยละ 18 และเบี ย้
ประกัน ชี วิ ต รั บ ปี ต่อ ไปจํ า นวน 110,126 ล้ า นบาท อัต ราการ
เติบโตลดลงร้ อยละ 5 โดยข้ อมูลบริ ษัทที่มีสว่ นแบ่งการตลาดด้ าน
เบี ้ยรับสูงสุด 6 อันดับแรก มีดงั นี ้
1F

ตารางที่ 6: ข้ อมูลส่วนแบ่งการตลาด
อันดับ

บริษัท

เบี้ยปีแรก

เบี้ยปีต่อ

เบี้ยรับรวม

ส่วนแบ่ง
ตลาด

1

เอไอเอ

6,981

24,036

31,017

21%

2

เมืองไทยประกันชีวิต

5,184

16,511

21,695

15%

3

ไทยประกันชีวิต

5,753

14,960

20,714

14%

4

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

3,427

12,318

15,745

11%

5

ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต

3,580

10,161

13,741

9%

6

กรุงเทพประกันชีวิต

1,542

8,973

10,515

7%

สําหรับผลผลิตของภาคอุตสาหกรรมสําหรับไตรมาส 1 ปี 2562
จํ า แนกตามช่ อ งทางการจํ า หน่ า ย โดยช่ อ งทางตัว แทนมี ก าร
เติบโตของเบี ้ยประกันภัยรับรวมเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1 จากไตรมาส 1
ปี 2561 และมีสดั ส่วนคิดเป็ นร้ อยละ 46 ของเบีย้ ประกันภัยรับ
รวมทุกช่องทาง ซึ่งเป็ นสัดส่วนที่เพิ่มขึ ้นจากไตรมาส 1 ปี 2561
ในส่วนของช่องทางธนาคารมีการเติบโตของเบีย้ ประกันภัยรับ
รวมลดลงร้ อยละ 20 และมีสดั ส่วนร้ อยละ 45 ของเบี ้ยประกันภัย
รั บ รวมทุก ช่ อ งทาง ซึ่ ง ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2561 สํ า หรั บ
ช่องทางการตลาดแบบตรงและช่องทางอื่นๆ มีการเติบโตของเบี ้ย
ประกันภัยรับรวมเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8 และ ร้ อยละ 15 ตามลําดับ

2

ข้ อมูลการจากสมาคมประกันชีวิตไทย
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