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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร  

▪ ในไตรมำส 4 ปี  2565 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ำกัด 
(มหำชน) (“บริษัท”) มีก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน 279 ลำ้น
บำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 2 จำกไตรมำส 4 ปี 2564 ซึ่งปี 2565 บรษิัท
มีก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำน 3,212 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 
0.5 จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน คิดเป็นก ำไร 1.88 บำทต่อหุน้  

▪ ในไตรมำส 4 ปี 2565 บริษัทมีรำยไดร้วมทั้งสิน้ 11,572 ลำ้น
บำท เพิ่มขึ ้นร้อยละ 7 จำกไตรมำส 4 ปี 2564 โดยมีเบี ้ย
ประกันภยัรบัปีแรกจ ำนวน 2,174 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 35 
ในปี 2565 บรษิัทมีรำยไดร้วมทัง้สิน้ 48,185 ลำ้นบำท ใกลเ้คียง
กับปี 2564 และมีเบีย้ประกันภัยรับปีแรกจ ำนวน 6,925 ลำ้น
บำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 11 จำกปี 2564 เป็นผลจำกกำรเพิ่มขึน้ของ
เบีย้ประกนัภยัรบัปีแรกในช่องทำงธนำคำรเป็นหลกั 

▪ สัดส่วนช่องทำงจ ำหน่ำยของเบีย้ประกันภัยรบัปีแรกส ำหรบัปี 
2565 แบ่งเป็น ช่องทำงธนำคำร ช่องทำงตวัแทน และ ช่องทำง
อื่นๆ รอ้ยละ 64 รอ้ยละ 24 และ รอ้ยละ 12 ตำมล ำดบั 

▪ บรษิัทมีเบีย้ประกนัภยัรบัปีต่อไปในไตรมำส 4 ปี 2565 เพิ่มขึน้ 
รอ้ยละ 4 จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2565 
บรษิัทมีเบีย้ประกนัภยัรบัปีต่อลดลงรอ้ยละ 2 ตำมที่คำดกำรณ ์
 

▪ บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธิในไตรมำส 4 ปี 2565 รวม
ทัง้สิน้ 2,997 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 5 จำกผลกำรรบัรูก้  ำไรจำก
เงินลงทุนที่ลดลง ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในไตรมำสนีอ้ยู่ที่
รอ้ยละ 3.72 และผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในปี 2565 ที่รอ้ย
ละ 3.99 

▪ บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยรวมในไตรมำส 4 ปี 2565 จ ำนวนทั้งสิน้ 
11,242 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 7 จำกปีที่แลว้ และมีค่ำใชจ้ำ่ย
รวมของปี 2565 ที่ 44,406 ลำ้นบำท ใกลเ้คียงกบัปีที่แลว้ 

 

▪ อัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy 
Ratio: CAR) ณ สิน้ไตรมำส 4 ปี 2565 อยู่ที่รอ้ยละ 377 เพิ่มขึน้
จำกรอ้ยละ 301 ณ สิน้ปี 2564  

▪ มูลค่ำพืน้ฐำนของกิจกำร (Embedded Value) ณ สิน้ปี 2565 
เท่ำกบั 68,901 ลำ้นบำท คิดเป็นมลูค่ำ 40.35 บำท/หุน้ เพิ่มขึน้
ร ้อยละ 1 จำก ณ สิ ้นปี 2564 จำกกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
สินทรพัยแ์ละหนีสิ้น 

▪ มลูค่ำปัจจบุนัของกรมธรรมใ์หม่ (Value of New Business) ณ 
สิน้ปี 2565 เท่ำกับ 3,006 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 34 จำก ณ 
สิน้ปี 2564 โดยเป็นผลจำกอตัรำดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้ กำรปรบัปรุง
สดัส่วนสินคำ้  และกำรบรหิำรจดักำรค่ำใชจ้่ำย 
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ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน  

เบีย้ประกันภัยรับรวม  
ในไตรมำส 4 ปี 2565  บริษัทมีเบีย้ประกนัภยัรบัรวมจ ำนวน 8,841 
ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 11 จำกไตรมำส 4 ของปี 2564  
 

ในปี 2565 บริษัทมีเบีย้ประกันภยัรบัรวมจ ำนวน 35,831 ลำ้นบำท 
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.3 จำกปีก่อน และบริษัทมีเบีย้ประกันภัยรบัรวม
แยกตำมช่องทำงต่ำง ๆ ดงันี ้ช่องทำงธนำคำร รอ้ยละ 57 ช่องทำง
ตวัแทนรอ้ยละ 37 และช่องทำงอื่นๆ รอ้ยละ 6 ตำมล ำดบั 
 
 
เบีย้ประกันภัยรับปีแรก  
ในไตรมำส 4 ปี 2565 บรษิัทมีเบีย้ประกนัภยัรบัปีแรกจ ำนวน 2,174 
ล้ำนบำท  เพิ่ มขึ ้น ร้อยละ  35 จำก ไตรมำส  4 ของ ปี  2564 
ซึ่งเป็นผลจำกช่องทำงธนำคำรที่มีเบีย้รบัปีแรกเพิ่มขึน้รอ้ยละ 57 
ในขณะที่ช่องทำงตวัแทนมีเบีย้ประกนัภยัรบัปีแรกลดลงรอ้ยละ 10 
และช่องทำงอื่นๆ มีเบีย้ประกันภัยรบัปีแรกเพิ่มขึน้รอ้ยละ 57 ซึ่ง
เป็นผลจำกช่องทำงประกนักลุ่มและช่องทำงออนไลนเ์ป็นหลกั 
 

ในปี 2565 บริษัทมีเบีย้ประกนัภยัรบัปีแรกจ ำนวน 6,925 ลำ้นบำท 
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 11 จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยช่องทำงธนำคำร
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 21 ช่องทำงตัวแทนลดลงรอ้ยละ 10 และช่องทำง
อื่นๆ เพิ่มขึน้รอ้ยละ 7 โดยมีสัดส่วนเบีย้ประกันภัยรับปีแรกแบ่ง
ตำมช่องทำงจ ำหน่ำย ดังนี ้ ช่องทำงธนำคำรสัดส่วนรอ้ยละ  64 
ช่องทำงตวัแทนรอ้ยละ 24 และช่องทำงอื่นๆ รอ้ยละ 12 
 
เบีย้ประกันภัยรับปีต่อไป 
ในไตรมำส 4 ปี 2565 บริษัทมีเบีย้ประกันภัยรับปีต่อไปจ ำนวน 
6,667 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 4 จำกช่วงเดียวกนัของปีที่แลว้ แต่
ลดลงรอ้ยละ 20 เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ผ่ำนมำ  ส ำหรบัของทั้งปี 
2565 บริษัทมีเบีย้ประกันภัยรบัปีต่อไปจ ำนวน 28,906 ลำ้นบำท 
ลดลงรอ้ยละ 2 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นกำรลดลงตำมที่
บรษิัทคำดกำรณ ์
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 1: เบีย้ประกันภัยรับรวมแยกตำมช่องทำง (ล้ำนบำท)  
 

 
 
รูปท่ี 2: เบีย้ประกันภัยรับปีแรกแยกตำมช่องทำง (ล้ำนบำท)  
 

 
 
รูปท่ี 3: เบีย้ประกันภัยรับปีต่อไปแยกตำมช่องทำง (ล้ำนบำท)  
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ช่องทำงธนำคำร ช่องทำงตวัแทน ช่องทำงอ่ืนๆ
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ช่องทำงธนำคำร ช่องทำงตวัแทน ช่องทำงอ่ืนๆ
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ช่องทำงธนำคำร ช่องทำงตวัแทน ช่องทำงอ่ืนๆ
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+4%QoQ 
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-2% YoY 



ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหข์องฝ่ำยจัดกำรประจ ำปี 2565 
 22 กุมภำพันธ ์2566 

 

บรษิัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)        
 3 

สินทรัพยล์งทุนและรำยได้จำกกำรลงทุน  
ในไตรมำส 4 ปี 2565 บริษัทมีสินทรัพย์ลงทุนทั้งสิ ้น 333,164  
ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 2 จำก ณ สิน้ปี 2564 โดยบริษัทมีสัดส่วน
สินทรพัยล์งทุนในปี 2565 ดงันี ้ตรำสำรหนีร้วมทัง้หมดรอ้ยละ 84  
ตรำสำรทุนรอ้ยละ 9 และทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์
รอ้ยละ 4 โดยบริษัทมีกำรลดสัดส่วนกำรลงทุนในตรำสำรทุนและ
เพิ่มสัดส่วนกำรลงทุนในตรำสำรหนี ้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสภำวะ
กำรลงทนุท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 
ในไตรมำส 4 ปี 2565 บรษิัทมีรำยไดจ้ำกกำรลงทนุ(3) ทัง้สิน้จ ำนวน 
3,093 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 3 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน และ
ลดลงรอ้ยละ 7 จำกไตรมำส 3 ปี 2565 จำกกำรรบัรูก้  ำไรจำกเงิน
ลงทนุที่ลดลงเป็นหลกั 
 
ในปี 2565 บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรลงทุนจ ำนวน 13,324 ลำ้นบำท 
ลดลงรอ้ยละ 0.1 จำกช่วงเดียวของปีก่อน  หำกไม่รวมผลของก ำไร
จำกเงินลงทุน รำยไดจ้ำกดอกเบีย้และเงินปันผล จะเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
1 จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อนจำกอตัรำดอกเบีย้ที่สงูขึน้ และเงินปัน
ผลของบรษิัทจดทะเบียนที่เพิ่มขึน้ 
 
ณ สิน้ไตรมำส 4 ปี 2565 นี้ บริษัทมีอัตรำผลตอบแทนจำกกำร
ลงทุน (ROI) เท่ำกับรอ้ยละ 3.72 ลดลงจำกรอ้ยละ 3.78 ในช่วง
เดียวกนัของปีก่อน และลดลงจำกรอ้ยละ 3.99 ในไตรมำสที่ผ่ำนมำ 
ส ำหรบัอตัรำผลตอบแทนจำกดอกเบีย้และเงินปันผล (Investment 
Yield) ณ สิน้ไตรมำส 4 ปี 2565 อยู่ที่รอ้ยละ 3.55  
 
ในปี 2565 บริษัทมีอัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (ROI) และ
อตัรำผลตอบแทนจำกดอกเบีย้และเงินปันผล (Investment Yield) 
เท่ำกบัรอ้ยละ 3.99 และรอ้ยละ 3.74 ตำมล ำดบั 
 
 
 
 
 
 
 
(3) รำยได้จำกดอกเบีย้ + รำยได้จำกเงินปันผล + ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน 
 

 
ตำรำง 1: สินทรัพยล์งทุน ณ ไตรมำส 4 ปี 2565 

 
 
รูปท่ี 4: รำยไดจ้ำกกำรลงทุน (ล้ำนบำท)    
 

 
รูปท่ี 5: อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน 

 
 
 
 
 
 

 

 

สินทรัพยล์งทุน 2564 2565 เปล่ียนแปลง

ตราสารหนีร้ะยะสัน้ 2.3% 3.8% 1.5%

ตราสารหนีภ้าครฐั 49.0% 48.2% -0.8%

ตราสารหนีภ้าคเอกชน 31.2% 31.7% 0.5%

รวมตราสารหนีท้ัง้หมด 82.5% 83.7% 1.2%

ตราสารทนุ 9.2% 8.5% -0.7%

ทรสัต์ 5.0% 4.3% -0.7%

เงินกูต้ามกรมธรรม์ 2.5% 2.9% 0.4%

เงินกูท้ี่มีหลกัประกนั 0.8% 0.6% -0.2%

รวมสินทรัพยล์งทุน (ล้านบาท) 338,714 333,164 -1.6%
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10,678 10,742

258 571 244
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รำยไดจ้ำกดอกเบีย้ รำยไดจ้ำกเงินปันผล ก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุ
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ค่ำใช้จ่ำยกำรรับประกันภัย  

ในไตรมำส 4 ปี 2565 บรษิัทมีค่ำใชจ้่ำยกำรรบัประกนัภยัรวมทัง้สิน้ 
10,578 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 9 จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน  
ส ำหรับของทั้งปี 2565 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยกำรรับประกันภัยรวม
ทั้งสิน้ 42,629 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัเบีย้ประกนัภยัรบัปีแรกที่เพิ่มขึน้ 
 
รูปท่ี 6: ค่ำใช้จ่ำยกำรรับประกันภัย (ล้ำนบำท) 

 
ค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินงำน 

ในไตรมำส 4 ปี2565 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนรวม 
ทั้ง สิ ้น  481 ล้ำนบำท  เพิ่มขึ ้นร้อยละ 3 จำกช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน อย่ำงไรก็ตำม ค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินงำนในปี 2565 ยังคง
ใกล้เคียงกับปี 2564 ที่จ ำนวน 1,650 ล้ำนบำท โดยบริษัทยังให้
ควำมส ำคญัในกำรบรหิำรค่ำใชจ้่ำยกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 
รูปท่ี 7: ค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินงำน (ล้ำนบำท) 

 

ก ำไรสุทธิ 
ในไตรมำส 4 ปี 2565 บรษิัทมีก ำไรสทุธิทัง้สิน้ 279 ลำ้นบำท 
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 2 จำกไตรมำส 4 ปี 2564 โดยคิดเป็นก ำไร 0.16 
บำทต่อหุน้  ส ำหรบัทัง้ปี 2565 บรษิัทมีก ำไรสทุธิทัง้สิน้ 3,212 ลำ้น
บำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.5 จำกปี 2564 คิดเป็นก ำไร 1.88 บำทต่อหุน้  
 
รูปท่ี 8: ก ำไรสุทธิ (ล้ำนบำท) และก ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท/หุ้น) 

 
 
ควำมเพียงพอของเงนิกองทุนตำมระดับควำมเสี่ยง  
(Risk-Based Capital: RBC)  
บริษัทมีอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องด ำรงตำม
กฎหมำย (CAR) ณ สิน้ไตรมำส 4 ปี 2565 อยู่ที่รอ้ยละ 377 โดย
เพิ่มขึน้จำกไตรมำส 3 ปี 2565 ที่รอ้ยละ 363 และเพิ่มขึน้จำกเมื่อ
สิน้ปี 2564 ที่รอ้ยละ 301 

 

มูลค่ำพื้นฐำนของกิจกำร และมูลค่ำปัจจุบันของกรมธรรม์
ใหม่ (Embedded Value and Value of New Business)  
มลูค่ำพืน้ฐำนของกิจกำร (Embedded Value) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม
2565 เท่ำกับ 68,901 ล้ำนบำท คิดเป็นมูลค่ำ 40.35 บำท/หุ้น 
เพิ่มขึน้รอ้ยละ1 จำก ณ สิน้ปี 2564 จำกกำรบริหำรจัดกำรดำ้น
สินทรพัยแ์ละหนีสิ้น 
มลูค่ำปัจจบุนัของกรมธรรมใ์หม่ (Value of New Business) เท่ำกบั 
3,006 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 34 จำกปีที่ผ่ำนมำ โดยเป็นผลจำก
อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรฐับำลที่เพิ่มขึน้ กำรปรบัปรุงสัดส่วน
สินคำ้  และกำรบรหิำรจดักำรค่ำใชจ้่ำย 

 
 

(2,495) 2,327 (3,018) 5,364 1,12411,326 8,963 12,712

33,653 38,168
707 649 708

2,718 2,596

9,679 12,199 10,578

42,286 42,629

4Q64 3Q65 4Q65 2564 2565

คำ่ใชจ้่ำยในกำรรบัประกนัภยัอ่ืน
คำ่จำ้งและคำ่บ ำเหน็จ
ผลประโยชนจ์่ำยตำมกรมธรรมแ์ละคำ่สนิไหมทดแทน
ส ำรองประกนัภยัเพิ่มขึน้ (ลดลง) จำกงวดก่อน

469 427 481

1,647 1,650

4Q64 3Q65 4Q65 2564 2565

คำ่ใชจ้่ำยกำรด ำเนินงำน

274
942

279

3,196 3,212

0.16

0.55

0.16

1.87 1.88

4Q64 3Q65 4Q65 2564 2565

ก ำไรสทุธิ ก ำไรสทุธิตอ่หุน้

+2%YoY
-70%QoQ

+0.5%YoY

+9%YoY 
-13%QoQ 

+1%YoY 

+3%YoY 
+13%QoQ 

+0.1%YoY 
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สรุปฐำนะกำรเงนิ ณ วันที ่31 ธ.ค. 2565  

 
สินทรัพย ์ 
สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่  31 ธันวำคม 2565 เท่ำกับ 
342,611 ลำ้นบำท ลดลงจำก ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 รอ้ยละ 1 
หรือเท่ำกับ 4,532 ลำ้นบำท จำกกำรลดลงของมูลค่ำตลำดของ
สินทรพัยล์งทุน ทัง้นี ้สินทรพัยล์งทุนและเงินสดคิดเป็นสดัส่วนรอ้ย
ละ 97 ของสินทรพัยร์วม และคิดเป็นอตัรำส่วนต่อเงินส ำรองประกนั
ชีวิตที่รอ้ยละ 115 
 
หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น  
หนีสิ้นรวมของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2565 ลดลงรอ้ยละ 0.5 
จำกสิน้งวด ณ วันที่  31 ธันวำคม 2564 จำกหนี ้สินจำกสัญญำ
ประกนัภยัอื่นและหนีสิ้นอื่นที่ลดลง 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2565 เท่ำกับ 44,783  ลำ้น
บำท ลดลงจำก ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 จ ำนวน 3,183 ลำ้นบำท 
หรือรอ้ยละ 7 ทัง้นี ้เป็นผลมำจำกก ำไรสทุธิ 3,212 ลำ้นบำท เงินปัน
ผลจ่ำย 1,497 ลำ้นบำท และขำดทุนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงจำกกำรวดั
มลูค่ำเครื่องมือทำงกำรเงิน 4,902 ลำ้นบำท คิดเป็นมลูค่ำทำงบญัช ี
26.23 บำทต่อหุน้ 
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อัตรำส่วนกำรเงนิทีส่ ำคัญ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ

4Q65 4Q64 2565 2564

อตัราก าไรสทุธิ 2.4% 2.5% 6.7% 6.6%

อตัราสว่นก าไรสทุธิตอ่เบีย้ประกนัภยัรบัสทุธิ 3.3% 3.7% 9.3% 9.4%

อตัราสว่นเงินส  ารองประกนัชีวติตอ่เบีย้ประกนัภยัรบัสทุธิ -35.9% -33.5% 3.2% 15.7%

อตัราสว่นคา่ใชจ้า่ยการรบัประกนัภยัตอ่เบีย้ประกนัภยัรบัสทุธิ 125.7% 130.0% 122.8% 124.1%

อตัราสว่นคา่ใชจ้า่ยด าเนินงานตอ่เบีย้ประกนัภยัรบัสทุธิ 5.7% 6.3% 4.8% 4.8%

อตัราสว่นสนิทรพัยล์งทนุตอ่สนิทรพัยร์วม 97.2% 97.6% 97.2% 97.6%

อตัราสว่นสนิทรพัยล์งทนุตอ่เงินส  ารองประกนัชีวติ 115.3% 117.7% 115.3% 117.7%

อตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทนุ (ROI) 3.7% 3.8% 4.0% 4.0%

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ 2.6% 2.3% 6.9% 6.8%

อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรพัย์ 0.3% 0.3% 0.9% 0.9%

ความเพียงพอของเงินกองทนุตามระดบัความเสี่ยง 377% 301% 377% 301%

รายไตรมาส รายปี
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ภำพรวมธุรกิจประกันชีวิต  
ส ำหรบัภำพรวมของธุรกิจประกันชีวิตในช่วง 11 เดือนของปี 2565 
ธุรกิจมีเบีย้ประกันชีวิตรบัใหม่ (FYP) เท่ำกับ 150,507 ลำ้นบำท มี
อตัรำกำรเติบโตลดลงรอ้ยละ 1.9 จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน  
เป็นผลจำกกำรที่เบีย้ประกนัภยัรบัปีแรกของผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิต
แบบไม่รวมช ำระเบีย้ครัง้เดียวที่เติบโตขึน้รอ้ยละ 9 เนื่องจำกหลำย
บริษัทมีกำรปรับพอร์ตสินค้ำ โดยออกสินค้ำสะสมทรัพย์ที่ ให้
ผลตอบแทนสงูตำมอตัรำดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้ในตลำด  
อย่ำงไรก็ตำม เบีย้ประกันชีวิตแบบช ำระเบีย้ครัง้เดียวมีอัตรำกำร
เติบโตลดลงรอ้ยละ 16 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จำก
เบีย้ประกันภยัรบัปีแรกแบบช ำระเบีย้ครัง้เดียวของผลิตภณัฑค์วบ
กำรลงทนุ ( Unit-Linked) ที่ลดลงอย่ำงมีนยัส ำคญั  
 

เบีย้ประกันชีวิตรบัปีต่อไป (RYP) และเบีย้ประกันชีวิตรบัรวม (TP) 
ปรบัตวัลดลงที่รอ้ยละ 0.7 และ รอ้ยละ 1 ตำมล ำดบั เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน จำกผลของเบีย้ปีต่อที่ลดลงจำกกำรที่
อุตสำหกรรมมีกำรขำยสินคำ้ควบกำรลงทุน (Unit-Linked) แบบ
ช ำระเบีย้ครัง้เดียวจ ำนวนมำกในปีที่แลว้ 
 

เบีย้ประกนัภยัรบัใหม่ของธุรกิจในช่วง 11 เดือนของปี 2565 
จ ำแนกตำมช่องทำงกำรจ ำหน่ำย ช่องทำงตวัแทนมีกำรเติบโตของ
เบีย้ประกนัภยัรบัปีแรกเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.8 จำกปีก่อน ท ำใหส้ดัส่วน
เบีย้ประกนัภยัรบัใหม่จำกช่องทำงตวัแทนเพิ่มขึน้จำกรอ้ยละ 32 
เป็นรอ้ยละ 34  
 
ช่องทำงธนำคำรมีกำรเติบโตของเบีย้ประกันภยัรบัปีแรกลดลงรอ้ย
ละ 6.4 จำกยอดขำยสินคำ้ควบกำรลงทุน (Unit-Linked) ที่ติดลบ  
และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54 ของเบี ้ยประกันภัยรับใหม่ทุก
ช่องทำง ส ำหรบัช่องทำงอื่นๆ มีกำรเติบโตของเบีย้ประกันภัยรบัปี
แรกเพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหนำ้ 
โดยเป็นผลจำกกำรเติบโตในช่องทำงนำยหนำ้ประกนัชีวติ (Broker) 
เป็นหลกั และคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 12 ของเบีย้ประกันภยัรบัใหม่
รวมทกุช่องทำง 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 9: ภำพรวมธุรกิจ เบีย้ประกันชีวิตรับแยกตำมประเภท    

 
 
รูปท่ี 10: ภำพรวมธุรกิจเบีย้ประกันชีวิตรับใหม่แยกตำมช่องทำง  
  

 
 
รูปท่ี 11: ภำพรวมธุรกิจ สัดส่วนเบีย้ประกันชีวิตรับใหม่แยกตำมช่องทำง  

 
 
 
 

48,367 50,711 

86,904 81,326 

18,121 18,470 

11M64 11M65

ช่องทำงตวัแทน ช่องทำงธนำคำร ช่องทำงอ่ืนๆ 

ช่องทำงตัวแทน: +4.8%YoY
ธนำคำร: -6.4%YoY
ช่องทำงอืน่ๆ: +1.9%YoY

32% 34%

57% 54%

12% 12%

11M64 11M65

ช่องทำงตวัแทน ช่องทำงธนำคำร ช่องทำงอ่ืนๆ 

FYP: -1.9%YoY 
RYP: -0.7%YoY 
TP: -1.0%YoY 
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ตำรำงท่ี 2: ภำพรวมธุรกิจ ส่วนแบ่งตลำดเบีย้ประกันชีวิต (หน่วย : ลำ้นบำท) 

ล ำดบัตำมเบีย้ประกนัรบัปีแรก 

ที่มำ: สมำคมประกนัชีวิตไทย ขอ้มลู ณ 11 เดือน 2565 
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กำรด ำเนินงำนด้ำนควำมย่ังยืน (Sustainability) 
บริษัทมุ่งมั่นในกำรพฒันำธุรกิจใหเ้จริญเติบโตบนรำกฐำนที่มั่นคง
ทัง้ในดำ้นเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม (Environment –Social 
–Governance: ESG) สอดคลอ้งกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมีควำมกำ้วหนำ้
ของกำรด ำเนินงำนที่ส  ำคัญในดำ้นควำมยั่งยืนในช่วง 1 มกรำคม 
ถึง วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 ดงันี ้
 
ด้ำนเศรษฐกิจ (E : Economy)  
บริษัทมุ่งมั่นในกำรสรำ้งผลิตภัณฑ์เพื่อกำรวำงแผนกำรเงินและ
สขุภำพอย่ำงรอบดำ้น โดยในไตรมำสที่ 1 ปี 2565 ที่ผ่ำนมำ บรษิัท
ไดเ้ปิดตวัแบบประกนัสขุภำพใหม่ แวลู เฮลธ ์(Value Health) แผน
ควำมคุม้ครองสขุภำพที่คุม้ค่ำ ดว้ยเบีย้ประกันที่สำมำรถเขำ้ถึงได้
โดยคนทุกกลุ่ม และยังได้เปิดตัวแบบประกัน แวลู เฮลธ์ คิดส์ 
(Value Health Kids) ส ำหรับเด็ก  ส่งผลให้บริษัทมีผลิตภัณฑ์
คุม้ครองสขุภำพท่ีสำมำรถเขำ้ถึงประชำชนทกุกลุ่ม ทกุเพศ และทกุ
ช่วงอำยุ บริษัทยังมุ่งเนน้กำรขยำยช่องทำงกำรขำยใหค้รอบคลมุ
ลกูคำ้ทุกกลุ่ม ผ่ำนกำรเพิ่มจ ำนวนพนัธมิตรกำรขำย นอกจำกนี ้ใน
ช่องทำงดิจิทลั (ช่องทำงออนไลน)์ บรษิัทไดม้ีกำรพฒันำผลิตภัณฑ ์
และปรับปรุงกระบวนกำรขำยอย่ำงต่อเนื่อง  เพื่อให้สำมำรถ
ตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไป และให้ลูกคำ้
ได้รับประสบกำรณ์กำรซือ้ที่ดีที่สุดจำกช่องทำงดิจิทัล  ส่งผลให้
ยอดขำยในช่องทำงดิจิทัลเติบโตที่รอ้ยละ 48 ซึ่งเป็นกำรเติบโตที่
มำกกว่ำอตุสำหกรรม 
 
ด้ำนสิ่งแวดล้อม (E : Environment) 
บริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของปัญหำส่ิงแวดล้อม จึงมีกำร
ก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำยและแนวทำงดำ้นกำรจัดกำรและดูแล
ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งดำ้นพลังงำน ดำ้นทรัพยำกรน ำ้ ดำ้นขยะและของ
เสีย และดำ้นกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ซึ่งในปี 2565 ได้
จัดท ำคำร์บอนฟุตพริ ้นท์ขององค์กร  (Carbon Footprint for 
Organization: CFO) เพื่อค ำนวณปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกของอำคำรส ำนักงำนใหญ่ ตำมมำตรฐำนสำกล หรือ
เทียบเท่ำ 
 

และมีกำรทวนสอบกำรจัดท ำคำรบ์อนฟุตพริน้ท์ขององคก์รโดย
หน่วยงำนท่ีขึน้ทะเบียนกบัองคก์ำรบรหิำรจดักำร ก๊ำซ 
เรือนกระจก (องคก์ำรมหำชน) และไดร้บักำรประกำศขึน้ทะเบียน  
เมื่อวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2565 
 
นอกจำกนี ้บรษิัทใหค้วำมส ำคญัในกำรอนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดลอ้ม โดยจัดกิจกรรม “ลดโลกรอ้น ลุน้กินสม้ต ำไก่ย่ำง 
กับ CEO” ในองค์กร เพื่ อให้พนักงำนในองค์กรตระหนักถึง
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และปัญหำภำวะเรือนกระจก โดยกำรมี
ส่วนร่วมในกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงคุม้ค่ำ ดว้ยกำรช่วยกันประหยดั
พลังงำนไฟฟ้ำ น ้ำประปำ กำรใช้กระดำษและวัสดุส ำนักงำน 
รวมถึงกำรคัดแยกขยะซึ่งเป็นส่วนส ำคัญในกำรช่วยลดกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจก ซึ่งในปี 2565 เทียบกับปี 2564 บริษัทมีปริมำณ
กำรใชไ้ฟฟ้ำลดลงรอ้ยละ 8 กำรใชน้ ำ้ประปำลดลงรอ้ยละ 2 และ
กำรใชก้ระดำษภำยในองคก์รลดลงรอ้ยละ 15 
 

ด้ำนสังคม (S : Social) 
บริษัทมุ่งเน้นและให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคคลำกรให้มี
คุณภำพและมีศักยภำพมำกขึน้ ผ่ำนกำรพัฒนำสมรรถนะต่ำง ๆ 
โดยเฉพำะควำมรูข้องพนักงำนในดำ้นดิจิทัลอินโนเวชั่น เพื่อให้
พนักงำนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และสำมำรถปรับตัวในยุคที่
เทคโนโลยีเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเรว็ได ้ 
 
บรษิัทไดร้ิเริ่มกำรส่งเสริมควำมรูแ้ก่พนกังำนผ่ำน External Online 
Learning Platform ที่นอกเหนือจำกระบบกำรเรียน กำรสอน
ภำยใน (BLA Smart Learning) ที่ได้เริ่มใช้ตั้งแต่ปีที่แล้ว เพื่อให้
พนกังำนสำมำรถเรียนรูไ้ดทุ้กที่ ทุกเวลำ และเลือกหวัขอ้กำรเรียน
ไดต้ำมที่ตนเองสนใจ โดยมีเป้ำหมำยหลกัคือเพิ่มทกัษะควำมรูข้อง
พนกังำนดำ้นดิจิทลัอินโนเวชั่นจ ำนวน 15 ชั่วโมงขึน้ไปมำกกว่ำรอ้ย
ละ 20 ของพนักงำนทั้งหมด โดยในปี 2565 มีพนักงำนผ่ำนกำร
อบรมดำ้นดิจิตอลอินโนเวชั่นจ ำนวน 15 ชั่วโมงขึน้ไป รอ้ยละ 32 
ของพนกังำนทัง้หมด 
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นอกจำกนี ้บริษัทยังให้ควำมส ำคัญในกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำร
วำงแผนทำงกำรเงินผ่ำนส่ือต่ำง ๆ ของบริษัท เพื่อใหป้ระชำชนมี
ควำมรูค้วำมเข้ำใจและเห็นถึงควำมจ ำเป็นในเรื่องกำรวำงแผน
กำรเงิน โดยเฉพำะช่องทำง Social Media ที่บริษัทมีกำรเผยแพร่
บทควำมกำรวำงแผนกำรเงินจำกนักวำงแผนกำรเงิน CFP และ
ผูเ้ชี่ยวชำญจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งมีผูไ้ดร้บัควำมรู ้
ดำ้นกำรวำงแผนกำรเงนิผ่ำนส่ือต่ำง ๆ  ของบรษิัทมำกกวำ่ 600,000 
ครัง้  
 
ด้ำนกำรก ำกับกิจกำร (G : Governance) 
บริษัทไดด้  ำเนินกำรดำ้นกำรก ำกับกิจกำรอย่ำงต่อเนื่อง ดว้ยกำร
ทบทวนจรรยำบรรณและนโยบำยดำ้นกำรก ำกบัดแูลกิจกำร เพื่อให้
มีประสิทธิภำพและเหมำะสมกับองค์กรโดยเปรียบเทียบกับ
มำตรฐำนสำกลและข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินต่ำง ๆ อย่ำง
สม ่ำเสมอ ดงันี ้

• นโยบำยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำร
สนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรรำ้ย และกำรแพร่
ขยำยอำวธุที่มีอำนภุำคท ำลำยลำ้งสงู (AML/CFT-WMD) 

• นโยบำยที่เก่ียวข้องกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรและกำร
พฒันำสู่ควำมยั่งยืน ไดแ้ก่ 

- นโยบำยกำรบรหิำรจดักำรควำมยั่งยืน 
- นโยบำยดำ้นกำรจดักำรและดแูลส่ิงแวดลอ้ม (ฉบบั

ปรบัปรุง) 
- นโยบำยดำ้นสิทธิมนษุยชน (ฉบบัปรบัปรุง) 
- นโยบำยกำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ ์
- นโยบำยป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์
- นโยบำยกำรแจง้เบำะแส (ฉบบัปรบัปรุง) 

• นโยบำยควำมมั่นคงปลอดภยัดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

• นโยบำยกำรบรหิำรควำมเส่ียงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
นอกจำกนี ้บริษัทมีกำรจัดอบรมทบทวนจรรยำบรรณส ำหรับ
บุคลำกรขององคก์รใหพ้นกังำน เพื่อเป็นกำรเสริมสรำ้งใหบุ้คลำกร
ไดต้ระหนกัรูแ้ละเป็นกำรย ำ้เตือนถึงควำมส ำคญัในกำรปฏิบตัิตำม
หลกัจรรยำบรรณของบรษิัทอย่ำงเครง่ครดั 
 

 
 
 
 

 
 
 


