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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 
 ในไตรมำส 1 ปี  2564 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ำกัด 

(มหำชน) (“บริษัท”) มีก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำนทัง้สิน้ 990 
ลำ้นบำท คิดเป็นก ำไร 0.58 บำทต่อหุ้น เพิ่มขึน้รอ้ยละ 330 
จำกไตรมำส 1 ปี 2563 สำเหตหุลกัเนื่องมำจำกในไตรมำส 1 ปี 
2563 บริษัทมีกำรปรบัปรุงประมำณกำรตัง้ส  ำรองคำ่เผ่ือควำม
ผนัผวน (PAD: Provision for Adverse Deviation) เพิ่มขึน้จำก
เดิมรอ้ยละ 4 ของ NPV Reserve เป็นรอ้ยละ 5 เพื่อรองรบักำร
บรหิำรควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ ซึง่ท ำให้
มีค่ำใช้จ่ำยเงินส ำรองประกันชีวิตเพิ่มขึน้จำกปกติจ ำนวน 
2,668 ลำ้นบำท  

 ในไตรมำส 1 ปี 2564 บรษัิทมีเบีย้ประกนัภยัรบัปีแรกจ ำนวน 
1,341 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 เบีย้เทียบกบัอตุสำหกรรมที่
ลดลงรอ้ยละ 6 อยำ่งไรก็ตำม หำกพิจำรณำถงึเบีย้ประกนัภยั
รบัปีแรกที่ไมร่วมเบีย้ประกนัภยัรบัครัง้เดยีว (single premium)  
บรษัิทจะมเีบีย้ประกนัภยัรบัปีแรกเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 เทียบกบั 
อตุสำหกรรมที่ปรบัลดลงรอ้ยละ 8   

 
 สดัส่วนช่องทำงจ ำหน่ำยของเบีย้ประกันภัยรบัปีแรกส ำหรบั  

ไตรมำส 1 ปี 2563 ช่องทำงธนำคำร ช่องทำงตัวแทน และ 
ช่องทำงอื่นๆ คิดเป็นรอ้ยละ 53 รอ้ยละ 29 และ รอ้ยละ 18 
ตำมล ำดบั 

 บริษัทมีรำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธิในไตรมำส 1 ปี 2564 รวม
ทัง้สิน้ 3,235 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 28 จำกช่วงเดียวกนัของ 
ปีก่อน จำกกำรรบัรูก้  ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนลดลง 1,068 
ลำ้นบำท โดยผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในไตรมำสนี ้อยู่ที่ 
รอ้ยละ 3.92  

 บริษัทมีค่ำใชจ้่ำยในไตรมำส 1 ปี 2564 จ ำนวนทัง้สิน้ 11,547
ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 19 จำกช่วงเดียวกันของปีที่ผ่ำนมำ 
สำเหตุหลกัมำจำกกำรปรบัประมำณกำร PAD ในไตรมำส 1  
ปี 2563 

 อตัรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy 
Ratio: CAR) ณ สิน้ไตรมำส 1 ปี 2564 อยูท่ี่รอ้ยละ 284 

 

งบการเงินรวม  หนว่ย: ลา้นบาท
ผลการด าเนินงาน ไตรมาส ไตรมาส เปล่ียนแปลง ไตรมาส เปล่ียนแปลง

 1/64  1/63 YoY %  4/63 QoQ %
รายได้
รวมเบีย้ประกนัภยัรบัสุทธิ(1) 9,153 9,210 -0.6 7,765 17.9
เบีย้ประกนัภยัรบัปีแรก 1,341 1,277 5.0 1,194 12.3
ชอ่งทางธนาคาร 717 616 16.4 482 48.9
ชอ่งทางตวัแทน 389 419 -7.2 498 -21.9
ชอ่งทางอ่ืนๆ 236 242 -2.7 215 9.5
เบีย้ประกนัภยัรบัปีต่อไป 8,648 8,780 -1.5 6,852 26.2
รายไดจ้ากการลงทนุ(2) 3,235 4,513 -28.3 2,839 13.9
รวมรายได้ 12,726 14,389 -11.6 10,407 22.3
ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ้า่ยการรบัประกนัภยั 11,186 13,775 -18.8 9,706 15.2
ค่าใชจ้า่ยด าเนินงาน 363 363 -0.1 379 -4.3
ผลขาดทนุดา้นเครดิตทีค่าดวา่จะเกิดขึน้ (2) 30 -106.5 128 -101.5
รวมค่าใช้จ่าย 11,547 14,169 -18.5 10,213 13.1
ก าไรก่อนภาษี 1,179 221 434.1 194 507.8
ก าไรสุทธิ 990 230 329.8 164 504.9
ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.58 0.13 329.8           0.09 510.5

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 3.92% 5.57% -1.7% 3.45% 0.5%
อัตราส่วนเงนิกองทุนตามระดับความเส่ียง (CAR) 284% 266% 18% 274% 10%
(1) เบีย้ประกันภยัรบัสทุธิ = เบีย้ประกันภยัรบัปีแรก + เบีย้ประกันภยัรบัปีตอ่ไป- เบีย้ประกันตอ่ ± ส ารองเบีย้ประกันภยัที่ยังไมถื่อเป็นรายได้
(2) รายไดจ้ากการลงทนุ = รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ + ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุ + ก าไรจากการปรบัมลูคา่ยุติธรรม(เงินลงทนุที่วัดมลูคา่ผ่านก าไรขาดทนุ ตราสารอนพุนัธ์
และอตัราแลกเปลี่ยน)
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ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 
 

เบีย้ประกันภยัรับรวม 
ในไตรมำส 1 ปี 2564  บริษัทมีเบีย้ประกนัภยัรบัรวมจ ำนวน 9,990 
ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 1 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน ในส่วนของ
เบีย้ประกนัภยัรบัรวมแบ่งตำมช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยในไตรมำส 
1 ปี 2564  ช่องทำงธนำคำร ช่องทำงตัวแทน และช่องทำงอื่นๆ  
คิดเป็นรอ้ยละ 59, รอ้ยละ 31 และรอ้ยละ 10 ตำมล ำดบั 
 
 
เบีย้ประกันภยัรับปีแรก  
ในไตรมำส 1 ปี 2564 บรษัิทมีเบีย้ประกนัภยัรบัปีแรกจ ำนวนทัง้สิน้ 
1,341 ล้ำนบำท เพิ่ มขึ ้น ร้อยละ  5 จำกไตรมำส  1 ปี  2563  
โดยช่องทำงธนำคำรมีเบีย้ประกันภัยรบัปีแรกเพิ่มขึน้รอ้ยละ 16 
จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ช่องทำงตัวแทนมีเบี ้ย
ประกันภยัรบัปีแรก ลดลงรอ้ยละ 7 ซึ่งยอดขำยที่เปลี่ยนแปลงไป
เป็นผลมำจำกกำรปรับตัวของช่องทำงต่อกำรปรับเปลี่ยนของ
ผลิตภณัฑ ์ทัง้นี ้แมว้่ำยอดขำยของช่องทำงตวัแทนปรบัลดลง แต่
อตัรำก ำไรดีขึน้ ส  ำหรบัช่องทำงอื่นๆ มีเบีย้ประกนัภยัรบัปีแรกลดลง
รอ้ยละ 2 ซึ่งหำกพิจำรณำในแง่ของเม็ดเงินไม่ไดแ้ตกต่ำงจำกช่วง
เดียวกนัของปีก่อนอยำ่งมีนยัส ำคญั 
 
 
เบีย้ประกันภยัรับปีต่อไป 
ในไตรมำส 1 ปี 2564 บริษัทมีเบีย้ประกันภัยรับปีต่อไปจ ำนวน 
8,648 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 2 จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน จำก
ผลิตภณัฑท์ี่ครบก ำหนดช ำระเบีย้ของช่องทำงตำ่งๆ ซึ่งบรษัิทยงัคง
คำดว่ำเบีย้ปีต่อที่จะไดร้บัส ำหรบัทัง้ปี 2564 จะยงัคงมีอตัรำกำร
เติบโตเพิ่มขึน้จำกปีที่ผ่ำนมำ และ ณ ขณะนีย้งัไม่ไดร้บัผลกระทบ
เชิงลบจำกกำรแพรร่ะบำดของโควิด-19 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่1: เบีย้ประกันภัยรับปีรวมแยกตำมช่องทำง (ล้ำนบำท) 

 
 
รูปที ่2: เบีย้ประกันภัยรับปีแรกแยกตำมช่องทำง (ล้ำนบำท) 

 
 
รูปที ่3: เบีย้ประกันภัยรับปีต่อไปแยกตำมช่องทำง (ล้ำนบำท) 
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สินทรัพยล์งทุนและรำยได้จำกกำรลงทุน 
ในไตรมำส 1 ปี 2564 บริษัทฯมีสินทรัพย์ลงทุนทั้งสิน้ 333,341  
ล้ำนบำท เพิ่ มขึ ้นจำกสิ ้น ปี  2563 จ ำนวน 3,131 ล้ำนบำท  
โดยบริษัทมีสดัสว่นกำรลงทนุในตรำสำรหนีร้วมทัง้หมดรอ้ยละ 83 
ตรำสำรทุนรอ้ยละ 9 และ ทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรพัย์
รอ้ยละ 5 
 
ในไตรมำส 1 ปี 2564 บรษัิทมีรำยไดจ้ำกกำรลงทนุ(3) ทัง้สิน้จ ำนวน 
3,240 ล้ำนบำทลดลงร้อยละ 28 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน 
สำเหตุหลกัมำจำกกำรรบัรูก้  ำไรจำกเงินลงทุน โดยหำกไม่รวมผล
ของก ำไรจำกเงินลงทนุ รำยไดจ้ำกดอกเบีย้และเงินปันผลจะลดลง 
รอ้ยละ 6.8 
 
ณ สิน้ไตรมำส 1 ปี 2564 นี ้บรษัิทมีอตัรำผลตอบแทนจำกกำร
ลงทนุ (ROI) เทำ่กบัรอ้ยละ 3.92 ลดลงจำกรอ้ยละ 5.57  
ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน อยำ่งไรก็ตำมมีกำรปรบัเพิ่มขึน้จำกรอ้ย
ละ 3.45 ในไตรมำสที่ผำ่นมำ ส ำหรบัอตัรำผลตอบแทนจำก
ดอกเบีย้และเงินปันผล (Investment Yield) ณ สิน้ไตรมำส 1 ปี 
2564 อยูท่ี่รอ้ยละ 3.74 ลดลงจำกไตรมำสเดียวกนัของปีก่อน  
35 bps แตป่รบัเพิ่มขึน้จำกไตรมำสที่แลว้ 21 bps 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(3) รำยได้จำกดอกเบีย้ + รำยได้จำกเงินปันผล + ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน 

 
 
 
ตำรำง 1: สินทรัพยล์งทุน ณ ไตรมำส 1 ปี 2564  

 
 
รูปที ่4: รำยได้จำกกำรลงทุน (ล้ำนบำท) 

 
 
 
รูปที ่5: อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน 
 

 
 

สนิทรพัยล์งทนุ 2563 1Q64 เปลีย่นแปลง

ตราสารหนีร้ะยะสัน้ 3.5% 4.3% 0.8%

ตราสารหนีภ้าครัฐ 49.0% 48.6% -0.4%

ตราสารหนีภ้าคเอกชน 31.0% 30.0% -1.0%

รวมตราสารหนีท้ ัง้หมด 83.5% 82.9% -0.6%

ตราสารทนุ 8.5% 9.2% 0.7%

ทรัสต์ 4.9% 4.9% 0.0%

เงนิกูต้ามกรมธรรม์ 2.5% 2.5% 0.0%

เงนิกูท้ีม่หีลักประกัน 0.6% 0.5% -0.1%

รวมสนิทรพัยล์งทนุ (ลา้นบาท) 330,210 333,341 0.9%
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ค่ำใช้จ่ำยกำรรับประกันภยัและกำรด ำเนินงำน 
ในไตรมำส 1 ปี 2564 บรษัิทมีคำ่ใชจ้่ำยกำรรบัประกนัภยัรวมทัง้สิน้ 
11,186 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 19 จำกปีที่ผ่ำนมำ โดยสำเหตหุลกั
มำจำกผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนประมำณกำร PAD จำกเดิมรอ้ย
ละ 4 เป็นรอ้ยละ 5 จ ำนวน 2,668 ลำ้นบำทในไตรมำส 1 ปี 2563 
 
และในไตรมำส 1 ปี2564 บริษัทมีค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนรวม 
ทั้งสิ ้น  363 ล้ำนบำท  ลดลงร้อยละ 0.1 จำกช่วงเดียวกันของ 
ปีที่ผ่ำนมำ โดยบริษัทยงัใหค้วำมส ำคญัในกำรบริหำรค่ำใชจ้่ำยใน
กำรด ำเนินงำนอยำ่งตอ่เนื่อง 
 
 
รูปที ่6: ค่ำใช้จ่ำยประกันภัย (ล้ำนบำท) 

 
 
ควำมเพียงพอของเงนิกองทุนตำมระดับควำมเสี่ยง  
(Risk-Based Capital: RBC) 
บริษัทมีอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องด ำรงตำม
กฎหมำย (CAR) ณ สิน้ไตรมำส 1 ปี 2564 ที่รอ้ยละ 284 เพิ่มขึน้
จำก 31 ธันวำคม 2563 ที่รอ้ยละ 274 จำกกำรปรบัตวัเพิ่มขึน้ของ
อัตรำดอกเบีย้พันธบัตรรฐับำล ที่ส่งผลใหมู้ลค่ำเงินกองทุนของ
กิจกำรเพิ่มขึน้ 
 
 
 

 
 
 
รูปที ่7: ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน (ล้ำนบำท) 

 
ก ำไรสุทธิ 

ในไตรมำส 1 ปี 2564 บริษัทมีก ำไรสุทธิทัง้สิน้ 990 ลำ้นบำท คิด
เ ป็ น ก ำ ไ ร  0.58 บ ำ ท ต่ อ หุ้ น  เ พิ่ ม ขึ ้ น ร้ อ ย ล ะ  330  
จำกไตรมำส 1 ปี 2563 เนื่องจำกในไตรมำส 1 ปี 2563 บรษัิทมีกำร
ตั้งส  ำรองค่ำ เ ผ่ือควำมผันผวน (PAD: Provision for Adverse 
Deviation) เพิ่มขึน้จำก 4% เป็น 5% จ ำนวน 2,668 ลำ้นบำท  
 
 
รูปที ่8: ก ำไรสุทธิ (ล้ำนบำท) และก ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท/หุ้น) 
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สรุปฐำนะกำรเงนิ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 

 
สินทรัพย ์ 
สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 มีอัตรำกำร
เติบโตเพิ่มขึน้จำก ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 รอ้ยละ 1 หรอื 4,909 
ลำ้นบำท โดยสนิทรพัยส์ว่นใหญ่เป็นสินทรพัยล์งทนุคิดเป็นสดัสว่น
รอ้ยละ 94 ของสินทรพัยร์วม และคิดเป็นอตัรำส่วนต่อเงินส ำรอง
ประกนัชีวิตที่รอ้ยละ 114 
 
หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น  
หนีส้ินรวมของบริษัท ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2564 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1 
จำกสิน้งวด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 สว่นใหญ่เกิดจำกเงินส ำรอง
ประกนัชีวิตที่เพิ่มขึน้ 
 
 
 
 

 
 

 
 
ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2564 เท่ำกับ 46,867  ลำ้น
บำท เพิ่มขึน้จำก ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 จ ำนวน 769 ลำ้นบำท 
หรือรอ้ยละ 2 ทั้งนีเ้ป็นผลมำจำกก ำไรสุทธิ 990 ลำ้นบำท และ
ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึน้จริงจำกกำรวัดมูลค่ำเครื่องมือทำงกำรเงิน 
221 ลำ้นบำท คิดเป็นมลูคำ่ทำงบญัชี 27.45 บำทตอ่หุน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบการเงินรวม  หนว่ย: ลา้นบาท

31 มี.ค. 64 สัดส่วน 31 ธ.ค. 63 สัดส่วน ผลต่าง %

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 8,607 2% 8,072 2% 534 7%
เบีย้คา้งรบั 2,909 1% 1,786 1% 1,123 63%
รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรบั 2,774 0.8% 1,647 0% 1,127 68%
สินทรพัยล์งทนุ(4) 324,738 94% 322,141 95% 2,597 1%
ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 2,265 0.7% 2,188 0.6% 77 4%
สินทรพัยอ่ื์น 3,395 1% 3,944 1% (549) -14%

รวมสินทรัพย์ 344,688 100% 339,778 100% 4,909 1%

หนีสิ้นและส่วนของผูถ้อืหุน้

ส ารองประกนัชีวติ 285,937 83% 282,407 83% 3,529 1%

หนีส้ินจากสัญญาประกนัภยัอ่ืน 9,183 3% 8,921 3% 262 3%

หนีส้ินอ่ืน 2,701 1% 2,351 1% 349 15%

รวมหนีสิ้น 297,820 86% 293,680 86% 4,140 1%

ก าไรสะสม 32,718 9% 31,729 9% 990 3.1%

ส่วนเกินทนุจากการวดัมลูค่าเงินลงทนุ 8,962 3% 9,092 3% (130) -1%

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไ่มมี่อ  านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย 0.2 0.0% 0.2 0.0% 0.0 4%

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 46,867 14% 46,098 14% 769 2%

รวมหนีสิ้นและส่วนของผูถ้อืหุน้ 344,688 100% 339,778 100% 4,909 1%

มูลค่าหุน้ทางบญัชีต่อหุน้ 27.45 27.00
 (4) ไม่รวมสนิทรพัยล์งทนุระยะสัน้ซึง่อยูใ่นรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
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อัตรำส่วนกำรเงนิที่ส ำคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ QoQ

1/2564 1/2563 4/63

อตัราก าไรสุทธิ 7.8% 1.6% 1.6%
อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อเบีย้ประกนัภยัรบัสุทธิ 10.5% 2.4% 2.1%
อตัราส่วนเงินส  ารองประกนัชีวติต่อเบีย้ประกนัภยัรบัสุทธิ 37.5% 65.5% -73.2%
อตัราส่วนค่าใชจ้า่ยการรบัประกนัภยัต่อเบีย้ประกนัภยัรบัสุทธิ 87.9% 145.5% 93.3%
อตัราส่วนค่าใชจ้า่ยด าเนินงานต่อเบีย้ประกนัภยัรบัสุทธิ 3.9% 3.8% 4.9%
อตัราส่วนสินทรพัยล์งทนุต่อสินทรพัยร์วม 94.2% 93.6% 97.0%
อตัราส่วนสินทรพัยล์งทนุต่อเงินส  ารองประกนัชีวติ 113.6% 111.2% 116.7%
อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (ROI) 3.92% 5.57% 3.45%
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 8.5% 2.2% 1.5%
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัย์ 1.2% 0.3% 0.2%
ความเพียงพอของเงินกองทนุตามระดบัความเสี่ยง 284% 266% 274%

รายไตรมาส
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ภำพรวมธุรกิจประกันชีวิต  
ส ำหรบัภำพรวมของธุรกิจประกันชีวิตในช่วง 3 เดือนแรกของปี 
2564 ธุรกิจมีเบีย้ประกันชีวิตรบัใหม่ (New Business Premium) 
เทำ่กบั 43,688 ลำ้นบำท มีอตัรำกำรเติบโตเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.8 จำก
ช่วงเดียวกนัของปีก่อน อย่ำงไรก็ตำมหำกนบัเฉพำะเบีย้ประกนัภยั
รบัปีแรกของผลิตภณัฑป์ระกันชีวิตแบบไม่รวมช ำระเบีย้ครัง้เดียว 
จะพบว่ำหดตวัลงรอ้ยละ 8.3  ส  ำหรบัเบีย้ประกันชีวิตรบัปีต่อไป
และเบีย้ประกันชีวิตรบัรวมเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ปรบัตวัเพิ่มขึน้ทีร่อ้ยละ 0.8 และ รอ้ยละ 2.2 ตำมล ำดบั 
 
เบีย้ประกนัภยัรบัใหมข่องธุรกิจในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2564 
จ ำแนกตำมช่องทำงกำรจ ำหนำ่ย ช่องทำงตวัแทนมีกำรเติบโตของ
เบีย้ประกนัภยัรบัปีแรกลดลงรอ้ยละ 3.7 จำกช่วงเดียวกนัของ 
ปีก่อน คิดเป็นสดัสว่นเป็นรอ้ยละ 29 ของเบีย้ประกนัภยัรบัใหมท่กุ
ช่องทำงซึง่สดัสว่นดงักลำ่วลดลงจำกปีก่อน 
 
ในขณะท่ีช่องทำงธนำคำรมกีำรเติบโตของเบีย้ประกนัภยัรบัปีแรก
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 16.5 และมีสดัสว่นรอ้ยละ 59 ของเบีย้ประกนัภยัรบั
ใหมท่กุช่องทำง ซึง่เพิ่มขึน้เมื่อเทยีบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อน 
ส ำหรบัช่องทำงอื่น ๆ และกำรตลำดแบบตรง มีกำรเติบโตของเบีย้
ประกนัภยัรบัปีแรกลดลงรอ้ยละ 12.2 เมื่อเทียบกบัชว่งเดียวกนั
ของปีก่อนหนำ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รูปที ่9: ภำพรวมธุรกิจ เบีย้ประกันชีวติรับแยกตำมประเภท 

 
รูปที ่10: ภำพรวมธุรกิจเบีย้ประกันชีวติรับใหม่แยกตำมช่องทำง 

 
รูปที ่11: ภำพรวมธุรกิจ สัดส่วนเบีย้ประกันชีวติรับใหม่แยกตำมช่องทำง  
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ตำรำงที ่2: ภำพรวมธุรกิจ ส่วนแบ่งตลำดเบีย้ประกันชีวติ ณ สิน้ปี 2562 

ที่มำ: สมำคมประกนัชีวิตไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


