7. ผลการดําเนินงานของบริษทั ประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆ ทีเกียวข้อง
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

เบียประกันภัยรับรวม
เบียประกันทีถือเป็ นรายได้ (สุทธิ)
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิมจากปี กอ่ น
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

ปี 2563

ปี 2562

22,134
21,937
3,553
7,755
10,406
166

22,847
22,596
3,823
10,807
7,277
2,652

หมายเหตุ : ข้อมูลจากงบการเงินสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับ ปี 2562 บริษัทฯ มีกาํ ไรสุทธิสาํ หรับปี 2563 เป็ นจํานวนทังสิน 166 ล้านบาท (ปี 2562:
กําไรสุท ธิ 2,652 ล้านบาท) กํา ไรสุทธิสาํ หรับปี ลดลงร้อยละ 94 จากปี ก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเบีย
ประกันภัยทีถือเป็ นรายได้ (สุทธิ) และรายได้จากการลงทุนสุทธิ การเพิมขึนของผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
และค่าสินไหมทดแทนสุทธิ ค่าใช้จ่ายในการดํา เนินงาน และผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนและการด้อยค่า
ของเงินลงทุน หักกลบกับการลดลงของการเปลียนแปลงสํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
 เบียประกันภัยทีถือเป็ นรายได้สทุ ธิปรับตัวลดลงร้อยละ 3 จากปี ทีแล้ว เป็ น 21,937 ล้านบาท และรายได้จากการ
ลงทุนปรับตัวลดลงร้อยละ 7 เป็ น 3,553 ล้านบาท เนืองจากการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนไปยังสินทรัพย์ทีมี
ความเสียงตํา
 ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนสุทธิ เพิมขึนร้อยละ 43 หรือ 3,129 ล้า นบาทจาก
ปี ก่ อน เป็ น 10,406 ล้า นบาท ซึงเป็ นผลทํา ให้เ กิ ด การลดลงของสํารองประกัน ภัย สําหรับสัญญาประกัน ภัย
ระยะยาว
 ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน และการด้อยค่าของเงินลงทุนเพิมขึนจํานวน 1,342 ล้านบาท เนืองจาก
การประมาณการผลขาดทุน ด้า นเครดิ ตทีคาดว่าจะเกิด ขึ นและการการด้อยค่าของเงิ นลงทุนในตราสารหนี
ภาคเอกชนและตราสารทุน (ส่วนใหญ่ มาจากการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของ
ตราสารหนีบริษัทการบินไทยจํานวน 936 ล้านบาท และประมาณการการด้อยค่าของตราสารทุนจํานวน 417
ล้านบาท) จากการทีบริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนีภาคเอกชนเป็ นจํานวนมาก (คิดเป็ นร้อยละ 34
ของสินทรัพย์ลงทุน ณ วันที 31 ธันวาคม 2563) จึงมีความเสียงจากความผันผวนของตลาดและผลกระทบทาง
เศรษฐกิจจากการระบาดของโรคโควิด 2019 (COVID-19) ค่า ใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิมขึน 441 ล้านบาท
เนืองจากการขยายธุรกิ จเพือรองรับทิศ ทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ฯ รวมถึ งการเป็ นพันธมิตรใหม่กับธนาคาร
ทหารไทย พันธมิตรดิจิทลั และต้นทุนการดําเนินการสําหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 17
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หน่วย : ร้อยละ
รายการ

ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยปี แรก : เบียประกันภัยสุทธิ
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยปี ตอ่ : เบียประกันภัยสุทธิ
อัตราส่วนผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (Return on equity ratio)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
(Return on assets ratio)
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมทังหมด
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ทีไม่รวมกรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบ Unit Linked และ Universal life
อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน
(Return on Investment ratio)
- อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนรวมทังหมด
- อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนทีไม่รวมการลงทุนจาก
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Unit Linked และ Universal life
อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อเงินสํารองประกันภัย (ราคาประเมิน)

ปี 2563

ปี 2562
44.69
2.33
0.52

44.03
3.33
9.32

0.11

1.98

0.12

2.10

2.62

3.11

2.82
111.25

3.32
124.59

หมายเหตุ - ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนีสินทีประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สิน และหนีสิน ของบริษัทประกันชีวิต เพือวัตถุประสงค์หลัก ในการกํากับ ความมันคงทางการเงินของบริษัท
ประกันภัยและเพือให้มนใจว่
ั าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผเู้ อาประกันภัย
- กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) เป็ นการประกันชีวิตทีให้ทงความคุ
ั
ม้ ครองชีวิตและ การลงทุนในกองทุนรวม โดยมูลค่า
กรมธรรม์ขึนอยู่กบั มูลค่าหน่วยลงทุน ทังนีสินทรัพย์ในกองทุนเป็ นของผูเ้ อาประกัน มิได้เป็ นของบริษัท
- กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Universal life เป็ นการประกันชีวิตทีแยกส่วนความคุม้ ครองชีวิต และส่วนการลงทุนอย่างชัดเจน โดยผลตอบแทน
จากการลงทุนขึนอยู่กบั ผลการลงทุนของบริษัท แต่ไม่ตากว่
ํ าผลตอบแทนขันตําทีได้รบั รองไว้

สําหรับข้อมูลเพิมเติมเกี ยวกับ ผลการดําเนิ นงานของบริษัทประกันภัย รวมถึง ผลการวิเคราะห์และอัตราส่ ว นต่า งๆ ที
เกียวข้อง สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมได้ทีเว็บไซต์
https://www.prudential.co.th/corp/prudential-th/th/about-prudential-thailand/our-financial-performance/
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