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ประกันภัยรถยนตสําหรับตลาดเกิดใหมในเอเซีย – จากถนนขรุขระสูการขับข่ีที่ราบเรียบ 
 

 
จากการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียท่ีเจริญเติบโตอยางมาก เปนผลทําใหธุรกิจประกันภัยรถยนต

ในชวงป 2006-2010 มีการขยายตัวในอัตรารอยละ 8 โดยในป 2011 ธุรกิจประกันภัยรถยนตมีเบี้ยประกันภัย
ประมาณ 75 พันลานเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 2.3 ลานลานบาท) คิดเปนอัตรารอยละ 50 ของเบี้ยประกันภัยของ
ธุรกิจประกันวินาศภัยท้ังหมด ซ่ึงประกันภัยรถยนตมีการเติบโตอยางมากในเอเชีย  
 นาย Anthony O’Brien จาก Munich Re ผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับการประกันภัยรถยนตเพ่ือการพาณิชย 
รายบุคคล และความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากการฉอโกง ไดใหความเห็นวา การเติบโตของธุรกิจประกันภัยรถยนตเปนผลมา
จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วในประเทศจีน ประชากรท่ีมีรายไดสูงในประเทศสิงคโปร ประชากรท่ีมี
รายไดปานกลางจนถึงปานกลางระดับสูงในประเทศมาเลเซีย และประชากรท่ีมีรายไดปานกลางในประเทศอินโดนีเซีย 
ไดมีการเติบโตในอัตราท่ีสูงตอเนื่องมาเปนระยะเวลามากกวา 10 ป โดยประชากรกลุมนี้ไดมีการใชจายเงินกับธุรกิจ
ประกันภัยเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ประกอบกับอัตราการบริโภคท่ีเพ่ิมสูงข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจกอใหเกิดความตองการ
ใชรถยนตในเชิงพาณิชยมากข้ึนในการกระจายสินคา อยางไรก็ตาม นาย Anthony ไดใหความเห็นเพ่ิมเติมวาสําหรับ
กลุมตลาดใหมในประเทศเอเชีย (Emerging Asia) นั้นยังมีชองวาง หรือโอกาสทางธุรกิจสําหรับรถยนตสวนบุคคล 
และรถยนตท่ีใชในเชิงพาณิชย ดังนั้นบริษัทประกันภัยรถยนตจะตองสรางชองทางจัดจําหนายใหมีความหลากหลาย
เพ่ือรองรับโอกาสทางธุรกิจท่ีจะมาถึง 
 
รถยนตท่ีใชในเชิงพาณิชย – โอกาสและความเส่ียง 
 

จากผลการศึกษา พบวาในป 2011 จีนมีสัดสวนตลาดประกันภัยรถยนตในเชิงพาณิชยประมาณรอยละ 40 
ของรถยนตท้ังหมด โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมท้ังสิ้นรอยละ 45 สําหรับการประกันภัยรถยนตเชิงพาณิชยในประเทศ
อ่ืนๆ เชน อินเดียและมาเลเซีย ไดตั้ง Insurance pools primarily for commercial motor product line1 ข้ึน
โดยเฉพาะ แตพบวาในทางปฏิบัติเปนการยากสําหรับการพิจารณารับประกันภัย และจากการศึกษาพบวาผลการ
ดําเนินงาน Insurance Pools ดังกลาวขางตนนั้นแตละประเทศจะมีความแตกตางกันไป อยางเชน Insurance Pools  
ของอินเดียมีผลการดําเนินงานขาดทุนในป 2011 แตสําหรับ Insurance Pools ของมาเลเซียมีผูซ้ือกรมธรรม
ประกันภัยประเภทนี้ในปริมาณสูงมาก และสรางเสถียรภาพใหกับตลาดประกันภัยสําหรับรถยนตเชิงพาณิชย 
 อยางไรก็ตาม นักวิเคราะหไดใหความเห็นวา สําหรับรถยนตท่ีใชในเชิงพาณิชยหากเกิดความเสียหายข้ึนจะ
กอใหเกิดการสูญเสียในเชิงเศรษฐกิจมากกวามูลคาการประกันภัยความเสียหายของทรัพยสินเปนอยางมาก เนื่องจาก
รถยนตเหลานั้นมีขนาดใหญและน้ําหนักในการบรรทุกสินคาจํานวนมาก อยางเชนในประเทศจีน ผูประกอบการ
รถบรรทุกสินคาสวนใหญมักซ้ือประกันภัยภาคบังคับท่ีต่ําสุดใหกับรถบรรทุกสินคาของตน ซ่ึงกรมธรรมเหลานี้จะมี   
ความคุมครองบังคับข้ันต่ําสุดท่ี 110,000 หยวน (17,260 เหรียญสหรัฐ หรือ 5 แสนกวาบาท) และสูงสุดท่ี 
1,000,000 หยวน (หรือประมาณ 5 ลานบาท) ตัวอยางเชน รถบรรทุกน้ํามัน หากเกิดความเสียหายและมีการ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนของตอความเสียหายครั้งหนึ่งอาจมีมูลคาเกินกวา 10,000,000 หยวน (หรือประมาณ 50 
ลานบาท) โดยเฉพาะอุบัติเหตุนั้นกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลท่ีสาม เชน ความเสียหายของทางดวน 
และสาธารณูปโภคตางๆ ผูบาดเจ็บและผูเสียชีวิต ซ่ึงสิ่งเหลานี้ไดกอใหเกิดแรงกดดันในการเพ่ิมความคุมครองข้ันต่ําตอ
                                                 
1 ตัวอยางของประเทศมาเลเซีย ไดมีการจัดต้ังกองทุนประกันภัยกลุมรับเสี่ยงภัยเรียกวา Malaysian Motor Insurance Pools (MMIP) มีลักษณะคือ บริษัท
ประกันภัยวินาศภัยของมาเลเซียรวมกันรับประกันภัยภายใตประกาศหรือคําสั่งของผูกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยของมาเลเซีย และMMIP บริหารจัดการโดยบริษัท 
MMIP Services Sdn Bhd ซึ่งเปนบริษัทภายใต MNRB Holdings Berhad (MNRB) ท่ีจะใหความคุมครองรถยนตสวนบุคคล และรถยนตเพ่ือการพาณิชยท่ีไม
สามารถซื้อประกันภัยไดจากบริษัทประกันภัยท่ัวไป โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะจัดหาประกันภัยใหกับรถยนตท่ีมีความเสี่ยงสูงและเปนความเสี่ยงท่ีบริษัทประกันภัยไม
สามารถพิจารณารับประกันภัย รายละเอียดใน website: http://www.mnrb.com.my/sub_associates/mmip.asp  

http://www.mnrb.com.my/sub_associates/mmip.asp
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ความเสียหายของทรัพยสินและการบาดเจ็บของบุคคลท่ีสาม เนื่องจากความคุมครองในปจจุบันนั้นไมเพียงพอตอ
ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 
ผลิตภัณฑประกันภัยแบบพิเศษ 
 

แมวาการซ้ือขายประกันภัยแบบ cross-selling  ยังมีไมมากนักสําหรับตลาดเกิดใหมในเอเชีย (Emerging 
Asia Markets) แตแนวโนมจะเปลี่ยนไปเม่ือนายหนาประกันภัยกลุมนี้มีความเชี่ยวชาญและแข็งแกรงในการดําเนิน
ธุรกิจ โอกาสในการเสนอขายประกันภัยแบบรวมหลายความคุมครองในกรมธรรมฉบับเดียว (packaged insurance) 
โดยการนําเอาประกันภัยวินาศภัยอ่ืนๆ รวมกับการประกันภัยขนสงทางบก (inland marine) ใหกับลูกคาท่ีประกอบ
กิจการรถยนตเพ่ือเชิงพาณิชย หรือแยกขายแตละประเภทกรมธรรมก็ได 
 กรมธรรมประกันภัยแบบพิเศษจะมีความจําเปนสําหรับกลุมลูกคาท่ีประกอบกิจการรถยนตเชิงพาณิชย อาทิ
เชน กลุมผูประกอบการท่ีรับเหมากอสรางตางๆ รวมท้ังธุรกิจขนสงสินคาอันตราย สําหรับลูกคาท่ีประกอบการรถยนต
เชิงพาณิชยท่ัวไปนั้นความคุมครองประกันภัยจะถูกกําหนดโดยขอจํากัดของกรมธรรมและความถ่ีในการใชรถยนตเพ่ือ
การพาณิชย รวมท้ังประวัติการเกิดอุบัติเหตุของลูกคาในแตละประเภทธุรกิจและระดับ (class) ของธุรกิจ ดังนั้นบริษัท
ประกันภัยสามารถเลือกความเสี่ยงเฉพาะบางกลุมลูกคาในธุรกิจรถยนตเพ่ือการพาณิชยสําหรับการทําประกันภัย 
 
การรับประกันภัยตอ 
 

ในเอเชียบริษัทประกันภัยหลายบริษัทมีสัดสวนการรับประกันภัยในกลุมรถยนตเพ่ือการพาณิชยสูงกวาบริษัท
ประกันภัยในภูมิภาคอ่ืนๆ เนื่องจากเอเชียมีอุตสาหกรรมการผลิตเปนจํานวนมาก และมีการเติบโตของธุรกิจการ
กอสรางคอนขางสูง ดังนั้นการประกันภัยรถยนตเพ่ือการพาณิชยเปรียบเสมือนเปนการประกันภัยท่ีแยกออกจาก
ประเภทอ่ืนๆและยังสามารถแยกยอยไดอีกหลายประเภทเพราะรถยนตเพ่ือการพาณิชยนั้นเปนตลาดคอนขางใหญ 
และยังตองข้ึนกับการประกันภัยตออยางมาก 
 ขอเสนอของผูเชี่ยวชาญทางดานรถยนตจาก Munich Re คือการเพ่ิมผลประโยชนมากกวาท่ีการรับ
ประกันภัยตอใหดวยการใหบริการดานการเงินท่ีมีความแข็งแกรงในระดับโลก โดยสามารถดําเนินการ ไดดังนี้  
 การพิจารณารับประกันภัยจะเปนการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจประกันภัยรถยนตภายใตสภาวะตลาดท่ีมี

การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 ความสามารถในการรับประกันภัยสําหรับการประกันภัยท่ีมีความซับซอน และการวิเคราะหประเด็นตางๆ 

นอกเหนือจากการรับประกันภัยตอเสนอเง่ือนไขแบบเดิมๆ 
 คนขับรถ และระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงสําหรับการใหบริการกับลูกคาท่ีมีจํานวนรถมากๆ 
 การเสนอขายผานทางชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-commerce) ไมวาขายโดยตรงและตัวกลางในการ

จัดจําหนายสินคา 
 ระบบบริหารจัดการคาสินไหมทดแทนท่ีทันสมัย 

 
การขายประกันภัยโดยตรงอยูในชวงเจริญเติบโต 
 
 โดยท่ัวไปแลวตลาดเกิดใหมในเอเชียอยูระหวางการขยายกำลังการผลิตรถยนตอยางมากเพ่ือสนองตอบความ
ตองการของลูกคา ประกอบกับตลาดการเงินท่ีมีการเติบโตอยางมากไมวาธนาคารและนายหนาท่ีปลอยสินเชื่อ ทําให
การเปนเจาของรถยนตงายข้ึนสําหรับบุคคลท่ัวไป 
 ในขณะท่ีเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง สมาคมผูผลิตรถยนตของจีนไดคาดการณวาตลาดรถยนตจะขยายตัวใน
ระดับรอยละ 5-8 ในป 2012 ชองทางจัดจําหนายแบบเดิมๆ ถูกแรงกดดันจากการเติบโตของธนาคาร นายหนา   
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ศูนยติดตอทางโทรศัพท (call center) และอินเตอรเน็ต นั้นเปนการเพ่ิมชองทางในการจําหนายในการเขาถึงการ
ประกันภัยรถยนต ในปจจุบันนี้การจําหนายประกันภัยรถยนตผานระบบอินเตอรเน็ตกําลังขยายตัวอยางมากในหลาย
ประเทศ อาทิเชน จีน สิงคโปร และอินเดีย ท้ังนี้มากกวาครึ่งหนึ่งของประชาชนท่ีอาศัยอยูในกรุงปกก่ิงและ   
นครเซ่ียงไฮซ้ือประกันภัยรถยนตผานระบบอินเตอรเน็ต ในประเทศอินเดีย บริษัทประกันภัยหลายบริษัทเสนอขาย
ประกันภัยรถยนตผานระบบอินเตอรเน็ตมีปริมาณเพ่ิมข้ึนทุกๆ เดือน สําหรับการขายประกันภัยสวนบุคคลเกือบ
ท้ังหมดกําลังเปลี่ยนไปสูการขายประกันแบบผานชองทางอินเตอรเน็ตมากข้ึน  
 

ในปจจุบันการขายประกันภัยรถยนตแบบผานชองทางอินเตอรเน็ตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกมีลักษณะดังนี้ คือ 
 

 ออสเตรเลีย      รอยละ 55     
เกาหลี       รอยละ 22     

   สิงคโปร (ชวง 1.5 ปท่ีผานมา)    รอยละ 7-8    
จีน       รอยละ 10     

 

 ผูเชี่ยวชาญจาก Munich Re เชื่อวาการจัดจําหนายประกันภัยรถยนตอยางมีประสิทธิภาพใหกับผูเอา
ประกันภัยเปนสวนหนึ่งท่ีหลายบริษัทประกันภัยในเอเซียจะตองใหความสนใจในอนาคต เพราะเปนสวนท่ีจะทําให
บริษัทไดเปรียบในเชิงธุรกิจได 
 
การฉอฉลในธุรกิจประกันภัยรถยนต 
 

ความเสี่ยงจากการฉอฉลเปนความทาทายสําหรับธุรกิจประกันภัยในภูมิภาคเปนอยางมากเพราะสงผลกระทบ
ตอกําไรของทุกบริษัท ในปจจุบันนี้บริษัทประกันภัยสวนใหญตองเผชิญหนากับการฉอฉลในหลายรูปแบบ ท้ังจาก
ภายในองคกร ผูเอาประกัน บุคคลท่ีสาม และผูจัดหาตางๆ (supplier) 
 

หลักสําคัญของความเสี่ยงจากการฉอฉลสําหรับธุรกิจประกันภัยรถยนต มีดังนี้  
 

1. การฉอฉลจากภายในองคกร – พนักงานรับเคลมอาจจะทําขอตกลงลับๆ ไวกับผูประเมินความเสียหาย       
อูท่ีใหบริการซอมรถยนต และผูจัดหาอุปกรณตางๆ 

2. การฉอฉลโดยผูเอาประกันภัย –รถของลูกคาบรรทุกสินคาท่ีเปนวัตถุอันตรายไดมีรั่วไหลไปสูฟารมเลี้ยงปลา 
ความเสียหายนี้อาจกอใหเกิดความรับผิดชอบอยางมหาศาลในการทําความสะอาดสภาพแวดลอมและธุรกิจ
หยุดชะงัก ซ่ึงไมไดรับทําประกันภัยไว ดังนั้น ผูเอาประกันภัยอาจจะจัดฉากการชนภายในโรงงาน และ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนเพ่ือโอนคาใชจายไปใหกับบริษัทประกันภัย 

3. การฉอฉลโดยบุคคลท่ีสาม – ประเด็นนี้เปนเรื่องท่ีนาเปนหวงท่ีสุด ซ่ึงอาจมีบุคคลท่ีเก่ียวกับผูเอาประกันยื่น
คํารองขอชดเชยคาสินไหมจากความเสียหายโดยใหขอมูลอันเปนเท็จ หรือเรียกรองคาสินไหมจากการ
บาดเจ็บมากเกินความเปนจริง 

4. การฉอฉลโดยผูจัดหาอุปกรณตางๆ – เหตุการณเหลานี้อาจเกิดจาก ผูประเมินภายนอก รถลากและอูซอม
รถ บางกรณีเก่ียวของกับเครือขายอาชญากรรม ในเอเชียเปนเรื่องธรรมดาท่ีจางผูเชี่ยวชาญดานการฉอฉล ซ่ึง
บุคคลเหลานี้เคยเปนผูเชี่ยวชาญดานอุตสาหกรรมรถยนตท่ีอยูในอาเซียน ออสเตรเลีย และอังกฤษ หรืออดีต
เจาหนาท่ีตํารวจท่ีทํางานใหกับบริษัทประกันภัย  

5. องคกรเครือขายอาชญากรรม – แกงอาชญากรเหลานี้บุกรุกสถานท่ีท่ีเปนโรงงานรถยนต และเครื่องจักร
ผลิตรถยนต เพ่ือขโมยยานพาหนะและอุปกรณตางๆ เพ่ือสงไปขายในตลาดอ่ืนๆ ในรูปของชิ้นสวนอะไหล 
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ผูเชี่ยวชาญดานรถยนตจาก Munich Re เสนอใหคําแนะนําเชิงลึกกับบริษัทประกันภัยเก่ียวกับ    
กลยุทธในการบริหารพอรตรถยนต รวมท้ังดานการบริหารคาสินไหมทดแทน เพ่ือท่ีจะหลีกเลี่ยงการฉอฉล
และกอใหเกิดกําไรสูงสุด ดังนี้  
 บริษัทประกันภัยตองมีขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือใชในการควบคุมตนทุนคาซอมของอูรถ การ

เรียกรองคาสินไหมควรใหซอมรถกับอูท่ีบริษัทไดมีเครือขายอยูแลว โดยบริษัทไดทําขอตกลงใน
มาตรฐานการบริการและโครงสรางคาใชจายไวกอนหนาแลว 

 การมีพนักงานท่ีมีประสบการณสูง โดยเฉพาะในดานการบริหารคาสินไหมทดแทน 
 การตรวจสอบจะตองดําเนินงานในลักษณะทันตอเหตุการณ (live monitoring) นั้นเปนสิ่งท่ีสําคัญ 

ซ่ึงทุกวันการประเมินคาใชจายซอมรถยนตควรมีการรายงานแบบทันทวงทีกับอูในการเปรียบเทียบ
แจงราคาอะไหลซ่ึงเปนราคามาตรฐาน โดยคํานึงถึงยี่หอและรุนของรถ และมาตรฐานของอู หากมี
ชองโหวความแตกตางของคาใชจายจะตองแจงใหพนักงานบัญชีผูดูแลคาใชจายการซอมรถทราบ
ทันทีเพ่ือท่ีจะสามารถเขาไปดูแลไดทันที 

 
 การเปนผูนําในการบริหารคาสินไหมทดแทนของประกันภัยรถยนตนั้น จําเปนท่ีจะตองมีขบวนการเก็บขอมูล
ท่ีมีคุณภาพ เพ่ือท่ีจะควบคุมคาใชจาย ลดการฉอฉล และเสนอการบริการท่ีดีใหกับลูกคา ในขณะท่ีมีการควบคุมการ
ฉอฉล แตวัฒนธรรมการเรียกรองคาสินไหมทดแทนในบริษัทประกันภัยรถยนตก็ยังตองเนนการใหความชวยเหลือ
ลูกคาเปนสําคัญ 
 
ความทาทายของตลาดเกิดใหมในเอเชีย 
 

ถึงแมวาบริษัทประกันภัยในภูมิภาคนี้จะไดรับผลประโยชนจากการขยายธุรกิจประกันภัยในกลุมลูกคาท่ีมี
กําลังซ้ือสูง หากแตวายังคงจําเปนตองเก็บกําไรบางสวนไวมาเพ่ือลงทุนตอการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว บริษัท
ประกันภัยท่ีมีกลยุทธท่ีดีสําหรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคตก็จะประสบความสําเร็จในระยะยาว การดูแลติดตาม
การดําเนินธุรกิจกับท้ังพอรตลูกคารถยนตเพ่ือการพาณิชยและรถยนตสวนบุคคล จึงถือวาสําคัญมากและมี
องคประกอบท่ีสําคัญๆ คือ ความถ่ี และคาเฉลี่ยของคาสินไหมทดแทนสําหรับรถประเภทตางๆ ประวัติของผูเอา
ประกัน กลุมผูขับข่ีท่ีมีความเสี่ยง และความเสี่ยงของสถานการณและสถานท่ีท่ีรถแลนไป 
 สําหรับการคงไวซ่ึงลูกคาท่ีเคยใชบริการของบริษัท (customer retention) ก็ถือวาสําคัญเพราะกลุมลูกคาท่ี
เปนท่ีรูจักกันดีในทองตลาดมักสรางผลประกอบการใหไดดีกวากลุมท่ีไมเปนท่ีรูจัก ประเทศตลาดเกิดใหมในเอเซียนั้นมี
อัตราการเติบโตของธุรกิจประกันภัยสูง แตอัตราการคงไวซ่ึงลูกคาเดิมท่ีเคยใชบริการนั้นไมคอยดีเทาไหรนัก ซ่ึงมี
ลักษณะตรงกันขามกับตลาดท่ีมีการซ้ือขายประกันภัยมานานแลว รูปแบบการธุรกิจประกันภัยรถยนตท่ีดีจะตองมีการ
บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้บริษัทประกันภัยยังตองใชพนักงานท่ีมีความรูความ 
สามารถมากกวาในประเทศท่ีพัฒนาแลว อยางไรก็ตาม ตลาดประกันภัยในหลายประเทศมีการฝกพนักงานใหมี
ประสิทธิภาพแตยังมีอัตราท่ีนอยอยู การจัดการตนทุนคาสินไหมทดแทนนั้นเปนสิ่งท่ีจําเปนและบริษัทประกันภัยชั้นนํา
ก็ตองใหความสําคัญกับการความสะดวกในการดําเนินธุรกิจ และการบริการท่ีดีสําหรับการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
ดวย  
 Munich Re เห็นวาการสรางชองทางจัดจําหนายประกันภัยสําหรับลูกคาในแตละกลุมเปาหมายดวย
มาตรฐานและปรับปรุงผลิตภัณฑประกันภัยใหมีรูปแบบท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึนภายใตท่ีกฎหมายอนุญาต การทําแบบ
นี้ถือวาเปนการสรางโครงสรางข้ึนมาเพ่ือเปนอุปสรรคตอคูแขงในการแยงชิงลูกคา ซ่ึงจะทําใหสามารถคงไวซ่ึงลูกคา
เกาไดพรอมๆ กับสรางโอกาสลูกคาใหมในการประกันภัยรถยนตสวนบุคคลและรถยนตเพ่ือการพาณิชย 
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บทวิเคราะห 
 สําหรับบทความดังกลาว ชี้ใหเห็นวาการประกันภัยรถยนตแบบเชิงพาณิชยนั้นจะตองใหความสําคัญ และมี
ความระมัดระวังในทําการประกันภัยวาครอบคลุมความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตมากนอยเพียงใดหรือไม 
โดยเฉพาะความเสียหายท่ีมีผลกระทบตอความเสียหายตอสภาพแวดลอม ชีวิต ทรัพยสิน และเศรษฐกิจในเชิงกวาง ซ่ึง
ในประเด็นนี้ บริษัทประกันภัยอาจจะตองใหความตระหนักกับผูเอาประกันภัยในการซ้ือความคุมครองใหเหมาะสม 
และเพียงพอตอความเสียหายดวย นอกจากนี้ แนวโนมการนําเทคโนโลยีโดยเฉพาะชองทางการจําหนายประกันภัย
แบบรถยนตสวนบุคคลทางอินเตอรเน็ต (internet) นั้นมีแนวโนมท่ีสูงข้ึน ทําใหผูเอาประกันภัยสามารถเลือกซ้ือ
ประกันภัยไดตามความตองการ และเปนการลดตนทุนของบริษัทประกันภัย ซ่ึงนาจะมีสิ่งท่ีดีสําหรับธุรกิจประกันภัย
ในอนาคต แตสิ่งท่ียังเปนปญหาทาทายของการประกันภัยรถยนต คือ การฉอฉลในธุรกิจประกันภัยรถยนต กับการ
ขาดบุคลากรทางดานสินไหมทดแทนท่ีมีความเชี่ยวชาญ ความรูความสามารถในการบริหารจัดการคาสินไหมทดแทน
การนําเทคโนโลยีมาใชในการลดชองวางดังกลาว  
 สําหรับประเทศไทยนั้น ธุรกิจประกันภัยรถยนตสวนบุคคลและรถยนตเพ่ือการพาณิชยมีอัตราการเจริญเติบโต
เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ ไมวาจากนโยบายรถคันแรกของรัฐบาล การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ หรือความ
ตองการรถยนตท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงบริษัทประกันภัยสวนใหญไดใหความสําคัญและมีการเตรียมความพรอมในเรื่องดังกลาว 
ไมวาการจัดเตรียมบุคลากร การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการคาสินไหมทดแทนเพ่ือความสะดวก 
รวดเร็ว และลดการฉอฉลในการดําเนินการ โดยเฉพาะการเปดเสรีอาเซียนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกลจะทําใหมีการ
ใชรถยนตมากข้ึนไมวาในแงการเดินทาง การทองเท่ียว หรือการขนสงสินคาระหวางประเทศอาเซียน บริษัทประกันภัย
ควรจะมีการระบบเครือขายและชองทางการจัดจําหนายท่ีดีเหมาะสมกับผูเอาประกันภัยในแตละกลุม เพ่ือเพ่ิมโอกาส
และลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการเสนอขายประกันภัยทางอินเตอรเน็ตเปนแนวทางท่ีนาสนใจ และ
เพ่ิมชองทางเลือกใหกับผูเอาประกันภัย แตก็ตองมีระเบียบ กฎเกณฑ และแนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลท่ีชัดเจน
ในเรื่องดังกลาวดวย                                     
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