
การประเมินภาวะและปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจประกันภัย  
ปี 2563 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผลกระทบ Covid-19 ต่อธุรกิจประกันภัย 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ภาครัฐประกาศใช้มาตรการ Lockdown และ  
การเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อจำกัดการแพร่ระบาด ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เกิดแนวทางการใช้ชีวิตแบบใหม่หรือ New Normal ซึ่งธุรกิจประกันภัยมีการปรับตัว
โดยมีการเสนอขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (Online) รวมทั้งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะ COVID-19 

โดยในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2563 ธุรกิจประกันภัยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมอยู่ที่ 468,901 ล้านบาท 
หดตัวร้อยละ 2.92 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันรับรวมอยู่ที่ 325,518 ล้านบาท 
หดตัวร้อยละ 5.21 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ปัจจัยสำคัญมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
ประชาชนบางส่วนขาดรายได้หรือมีรายได้ลดลง บางส่วนต้องการถือเงินสดและลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ประกอบกับ
ภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่อง ธุรกิจประกันชีวิตจึงปรับลดการขายผลิตภัณฑ์แบบสะสมทรัพย์ที่มีท้ังความคุ้มครอง
การเสียชีวิตและเงินออมที่มีการการันตีผลตอบแทนที่สูง (High Guaranteed) และเพิ่มการขายผลิตภัณฑ์ที่เน้น
ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตมากขึ้น ซึ่งเบี้ยประกันชีวิตที่เน้นให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตมีอัตราเบี้ยเฉลี่ยต่ำกว่า
แบบ High Guaranteed ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยรับรวมลดลง ขณะที่ธุรกิจประกันวินาศภัยมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 
143,382 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.71 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ปัจจัยสำคัญมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ทำให้ประชาชนตระหนักและสนใจทำประกันสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเติบโตสูงถึงร้อยละ 82.9 
แต่อย่างไรก็ตาม การประกันภัยรถยนต์ซ่ึงมีสัดส่วนการรับประกันภัยสูงทีสุ่ดกลับหดตัวร้อยละ 2.6  

อย่างไรก็ตาม ธุรกจิประกนัภัยยังมีความม่ันคงสะท้อนจากเงินกองทุนที่ยังอยู่ในระดับสูง แต่ยังต้อง
ติดตามความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยอย่างใกล้ชิด เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ COVID-19  
 

2. มาตรการเพื่อดูแลผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19  
2.1. มาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ในช่วง Great lockdown 

สำนักงาน คปภ. ได้มีการกำหนดมาตรการเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 1 เป็นมาตรการสำหรับ
ประชาชนและผู้ประกอบการ โดยจะเป็นการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย อาทิ 
ธุรกิจประกันชีวิตมีการขยายระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันของกรมธรรม์ประกันชีวิตและกรมธรรม์ประกัน
สุขภาพ การปรับลดอัตราเบี้ยประกันของกรมธรรม์ประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติมที่ให้ความคุ้มครองสุขภาพ 
และการปรับเพิ่มเพดานขั้นสูงของจำนวนเงินกู้ยืมตามกรมธรรม์และยกเว้นหรือปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืม
เงินตามกรมธรรม์  
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ธุรกิจประกันวินาศภัยมีการปรับลดอัตราเบี้ยประกันและสามารถชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายงวด
สำหรับประกันอัคคีภัยและประกันภัยเบ็ดเตล็ด การเปลี่ยนระยะเวลาการเริ่มต้นและสิ้นสุดความคุ้มครองของ
การประกันเดินทางได้ การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เป็นรายวัน/รายเดือน/รายไตรมาสและระยะยาว
เกิน 1 ปีได ้การให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่มีการต่ออายุในปีถัดไปและขยาย
ระยะเวลารับประกันสำหรับการประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทที่ยังมีผลคุ้มครองได้ นอกจากนี้ ยังมีการคืนเบี้ย/
ลดเบี้ย/ขยายระยะเวลาความคุ้มครองให้กับรถที่หยุดการใช้งานสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและ
ผู้ประกอบการขนส่ง   

นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยจัดทำผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะ เพื่อใช้ระบบประกันภัยบริหารความเสี่ยงในการช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อนเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นกับประชาชน ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีการจำหน่าย
กรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะ จำนวนรวมทั้งสิ้น 
9,104,671 กรมธรรม์ มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง จำนวน  4,060,766,665 บาท และจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ไปแล้ว 79,184,346 บาท 

กลุ่ม 2 เป็นมาตรการสำหรับบริษัทประกันภัย อาทิ การจัดทำ Stress Test กรณีการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันภัย การปรับปรุง
อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำที่ใช้ในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย เพ่ือรองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจและภาวะอัตรา
ดอกเบี้ยต่ำ รวมถึงการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) สำหรับการรับมือเหตุการณ์แพร่ระบาด
ของ COVID -19 เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ภาคธุรกิจไปปรับใช้ในการทบทวนและจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความรุนแรงของสถานการณ์ 

กลุ่มที่ 3 เป็นมาตรการสำหรับคนกลางประกันภัย ได้แก่ การจัดอบรมหลักสูตรเพื่อขอต่ออายุ
ใบอนุญาตตัวแทน-นายหน้าประกันภัยแบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) การเสนอขายแบบ Face to Face 
หรือธนาคารสามารถใช้วิธีการสื่อสารผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Face to Face) โดยเสียงและ/หรือภาพ 
กับลูกค้าได้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked) และกรมธรรม์
ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ ซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่มีความซับซ้อนและอาจมีข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) กรณีการแพร่ระบาด
ของ COVID -19 นอกจากนี้ ยังเพิ่มการขยายระยะเวลาการอบรมและยื่นหนังสือรับรองการอบรมสำหรับ    
การต่ออายุใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่ใบอนุญาตสิ้นอายุตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2563 สามารถยื่นหนังสือรับรองการอบรมต่อนายทะเบียนได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  

 
  



-3- 
 

2.2. มาตรการในการให้ความช่วยเหลือช่วง Gradual reopening under uncertainties  

• สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงมี
แผนการดำเนินงานผ่อนปรนการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติ โดยมีนโยบายที่จะนำการประกันภัยเข้าไป
รองรับความเสี ่ยงในส่วนนี้ และจะเป็นการช่วยลดภาระของสถานพยาบาลในประเทศไทยอีกทางหนึ่ง          
ซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) จะเป็นผู้กำหนด
มาตรการการผ่อนปรนนี้  

สำนักงาน คปภ. ได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและภาคธุรกิจ
ประกันภัย และมีคำสั่งนายทะเบียนให้ความเห็นชอบแบบและข้อความ และเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์
ประกันภัยคุ้มครองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online)) ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะเริ่มให้ความคุ้มครองทันที
เมื่อเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าของประเทศไทย โดยจะคุ้มครองกรณีเสียชีวิตและความคุ้มครอง
การรักษาพยาบาลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในปัจจุบันมีผู้ขอเอาประกันภัยแล้ว
หลายกลุ่ม อาทิ กลุ่มนักปั่นจักรยานชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาแข่งขันชิงแชมป์ถ้วยพระราชทาน และ 
กลุ่มชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาเพ่ือเข้ารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย 

• หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังมีการแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่อง 
สำนักงาน คปภ. อาจขยายระยะเวลาบังคับใช้มาตรการเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบในหลายภาคส่วน อาทิ   
การผ่อนผันให้ผู้เอาประกันภัยสามารถชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายงวดได้สำหรับการประกันภัยอัคคีภัยและ
เบ็ดเตล็ด การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เป็นรายวัน/รายเดือน/รายไตรมาส การขยายระยะเวลา
การผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยสุขภาพ  เนื่องจากมาตรการต่างๆ ที่ออกไปแล้ว    
จะมีผลบังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
3. พฤติกรรม search for yield ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องภายใต้อัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ำ  

บริษัทประกันภัยมีพฤติกรรม Search for yield อย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากการลงทุนในตราสารหนี้
ที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น แต่ยังจำกัดอยู่ในระดับ investment grade  

โดยในไตรมาส 2 ปี 2563 ธุรกิจประกันภัยมีสินทรัพย์ลงทุนอยู่ที่ 4.48 ล้านล้านบาท เติบโตร้อยละ 
9.72 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยธุรกิจประกันชีวิตมีสินทรัพย์ลงทุนอยู่ที่ 4.11 ล้านล้านบาท เติบโตร้อยละ 
9.69 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงสัดส่วนการลงทุนไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ยังคงลงทุนในตราสารหนี้
ภาครัฐและภาคเอกชนรวมกันอยู่ที่ร้อยละ 73 ตราสารทุนอยู่ที่ร้อยละ 6 แตจ่ะเห็นได้ว่ามีการลงทุนในตราสารหนี้
กับคู่สัญญาที่มีความเสี่ยงเพ่ิมขึ้น ดังตารางที่ 1  
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ขณะที่ธุรกิจประกันวินาศภัยมีสินทรัพย์ลงทุนอยู่ที ่ 0.36 ล้านล้านบาท เติบโตร้อยละ 10.10     
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ยังคงลงทุนในเงินฝากธนาคาร  
อยู่ที่ร้อยละ 34.22 ตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนรวมกันอยู่ที่ร้อยละ 38.76 ตราสารทุนอยู่ที่ร้อยละ 22.27 
แต่จะเห็นได้ว่ามีการลงทุนในตราสารหนี้กับคู่สัญญาที่มีความเสี่ยงเพ่ิมขึ้น ดังตารางที ่2 

ตารางที่ 1 สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ของธุรกิจประกันชีวิต แยกตามประเภทของคู่สัญญา 

 
 

ตารางที่ 2 สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ของธุรกิจประกันวินาศภัย แยกตามประเภทของคู่สัญญา 
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