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สรุปประเด็นสำคัญของรำยงำน
เรื่อง ASEAN Insurance Pulse Project 2017 และ 2018
จัดทำโดย : นำยจักริน มหัทธนะสมบูรณ์
แหล่งที่มำ : ASEAN Insurance Pulse Project 2017 and 2018 by Dr. Schanz, Alms & Company
ในช่วง ปี 2560 – 2561 ASEAN Insurance Council (AIC) ได้สนับสนุนงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
ตลาดประกันภัยใน ASEAN ภายใต้แนวคิด (Theme) “ASEAN Insurance Pulse Project 2017 - 2018”
โครงการวิจัยนี้จัดทาโดย Dr. Schanz, Alms & Company ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
ASEAN Insurance Pulse Project 2017 เน้นการบูรณาการ (Integration) ตลาดประกันภัยในอาเซียน
เข้ากับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (The ASEAN Economic Community : AEC) แนวคิดริเริ่มของ AEC มี
วัตถุประสงค์ทาให้เกิดประโยชน์ต่อตลาดประกันภัยของ ASEAN และบริษัทประกันภัยที่ประกอบธุรกิจในภูมิภาคนี้
ผลการวิจัยนี้ได้สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัยในประเทศและบริษัทต่ างชาติ คนกลาง
(intermediaries) และสมาคมประกันภัย (trade organizations) ซึ่งดาเนินการในภูมิภาค การสารวจครั้งนี้ทาให้
ทราบถึงภาพรวมของสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของธุรกิจประกันภัยในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีมูลค่า
ตลาดธุรกิจประกันวินาศภัย 23 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ASEAN Insurance Pulse Project 2018 เน้นเรื่องการอุดช่องว่างของการประกันวินาศภัย (non–life
insurance protection gaps) กล่าวคือ เป็นสัดส่วนความเสียหายที่ไม่ได้เอาประกันภัยไว้ต่อความเสียหายรวม
ทางเศรษฐกิจรวมที่เกิดจากภัยธรรมชาติและเหตุการณ์ไซเบอร์ ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ที่อาจขัดขวางการเติบโต
ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศและพั ฒ นาการทางสั ง คมอย่ า งรุ น แรง ซึ่ ง การสู ญ เสี ย ขนาดใหญ่ ที่ มี ป ระกั น ภั ย
จะส่งผลกระทบในทางลบต่อฐานะการคลัง และความสามารถในการฟื้นตัวของประเทศ การวิจัยนี้ใช้การสัมภาษณ์
เชิงลึกกับผู้บริหารระดับสูงในภูมิภาค ผลการศึกษาพบว่า การประกัน ภัยสุขภาพมีช่องว่างมากที่สุด รองลงมา คือ
ภัยธรรมชาติ และที่อยู่อาศัย
ความตระหนั ก รู้ เ กี่ ย วกั บ ประโยชน์ ข องการประกั น ภั ย ทั ศ นคติ ข องผู้ บ ริ โ ภค รวมถึ ง ความสามารถ
ในการคุ้มครอง เป็นอุปสรรคที่สาคัญในการลดช่องว่า งดังกล่าว งานวิจัยนี้ยังพบว่าธุรกิจการประกันภัยกลุ่มลูกค้า
รายย่ อ ยก าลั ง จะฟื้ น ตั ว ในขณะที่ แ รงกดดั น ด้ า นราคาคาดว่ า จะลดลง ผลก าไรยั ง คงมี เ สถี ย รภาพหรื อ ดี ขึ้ น
จากการรับประกันภัยที่เข้มงวดขึ้นและอัตราการเติบโตของค่าเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก
สรุปสำระสำคัญของรำยงำน Asian Insurance impulse project 2017
ข้อมูลการสารวจมาจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง 35 ประเทศ โดยมีการรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือน
พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม ปี 2560
AEC และกำรประกันภัย
๑. ร้อยละ 49 ของผลสารวจเชื่อว่า การเข้ามาของ AEC จะช่วยให้เกิดการพัฒนาในเชิง บวกต่อบริษัท
ในแต่ละประเทศในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า ผู้บริหารส่วนใหญ่คาดว่า AEC จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด
ประกันภัย โดยสนับสนุนส่งเสริมให้มีการแข่งขัน นวัตกรรม และธรรมาภิบาล ประโยชน์ ที่ได้รับส่วนใหญ่
มาจากการสนับสนุนให้เกิด บริการข้ามพรมแดนในส่วนของการประกันภัยรถยนต์ สุขภาพ การขนส่ ง
ทางทะเล การบิน การขนส่ง และประกันภัยทางด้านวิศวกรรม
๒. ร้อยละ 63 ของผู้บริหารคาดหวังว่า AEC จะเป็นประโยชน์ต่อตลาดประกันภัยในประเทศมาก นวัตกรรม
ความตระหนั กและความพึ งพอใจของลู กค้ าที่ เพิ่ มขึ้ นจะท าให้ เกิ ดโอกาสส าหรั บผู้ เกี่ ยวข้ องในตลาด
ประกันภัยทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นถูกคาดหวังว่าจะเป็นวิวัฒนาการมากกว่าการปฏิวัติ
๓. ร้อยละ 51 ของผู้ให้สัมภาษณ์เชื่อว่า อัตราค่าเบี้ยประกันวินาศภัยต่อ GDP (Non-life Penetration) จะ
เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลจาก AEC โดยผลกระทบดังกล่าวมีความเป็นไปได้ทจี่ ะเกิดขึ้นกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่า
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๔. ร้อยละ 57 เชื่อว่า AEC จะเป็นโอกาสสาคัญสาหรับบริษัทประกันภัยข้ามชาติ เนื่องจากมีประสบการณ์
ในการบริ ห ารในส่ ว นการขยายธุร กิจข้ามพรมแดนมากกว่า มีความเชี่ยวชาญเชิงลึ ก สถานะการเงิน
ที่แข็งแกร่ง และชื่อเสียงของบริษัทเป็นที่รู้จัก
๕. เกือบทั้งหมดของผู้ให้ สั มภาษณ์ (ร้อยละ 94) มองว่า ความแตกต่างของกฎระเบียบจะเป็นอุปสรรค
ในการรวมตัวด้านประกันภัย AEC (AEC Insurance Integration) เรื่องที่กล่าวถึงค่อนข้างบ่อย ได้แก่
ความแตกต่างของกฎเกณฑ์เงินกองทุนขั้นต่าและความสามารถในการชาระหนี้ (minimum capital and
solvency regimes) กฎเกณฑ์ในการรับประกันภัยต่อ (reinsurance regulation) ซึ่งแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญ ความแตกต่างด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยและภาษีอากร (divergent
insurance and tax laws) เช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ การเปิดเผยข้อมูลของผลิตภัณฑ์ประกันภัย
แบบและข้อความในกรมธรรม์ประกันภัย (product filings and policy wordings) ทีแ่ ตกต่างกัน
๖. ร้อยละ 86 ของผู้ให้สัมภาษณ์มองว่า กรอบของกฎเกณฑ์ที่ใช้ร่วมกันที่ใช้ใน ASEAN มีประโยชน์อย่างยิ่ง
การพัฒนาด้านการกากับดูแลเป็นหัวใจสาคัญ ตามมาด้วยความคาดหวังเรื่องกรอบของกฎเกณฑ์ และ
ภาษีใ ห้ มีความสอดคล้ อ งกัน มากขึ้น รวมทั้งโอกาสในการดาเนินธุร กิจประกันภั ยในต่ างประเทศ
โดยมีต้นทุนที่แข่งขันได้ (cost- efficient)
๗. ร้อยละ 69 ของผู้บริหารเชื่อว่า ในระยะปานกลาง AEC จะมีเงินกองทุนเพื่อชาระหนี้ (solvency capital
requirements) ของแต่ละประเทศสูงขึ้น ซึ่งปัจจัยขับเคลื่อนที่สาคัญ คือ การพัฒนากฎเกณฑ์เงินกองทุน
เพื่อชาระหนี้ ไปสู่เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง Risk-Based Capital (RBC)
๘. ร้อยละ 74 ของผลสารวจไม่ได้มองว่า AEC จะเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจประกันภัยใน 5 ปีข้างหน้า แม้ว่า
ร้อยละ 95 จะคาดว่ามาตรการเปิดเสรี ที่จะนามาใช้จะเพิ่มการแข่งขันของธุรกิจ ประกันภัยในระดับ
ภู มิ ภ าค โดยที่ ก ฎระเบี ย บจะสามารถก ากั บ ดู แ ลได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสมดุ ล กั บ การแข่ ง ขั น
ที่เพิ่มมากขึ้น
๙. ร้อยละ 83 ของผู้เข้าร่วมสารวจยังมองไม่เห็น ทิศทางที่ชัดเจนของการรวมตัวธุรกิจประกันภัยใน AEC
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกาหนดเวลาที่สมเหตุผล หรือ Blueprint เฉพาะของธุรกิจประกันภัย ซึ่งจะสนับสนุน
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของบริษัทได้
สถำนกำรณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของตลำดประกันวินำศภัยใน ASEAN
1. ร้ อ ยละ 69 ของผู้ บ ริ ห ารคาดว่ า เบี้ ย ประกั น วิ น าศภั ย ใน ASEAN จะเพิ่ ม ขึ้ น เท่ า กั บ หรื อ มากกว่ า
การเพิ่มขึ้นของ GDP ใน 12 เดือนข้างหน้า มีเพียงร้อยละ 43 คิดว่าเบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นมากกว่า
การเติบโตของเศรษฐกิจ เนื่องจากเศรษฐกิจที่ซบเซาในประเทศไทยและมาเลเซีย ในขณะที่ประเทศ
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนามมีอัตราเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกันภัยที่สูงอย่างต่อเนื่อง (ร้อยละ 5.7-8.8)
2. ในภูมิภ าคอาเซีย นปั จจั ยที่มีความสาคัญที่สุดต่อความแข็งแกร่งของตลาดประกันวินาศภัย คือ อัตรา
การเติบโตของเบี้ยประกันภัยที่สูงมาก รองลงมา ได้แก่ ลักษณะประชากรของภูมิภาค และคุณภาพ
ของกฎระเบียบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
3. ในภูมิภาค ASEAN สัดส่วนเบี้ยประกันวินาศภัยต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับต่า ประมาณหนึ่งในสาม
ของค่าเฉลี่ยโลก ผู้บริหารส่วนใหญ่คิดว่ามีความเป็นไปได้ที่เบี้ยประกัน จะเพิ่มขึ้นในระยะปานกลาง
ตามสภาวะตลาดประกันภัย ของภูมิภาค ถัดมาคือ การเติบโตอย่างรวดเร็วของคนชั้นกลางซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อกลุ่มลูกค้ารายย่อย เช่นเดียวกับที่ AEC ขยายโอกาสในการทาธุรกิจประกันภัยข้ามพรมแดน
4. สองในสามของผลสารวจกล่าวว่า อัตราค่าเบี้ยประกันวินาศภัย ในปัจจุบันของกลุ่มลูกค้าองค์กรต่ากว่า
ค่าเฉลี่ย 3 ปี เป็นผลสะท้อนจากวัฏจักรธุรกิจโลกที่อ่อนตัว ลง และความสามารถในการประกันภัยต่อ
ที่ยั งคงเหลื ออยู่ มากมาย รวมถึง ผลกระทบจากปัจ จัยเฉพาะของแต่ล ะประเทศ เช่น การปลอดภาษี
(De-tariffication) สาหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ หรือการชะลอตัว ของการก่อสร้าง ในขณะที่
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ธุร กิจประกัน ภัย กลุ่ มลู กค้ารายย่ อยนั้นมีแนวโน้มที่ดีกว่า คือ มีเพียงร้อยละ 54 เห็นว่าอัตราค่าเบี้ย
ประกันปัจจุบันต่ากว่าค่าเฉลี่ย 3 ปี เนื่องจากมีผู้รับประกันภัยน้อยรายกว่า มีข้อจากัดในการเข้ามา
แข่งขันในตลาดสูงกว่า ผู้บริโภคมีความจงรักภักดีมากกว่า และมีการแข่งขันเชิงราคาน้อยกว่า
5. อั ต ราค่ า เบี้ ย ประกั น วิ น าศภั ย มี แ นวโน้ ม ลดลงใน 12 เดื อ นข้ า งหน้ า โดยเฉพาะกลุ่ ม ลู ก ค้ า องค์ ก ร
(ร้อยละ 69 คาดว่าจะลดอัตราค่าเบี้ยประกันลง) แต่ความกดดันในการแข่งขันยังไม่ลดลงในขณะที่ปัจจัย
สนั บ สนุ น ด้ านภาษีจ ะน้ อยลงไปเรื่ อยๆ ผู้ ใ ห้ สั มภาษณ์ บางส่ ว นเห็ นว่ า จะมี การพั ฒ นาค่ าเบี้ย ประกั น
ของผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่มลูกค้ารายย่อยมากขึ้น อย่างไรก็ตามร้อยละ 57 คาดว่าอัตราค่าเบี้ยประกัน
ยังคงลดลงใน 12 เดือนข้างหน้า
6. ร้อยละ 51 ของผลสารวจเชื่อว่า ความสามารถในการทากาไรของประกันภัยกลุ่มลูกค้าองค์กรต่ากว่า
ค่าเฉลี่ ย 3 ปี แม้ว่าอัตราสิ น ไหมทดแทน (Loss ratios) จะต่าลง ซึ่งเกิดจากมี ความเชี่ยวชาญ
ในการบริหารความเสี่ยงที่มากขึ้น และจานวนการฟ้องร้องดาเนินคดีที่ต่าลง ทาให้ลดภาระจากค่าใช้จ่าย
ในการขาย (Acquisition expenses) ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 54 ของผู้บริหารคิดว่าความสามารถในการทา
กาไรของประกันภัยกลุ่มลูกค้ารายย่อยต่ากว่าค่าเฉลี่ย 3 ปี แม้ว่าภาระดังกล่าวจะน้อยกว่ากลุ่มลูกค้า
องค์กร แต่เงินเฟ้อมีผลต่อค่าสินไหมทดแทน และจะมีผลกระทบมากต่อธุรกิจประกันภัยบางประเภท เช่น
ประกันภัยรถยนต์ และสุขภาพ
7. ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ร้อยละ 69 ของผู้บริหารคิดว่ากลุ่มลูกค้าองค์กรจะมีแนวโน้มความสามารถ
ในการทากาไรลดลง ในขณะที่ร้ อยละ 43 ของผู้บริห ารคิดว่ากลุ่ มลู กค้ารายย่อยจะมีความสามารถ
ในการท าก าไรลดลงเช่ น กั น ทั้ ง ที่ พ ฤติ ก รรมการเรี ย กร้ อ งค่ า สิ น ไหมทดแทนยั ง คงเดิ ม แนวโน้ ม
ความสามารถในการทากาไรของการประกัน ภัย กลุ่มลู กค้ารายย่อยจะดีกว่า เนื่องจากความเข้มงวด
ในการรับประกันภัย วินัยในการจ่ายเบี้ยประกัน ภัย (cost discipline) อัตราการเติบโตของค่าเบี้ย
ประกันภัย และกาไรที่เพิ่มขึ้นจากการกาหนดราคาตามระดับความเสี่ยง (Risk based pricing)
8. ร้อยละ 69 ของผู้ให้สัมภาษณ์ไม่คาดหวังว่าจะมีการควบรวมกิจการใน 12 เดือนข้างหน้า อย่างไรก็ตาม
ในระยะปานกลางก็ค่อนข้างยากที่บริษัทประกันภัยจะสามารถเพิ่มทุนให้รองรับเกณฑ์การดารงเงินกองทุน
ขั้นต่าใหม่ที่อิงกับระดับความเสี่ยง (Risk based capital requirements)
มำตรกำรกระตุ้นกำรรับรู้ AEC ในปัจจุบัน ตลำดประกันวินำศภัยในภูมิภำค ASEAN และกำรติดตำมควำม
เปลี่ยนแปลงด้ำนทัศนคติ สรุปได้ตำมตำรำงที่ 1 และ 2 ดังนี้
ตำรำงที่ 1 สรุปผลสำรวจควำมคิดเห็น AEC ด้ำนประกันภัย
(สัดส่วนผู้เห็นด้วย ปี 2560)
ผู้เห็นด้วย (%)
ความแตกต่างด้านกฎระเบียบเป็นอุปสรรคสาคัญในการรวมตัวของ AEC
94
กรอบกฎเกณฑ์ร่วมของ AEC เป็นประโยชน์
86
การดารงเงินกองทุนจะเพิ่มขึ้นเป็นผลจาก AEC
69
ขาดทิศทางที่ชัดเจนในการรวมตัว AEC ด้านประกันภัย
83
มอง AEC เชิงบวกต่อธุรกิจประกันภัยใน 5 ปี ข้างหน้า
49
มอง AEC เชิงบวกต่อตลาดประกันภัยในประเทศ (ภาพรวม)
63
บริษัทประกันภัยจะได้ประโยชน์มากที่สุดจาก AEC
57
อัตราค่าเบี้ยประกันต่อ GDP ของบริษัทประกันภัยในประเทศจะสูงขึ้นจากผลของ AEC
51
AEC ไม่ใช่อุปสรรคต่อธุรกิจประกันภัยในอีก 5 ปี ข้างหน้า
74
AEC จะเพิ่มระดับการแข่งขันของตลาดประกันภัยในประเทศ
95
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ตำรำงที่ 2 สรุปผลสำรวจควำมคิดเห็นตลำดประกันวินำศภัยของ ASEAN ในปัจจุบัน และแนวโน้มอนำคต
(สัดส่วนผู้เห็นด้วย ปี 2560)
ผู้เห็นด้วย (%)
ค่าเบี้ยประกันภัยจะเติบโตมากกว่า GDP*
43
ค่าเบี้ยประกันภัยในปัจจุบันค่อนข้างต่า**
-กลุ่มลูกค้ารายย่อย
54
-กลุ่มลูกค้าองค์กร
66
ค่าเบี้ยประกันภัยในอนาคตจะลดลง*
-กลุ่มลูกค้ารายย่อย
-กลุ่มลูกค้าองค์กร

57
69

กาไรของธุรกิจประกันภัยในปัจจุบันอยู่ในระดับต่า**
-กลุ่มลูกค้ารายย่อย
-กลุ่มลูกค้าองค์กร

54
51

กาไรของธุรกิจประกันภัยในอนาคตจะลดลง*
-กลุ่มลูกค้ารายย่อย
-กลุ่มลูกค้าองค์กร

43
69

บริษัทประกันภัยจะควบรวมกิจการ*
ต่างชาติ (ที่ไม่ใช่ ASEAN) จะมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น*

31
34

*เทียบกับ 12 เดือนข้างหน้า **เทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปี

GDP Growth ของประเทศใน ASEAN สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยโลก
ปี 2559 ใน 10 ประเทศของภูมิภาค ASEAN ประกอบด้วยประเทศสมาชิกผู้เริ่มก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่
ประเทศไทย อินโดนี เซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ รวมกับอีก 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบรูไน กัมพูชา
ลาว เมียนม่าร์ และเวียดนาม มีประชากรรวมทั้งหมด 640 ล้านคน และมี GDP รวม 2.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
คิดเป็นร้อยละ 3.4 ของโลก ขนาดเศรษฐกิจ ใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของโลก รองจากสหภาพอังกฤษ โดยมี 5
ประเทศ (ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม) ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (ปรับจาก
อัตราเงินเฟ้อ ระหว่างปี 2011-2016 ร้อยละ 5.1 แล้ว) มากกว่าของเศรษฐกิจโลกอยู่ร้อยละ 1.6 และคาดว่า
ความแตกต่างของการเติบโตทางเศรษฐกิจจะยังคงมีอยู่ต่อไป
ควำมสำมำรถในกำรฟื้นตัวของอัตรำกำรเติบโตของ GDP ของประเทศใน ASEAN ท่ำมกลำงควำมผันผวน
ด้ำนนโยบำยเศรษฐกิจโลกที่มำกขึ้น
แนวโน้มเศรษฐกิจพื้นฐานของภูมิภาค ASEAN จะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
ภัยคุกคามจากนโยบายการกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกาที่มีผลต่อการส่งออกของบางประเทศในภูมิภาค ASEAN
ซึง่ เกินดุลทางการค้ากับสหรัฐอเมริกา สถานการณ์การเงินโลกที่ตึงตัวมากขึ้นจากการใช้นโยบายการเงินตึงตัวของ US
Federal Reserve และมาตรการการคลังที่ยังไม่เพียงพอ นอกจากนั้นการดาเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวด
ทาให้เกิดความเสี่ยงของเงินทุนไหลออก และเพิ่มความผันผวนในตลาดเงินมากขึ้น
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ส่ ว นผลกระทบในเชิงบวกถึงแม้ว่ าจะเกิดสงครามการค้า พบว่า มี สั ญญาณการฟื้นตั ว ของการค้าโลก
และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ นอกจากนั้นคาดว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนและญี่ปุ่นจะยังคงที่
ซึ่ง จะส่ ง ผลต่อ เป้ าหมายอั ต ราการเติ บ โตทางเศรษฐกิจ ของภู มิ ภ าค ASEAN การฟื้ นตั ว ของอั ต ราการเติ บ โต
ทางเศรษฐกิจเกิดมาจากอุปสงค์ภายในประเทศและการใช้จ่ายภาครัฐที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในประเทศฟิลิปปินส์
ภำพรวมตลำด ( Market Overview)
อัตรำค่ำเบี้ยประกันภัยต่อ GDP (Penetration Rate) ของภูมิภำค ASEAN จะสูงขึ้น
ในภูมิภาค ASEAN เบี้ยประกันชีวิตมีสัดส่วนร้อยละ 73 ของเบี้ยประกันทั้งหมด (เทียบกับร้อยละ 55
ของเบี้ยประกันโลก) อย่างไรก็ตามอัตราเบี้ยประกันชีวิตต่อ GDP ยังคงต่ากว่าค่าเฉลี่ยโลก (ร้อยละ 2.4 เทียบกับ
ร้อยละ 3.5)
ในปี 2560 ช่วงห่างของอัตราเบี้ยประกันวินาศภัยต่อ GDP เพิ่มมากขึ้นจากปี 2559 โดยค่าเบี้ยประกัน
วินาศภัยมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 1 ของ GDP หรือประมาณหนึ่งในสามของค่าเฉลี่ยโลก (ร้อยละ 2.8)
ในปี 2554-2559 ช่วงห่างดังกล่าวแคบกว่านี้ เนื่องจากตลาดประกันวินาศภัยใน ASEAN ขยายตัวเร็ว
กว่าการเติบโตของ GDP (ร้อยละ 6.1 เทียบกับร้อยละ 5.1) ส่วนตลาดประกันชีวิตใน ASEAN มีการขยายตัว
ร้อยละ 9.2 ต่อปี ซึ่งขยายตัวมากกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาค
ใน ASEAN มี 3 ประเทศที่ มี ข นาดของตลาดประกั น ภั ย ใหญ่ ที่ สุ ด ได้ แ ก่ ประเทศไทย สิ ง คโปร์
และอินโดนีเซีย ซึ่งทั้งสามประเทศมีจานวนเบี้ยประกันและกรมธรรม์ใกล้เคียงกัน และมีส่วนแบ่งตลาดรวมกัน
เกือบ 3 ใน 4 (ร้อยละ 73) ของเบี้ยประกันรวมของ ASEAN (ทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย)
ในตลาดประกันวินาศภัยของ 6 ประเทศที่ใหญ่ที่สุดใน ASEAN ประกันภัยรถยนต์ครองส่วนแบ่งการตลาด
สูงสุดในทุกประเทศ (ยกเว้นฟิลิปปินส์) ซึ่งในประเทศไทยและมาเลเซียประกัน ภัยรถยนต์มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด
ส่วนในประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ประกันภัยทรัพย์สินมีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด
ภำพรวมของโครงกำร AEC
AEC เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีความมุ่งหวังที่จะสร้างตลาดที่เป็นหนึ่ง
เดียว และท าให้ ข้อจ ากัด ในเชิงเศรษฐกิจ เหลื อให้ น้อยที่สุ ดเพื่ อสนับสนุนการเคลื่ อนย้ายสิ นค้า บริการ (รวมทั้ ง
ประกันภัย) การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมือ
องค์ประกอบสำคัญ 5 ด้ำน ของ Blueprint 2568
ผู้นาของประเทศใน ASEAN ได้ร่าง AEC Blueprint 2568 ในการประชุมสุดยอดผู้นาครั้งที่ 27
ที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่ อเป็นแนวทางกลยุทธ์ปี 2559-2568 ของ ASEAN โดยมีองค์ประกอบ
สาคัญ 5 ด้าน ได้แก่
1. เศรษฐกิจที่มีการรวมตัว และเชื่อมโยงในระดับสูงเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินลงทุน
และงานฝีมือใน ASEAN
2. มีความสามารถในการแข่งขัน มีนวัตกรรม และ พลวัต
3. ส่งเสริมการเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ และการรวมตัวรายสาขา
4. ความสามารถในการปรับตัวครอบคลุมทุกภาคส่วน และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
5. การเป็นส่วนสาคัญของประชาคมโลก
บริกำรด้ำนประกันภัย 4 รูปแบบที่จะเปิดเสรี
การเปิดตลาดเสรีสาหรับธุรกิจประกันภัย ประกอบไปด้วย 4 รูปแบบ
1. การเคลื่อนย้ายการบริการของการค้าข้ามพรมแดน เช่น ผู้รับประกันที่ตั้งถิ่นฐานในประเทศสิงคโปร์
สามารถออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซียได้
2. การทาธุรกิจประกันข้ามพรมแดน เช่น คนมาเลเซียที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศสิงคโปร์สามารถซื้อ
กรมธรรม์ประกันภัยในประเทศสิงคโปร์ได้
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3. การมีอยู่ซึ่งสถานะทางการค้า เช่น ผู้รับประกันซึ่งตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยสามารถออกกรมธรรม์
ประกันภัยในประเทศเวียดนามผ่านสาขาย่อยในประเทศเวียดนามได้
4. การดารงตนอยู่ของบุคคลธรรมดา เช่น ผู้รับประกัน ซึ่งตั้งถิ่นฐานในประเทศสิงคโปร์สามารถจัดการ
ค่าสินไหมทดแทนผ่านพนักงานที่ทางานอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ได้
ปัญหาที่สาคัญและเป็นอุปสรรคมากที่สุดอย่างหนึ่ง คือ ขาดกรอบทางด้านกฎเกณฑ์ร่วมกัน ซึ่งส่งผลให้
ผู้รับประกันที่ต้องทาธุรกิจข้ามพรมแดนต้องเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติไปตามดุลพินิจของประเทศท้องถิ่นนั้น ๆ
กำรเปิดเสรีประกันภัย : สู่เป้ำหมำยปี 2563 (Insurance liberalization)
ในขณะนี้ยังไม่มีความแน่นอนว่าการเปิดเสรีประกันภัยจะเริ่มดาเนินการเมื่อใด แต่ปี 2563 ถูกตั้งเป็น
เป้าหมายสาหรั บธุรกิจ ประกันภัย โดยยังไม่มีตารางเวลาที่ชัดเจน ผู้นา ASEAN ตกลงกัน ว่าการเปิดเสรี
ในภาคบริ การทางการเงิน จะขึ้น อยู่ กับ การตัดสินใจเชิงนโยบายของแต่ล ะประเทศตามลั กษณะความแตกต่าง
ทางเศรษฐกิจและระดับการพัฒนาในภาคส่วนทางการเงิน และในส่วนของการประกันภัยนั้น การปกป้องลูกค้า
คือความสาคัญลาดับแรกของผู้กาหนดนโยบายและผู้กากับดูแล
การทาธุรกิจ ประกันภัยข้ามพรมแดนจะเป็นลาดับแรกในสี่รูปแบบของการส่งมอบบริการที่จะเปิดเสรี
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีความเข้าใจได้ง่าย และเป็นสินค้ามาตรฐาน เช่น ประกันรถยนต์ หรือ ประกันชีวิต
ชั่วระยะเวลา (Term life insurance) โดยประเทศสมาชิก AEC ยืนยันซ้าในข้อตกลงว่าจะเปิดเสรีประกันภัยทาง
ทะเล ทางอากาศ และการขนส่ง การประกันภัยต่อและการประกันต่อช่วง (Reinsurance and retrocession)
เช่นเดียวกับการประกันภัยพิบัติ (Catastrophe insurance) เป็นอันดับแรก
ปัญหาพื้นฐานที่ท้าทายการบูรณาการของ AEC คือ การไม่มีองค์กรระดับนานาชาติ (Supranational
body) ที่มีอานาจในการผลักดันมาตรการในการเปิดเสรีประกันภัย การจัดการผลประโยชน์ร่วมของแต่ละประเทศ
กับ การปกป้ องลู กค้าทาได้ย ากล าบาก มีผ ลให้การบูรณาการของ AEC เกิดขึ้นได้ช้า ซึ่ง ธุรกิจประกันภัย
มีจุดเปราะบางหลายจุดตั้งแต่การคุ้มครองผู้บริโภค จนถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุน
สรุปสำระสำคัญของรำยงำน Asian Insurance pulse project 2018
ข้อมูลการสารวจมาจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง 41 ประเทศ โดยมีการรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือน
มิถุนายน ถึง กันยายน ปี 2561
ช่องว่ำงในกำรคุ้มครองของกำรประกันวินำศภัยในภูมิภำค ASEAN
1. ร้อยละ 80 ของผู้บริหารที่ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่า ช่องว่างในการคุ้มครองของการประกันวินาศภั ย
เป็นอุปสรรคที่สาคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ และพัฒนาการทางสังคม ความสูญเสียจากภัยพิบัติที่ ไม่ได้รับ
ความคุ้มครองจะมีผลทางลบต่อฐานะการคลังของประเทศ และความสามารถในการฟื้นตัวจากภั ยพิบัติ ซึ่งอัตรา
ความสูญเสียดังกล่าวจะเติบโตเร็วกว่าการเติบโตของ GDP เนื่องจากการกระจุกตัวของภาคเมืองและการกระจุกตัว
ของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น
2. ร้อยละ 91 ของผู้ให้สัมภาษณ์เห็นด้วยกับการที่ภาครัฐจะมีบทบาทมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาช่องว่าง
ในการคุ้มครองดังกล่าว โดยมีข้อเสนอแนะเรื่องโครงการเงินอุดหนุน (เช่น ในภาคการเกษตร) มาตรการจูงใจ
ทางภาษี ประกาศและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการประกันภัย การรณรงค์ให้เกิดการตระหนักรู้และการศึกษา นโยบาย
ที่ เ หมาะสมระหว่ า งการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคและการพั ฒ นาตลาด รวมถึ ง การประกั น ภั ย ทรั พ ย์ สิ น ของรั ฐและ
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ
3. ร้ อยละ 61 ของผู้ให้ สัมภาษณ์เชื่อว่า ธุรกิจประกันภัยยัง ดาเนินการไม่ เพียงพอในการลดช่องว่าง
ความคุ้ ม ครอง และจุ ด อ่ อ นที่ มี ก ารกล่ า วถึ ง มากที่ สุ ด คื อ ความล้ ม เหลวในการท าให้ เ กิ ด การต ระหนั ก รู้
ทั้งในด้านความสูญเสียและการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงทีเ่ กิดขึ้น เช่นเดียวกับการขาดแคลนนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์
ประกันภัยที่เหมาะสม
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4. สาหรับช่องว่างในการคุ้มครองนั้น ระบบการดูแลสุขภาพ (healthcare) ได้รับการกล่าวถึงจากผู้ให้
สั ม ภาษณ์ ม ากที่ สุ ด เนื่ อ งจากรายได้ ข องประชากรต่ อ หั ว สู ง ขึ้ น และความคาดหวั ง ของผู้ บ ริ โ ภคที่ สู ง ขึ้ น
อัตราเงินเฟ้อของบริการทางการแพทย์ และในบางประเทศประชากรได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (ageing population)
การเข้าถึงระบบสาธารณสุ ขภาครัฐ มีอยู่ อย่างจากัดและไม่ส ามารถตอบสนองความต้องการของประชากรได้
รองลงมา ได้แก่ ภัยธรรมชาติ ซึ่งมีผลกระทบต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก และโดยทั่วไปยังไม่มี
การรั บประกัน ภัย ธรรมชาติ ในภูมิภ าค ASEAN รวมถึงความเสี ยหายที่เกิดต่องบประมาณของรัฐ การออม
ของภาคเอกชน และการดาเนิ น ธุ ร กิจ ได้อ ย่างต่อเนื่อง ส่ ว นปัจ จัยถั ดมา คือ ทรั พย์สิ นโดยเฉพาะที่อยู่ อาศั ย
การตระหนักรู้ของเจ้าของบ้านในเรื่องความเสี่ยงยังอยู่ในระดับต่า
5. สาหรับประเทศที่มีความอ่อนแอในการรับมือกับช่อ งว่างในการคุ้มครอง ประเทศอินโดนีเซียได้รับ
การกล่าวถึงมากที่สุด เนื่องจากความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ รองลงมา ได้แก่ ฟิลิปปินส์ ซึ่งเผชิญกับไต้ฝุ่น
ขนาดใหญ่และความเสียหายจากน้าท่วม ส่วนประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็ก ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว และ
เมียนม่าร์ เป็นประเทศที่มีความอ่อนแอในการรับมือมากที่สุ ด ทั้งความสูญเสียจากภัยน้าท่วม และการไม่มีระบบ
จ่ายเงินสมทบล่วงหน้า (ภาครัฐหรือเอกชน) ของระบบการดูแลสุขภาพ
6. ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ส่ ว นใหญ่ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า การขาดความตระหนั ก รู้ การศึ ก ษาและความรู้ ท างการเงิ น
เป็ น รากเหง้ า ของปั ญ หาช่ อ งว่ า งในการคุ้ ม ครองการประกั น วิ น าศภั ย ในภู มิ ภ าคนี้ ประชากรจ านวนมาก
ยังไม่ได้ตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง และบทบาทหน้าที่ของการประกันภัยในการบรรเทาความเสี่ยง
รองลงมา ได้แก่ วัฒนธรรมและกระบวนการทางความคิด ในหลายประเทศประชาชนจะเชื่อเรื่องโชคชะตาและ
มักจะคิดว่า รั ฐ บาลเป็ น แหล่ งเงิ น กู้ยื มแหล่ งสุ ดท้ าย ปัจจัย ต่อมาคือ การขาดความสามารถในการใช้จ่า ยเงิ น
แม้ว่าประเทศส่วนใหญ่ใน ASEAN จะยากจน และเบี้ยประกันจะถูกปรับให้สูงขึ้นตามค่าใช้จ่ายในการจัดจาหน่าย
(distribution costs) แต่ผู้ให้สัมภาษณ์จานวนมากเชื่อว่า คนจะเต็มใจซื้อประกันภัยหากมีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์
ประกันภัยและผลประโยชน์ที่จะได้รับ
7. เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ เช่ น ดิ จิ ต อล เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ สุ ด ในการช่ ว ยลดช่ อ งว่ า งในการคุ้ ม ครอง
ประกันวินาศภัยในภูมิภาค ASEAN คนรุ่นใหม่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้ าน ITและเป็นการเปิดช่องทางใหม่
ในการซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ประกันภัย รองลงมา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น
บริษัทประกัน ภัยในหลายประเทศไม่ได้เสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
ทั้งด้านราคาและความคุ้ มครองแก่กลุ่มประชากร ปัจจัยต่อมาคือ การผลักดันให้รัฐบาลปรับปรุงการทาและซื้อ
ประกันภัยของลูกค้ารายย่อย (retail insurance) และการประกันภัยกลุ่ม (wholesale insurance) โดยเสนอให้
เป็นโครงการภาคบังคับซึ่งมีจานวนผู้เอาประกันภัยที่มีขนาดใหญ่พอและสามารถรับความเสี่ยงร่วมกันได้
สถำนกำรณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของตลำดประกันวินำศภัยใน ASEAN
1. อัตราการเติบโตอย่างมากของเบี้ยประกัน เป็นจุดแข็งที่สาคัญที่สุดของการประกันวินาศภัยในภูมิภาค
ASEAN รองลงมา ได้แก่ ลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีประชากรในวัยหนุ่มสาวเมื่อเทียบกับตลาดที่โตเต็มที่แ ล้ว
(matured markets) ในทวีปยุโรป เอเชียตะวันออก และอเมริกาเหนือ ปัจจัยถัดมาคือ การเติบโตของชนชั้นกลาง
ซึง่ เมื่อครอบครัวมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น การตระหนักรู้ในเรื่องประกันภัยก็เพิ่มมากขึ้นด้วย
2. เทคโนโลยีดิจิตอลและการวิเคราะห์ขั้นสูงจะมีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดในระยะปานกลางสาหรับตลาด
ประกันวินาศภัยในภูมิภาค ASEAN เพื่อให้การซื้อประกันทาได้ง่ายขึ้น รองลงมา ได้แก่ อัตราค่าเบี้ยประกันวินาศ
ภัยต่อ GDP อยู่ในระดับต่า กล่าวคือ ต่ากว่า หนึ่งในสามของค่าเฉลี่ยโลก ปัจจัยถัดมา ได้แก่ การประกันภัย
สาหรับผู้มีรายได้น้อย (microinsurance) ซึ่งสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยลดต้นทุนในการขายประกัน ภัยและ
การชาระค่าสินไหมทดแทน
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3. สองในสามของผู้ให้สัมภาษณ์ (เช่นเดียวกับรายงานของปี 2560) เชื่อว่า อัตราค่าเบี้ยประกันวินาศภัย
ปัจจุบันในกลุ่มลูกค้าองค์กรต่ากว่าค่าเฉลี่ย 3 ปี ซึ่งสะท้อนวัฏ จักรของตลาดทั่วโลกที่อ่อนตัว และความสามารถ
ในการประกันภัยต่อที่ยังคงเหลืออยู่มากมาย อันเป็นผลจากปัจจัยเฉพาะของแต่ละประเทศ เช่น การผ่อนคลาย
การกากับ (De-tariffication) ของธุร กิจ อสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ หรือการชะลอตัวลงของธุรกิจก่อสร้าง
ผลสารวจของอัตราค่าเบี้ยประกันภัยส่วนบุคคลมีแนวโน้มดีขึ้นจากรายงานปี 2560 คือ ร้อยละ 42 เทียบกับ
ร้ อ ยละ 54 ในปี 2560 ซึ่ ง อั ต ราค่ า เบี้ ย ประกั น ภั ย ปั จ จุ บั น ต่ ากว่ า ค่ า เฉลี่ ย 3 ปี โดยมี ปั จจั ยพื้ นฐานคื อการ
ประกันภัยกลุ่มลูกค้ารายย่อยโดยทั่วไปจะมีลักษณะที่มีผู้รับประกันภัยน้อยรายกว่า มีข้อจากัดในการเข้ามาแข่งขันใน
ตลาดสูงกว่า ลูกค้ามีความจงรักภักดีและมีการแข่งขันที่ไม่ใช่ราคา (เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์) ในระดับที่สูงกว่า
4. แนวโน้มการกาหนดราคาใน 12 เดือนข้างหน้ามีลักษณะผสม กล่าวคือ กลุ่มลูกค้าองค์กร ร้อยละ 49
(ลดลงจากร้อยละ 69 ในปี 2560) คาดว่าจะลดอัตราค่าเบี้ยประกันลง ความกดดันในการแข่งขันยังไม่ลดลง
ในขณะที่ ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ด้ านภาษีจ ะน้ อ ยลงไปเรื่อ ย ๆ แต่ภ าพจะแตกต่า งไปส าหรับ ในกลุ่ ม ลู ก ค้า รายย่ อ ย
คือ มีเพียงร้อยละ 23 (ลดลงอย่างมากจากร้อยละ 57 ในปี 2560) คาดว่าจะมีความกดดันด้านอัตราภาษี
มุมมองที่เ ป็ น บวกมากขึ้น แสดงถึ งการฟื้น ตัว ดีขึ้น จากปี ก่อ นจากการผ่ อ นคลายการกากับ (De-tariffication)
ในมาเลเซีย รวมถึงความจาเป็นและขนาดของการปรับค่าเบี้ยประกันภัยเพื่อรองรับค่าสินไหมทดแทนที่สูงขึ้น
5. ร้อยละ 58 ของผลสารวจ (เทียบกับร้อยละ 51 ในปี 2560) เชื่อว่า ความสามารถในการทากาไร
ของลูกค้ากลุ่มธุรกิจจะต่ากว่าค่าเฉลี่ย 3 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าอัตราสินไหมทดแทน (Loss ratios) จะต่าลง ซึ่งเกิดจาก
ความเชี่ ย วชาญในการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ม ากขึ้ น และระดั บ การฟ้ อ งร้ อ งด าเนิ น คดี ที่ ต่ าลง และค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการขายที่เพิ่มขึ้น (Acquisition expenses) รวมถึงจานวนรายของความเสี ยหายขนาดใหญ่ในปัจจุบัน
ที่มีผลต่อความสามารถในการทากาไร และมีเพียงร้อยละ 36 (เทียบกับร้อยละ 54 ในปี 2560) ของผู้บริหาร
คิดว่าความสามารถในการทากาไรของลูกค้ากลุ่มบุคคลต่ากว่าค่าเฉลี่ย 3 ปี ซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบที่เกิดจาก
อุบั ติ เหตุส่ ว นบุ คคล การประกัน การท่อ งเที่ยวและที่อ ยู่ อ าศัย เช่นเดีย วกับ ความสามารถในการทากาไรสู ง
ของธุรกิจประกันภัยธนกิจ (bancassurance business)
6. ร้อยละ 55 ของผู้บริหาร (เทียบกับร้อยละ 69 ในปี 2560) คิดว่าความสามารถในการทากาไรของ
ลูกค้ากลุ่มธุรกิจ ยังคงมีแนวโน้มลดลงในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากค่าสินไหมทดแทน ที่คาดว่าจะ
สู งขึ้น ขณะที่ปั จ จั ย อื่น เช่น ลั กษณะการเรียกร้องค่าสิ นไหมทดแทนยังคงเหมือนเดิม ส่ ว นภาพรวมของการ
ประกัน ภัยรายย่อยจะเหมือนเดิมหรือดีกว่าในช่วง 12 เดือนข้างหน้า (ร้อยละ 64 เทียบกับร้อยละ 57 ในปี
2560) เนื่องจากความเข้มงวดในการรับประกัน ภัย ประสิทธิภาพจากการใช้เทคโนโลยี อัตราการเติบโตของค่า
เบี้ยประกันทีภ่ ัยสูง และความสามารถในการทากาไรที่มากขึ้นจากการกาหนดราคาบนพื้นฐานความเสี่ยง
7. ร้อยละ 56 ของผู้ให้สัมภาษณ์ (เทียบกับร้อยละ 31 ในปี 2560) คาดหวังว่าจะเกิดการควบรวม
กิจการใน 12 เดือนข้างหน้า สาหรับผู้รับประกันในประเทศค่อนข้างเป็นไปได้ยากที่จะสามารถเพิ่มเงินกองทุนให้
รองรั บ เกณฑ์การดารงเงิ น กองทุน ขั้ น ต่าใหม่ที่ อิงกับ พื้นฐานความเสี่ ยง การไม่ออกใบอนุญาตให้ กับรายใหม่
ในหลายประเทศเป็นปัจจัยอื่นที่ทาให้เกิดการกระจุกตัวทางการตลาดมากขึ้น เนื่องจากเกิดการควบรวมกิจการ
8. สาหรับการลาดับความสาคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจในภูมิภาค ASEAN ผู้บริหารได้กาหนดวาระ
ในการพัฒ นาธุร กิจ ใน 3-5 ปี ข้างหน้ า อัน ดับแรก ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีดิจิตอล รองลงมา คือ การพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การบริหารและรักษาคนเก่งไว้ในองค์กร
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ในปี 2561 ได้มี การส ารวจมาตรการกระตุ้น การรั บรู้ ของตลาดประกัน วิน าศภัย ในภูมิ ภ าค ASEAN
เพื่อศึกษาว่ามีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปจากปี 2560 หรือไม่ ผลการสารวจพบว่า มาตรการกระตุ้นที่แตกต่าง
จากปี 2560 อย่างมีนัยสาคัญ สรุปได้ดังนี้
- การประเมินอัตราค่าเบี้ยประกันภัยปัจจุบันได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นทั้งกลุ่มลูกค้ารายย่อยและลูกค้าองค์กร
- ผู้บริหาร 2-3 รายคาดว่าจะมีแรงกดดันต่ออัตราอัตราค่าเบี้ยประกันภัยและผลกาไรของธุรกิจ
- ผู้บริหารส่วนใหญ่คาดว่าจะมีแรงผลักดันให้เกิดการควบรวมกิจการ (market consolidation)
ตำรำง สรุปข้อมูลสำคัญของตลำดประกันวินำศภัยของ ASEAN ในปัจจุบัน และแนวโน้มอนำคต
สัดส่วนผู้เห็นด้วย (%)
2561
2560
ค่าเบี้ยประกันภัยจะเติบโตมากกว่า GDP*
38
43
ค่าเบี้ยประกันภัยในปัจจุบันค่อนข้างต่า**
-กลุ่มลูกค้ารายย่อย
42
54
-กลุ่มลูกค้าองค์กร
61
66
ค่าเบี้ยประกันภัยในอนาคตจะลดลง*
-กลุ่มลูกค้ารายย่อย
-กลุ่มลูกค้าองค์กร

23
49

57
69

กาไรของธุรกิจประกันภัยในปัจจุบันอยู่ในระดับต่า**
-กลุ่มลูกค้ารายย่อย
-กลุ่มลูกค้าองค์กร

36
58

54
51

กาไรของธุรกิจประกันภัยในอนาคตจะลดลง*
-กลุ่มลูกค้ารายย่อย
-กลุ่มลูกค้าองค์กร

36
55

43
69

บริษัทประกันภัยจะควบรวมกิจการ*
ต่างชาติ (ที่ไม่ใช่ ASEAN) จะมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น*

56
35

31
34

*เทียบกับ 12 เดือนข้างหน้า **เทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปี

ภำพรวมของตลำด (Market Overview)
ASEAN มีอัตรำกำรเติบโตของ GDP สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยโลก
ในปี 2560 ประเทศ ASEAN 10 ประเทศ ประกอบด้ว ยประเทศสมาชิกผู้ เริ่มก่ อตั้ง 5 ประเทศ
ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนี เซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ รวมกับอีก 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบรูไน
กัมพูช า ลาว เมีย นมาร์ และเวีย ดนาม มีประชากรทั้งหมดประมาณ 643 ล้ านคน มี GDP รวมประมาณ
2.8 ล้ านล้ านเหรี ย ญสหรั ฐ เท่ ากับ ร้ อยละ 3.5 ของโลก มีข นาดของเศรษฐกิจ ใหญ่ เป็น อันดั บที่ 5 ของโลก
อยู่ระหว่างประเทศเยอรมนี (อันดับ 4) และประเทศอินเดีย (อันดับ 6) โดยมี 5 ประเทศ (ได้แก่ อินโดนีเซีย
มาเลเซี ย ฟิลิ ป ปิ น ส์ ไทย และเวีย ดนาม) ที่มี อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (ปรั บจากอัต ราเงินเฟ้ อ ระหว่า ง
ปี 2555-2560 ร้อยละ 5.2 แล้ว) มากกว่าของเศรษฐกิจโลกอยู่ร้อยละ 1.7 และคาดว่าความแตกต่าง
ของการเติบโตทางเศรษฐกิจจะยังคงมีอยู่ต่อไป
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อัตรำค่ำเบี้ยประกันวินำศภัยต่อ GDP ของ ASEAN ซบเชำลง
เบี้ยประกันของธุรกิจประกันชีวิตใน ASEAN คิดเป็นร้อยละ 73 ของเบี้ยประกันทั้งหมด เปรียบเทียบ
กับทั่วโลกที่มีสัดส่วนร้อยละ 54 อย่างไรก็ตามอัตราค่าเบี้ยประกันวินาศภัยต่อ GDP ยังคงต่ากว่าค่าเฉลี่ยโลก
(ร้อยละ 2.7 เทียบกับร้อยละ 3.3)
ในปี 2560 ช่ว งห่ างในธุร กิ จ ประกันวิน าศภัยเพิ่ม มากขึ้น อั ตราค่าเบี้ย ประกันวิน าศภัยต่อ GDP
ลดลงเหลือร้อยละ 0.9 หรือประมาณหนึ่งในสามของค่าเฉลี่ยโลก (ร้อยละ 2.8) ในช่วงปี 2555-2560 ธุรกิจ
ประกันวินาศภัยใน ASEAN เติบโตเร็วกว่าเศรษฐกิจ ASEAN เล็กน้อย (ที่ร้อยละ 5.7) อัตราค่าเบี้ยประกันวินาศ
ภัยต่อ GDP เติบโตอย่างมีเสถียรภาพที่ร้อยละ 9.6 ต่อปี ซึ่งขยายตัวเร็วกว่าเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ ขณะที่
อัตราค่าเบี้ยประกันชีวิตต่อ GDP เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และช่วยลดช่องว่างลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยโลก
ใน ASEAN มี 3 ประเทศที่มีขนาดของตลาดประกัน ภัยใหญ่ที่สุด ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ ไทย และ
อินโดนีเซีย ซึ่งทั้งสามประเทศมีจานวนเบี้ยประกัน ภัยและกรมธรรม์ประกันภัยใกล้เคียงกัน และมีส่วนแบ่งตลาด
รวมกันเกือบ 3 ใน 4 (ร้อยละ 74) ของเบี้ยประกันภัยรวมของ ASEAN (ทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย)
ในตลาดประกันวินาศภัยของ 6 ประเทศที่ใหญ่ที่สุดใน ASEAN ประกันรถยนต์มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด
(ยกเว้นฟิลิปปิ นส์) ซึ่งในประเทศไทยและมาเลเซีย ประกันภัยรถยนต์มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด ส่วนในประเทศ
ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ประกันภัยทรัพย์สินมีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด
********************************************

