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ธุรกิจประกันวินาศภัย
ในปี 2561 มีบริษัทประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย จานวน 59 บริษัท เป็นบริษัทภายในประเทศ 53
บริษัท บริษัทสาขาต่างประเทศ 5 บริษัท บริษัทประกันภัยต่อ 1 บริษัท
เบี้ยประกันวินาศภัยรับโดยตรงมีจานวน 232,108 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 5.67 ประกันวินาศภัย 3
อันดับแรก ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (118,221 ล้านบาท) ประกันภัยอุบัติเหตุ (29,280 ล้านบาท)
และการประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด และการประกันภัยทรัพย์สิน (24,088 ล้านบาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ
50.93; 12.61 และ 10.38 ของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งสิ้น ประกันภัยรถโดยข้อบังคับแห่งกฎหมาย
และการประกันภัยอื่นๆ มีจานวน 18,044 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7.77 ของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงและ
12,569 ล้านบาทซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.41 ของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง ประกันอัคคีภัย ประกันภัยสุขภาพและ
การประกันภัยสินค้าเป็นจานวนเงิน 10,151 ; 9,400 และ 5,135 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.37; 4.05 และ
2.21 ของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งสิ้น ตามลาดับ การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย 2,582
ล้านบาท เป็นร้อยละ 1.11 ของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งสิ้น การประกันภัยการเดินทาง การประกันภัย
ตัวเรือและการประกันภัยอิสรภาพ มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจานวน 2,095; 382 และ 162 ล้านบาท
ตามลาดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.90, 0.16 และ 0.07 ของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งสิ้น
เบี้ยประกันวินาศภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมเป็น ร้อยละ 1.42 เบี้ยประกันวินาศภัยต่อประชากร
3,494.87 บาท ต่อประชากร
รายได้ของธุรกิจประกันวินาศภัยประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 165,530 ล้านบาท
รายได้ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ 20,370 ล้านบาท รายได้เงินสมทบ 1,819 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี 94,026 ล้านบาท ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ 35,648 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายใน
การรับประกันภัยอื่น 21,977 ล้านบาท เงินสมทบบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 1,585 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน 29,024 ล้านบาท ส่งผลให้กาไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย 4,738 ล้านบาท
นอกจากนั้นยังมี รายได้จากการลงทุนสุทธิ 7,038 ล้านบาท รายได้อื่น 1,626 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื่น 84
ล้านบาท ส่งผลให้กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงาน 13,318 ล้านบาท กาไร (ขาดทุน) สุทธิประจาปี 9,015
ล้านบาท
สินทรัพย์รวมของธุรกิจประกันวินาศภัย 468,095 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนใน พันธบัตรรัฐบาลหรือ
หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ 75,847 ล้านบาท ตั๋วเงินหรือหุ้นกู้ของสถาบันการเงิน บริษัทเอกชน และอื่น ๆ
39,617 ล้านบาท หุ้นทุน 82,879 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่น 24,807 ล้านบาท เงินให้กู้ยืม 1,969
ล้านบาท เงินสดและเงินฝากกับสถาบันการเงิน 88,280 ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์ดาเนินงาน
11,733 ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์อื่น 669 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยค้างรับ 29,763 ล้านบาท รายได้จากการ
ลงทุนค้างรับ 989 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่นๆ 22,127 ล้านบาท
หนี้สินรวมของธุรกิจประกันวินาศภัย 296,135 ล้านบาท เป็นสารองประกันภัย 198,392 ล้านบาท
หนี้สินจากการประกันภัยต่อ 35,902 ล้านบาท และหนี้สินอื่นๆ 50,445 ล้านบาท
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ส่วนของเจ้าของของธุรกิจประกันวินาศภัย 171,960 ล้านบาท ทุนชาระแล้ว 44,166 ล้านบาท
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Non-Life insurance business
In 2018, there were 60 non-life insurance companies with 54 domestic insurance
companies, 5 foreign branch companies and 1 reinsurance companies.
Total direct written premiums were 232,108 million baht with the growth rate of
5.67%. Top 3 direct written premiums were voluntary automobile insurance (118,221 million
baht), accidental insurance (29,280 million baht) and industrial all risks insurance (24,088
million baht). Those premiums accounted for 50.93%, 12.61 % and 10.38% of total direct
written premiums. With the direct written premiums of compulsory automobile insurance
and others insurance, they reached at 18,044 million baht (7.77% of total direct written
premium) and 12,569 million baht (5.41% of total direct written premium), respectively. The
direct written premiums of fire, health and cargo insurance represented the amount of
10,151; 9,400 and 5,135 million baht accounting for 4.37%; 4.05% and 2.21% of total direct
written premiums, consecutively. Legal liability insurance posted 2,582 million baht,
equivalent to 1.11% of direct premium. Traveling, hull and bail bond insurance showed the
low direct written premiums with the amount of 2,095; 382 and 162 million baht,
respectively. Those insurance products represented 0.90%, 0.16% and 0.07% of total direct
written premiums.
Non-Life insurance penetration was 1.42 % and non-life insurance density was
3,494.87 baht per capita.
Non-life insurance income consisted of earned premiums, commission and allowance
income with the amount of 165,530; 20,370 and 1,819 million baht, respectively. Non-Life
insurance expense comprised of claims incurred during the year, commission and other
underwriting expense with the amount of 94,026; 35,648 and 21,977 million baht. The
subsidy from Road Accident Victims Protection company was 1,585 million baht and
operating expense was 29,024 million baht. The underwriting profit was 4,738 million baht.
Furthermore, there were 7,038 million baht of net investment income. Other income and
other expense were 1,626 million baht and 84 million baht, respectively. Operating profit
and net profit in 2017 were 13,318 and 9,015 million baht.
Total assets of non-life insurance business were 468,095 million. The investment for
life insurers consisted of government or related government bond (75,847 million baht),
note and debenture in financial institution, private companies and others (39,617 million
baht), stock (82,879 million baht) and others securities (24,807 million). The investment in
loans was 1,969 million baht whist cash and saving deposits in financial institution was
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88,280 million baht. Real estate and operating assets indicated 11,733 million baht and
other real estates were 669 million baht. Outstanding premiums and outstanding investment
incomes were 29,763 and 989 million baht. Other asset were 22,127 million baht.
Total liabilities were 296,135 million baht consisting of technical reserves of 198,392
million baht, reinsurance liabilities of 35,902 million baht and other liabilities of 50,445
million baht.
The equities were 171,960 million baht with paid up capital of 44,166 million baht.

