บทวิเคราะห์ผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อธุรกิจประกันภัย
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และส่งผล
กระทบต่อทุกภาคส่วนโดยรวมทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึง รายได้และอานาจซื้อของ
ประชาชน ประกอบกับรัฐบาลมีมติขยายขอบเขตการปิดสถานศึกษาและสถานบริการ พร้อมประกาศเลื่อนวันหยุด
เทศกาลสงกรานต์ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทาให้ภาพรวมความเสี่ยงของธุรกิจในประเทศ
ไทย รวมถึงธุรกิจประกันภัยมีความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม จากความตื่นตัวของประชาชนที่สู งขึ้น
ตามการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจานวนมาก จึงถือเป็นโอกาสสาหรับธุรกิจประกันภัยในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย
เพื่อตอบโจทย์ความต้อ งการในช่วงเวลาที่ เ หมาะสมอย่างผลิตภัณฑ์ ป ระกั นภัยโควิด -19 ที่ ได้รับ การตอบรับ จาก
ประชาชนเป็นจานวนมากในช่วงระยะเวลา 2 เดือน ที่ผ่านมา นับเป็นการสร้างสถิติใหม่ในด้านจานวนลูกค้าที่สนใจและ
ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบริษัทประกันภัยรวมถึงตัวกลางประกันภัย สะท้อน
ให้เห็นถึงความสาเร็จของผลิตภัณฑ์ประกันภัยโควิด-19 และนับเป็นปัจจัยบวกที่จากัดต่อภาพรวมของธุรกิจประกันภัย
ทั้ ง ในมิ ติของเบี้ ยประกั นภัย รับ รวมถึ ง มี ส่ว นช่ว ยขยายฐานผู้เ อาประกั นภัย รายย่อยให้เ พิ่ม สูง ขึ้ น จากการสร้า ง
ความคุ้นเคยต่อการซื้อประกันภัยรายย่อยผ่านช่องทางดิจิทลั มากขึ้น เพื่อให้ทันกับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที่เปลี่ยนแปลง
ไป พร้อมรองรับสังคมที่จะก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังกล่าว ทางสายกากับผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีมุมมองและ
ข้อสังเกตทางภาวะแวดล้อมสาหรับธุรกิจประกันภัย ดังนี้
1. แนวโน้มของธุรกิจประกันภัยในปี 2563
ธุรกิจประกันชีวิต
สาหรับธุรกิจประกันชีวิตมีส่วนแบ่งการตลาดในประกันโควิด-19 ไม่มากนัก จากการนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่
มุ่งเน้นความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลมากกว่าการให้เงินก้อน รวมถึงกรมธรรม์ประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติมการ
ประกันสุขภาพเดิมให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมโรคระบาดโควิด-19 อยู่แล้ว จึงทาให้ความตื่นตัวในการซื้อประกัน
โควิด-19 ของประชาชนในช่วงนี้ ไม่ส่งผลบวกต่อธุรกิจประกันชีวิต มากนัก โดยนอกจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 จะทาให้อานาจซื้อของประชาชนลดลงและส่งผลกระทบต่อความสามารถในการออมและการซื้อ
ประกันชีวิตแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นที่มีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันชีวิตในปี 2563 เพิ่มขึ้น ดังนี้
 แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยต่าลง ทาให้ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เสนอขายในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ มี อัตรา
เบี้ยประกันภัยที่แพงขึ้น โดยเฉพาะแบบประกันภัยประเภทสะสมทรัพย์แบบการันตีเงินคืน รวมไปถึง
แบบประกันภัยบานาญที่ผลประโยชน์แบบการันตีด้วย เนื่องจากแบบประกันภัยเหล่านี้บริษัทจะต้อง
นาเงินส่วนใหญ่ไปลงทุ นในพันธบัตร เพื่อที่ จ ะการันตีเ งินคืนให้กั บ ผู้เ อาประกั นภัย ท าให้ ได้รับ
ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยต่าอย่างเห็นได้ชัด
 แนวโน้มแบบประกันภัยประเภทสะสมทรัพย์ มีทิศทางลดลง และจะถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบที่มี
ส่วนร่ วมในเงิ นปันผล หรือ แบบประกั น ควบการลงทุ น ทั้ ง แบบยูนิ ตลิง ค์ และยูนิ เ วอร์แซลไลฟ์
มากขึ้น เพราะเป็นแบบประกันภัยที่ไม่ได้การันตีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน และบริษัทสามารถ
จัดพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ ที่นอกเหนือจากพันธบัตรได้มากขึ้น แต่ก็ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายของ
บริษั ท ในการเจาะตลาดส าหรับ ผลิตภั ณฑ์ ป ระเภทนี้ เนื่องจากความซั บ ซ้อ นของผลิ ตภัณ ฑ์ ที่
จาเป็นต้องพึ่งตัวแทนที่ได้รับใบอนุญาตเฉพาะทาง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งข้อจากัดโดยเฉพาะหากผู้ซื้อมี
ทัศนคติหรือประสบการณ์ที่ไม่ดีกับตัวแทนมาก่อนด้วย
ดังนั้น คาดว่าธุรกิจ หลักยังถูก กระทบจากปัจจั ยเศรษฐกิจและทิศทางอั ตราดอกเบี้ยขาลง ซึ่งอาจทาให้เบี้ย
ประกันภัยรับรวมลดลงติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากปี 2562 ที่เติบโตติดลบร้อยละ 2.63 ซึ่งคาดว่าจะถูกถ่วงจากเบี้ย

ประกันภัยรับปีแรกที่อาจเติบโตลดลง เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ขยายตัวถึงร้อยละ 13.7 นอกจากนี้ ยังเป็นผลมาจาก
การที่บริษัทประกันชีวิตต้องลดการขายผลิตภัณฑ์ชาระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียวลง เนื่องจากมีผลกระทบต่อเงินกองทุน
มาก ซึ่งอาจส่งผลให้เบี้ยประกันภัยชาระครั้งเดียวเติบโตลดลงต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปี 2562
(หน่วย : ล้านบาท)

เบี้ยประกันชีวิต
เบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่
- เบี้ยรับปีแรก
- เบี้ยชาระครั้งเดียว
เบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไป
เบี้ยประกันชีวิตรับรวม

2561
180,415
95,681
84,734
446,972
627,387

2562
178,488
108,738
69,750
432,427
610,914

อัตราการเติบโต
(1.07%)
13.65%
(17.68%)
(3.25%)
(2.63%)

ที่มา : สถิติปช.1-2 รายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิตรายใหม่ ปี 2561 และ ปี 2562

ธุรกิจประกันวินาศภัย
บริษัทประกันวินาศภัยเป็นกลุ่มที่ได้รับอานิสงส์จากประกันโควิด -19 มากกว่าบริษัทประกันชีวิต โดย
สัดส่วนเบี้ยรับจากกรมธรรม์ประกันโควิด-19 สูงถึง 3,551,760,137 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.46 ของเบี้ยรับรวมใน
ธุรกิจประกันวินาศภัยปี 2562 ที่มียอดทั้งสิ้น 244,062 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามหากมองในภาพรวมของธุรกิจ
ประกันวินาศภัย พบว่า เบี้ยประกันภัยโดยรวมยังคงได้รับผลกระทบจากภาวะทางเศรษฐกิ จอื่น ทั้งประกันภัยการ
เดินทาง ประกันภัยการขนส่งสินค้าทั้งนาเข้าและส่งออก ประกันภัยทางธุรกิจ (อาทิ ประกันวิศวกรรมและอากาศยาน)
รวมถึงยอดขายรถใหม่ที่ลดลง จะอาจส่งผลต่อภาพรวมของการประกันภัยรถยนต์ที่ลดลงด้วยเช่นกัน
ดังนั้น ภาพรวมแนวโน้มเบี้ยประกันภัยรับตรงรวมของบริษัทประกันวินาศภัยปี 2563 อาจเติบโตลดลง
มาที่ร้อยละ 0 - 2 จากร้อยละ 5.2 ในปี 2562 เนื่องจากการชะลอตัวทุกประเภทหลักของการรับประกันภัยนั่นเอง
2. อัตราเบี้ยประกันภัยสาหรับ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยโควิด – 19 เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.5 - 1 ของ
จานวนเงินเอาประกันภัย หรือประมาณ 500 - 1,000 บาท ต่อจานวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท ซึ่งแม้ว่า
จะมีผู้ที่สนใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยโควิด – 19 สูงถึง 8.5 ล้านราย แต่เบี้ยประกันภัยรับ เมื่อคิดเป็นสัดส่วนต่อเบี้ย
ประกันภัยรับรวมทั้งธุรกิจแล้ว คิดเป็นร้อยละ 0.4 ของเบี้ยประกันภัยรับรวม 854,976 ล้านบาท (เทียบจากข้อมูล
เบี้ยประกันภัยรับรวมปี 2562 รวมทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย)
(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจประกันชีวิต
ธุรกิจประกันวินาศภัย
รวมทั้งหมด

เบี้ยประกันภัยรับรวม
610,914
244,062
854,976

สัดส่วนเบี้ยโควิด-19 ต่อเบี้ยประกันภัยรับรวม
ทั้งธุรกิจ ปี 2562
เบี้ยโควิด-19

0.4%

99.6%

ที่มา : สถิติปช.1-2 รายงานสถิติธุรกิจประกันชีวิตรายใหม่ ม.ค. – ธ.ค. 62 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ม.ค. 63)

แม้ว่าสถานการณ์ดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ โดยรวมของทั้งประเทศ ซึ่งมีผลทาให้ภาพรวมความ
เสี่ยงภัยของธุรกิจประกันภัยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก็ตาม แต่จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ประกันภัยโควิด -19 สร้างสถิติใหม่ให้
ธุรกิจประกันภัย ด้วยยอดขายกรมธรรม์ที่สูงถึง 8.5 ล้านฉบับ ภายในระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์
ประกันภัยโควิด-19 มีส่วนช่วยกระตุ้นธุรกิจประกันภัยได้ในระยะนี้ ทั้งในมิติของเบี้ยประกันภัยรับ รวมถึงมีส่วนช่วยจุด
กระแสความตื่นตัว การยอมรับ และความคุ้นเคยต่อการซื้อประกันภัยรายย่อยผ่านช่องทางดิจิทัลและสาขามากขึ้น ซึ่ง
ถือเป็นปัจจัยสาคัญที่มีส่วนช่วยขยายฐานผู้เอาประกันภัยรายย่อยให้เพิ่มสูงขึ้นด้วย

3. ผลิตภัณฑ์ประกันภัยโควิด-19 ส่งผลให้อุตสาหกรรมประกันภัยมี ยอดขายกรมธรรม์ สูงถึง 8,515,064
ฉบับ จากบริษัทประกันภัยทั้งหมด 29 บริษัท โดยแบ่งเป็นบริษัทประกันชีวิต จานวน 12 บริษัท และบริษัทประกัน
วินาศภัย จานวน 17 บริษัท ซึ่งมีสถิติการรับประกันภัย ดังนี้
ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจประกันชีวิต
ธุรกิจประกันวินาศภัย
รวมทั้งหมด

จานวนกรมธรรม์
(ฉบับ)
1,341,487
7,173,577
8,515,064

เบี้ยประกันภัย
(บาท)
188,452,451
3,551,760,137
3,740,212,588

จานวนค่าสินไหมทดแทน
(บาท)
106,800
32,565,975
32,672,775

ที่มา : สายกากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย สานักงาน คปภ. ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2563

สัดส่วนยอดขายประกันโควิด-19
5%

16%

95%

84%

จานวนกรมธรรม์

เบี้ยประกันภัย

ประกันวินาศภัย

ประกันชีวิต
ประเภทสามัญ
ประเภทกลุ่ม
รวม

ประกันชีวิต

จะเห็นได้ว่า ส่วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์ ประกันภัยโควิด –19
สาหรับธุรกิจประกันวินาศภัย มียอดขายจานวนกรมธรรม์เป็นสัดส่วนสูงถึง
ร้อยละ 84 เมื่อเทียบกับยอดขายทั้งธุรกิจ เนื่องจากลักษณะผลิตภัณฑ์ที่
ให้ความคุ้มครองที่หลากหลายและตรงกับความต้องการของผู้ บริโภค ทั้ง
ความคุ้มครองกรณีตรวจพบว่าติดเชื้อ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล คุ้มครอง
การชดเชยรายได้ คุ้มครองการเสียชีวิต พร้อมความคุ้มครองอื่นที่นามาพ่วง
ให้ความคุ้ม ครองเพิ่ม เช่น ความคุ้ มครองอุบัติเหตุ เป็นต้น ประกอบกั บ
อัตราเบี้ยประกันภัยที่ไม่สูงมาก ทาให้สามารถเข้าถึงผู้ซื้อรายย่อยได้เป็น
จานวนมาก ทั้งนี้ สาหรับจานวนค่าสินไหมทดแทน พบว่า ยอดจานวนค่า
สินไหมทดแทนส่ วนใหญ่เ ป็ นการจ่า ยค่ าสิ นไหมทดแทนส าหรั บ ความ
คุ้ม ครองแบบเจอจ่ายจบ ซึ่งจากข้อมู ล ปัจ จุบัน สัดส่วนของค่าสินไหม
ทดแทนต่อค่าเบี้ยประกันภัย (Loss Ratio) มีเพียงร้อยละ 0.87 โดยส่วน
ใหญ่เป็นการซื้อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) สูงถึง 70%

จานวนกรมธรรม์
(ฉบับ)
33,000
1,308,487
1,341,487

เบี้ยประกันภัย
(บาท)
27,000,000
161,452,451
188,452,451

สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับ
สาหรับธุรกิจประกันชีวิต
14%

86%

ประเภทสามัญ
ประเภทกลุ่ม
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ในขณะที่ ส่วนแบ่ง ตลาดของผลิตภัณฑ์ ป ระกั นภัยโควิด –19
สาหรับธุรกิจประกันชีวิตมีไม่มากนักเมื่อเทียบกับธุรกิจประกันวินาศภัย
เนื่องจากกรมธรรม์ประกันชีวิต และสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพเดิมให้ความ
คุ้มครองที่ครอบคลุมโรคระบาดโควิด -19 อยู่แล้ว ทาให้นโยบายการรับ
ประกั นภั ย ส่ วนใหญ่ เ ป็ น การมอบความคุ้ม ครองฟรี ใ ห้กั บ กลุ่ม ลู ก ค้ า
ปัจจุ บันของบริษัท และจะเน้นไปที่ การรับประกั นภัยประเภทกลุ่ม โดย
ประสานความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรของบริษัท รวมถึงผู้ประกอบการ
อื่นเป็นผู้ถือกรมธรรม์แทนการเน้นขายให้กับประชาชนรายย่อย

สัดส่วนจานวนกรมธรรม์
สาหรับธุรกิจประกันชีวิต
2%
ประเภทสามัญ

98%

ประเภทกลุ่ม

นอกจากนั้น เมื่ อ เที ยบกั บ กรมธรรม์ ป ระกั น ภัยรายย่อยที่ ออกขายในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้ ว พบว่ า
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยโควิด-19 มีสถิติการรับประกันภัยสูงกว่ามาก ดังตารางดังนี้
ปี

แบบประกันภัย
จานวนกรมธรรม์ (ฉบับ)
2561 กรมธรรม์ประกันภัยกลุม่ สงกรานต์อุ่นใจ
1,327,193
(ประกันภัย 10 บาท) (ไมโครอินชัวรันส์)
2562 กรมธรรม์ประกันภัยกลุม่ สงกรานต์ถูกใจ
724,506
(ไมโครอินชัวรันส์)
2563 ผลิตภัณฑ์ประกันภัยโควิด - 19
8,515,064
ที่มา : สายกากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย สานักงาน คปภ. ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2563

จะเห็นได้ว่า ผลิตภัณฑ์ประกันภัยโควิด-19 มีส่วนช่วยขยายฐานผู้เอาประกันภัยรายย่อยเพิ่มขึ้น รวมถึงเป็นตัว
ช่วยสร้างความเชื่อมั่น และความคุ้นเคยต่อการซื้อประกันรายย่อยผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ตัวอย่างเช่น บมจ.ทิพย
ประกันภัย มียอดขายกรมธรรม์โควิด-19 กว่า 5 แสนฉบับ ซึ่งเป็นยอดขายทางแอปพลิเคชั่น Tip Insure เฉลี่ย 3 – 4
หมื่นกรมธรรม์ ต่อวัน หรือบริษัท เมืองไทย โบรกเกอร์ (MTB) ผู้ให้บริการเว็บไซต์เปรียบเทียบและซื้อประกันออนไลน์
www.gettgo.com มียอดขายผ่านเว็บไซต์สูงสุดเฉลี่ยวันละ 3 – 4 พันกรมธรรม์ (ข้อมูลจากประชาชาติธุรกิจ ณ วันที่
16 มี.ค. 63) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการตอบรับการซื้อประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ดังนั้นอาจเป็นโอกาสที่ดี
สาหรับภาคธุรกิจในการเริ่มขยายตลาดออนไลน์รายย่อยได้เช่นกัน
3. เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเริ่ม เข้าสู่โลกยุคดิจิทัล มากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เ ข้ามาเป็นกาลัง
พื้นฐานในการทางานของผู้คนในยุคปัจจุบัน ซึ่งนอกจากธุรกิจประกันภัยจะต้องแข่งขันกันเองแล้ว ยังต้องตามให้ทันกับ
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย จาเป็นต้องคิดค้นกรมธรรม์ รูปแบบใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด จึง ทาให้เกิดการพัฒนาช่องทางออนไลน์ เกิดขึ้น ซึ่งปัจ จุบันมีบริษัทที่ได้ ขึ้นทะเบียนการ
ดาเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จานวน ๑07 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทประกันชีวิต จานวน ๒๐ บริษัท (จากบริษัท
ประกันชีวิตทั้งหมด 23 บริษัท) บริษัทประกันวินาศภัย จานวน 42 บริษัท (จากบริษัทประกันวินาศภัยทั้งหมด 56
บริษัท) และนายหน้าประกันภัย/ธนาคาร จานวน 51 บริษัท ทั้งนี้เมื่อแบ่งตามกิจกรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการ
ดาเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีจานวนบริษัทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในแต่ละกิจกรรม ดังนี้
บริษัท
บริษัท
นายหน้าประกันภัย/
ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย
ธนาคาร
การเสนอขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
๑4
๓5
48
การใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑๕
๕
20
การออกกรมธรรม์
๗
๓9
การชดใช้เงินตามสัญญาประกันภัย
7
๑4
กิจกรรม

รวม
97
40
๔6
21
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โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา มีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับแยกตามช่องทางการขาย (YTD) ตั้งแต่เดือนมกราคม ธันวาคม 2562 และเบี้ยประกั นภัยรับ รวมส าหรับ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (YTD) ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม
2562 ดังนี้

ธุรกิจประกันวินาศภัย

ธุรกิจประกันชีวิต

0.14%

0.11%

3.5%

2.2% 2%

5.8%

5.3%

12.6%

55.8%

40.3%

ตัวแทน/นายหน้า

ธนาคาร

72.6%

โทรศัพท์

ดิจิทัล

อื่น

ตัวแทน/นายหน้า

ธนาคาร

โทรศัพท์

ออนไลน์

Worksite

Walkin

(หน่วย : ล้านบาท)

เบี้ยประกันชีวิตรับรวม
สัญญาหลัก
ประเภทสามัญ
- สะสมทรัพย์
- ตลอดชีพ
- ชั่วระยะเวลา
- บานาญ
- อุบัติเหตุ
ประเภทอุตสาหกรรม
ประเภทกลุ่ม
สัญญาเพิ่มเติม
- อุบัติเหตุ
- สุขภาพ
- โรคร้ายแรง
รวม

ปี 2562
649,038.31
412,304.20
214,663.38
11,569.41
9,490.52
1,010.80
82.40
118.66
3,203.13
9,704.16
5,204.56
667,351.63

(หน่วย : ล้านบาท)

เบี้ยประกันภัยรับรวม
ประกันอัคคีภัย
ประกันภัยรถยนต์
- ภาคบังคับ
- ภาคสมัตรใจ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
- ประกันภัยทรัพย์สิน
- ประกันภัยความรับผิด
- ประกันภัยอุบัติเหตุ
- ประกันภัยสุขภาพ
รวม

ปี 2562
5,396
151,184
6,160
145,023
186,342
363
296
167,602
18,080
342,921

ที่มา : รายงานการรับประกันภัยจาแนกตามช่องทางปี 2562

ที่มา : รายงานการรับประกันชีวิตช่องทางดิจิทัลปี 2562

จากข้อมูลข้างต้น พบว่า ในปี 2562 สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับรวมของช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งธุรกิจประกัน
ชีวิต และธุรกิจประกันวินาศภัยมีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับอยู่เพียงร้อยละ 0.1 ของเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งหมดของแต่
ละธุรกิจ โดยแบบประกันภัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสาหรับช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ แบบประกันภัยประเภท
สะสมทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 62 ของเบี้ยประกันภัยรับรวมช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับธุรกิจประกันชีวิต และแบบ
ประกันภัยอุบัติเหตุ คิดเป็นร้อยละ 49 ของเบี้ยประกันภัยรับรวมช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับธุรกิจประกัน วินาศภัย
ซึ่งแม้ว่าช่องทางการเสนอขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์จะยังไม่ได้รับความนิยมจากประชาชนมากนัก แต่ช่องทางนี้ก็ถือว่า
เป็นหนึ่ง ในช่องทางที่ ส าคัญ ที่ สามารถใช้ เสนอขายร่วมกั บ ช่องทางอื่น ได้ ดัง เช่น ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ถือ เป็น
อุปสรรคต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์แบบ Face to Face เป็นอย่างมาก ดังนั้นการนาเทคโนโลยีหรือวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาปรับใช้ในกระบวนการเสนอขายผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็น Digital Face to Face จึงนับเป็นอีกวิธีการ
หนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหา และสอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากขึ้น จะเห็นได้ว่าในช่วงนี้การสร้างความตระหนักให้
เห็นถึงความสาคัญ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์จงึ เป็นสิ่งสาคัญ ซึ่งในอนาคตหากประชาชน
มีความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยในธุรกรรมอิเ ล็กทรอนิกส์ เช่น ความปลอดภัยในการชาระเงินผ่านอินเตอร์เน็ต
รวมถึงมีความคุ้นเคยกับการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นแล้ว ช่องทางดังกล่าวอาจเป็นช่องทางที่สาคัญและ
ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่งสาหรับอุตสาหกรรมประกันภัยเช่นเดียวกัน

จากการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในข้างต้น สายกากับ ผลิตภัณฑ์ประกันภัย มีความคิดเห็นว่าแม้ ว่าสถานการณ์
ระบาดของไวรัสโคโรนาในปัจจุบัน จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อทุกภาคส่วนทั่วประเทศ แต่ด้วยความตื่นตัวของประชาชน
ที่สูงขึ้นตามการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จานวนมาก จึงถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยผลักดันการสร้างสถิติ ใหม่ในด้าน
จานวนลูกค้าที่สนใจ และซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของบริษัท ประกันภัยรวมถึง
ตัวกลางประกันภัย ซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกสาหรับอุตสาหกรรมประกันภัยในการขยายฐานผู้เอาประกันภัยรายย่อยเพิ่มขึ้น
ผ่านการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการเสนอขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่
ตอบโจทย์ความต้อ งการ และขั้นตอนที่ ไม่ยุ่ง ยากจนเกินไปส าหรับ ผู้บ ริโ ภค โดยในเบื้องต้น สายก ากั บ ผลิตภัณฑ์
ประกันภัย จะนาแนวคิดดังกล่าวมาต่อยอดการดาเนินงานปัจจุบัน โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาช่องทางการเสนอขาย
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ดังเช่น
 ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ใน
รูปแบบอินโฟกราฟฟิค และเผยแพร่ทางเว็บไซด์ รวมถึงสื่อต่างๆ ของสานักงาน คปภ. พร้อมมีระบบ Chatbot คอย
ตอบคาถามแบบ Real time เพื่อสร้างแรงจูงใจ และเชิญชวนให้บริษัทประกันภัย ตัวแทนนายหน้า ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียน
อิเล็กทรอนิกส์สามารถศึกษาและเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย
 จัดทาคู่มื อการขึ้นทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีร ายละเอียด ดังเช่น (1) เงื่อนไขในการยื่นคาขอ (2)
ขั้นตอนและวิธีการยื่นคาขอ (3) ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน และส่วนงานที่รับผิดชอบ (4) แบบฟอร์ม และตัวอย่างการ
กรอก (5) คาถามที่พบบ่อย (Q&A) โดยรวบรวมประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคที่พบเจอจากการมาขอขึ้นทะเบียนของ
บริษั ท ในแต่ล ะกิ จ กรรมที่ ผ่านมา เป็น ต้น เพื่ อส่ง เสริม บริษัท ประกั น ภัย ตัวแทนนายหน้า ที่ ยั ง ไม่ ขึ้น ทะเบีย น
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ อยู่ร ะหว่า งการแก้ ไ ขปรับ ปรุง ตามค าแนะนาขอส านัก งาน คปภ. ได้ ใช้เ ป็นคู่มื อศึ กษาเพื่ อ
เตรียมพร้อมก่อนการขอขึ้นทะเบียนจริง
 ปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อลดระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณา โดยการนา
ระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาช่วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทาโครงการและศึกษาแนวทางการพัฒนา
ภายใต้ “โครงการพัฒนาระบบนิเวศน์ (Eco System) ในการยื่นขอรับความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อ
รองรับการผ่อนคลายการกากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย”
 มีนโยบายสนับสนุนบริษัทประกันภัยให้เสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เช่น
การอานวยความสะดวกในการพิจารณาให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นกรณีพิเศษ
 พัฒนาเว็บไซด์เปรียบเทียบแบบประกันภัยสาหรับผลิตภัณฑ์ที่ขายผ่านช่องทางออนไลน์ของทุกบริษัท ใน
ธุรกิจประกันภัย เพื่อให้บริการค้นหาแบบประกันภัย และเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยจากข้อมูลของผลิตภัณฑ์จากบริษัท
ประกันภัย และใช้เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อแบบประกันภัยผ่านระบบออนไลน์
 ปรังปรุงแก้ไขกฎระเบียบ แนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมที่นาเทคโนโลยีมาสนับสนุนการ
ให้บริการสาหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox) ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น รวมถึงประชาสัมพันธ์
ให้บริษัท สนใจเข้าร่วมโครงการมากขึ้น พร้อ มสนับสนุนให้บริษัทประกั น ภัยที่มี ศักยภาพในการพิจารณาผลิตภัณฑ์
รูปแบบใหม่ๆ เพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรมในเชิงดิจิทัลมากขึ้น
 พัฒ นาโครงการระบบเชื่อ มโยงข้อมู ล อุตสาหกรรมประกั นภัยระหว่างส านัก งาน คปภ. และบริษัท
ประกันภัย โดยนาข้อมูลมาวิเคราะห์ผ่าน Data Analytic Technology เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่
ๆ ที่เข้ากับคุณลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้ามากขึ้น และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที เช่น การใช้
Data Analytics ในการวิเ คราะห์และออกผลิตภัณฑ์ที่ ตรงใจลูก ค้ าแต่ละช่วงเทศกาล รวมถึงนาเทคโนโลยี AI Machine Learning เข้ามาใช้รายงานข้อมูลต่างๆผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการทางานที่ซ้าซ้อน อีกทั้งทาให้เกิด
การบูร ณาการร่วมกั นในทุ กภาคส่วน หรือ Eco System โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท าโครงการและศึก ษาแนว
ทางการพัฒนา ภายใต้ “โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau System)”

