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บทที่ 1 สถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
เรื่องที่

แนวคิด

ตว. 2
นว.
(1 ชั่วโมง)

1.1 สถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบัน
1.2 แนวโน้มในอนาคตของธุรกิจประกันวินาศภัย โอกาสและความท้าทายสาหรับอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย
1. การประกันวินาศภัย มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทสาคัญต่อเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ภาครัฐและประชาชนทั่วไปให้ความสาคัญและเข้าใจถึงประโยชน์จากการประกันวินาศภัย
มากขึ้น ส่งผลให้บริษัทประกันวินาศภัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสนองต่อความ
ต้องการ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการจัดจาหน่ายที่หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ
ช่องทางออนไลน์ ในส่วนของบริษัทประกันวินาศภัยก็มีการปรับตัวเพื่อสร้างความมั่นคง ความเชื่อมั่น
และการบริการที่ดี ให้สามารถแข่งขันได้ในยุคการเปิดการค้าเสรี
2. แนวโน้มในอนาคตของธุรกิจประกันวินาศภัยที่สาคัญคือ การแข่งขันในด้านราคา การบริการ และการนา
เทคโนโลยีมาใช้ทั้งในด้านการรับประกันภัย และการสร้างช่องทางการบริการค่าสินไหมทดแทนที่สะดวก
และรวดเร็ว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่หลากหลายและตอบสนองเฉพาะกลุ่มบุคคลมากขึ้น
รวมทั้งบริษัทประกันวินาศภัยจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทั้งในด้านขนาดของธุรกิจและ
การลงทุนทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น รวมทั้งพัฒนาทางด้านการตลาดไปสู่ตลาดดิจิทัล

วัตถุประสงค์

เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ
1. อธิบายสถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบันได้
2. อธิบายแนวโน้มในอนาคตของธุรกิจประกันวินาศภัย โอกาสและความท้าทายสาหรับอุตสาหกรรมประกัน
วินาศภัยได้
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เรื่องที่ 1.1
สถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบัน
ก่อนจะศึกษาสถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยของไทยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต มีความจาเป็นต้อง
ทาการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย เพื่อจะได้มีความเข้าใจในสถานการณ์ธุรกิจ
ประกันวินาศภัยของไทยในปัจจุบัน และที่จะคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตด้วย

1. ความเป็นมาของการประกันวินาศภัยในประเทศไทย

สมาคมประกันวินาศภัย (2536, น. 23-25) กล่าวถึง กาเนิดความเป็นมาของการประกันภัยว่า ไม่สามารถ
ระบุได้แน่ชัด แต่สันนิษฐานได้ว่าในสมัยเริ่มแรกของการประกันภัยนั้นจะมีลักษณะไปในการแสวงหาหลักประกันความ
คุ้มครอง หรือวิธี ป้องกันภัยของทรัพย์ สินอั นเกิดจากภัย ธรรมชาติ และโจรผู้ร้า ย ซึ่ งถือได้ว่ าเป็ นที่ม าของกิจ การ
ประกันภัยในปัจจุบัน โดยหลักทั่วไปอาจแบ่งการประกันภัยออกเป็น 2 ประเภท คือ การประกันวินาศภัย และการ
ประกันชีวิต
สาหรับการประกันวินาศภัยในประเทศไทยนั้น เป็นที่รู้จักเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นผลมาจาก
การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ การขนส่งสินค้าในสมัยก่อนนั้นอาศัยการขนส่งทางทะเลเป็นสาคัญ จึงเกิดมีการ
ประกันภัยทางทะเลและขนส่งขึ้น ซึ่งนับเป็นการประกันภัยประเภทแรก และเนื่องจากขณะนั้นมีชาวต่างประเทศ
เดินทางเข้ามาค้าขายภายในประเทศมากขึ้น การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยจึงดาเนินการโดยชาวต่างประเทศเป็น
ส่วนใหญ่ แต่ก็มิได้มีการจดทะเบียนการค้า หรือขอรับใบอนุญาตใดๆ
ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ได้ทรงสั่งซื้อเครื่องพิมพ์ดีด
จากประเทศอังกฤษ และทรงเกรงว่าจะเกิดความเสียหายระหว่างทาง จึงได้ทรงทาประกันภัยการขนส่งไว้ด้วย ขณะนั้น
มีตัวแทนของบริษัทรับประกันภัยของต่างประเทศมาดาเนิ นกิจการในประเทศไทย อาทิ บริษัท อีสต์เอเชีย ติ๊ก ห้าง
บอร์เนียว ห้างสก็อต ฯลฯ ซึ่งเดิมทีการควบคุมการจัดตั้งบริษัทประกันภัยมีเพียงการขออนุญาตจัดตั้งตามพระราช บัญญัติลักษณะเข้าหุ้นส่วนและบริษัท ร.ศ. 130 เท่านั้น ต่อมาได้มีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการ
ประกันภัยขึ้นเมื่อปี 2467 ในบรรพ 3 ลักษณะ 20 ได้กล่าวเกี่ยวกับการควบคุมการก่อตั้งบริษัทประกันภัยไว้ โดยมิได้
จัดตั้งได้โดยเสรี แต่ก็ไม่ได้เป็นกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยโดยเฉพาะ
ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2472 มีการจดทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัยขึ้นเป็นครั้งแรก จนกระทั่งเมื่อวันที่ 15
เมษายน 2510 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.
2510 ขึ้น จึงนับเป็นกฎหมายควบคุมธุรกิจประกันวินาศภัยและธุรกิจประกันชีวิตโดยตรง
หลังจากรัฐบาลได้มีการประกาศเป็นกฎหมายให้ผู้ที่จะประกอบธุรกิจประกันภัยต้องขอรับใบอนุญาตในการ
จัดตั้งเป็นบริษัทจากัดแล้ว ได้มีบริษัทต่างๆ เข้าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งรวมทั้งสิ้น 26 บริษัท เป็นบริษัทประกันชีวิต
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5 บริษัท บริษัทประกันวินาศภัย 21 บริษัท แต่ทั้งหมดก็เป็นบริษัทประกันภัยต่างประเทศทั้งสิ้น หลังจากนั้นจานวน
บริษัทก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง
หลังจากพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2510 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานถึง 25 ปี มีบทบัญญัติ
หลายประการไม่ เหมาะสมกั บ กาลสมั ย และไม่ ส อดคล้ องกั บ สถานการณ์ ในช่ ว งเวลาดั ง กล่ า ว ต่ อมาจึ ง ได้ มี การ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2535 เพื่อเป็นการรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจประกันวินาศภัย ตลอดจนมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดาเนินการประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัยให้มีความคล่องตัว และสามารถอานวยประโยชน์แก่ผู้เอาประกันภัยเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการกาหนดขอบเขต
อานาจหน้าที่ของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าทีเ่ พื่อให้สามารถควบคุมและกากับดูแลกิจการประกันวินาศภัยให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย จากนั้นก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อคุ้มครองประชาชนและ
ผู้ป ระกัน ภัย และพั ฒนาการประกอบธุรกิจประกัน วิน าศภัย ให้ มี ความมั่ น คงและเสถี ย รภาพขึ้น จึ ง ได้ ป ระกาศใช้
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 และในปี 2558 ได้มีการประกาศ
เป็นพระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยมากยิ่งขึ้นด้วย
ในส่วนของประเภทการประกันวินาศภัยนั้น กฎกระทรวงฉบับที่ 5 ออกตามมาตรา 5 และมาตรา 19 แห่ง
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ก็ได้แบ่งประเภทการประกันวินาศภัยไว้ 4 ประเภท ประกอบด้วย การ
ประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด โดยการ
ประกันภัยทั้ง 4 ประเภทดังกล่าว มีสาระสาคัญสรุปดังนี้
1.1 การประกันอัคคีภัย เป็นการสร้างความคุ้มครองภัยที่ เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน เนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า
ภัยระเบิด ภัยจากอากาศยาน ภัยจากยานพาหนะ ภัยเนื่องจากน้าและภัยอื่นๆ ที่ระบุความคุ้มครองไว้เพิ่มเติม โดยจะ
ให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) และสิ่งติดตั้งตรึงตรา รวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ในสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ
1.2 การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง หลักการ วิธีปฏิบัติ และหลักกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยทาง
ทะเล (Marine Insurance Act) ถูกนามาและใช้ในทางปฏิบัติเป็นสากลกันทั่วโลก โดยได้รับอิทธิพลมาจากหลักปฏิบัติ
และกฎหมายของประเทศอังกฤษ (English Law and Practice) เนื่องจากอังกฤษเป็นประเทศมหาอานาจทางทะเล
มาก่อน การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลจึงหมายถึง การที่บริษัทประกันภัยรับภาระการเสี่ยงต่อความสูญเสีย
หรือเสียหายจากภยันตรายนานาประการ อันเกิดแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ซึ่งความคุ้มครองจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับ
ข้อกาหนดการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองในขณะทาสัญญานั้นๆ
1.3 การประกันภัยรถยนต์ เป็นการประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ ถือเป็นแขนงหนึ่งของ
การประกันภัยอุบัติเหตุ ซึ่งประเทศไทยได้จัดเป็นแขนงหนึ่งของการประกันภัยที่แตกต่างออกมา โดยความคุ้มครอง
หลักๆ ของการประกันภัยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ความเสียหายหรือสูญหาย ไฟไหม้ ต่อตัวรถยนต์ และความเสียหายที่
รถยนต์ได้ก่อให้เกิดความเสี ยหายขึ้นแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก หรือผู้ประสบภัย ปัจจุบันการ
ประกันภัยรถยนต์แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1) การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.)
2) การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
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1.4 การประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็นการประกันภัยอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ใน 3 ประเภทข้างต้น เช่น การประกันภัย

ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน การประกันภัยค้าจุน การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ การประกันภัยพืชผล รวมทั้งการ
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย เป็นต้น

2. บริษัทประกันวินาศภัย และส่วนแบ่งตลาดจากเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง

ธุ ร กิ จ ประกัน วิ น าศภั ย เป็ น ธุ รกิ จ ที่ มี ผู้ ป ระกอบการจ านวนมาก และมี ห ลายขนาด ทั้ ง เล็ ก กลาง ใหญ่
แต่อย่างไรก็ตามผู้ที่จะประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยได้นั้น พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 กาหนดไว้
จะต้องจัดตั้งเป็ นบริษัทมหาชนจ ากัด (ยกเว้น บริษัท กลางคุ้ม ครองผู้ประสบภัย จากรถ จากัด หรือ บริษัทประกัน
วินาศภัยสาขาบริษัทต่างประเทศ) และจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยด้วย ซึ่งบริษัทประกัน
วินาศภัยจะรับประกันภัยได้ตามประเภทใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
2.1 จานวนบริษัทประกันวินาศภัย ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 มีผู้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย
จานวนรวมทั้งสิ้น 60 บริษัท โดยแบ่งเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่จดทะเบียนในประเทศจานวน 50 บริษัท บริษัท
ประกันวินาศภัยที่เป็นสาขาบริษัทต่างประเทศจานวน 5 บริษัท บริษัทประกันสุขภาพจานวน 4 บริษัท และบริษัท
ประกันภัยต่อจานวน 1 บริษัท ดังปรากฏตามตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 จานวนบริษัทประกันภัยของประเทศไทยในปี 25601
บริษัทที่ประกอบธุรกิจ

จดทะเบียนใน
ประเทศไทย

สาขาบริษัท
ต่างประเทศ

รวม

ประกันวินาศภัย

50

5

55

ประกันสุขภาพ

4

-

4

ประกันภัยต่อ

1

-

1
รวม

60

2.2 รายชื่อบริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันวินาศภัยที่ดาเนินธุรกิจในประเทศไทยทั้ง 60 บริษัท มี
รายชื่อเป็นอักษรย่อและชื่อเต็มทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย ดังปรากฏตามตารางที่ 1.2

1

ดูเพิ่มเติม http://www.oic.or.th/th
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ตารางที่ 1.2 รายชื่อบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทย ปี 25602 (เรียงลาดับตามตัวอักษรภาษาไทย)
ลาดับ
1
2
3
4

ชื่อย่อ
BKI
BHI
KPI
RVP

5
6

QBE
KSK

Bangkok Insurance Plc.
Bangkok Health Insurance Plc.
Krungthai Panich Insurance Plc.
Road Accident Victims Protection
Company Limited
QBE Insurance (Thailand) Plc.
KSK Insurance (Thailand) Plc.

7
8

CHR
GIT

Charan Insurance Plc.
Generali Insurance (Thailand) Plc.

9
10
11
12

CPY
SMG
CITC
SIT

Chao Phaya Insurance Plc.
Chubb Samaggi Insurance Plc.
China Insurance (Thai) Plc.
Sompo Insurance (Thailand) Plc.

13 CIG
14 TMITH

Cigna Insurance Plc.
Tokio Marine Insurance Thailand Plc.

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Dhipaya Insurance Plc.
Tune Insurance Plc.
The Deves Insurance Plc.
Thai Insurance Plc.
Thai Health Insurance Plc.
Thai Pattana Insurance Plc.
Thai Paiboon Insurance Plc.
Thai Reinsurance Plc.
Thaisri Insurance Plc.
The Thai Setakij Insurance Plc.
Thanachart Insurance Plc.

DHP
TUI
DVS
TIC
THI
TPI
TPB
THRE
TSRI
TSI
TNI

2

ชื่อเต็ม
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด
บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จากัด
(มหาชน)
บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท ทูนประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท เทเวศประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยศรีประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)

ดูเพิ่มเติม https://www.tgia.org/index-TH
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ตารางที่ 1.2 (ต่อ)
ลาดับ ชื่อย่อ
26 NKI
The Navakij Insurance Plc.
27 NSI
Nam Seng Insurance Plc.
28 NIA
The New India Assurance company
limited
29 NHI
New Hampshire Insurance Company
30 BUI
Bangkok Union Insurance Plc.
31 BPBC
Bupa Health Insurance (Thailand) Plc.
32
33
34
35
36
37
38

SAFE
TVI
PCHI
PTI
FCI
PIT
MSI

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

MIT
MTI
VIB
SAGI
SCI
UNN
UPP
AIC
SMK
AZCP
SEIC
IIC
AI
ACE

53

FPG

ชื่อเต็ม
บริษัท นวกิจประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท นาสินประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ จากัด (สาขาประเทศไทย)

บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
Safety Insurance Plc.
บริษัท ประกันคุ้มภัย จากัด (มหาชน)
Thaivivat Insurance Plc.
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จากัด (มหาชน)
Pacific Cross Health Insurance Plc.
บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จากัด (มหาชน)
Phutthatham Insurance Plc.
บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จากัด (มหาชน)
The Falcon Insurance Plc.
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จากัด (มหาชน)
Phoenix Insurance (Thailand) Plc.
บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
Mitsui Sumitomo Insurance Company บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จากัด
Limited
สาขาประเทศไทย
Mittare Insurance Plc.
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จากัด (มหาชน)
Muang Thai Insurance Plc.
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
The Viriyah Insurance Plc.
บริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)
Sri Ayudhya General Insurance Plc.
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จากัด (มหาชน)
Siam City Insurance Plc.
บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จากัด (มหาชน)
Union Insurance Plc.
บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จากัด (มหาชน)
The Union Prospers Insurance Plc.
บริษัท สหมงคลประกันภัย จากัด (มหาชน)
Assets Insurance Plc.
บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)
Syn Mun Kong Insurance Plc.
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จากัด (มหาชน)
Allianz C.P. General Insurance Plc.
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย จากัด (มหาชน)
Southeast Insurance Plc.
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)
Indara Insurance Plc.
บริษัท อินทรประกันภัย จากัด (มหาชน)
Asia Insurance 1950 Plc.
บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จากัด (มหาชน)
ACE INA Overseas Insurance Co., Ltd. บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จากัด สาขา
Thailand Branch
ประเทศไทย
FPG Insurance (Thailand) Plc.
บริษัทเอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 1.2 (ต่อ)
ลาดับ ชื่อย่อ
54 MSIG
MSIG Insurance (Thailand) Plc.
55
56
57

EIC
AIG
AIA

58
59
60

AXA
LMG
ABI

Erawan Insurance Plc.
AIG Insurance (Thailand) Plc.
AIA Co., Ltd. (Non-Life Insurance)
Thailand Branch
AXA Insurance Plc.
LMG Insurance Plc.
Aioi Bangkok Insurance Plc.

ชื่อเต็ม
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน)
บริษัท เอราวัณประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จากัด
(ประกันวินาศภัย) สาขาประเทศไทย
บริษัท แอกซ่าประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จากัด (มหาชน)

2.3 ส่ ว นแบ่ ง ตลาดของบริ ษั ท ประกั น วิ น าศภั ย จากรายงานสถิ ติ ข้ อ มู ล เบี้ ย ประกั น ภั ย รั บ โดยตรงที่
แต่ละบริษัทรายงานต่อนายทะเบียน สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
จาแนกเป็นประเภทการประกันภัยหลัก ๆ ได้แก่ การประกันภัยรถยนต์ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเล
และขนส่ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด (รวมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ การประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
และการประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ) โดยจากข้อมูลในปี 2559 พบว่าจากบริษัทประกันวินาศภัย จานวน 59 บริษัท
(บริษัทไทยรับประกันภัยต่อ จากัด (มหาชน) เป็นบริษัทรับประกันภัยต่อจึงไม่มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง) มีเบี้ยประกันภัย
รับโดยตรง 211,813 ล้านบาท แยกเป็นการประกันภัยรถยนต์ 122,188 ล้านบาท การประกันอัคคีภัย 10,233 ล้านบาท
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 5,268 ล้านบาท และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 74,124 ล้านบาท และมีส่วนแบ่ง
ตลาด ดังปรากฏตามตารางที่ 1.3
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13

3

1,925,210

1,142,867
1,146,705

5,166,195
4,787,281

27,198,641
2,837,331
6,333,964
6,279,389
7,231,011
4,958,101
6,774,813
3,352,224

ภาคบังคับ
(Compulsory)

613,167

64,414
52,342

256,435
279,796

3,068,655
393,221
268,434
322,373
969,478
1,659,536
411,848
135,246

ภาคสมัครใจ
(Voluntary)

รถยนต์ (Motor)

ดูเพิ่มเติม http://www.oic.or.th/th/industry/ไตรมาสที่ -459-0

บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย
บจ. มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์
สาขาประเทศไทย
บมจ. เทเวศประกันภัย

บมจ. วิริยะประกันภัย
บมจ. ทิพยประกันภัย
บมจ. กรุงเทพประกันภัย
บมจ. เมืองไทยประกันภัย
บมจ. สินมั่นคงประกันภัย
บมจ. อาคเนย์ประกันภัย
บมจ. ประกันคุ้มภัย
บมจ. โตเกียวมารีนประกันภัย
(ประเทศไทย)
บมจ. ธนชาตประกันภัย
บมจ. แอลเอ็มจี ประกันภัย

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

บริษัท
(Company)

ลาดับ
(No.)

91,512

1,156,524
29,651

65,084
50,241

270,884
1,926,292
1,448,265
1,200,643
151,730
696,367
35,414
24,755

อัคคีภัย
(Fire)

90,033

91,527
531,059

47,678

337,742
273,281
353,420
139,482
7,682
49,056
161,698
843,296

ทะเลและขนส่ง
(Marine)

63,911

288,818
256,028

137,612

42,681
262,065
523,326
145,635
50,494
319,353
180,097

สุขภาพ
(Health)

353,497

2,370,970
116,607

902,361
552,285

598,460
7,055,127
1,563,229
2,114,727
391,786
474,986
104,963
643,467

อุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล
(PA)

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (พันบาท)

ตารางที่ 1.3 ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทประกันวินาศภัย ปี 25593

984,884

605,507
2,445,736

19,927
206,239

905,112
4,690,590
2,676,226
1,213,807
20,050
656,277
637,434
1,912,844

ความสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน
(IARs)

427,357

252,702
639,966

10,386
67,964

850,347
2,483,956
2,312,525
788,337
202,504
530,018
418,292
338,894

เบ็ดเตล็ด
อื่นๆ
(Misc)

4,549,571

5,973,329
5,218,092

6,420,389
6,129,097

33,272,523
19,921,863
15,479,391
12,204,391
9,024,736
9,024,341
8,863,815
7,430,822

รวม
(Total)

สถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

2.15

2.82
2.46

3.03
2.89

ส่วนแบ่ง
ตลาด
(Market
Share)
(%)
15.71
9.41
7.31
5.76
4.26
4.26
4.18
3.51

1-9
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บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี
ประกันภัย (ประเทศไทย)
บจ. เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์
อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย
บจ. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ
บมจ. แอกซ่าประกันภัย
บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล
ประกันภัย
บมจ. กรุงไทยพานิช
ประกันภัย
บมจ. นวกิจประกันภัย
บมจ. บูพา ประกันสุขภาพ
(ประเทศไทย)
บมจ. มิตรแท้ประกันภัย
บมจ. เอเชียประกันภัย 1950

14

23
24

21
22

20

17
18
19

16

15

บริษัท
(Company)

ลาดับ
(No.)

2,215,975
1,843,796

1,674,113
-

1,126,156

1,399,618
2,252,343
1,013,889

-

-

ภาคบังคับ
(Compulsory)
2,384,534

433,283
702,442

82,089
-

37,671

38,942
84,326
39,194

3,809,500

-

ภาคสมัครใจ
(Voluntary)
98,565

รถยนต์ (Motor)

คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

ตารางที่ 1.3 (ต่อ)

1-10

33,618
17,557

323,668
-

373,214

113,455
168,811
601,818

-

284

137,913

อัคคีภัย
(Fire)

374
3,858

73,095
-

5,520

150,324
17,542
333,378

-

78,459

464,740

ทะเลและขนส่ง
(Marine)

54
-

34,737
2,788,066

5,195

506,682
69,180
-

-

-

100,282

สุขภาพ
(Health)

27,258
21,126

140,218
-

1,093,616

120,084
42,403
337,331

-

2,666,072

264,515

อุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล
(PA)

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (พันบาท)

-

240,024
-

198,646

513,221
25,186
463,518

-

689,099

260,089

ความสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน
(IARs)

33,301
15,963

238,122
-

154,294

447,018
569,438
260,763

-

511,352

244,360

เบ็ดเตล็ด
อื่นๆ
(Misc)

2,743,863
2,604,741

2,806,066
2,788,066

2,994,313

3,289,345
3,229,229
3,049,893

3,809,500

3,945,265

3,954,999

รวม
(Total)

1.30
1.23

1.32
1.32

1.41

1.55
1.52
1.44

1.80

1.86

ส่วนแบ่ง
ตลาด
(Market
Share)
(%)
1.87
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บมจ. ซมโปะ ประกันภัย
(ประเทศไทย)
บมจ. ซิกน่า ประกันภัย
บจ. นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์
สาขาประเทศไทย
บมจ. ไอโออิ กรุงเทพ
ประกันภัย
บมจ. อลิอันซ์ ซี.พี ประกันภัย
บมจ. นาสินประกันภัย
บมจ. ไทยประกันภัย
บมจ. ไทยศรีประกันภัย
บมจ. เจ้าพระยาประกันภัย
บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
บมจ. สยามซิตี้ประกันภัย
บมจ. คิวบีอี ประกันภัย
(ประเทศไทย)
บมจ. บางกอกสหประกันภัย

25

37

29
30
31
32
33
34
35
36

28

26
27

บริษัท
(Company)

ลาดับ
(No.)

ตารางที่ 1.3 (ต่อ)

183,091

886,350
1,218,948
965,235
972,597
1,289,954
493,435
203,145
74,210

1,839,606

194,992

ภาคบังคับ
(Compulsory)
758,087

34,272

185,771
318,091
272,433
100,711
110,832
15,458
70,552
4,028

74,378

10,991

ภาคสมัครใจ
(Voluntary)
28,852

รถยนต์ (Motor)

102,148

32,557
28,671
156,647
136,273
103,670
14,557
32,897
29,807

29,013

191,138

27,263

อัคคีภัย
(Fire)

24,433

156,034
17,374
28,362
90,039
15,772
30,379
1,883
171,066

65,709

121,195

248,465

ทะเลและขนส่ง
(Marine)

287,431

47
2,980
3,987
7

-

1,001,753
-

32,891

สุขภาพ
(Health)

80,888

44,385
444,277
446,621
28,026
203,922
192,877
682,943
10,293

8,811

1,440,751
831,519

16,285

อุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล
(PA)

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (พันบาท)

218,115

704,546
30,690
175,853
413,115
7,332
440,572
32,681
252,697

287,694

292,058

1,159,692

ความสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน
(IARs)

29,230

376,530
51,000
25,624
281,585
169,979
411,316
80,638
429,903

101,243

21,632
815,893

315,181

เบ็ดเตล็ด
อื่นๆ
(Misc)

959,608

2,386,172
2,109,098
2,070,776
2,025,327
1,901,462
1,598,594
1,108,726
972,012

2,406,454

2,464,136
2,457,785

2,586,716

รวม
(Total)

สถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

0.45

1.13
1.00
0.98
0.96
0.90
0.75
0.52
0.46

1.14

1.16
1.16

ส่วนแบ่ง
ตลาด
(Market
Share)
(%)
1.22

1-11
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บมจ. ไทยเศรษฐกิจประกันภัย
บมจ. สินทรัพย์ประกันภัย
บมจ. เคเอสเค ประกันภัย
(ประเทศไทย)
บมจ. สหมงคลประกันภัย
บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย
(ไทยแลนด์)
บมจ. เอไอจี ประกันภัย
(ประเทศไทย)
บมจ. อินทรประกันภัย
บมจ. ไทยไพบูลย์ประกันภัย
บมจ. ทูนประกันภัย
บมจ. ไทยพัฒนาประกันภัย
บมจ. ไทยประกันสุขภาพ
บมจ. แปซิฟิค ครอส
ประกันสุขภาพ

38
39
40

44
45
46
47
48
49

43

41
42

บริษัท
(Company)

ลาดับ
(No.)

295,840
195,951
66,227
77,261
-

327,090

489,303
31,029

ภาคบังคับ
(Compulsory)
410,180
808,083
397,432

168,609
74,058
3,284
256,154
-

15,953

195,336
205,595

ภาคสมัครใจ
(Voluntary)
253,951
57,616
234,703

รถยนต์ (Motor)

คู่มือปฏิบัติงานสาหรับนายหน้าประกันวินาศภัย

ตารางที่ 1.3 (ต่อ)

1-12

15,231
59,200
7,482
17,076
-

122,871

22,619
2,798

31,597
6,776
1,723

อัคคีภัย
(Fire)

3,699
6,773
23,710
3,201
-

9,172

3,757
68,178

7,228
1,751
31,148

ทะเลและขนส่ง
(Marine)
-

763
270,625
237,332

-

30,387

สุขภาพ
(Health)

13,902
15,470
24,477
13,836
1,490
3,893

16,231

459
209,405

1,560
17,199
51,372

อุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล
(PA)

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (พันบาท)

27,964
50,947
34,247
-

10,550

81,985

45,677
9,862
14,941

ความสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน
(IARs)

43,342
37,662
234,460
18,400
1,976

135,439

22,136
29,830

177,636
8,093
38,993

เบ็ดเตล็ด
อื่นๆ
(Misc)

568,586
440,061
393,889
386,691
272,115
243,201

637,307

733,611
659,208

927,829
909,380
770,312

รวม
(Total)

0.27
0.21
0.19
0.18
0.13
0.11

0.30

0.35
0.31

ส่วนแบ่ง
ตลาด
(Market
Share)
(%)
0.44
0.43
0.36
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บมจ. เอฟพีจี ประกันภัย
(ประเทศไทย)
บมจ. จรัญประกันภัย
บมจ. ฟีนิกซ์ ประกันภัย
(ประเทศไทย)
บมจ. เอราวัณประกันภัย
บมจ. พุทธธรรมประกันภัย
บมจ. สัจจะประกันภัย
บจ. นิวอินเดียแอสชัวรันส์
(สาขาประเทศไทย)
บมจ. สหนิรภัยประกันภัย
บมจ. กรุงเทพประกันสุขภาพ
บมจ. ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย)
บจ. อเมริกันอินเตอร์แนชชั่น
แนลแอสชัวรันส์ จากัด
(ประกันวินาศภัย)
สาขาประเทศไทย

50

57
58
59
60

53
54
55
56

51
52

บริษัท
(Company)

ลาดับ
(No.)

ตารางที่ 1.3 (ต่อ)

-

139,171
32,167
9,824
9,801

27,945
66,963

ภาคบังคับ
(Compulsory)
-

-

4,950
1,876
33,418
670

71,567
54,759

ภาคสมัครใจ
(Voluntary)

รถยนต์ (Motor)

34,923
22,839
-

1,480
39,603
1,328
2,669

39,619
694

398

อัคคีภัย
(Fire)

2,936
3,503
-

19,586
29
2,132

9,772
492

46,881

ทะเลและขนส่ง
(Marine)

-

-

-

7,082

32,271

สุขภาพ
(Health)

1,093
1,079
303
11,373

4,499
735
296

854
4,131

26,024

อุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล
(PA)

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (พันบาท)

2,994
-

4,567
99
47,832

27,848
884

91,961

ความสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน
(IARs)

2,920
-

108
20,341
22,330
1,579

1,703
35,394

64,391

เบ็ดเตล็ด
อื่นๆ
(Misc)

38,952
33,350
32,558
18,455

145,709
122,639
67,763
64,980

179,308
163,318

229,656

รวม
(Total)

สถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

0.02
0.02
0.02
0.01

0.07
0.06
0.03
0.03

0.08
0.08

ส่วนแบ่ง
ตลาด
(Market
Share)
(%)
0.11

1-13

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า

��2.indd 22

4/10/2563 BE 3:51 PM

บริษัท
(Company)

ภาคบังคับ
(Compulsory)
105,508,076
16,679,829 10,233,267

ภาคสมัครใจ
(Voluntary)

อัคคีภัย
(Fire)

สุขภาพ
(Health)

อุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล
(PA)

5,267,903 7,681,771 26,806,367

ทะเลและขนส่ง
(Marine)

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (พันบาท)
เบ็ดเตล็ด
อื่นๆ
(Misc)

23,831,821 15,804,348

ความสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน
(IARs)

ส่วนแบ่ง
ตลาด
(Market
รวม
Share)
(Total)
(%)
211,813,383 100.00

บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ ดาเนินธุรกิจรับประกันภัยต่อ
บมจ. สัจจะประกันภัย (ลาดับที่ 55) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตามคาสั่งกระทรวงการคลังที่ 1196/2560 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
บมจ. บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) (ลาดับที่ 22) เปลี่ยนชื่อเป็น บมจ.เอ็ทน่า ประกันภัย (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561
บมจ. ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) (ลาดับที่ 52) เปลี่ยนชื่อเป็น บมจ.เจพี ประกันภัย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
บมจ. คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) (ลาดับที่ 36) เปลี่ยนชื่อเป็น บมจ.คิง ไว ประกันภัย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561
บมจ. เจ้าพระยาประกันภัย (ลาดับที่ 33) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตามคาสั่งกระทรวงการคลังที่ 1213/2561 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561
บมจ. อลิอันซ์ ซี.พี ประกันภัย (ลาดับที่ 29) โอนกิจการให้กับ บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562

บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ
รวม

หมายเหตุ: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

61

ลาดับ
(No.)

รถยนต์ (Motor)
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ตารางที่ 1.3 (ต่อ)
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จะเห็นได้ว่าบริษัทประกันวินาศภัยรวมทั้งสิ้น 55 บริษัท (ไม่นับรวมบริษัทประกันสุขภาพ 4 บริษัท และ
บริษัทรับประกันภัยต่อ) โดยบริษัทขนาดใหญ่ 4 และขนาดกลาง5 10 บริษัทแรกครองส่วนแบ่งตลาดถึง ร้อยละ 60.52
โดยส่วนมากเป็นบริษัทรับประกัน ภัยรถยนต์ ในขณะที่บริษัทขนาดเล็ก6 จานวน 45 บริษัท มีส่วนแบ่งตลาดรวมกัน
เพียงร้อยละ 37.92 หรือแต่ละบริษัทมีส่วนแบ่งตลาดเฉลี่ยเพียงร้อยละ 0.01-2.82 เท่านั้น
บริษัทประกันวินาศภัยที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด เมื่อพิจารณาจากเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทุกประเภท
ของจานวน 5 บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดรวมกันสูงถึงร้อยละ 42.45 ดังปรากฏตามตารางที่ 1.4
ตารางที่ 1.4 แสดงส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทุกประเภท ปี 25597 (5 อันดับแรก)
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

บริษัท
บริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จากัด (มหาชน)

รวม

เบี้ยประกันภัยรับ
โดยตรง
33,272,523
19,921,863
15,479,391
12,204,391
9,024,736
89,902,904

หน่วย: พันบาท

ส่วนแบ่งตลาด
ร้อยละ
15.71
9.41
7.31
5.76
4.26
42.45

จากตารางที่ 1.4 บริษัท ประกันวินาศภัยที่มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด 5 อันดับแรกสาหรับปี 2559 ได้แก่
บริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน) บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันภัย (จากัด)
มหาชน บริษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จากัด (มหาชน) ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาด
จากเบี้ยรับประกันภัยโดยตรงเท่ากับร้อยละ 15.71 9.41 7.31 5.76 และ 4.26 ตามลาดับ
การประกันภัยรถยนต์เป็นการประกันวินาศภัยที่มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงสูงสุด โดยในปี 2559 มีเบี้ย
ประกันภัยรับโดยตรงรวม 122,188 ล้านบาท และบริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทประกันวินาศ
ภัยที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงสูงถึง 30,267 ล้านบาท มีส่วนแบ่งตลาดสูงถึงร้อยละ 24.77
ดังปรากฏตามตารางที่ 1.5

4

บริษัทขนาดใหญ่ หมายถึง บริษัทที่มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงมูลค่าเกิน 5,000 ล้านบาทขึ้นไป
บริษัทขนาดกลาง หมายถึง บริษัทที่มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงมูลค่า ตั้งแต่ 2,000 ล้านบาท ถึง 5,000 ล้านบาท
6
บริษัทขนาดเล็ก หมายถึง บริษัทที่มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงมูลค่า ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
7
ดูเพิ่มเติม http://www.oic.or.th/th/industry/ไตรมาสที่-459-0
5
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ตารางที่ 1.5 ส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงการประกันภัยรถยนต์ ปี 25598 (5 อันดับแรก)
หน่วย: พันบาท
เบี้ยประกันภัยรับ
ส่วนแบ่งตลาด
ลาดับที่
บริษัท
โดยตรง
ร้อยละ
1.
บริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)
30,267,297
24.77
2.
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จากัด (มหาชน)
8,200,490
6.71
3.
บริษัท ประกันคุ้มภัย จากัด (มหาชน)
7,186,661
5.88
4.
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)
6,617,637
5.42
5.
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
6,602,398
5.40
รวม
58,874,483
48.18

บริษัทประกันวินาศภัยที่มีส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรถยนต์รับโดยตรง 5 อันดับแรก คือ บริษัท วิริยะ
ประกันภัย จากัด (มหาชน) บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จากัด (มหาชน) บริษัท ประกันคุ้มภัย จากัด (มหาชน) บริษัท
อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน) และบริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) ตามลาดับ บริษัทประกันวินาศภัย
ข้างต้นส่วนใหญ่จะมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากการประกันภัยรถยนต์
ในส่วนของการประกันอัคคีภัย เมื่อพิจารณาจากเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงพบว่าเป็นการประกันวินาศภัยที่มี
ส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับที่ 3 โดยในปี 2559 มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง รวม 10,233 ล้านบาท บริษัทประกันภัยภัยที่
มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด 5 อันดับแรก เมื่อรวมส่วนแบ่งตลาดแล้วสูงถึงร้อยละ 62.82 ดังปรากฏตามตารางที่ 1.6
ตารางที่ 1.6 ส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงการประกันอัคคีภัย ปี 25599 (5 อันดับแรก)
หน่วย: พันบาท
เบี้ยประกันภัยรับ ส่วนแบ่งตลาด
ลาดับที่
บริษัท
โดยตรง
ร้อยละ
1.
บริษทั ททิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
1,926,292
18.82
2.
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
1,448,265
14.15
3.
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
1,200,643
11.73
4.
บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
1,156,524
11.30
5.
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)
696,367
6.80
รวม
6,428,091
62.82

8
9

ดูเพิ่มเติม http://www.oic.or.th/th/industry/ไตรมาสที่-459-0
ดูเพิ่มเติม http://www.oic.or.th/th/industry/ไตรมาสที่-459-0

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
��2.indd 24

4/10/2563 BE 3:51 PM

สถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

1-17

บริษัทประกันวิ นาศภัยที่ มี ส่วนแบ่ งตลาดการจากการรับประกันอัคคี ภัย 5 อันดั บแรก คือ บริษั ท ทิ พย
ประกันภัย จากัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน) และบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จากัด (มหาชน) ตามลาดับ และจะเห็นได้
ว่าส่วนแบ่งตลาดของบริษัทประกันวินาศภัยในลาดับที่ 3, 4 ค่อนข้างใกล้เคียงกัน
ในส่วนของการประกันภัยทางทะเลและขนส่งมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงในปี 2559 รวม 5,268 ล้านบาท
ถือเป็นการประกันวินาศภัยที่มีส่วนแบ่งตลาดน้อยที่สุ ด ซึ่งอาจจะมีผลมาจากการที่ผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้นาเข้าหรือ
ส่งออกสินค้านิยมทาประกันภัยจากต่างประเทศมากกว่าการทาประกันภัยกับบริษัทในประเทศ ทั้งนี้ บริษัทที่มีส่วน
แบ่งตลาดสูงสุดจะเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีผู้ถือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่น หรือเป็นสาขาของประเทศญี่ปุ่น ดังปรากฏ
ตามตารางที่ 1.7
ตารางที่ 1.7 ส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ปี พ.ศ. 255910 (5 อันดับแรก)
หน่วย :พันบาท
เบี้ยประกันภัย
ส่วนแบ่งตลาด
ลาดับที่
บริษัท
รับโดยตรง
ร้อยละ
1.
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด
843,296
16.01
(มหาชน)
2.
บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จากัด สาขา
531,059
10.08
ประเทศไทย
3.
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)
464,740
8.82
จากัด (มหาชน)
4.
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
353,420
6.71
5.
บริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)
337,742
6.41
รวม
2,530,257
48.03

บริษัทประกันวินาศภัยที่มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 5 อันดับแรก คือ
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จากัด สาขาประเทศไทย
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) และ
บริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน) ตามลาดับ

10

ดูเพิ่มเติม http://www.oic.or.th/th/industry/ไตรมาสที่-459-0
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การประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็นการประกันวินาศภัยที่มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงอันดับที่ 2 โดยในปี 2559
มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวม 74,124 ล้านบาท และปัจจุบัน (ปี 2560) บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์
จากัด สาขาประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัท ที่มีส่วนแบ่งตลาดอันดับที่ 4 ได้มีการควบรวมกับบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย
จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่มี ส่วนแบ่งตลาดอัน ดับที่ 5 ส่งผลให้บ ริษัทดั งกล่า วมีส่ว นแบ่ง ตลาดเป็นอั นดับ 2
ดังปรากฏตามตารางที่ 1.8
ตารางที่ 1.8 ส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงการประกันภัยเบ็ดเตล็ด11 ปี 2559 (5 อันดับแรก)
หน่วย: พันบาท
เบี้ยประกันภัยรับ
ส่วนแบ่งตลาด
ลาดับที่
บริษัท
โดยตรง
ร้อยละ
1.
บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
14,491,737
19.55
2.
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
7,075,307
9.55
3.
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
4,262,505
5.75
4.
บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จากัด
3,866,522
5.22
สาขาประเทศไทย
5.
บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
3,517,997
4.75
รวม
33,214,068
44.81

บริษัทประกันวินาศภัยที่มีส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงสาหรับการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 5 อันดับแรก
คือ บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันภัย
จากัด (มหาชน) บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จากัด สาขาประเทศไทย และบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย
จากัด (มหาชน) ตามลาดับ

3. ช่องทางการจาหน่ายกรมธรรม์ประกันวินาศภัย

ช่องทางการจาหน่ายกรมธรรม์ประกันวินาศภัยของบริษัทประกันวินาศภัย มีหลากหลายช่องทาง ทั้งการ
เสนอขายประกันภัยโดยตรงของบริษัทประกันวินาศภัยเอง และการเสนอขายผ่านตั วแทนประกันวินาศภัย หรือ
นายหน้าประกันวินาศภัย และช่องทางอื่น ๆ (ไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ ลูกค้าติดต่อโดยตรงกับบริษัท ผ่านองค์กร ขาย
ผ่านอินเทอร์เน็ต และอื่นๆ) ดังปรากฏตามภาพที่ 1.1

11

ดูเพิ่มเติม http://www.oic.or.th/th/industry/ไตรมาสที่-459-0
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ภาพที่ 1.1 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจาแนกตามช่องทางการจาหน่าย ปี 2555-2559
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

จากข้อมูลเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงโดยจาแนกตามช่องทางการรับประกันภัยต่างๆ ย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2555–
2559) พบว่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงผ่านช่องทางนายหน้าประกันวินาศภัยมีจานวนสูงสุดทุกปี โดยในปี 2559 แม้จะ
มีจานวนน้อยกว่าสองปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงมากถึง 117,589 ล้านบาท
สาหรับการจาหน่ายกรมธรรม์ประกันวินาศภัย ในช่องทางอื่น ๆ ประกอบด้วย การขายผ่านองค์กร ลูกค้า
ติดต่อโดยตรงกับบริษัท ทางโทรศัพท์ และอื่นๆ ดังปรากฏตามภาพที่ 1.2
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1-20 1-20
คู่มือปฏิบคูัต่มิงานส
ือปฏิาหรั
บัติงบานส
ตัวแทนประกั
าหรับตัวแทนประกั
นวินาศภัยนวินาศภัย

, 16.38%
อื่นๆ, 0.10%

นายหน้า,
55.49%

ภาพที่ 1.2
ภาพที
สัด่ ส่1.2
วนช่สัดอส่งทางการจ
วนช่องทางการจ
าหน่าย าหน่
ปี 2559
าย ปี 2559
ที่มา: สานัทีก่มงานคณะกรรมการก
า: สานักงานคณะกรรมการก
ากับและส่ากังเสริ
บและส่
มการประกอบธุ
งเสริมการประกอบธุ
รกิจประกัรนกิภัจยประกั
(คปภ.)
นภัย (คปภ.)

ในปี 2559
ในปี ช่2559
องการจ
ช่อาหน่
งการจ
ายยัาหน่
งคงเป็
ายยันงช่คงเป็
องทางผ่
น ช่อางทางผ่
นนายหน้
านนายหน้
าประกัานประกั
วิ นาศภั
น วิยนซึาศภั
่ งมีมยากถึ
ซึ่ งมีงมร้อากถึ
ยละงร้อ55.49
ยละ 55.49
รองลงมาคื
รองลงมาคื
อ ผ่านตัอวแทนประกั
ผ่านตัวแทนประกั
นวินาศภันวิยนและธนาคาร
าศภัย และธนาคาร
ตามลาดัตามล
บ อย่าดัางไรก็
บ อย่ตาามงไรก็
ในช่ตาม
องทางดั
ในช่องงทางดั
กล่าวได้งกล่
รวมในส่
าวได้รววมในส่
นของ วนของ
การขายประกั
การขายประกั
นภัยทางโทรศั
นภัยทางโทรศั
พท์ซึ่งดพาเนิ
ท์ซนึ่งการโดยนายหน้
ดาเนินการโดยนายหน้
าประกัานประกั
วินาศภั
นวิยนด้าศภั
วย ส่ยงด้ผลให้
วย ส่ชง่ผลให้
องทางการจ
ช่องทางการจ
าหน่ายทาง
าหน่ายทาง
โทรศัพท์โทรศั
ที่ดาเนิ
พท์นทการโดยบริ
ี่ดาเนินการโดยบริ
ษัทประกัษัทนประกั
วินาศภันวิยนมีาศภั
เพียงร้
ยมีอเยละ
พียงร้4.36
อยละ 4.36
จากข้อจากข้
มูลย้ออนหลั
มูลย้งอ5นหลั
ปี (ระหว่
ง 5 ปี า(ระหว่
งปี 2555-2559)
างปี 2555-2559)
แม้ว่าเบีแม้
้ยประกั
ว่าเบี้ยนประกั
ภัยรับนโดยตรงจะเพิ
ภัยรับโดยตรงจะเพิ
่มขึ้นอย่่มาขึงต่้นออย่เนืา่องต่ง อเนื่อง
แต่สัดส่แต่
วนของช่
สัดส่วนของช่
องทางการจ
องทางการจ
าหน่ายต่าหน่
างๆายต่
ยังาคงใกล้
งๆ ยังเคงใกล้
คียงเดิเมคียโดยช่
งเดิมองทางการจ
โดยช่องทางการจ
าหน่ายผ่าหน่
านนายหน้
ายผ่านนายหน้
าประกันาประกั
วินาศภันวิยนาศภัย
เป็นช่องทางที
เป็นช่อ่สงทางที
ูงสุดด้่สวยสั
ูงสุดด้ส่วยสั
นเกิดนส่กว่
วนเกิ
าครึน่งกว่
หนึาครึ
่งของเบี
่งหนึ่ง้ ยของเบี
ประกั้ ยนประกั
กัยรับนโดยตรงทั
กัยรับโดยตรงทั
้งหมด ขณะที
้งหมด ่ชขณะที
่องทางอื
่ช่อ่นงทางอื
ๆ มีสั่ดนส่ๆวมีนสัดส่วน
มากเป็นมากเป็
อันดับน2อันยกเว้
ดับ 2นในปี
ยกเว้2559
นในปีช่2559
องทางการจ
ช่องทางการจ
าหน่ายผ่าหน่
านตัายผ่
วแทนประกั
านตัวแทนประกั
นวินาศภันวิยนได้าศภั
ขยับยมาอยู
ได้ขยับ่ในอั
มาอยู
นดับ่ในอั
ที่ น2 ดัส่บวทีน่ 2 ส่วน
ช่องทางการจ
ช่องทางการจ
าหน่ายผ่าหน่
านธนาคารของทั
ายผ่านธนาคารของทั
้ง 5 ปี อยู
้ง 5่ในอั
ปี นอยูดับ่ในอั
ที่ น4 ดัดับงทีปรากฏตามภาพที
่ 4 ดังปรากฏตามภาพที
่ 1.3 ่ 1.3

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
��2.indd 28

ตว.2-1 ตว.2-1
A/W-2 A/W-2
pum 31/01/62
pum 31/01/62
4/10/2563 BE 3:51 PM

สถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

16.50%

15.92%

15.83%

16.20%

15.07%

13.99%

13.93%

12.22%

12.26%

13.07%

55.32%

55.95%

57.50%

56.92%

55.49%

14.19%

14.20%

14.46%

14.62%

16.38%

1-21

ภาพที่ 1.3 สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจาแนกตามช่องทางการจาหน่าย
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจาแนกตามช่องทางการจาหน่ายมีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก โดยช่องทางการ
จาหน่ายยังคงผ่านทางนายหน้าประกันวินาศภัย ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากการที่ในปัจจุบันนายหน้าประกันวินาศภัยมีการ
จาหน่ายกรมธรรม์ประกันวินาศภัยผ่านทางโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่ด้วย
อย่างไรก็ตาม การจาหน่ายกรมธรรม์ประกันวินาศภัยจะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่กาหนดไว้โดยสานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งมีกาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย12 ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย
พ.ศ. 2552
2) ประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

12

ดูเพิ่มเติม http://www.oic.or.th/th/industry/intermediaries/juristic-persons
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันวินาศภัย

3) ประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไข การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ผ่านทางสื่อโฆษณาตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556
4) ประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเสนอขาย
และการปฏิบัติหน้ าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย หรือพนักงานบริษัท ในการเสนอขายกรมธรรม์ประกัน ภัย 200
สาหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2556
5) ประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออก
กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย การเสนอขายกรมธรรม์ ป ระกัน ภั ย และการชดใช้ เงิ น หรือ ค่า สิ น ไหมทดแทนตามสั ญ ญา
ประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560

4. บุคลากรในธุรกิจประกันวินาศภัย

ลากรใน ษัทประกันวินาศภัย และคนกลางประกันวินาศภัย
บุคลากรในธุรกิจประกันวินาศภัย มีทั้งั้ งบุบุคคคลากรในบริ
จากสถิติจานวนบุคลากรของบริษัทประกันวินาศภัย ในปี 2559 พบว่ามีจานวนรวม 23,684 คน ในจานวนนี้มีผู้หญิง
มากกว่าผู้ชาย และวุฒิการศึกษาส่วนใหญ่เป็นระดับปริญญาตรี รายละเอียดดังปรากฏตามตารางที่ 1.9
ตารางที่ 1.9 สถิติจานวนบุคลากรของบริษัทประกันวินาศภัยจาแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา ปี 255913
หน่วย: คน
วุฒิการศึกษา
เพศ
รวม
สูงกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ต่ากว่าปริญญาตรี
ชาย
1,067
9,605
2,480
13,152
หญิง
1,453
14,079
2,516
18,048
รวม
2,520
23,684
4,996
31,200

บุคลากรธุรกิจประกันวินาศภัย ในปี 2559 เป็นเพศชาย 13,152 คน เพศหญิง 18,048 คน รวม 31,200 คน
ทั้งนี้จานวนดังกล่าวยังไม่รวมถึงบุคคลภายนอกที่ไม่ได้สังกัดบริษัทประกันวินาศภัย เช่น ผู้สารวจภัย ผู้ประเมินวินาศภัย
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นต้น
ในส่วนของคนกลางประกันวินาศภัย ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัยนัน้
นายหน้าประกันวินาศภัยยังแบ่งออกได้เป็นเป็น 2 ประเภท คือ นายหน้าประกันวินาศภัยบุคคลธรรมดา และนายหน้า
ประกันวินาศภัยนิติบุคคล ปรากฏว่าจานวนคนกลางประกันวินาศภัยส่ วนใหญ่เป็นนายหน้าประเภทบุคคลธรรมดา
อีกทั้งยังมีจานวนมากกว่าตัวแทนประกันวินาศภัยอย่างเห็นได้ชัด ดังปรากฏตามตารางที่ 1.10

13 ดูเพิ่มเติม http://www.oic.or.th/th/industry/statistic/data/38/2
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ตารางที่ 1.10 สถิติจานวนตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย14

ปี

ตัวแทนประกันวินาศภัย

นายหน้าประกันวินาศภัย
(บุคคลธรรมดา)

2555
2556
2557
2558
2559

26,097
24,515
21,357
20,797
20,216

81,815
86,612
97,674
108,809
121,617

หน่วย: คน/บริษัท
นายหน้าประกันวินาศภัย
(นิติบุคคล)
โดยตรง
โดยตรง ธนาคาร
และต่อ
402
1
43
397
42
389
41
401
41
417
42

จากตารางที่ 1.10 ที่เป็นข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2555-2559) จะเห็นได้ว่าจานวนตัวแทนประกันวินาศภัย
ลดลงทุกปี ขณะที่จานวนนายหน้าประกันวินาศภัยบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลมีจานวนสูงขึ้น และในปี 2559 นายหน้า
ประกันภัยที่เป็นบุคคลธรรมดามีจานวนสูงถึง 121,617 คน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.77 เมื่อเทียบกับปีก่อน

5. ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ของธุรกิจประกันวินาศภัย
การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ
ประกันวินาศภัย ดังนั้นในการศึกษาถึงสถานการณ์ของธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย รวมถึงการคาดการณ์
ธุรกิจประกันวินาศภัยในอนาคต จาเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงสภาพเศรษฐกิจ เพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อธุรกิจประกันวินาศภัย
5.1 ภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย (2560, น. 20) สรุปภาวะเศรษฐกิจใน
ประเทศไทยในปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 3.2 ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2558 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.9 โดยมีปัจจัยหลักมาจาก
หลายเรื่อง เช่ น การบริโภคภาคเอกชนที่ ขยายตั ว สู งขึ้น จากรายได้ เกษตรกรที่ ป รับ ตั ว ดี ขึ้น และการใช้ ม าตรการ
ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ การใช้จ่ายภาครัฐจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการส่งออกสินค้าและบริการ
ที่มีการปรับตัวดีขึ้นจากราคาสินค้าส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก เป็นต้น และเศรษฐกิจในปี
2560 ยังคงปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก
1) การขยายตัวของภาคการส่งออกที่เริ่มปรับตัวเป็นบวกหลังจากหดตัวติดลบต่อเนื่องมา 3 ปี จากการ
ปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ารายสาคัญ และการเพิ่มขึ้นของราคาสิ นค้าสาคัญในตลาดโลก ซึ่งจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนให้การผลิตภาคอุตสาหกรรม และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวตามไปด้วย

14

ดูเพิ่มเติม http://www.oic.or.th/th/industry/statistic/data/44/2
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันวินาศภัย

2) การฟื้นตัวและการขยายตัวของการผลิตภาคการเกษตรซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของ
การบริโภคภาคครัวเรือน
3) การลงทุนภาครัฐที่ยังอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่อง
4) การท่องเที่ยวที่จะกลับมาขยายตัวดีขึ้นหลังจากที่ชะลอตัวลงจากการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ
อย่างจริงจังของภาครัฐ
ในปี 2560 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยยังมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดี มีอัตราการเติบโตที่ดีขึ้น (ดูตารางที่
1.11) จากข้อมูลในปี 2558 และ ปี 2559 อัตราเงินเฟ้อขยายตัวอย่างช้าๆ ตามแนวโน้มการฟื้นตัวของราคาน้ามันและ
การฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศ เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลง ในขณะที่การจ้างงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามการฟื้นตัว
ของการผลิตภาคการเกษตร และดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงเกินดุลในเกณฑ์สูง อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังมีปัจจัยเสี่ยง
จากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ และการเงินของโลกจาก 1) ทิศทางและแนวนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่น หรือเกาหลีเหนือ ในเรื่องสงครามอาวุธนิวเคลียร์ 2) ปัญหาเรื่องการเมืองและความอ่อนแอของสถาบันการเงินใน
ยุโรป 3) แนวโน้มราคาน้ามันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น และ 4) ปัญหาในภาคการเงินและภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน
ตารางที่ 1.11 อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ปี 2558-256015
รายการ

2558

2559

หน่วย: ร้อยละ
2560

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

2.8

3.2

3.8

การบริโภคภาคเอกชน

2.1

3.1

3.3

การลงทุนภาคเอกชน

-2.0

0.4

2.3

การอุปโภคภาครัฐ

2.2

1.7

2.1

การลงทุนภาครัฐ

29.8

9.9

5.0

การส่งออกสินค้าและบริการ

0.2

2.1

5.9

การนาเข้าสินค้าและบริการ

-0.4

-1.4

6.5

มูลค่าการส่งออกสินค้า

-5.6

0.1

8.0

มูลค่าการนาเข้าสินค้า

-10.6

-5.1

14.0

-0.9

0.2

0.7

อัตราเงินเฟ้อ
หมายเหตุ: รายงานนโยบายการเงิน ธันวาคม ปี 2560

15

ดูเพิ่มเติม https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/MonetPolicyComittee/MPR/Pages/default.aspx
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การขยายตัววของเศรษฐกิ
ของเศรษฐกิจจไทยมี
ไทยมีผผลท
ลทาให้
าให้ธธุรุรกิกิจจประกั
ประกันนวิวินนาศภั
าศภัยยเจริ
เจริญ
ญเติ
เติบบโตตาม
โตตาม โดยอั
โดยอัตตราการเจริ
ราการเจริญ
ญเติ
เติบบโตของ
โตของ
การขยายตั
ประกันนวิวินนาศภั
าศภัยยจะใกล้
จะใกล้เเคีคียยงกั
งกับบอัอัตตราการขยายตั
ราการขยายตัววทางเศรษฐกิ
ทางเศรษฐกิจจ และสิ
าคัญ
ญคืคืออ มูมูลลค่ค่าาการน
การนาเข้
ธุธุรรกิกิจจประกั
และสิ่่งงทีที่่สสาคั
าเข้าาและส่
และส่งงออก
ออก
จะมี
ผ
ลต่
อ
การประกั
น
ภั
ย
ทางทะเลและขนส่
ง
อย่
า
งมี
น
ย
ั
ส
าคั
ญ
จะมีผลต่อการประกันภัยทางทะเลและขนส่งอย่างมีนัยสาคัญ
5.2 สถานการณ์
สถานการณ์ขของธุ
องธุรรกิกิจจประกั
ประกันนวิวินนาศภั
าศภัยยไทยในปั
ไทยในปัจจจุจุบบันัน
5.2
โดยภาพรวมแล้ววธุธุรรกิกิจจประกั
ประกันนวิวินนาศภั
าศภัยยไทยในปั
ไทยในปัจจจุจุบบันันเติ
เติบบโตขึ
ากการเปลี่่ยยนแปลงของปั
นแปลงของปัจจจัจัยย
โดยภาพรวมแล้
โตขึ้้นน ดัดังงจะเห็
จะเห็นนได้
ได้ จจากการเปลี
าคัญ
ญคืคืออ
สสาคั
1) เบี
เบี้ย้ยประกั
ประกันนภัภัยยรัรับบโดยตรง
โดยตรง
1)
2) อัอัตตราส่
ราส่ววนค่
นค่าาสิสินนไหมทดแทนหรื
ไหมทดแทนหรือออัอัตตราส่
ราส่ววนค่
นค่าาเสี
เสียยหาย
หาย
2)
3) อัอัตตราส่
ราส่ววนรวมค่
นรวมค่าาสิสินนไหมทดแทนและค่
ไหมทดแทนและค่าาใช้
ใช้จจ่า่ายด
ยดาเนิ
าเนินนงาน
งาน
3)
4) อัอัตตราส่
ราส่ววนการรั
นการรับบเสี
เสี่ย่ยงภั
งภัยยเองของเบี
เองของเบี้ย้ยประกั
ประกันนภัภัยยรัรับบโดยตรง
โดยตรง
4)
5) รายได้
รายได้จจากการลงทุ
ากการลงทุนนสุสุททธิธิแและอั
ละอัตตราผลตอบแทนจากการลงทุ
ราผลตอบแทนจากการลงทุนน
5)
รายละเอียยดมี
ดมีดดังังนีนี้้
รายละเอี
1) เบี
เบี้้ยยประกั
ประกันนภัภัยยรัรับบโดยตรง
โดยตรง ธุธุรรกิกิจจประกั
ประกันนวิวินนาศภั
าศภัยย ปีปี 2559
2559 มีมีเเบีบี้้ยยประกั
ประกันนภัภัยยรัรับบโดยตรง
โดยตรง รวมทั
รวมทั้้งงสิสิ้้นน
1)
211,813 ล้ล้าานบาท
นบาท ขยายตั
ขยายตัววจากปี
จากปีกก่อ่อนหน้
นหน้าาในอั
ในอัตตราร้
ราร้ออยละ
ยละ 1.23
1.23 และมี
และมีกการเจริ
ารเจริญ
ญเติ
เติบบโตสอดคล้
โตสอดคล้อองกั
งกับบการเปลี
การเปลี่ย่ยนแปลง
นแปลง
211,813
(GDP) ของประเทศ
ของประเทศ ดัดังงปรากฏตามภาพที
ปรากฏตามภาพที่่ 1.4
1.4
จีจีดดีพีพีี (GDP)

ภาพที่ 1.4 มูลค่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง ปี 2545–2559
ภาพที่ 1.4 มูลค่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง ปี 2545–2559

ที่มา: สานักงานอัตราเบีย้ ประกันวินาศภัย
ที่มา: สานักงานอัตราเบีย้ ประกันวินาศภัย

2555 ถืถืออว่ว่าาปีปีทที่มี่มีีกการเจริ
ารเจริญ
ญเติ
เติบบโตของเบี
โตของเบี้้ยยประกั
ประกันนวิวินนาศภั
าศภัยยรัรับบโดยตรงสู
เป็นนผลมาจากการที
ผลมาจากการที่่ปประเทศ
ระเทศ
ปีปี 2555
โดยตรงสูงงสุสุดด ซึซึ่ง่งเป็
ไทยประสบกับบมหาอุ
มหาอุททกภั
กภัยย ในปี
ในปี 2554
2554 ส่ส่งงผลให้
ผลให้ใในปี
นปีตต่่ออมาประชาชนทุ
มาประชาชนทุกกภาคส่
ภาคส่ววนให้
นให้คความสนใจที
วามสนใจที่จ่จะท
ะทาประกั
าประกันนวิวินนาศภั
าศภัยย
ไทยประสบกั
เพิ่ม่มขึขึ้น้น กอปรกั
กอปรกับบอัอัตตราเบี
ราเบี้ย้ยประกั
ประกันนภัภัยยได้
ได้ปปรัรับบตัตัววสูสูงงขึขึ้้นน โดยเฉพาะอั
โดยเฉพาะอัตตราเบี
ราเบี้ย้ยประกั
ประกันนภัภัยยสสาหรั
าหรับบการประกั
การประกันนภัภัยยทรั
ทรัพพย์ย์สสินิน
เพิ
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ตว.2-1ห้าA/W-2
A/W-2
pum
31/01/62
มน�ำไปใช้ใpum
นการแสวงหาก�
ำไรทางการค้า
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันวินาศภัย

สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือจีดีพี (Insurance Penetration)
ในปี 2559 อยู่ ที่ ร้อ ยละ 1.47 ลดลงจากปี ก่ อนหน้ า เล็ กน้ อ ย ในขณะที่ จ านวนเบี้ ย ประกั น ภั ย รับ โดยตรงต่ อ คน
(Insurance Density) เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จากจานวน 3,112 บาท เปลี่ยนเป็น 3,140 บาท ในปี 2559 คิดเป็นการ
เติบโตร้อยละ 1.2 ดังปรากฏตามภาพที่ 1.5
209,244 ลบ.
203,078 ลบ.
179,480 ลบ.
เติบโต
13.2 %

เติบโต
28.0 %

2555

2556

205,368 ลบ.
เติบโต
1.1 %

เติบโต
1.9 %

2557

2558

211,813 ลบ.
เติบโต
1.2 %

2559

ร้อยละการขยายตัวของเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรง (%)

28

13.2

1.1

1.9

1.2

ร้อยละการขยายตัวของจีดพี ที แี่ ท้จริง (%)

7.3

2.8

0.9

2.9

3.2

สัดส่วนเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงต่อจีดพี ี (%)

1.45

1.57

1.56

1.53

1.47

เบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงต่อคน (บาท/คน)

2,699

3,042

3,065

3,112

3,140

185,848

193,561

197,062

203,356

212,892

รายได้ประชากรต่อคน (บาท/คน)

ภาพที่ 1.5 อัตราการขยายตัวของภาคธุรกิจประกันวินาศภัย ปี 2555–2559
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และธนาคารแห่งประเทศไทย

จากข้ อ มู ล ย้ อ นหลั ง 5 ปี จ านวนเบี้ ย ประกั น ภั ย ต่ อ คนมี จ านวนเพิ่ ม ขึ้น ทุ กปี สอดคล้ อ งกั บ รายได้
ประชากรต่อหัวที่เพิ่มขึ้นด้วย
เมื่อเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงในปี 2559 กับปี 2558 พบว่าการประกันภัยรถยนต์ และการ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีอัตราการเติบโตร้อยละ 1.57 และร้อยละ 1.38 ตามลาดับ ส่วนการประกันอัคคีภัย และการ
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.36 และร้อยละ 1.43 ตามลาดับ ดังปรากฏตามตารางที่ 1.12

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ห้ามน�ำไปใช้ในการแสวงหาก�ำไรทางการค้า
��2.indd 34

ตว.2-1 A/W-2 pum 31/01/62
4/10/2563 BE 3:52 PM

สถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

1-27

ตารางที่ 1.12 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (Direct Premiums) ปี 2558 และปี 2559
หน่วย: พันบาท
ประเภทการประกันภัย
รถยนต์
อัคคีภยั
ทะเลและขนส่ง
เบ็ดเตล็ด
ความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
อุบัติเหตุสว่ นบุคคล
สุขภาพ
อากาศยาน พืชผล และอืน่ ๆ
รวมทุกประเภท

มูลค่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวม
ปี 2558

ปี 2559

120,305

122,188

สัดส่วนการเพิ่ม/ลด
(%YoY)
1..57

10,480
5,344
73,114
25,680
2,013
25,154
7,563
12,704
209,244

10,233
5,268
74,124
23,832
2,264
26,806
7,682
13,540
211,813

-2.36
-1.43
1.38
-7.20
12.48
6.57
1.57
6.58
1.23

ที่มา: สมาคมประกันวินาศภัยไทย (2560, น. 22)

จากสถิติเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง เปรียบเทียบปี 2558 กับปี 2559 การประกัน ภัยทรัพ ย์สิน (การ
ประกันอัคคีภัย และการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงลดลง ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการ
แข่งขันทางด้านราคาส่งผลให้เบี้ยประกันภัยลดลงตามกัน ส่วนการประกันวินาศภัยที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงคือ
การประกันภัยอุบัติเหตุ สาเหตุอาจเนื่องจากการประกันภัยดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกากับดูแล และ
ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยที่ส่งเสริมการประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ในหลายๆ รูปแบบ รวมถึงการประกัน
วินาศภั ยอื่น ๆ ที่ เติบ โตสูงสุด ซึ่งการประกันภัย ดังกล่ าวรวมถึงการประกัน ภัยข้าวนาปี ที่ เป็น การประกัน ภัยตาม
โครงการของรัฐบาล โดยปี 2559 ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงกว่า 2,700 ล้านบาท
เมือ่ เปรียบเทียบสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงในแต่ละประเภทของธุรกิจประกันวินาศภัยพบว่าในปี
2559 มี ความใกล้เคียงกับ ปี 2558 โดยการประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจมี สัดส่ วนมากที่ สุด อยู่ ที่ร้อยละ 49.81
เพิ่มขึ้นจากปี 2558 มาเล็กน้อย รองลงมา คือ การประกันภัยอุบัติเหตุส่ วนบุคคล อยู่ที่ร้อยละ 12.66 การประกัน
ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ร้อยละ 11.25 การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ร้อยละ 7.87 การประกันอัคคีภัย ร้อยละ
4.83 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 13.58 ประกอบด้วย การประกันภัยสุขภาพ การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การ
ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และอื่นๆ ดังปรากฏตามภาพที่ 1.6

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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คู่มคู่มือปฏิ
ือปฏิบบัติงัตานส
ิงานสาหรั
าหรับบตัวตัแทนประกั
วแทนประกันนวินวินาศภั
าศภัยย

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 0.96%

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 1.07%

ควาามเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
12.27 %

ควาามเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
11.25 %

รถยนต์ (ภาคบังคับ) 7.76%
สินค้า 2.34%

รถยนต์ (ภาคบังคับ) 7.87%
สินค้า 2.29%

ตัวเรือ 0.21%

ตัวเรือ 0.20%

ภาพที
ภาพที่ 1.6
่ 1.6สัสัดดส่ส่ววนเบี
นเบี้ย้ยประกั
ประกันนภัภัยยรับรับโดยตรงของธุ
โดยตรงของธุรกิรกิจจประกั
ประกันนวิวินนาศภั
าศภัยย(Portfolio
(PortfolioMix)
Mix)
ปีปี2558
2558และปี
และปี2559
2559

ทีที่ม่มา:า:สานั
สานักงานคณะกรรมการก
กงานคณะกรรมการกากัากับบและส่
และส่งเสริ
งเสริมการประกอบธุ
มการประกอบธุรกิรจกิประกั
จประกันนภัภัยย(คปภ.)
(คปภ.)

สัสัดดส่ส่ววนเบี
นเบี้ย้ยประกั
ประกันนภัภัยยทีที่ม่มีโอกาสโตขึ
ีโอกาสโตขึ้น้นและเปลี
และเปลี่ย่ยนแปลงอย่
นแปลงอย่าางมีงมีนนัยัยสสาคัาคัญญคืคืออการประกั
การประกันนภัภัยยเบ็เบ็ดดเตล็
เตล็ดด
ทีที่ร่รวมทั
วมทั้งการประกั
้งการประกันนภัภัยยอุอุบบัตัติเหตุ
ิเหตุแและสุ
ละสุขขภาพ
ภาพการประกั
การประกันนภัภัยยความรั
ความรับบผิผิดดและการประกั
และการประกันนภัภัยยพืพืชชผลผล
โดยรวมเบี
โดยรวมเบี้ ย้ ยประกั
ประกันนภัภัยยรัรับบโดยตรงรวมทุ
โดยตรงรวมทุกกประเภทการประกั
ประเภทการประกันนวิวินนาศภั
าศภัยยตัตั้ง้งแต่แต่ปปี 2555-2559
ี 2555-2559มีมีกการาร
เติเติบบโตเพิ
โตเพิ่ม่มขึขึ้น้นอย่อย่าางต่งต่ออเนืเนื่อ่องงโดยในปี
โดยในปี2559
2559มีมีเบีเบี้ย้ยประกั
ประกันนภัภัยยรัรับบโดยตรงรวมทั
โดยตรงรวมทั้งสิ้งสิ้น้น211,813
211,813ล้ล้าานบาท
นบาทคิคิดดเป็เป็นนอัอัตตราการ
ราการ
เติเติบบโตร้
โตร้ออยละ
ยละ1.23
1.23โดยหากพิ
โดยหากพิจจารณาแต่
ารณาแต่ลละประเภทการประกั
ะประเภทการประกันนวิวินนาศภั
าศภัยยพบว่
พบว่าาการประกั
การประกันนอัอัคคคีคีภภัยัยมีมีรรับับประกั
ประกันนภัภัยย
โดยตรงซึ
โดยตรงซึ่งมี่งมีแแนวโน้
นวโน้มมลดลงตั
ลดลงตั้งแต่
้งแต่ปปี 2557
ี 2557ขณะที
ขณะที่ก่การประกั
ารประกันนภัภัยยเบ็เบ็ดดเตล็
เตล็ดดกลักลับบมีมีแแนวโน้
นวโน้มมเติเติบบโตอย่
โตอย่าางต่งต่ออเนืเนื่อ่องงส่ส่ววนการ
นการ
ประกั
ประกันนภัภัยยรถยนต์
รถยนต์มมีแีแนวโน้
นวโน้มมทีที่เติ่เติบบโตด้
โตด้ววยอัยอัตตราที
ราที่ล่ลดลง
ดลงดัดังปรากฏตามภาพที
งปรากฏตามภาพที่ 1.7
่ 1.7
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ภาพที่ 1.7 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (Direct Premiums) ปี 2555-2559
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ในด้านการประกันอัคคีภัยพบว่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงนับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา มีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็น ผลมาจากการที่ผู้เอาประกัน ภัยเปลี่ยนรูปแบบการประกันภัยจากการประกันอัคคีภั ยที่
คุ้มครองภัยตามที่ระบุไว้ มาเป็นการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินที่คุ้มครองภัยได้มากกว่า จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทาให้
เบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดประเภทการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
หากพิจารณาถึงจานวนกรมธรรม์ประกันภัยตั้งแต่ปี 2555-2559 พบว่า มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2559 มีจานวนประมาณ 55.75 ล้านกรมธรรม์ เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 1.90 ในขณะที่เบี้ยประกันภัย
เฉลี่ยต่อกรมธรรม์ประกันภัย ลดลงเล็กน้อยจาก 3,825 บาท ในปี 2558 เป็น 3,800 บาท ในปี 2559 ดังปรากฏตาม
ภาพที่ 1.8

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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คู่มือปฏิบัติงานสาหรับตัวแทนประกันวินาศภัย

3,901
3,825
3,751

3,800

3,760

ภาพที่ 1.8 จานวนกรมธรรม์ประกันภัย และเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยต่อกรมธรรม์ประกันภัย
(Number of Policy and Average Direct Premium per Policy) ปี 2555–2559
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

จานวนกรมธรรม์ประกันภัยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความตระหนักและเห็น
ความสาคัญของการประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยต่อกรมธรรม์ประกันภัยจะมีแนวโน้มลดลง
ก็ตาม
หากพิจารณาเบี้ยประกันภัยรับโดยเฉลี่ยระหว่างปี 2555-2559 แยกเป็นรายการที่สาคัญ พบว่า การ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ มีเบี้ยประกันภัยรับโดยเฉลี่ยสูงสุด โดยในปี 2559 มีเบี้ยประกันภัยรับโดยเฉลี่ยเท่ากับ
12,231 บาท รองมาคือ การประกันภัยการขนส่งสินค้า และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยต่อ
กรมธรรม์ประกันภัย เท่ากับ 5,912 และ 5,472 บาท ตามลาดับ ซึ่งการประกันภัยทั้ง 3 ประเภทมีเบี้ยประกันภัยรับ
โดยเฉลี่ยสูงกว่าการประกันภัยในภาพรวมซึ่งเท่ากับ 3,800 บาทต่อกรมธรรม์ประกันภัย ดังปรากฏตามภาพที่ 1.9
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ภาพที่ 1.9 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงเฉลี่ยต่อกรมธรรม์ประกันภัย (Average Direct Premium per Policy)
ปี 2555–2559
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงเฉลี่ยต่อกรมธรรม์ประกันภัยในช่วง ปี 2555–2559 ค่อนข้างคงที่ และ
น่าจะมีแนวโน้มลดลงในอนาคต ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการเกิดขึ้นของกรมธรรม์ประกันวินาศภัยแบบรายย่อยเพิ่ มขึ้น
เช่น การประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย (ประเภท 2+ หรือประเภท 3+) หรือการประกันภัยอุบัติเหตุแบบ
รายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) เป็นต้น
2) อัต ราส่ วนค่า สิ น ไหมทดแทน หรืออั ต ราส่ วนค่ า เสี ยหาย (Loss Ratio)16 จากเหตุ การณ์ ม หาอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยปี 2554 ส่งผลให้อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน หรืออัตราส่วนค่าเสียหายใน
ธุรกิจประกันวินาศภัยของไทยปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะการประกันอัคคีภัย การประกันภัยสินค้าและการขนส่ง รวมถึง
ความเสี่ยงภัยทุกชนิดที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่าในช่วงปกติ ทาให้อัตราค่าสินไหมทดแทนในภาพรวมสูงถึงร้อยละ 176.41
ขณะที่อัตราค่าสินไหมทดแทน ในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 55.26 และในปี 2558 มีอัตราค่าสินไหมทดแทนอยู่ที่ร้อยละ
52.72 ดังปรากฏตามภาพที่ 1.10

อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน หรืออัตราส่วนค่าเสียหาย (Loss Ratio) คานวณจาก อัตราส่วนระหว่างค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วกับเบี้ย
ประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ หรือ (incurred loss ÷ earned premium income)
16

หน่วย: ร้อยละ
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ภาพที่ 1.10 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน หรืออัตราส่วนค่าเสียหาย (Loss Ratio) ปี 2553–2559
ภาพที่ 1.10 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน หรืออัตราส่วนค่าเสียหาย (Loss Ratio) ปี 2553–2559

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ปัจจุบันอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งปัจจัยหลักมาจากการที่ประกันภัยรถยนต์
ปัจจุบันอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งปัจจัยหลักมาจากการที่ประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจมีการแข่งขันด้านราคาสูงขึ้น ในขณะที่การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับมีการเพิ่มวงเงินความคุ้มครองทั้ง
ภาคสมัครใจมีการแข่งขันด้านราคาสูงขึ้น ในขณะที่การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับมีการเพิ่มวงเงินความคุ้มครองทั้ง
ในกรณีการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร และค่ารักษาพยาบาล ในส่วนของการประกันสุขภาพมีอัตรา
ในกรณีการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร และค่ารักษาพยาบาล ในส่วนของการประกันสุขภาพมีอัตรา
ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันที่เพิ่มขึ้นสูงมาก ส่วนการประกันภัยอัคคีภัย
ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันที่เพิ่มขึ้นสูงมาก ส่วนการประกันภัยอัคคีภัย
และการประกัน ความเสี่ ย งภัย ทรัพ ย์ สิน ยั งคงเป็ น การประกัน วิน าศภัย ที่ มี อัต ราค่าสิ น ไหมทดแทนที่ ค่อนข้า งต่ า
และการประกัน ความเสี่ ย งภัย ทรัพ ย์ สิน ยั งคงเป็ น การประกัน วิน าศภัย ที่ มี อัต ราค่าสิ น ไหมทดแทนที่ ค่อนข้า งต่ า
เนื่องจากการประกันวินาศภัยดังกล่าวมีความถี่ในการเกิดความเสียหายน้อย แต่ถ้าหากมีภัยที่มีขนาดเป็นภัยพิบัติ
เนื่องจากการประกันวินาศภัยดังกล่าวมีความถี่ในการเกิดความเสียหายน้อย แต่ถ้าหากมีภัยที่มีขนาดเป็นภัยพิบัติ
เกิดขึ้น จะทาให้อัตราค่าสินไหมทดแทนสูงมาก ดังที่ เคยเกิดขึ้นกับกรณีของมหาอุทกภัย ในปี 2554 ของประเทศไทย
เกิดขึ้น จะทาให้อัตราค่าสินไหมทดแทนสูงมาก ดังที่ เคยเกิดขึ้นกับกรณีของมหาอุทกภัย ในปี 2554 ของประเทศไทย
ตามที่กล่าวแล้วในข้างต้น
ตามที่กล่าวแล้วในข้างต้น
3) อัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายดาเนินงาน อัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและ
3) อัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายดาเนินงาน อัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายดาเนิน งาน (Combined Loss and Expense Ratio) ของธุรกิจประกันวินาศภัยระหว่างปี 2556–2559
ค่าใช้จ่ายดาเนิน งาน (Combined Loss and Expense Ratio) ของธุรกิจประกันวินาศภัยระหว่างปี 2556–2559
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 95.81 จากเดิมร้อยละ 92.94 ในปีก่อ นหน้า ซึ่งสะท้อนถึง
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 95.81 จากเดิมร้อยละ 92.94 ในปีก่อ นหน้า ซึ่งสะท้อนถึง
ต้นทุนในการดาเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัยไทยที่เพิ่มสูงขึ้น ดังปรากฏตามภาพที่ 1.11
ต้นทุนในการดาเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัยไทยที่เพิ่มสูงขึ้น ดังปรากฏตามภาพที่ 1.11
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ภาพที่ 1.11 อัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (Combined Ratio) ปี 2555-255917
ที่มา: รายงานผลการดาเนินงาน สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

โดยทั่วไปอัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายดาเนินงานของบริษัทประกันภัย ไม่ควรเกินร้อยละ
95 เพื่อให้บริษัทยังคงมีกาไรจากการรับประกันภัยประมาณร้อยละ 5 ถ้าหากอัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน เกินร้อยละ 100 ถือว่าบริษัทขาดทุนจากการรับประกันภัย รวมทั้งการประกันวินาศภัยที่มีอัตรา
ค่าสินไหมทดแทนที่ต่า แต่เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานแล้วปรากฏว่าอัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานมีจานวนสูง แสดงว่าการประกันวินาศภัยดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานสูงมาก การจะ
ควบคุมในเรื่องดังกล่าวจึงต้องพัฒนาและปรับปรุงค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานให้ลดลง
4) อัตราส่วนการรับเสี่ยงภัยเองของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง อัตราส่วนการรับเสี่ยงภัยเองของเบี้ย
ประกันภัยรับโดยตรง ของธุรกิจประกันวินาศภัย ปี 2559 อยู่ที่ร้ อยละ 74.62 ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ร้อยละ
74.63 โดยการประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
มีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ในขณะที่การประกันอัคคีภัย การประกันภัยตัวเรือ และการประกันภัยรถยนต์ภาค
สมัครใจมีอัตราส่วนการรับเสี่ยงภัยเองของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงลดลง ดังปรากฏตามภาพที่ 1.12
17

ปี พ.ศ. 2558-2559 คปภ. ปรับปรุงวิธีการลงบัญชีใหม่ทาให้ไม่มีขอ้ มูลแยกรายประเภทธุรกิจ
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ภาพที่ 1.12 อัตราส่วนการรับเสี่ยงภัยเองของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (Retention Premium
of All Direct Insurance) ปี 2555-2559
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ส่วนการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับมีอัตราส่วนการรับเสี่ยงภัยเองของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงสูงสุด
อยู่ที่ร้อยละ 94.20 รองลงมาคือ การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ร้อยละ 88.48 การประกันภัยอัคคีภัย ร้อยละ
69.34 การประกัน ภัยการขนส่งสิน ค้าทางทะเล ร้อยละ 60.84 การประกันภัยเบ็ ดเตล็ด ร้อยละ 52.39 และการ
ประกันภัยตัวเรือ ร้อยละ 23.95
5) รายได้จากการลงทุนสุทธิและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Net investment Income and
Return on Investment) รายได้ จากการลงทุ นสุ ทธิของธุรกิจประกันวิน าศภัยเพิ่ มขึ้น ทุ กปี ตั้ งแต่ ปี 2555–2558
หากแต่ปรับตัวลดลงในปี 2559 ซึ่งเท่ากับ 7,261 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.62 เมื่อเทียบกับปี 2558 ในขณะที่
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2555–2559 โดยในปี 2559 มีอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 2.37 ลดลงจากปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.50 ดังปรากฏตามภาพที่ 1.13
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ภาพที่ 1.13 รายได้จากการลงทุนสุทธิและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ปี 2555-2559
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

เนื่ องจากปั จ จุ บั น รายได้ ที่ เป็ น ผลกาไรจากการรับ ประกัน ภั ย ของบริษั ท ประกัน วิ น าศภัย มี อัต ราที่ ล ดลง
เนื่องจากการแข่งขันด้านราคาและรายจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้น แต่โดยหลักการของการมีผลประกอบการที่ดีที่
จะทาให้ธุรกิจสามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ คือต้องมีกาไรหรือผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทประกันวินาศภัย
ต้องเป็นบวก
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เรื่องที่ 1.2
แนวโน้มในอนาคตของธุรกิจประกันวินาศภัย โอกาสและ
ความท้าทายสาหรับอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย
การประกันวินาศภัยมีความสาคัญอย่างยิ่งในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อเกิดความเสียหายแก่ชีวิต
ร่างกาย ทรัพย์สินและความรับผิดต่างๆ ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงให้กับระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยภาพรวมธุรกิจประกัน วิน าศภัย ไทยยั งคงรักษาอั ตราการขยายตัว ได้ อย่างต่ อเนื่ อ ง ระบบ
ประกันภัยก็ยังคงเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจของประเทศได้ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะได้รับ
ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจของโลกที่ชะลอตัวลง หรือผลกระทบจากวิกฤตทางด้านการเงิน (ซับไพรม์) ในปี 25502551 รวมถึงผลกระทบที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปี 2554 สาหรับในปี 2560
คาดว่าภาคธุรกิจการประกัน วิน าศภัยจะเติบ โตอัต ราเฉลี่ ยร้อยละ 1.4-1.8 มี สัดส่ วนเบี้ ยประกัน ภัยต่อผลิ ตภั ณ ฑ์
มวลรวมในประเทศร้อยละ 1.41-1.42 ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัยของประชากรไทย (Insurance Density) มีค่า
เท่ากับ 3,174-3,184 บาท โดยยังมีมูลค่าน้อยกว่าเพื่อนบ้านในอาเซียนอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย
ดังนั้น ภาครัฐและภาคธุรกิจประกันวินาศภัยจะต้องร่วมมือและเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงความสาคัญ ความจาเป็นและประโยชน์ของการประกันภัย รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนให้มี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีและเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ในอนาคต

1. แนวโน้มในอนาคตของธุรกิจประกันวินาศภัย
ธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เมื่ อพิจารณาจากปัจจัยที่สาคัญ
ดังนี้
1.1 การเปิดเสรีทางด้านการประกันภัย เป็นปัจจัยหนึ่งในการผลักดันธุรกิจประกันวินาศภัยให้เติบโต โดย
การเปิดเสรีสาขาประกันภัยตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) รวมทั้ง
การพัฒนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่รวดเร็วจากทั่วโลก ทาให้ช่วงระยะเวลาต่อไปในอนาคต
ของธุรกิจประกันวินาศภัยไทยต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รวมถึงมีคู่แข่งหน้าใหม่ ๆ จาก
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ จึงอาจจะเป็นทั้งการสร้างโอกาสของธุรกิจประกันวินาศภัย และอาจจะเป็น อุปสรรค
ในการเจริญเติบโตเนื่องจากมีคู่แข่งที่เพิ่มขึ้นด้วย
1.2 บริษั ท ออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์ ป ระกั นวินาศภัยใหม่ ๆ ให้ ส อดคล้ องกับ ความต้องการของประชาชน
เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สภาพความเสี่ยงของประชาชน
เพิ่ ม ขึ้น ไม่ ว่า จะเป็ น ภัย ธรรมชาติ ที่ มี ความถี่และรุน แรงมากขึ้น ก่อให้ เกิด ความเสีย หายแก่ชี วิต และทรัพ ย์ สิ น ใน
วงกว้าง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยใหม่ ๆ ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน จะช่วยทาให้
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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เบี้ยประกันภัยรับ โดยตรง จานวนกรมธรรม์ประกันภัย และจานวนเงินเอาประกันภั ยสูงขึ้น ในขณะเดียวกันธุรกิจ
ประกันวินาศภัยก็จะต้องหลีกเลี่ยงการแข่งขันทางด้านราคาเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของผลิตภัณฑ์ประกันภัย
นั้นๆ อีกด้วย
1.3 ประชาชนมีความต้องการผลิตภัณฑ์ประกันภัยจากความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สภาพความเสี่ยงของประชาชนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกลุ่มชนชั้นกลาง (Middle Class) มีความต้องการผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย เพื่อใช้เป็นหลักประกันความ
มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินตามสภาพความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งผลิตภัณ ฑ์ประกันภัยจะเป็นทางเลือกสาคัญในการบริหาร
ความเสี่ยงของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติที่มีความถี่และรุนแรงมากขึ้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สินในวงกว้าง การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประกอบกับระดับความรู้และระดับรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชน ส่งผลให้
ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มชนชั้นกลางที่มี ความต้องการผลิตภัณ ฑ์ป ระกันภัยที่ หลากหลาย เพื่ อใช้เป็ น
หลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินตามสภาพความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ประกันภัยจะเป็นทางเลือกสาคัญ
ในการบริหารความเสี่ยงของประชาชน
1.4 การโฆษณาประชาสัมพันธ์และการพัฒนาช่องทางการจาหน่าย บริษัทประกันวินาศภัยยังมีการแข่งขัน
ในระดับ ของการสร้างคุณ ค่าของแบรนด์กันอย่างต่อเนื่องจากการโฆษณาประชาสัมพัน ธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะ
ปัจจุบันที่ปฏิวัติรูปแบบการสื่อสารการตลาดรูปแบบดั้งเดิมเป็นการใช้สื่อออนไลน์ในการเข้าถึงประชาชน ทาให้ภาค
ธุรกิจประกันวินาศภัยสามารถขยายตลาดเข้าถึงประชาชนทุก ๆ กลุ่มได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนา
ช่องทางจาหน่าย ที่หลากหลายให้เหมาะสมทั้งการขายผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน การเก็บข้อมูลรูปแบบการใช้
ชีวิตของผู้บริโภค เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้เ ข้าถึงความต้องการและตอบโจทย์ของผู้บริโภคได้ในระดับบุคคลมากยิ่งขึ้น
อีกด้วย
1.5 การขยายตัวของสังคมเมือง (Urbanization) จากการขยายตัวของเศรษฐกิจก่อให้เกิดการขยายตัว
ของสังคมเมืองและการจ้างงานในสังคมเมือง ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทมาสู่เมืองมากขึ้ น ในทาง
กลับกันการเพิ่มขึ้นของประชากรในเขตเมือง ส่งผลให้เกิดแหล่งรวมความต้องการสินค้าและบริการ นอกจากนี้การ
ขยายตัวของสังคมเมืองยังคงทาให้เกิดการจ้างงานมากขึ้นและการลงทุนทางด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน (Infrastructure) ที่
สาคัญของประเทศหรือโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (Mega Project) ต่างๆ จากภาครัฐก็ช่วยทาให้ธุรกิจประกันวินาศภัย
ได้รับอานิสงส์จากขยายตัวจากภาคการลงทุนจากทางภาครัฐอีกทางหนึ่งด้วย
1.6 การส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ ภาครัฐ ยั งคงเดิ น หน้ า เสริม สร้า งความมั่ น คงทางด้ า นการ
ประกันภัยเพื่อส่งเสริมให้ภาคเศรษฐกิจมีความมั่นคงและแข็งแรง ซึ่งช่วยให้เอื้อต่อการเจริญเติบโตธุรกิจประกันภัย
อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ภาครัฐเองมีส่วนผลักดันให้การประกันวินาศภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงของประเทศ
โดยเฉพาะการประกันภัยพืชผลสาหรับภาคการเกษตร การประกันภัยรถโดยสารสาธารณะ อาคารสาธารณะ และ
สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูง
นอกจากนี้ มาตรการจูงใจทางด้านการนาเบี้ยประกันภัยสุขภาพมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ทั้งกรณี ที่ บุตรซื้อประกัน สุขภาพให้กับ บิดา มารดา หรือกรณี ที่ผู้มีเงิน ได้ซื้อประกันสุขภาพของตัวเอง สามารถน า
เบี้ยประกันภัยดังกล่าวมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ซึ่งเป็นการจูงใจให้ประชาชนหันมาซื้อประกันภัยสุขภาพ
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เพิ่มมากขึ้น ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกที่จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจประกันวินาศภัยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ตลอดจน
ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ครัวเรือนและความมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจของประเทศด้วยเช่นกัน
1.7 การประกันภัยแบบรายย่อย (Micro Insurance) จากสถิติข้อมูลกลุ่มรายได้ หรือกลุ่มรายได้ปานกลาง
-ต่า (Lower-Middle Class) ที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 3,000-15,000 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 71.03 ของประชากร
ทั้งหมด ซึ่งคาดว่าการประกันภัยแบบรายย่อยจะยั งคงมีบทบาทในการช่วยผลักดันการเติบโตของภาคธุรกิจประกัน
วินาศภัยได้อย่างต่อเนื่อง โดยภาคธุรกิจประกันวินาศภัยเองก็ต้องช่วยส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบการประกันภัย
ที่เป็นเครื่องมือในการสร้างหลักความมั่นคงด้วยตนเองอย่างจริงจัง และมีช่องทางการเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยจะต้องไม่ซับซ้อนด้วย
1.8 การก้าวสู่ดิจิทัลประกันภัย ในยุคดิจิทัล กระแส “เทคโนโลยีทางการเงิน ” (หรือ “FinTech”) เป็ น
ทางเลือกของบริษัทประกันวินาศภัยในการสร้างโอกาสการเข้าถึง และการให้บริการผู้เอาประกันภัย โดยการนา Fin
Tech มาปฏิวัติรูปแบบการทาธุรกิจประกันวินาศภัยที่เรียกว่า InsurTech ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย การ
ให้ บ ริก าร การบริหารจั ด การภายในของบริษั ท ประกั น วิ น าศภั ย เอง ซึ่ งผลกระทบที่ จ ะเกิด ขึ้น มากที่ สุ ด คื อ การ
เปลี่ยนแปลงช่องทางการจาหน่าย การเปลี่ยนแปลงตลาดประกันภัยแบบออนไลน์ การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
(Social Network) ซึ่งมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันนี้ในการสร้างตลาด
ใหม่ๆ ให้กับธุรกิจประกันวินาศภัย

2. โอกาสและความท้าทายสาหรับอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย
2.1 โอกาสของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยในอนาคต ประกอบไปด้วย
2.1.1 ปัจจัยด้านเสถียรภาพ ด้านการเมืองและภัยก่อการร้าย ทั้งในระดับการเมืองระหว่างประเทศ
และการเมืองภายในประเทศ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยได้ด้วย
เช่นกัน โดยมีประเด็นหลักๆ ที่สาคัญๆ คือ
1) นโยบายการปฏิรูปประเทศ และนโยบายเศรษฐกิจที่มีทิศทางที่ชัดเจนในการปฏิรูปประเทศ
มีผลนามาซึ่งความเชื่อมั่นต่อภาคประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคการลงทุนทั้งจากภายในประเทศ และการ
เคลื่อนย้ายทุนของต่างชาติ
2) ภัยจลาจลและก่อการร้าย (Riot and Terrorism) จากสถานการณ์การก่อการร้ายในปัจจุบัน
ยังเป็นภัยคุกคามทั่วโลกและมีแนวโน้มขยายออกไปเรื่อยๆ
โดยประเด็นหลัก ๆ ดังกล่าวทาให้เกิดความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น แต่ก็เป็นโอกาสที่ ธุรกิจประกันวินาศภั ย
จะได้เข้ามาเป็นองค์กรหลักในการบริหารความเสี่ยงของประเทศ
2.1.2 การประกันภัยยังไม่กระจายไปสู่ประชาชนทุกระดับ การเข้าถึงประชาชนและการสร้างความ
เชื่ อ มั่ น ให้ ป ระชาชนทราบว่ าระบบการประกัน ภั ย เป็ น เครื่อ งมื อที่ มี ป ระโยชน์ ในการบริหารความเสี่ ย งและเป็ น
หลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนยังมีช่องว่างอีกมาก โดยพิจารณาจากการถือครองกรมธรรม์
ประกันภัยของประชาชนส่วนใหญ่ ยังคงกระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองและในจังหวัดใหญ่ ๆ เท่านั้น จากข้อมูลปี 2557
พบว่า สัดส่วนกรมธรรม์ประกันภัยส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครมากที่สุด มีสัดส่วนถึงร้อยละ
ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
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46.33 รองลงมาคือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิด เป็นร้อยละ 20.74 และร้อยละ 14.50 ตามลาดับ
ดังนั้นหากมีการเจาะตลาดเข้ามาและสามารถเข้าถึงได้กับประชาชนทุกระดับ จะส่งผลให้การประกันภัยเป็นปัจจัยหนึ่ง
ในการดารงชีวิตของประชาชน
2.1.3 โครงสร้างของบริษั ท ประกั นวินาศภัยและสภาวะการแข่ งขั นที่ สู งขึ้น สภาพแวดล้อมการ
แข่งขัน ณ ต้นปี 2560 ธุรกิจประกันวินาศภัยมีบริษัทประกันวินาศภัยรวมทั้งสิ้น 55 บริษัท (ไม่นับรวมบริษัทประกัน
สุขภาพ 4 บริษัท และบริษัทรับประกันภัยต่อ) โดยบริษัทขนาดใหญ่ 18 และขนาดกลาง19 10 บริษัทแรกครองส่วนแบ่ง
ตลาด ถึงร้อยละ 60.52 โดยส่วนมากเป็นบริษัทรับประกันภั ยรถยนต์ ในขณะที่บริษัทขนาดเล็ก จานวน 45 บริษัท มี
ส่วนแบ่งตลาดรวมกันเพียงร้อยละ 37.92 หรือแต่ละบริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดเพียงร้อยละ 0.01 ถึงร้อยละ 2.82 ซึ่ง
บริษัทขนาดเล็ก20 จานวนมากเหล่านี้ มีข้อจากัดด้านเงินทุน ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีด้านการประกันภัย ซึ่ง
เป็นสิ่งสาคัญยิ่งในการพัฒนาธุรกิจประกันภัย โดยภาพรวมโครงสร้างธุรกิจประกันภัยในปัจจุบันที่มีความแตกต่างของ
ขนาดค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาในเรื่องของขนาด เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของภาคธุรกิจ
2.1.4 ความเข้ า ใจเกี่ยวกั บ พื้น ฐานการประกั น ภั ยของประชาชน แม้ ว่าปั จ จุ บั น ความรู้เรื่องการ
ประกั น ภั ย ของประชาชนเริ่ม มี ม ากขึ้น แล้ ว ก็ต าม แต่ ความเข้า ใจถึง เจตนารมณ์ อ ย่ า งถ่ องแท้ ในเรื่องของสั ญ ญา
ประกัน ภัยหรือกรมธรรม์ป ระกันภัยเอง ยังมีสิ่ งที่ จาเป็ นจะต้องให้ข้อมูลแก่ผู้เอาประกัน ภัย ในเรื่องความคุ้มครอง
เงื่อนไข ข้อยกเว้นที่ควรทราบในการเสนอขาย เพื่อป้องกันการเข้าใจที่บิดเบือนไป ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัท
ประกันวินาศภัย ทั้งนี้ หน่วยงานกากับดูแล และธุรกิจประกันวินาศภัยต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการและความสามารถในการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยของประชาชนในแต่ละกลุ่ม
รายได้ และเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าระบบการประกันภัยเป็นเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงเพื่อรองรับและบรรเทา
การสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ทาให้ประชาชนเข้าถึงการประกันภัยได้ ซึ่งการ
ประกันภัยจะเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเยียวยาหากมีภัยต่างๆ เกิดขึ้น นอกจากประชาชนหรือภาคธุรกิจอื่น ๆ จะ
ได้รับผลกระทบน้อยลงจากภัยที่เกิดขึ้นแล้ว ยังเป็นเครื่องมือที่สาคัญที่ช่วยรักษาความเข้มแข็งทางด้านระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศด้วย
2.1.5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นการเน้นการเพิ่มช่องทางการจาหน่ายและการอานวยความสะดวกให้กับลูกค้าเพิ่มมากขึ้น
โดยปัจจุบันบริษัทประกันวินาศภัยได้ให้ความสาคัญกับการลงทุนในระบบเทคโนโลยีเพื่อทาให้การทางานง่ายและ
สะดวกรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การลงทุนนาเอาระบบเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาช่วยบริหารจัดการสาหรับบริษัทขนาดกลาง
หรือบริษัทขนาดเล็ก แม้จะช่วยให้ก้าวทันธุรกิจประเภทเดียวกัน แต่ยังคงถือเป็นความท้าทายอีกตัวแปรหนึ่งของภาค
ธุรกิจ เพราะนอกจากจะทาให้มีค่าใช้จ่ายสูงแล้ว ขนาดของกลุ่มลูกค้า (Portfolio) เป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจต้องวิเคราะห์ว่า
คุ้มค่ากับรายจ่ายด้านเทคโนโลยีที่ลงทุนไปมากน้อยเพียงไร โดยหากฝ่ายขายได้รับความสะดวกหรือมีเครื่องมือการขาย
ที่ทั น สมั ย รวมถึงความรวดเร็วในการรับ รู้ข้อมูลข่าวสาร ทั้ งในส่ วนการพิ จารณารับ ประกัน ภัย การพิ จารณาจ่าย
ดูเพิ่มเติม หน้า 14
ดูเพิ่มเติม หน้า 14
20 ดูเพิ่มเติม หน้า 14
18
19
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ผลประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เพิ่มยอดขายและได้ผลตอบแทนจากลงทุนทางด้านของระบบสารสนเทศที่มีการ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนทาให้เกิดการค้าในรูปแบบใหม่ที่เป็นลักษณะออนไลน์มากขึ้น (e-Commerce) เช่น
การขายผ่านเว็บไซต์ หรือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งทาให้ต้นทุนในการจัดจาหน่ายต่าลงและในอนาคตอัตราเบี้ย
ประกันภัยอาจลดลงได้
2.1.6 ความเสี่ ยงใหม่ ๆ จากปั จ จั ย ทางสิ่ ง แวดล้ อม เป็ น ผลมาจากการเปลี่ ย นแปลงของสภาวะ
ภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศดังกล่าวอาจก่อให้เกิดน้าท่วม ภัยแล้ง พายุ
เฮอร์ริเคน หรือแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังส่งผลกระทบ
เป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม การดาเนินงานของธุรกิจ ฯลฯ ดังนั้น กรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ประกันวินาศภัย คือ ทาให้ค่าสินไหมทดแทนของความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น รวมถึงความเสี่ยงจากภัยพิบัติใหม่ ๆ ที่ยากต่อ
การคาดประมาณได้
2.1.7 การเปิดเสรีการค้าและการบริการผ่านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics
Community: AEC) แม้การเกิดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการจะเริ่มนับตั้งแต่ปลายปี 2558
ทาให้เกิดการรวมตัวกันเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีด้านการเงินและการค้า
บริการที่มีความซับซ้อนมากกว่า ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาในกรอบต่างๆ อยู่นั้น จึงคาดว่าน่าจะต้องใช้เวลาอีก
ระยะหนึ่งในการบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบ โดยการเปิดเสรีด้านการเงินและการค้าบริการนั้นจะทาให้การแข่งขันใน
ด้านการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงประกันวินาศภัยมีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องบริษัทประกันภัยของประเทศอื่น ๆ
ในกลุ่มอาเซียนจะมีโอกาสเข้ามามีบทบาทและร่วมแข่งขันในประเทศไทยมากขึ้น ดังนั้น ภาคธุรกิจจะต้องวางแผน
รับมือการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย ในขณะเดียวกันการเปิดเสรีด้านการเงินและการค้าบริการจะนามาซึ่งโอกาสในการขยาย
ของธุรกิจประกันวินาศภัยไปยังประเทศในอาเซียนมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา
และเวียดนาม) ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง มีอาณาเขตที่ต่อเนื่องกับประเทศไทย มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่
ใกล้เคียงกัน อีกทั้งส่วนใหญ่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูง การขยายตัวของเมืองและการเติบโตของกลุ่ม
คนชั้นกลางซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีศั กยภาพอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศดังกล่าว
ต่อไป
2.1.8 ผลกระทบของเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology: FinTech) และ เทคโนโลยี
ทางการประกันภัย (Insurance Technology: InsurTech) ต่อธุรกิจประกันวินาศภัย ในช่วงหลายปีที่ ผ่านมา
เทคโนโลยีมีส่วนเข้ามาเปลี่ยนแนวทางการใช้ชีวิตของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การ
ใช้ช่องทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ สังคมออนไลน์ การเข้าถึงและการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ สินค้าและ
บริการที่มีส่วนประกอบและขับเคลื่อนโดยดิจิทัลมากขึ้ น ปรากฏการณ์นี้ ทาให้เกิดสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ ๆ
รวมถึงการตลาดการค้าและโลกธุรกิจได้ถูกย้ายไปอยู่บนโลกไซเบอร์มากขึ้นเรื่อยๆ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะทวี
ความเร็วขึ้นในอีก 5-10 ปีข้างหน้า ซึ่งจะมีผลกระทบต่อรูปแบบการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งอาจถึงขนาดที่
ผู้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยบางรายไม่สามารถอยู่ต่อได้ (Digital Disruption)
2.2 สิ่งท้าทายที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลสาหรับธุรกิจประกันวินาศภัย คือ
2.2.1 ศักยภาพของระบบสารสนเทศ (Cyber and Network Security) ในอนาคต จะเป็นปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จของบริษัทประกันภัยโดยเฉพาะบริษัทที่เน้นขายประกันภัยสาหรับลูกค้ารายย่อย โดยการทางานต่างๆ
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จะเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น โครงสร้างพนักงานจะเปลี่ยนมาพึ่งพากลุ่มที่คิดระบบการกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรวมถึงบริการใหม่ๆ และใช้ระบบสารสนเทศและกระบวนการวิเคราะห์เซ็ตข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data Analytic) รองรับนวัตกรรมการขายและการบริการมากขึ้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาจมีจานวนลดลง
ตามลาดับ แต่อาจปรับรูปแบบให้มีเจ้าหน้าที่บริการในลักษณะศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) มากขึ้น บริษัท
ระดับโลกหลายแห่งได้จัดตั้งบริษัทใหม่ที่เติบโตแบบก้าวกระโดด (Startup) เพื่อลงทุนในรูปแบบการดาเนินธุรกิจที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากดิจิทัล (Digital Disruption Model) เพื่อเตรียมรองรับการทาธุรกิจ
ในรูปแบบใหม่และป้องกันไม่ให้เสียธุรกิจให้กับผู้เล่นกลุ่มอื่น
2.2.2 มี คู่ แ ข่ ง สร้า งระบบให้ ผู้ บ ริโภคมารวมตั ว กั น เพื่ อ จั ด หาประกั น ภั ย โดยไม่ พึ่ ง พาเพี ย งบริ ษั ท
ประกันภัยอย่างเดียว โดยผู้แข่งขันของธุรกิจประกันวินาศภัยอาจจะไม่ใช่เพียงธุรกิจประกันวินาศภัยด้วยกันเอง แต่
รวมถึงผู้บริโภคที่รวมตัวกันเพื่อทาประกันภัยที่คุ้มครองตัวเอง โดยเอาประกันภัยส่วนเกิน (Excess of Loss) จากผู้รับ
ประกันภัยสาหรับความเสียหายที่มีมูลค่าสูงขึ้น ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัยจะถูกลง และผู้บริโภคนาเงินที่เหลือจากการหัก
ค่าใช้จ่ายกลับมาคืนให้สมาชิก ทาให้การประกันภัยมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง ผู้บริโภคที่รวมตัวกันอาจมีการกระตุ้น ให้สมาชิก
ดูแลและป้องกันความเสี่ยงทรัพย์สิน และตรวจสอบระหว่างกันเองมากขึ้น ผู้ที่มีประวัติไม่ดีอาจไม่ได้รับสิทธิให้อยู่ใน
กลุ่มต่อไป เป็นการคัดกรองคุณภาพภัยในกลุ่มไปในตัว เป็นต้น และบริษัทรับประกันภัยต่ออาจมีบทบาทมากขึ้นและ
หัน มารับ ประกัน ภัย ระหว่างกัน เอง หรือ Peer to Peer (P2P) ด้วยตนเองเพราะมีความเชี่ ยวชาญในการตั้ งราคา
มากกว่าบริษัทประกันภัย
2.2.3 สินค้าและบริการในอนาคตจะถูกปรับเปลี่ยนตามโลกธุรกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป มีกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลง เช่น ผู้ค้ารายย่อยที่อาจเพิ่มจานวนมากขึ้น สินค้าที่เป็นการประกันภัยระยะสั้น
และอินเทอร์เน็ตจะมีบทบาทเข้ามาเป็นองค์ประกอบสาคัญมากขึ้น นอกจากนี้หากมีการประกันภัยในลักษณะ Peer
to Peer (P2P) มากขึ้น บริษัทประกันภัยอาจผันมาเป็นผู้รับประกันภัยส่วนเกิน (Excess of Loss) หรือออกผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยที่กาหนดความรับผิดส่วนแรก (Deductible) สูงๆ มากขึ้น
2.2.4 การกาหนดเบี้ยประกันภัยจะทาได้ยากขึ้น โดยเฉพาะหากมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
ใหม่ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Cyber Risk) การประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า บ้านอัจฉริยะ เป็นต้น
2.2.5 บทบาทของตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก ผู้เอาประกันภัยมาทาประกันภัยผ่านออนไลน์มากขึ้น ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย อาจเปลี่ยนมา
ทาการตลาดผ่านออนไลน์ด้ วย แต่ อย่างไรก็ตามการประกัน ภั ยที่ ซับ ซ้อนยั งคงต้ องพึ่งนายหน้ ารายใหญ่ ที่ มีค วาม
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ดังนั้น ในโลกอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และที่สาคัญคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค ภาคอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย จึงควรมองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นโอกาสในการพัฒ นาธุรกิจ
ประกันวินาศภัยให้เจริญเติบโตเคียงคู่กับเศรษฐกิจของประเทศ
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