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1-2     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหนา้ประกันวินาศภยั 
 

บทท่ี 1 สถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต           นว. 2 
(1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่   
 1.1  สถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบัน  
 1.2  แนวโน้มในอนาคตของธุรกิจประกันวินาศภัย โอกาสและความท้าทายส าหรับอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย 
 
แนวคิด 

1. การประกันวินาศภัย มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ภาครัฐและประชาชนทั่วไปให้ความส าคัญและเข้าใจถึงประโยชน์จากการประกันวินาศภัย
มากข้ึน ส่งผลให้บริษัทประกันวินาศภัยพัฒนาผลิตภัณฑป์ระกันวินาศภัยรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสนองต่อความ
ต้องการ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม  โดยเฉพาะ
ช่องทางออนไลน์ ในส่วนของบริษัทประกันวินาศภัยก็มีการปรับตัวเพื่อสร้างความมั่นคง ความเชื่อมั่น 
และการบริการที่ดี ให้สามารถแข่งขันได้ในยุคการเปิดการค้าเสรี 

2. แนวโน้มในอนาคตของธุรกิจประกันวินาศภัยที่ส าคัญคือ การแข่งขันในด้านราคา การบริการ และการน า
เทคโนโลยีมาใช้ทั้งในด้านการรับประกันภัย และการสร้างช่องทางการบริการค่าสินไหมทดแทนที่สะดวก
และรวดเร็ว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่หลากหลายและตอบสนองเฉพาะกลุ่มบุคคลมากขึ้น 
รวมทั้งบริษัทประกันวินาศภัยจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทั้งในด้านขนาดของธุรกิจและ
การลงทุนทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มข้ึน รวมทั้งพัฒนาทางด้านการตลาดไปสู่ตลาดดิจิทัล 

 
วัตถุประสงค์ 

เมื่อศึกษาบทที่ 1 จบแล้ว ผู้ศึกษาสามารถ 
1. อธิบายสถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบันได้ 
2. อธิบายแนวโน้มในอนาคตของธุรกิจประกันวินาศภัย โอกาสและความท้าทายส าหรับอุตสาหกรรมประกัน

วินาศภัยได้ 
 
 
 
 
 
 

 

 

สถานการณ์ธุรกจิประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต     1-3 
 

เรื่องที่ 1.1  
สถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบัน 
   

 
ก่อนจะศึกษาสถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยของไทยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต มีความจ าเป็นต้อง

ท าการศึกษาเก่ียวกับความเป็นมาของธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย เพื่อจะได้มีความเข้าใจในสถานการณ์ธุรกิจ
ประกันวินาศภัยของไทยในปัจจุบัน และที่จะคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตด้วย 

 
1. ความเป็นมาของการประกันวินาศภัยในประเทศไทย  

สมาคมประกันวินาศภัย (2536, น. 23-25) กล่าวถึง ก าเนิดความเป็นมาของการประกันภัยว่า ไม่สามารถ
ระบุได้แน่ชัด แต่สันนิษฐานได้ว่าในสมัยเร่ิมแรกของการประกันภัยนั้นจะมีลักษณะไปในการแสวงหาหลักประกันความ
คุ้มครอง หรือวิธีป้องกันภัยของทรัพย์สินอันเกิดจากภัยธรรมชาติ และโจรผู้ร้าย ซึ่งถือได้ว่าเป็นที่มาของกิจการ
ประกันภัยในปัจจุบัน โดยหลักทั่วไปอาจแบ่งการประกันภัยออกเป็น 2 ประเภท คือ การประกันวินาศภัย และการ
ประกันชีวิต 

ส าหรับการประกันวินาศภัยในประเทศไทยนั้น เป็นที่รู้จักเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นผลมาจาก
การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ การขนส่งสินค้าในสมัยก่อนนั้นอาศัยการขนส่งทางทะเลเป็นส าคัญ จึงเกิดมีการ
ประกันภัยทางทะเลและขนส่งขึ้น ซึ่งนับเป็นการประกันภัยประเภทแรก และเนื่องจากขณะนั้นมีชาวต่างประเทศ 
เดินทางเข้ามาค้าขายภายในประเทศมากข้ึน การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยจึงด าเนินการโดยชาวต่างประเทศเป็น
ส่วนใหญ่ แต่ก็มิได้มีการจดทะเบียนการค้า หรือขอรับใบอนุญาตใดๆ 

ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ได้ทรงสั่งซื้อเคร่ืองพิมพ์ดีด
จากประเทศอังกฤษ และทรงเกรงว่าจะเกิดความเสียหายระหว่างทาง จึงได้ทรงท าประกันภัยการขนส่งไว้ด้วย ขณะนั้น
มีตัวแทนของบริษัทรับประกันภัยของต่างประเทศมาด าเนินกิจการในประเทศไทย อาทิ บริษัทอีสต์เอเชียติ๊ก ห้าง
บอร์เนียว ห้างสก็อต ฯลฯ ซึ่งเดิมทีการควบคุมการจัดตั้งบริษัทประกันภัยมีเพียงการขออนุญาตจัดตั้งตามพระราช -
บัญญัติลักษณะเข้าหุ้นส่วนและบริษัท ร.ศ. 130 เท่านั้น ต่อมาได้มีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการ
ประกันภัยขึ้นเมื่อปี 2467 ในบรรพ 3 ลักษณะ 20 ได้กล่าวเกี่ยวกับการควบคุมการก่อตั้งบริษัทประกันภัยไว้ โดยมิได้
จัดตั้งได้โดยเสรี แต่ก็ไม่ได้เป็นกฎหมายที่บัญญัติเก่ียวกับการประกันวินาศภัยโดยเฉพาะ  

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2472 มีการจดทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัยขึ้นเป็นครั้งแรก จนกระทั่งเมื่อวันที่ 15 
เมษายน 2510 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 
2510 ขึ้น จึงนับเป็นกฎหมายควบคุมธุรกิจประกันวินาศภัยและธุรกิจประกันชีวิตโดยตรง 

หลังจากรัฐบาลได้มีการประกาศเป็นกฎหมายให้ผู้ที่จะประกอบธุรกิจประกันภัยต้องขอรับใบอนุญาตในการ
จัดตั้งเป็นบริษัทจ ากัดแล้ว ได้มีบริษัทต่างๆ เข้าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งรวมทั้งสิ้น 26 บริษัท เป็นบริษัทประกันชีวิต  
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บทท่ี 1 สถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต           นว. 2 
(1 ชั่วโมง) 

 
เรื่องที่   
 1.1  สถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบัน  
 1.2  แนวโน้มในอนาคตของธุรกิจประกันวินาศภัย โอกาสและความท้าทายส าหรับอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย 
 
แนวคิด 

1. การประกันวินาศภัย มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ภาครัฐและประชาชนทั่วไปให้ความส าคัญและเข้าใจถึงประโยชน์จากการประกันวินาศภัย
มากข้ึน ส่งผลให้บริษัทประกันวินาศภัยพัฒนาผลิตภัณฑป์ระกันวินาศภัยรูปแบบใหม่ๆ เพื่อสนองต่อความ
ต้องการ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม  โดยเฉพาะ
ช่องทางออนไลน์ ในส่วนของบริษัทประกันวินาศภัยก็มีการปรับตัวเพื่อสร้างความมั่นคง ความเชื่อมั่น 
และการบริการที่ดี ให้สามารถแข่งขันได้ในยุคการเปิดการค้าเสรี 

2. แนวโน้มในอนาคตของธุรกิจประกันวินาศภัยที่ส าคัญคือ การแข่งขันในด้านราคา การบริการ และการน า
เทคโนโลยีมาใช้ทั้งในด้านการรับประกันภัย และการสร้างช่องทางการบริการค่าสินไหมทดแทนที่สะดวก
และรวดเร็ว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่หลากหลายและตอบสนองเฉพาะกลุ่มบุคคลมากขึ้น 
รวมทั้งบริษัทประกันวินาศภัยจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันทั้งในด้านขนาดของธุรกิจและ
การลงทุนทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มข้ึน รวมทั้งพัฒนาทางด้านการตลาดไปสู่ตลาดดิจิทัล 
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1. ความเป็นมาของการประกันวินาศภัยในประเทศไทย  

สมาคมประกันวินาศภัย (2536, น. 23-25) กล่าวถึง ก าเนิดความเป็นมาของการประกันภัยว่า ไม่สามารถ
ระบุได้แน่ชัด แต่สันนิษฐานได้ว่าในสมัยเร่ิมแรกของการประกันภัยนั้นจะมีลักษณะไปในการแสวงหาหลักประกันความ
คุ้มครอง หรือวิธีป้องกันภัยของทรัพย์สินอันเกิดจากภัยธรรมชาติ และโจรผู้ร้าย ซึ่งถือได้ว่าเป็นที่มาของกิจการ
ประกันภัยในปัจจุบัน โดยหลักทั่วไปอาจแบ่งการประกันภัยออกเป็น 2 ประเภท คือ การประกันวินาศภัย และการ
ประกันชีวิต 

ส าหรับการประกันวินาศภัยในประเทศไทยนั้น เป็นที่รู้จักเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นผลมาจาก
การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ การขนส่งสินค้าในสมัยก่อนนั้นอาศัยการขนส่งทางทะเลเป็นส าคัญ จึงเกิดมีการ
ประกันภัยทางทะเลและขนส่งขึ้น ซึ่งนับเป็นการประกันภัยประเภทแรก และเนื่องจากขณะนั้นมีชาวต่างประเทศ 
เดินทางเข้ามาค้าขายภายในประเทศมากข้ึน การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยจึงด าเนินการโดยชาวต่างประเทศเป็น
ส่วนใหญ่ แต่ก็มิได้มีการจดทะเบียนการค้า หรือขอรับใบอนุญาตใดๆ 

ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ได้ทรงสั่งซื้อเคร่ืองพิมพ์ดีด
จากประเทศอังกฤษ และทรงเกรงว่าจะเกิดความเสียหายระหว่างทาง จึงได้ทรงท าประกันภัยการขนส่งไว้ด้วย ขณะนั้น
มีตัวแทนของบริษัทรับประกันภัยของต่างประเทศมาด าเนินกิจการในประเทศไทย อาทิ บริษัทอีสต์เอเชียติ๊ก ห้าง
บอร์เนียว ห้างสก็อต ฯลฯ ซึ่งเดิมทีการควบคุมการจัดตั้งบริษัทประกันภัยมีเพียงการขออนุญาตจัดตั้งตามพระราช -
บัญญัติลักษณะเข้าหุ้นส่วนและบริษัท ร.ศ. 130 เท่านั้น ต่อมาได้มีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการ
ประกันภัยขึ้นเมื่อปี 2467 ในบรรพ 3 ลักษณะ 20 ได้กล่าวเกี่ยวกับการควบคุมการก่อตั้งบริษัทประกันภัยไว้ โดยมิได้
จัดตั้งได้โดยเสรี แต่ก็ไม่ได้เป็นกฎหมายที่บัญญัติเก่ียวกับการประกันวินาศภัยโดยเฉพาะ  

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2472 มีการจดทะเบียนบริษัทประกันวินาศภัยขึ้นเป็นครั้งแรก จนกระทั่งเมื่อวันที่ 15 
เมษายน 2510 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 
2510 ขึ้น จึงนับเป็นกฎหมายควบคุมธุรกิจประกันวินาศภัยและธุรกิจประกันชีวิตโดยตรง 

หลังจากรัฐบาลได้มีการประกาศเป็นกฎหมายให้ผู้ท่ีจะประกอบธุรกิจประกันภัยต้องขอรับใบอนุญาตในการ
จัดตั้งเป็นบริษัทจ ากัดแล้ว ได้มีบริษัทต่างๆ เข้าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งรวมทั้งสิ้น 26 บริษัท เป็นบริษัทประกันชีวิต  
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5 บริษัท บริษัทประกันวินาศภัย 21 บริษัท แต่ทั้งหมดก็เป็นบริษัทประกันภัยต่างประเทศทั้งสิ้น หลังจากนั้นจ านวน
บริษัทก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง 

หลังจากพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2510 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานถึง 25 ปี มีบทบัญญัติ  
หลายประการไม่เหมาะสมกับกาลสมัยและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าว ต่อมาจึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ข้ึนเมื่อวันที่  10 เมษายน 2535 เพื่อเป็นการรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจประกันวินาศภัย ตลอดจนมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด าเนินการประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัยให้มีความคล่องตัว และสามารถอ านวยประโยชน์แก่ผู้เอาประกันภัยเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการก าหนดขอบเขต
อ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนและพนกังานเจ้าหน้าทีเ่พื่อให้สามารถควบคุมและก ากับดูแลกิจการประกันวินาศภัยให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย จากนั้นก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อคุ้มครองประชาชนและ  
ผู้ประกันภัยและพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคงและเสถี ยรภาพขึ้น จึงได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 และในปี 2558 ได้มีการประกาศ
เป็นพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 เม่ือวันที่ 5 มีนาคม 2558 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยมากยิ่งขึ้นด้วย 

ในส่วนของประเภทการประกันวินาศภัยนั้น กฎกระทรวงฉบับท่ี 5 ออกตามมาตรา 5 และมาตรา 19 แห่ง
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ก็ได้แบ่งประเภทการประกันวินาศภัยไว้ 4 ประเภท ประกอบด้วย การ
ประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด โดยการ
ประกันภัยทั้ง 4 ประเภทดังกล่าว มีสาระส าคัญสรุปดังนี้ 

1.1 การประกันอัคคีภัย เป็นการสร้างความคุ้มครองภัยที่ เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน เนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า  
ภัยระเบิด ภัยจากอากาศยาน ภัยจากยานพาหนะ ภัยเนื่องจากน้ าและภัยอ่ืนๆ ที่ระบุความคุ้มครองไว้เพิ่มเติม โดยจะ
ให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) และสิ่งติดตั้งตรึงตรา รวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ในสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ 

1.2 การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง หลักการ วิธีปฏิบัติ และหลักกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยทาง
ทะเล (Marine Insurance Act) ถูกน ามาและใช้ในทางปฏิบัติเป็นสากลกันทั่วโลก โดยได้รับอิทธิพลมาจากหลักปฏิบัติ
และกฎหมายของประเทศอังกฤษ (English Law and Practice) เนื่องจากอังกฤษเป็นประเทศมหาอ านาจทางทะเล
มาก่อน การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลจึงหมายถึง การที่บริษัทประกันภัยรับภาระการเสี่ยงต่อความสูญเสีย
หรือเสียหายจากภยันตรายนานาประการ อันเกิดแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ซึ่งความคุ้มครองจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับ
ข้อก าหนดการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองในขณะท าสัญญานั้นๆ 

1.3 การประกันภัยรถยนต์ เป็นการประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ ถือเป็นแขนงหนึ่งของ
การประกันภัยอุบัติเหตุ ซึ่งประเทศไทยได้จัดเป็นแขนงหนึ่งของการประกันภัยที่แตกต่างออกมา โดยความคุ้มครอง
หลักๆ ของการประกันภัยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ความเสียหายหรือสูญหาย ไฟไหม้ ต่อตัวรถยนต์ และความเสียหายที่
รถยนต์ได้ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก หรือผู้ประสบภัย ปัจจุบันการ
ประกันภัยรถยนต์แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1) การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.) 

2) การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
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5 บริษัท บริษัทประกันวินาศภัย 21 บริษัท แต่ทั้งหมดก็เป็นบริษัทประกันภัยต่างประเทศทั้งสิ้น หลังจากนั้นจ านวน
บริษัทก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง 

หลังจากพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2510 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานถึง 25 ปี มีบทบัญญัติ  
หลายประการไม่เหมาะสมกับกาลสมัยและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าว ต่อมาจึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ข้ึนเมื่อวันที่  10 เมษายน 2535 เพื่อเป็นการรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจประกันวินาศภัย ตลอดจนมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด าเนินการประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัยให้มีความคล่องตัว และสามารถอ านวยประโยชน์แก่ผู้เอาประกันภัยเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการก าหนดขอบเขต
อ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนและพนกังานเจ้าหน้าทีเ่พื่อให้สามารถควบคุมและก ากับดูแลกิจการประกันวินาศภัยให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย จากนั้นก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อคุ้มครองประชาชนและ  
ผู้ประกันภัยและพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคงและเสถี ยรภาพขึ้น จึงได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 และในปี 2558 ได้มีการประกาศ
เป็นพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 เม่ือวันที่ 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 มีสาระส าคัญสรุปดังนี้ 

1.1 การประกันอัคคีภัย เป็นการสร้างความคุ้มครองภัยที่ เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน เนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า  
ภัยระเบิด ภัยจากอากาศยาน ภัยจากยานพาหนะ ภัยเนื่องจากน้ าและภัยอ่ืนๆ ที่ระบุความคุ้มครองไว้เพิ่มเติม โดยจะ
ให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) และสิ่งติดตั้งตรึงตรา รวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ในสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ 

1.2 การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง หลักการ วิธีปฏิบัติ และหลักกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยทาง
ทะเล (Marine Insurance Act) ถูกน ามาและใช้ในทางปฏิบัติเป็นสากลกันทั่วโลก โดยได้รับอิทธิพลมาจากหลักปฏิบัติ
และกฎหมายของประเทศอังกฤษ (English Law and Practice) เนื่องจากอังกฤษเป็นประเทศมหาอ านาจทางทะเล
มาก่อน การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลจึงหมายถึง การที่บริษัทประกันภัยรับภาระการเสี่ยงต่อความสูญเสีย
หรือเสียหายจากภยันตรายนานาประการ อันเกิดแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ซึ่งความคุ้มครองจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับ
ข้อก าหนดการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองในขณะท าสัญญานั้นๆ 

1.3 การประกันภัยรถยนต์ เป็นการประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ ถือเป็นแขนงหนึ่งของ
การประกันภัยอุบัติเหตุ ซึ่งประเทศไทยได้จัดเป็นแขนงหนึ่งของการประกันภัยที่แตกต่างออกมา โดยความคุ้มครอง
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รถยนต์ได้ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก หรือผู้ประสบภัย ปัจจุบันการ
ประกันภัยรถยนต์แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1) การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือการประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.) 

2) การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 
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1-20     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 
 

นว.2-1  A/W-2  pum  31/01/62 

 
ภาพที่ 1.2 สัดส่วนช่องทางการจ าหน่าย ปี 2559  

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 
  

ในปี 2559 ช่องการจ าหน่ายยังคงเป็นช่องทางผ่านนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่งมีมากถึงร้อยละ 55.49 
รองลงมาคือผ่านตัวแทนประกันวินาศภัย และธนาคาร ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ในช่องทางดังกล่าวได้รวมในส่วนของ
การขายประกันภัยทางโทรศัพท์ซึ่งด าเนินการโดยนายหน้าประกันวินาศภัยด้วย ส่งผลให้ช่องทางการจ าหน่ายทาง
โทรศัพท์ที่ด าเนินการโดยบริษัทประกันวินาศภัยมีเพียงร้อยละ 4.36 
 จากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (ระหว่างปี 2555-2559) แม้ว่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
แต่สัดส่วนของช่องทางการจ าหน่ายต่างๆ ยังคงใกล้เคียงเดิม โดยช่องทางการจ าหน่ายผ่านนายหน้าประกันวินาศภัย
เป็นช่องทางที่สูงสุดด้วยสัดส่วนเกินกว่าครึ่งหนึ่งของเบี้ยประกันกัยรับโดยตรงทั้งหมด  ขณะที่ช่องทางอ่ืนๆ มีสัดส่วน
มากเป็นอันดับ 2 ยกเว้นในปี 2559 ช่องทางการจ าหน่ายผ่านตวัแทนประกันวินาศภัยได้ขยับมาอยู่ที่ในอันดับที่ 2 ส่วน
ช่องทางการจ าหน่ายผ่านธนาคารของทั้ง 5 ปี อยู่ในอันดับที่ 4 ดังปรากฏตามภาพที่ 1.3  
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ภาพที ่1.3 สัดส่วนเบี้ยประกันภยัรับโดยตรงจ าแนกตามช่องทางการจ าหน่าย 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 

 
สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจ าแนกตามช่องทางการจ าหน่ายมีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก โดยช่องทางการ

จ าหน่ายยังคงผ่านทางนายหน้าประกันวินาศภัย ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากการที่ในปัจจุบันนายหน้าประกันวินาศภัยมีการ
จ าหน่ายกรมธรรม์ประกันวินาศภัยผ่านทางโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่ด้วย 

อย่างไรก็ตาม การจ าหน่ายกรมธรรม์ประกันวินาศภัยจะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ก าหนดไว้โดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งมีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย12 ดังนี้ 

1) ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวิน าศภัย 
พ.ศ. 2552 

2) ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ 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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ภาพที่ 1.2 สัดส่วนช่องทางการจ าหน่าย ปี 2559  

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 
  

ในปี 2559 ช่องการจ าหน่ายยังคงเป็นช่องทางผ่านนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่งมีมากถึงร้อยละ 55.49 
รองลงมาคือผ่านตัวแทนประกันวินาศภัย และธนาคาร ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ในช่องทางดังกล่าวได้รวมในส่วนของ
การขายประกันภัยทางโทรศัพท์ซึ่งด าเนินการโดยนายหน้าประกันวินาศภัยด้วย ส่งผลให้ช่องทางการจ าหน่ายทาง
โทรศัพท์ที่ด าเนินการโดยบริษัทประกันวินาศภัยมีเพียงร้อยละ 4.36 
 จากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (ระหว่างปี 2555-2559) แม้ว่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
แต่สัดส่วนของช่องทางการจ าหน่ายต่างๆ ยังคงใกล้เคียงเดิม โดยช่องทางการจ าหน่ายผ่านนายหน้าประกันวินาศภัย
เป็นช่องทางที่สูงสุดด้วยสัดส่วนเกินกว่าครึ่งหนึ่งของเบี้ยประกันกัยรับโดยตรงทั้งหมด  ขณะที่ช่องทางอ่ืนๆ มีสัดส่วน
มากเป็นอันดับ 2 ยกเว้นในปี 2559 ช่องทางการจ าหน่ายผ่านตวัแทนประกันวินาศภัยได้ขยับมาอยู่ที่ในอันดับที่ 2 ส่วน
ช่องทางการจ าหน่ายผ่านธนาคารของทั้ง 5 ปี อยู่ในอันดับที่ 4 ดังปรากฏตามภาพที่ 1.3  

ภาพที่ 1.2 สัดสวนชองทางการจำหนาย ป 2559
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ภาพที ่1.3 สัดส่วนเบี้ยประกันภยัรับโดยตรงจ าแนกตามช่องทางการจ าหน่าย 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 

 
สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจ าแนกตามช่องทางการจ าหน่ายมีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก โดยช่องทางการ

จ าหน่ายยังคงผ่านทางนายหน้าประกันวินาศภัย ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากการที่ในปัจจุบันนายหน้าประกันวินาศภัยมีการ
จ าหน่ายกรมธรรม์ประกันวินาศภัยผ่านทางโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่ด้วย 

อย่างไรก็ตาม การจ าหน่ายกรมธรรม์ประกันวินาศภัยจะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ก าหนดไว้โดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งมีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย12 ดังนี้ 

1) ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวิน าศภัย 
พ.ศ. 2552 

2) ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
 
 
 

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

ภาพที่ 1.3 สัดสวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจำแนกตามชองทางการจำหนาย
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ภาพที่ 1.2 สัดส่วนช่องทางการจ าหน่าย ปี 2559  

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 
  

ในปี 2559 ช่องการจ าหน่ายยังคงเป็นช่องทางผ่านนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่งมีมากถึงร้อยละ 55.49 
รองลงมาคือผ่านตัวแทนประกันวินาศภัย และธนาคาร ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ในช่องทางดังกล่าวได้รวมในส่วนของ
การขายประกันภัยทางโทรศัพท์ซึ่งด าเนินการโดยนายหน้าประกันวินาศภัยด้วย ส่งผลให้ช่องทางการจ าหน่ายทาง
โทรศัพท์ที่ด าเนินการโดยบริษัทประกันวินาศภัยมีเพียงร้อยละ 4.36 
 จากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (ระหว่างปี 2555-2559) แม้ว่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
แต่สัดส่วนของช่องทางการจ าหน่ายต่างๆ ยังคงใกล้เคียงเดิม โดยช่องทางการจ าหน่ายผ่านนายหน้าประกันวินาศภัย
เป็นช่องทางที่สูงสุดด้วยสัดส่วนเกินกว่าครึ่งหนึ่งของเบี้ยประกันกัยรับโดยตรงทั้งหมด  ขณะที่ช่องทางอ่ืนๆ มีสัดส่วน
มากเป็นอันดับ 2 ยกเว้นในปี 2559 ช่องทางการจ าหน่ายผ่านตวัแทนประกันวินาศภัยได้ขยับมาอยู่ที่ในอันดับที่ 2 ส่วน
ช่องทางการจ าหน่ายผ่านธนาคารของทั้ง 5 ปี อยู่ในอันดับที่ 4 ดังปรากฏตามภาพที่ 1.3  
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ภาพที ่1.3 สัดส่วนเบี้ยประกันภยัรับโดยตรงจ าแนกตามช่องทางการจ าหน่าย 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 

 
สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจ าแนกตามช่องทางการจ าหน่ายมีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก โดยช่องทางการ

จ าหน่ายยังคงผ่านทางนายหน้าประกันวินาศภัย ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากการที่ในปัจจุบันนายหน้าประกันวินาศภัยมีการ
จ าหน่ายกรมธรรม์ประกันวินาศภัยผ่านทางโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่ด้วย 

อย่างไรก็ตาม การจ าหน่ายกรมธรรม์ประกันวินาศภัยจะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ก าหนดไว้โดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งมีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย12 ดังนี้ 

1) ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวิน าศภัย 
พ.ศ. 2552 

2) ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
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ภาพที่ 1.2 สัดส่วนช่องทางการจ าหน่าย ปี 2559  

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 
  

ในปี 2559 ช่องการจ าหน่ายยังคงเป็นช่องทางผ่านนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่งมีมากถึงร้อยละ 55.49 
รองลงมาคือผ่านตัวแทนประกันวินาศภัย และธนาคาร ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ในช่องทางดังกล่าวได้รวมในส่วนของ
การขายประกันภัยทางโทรศัพท์ซึ่งด าเนินการโดยนายหน้าประกันวินาศภัยด้วย ส่งผลให้ช่องทางการจ าหน่ายทาง
โทรศัพท์ที่ด าเนินการโดยบริษัทประกันวินาศภัยมีเพียงร้อยละ 4.36 
 จากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (ระหว่างปี 2555-2559) แม้ว่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
แต่สัดส่วนของช่องทางการจ าหน่ายต่างๆ ยังคงใกล้เคียงเดิม โดยช่องทางการจ าหน่ายผ่านนายหน้าประกันวินาศภัย
เป็นช่องทางที่สูงสุดด้วยสัดส่วนเกินกว่าครึ่งหนึ่งของเบี้ยประกันกัยรับโดยตรงทั้งหมด  ขณะที่ช่องทางอ่ืนๆ มีสัดส่วน
มากเป็นอันดับ 2 ยกเว้นในปี 2559 ช่องทางการจ าหน่ายผ่านตวัแทนประกันวินาศภัยได้ขยับมาอยู่ที่ในอันดับที่ 2 ส่วน
ช่องทางการจ าหน่ายผ่านธนาคารของทั้ง 5 ปี อยู่ในอันดับที่ 4 ดังปรากฏตามภาพที่ 1.3  

ภาพที่ 1.2 สัดสวนชองทางการจำหนาย ป 2559
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ภาพที ่1.3 สัดส่วนเบี้ยประกันภยัรับโดยตรงจ าแนกตามช่องทางการจ าหน่าย 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 

 
สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจ าแนกตามช่องทางการจ าหน่ายมีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก โดยช่องทางการ
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12 ดูเพิ่มเติม http://www.oic.or.th/th/industry/intermediaries/juristic-persons 

ภาพที่ 1.3 สัดสวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจำแนกตามชองทางการจำหนาย

ตัวแทน (Agent) ธนาคาร (Bancassurance)นายหนา (Broker) ชองทางอื่นๆ (Others)
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 การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยมีผลท าให้ธุรกิจประกันวินาศภัยเจริญเติบโตตาม โดยอัตราการเจริญเติบโตของ
ธุรกิจประกันวินาศภัยจะใกล้เคียงกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสิ่งที่ส าคัญคือ มูลค่าการน าเข้าและส่งออก
จะมีผลต่อการประกันภัยทางทะเลและขนส่งอย่างมีนัยส าคัญ 

5.2  สถานการณ์ของธุรกิจประกันวินาศภัยไทยในปัจจุบัน 
โดยภาพรวมแล้วธุรกิจประกันวินาศภัยไทยในปัจจุบันเติบโตขึ้น ดังจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย

ส าคัญคือ 
1) เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 
2) อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนหรืออัตราส่วนค่าเสียหาย 
3) อัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
4) อัตราส่วนการรับเสี่ยงภัยเองของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 
5) รายได้จากการลงทุนสุทธิและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
รายละเอียดมีดังนี้ 

  1) เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง ธุรกิจประกันวินาศภัย ปี 2559 มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง รวมทั้งสิ้น 
211,813 ล้านบาท ขยายตัวจากปีก่อนหน้าในอัตราร้อยละ 1.23 และมีการเจริญเติบโตสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
จีดีพี (GDP) ของประเทศ ดังปรากฏตามภาพที่ 1.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.4 มูลค่าเบ้ียประกันภัยรับโดยตรง ปี 2545–2559 
ที่มา: ส านักงานอัตราเบีย้ประกันวินาศภัย 
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มหาอุทกภัย

วิกฤติแฮมเบอรเกอร

การชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก และการ
ปดสนามบินสุวรรณภูมิ

ภัยแลว ไขหวัดนก
และราคาน้ำมันใน
ตลาดปรับตัวสูงขึน

โครงการรถยนตคันแรกตามนโยบายรัฐ

ภาพที่ 1.4 มูลคาเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง ป 2545-2559

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (ลานบาท)

อัตราการเจริญเติบโต (%)

จีดีพี (%) 6.1 7.2 6.3 4.2 5.0 5.4 1.7 -0.7 0.8 7.2 2.7 0.9 2.9 3.2

1.21.91.113.129.810.613.73.65.35.97.711.611.413.613.9

62,627

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

71,160 79,289 88,454 95,287 100,888 106,239 110,028 125,075 138,387 179,596 203,120 205,368 209,244 211,813

7.5
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1-26     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 
 

นว.2-1  A/W-2  pum  31/01/62 

 ปี 2555 ถือว่าปีที่มีการเจริญเติบโตของเบี้ยประกันวินาศภัยรับโดยตรงสูงสุด ซึ่งเป็นผลมาจากการที่
ประเทศไทยประสบกับมหาอุทกภัย ในปี 2554 ส่งผลให้ในปีต่อมาประชาชนทุกภาคส่วนให้ความสนใจที่จะท าประกัน
วินาศภัยเพิ่มขึ้น กอปรกับอัตราเบี้ยประกันภัยได้ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะอัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันภัย
ทรัพย์สิน 

 สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือจีดีพี (Insurance Penetration) 
ในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 1.47 ลดลงจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย ในขณะที่จ านวนเบี้ยประกันภัย รับโดยตรงต่อคน 
(Insurance Density) เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จากจ านวน 3,112 บาท เปลี่ยนเป็น 3,140 บาท ในปี 2559 คิดเป็นการ
เติบโตร้อยละ 1.2 ดังปรากฏตามภาพที่ 1.5 

2555 2556 2557 2558 2559
ร้อยละการขยายตัวของเบีย้ประกนัภัยรับโดยตรง (%) 28 13.2 1.1 1.9 1.2

ร้อยละการขยายตัวของจีดีพทีีแ่ท้จริง (%) 7.3 2.8 0.9 2.9 3.2

สัดส่วนเบีย้ประกนัภัยรับโดยตรงต่อจีดีพ ี(%) 1.45 1.57 1.56 1.53 1.47

เบีย้ประกนัภัยรับโดยตรงต่อคน (บาท/คน) 2,699 3,042 3,065 3,112 3,140

รายได้ประชากรต่อคน (บาท/คน) 185,848 193,561 197,062 203,356 212,892

203,078 ลบ.
179,480 ลบ.

   205,368 ลบ.
209,244 ลบ.

   211,813 ลบ.

เติบโต
28.0 %

เติบโต
13.2 %

เติบโต
1.1 %

เติบโต
1.9 %

เติบโต
1.2 %

 
 

ภาพที่ 1.5 อัตราการขยายตัวของภาคธุรกิจประกนัวินาศภัย ปี 2555–2559 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) และธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
จากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี จ านวนเบี้ยประกันภัยต่อคนมีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปี สอดคล้องกับรายได้

ประชากรต่อหัวที่เพิ่มข้ึนด้วย 
เมื่อเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงในปี 2559 กับปี 2558 พบว่าการประกันภัยรถยนต์ และการ

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีอัตราการเติบโตร้อยละ 1.57 และร้อยละ 1.38 ตามล าดับ ส่วนการประกันอัคคีภัย และการ
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.36 และร้อยละ 1.43 ตามล าดับ ดังปรากฏตามตารางที่ 1.12 

 

สถานการณ์ธุรกจิประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต     1-27 
 

นว.2-1  A/W-2  pum  31/01/62 

ตารางที่ 1.12 เบ้ียประกันภัยรับโดยตรง (Direct Premiums) ปี 2558 และปี 2559 
   หน่วย: พันบาท 

สัดส่วนการเพ่ิม/ลด
 (%YoY)

รถยนต์ 120,305 122,188 1..57
อัคคีภัย 10,480 10,233 -2.36

ทะเลและขนส่ง 5,344 5,268 -1.43
เบ็ดเตล็ด 73,114 74,124 1.38

ความเส่ียงภยัทรัพยสิ์น 25,680 23,832 -7.20
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 2,013 2,264 12.48

อบุัติเหตุส่วนบุคคล 25,154 26,806 6.57
สุขภาพ 7,563 7,682 1.57

อากาศยาน พชืผล และอืน่ ๆ 12,704 13,540 6.58
รวมทุกประเภท 209,244 211,813 1.23

ประเภทการประกันภัย
มลูค่าเบ้ียประกันภัยรับโดยตรงรวม

ปี 2558 ปี 2559

 
 
ที่มา: สมาคมประกันวินาศภัยไทย (2560, น. 22) 
 

จากสถิติเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง เปรียบเทียบปี 2558 กับปี 2559 การประกันภัยทรัพย์สิน (การ
ประกันอัคคีภัย และการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงลดลง ส่วนหนึ่ งอาจเกิดจากการ
แข่งขันทางด้านราคาส่งผลให้เบี้ยประกันภัยลดลงตามกัน ส่วนการประกันวินาศภัยที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงคือ  
การประกันภัยอุบัติเหตุ สาเหตุอาจเนื่องจากการประกันภัยดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานก ากับดูแล และ
ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยที่ส่งเสริมการประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ในหลายๆ รูปแบบ รวมถึงการประกัน
วินาศภัยอ่ืนๆ ที่เติบโตสูงสุด ซึ่งการประกันภัยดังกล่าวรวมถึงการประกันภัยข้าวนาปี ที่เป็นการประกันภัยตาม
โครงการของรัฐบาล โดยปี 2559 ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงกว่า 2,700 ล้านบาท  

 เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงในแต่ละประเภทของธุรกิจประกันวินาศภัยพบว่าในปี 
2559 มีความใกล้เคียงกับปี 2558 โดยการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีสัดส่วนมากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 49.81 
เพิ่มขึ้นจากปี 2558 มาเล็กน้อย รองลงมา คือ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล อยู่ที่ร้อยละ 12.66 การประกัน
ความเส่ียงภัยทรัพย์สิน ร้อยละ 11.25 การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ร้อยละ 7.87 การประกันอัคคีภัย ร้อยละ 
4.83 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 13.58 ประกอบด้วย การประกันภัยสุขภาพ การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การ
ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และอ่ืนๆ ดังปรากฏตามภาพที่ 1.6 
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นว.2-1  A/W-2  pum  31/01/62 

 ปี 2555 ถือว่าปีที่มีการเจริญเติบโตของเบี้ยประกันวินาศภัยรับโดยตรงสูงสุด ซึ่งเป็นผลมาจากการที่
ประเทศไทยประสบกับมหาอุทกภัย ในปี 2554 ส่งผลให้ในปีต่อมาประชาชนทุกภาคส่วนให้ความสนใจที่จะท าประกัน
วินาศภัยเพิ่มขึ้น กอปรกับอัตราเบี้ยประกันภัยได้ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะอัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันภัย
ทรัพย์สิน 

 สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือจีดีพี (Insurance Penetration) 
ในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 1.47 ลดลงจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย ในขณะที่จ านวนเบี้ยประกันภัย รับโดยตรงต่อคน 
(Insurance Density) เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จากจ านวน 3,112 บาท เปลี่ยนเป็น 3,140 บาท ในปี 2559 คิดเป็นการ
เติบโตร้อยละ 1.2 ดังปรากฏตามภาพที่ 1.5 

2555 2556 2557 2558 2559
ร้อยละการขยายตัวของเบีย้ประกนัภัยรับโดยตรง (%) 28 13.2 1.1 1.9 1.2

ร้อยละการขยายตัวของจีดีพทีีแ่ท้จริง (%) 7.3 2.8 0.9 2.9 3.2

สัดส่วนเบีย้ประกนัภัยรับโดยตรงต่อจีดีพ ี(%) 1.45 1.57 1.56 1.53 1.47

เบีย้ประกนัภัยรับโดยตรงต่อคน (บาท/คน) 2,699 3,042 3,065 3,112 3,140

รายได้ประชากรต่อคน (บาท/คน) 185,848 193,561 197,062 203,356 212,892

203,078 ลบ.
179,480 ลบ.

   205,368 ลบ.
209,244 ลบ.

   211,813 ลบ.
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ภาพที่ 1.5 อัตราการขยายตัวของภาคธุรกิจประกนัวินาศภัย ปี 2555–2559 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) และธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
จากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี จ านวนเบี้ยประกันภัยต่อคนมีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปี สอดคล้องกับรายได้

ประชากรต่อหัวที่เพิ่มข้ึนด้วย 
เมื่อเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงในปี 2559 กับปี 2558 พบว่าการประกันภัยรถยนต์ และการ

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีอัตราการเติบโตร้อยละ 1.57 และร้อยละ 1.38 ตามล าดับ ส่วนการประกันอัคคีภัย และการ
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.36 และร้อยละ 1.43 ตามล าดับ ดังปรากฏตามตารางที่ 1.12 
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โครงการของรัฐบาล โดยปี 2559 ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงกว่า 2,700 ล้านบาท  
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4.83 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 13.58 ประกอบด้วย การประกันภัยสุขภาพ การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การ
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ภาพที่ 1.5 อัตราการขยายตัวของภาคธุรกิจประกันวินาศภัย ป 2555-2559
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อัคคีภัย 10,480 10,233 -2.36

ทะเลและขนส่ง 5,344 5,268 -1.43
เบ็ดเตล็ด 73,114 74,124 1.38

ความเส่ียงภยัทรัพยสิ์น 25,680 23,832 -7.20
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 2,013 2,264 12.48

อบุัติเหตุส่วนบุคคล 25,154 26,806 6.57
สุขภาพ 7,563 7,682 1.57

อากาศยาน พชืผล และอืน่ ๆ 12,704 13,540 6.58
รวมทุกประเภท 209,244 211,813 1.23

ประเภทการประกันภัย
มลูค่าเบ้ียประกันภัยรับโดยตรงรวม

ปี 2558 ปี 2559

 
 
ที่มา: สมาคมประกันวินาศภัยไทย (2560, น. 22) 
 

จากสถิติเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง เปรียบเทียบปี 2558 กับปี 2559 การประกันภัยทรัพย์สิน (การ
ประกันอัคคีภัย และการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงลดลง ส่วนหนึ่ งอาจเกิดจากการ
แข่งขันทางด้านราคาส่งผลให้เบี้ยประกันภัยลดลงตามกัน ส่วนการประกันวินาศภัยที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงคือ  
การประกันภัยอุบัติเหตุ สาเหตุอาจเนื่องจากการประกันภัยดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานก ากับดูแล และ
ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยที่ส่งเสริมการประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ในหลายๆ รูปแบบ รวมถึงการประกัน
วินาศภัยอ่ืนๆ ที่เติบโตสูงสุด ซึ่งการประกันภัยดังกล่าวรวมถึงการประกันภัยข้าวนาปี ที่เป็นการประกันภัยตาม
โครงการของรัฐบาล โดยปี 2559 ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงกว่า 2,700 ล้านบาท  

 เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงในแต่ละประเภทของธุรกิจประกันวินาศภัยพบว่าในปี 
2559 มีความใกล้เคียงกับปี 2558 โดยการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีสัดส่วนมากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 49.81 
เพิ่มขึ้นจากปี 2558 มาเล็กน้อย รองลงมา คือ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล อยู่ที่ร้อยละ 12.66 การประกัน
ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ร้อยละ 11.25 การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ร้อยละ 7.87 การประกันอัคคีภัย ร้อยละ 
4.83 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 13.58 ประกอบด้วย การประกันภัยสุขภาพ การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การ
ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และอ่ืนๆ ดังปรากฏตามภาพที่ 1.6 
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นว.2-1  A/W-2  pum  31/01/62 

 ปี 2555 ถือว่าปีที่มีการเจริญเติบโตของเบี้ยประกันวินาศภัยรับโดยตรงสูงสุด ซึ่งเป็นผลมาจากการที่
ประเทศไทยประสบกับมหาอุทกภัย ในปี 2554 ส่งผลให้ในปีต่อมาประชาชนทุกภาคส่วนให้ความสนใจที่จะท าประกัน
วินาศภัยเพิ่มขึ้น กอปรกับอัตราเบี้ยประกันภัยได้ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะอัตราเบี้ยประกันภัยส าหรับการประกันภัย
ทรัพย์สิน 

 สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือจีดีพี (Insurance Penetration) 
ในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 1.47 ลดลงจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย ในขณะที่จ านวนเบี้ยประกันภัย รับโดยตรงต่อคน 
(Insurance Density) เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จากจ านวน 3,112 บาท เปลี่ยนเป็น 3,140 บาท ในปี 2559 คิดเป็นการ
เติบโตร้อยละ 1.2 ดังปรากฏตามภาพที่ 1.5 

2555 2556 2557 2558 2559
ร้อยละการขยายตัวของเบีย้ประกนัภัยรับโดยตรง (%) 28 13.2 1.1 1.9 1.2

ร้อยละการขยายตัวของจีดีพทีีแ่ท้จริง (%) 7.3 2.8 0.9 2.9 3.2

สัดส่วนเบีย้ประกนัภัยรับโดยตรงต่อจีดีพ ี(%) 1.45 1.57 1.56 1.53 1.47

เบีย้ประกนัภัยรับโดยตรงต่อคน (บาท/คน) 2,699 3,042 3,065 3,112 3,140

รายได้ประชากรต่อคน (บาท/คน) 185,848 193,561 197,062 203,356 212,892

203,078 ลบ.
179,480 ลบ.

   205,368 ลบ.
209,244 ลบ.

   211,813 ลบ.
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ภาพที่ 1.5 อัตราการขยายตัวของภาคธุรกิจประกนัวินาศภัย ปี 2555–2559 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) และธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
จากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี จ านวนเบี้ยประกันภัยต่อคนมีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปี สอดคล้องกับรายได้

ประชากรต่อหัวที่เพิ่มข้ึนด้วย 
เมื่อเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงในปี 2559 กับปี 2558 พบว่าการประกันภัยรถยนต์ และการ

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีอัตราการเติบโตร้อยละ 1.57 และร้อยละ 1.38 ตามล าดับ ส่วนการประกันอัคคีภัย และการ
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.36 และร้อยละ 1.43 ตามล าดับ ดังปรากฏตามตารางที่ 1.12 

 

สถานการณ์ธุรกจิประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต     1-27 
 

นว.2-1  A/W-2  pum  31/01/62 

ตารางที่ 1.12 เบ้ียประกันภัยรับโดยตรง (Direct Premiums) ปี 2558 และปี 2559 
   หน่วย: พันบาท 

สัดส่วนการเพ่ิม/ลด
 (%YoY)

รถยนต์ 120,305 122,188 1..57
อัคคีภัย 10,480 10,233 -2.36

ทะเลและขนส่ง 5,344 5,268 -1.43
เบ็ดเตล็ด 73,114 74,124 1.38

ความเส่ียงภยัทรัพยสิ์น 25,680 23,832 -7.20
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 2,013 2,264 12.48

อบุัติเหตุส่วนบุคคล 25,154 26,806 6.57
สุขภาพ 7,563 7,682 1.57

อากาศยาน พชืผล และอืน่ ๆ 12,704 13,540 6.58
รวมทุกประเภท 209,244 211,813 1.23

ประเภทการประกันภัย
มลูค่าเบ้ียประกันภัยรับโดยตรงรวม

ปี 2558 ปี 2559

 
 
ที่มา: สมาคมประกันวินาศภัยไทย (2560, น. 22) 
 

จากสถิติเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง เปรียบเทียบปี 2558 กับปี 2559 การประกันภัยทรัพย์สิน (การ
ประกันอัคคีภัย และการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงลดลง ส่วนหนึ่ งอาจเกิดจากการ
แข่งขันทางด้านราคาส่งผลให้เบี้ยประกันภัยลดลงตามกัน ส่วนการประกันวินาศภัยที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงคือ  
การประกันภัยอุบัติเหตุ สาเหตุอาจเนื่องจากการประกันภัยดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานก ากับดูแล และ
ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยที่ส่งเสริมการประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ในหลายๆ รูปแบบ รวมถึงการประกัน
วินาศภัยอ่ืนๆ ที่เติบโตสูงสุด ซึ่งการประกันภัยดังกล่าวรวมถึงการประกันภัยข้าวนาปี ที่เป็นการประกันภัยตาม
โครงการของรัฐบาล โดยปี 2559 ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงกว่า 2,700 ล้านบาท  

 เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงในแต่ละประเภทของธุรกิจประกันวินาศภัยพบว่าในปี 
2559 มีความใกล้เคียงกับปี 2558 โดยการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีสัดส่วนมากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 49.81 
เพิ่มขึ้นจากปี 2558 มาเล็กน้อย รองลงมา คือ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล อยู่ที่ร้อยละ 12.66 การประกัน
ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ร้อยละ 11.25 การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ร้อยละ 7.87 การประกันอัคคีภัย ร้อยละ 
4.83 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 13.58 ประกอบด้วย การประกันภัยสุขภาพ การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การ
ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และอ่ืนๆ ดังปรากฏตามภาพที่ 1.6 

ภาพที่ 1.5 อัตราการขยายตัวของภาคธุรกิจประกันวินาศภัย ป 2555-2559
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นว.2-1  A/W-2  pum  31/01/62 

 
ภาพที่ 1.6 สัดส่วนเบี้ยประกันภยัรับโดยตรงของธุรกิจประกันวนิาศภัย (Portfolio Mix) 

       ปี 2558 และปี 2559 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 
 

สัดส่วนเบี้ยประกันภัยที่มีโอกาสโตขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ คือ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด  
ที่รวมทั้งการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ การประกันภัยความรับผิด และการประกันภัยพืชผล 
  โดยรวมเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทุกประเภทการประกันวินาศภัย ตั้งแต่ปี 2555 -2559 มีการ
เติบโตเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งสิ้น 211,813 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการ
เติบโตร้อยละ 1.23 โดยหากพิจารณาแต่ละประเภทการประกันวินาศภัย พบว่า การประกันอัคคีภัยมีรับประกันภัย
โดยตรงซึ่งมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2557 ขณะที่การประกันภัยเบ็ดเตล็ดกลับมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนการ
ประกันภัยรถยนต์มีแนวโน้มที่เติบโตด้วยอัตราที่ลดลง ดังปรากฏตามภาพที่ 1.7 
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นว.2-1  A/W-2  pum  31/01/62 

 
ภาพที่ 1.6 สัดส่วนเบี้ยประกันภยัรับโดยตรงของธุรกิจประกันวนิาศภัย (Portfolio Mix) 

       ปี 2558 และปี 2559 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 
 

สัดส่วนเบี้ยประกันภัยที่มีโอกาสโตขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ คือ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด  
ที่รวมทั้งการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ การประกันภัยความรับผิด และการประกันภัยพืชผล 
  โดยรวมเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทุกประเภทการประกันวินาศภัย ตั้งแต่ปี 2555 -2559 มีการ
เติบโตเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งสิ้น 211,813 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการ
เติบโตร้อยละ 1.23 โดยหากพิจารณาแต่ละประเภทการประกันวินาศภัย พบว่า การประกันอัคคีภัยมีรับประกันภัย
โดยตรงซึ่งมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2557 ขณะที่การประกันภัยเบ็ดเตล็ดกลับมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนการ
ประกันภัยรถยนต์มีแนวโน้มที่เติบโตด้วยอัตราที่ลดลง ดังปรากฏตามภาพที่ 1.7 
 
 

อัคคีภัย 5.01%
ตัวเรือ 0.21%

สินคา 2.34%
รถยนต (ภาคบังคับ) 7.76%

รถยนต (ภาคสมัครใจ) 49.73%

ความเสี่ยงภัยทรัพยสิน

12.27%

อุบัติเหตุ 12.02%

สุขภาพ 3.61%

อื่นๆ 6.07%

ความรับผิดชอบตอบุคคลภายนอก 0.96%

อัคคีภัย 4.83%
ตัวเรือ 0.20%

สินคา 2.29%
รถยนต (ภาคบังคับ) 7.87%

รถยนต (ภาคสมัครใจ) 49.81%

ความเสี่ยงภัยทรัพยสิน

11.25%

อุบัติเหตุ 12.66%

สุขภาพ 3.63%

อื่นๆ 6.39%

ความรับผิดชอบตอบุคคลภายนอก 1.07%
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ตว.2-1  A/W-2  pum  31/01/62 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.7 เบ้ียประกันภัยรับโดยตรง (Direct Premiums) ปี 2555-2559 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

 
ในด้านการประกันอัคคีภัยพบว่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงนับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา มีแนวโน้มลดลง

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการที่ผู้เอาประกันภัยเปลี่ยนรูปแบบการประกันภัยจากการประกันอัคคีภัยที่
คุ้มครองภัยตามที่ระบุไว้ มาเป็นการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินที่คุ้มครองภัยได้มากกว่า จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้
เบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดประเภทการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินเพิ่มข้ึน 
  หากพิจารณาถึงจ านวนกรมธรรม์ประกันภัยตั้งแต่ปี 2555-2559 พบว่า มีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปี 2559 มีจ านวนประมาณ 55.75 ล้านกรมธรรม์ เพิ่มข้ึนจากปี 2558 ร้อยละ 1.90 ในขณะที่เบี้ยประกันภัย
เฉลี่ยต่อกรมธรรม์ประกันภัย ลดลงเล็กน้อยจาก 3,825 บาท ในปี 2558 เป็น 3,800 บาท ในปี 2559  ดังปรากฏตาม 
ภาพที่ 1.8 
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นว.2-1  A/W-2  pum  31/01/62 

 
 

ภาพที่ 1.8 จ านวนกรมธรรม์ประกันภัย และเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยต่อกรมธรรม์ประกันภัย 
                               (Number of Policy and Average Direct Premium per Policy) ปี 2555–2559 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 

 
จ านวนกรมธรรม์ประกันภัยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความตระหนักและเห็น

ความส าคัญของการประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยต่อกรมธรรม์ประกันภัยจะมีแนวโน้มลดลง  
ก็ตาม 
  หากพิจารณาเบี้ยประกันภัยรับโดยเฉลี่ยระหว่างปี 2555-2559 แยกเป็นรายการที่ส าคัญ พบว่า การ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ มีเบี้ยประกันภัยรับโดยเฉลี่ยสูงสุด โดยในปี 2559 มีเบี้ยประกันภัยรับโดยเฉลี่ยเท่ากับ 
12,231 บาท รองมาคือ การประกันภัยการขนส่งสินค้า และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยต่อ
กรมธรรม์ประกันภัย เท่ากับ 5,912 และ 5,472 บาท ตามล าดับ ซึ่งการประกันภัยทั้ง 3 ประเภทมีเบี้ยประกันภัยรับ
โดยเฉลี่ยสูงกว่าการประกันภัยในภาพรวมซึ่งเท่ากับ 3,800 บาทต่อกรมธรรม์ ดังปรากฏตามภาพที่ 1.9 
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นว.2-1  A/W-2  pum  31/01/62 

 
ภาพที่ 1.9 เบ้ียประกันภัยรับโดยตรงเฉลี่ยต่อกรมธรรม์ประกันภัย (Average Direct Premium per Policy) 

     ปี 2555–2559 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 
 

ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงเฉลี่ยต่อกรมธรรม์ประกันภัยในช่วง ปี 2555–2559 ค่อนข้างคงท่ี และ
น่าจะมีแนวโน้มลดลงในอนาคต ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการเกิดขึ้นของกรมธรรม์ประกันวินาศภัยแบบรายย่อยเพิ่มขึ้น 
เช่น การประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย (ประเภท 2+ หรือประเภท 3+) หรือการประกันภัยอุบัติเหตุแบบ
รายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) เป็นต้น 
  2) อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน หรืออัตราส่วนค่าเสียหาย  (Loss Ratio)16 จากเหตุการณ์มหา-
อุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยปี 2554 ส่งผลให้อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน หรืออัตราส่วนค่าเสียหายใน
ธุรกิจประกันวินาศภัยของไทยปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะการประกันอัคคีภัย การประกันภัยสินค้าและการขนส่ง รวมถึง
ความเสี่ยงภัยทุกชนิดที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่าในช่วงปกติ ท าให้อัตราค่าสินไหมทดแทนในภาพรวมสูงถึงร้อยละ 176.41 
ขณะที่อัตราค่าสินไหมทดแทน ในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 55.26 และในปี 2558 มีอัตราค่าสินไหมทดแทนอยู่ที่ร้อยละ 
52.72 ดังปรากฏตามภาพที่ 1.10 
 
 
 
 
 

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

หน่วย: ร้อยละ 

ภาพที่ 1.8 จำนวนกรมธรรมประกันภัย และเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยตอกรมธรรมประกันภัย

(Number of policy and Average Direct Premium per Policy) ป 2555-2559
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ภาพที่ 1.8 จ านวนกรมธรรม์ประกันภัย และเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยต่อกรมธรรม์ประกันภัย 
                               (Number of Policy and Average Direct Premium per Policy) ปี 2555–2559 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 

 
จ านวนกรมธรรม์ประกันภัยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความตระหนักและเห็น

ความส าคัญของการประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยต่อกรมธรรม์ประกันภัยจะมีแนวโน้มลดลง  
ก็ตาม 
  หากพิจารณาเบี้ยประกันภัยรับโดยเฉลี่ยระหว่างปี 2555-2559 แยกเป็นรายการที่ส าคัญ พบว่า การ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ มีเบี้ยประกันภัยรับโดยเฉลี่ยสูงสุด โดยในปี 2559 มีเบี้ยประกันภัยรับโดยเฉลี่ยเท่ากับ 
12,231 บาท รองมาคือ การประกันภัยการขนส่งสินค้า และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยต่อ
กรมธรรม์ประกันภัย เท่ากับ 5,912 และ 5,472 บาท ตามล าดับ ซึ่งการประกันภัยทั้ง 3 ประเภทมีเบี้ยประกันภัยรับ
โดยเฉลี่ยสูงกว่าการประกันภัยในภาพรวมซึ่งเท่ากับ 3,800 บาทต่อกรมธรรม์ ดังปรากฏตามภาพที่ 1.9 
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ภาพที่ 1.8 จ านวนกรมธรรม์ประกันภัย และเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยต่อกรมธรรม์ประกันภัย 
                               (Number of Policy and Average Direct Premium per Policy) ปี 2555–2559 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 

 
จ านวนกรมธรรม์ประกันภัยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความตระหนักและเห็น

ความส าคัญของการประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยต่อกรมธรรม์ประกันภัยจะมีแนวโน้มลดลง  
ก็ตาม 
  หากพิจารณาเบี้ยประกันภัยรับโดยเฉลี่ยระหว่างปี 2555-2559 แยกเป็นรายการที่ส าคัญ พบว่า การ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ มีเบี้ยประกันภัยรับโดยเฉลี่ยสูงสุด โดยในปี 2559 มีเบี้ยประกันภัยรับโดยเฉลี่ยเท่ากับ 
12,231 บาท รองมาคือ การประกันภัยการขนส่งสินค้า และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยต่อ
กรมธรรม์ประกันภัย เท่ากับ 5,912 และ 5,472 บาท ตามล าดับ ซึ่งการประกันภัยทั้ง 3 ประเภทมีเบี้ยประกันภัยรับ
โดยเฉลี่ยสูงกว่าการประกันภัยในภาพรวมซึ่งเท่ากับ 3,800 บาทต่อกรมธรรม์ ดังปรากฏตามภาพที่ 1.9 
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ภาพที่ 1.9 เบ้ียประกันภัยรับโดยตรงเฉลี่ยต่อกรมธรรม์ประกันภัย (Average Direct Premium per Policy) 

     ปี 2555–2559 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 
 

ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงเฉลี่ยต่อกรมธรรม์ประกันภัยในช่วง ปี 2555–2559 ค่อนข้างคงท่ี และ
น่าจะมีแนวโน้มลดลงในอนาคต ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการเกิดขึ้นของกรมธรรม์ประกันวินาศภัยแบบรายย่อยเพิ่มขึ้น 
เช่น การประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย (ประเภท 2+ หรือประเภท 3+) หรือการประกันภัยอุบัติเหตุแบบ
รายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) เป็นต้น 
  2) อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน หรืออัตราส่วนค่าเสียหาย  (Loss Ratio)16 จากเหตุการณ์มหา-
อุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยปี 2554 ส่งผลให้อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน หรืออัตราส่วนค่าเสียหายใน
ธุรกิจประกันวินาศภัยของไทยปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะการประกันอัคคีภัย การประกันภัยสินค้าและการขนส่ง รวมถึง
ความเสี่ยงภัยทุกชนิดที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่าในช่วงปกติ ท าให้อัตราค่าสินไหมทดแทนในภาพรวมสูงถึงร้อยละ 176.41 
ขณะที่อัตราค่าสินไหมทดแทน ในปี 2559 อยู่ท่ีร้อยละ 55.26 และในปี 2558 มีอัตราค่าสินไหมทดแทนอยู่ที่ร้อยละ 
52.72 ดังปรากฏตามภาพที่ 1.10 
 
 
 
 
 

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

หน่วย: ร้อยละ 

ภาพที่ 1.8 จำนวนกรมธรรมประกันภัย และเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยตอกรมธรรมประกันภัย

(Number of policy and Average Direct Premium per Policy) ป 2555-2559
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1-30     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 
 

นว.2-1  A/W-2  pum  31/01/62 

 
 

ภาพที่ 1.8 จ านวนกรมธรรม์ประกันภัย และเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยต่อกรมธรรม์ประกันภัย 
                               (Number of Policy and Average Direct Premium per Policy) ปี 2555–2559 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 

 
จ านวนกรมธรรม์ประกันภัยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความตระหนักและเห็น

ความส าคัญของการประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยต่อกรมธรรม์ประกันภัยจะมีแนวโน้มลดลง  
ก็ตาม 
  หากพิจารณาเบี้ยประกันภัยรับโดยเฉลี่ยระหว่างปี 2555-2559 แยกเป็นรายการที่ส าคัญ พบว่า การ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ มีเบี้ยประกันภัยรับโดยเฉลี่ยสูงสุด โดยในปี 2559 มีเบี้ยประกันภัยรับโดยเฉลี่ยเท่ากับ 
12,231 บาท รองมาคือ การประกันภัยการขนส่งสินค้า และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยต่อ
กรมธรรม์ประกันภัย เท่ากับ 5,912 และ 5,472 บาท ตามล าดับ ซึ่งการประกันภัยทั้ง 3 ประเภทมีเบี้ยประกันภัยรับ
โดยเฉลี่ยสูงกว่าการประกันภัยในภาพรวมซึ่งเท่ากับ 3,800 บาทต่อกรมธรรม์ ดังปรากฏตามภาพที่ 1.9 
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1-32     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 
 

นว.2-1  A/W-2  pum  31/01/62 

 
 

ภาพที่ 1.10 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน หรืออัตราส่วนค่าเสียหาย (Loss Ratio) ปี 2553–2559 
ที่มา: ส านกังานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 
 

ปัจจุบันอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งปัจจัยหลักมาจากการที่ประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจมีการแข่งขันด้านราคาสูงขึ้น ในขณะที่การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับมีการเพิ่มวงเงินความคุ้มครองทั้ง
ในกรณีการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร และค่ารักษาพยาบาล ในส่วนของการประกันสุขภาพมีอัตรา
ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันที่เพิ่มขึ้นสูงมาก ส่วนการประกันภัยอัคคีภัย 
และการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ยังคงเป็นการประกันวินาศภัยที่มีอัตราค่าสินไหมทดแทนที่ค่อนข้างต่ า 
เนื่องจากการประกันวินาศภัยดังกล่าวมีความถี่ในการเกิดความเสียหายน้อย แต่ถ้าหากมีภัยที่มีขนาดเป็นภัยพิบัติ
เกิดขึ้น จะท าให้อัตราค่าสินไหมทดแทนสูงมาก ดังที่ เคยเกิดขึ้นกับกรณีของมหาอุทกภัยในปี 2554 ของประเทศไทย
ตามที่กล่าวแล้วในข้างต้น 

3)  อัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายด าเนินงาน อัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (Combined Loss and Expense Ratio) ของธุรกิจประกันวินาศภัยระหว่างปี 2556–2559 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 95.81 จากเดิมร้อยละ 92.94 ในปีก่อนหน้า ซึ่งสะท้อนถึง
ต้นทุนในการด าเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัยไทยที่เพิ่มสูงขึ้น ดังปรากฏตามภาพที่ 1.11 
 

 

สถานการณ์ธุรกจิประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต     1-33 
 

นว.2-1  A/W-2  pum  31/01/62 

 
 

ภาพที่ 1.11 อัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายด าเนนิงาน (Combined Ratio) ปี 2555-255917 
ที่มา: รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 
 

 โดยทั่วไปอัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายด าเนินงานของบริษัทประกันภัย ไม่ควรเกินร้อยละ 
95 เพื่อให้บริษัทยังคงมีก าไรจากการรับประกันภัยประมาณร้อยละ 5 ถ้าหากอัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน เกินร้อยละ 100 ถือว่าบริษัทขาดทุนจากการรับประกันภัย รวมทั้งการประกันวินาศภัยที่มีอัตรา
ค่าสินไหมทดแทนที่ต่ า แต่เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานแล้วปรากฏว่าอัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายด าเนินงานมีจ านวนสูง แสดงว่าการประกันวินาศภัยดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูงมาก การจะ
ควบคุมในเร่ืองดังกล่าวจึงต้องพัฒนาและปรับปรุงค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานให้ลดลง 

 4)  อัตราส่วนการรับเสี่ยงภัยเองของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง อัตราส่วนการรับเสี่ยงภัยเองของเบี้ย
ประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย ปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 74 .62 ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 
74.63 โดยการประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด  
มีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ในขณะที่การประกันอัคคีภัย การประกันภัยตัวเรือ และการประกันภัยรถยนต์ภาค
สมัครใจมีอัตราส่วนการรับเสี่ยงภัยเองของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงลดลง ดังปรากฏตามภาพที่ 1.12 

 
 

17 ปี พ.ศ. 2558-2559 คปภ. ปรับปรุงวธิีการลงบัญชีใหม่ท าให้ไม่มีขอ้มูลแยกรายประเภทธุรกิจ 
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1-32     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 
 

นว.2-1  A/W-2  pum  31/01/62 

 
 

ภาพที่ 1.10 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน หรืออัตราส่วนค่าเสียหาย (Loss Ratio) ปี 2553–2559 
ที่มา: ส านกังานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 
 

ปัจจุบันอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งปัจจัยหลักมาจากการที่ประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจมีการแข่งขันด้านราคาสูงขึ้น ในขณะที่การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับมีการเพิ่มวงเงินความคุ้มครองทั้ง
ในกรณีการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพอย่างถาวร และค่ารักษาพยาบาล ในส่วนของการประกันสุขภาพมีอัตรา
ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันที่เพิ่มขึ้นสูงมาก ส่วนการประกันภัยอัคคีภัย 
และการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ยังคงเป็นการประกันวินาศภัยที่มีอัตราค่าสินไหมทดแทนที่ค่อนข้างต่ า 
เนื่องจากการประกันวินาศภัยดังกล่าวมีความถี่ในการเกิดความเสียหายน้อย แต่ถ้าหากมีภัยที่มีขนาดเป็นภัยพิบัติ
เกิดขึ้น จะท าให้อัตราค่าสินไหมทดแทนสูงมาก ดังที่ เคยเกิดขึ้นกับกรณีของมหาอุทกภัยในปี 2554 ของประเทศไทย
ตามที่กล่าวแล้วในข้างต้น 

3)  อัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายด าเนินงาน อัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (Combined Loss and Expense Ratio) ของธุรกิจประกันวินาศภัยระหว่างปี 2556–2559 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 95.81 จากเดิมร้อยละ 92.94 ในปีก่อนหน้า ซึ่งสะท้อนถึง
ต้นทุนในการด าเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัยไทยที่เพิ่มสูงขึ้น ดังปรากฏตามภาพที่ 1.11 
 

 

สถานการณ์ธุรกจิประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต     1-33 
 

นว.2-1  A/W-2  pum  31/01/62 

 
 

ภาพที่ 1.11 อัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายด าเนนิงาน (Combined Ratio) ปี 2555-255917 
ที่มา: รายงานผลการด าเนินงาน ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 
 

 โดยทั่วไปอัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายด าเนินงานของบริษัทประกันภัย ไม่ควรเกินร้อยละ 
95 เพื่อให้บริษัทยังคงมีก าไรจากการรับประกันภัยประมาณร้อยละ 5 ถ้าหากอัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน เกินร้อยละ 100 ถือว่าบริษัทขาดทุนจากการรับประกันภัย รวมทั้งการประกันวินาศภัยที่มีอัตรา
ค่าสินไหมทดแทนที่ต่ า แต่เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานแล้วปรากฏว่าอัตราส่วนรวมค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายด าเนินงานมีจ านวนสูง แสดงว่าการประกันวินาศภัยดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูงมาก การจะ
ควบคุมในเร่ืองดังกล่าวจึงต้องพัฒนาและปรับปรุงค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานให้ลดลง 

 4)  อัตราส่วนการรับเสี่ยงภัยเองของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง อัตราส่วนการรับเสี่ยงภัยเองของเบี้ย
ประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย ปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 74 .62 ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 
74.63 โดยการประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด  
มีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ในขณะที่การประกันอัคคีภัย การประกันภัยตัวเรือ และการประกันภัยรถยนต์ภาค
สมัครใจมีอัตราส่วนการรับเสี่ยงภัยเองของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงลดลง ดังปรากฏตามภาพที่ 1.12 

 
 

17 ปี พ.ศ. 2558-2559 คปภ. ปรับปรุงวธิีการลงบัญชีใหม่ท าให้ไม่มีขอ้มูลแยกรายประเภทธุรกิจ 
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1-34     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 
 

นว.2-1  A/W-2  pum  31/01/62 

 
 

ภาพที่ 1.12 อัตราส่วนการรับเสี่ยงภัยเองของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (Retention Premium   
         of All Direct Insurance) ปี 2555-2559 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) 

 
ส่วนการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับมีอัตราส่วนการรับเสี่ยงภัยเองของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงสูงสุด

อยู่ที่ร้อยละ 94.20 รองลงมาคือ การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ร้อยละ 88.48 การประกันภัยอัคคีภัย ร้อยละ 
69.34 การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล ร้อยละ 60.84 การประกันภัยเบ็ดเตล็ด ร้อยละ 52.39 และการ
ประกันภัยตัวเรือ ร้อยละ 23.95  
  5)  รายได้จากการลงทุนสุทธิและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Net investment Income and 
Return on Investment) รายได้จากการลงทุนสุทธิของธุรกิจประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี 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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เนื่องจากการแข่งขันด้านราคาและรายจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้น แต่โดยหลักการของการมีผลประกอบการที่ดีที่
จะท าให้ธุรกิจสามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ คือต้องมีก าไรหรือผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทประกันวินาศภัย
ต้องเป็นบวก 
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ประกันภัยตัวเรือ ร้อยละ 23.95  
  5)  รายได้จากการลงทุนสุทธิและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Net investment Income and 
Return on Investment) รายได้จากการลงทุนสุทธิของธุรกิจประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี 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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เรื่องที่ 1.2  
แนวโน้มในอนาคตของธุรกิจประกันวินาศภัย โอกาสและ 
ความท้าทายส าหรับอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย 
   
  

การประกันวินาศภัยมีความส าคัญอย่างยิ่งในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อเกิดความเสียหายแก่ชีวิต 
ร่างกาย ทรัพย์สินและความรับผิดต่างๆ ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงให้กับระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยไทยยังคงรักษาอัตราการขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ระบบ
ประกันภัยก็ยังคงเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจของประเทศได้ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะได้รับ
ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจของโลกที่ชะลอตัวลง หรือผลกระทบจากวิกฤตทางด้านการเงิน (ซับไพรม์) ในปี 2550-
2551 รวมถึงผลกระทบที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปี  2554 ส าหรับในปี 2560  
คาดว่าภาคธุรกิจการประกันวินาศภัยจะเติบโตอัตราเฉลี่ยร้อยละ 1.4 -1.8 มีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมในประเทศร้อยละ 1.41-1.42 ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัยของประชากรไทย ( Insurance Density) มีค่า
เท่ากับ 3,174-3,184 บาท โดยยังมีมูลค่าน้อยกว่าเพื่อนบ้านในอาเซียนอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย 

ดังนั้น ภาครัฐและภาคธุรกิจประกันวินาศภัยจะต้องร่วมมือและเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงความส าคัญ ความจ าเป็นและประโยชน์ของการประกันภัย รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนให้มี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีและเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ในอนาคต 

 
1. แนวโน้มในอนาคตของธุรกิจประกันวินาศภัย 

ธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาจากปัจจัยที่ส าคัญ
ดังนี้ 

1.1  การเปิดเสรีทางด้านการประกันภัย เป็นปัจจัยหนึ่งในการผลักดันธุรกิจประกันวินาศภัยให้เติบโต โดย
การเปิดเสรีสาขาประกันภัยตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) รวมทั้ง
การพัฒนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีรวดเร็วจากท่ัวโลก ท าให้ช่วงระยะเวลาต่อไปในอนาคต
ของธุรกิจประกันวินาศภัยไทยต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รวมถึงมีคู่แข่งหน้าใหม่ๆ จาก
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ จึงอาจจะเป็นทั้งการสร้างโอกาสของธุรกิจประกันวินาศภัย และอาจจะเป็นอุปสรรค
ในการเจริญเติบโตเนื่องจากมีคู่แข่งที่เพิ่มข้ึนด้วย 

1.2  บริษัทออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สภาพความเสี่ยงของประชาชน
เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติที่มีความถี่และรุนแรงมากขึ้น ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินใน 
วงกว้าง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยใหม่ๆ ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน จะช่วยท าให้
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เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง จ านวนกรมธรรม์ประกันภัย และจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงขึ้น ในขณะเดียวกันธุรกิ จ
ประกันวินาศภัยก็จะต้องหลีกเลี่ยงการแข่งขันทางด้านราคาเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของผลิตภัณฑ์ประกันภัย
นั้นๆ อีกด้วย 

1.3  ประชาชนมีความต้องการผลิตภัณฑ์ประกันภัยจากความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สภาพความเสี่ยงของประชาชนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกลุ่มชนชั้นกลาง (Middle Class) มีความต้องการผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย เพื่อใช้เป็นหลักประกันความ
มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินตามสภาพความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ประกันภัยจะเป็นทางเลือกส าคัญในการบริหาร
ความเสี่ยงของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติที่มีความถี่และรุนแรงมากขึ้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สิน ในวงกว้าง การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประกอบกับระดับความรู้และระดับรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชน ส่งผล
ให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มชนชั้นกลางที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย เพื่อใช้เป็น
หลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินตามสภาพความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ประกันภัยจะเป็นทางเลือกส าคัญ
ในการบริหารความเสี่ยงของประชาชน 

1.4  การโฆษณาประชาสัมพันธ์และการพัฒนาช่องทางการจ าหน่าย บริษัทประกันวินาศภัยยังมีการแข่งขัน
ในระดับของการสร้างคุณค่าของแบรนด์กันอย่างต่อเนื่องจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะ
ปัจจุบันที่ปฏิวัติรูปแบบการสื่อสารการตลาดรูปแบบดั้งเดิมเป็นการใช้สื่อออนไลน์ในการเข้าถึงประชาชน ท าให้ภาค
ธุรกิจประกันวินาศภัยสามารถขยายตลาดเข้าถึงประชาชนทุกๆ กลุ่มได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนา
ช่องทางจ าหน่าย ที่หลากหลายให้เหมาะสมทั้งการขายผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน การเก็บข้อมูลรูปแบบการใช้
ชีวิตของผู้บริโภค เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้เข้าถึงความต้องการและตอบโจทย์ของผู้บริโภคได้ในระดับบุคคลมากยิ่งขึ้น 
อีกด้วย 

1.5  การขยายตัวของสังคมเมือง (Urbanization) จากการขยายตัวของเศรษฐกิจก่อให้เกิดการขยายตัว
ของสังคมเมืองและการจ้างงานในสังคมเมือง ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทมาสู่เมืองมากขึ้น ในทาง
กลับกันการเพิ่มขึ้นของประชากรในเขตเมือง ส่งผลให้เกิดแหล่งรวมความต้องการสินค้าและบริการ นอกจากนี้การ
ขยายตัวของสังคมเมืองยังคงท าให้เกิดการจ้างงานมากข้ึนและการลงทนุทางด้านโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure) ที่
ส าคัญของประเทศหรือโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (Mega Project) ต่างๆ จากภาครัฐก็ช่วยท าให้ธุรกิจประกันวินาศภัย
ได้รับอานิสงส์จากขยายตัวจากภาคการลงทุนจากทางภาครัฐอีกทางหนึ่งด้วย 

1.6  การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ  ภาครัฐยังคงเดินหน้าเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านการ
ประกันภัยเพื่อส่งเสริมให้ภาคเศรษฐกิจมีความมั่นคงและแข็งแรง ซึ่งช่วยให้เอ้ือต่อการเจริญเติบโตธุรกิจประกันภัย
อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ภาครัฐเองมีส่วนผลักดันให้การประกันวินาศภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงของประเทศ 
โดยเฉพาะการประกันภัยพืชผลส าหรับภาคการเกษตร การประกันภัยรถโดยสารสาธารณะ อาคารสาธารณะ และ
สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูง  

นอกจากนี้ มาตรการจูงใจทางด้านการน าเบี้ยประกันภัยสุขภาพมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้ง
กรณีที่บุตรซื้อประกันสุขภาพให้กับบิดา มารดา หรือกรณีที่ผู้มีเงินได้ซื้อประกันสุขภาพของตัวเอง สามารถน าเบี้ย
ประกันภัยดังกล่าวมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ซึ่งเป็นการจูงใจให้ประชาชนหันมาซื้อประกันภัยสุขภาพ

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
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เรื่องที่ 1.2  
แนวโน้มในอนาคตของธุรกิจประกันวินาศภัย โอกาสและ 
ความท้าทายส าหรับอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย 
   
  

การประกันวินาศภัยมีความส าคัญอย่างยิ่งในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อเกิดความเสียหายแก่ชีวิต 
ร่างกาย ทรัพย์สินและความรับผิดต่างๆ ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงให้กับระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยไทยยังคงรักษาอัตราการขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ระบบ
ประกันภัยก็ยังคงเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจของประเทศได้ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะได้รับ
ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจของโลกที่ชะลอตัวลง หรือผลกระทบจากวิกฤตทางด้านการเงิน (ซับไพรม์) ในปี 2550-
2551 รวมถึงผลกระทบที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในปี  2554 ส าหรับในปี 2560  
คาดว่าภาคธุรกิจการประกันวินาศภัยจะเติบโตอัตราเฉลี่ยร้อยละ 1.4 -1.8 มีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมในประเทศร้อยละ 1.41-1.42 ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัยของประชากรไทย ( Insurance Density) มีค่า
เท่ากับ 3,174-3,184 บาท โดยยังมีมูลค่าน้อยกว่าเพื่อนบ้านในอาเซียนอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย 

ดังนั้น ภาครัฐและภาคธุรกิจประกันวินาศภัยจะต้องร่วมมือและเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงความส าคัญ ความจ าเป็นและประโยชน์ของการประกันภัย รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนให้มี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีและเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ในอนาคต 

 
1. แนวโน้มในอนาคตของธุรกิจประกันวินาศภัย 

ธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาจากปัจจัยที่ส าคัญ
ดังนี้ 

1.1  การเปิดเสรีทางด้านการประกันภัย เป็นปัจจัยหนึ่งในการผลักดันธุรกิจประกันวินาศภัยให้เติบโต โดย
การเปิดเสรีสาขาประกันภัยตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) รวมทั้ง
การพัฒนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีรวดเร็วจากทั่ วโลก ท าให้ช่วงระยะเวลาต่อไปในอนาคต
ของธุรกิจประกันวินาศภัยไทยต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รวมถึงมีคู่แข่งหน้าใหม่ๆ จาก
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ จึงอาจจะเป็นทั้งการสร้างโอกาสของธุรกิจประกันวินาศภัย และอาจจะเป็นอุปสรรค
ในการเจริญเติบโตเนื่องจากมีคู่แข่งที่เพิ่มข้ึนด้วย 

1.2  บริษัทออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สภาพความเสี่ยงของประชาชน
เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติที่มีความถี่และรุนแรงมากขึ้น ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินใน 
วงกว้าง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยใหม่ๆ ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน จะช่วยท าให้

 

สถานการณ์ธุรกจิประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต     1-37 
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เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง จ านวนกรมธรรม์ประกันภัย และจ านวนเงินเอาประกันภัยสูงขึ้น ในขณะเดียวกันธุรกิ จ
ประกันวินาศภัยก็จะต้องหลีกเลี่ยงการแข่งขันทางด้านราคาเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของผลิตภัณฑ์ประกันภัย
นั้นๆ อีกด้วย 

1.3  ประชาชนมีความต้องการผลิตภัณฑ์ประกันภัยจากความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สภาพความเสี่ยงของประชาชนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกลุ่มชนชั้นกลาง (Middle Class) มีความต้องการผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย เพื่อใช้เป็นหลักประกันความ
มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินตามสภาพความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ประกันภัยจะเป็นทางเลือกส าคัญในการบริหาร
ความเสี่ยงของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติที่มีความถี่และรุนแรงมากขึ้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สิน ในวงกว้าง การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประกอบกับระดับความรู้และระดับรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชน ส่งผล
ให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มชนชั้นกลางที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย เพื่อใช้เป็น
หลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินตามสภาพความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ประกันภัยจะเป็นทางเลือกส าคัญ
ในการบริหารความเสี่ยงของประชาชน 

1.4  การโฆษณาประชาสัมพันธ์และการพัฒนาช่องทางการจ าหน่าย บริษัทประกันวินาศภัยยังมีการแข่งขัน
ในระดับของการสร้างคุณค่าของแบรนด์กันอย่างต่อเนื่องจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะ
ปัจจุบันที่ปฏิวัติรูปแบบการสื่อสารการตลาดรูปแบบดั้งเดิมเป็นการใช้สื่อออนไลน์ในการเข้าถึงประชาชน ท าให้ภาค
ธุรกิจประกันวินาศภัยสามารถขยายตลาดเข้าถึงประชาชนทุกๆ กลุ่มได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนา
ช่องทางจ าหน่าย ที่หลากหลายให้เหมาะสมทั้งการขายผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน การเก็บข้อมูลรูปแบบการใช้
ชีวิตของผู้บริโภค เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้เข้าถึงความต้องการและตอบโจทย์ของผู้บริโภคได้ในระดับบุคคลมากยิ่งขึ้น 
อีกด้วย 

1.5  การขยายตัวของสังคมเมือง (Urbanization) จากการขยายตัวของเศรษฐกิจก่อให้เกิดการขยายตัว
ของสังคมเมืองและการจ้างงานในสังคมเมือง ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทมาสู่เมืองมากขึ้น ในทาง
กลับกันการเพิ่มขึ้นของประชากรในเขตเมือง ส่งผลให้เกิดแหล่งรวมความต้องการสินค้าและบริการ นอกจากนี้การ
ขยายตัวของสังคมเมืองยังคงท าให้เกิดการจ้างงานมากข้ึนและการลงทนุทางด้านโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure) ที่
ส าคัญของประเทศหรือโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (Mega Project) ต่างๆ จากภาครัฐก็ช่วยท าให้ธุรกิจประกันวินาศภัย
ได้รับอานิสงส์จากขยายตัวจากภาคการลงทุนจากทางภาครัฐอีกทางหนึ่งด้วย 

1.6  การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ  ภาครัฐยังคงเดินหน้าเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านการ
ประกันภัยเพื่อส่งเสริมให้ภาคเศรษฐกิจมีความมั่นคงและแข็งแรง ซึ่งช่วยให้เอ้ือต่อการเจริญเติบโตธุรกิจประกันภัย
อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ภาครัฐเองมีส่วนผลักดันให้การประกันวินาศภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงของประเทศ 
โดยเฉพาะการประกันภัยพืชผลส าหรับภาคการเกษตร การประกันภัยรถโดยสารสาธารณะ อาคารสาธารณะ และ
สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูง  

นอกจากนี้ มาตรการจูงใจทางด้านการน าเบี้ยประกันภัยสุขภาพมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้ง
กรณีที่บุตรซื้อประกันสุขภาพให้กับบิดา มารดา หรือกรณีที่ผู้มีเงินได้ซื้อประกันสุขภาพของตัวเอง สามารถน าเบี้ย
ประกันภัยดังกล่าวมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ซึ่งเป็นการจูงใจให้ประชาชนหันมาซ้ือประกันภัยสุขภาพ

ลิขสิทธิ์ของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ห้ามน�าไปใช้ในการแสวงหาก�าไรทางการค้า
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เพิ่มมากขึ้น ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกที่จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจประกันวินาศภัยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ตลอดจน
ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ครัวเรือนและความมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจของประเทศด้วยเช่นกัน 

1.7  การประกันภัยแบบรายย่อย (Micro Insurance) จากสถิติข้อมูลกลุ่มรายได้ หรือกลุ่มรายได้ปานกลาง 
-ต่ า (Lower-Middle Class) ที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 3,000-15,000 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 71.03 ของประชากร
ทั้งหมด ซึ่งคาดว่าการประกันภัยแบบรายย่อยจะยังคงมีบทบาทในการช่วยผลักดันการเติบโตของภาคธุรกิจประกัน
วินาศภัยได้อย่างต่อเนื่อง โดยภาคธุรกิจประกันวินาศภัยเองก็ต้องช่วยส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบการประกันภัย
ที่เป็นเครื่องมือในการสร้างหลักความมั่นคงด้วยตนเองอย่างจริงจัง และมีช่องทางการเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยจะต้องไม่ซับซ้อนด้วย 

1.8  การก้าวสู่ดิจิทัลประกันภัย ในยุคดิจิทัล กระแส “เทคโนโลยีทางการเงิน” (หรือ “FinTech”) เป็น
ทางเลือกของบริษัทประกันวินาศภัยในการสร้างโอกาสการเข้าถึง และการให้บริการผู้เอาประกันภัย โดยการน า Fin 
Tech มาปฏิวัติรูปแบบการท าธุรกิจประกันวินาศภัยที่เรียกว่า InsurTech ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย การ
ให้บริการ การบริหารจัดการภายในของบริษัทประกันวินาศภัยเอง ซึ่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมากที่สุดคือ การ
เปล่ียนแปลงช่องทางการจ าหน่าย การเปลี่ยนแปลงตลาดประกันภัยแบบออนไลน์ การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  
(Social Network) ซึ่งมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันนี้ในการสร้างตลาด
ใหม่ๆ ให้กับธุรกิจประกันวินาศภัย 
 
2. โอกาสและความท้าทายส าหรับอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย 
 2.1 โอกาสของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยในอนาคต ประกอบไปด้วย 
  2.1.1 ปัจจัยด้านเสถียรภาพ ด้านการเมืองและภัยก่อการร้าย ทั้งในระดับการเมืองระหว่างประเทศ 
และการเมืองภายในประเทศ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยได้ด้วย
เช่นกัน โดยมีประเด็นหลักๆ ที่ส าคัญๆ คือ  

1)  นโยบายการปฏิรูปประเทศ และนโยบายเศรษฐกิจที่มีทิศทางที่ชัดเจนในการปฏิรูปประเทศมี
ผลน ามาซึ่งความเชื่อมั่นต่อภาคประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคการลงทุนทั้งจากภายในประเทศ และการ
เคลื่อนย้ายทุนของต่างชาติ  

2)  ภัยจลาจลและก่อการร้าย (Riot and Terrorism) จากสถานการณ์การก่อการร้ายในปัจจุบัน
ยังเป็นภัยคุกคามทั่วโลกและมีแนวโน้มขยายออกไปเร่ือยๆ  
  โดยประเด็นหลักๆ ดังกล่าวท าให้เกิดความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น แต่ก็เป็นโอกาสที่ธุรกิจประกันวินาศภัย 
จะได้เข้ามาเป็นองค์กรหลักในการบริหารความเสี่ยงของประเทศ 
  2.1.2 การประกันภัยยังไม่กระจายไปสู่ประชาชนทุกระดับ การเข้าถึงประชาชนและการสร้างความ
เชื่อมั่นให้ประชาชนทราบว่าระบบการประกันภัยเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงและเป็น
หลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนยังมีช่องว่างอีกมาก โดยพิจารณาจากการถือครองกรมธรรม์
ประกันภัยของประชาชนส่วนใหญ่ ยังคงกระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองและในจังหวัดใหญ่ๆ เท่านั้น จากข้อมูลปี 2557 
พบว่า สัดส่วนกรมธรรม์ประกันภัยส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครมากที่สุด มีสัดส่วนถึงร้อยละ 
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46.33 รองลงมาคือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 20.74 และร้อยละ 14.50 ตามล าดับ 
ดังนั้นหากมีการเจาะตลาดเข้ามาและสามารถเข้าถึงได้กับประชาชนทุกระดับ จะส่งผลให้การประกันภัยเป็นปัจจัยหนึ่ง
ในการด ารงชีวิตของประชาชน 
  2.1.3 โครงสร้างของบริษัทประกันวินาศภัยและสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น  สภาพแวดล้อมการ
แข่งขัน ณ ต้นปี 2560 ธุรกิจประกันวินาศภัยมีบริษัทประกันวินาศภัยรวมทั้งสิ้น 55 บริษัท (ไม่นับรวมบริษัทประกัน
สุขภาพ 4 บริษัท และบริษัทรับประกันภัยต่อ) โดยบริษัทขนาดใหญ่18 และขนาดกลาง19 10 บริษัทแรกครองส่วนแบ่ง
ตลาด ถึงร้อยละ 60.52 โดยส่วนมากเป็นบริษัทรับประกันภัยรถยนต์ ในขณะที่บริษัทขนาดเล็ก จ านวน 45 บริษัท มี
ส่วนแบ่งตลาดรวมกันเพียงร้อยละ 37.92 หรือแต่ละบริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดเพียงร้อยละ 0.01 ถึงร้อยละ 2.82 ซึ่ง
บริษัทขนาดเล็ก20 จ านวนมากเหล่านี้ มีข้อจ ากัดด้านเงินทุน ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีด้านการประกันภัยซึ่ง
เป็นสิ่งส าคัญยิ่งในการพัฒนาธุรกิจประกันภัย ในภาพรวมโครงสร้างธุรกิจประกันภัยในปัจจุบันที่มีความแตกต่างของ
ขนาดค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาในเร่ืองของขนาด เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของภาคธุรกิจ 
  2.1.4 ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการประกันภัยของประชาชน  แม้ว่าปัจจุบันความรู้เรื่องการ
ประกันภัยของประชาชนเริ่มมีมากขึ้นแล้วก็ตาม แต่ความเข้าใจถึงเจตนารมณ์อย่างถ่องแท้ในเรื่องของสัญญา
ประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยเอง ยังมีสิ่งที่จ าเป็นจะต้องให้ข้อมูลแก่ผู้เอาประกันภัยในเรื่องความคุ้มครอง 
เงื่อนไข ข้อยกเว้นที่ควรทราบในการเสนอขาย เพื่อป้องกันการเข้าใจที่บิดเบือนไป ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัท
ประกันวินาศภัย ทั้งนี้ หน่วยงานก ากับดูแล และธุรกิจประกันวินาศภัยต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการและความสามารถในการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยของประชาชนในแต่ละกลุ่ม
รายได้ และเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าระบบการประกันภัยเป็นเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงเพื่อรองรับและบรรเทา
การสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ท าให้ประชาชนเข้าถึงการประกันภัยได้ ซึ่งการ
ประกันภัยจะเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเยียวยาหากมีภัยต่างๆ เกิดขึ้น นอกจากประชาชนหรือภาคธุรกิจอ่ืนๆ จะ
ได้รับผลกระทบน้อยลงจากภัยที่เกิดขึ้นแล้ว ยังเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่ช่วยรักษาความเข้มแข็งทางด้านระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศด้วย 
  2.1.5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นการเน้นการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายและการอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าเพิ่มมากขึ้น 
โดยปัจจุบันบริษัทประกันวินาศภัยได้ให้ความส าคัญกับการลงทุนในระบบเทคโนโลยีเพื่อท าให้การท างานง่ายและ
สะดวกรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การลงทุนน าเอาระบบเทคโนโลยีที่ทนัสมัยมาชว่ยบริหารจัดการส าหรับบริษัทขนาดกลาง
หรือบริษัทขนาดเล็ก แม้จะช่วยให้ก้าวทันธุรกิจประเภทเดียวกัน แต่ยังคงถือเป็นความท้าทายอีกตัวแปรหนึ่งของภาค
ธุรกิจ เพราะนอกจากจะท าให้มีค่าใช้จ่ายสูงแล้ว ขนาดของกลุ่มลูกค้า (Portfolio) เป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจต้องวิเคราะห์ว่า
คุ้มค่ากับรายจ่ายด้านเทคโนโลยีที่ลงทุนไปมากน้อยเพียงไร โดยหากฝ่ายขายได้รับความสะดวกหรือมีเครื่องมือการขาย 
ที่ทันสมัย รวมถึงความรวดเร็วในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ทั้งในส่วนการพิจารณารับประกันภัย การพิจารณาจ่าย  
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1-38     คู่มือปฏิบัติงานส าหรับนายหน้าประกันวินาศภยั 
 
 

นว.2-1  A/W-2  pum  31/01/62 

เพิ่มมากขึ้น ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกที่จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจประกันวินาศภัยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ตลอดจน
ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ครัวเรือนและความมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจของประเทศด้วยเช่นกัน 

1.7  การประกันภัยแบบรายย่อย (Micro Insurance) จากสถิติข้อมูลกลุ่มรายได้ หรือกลุ่มรายได้ปานกลาง 
-ต่ า (Lower-Middle Class) ที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 3,000-15,000 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 71.03 ของประชากร
ทั้งหมด ซึ่งคาดว่าการประกันภัยแบบรายย่อยจะยังคงมีบทบาทในการช่วยผลักดันการเติบโตของภาคธุรกิจประกัน
วินาศภัยได้อย่างต่อเนื่อง โดยภาคธุรกิจประกันวินาศภัยเองก็ต้องช่วยส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบการประกันภัย
ที่เป็นเครื่องมือในการสร้างหลักความมั่นคงด้วยตนเองอย่างจริงจัง และมีช่องทางการเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยจะต้องไม่ซับซ้อนด้วย 

1.8  การก้าวสู่ดิจิทัลประกันภัย ในยุคดิจิทัล กระแส “เทคโนโลยีทางการเงิน” (หรือ “FinTech”) เป็น
ทางเลือกของบริษัทประกันวินาศภัยในการสร้างโอกาสการเข้าถึง และการให้บริการผู้เอาประกันภัย โดยการน า Fin 
Tech มาปฏิวัติรูปแบบการท าธุรกิจประกันวินาศภัยที่เรียกว่า InsurTech ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย การ
ให้บริการ การบริหารจัดการภายในของบริษัทประกันวินาศภัยเอง ซึ่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมากที่สุดคือ การ
เปลี่ยนแปลงช่องทางการจ าหน่าย การเปลี่ยนแปลงตลาดประกันภัยแบบออนไลน์ การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  
(Social Network) ซึ่งมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันนี้ในการสร้างตลาด
ใหม่ๆ ให้กับธุรกิจประกันวินาศภัย 
 
2. โอกาสและความท้าทายส าหรับอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย 
 2.1 โอกาสของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยในอนาคต ประกอบไปด้วย 
  2.1.1 ปัจจัยด้านเสถียรภาพ ด้านการเมืองและภัยก่อการร้าย ทั้งในระดับการเมืองระหว่างประเทศ 
และการเมืองภายในประเทศ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยได้ด้วย
เช่นกัน โดยมีประเด็นหลักๆ ที่ส าคัญๆ คือ  

1)  นโยบายการปฏิรูปประเทศ และนโยบายเศรษฐกิจที่มีทิศทางที่ชัดเจนในการปฏิรูปประเทศมี
ผลน ามาซึ่งความเชื่อมั่นต่อภาคประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคการลงทุนทั้งจากภายในประเทศ และการ
เคลื่อนย้ายทุนของต่างชาติ  

2)  ภัยจลาจลและก่อการร้าย (Riot and Terrorism) จากสถานการณ์การก่อการร้ายในปัจจุบัน
ยังเป็นภัยคุกคามทั่วโลกและมีแนวโน้มขยายออกไปเร่ือยๆ  
  โดยประเด็นหลักๆ ดังกล่าวท าให้เกิดความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น แต่ก็เป็นโอกาสที่ธุรกิจประกันวินาศภัย 
จะได้เข้ามาเป็นองค์กรหลักในการบริหารความเสี่ยงของประเทศ 
  2.1.2 การประกันภัยยังไม่กระจายไปสู่ประชาชนทุกระดับ การเข้าถึงประชาชนและการสร้างความ
เชื่อมั่นให้ประชาชนทราบว่าระบบการประกันภัยเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงและเป็น
หลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนยังมีช่องว่างอีกมาก โดยพิจารณาจากการถือครองกรมธรรม์
ประกันภัยของประชาชนส่วนใหญ่ ยังคงกระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองและในจังหวัดใหญ่ๆ เท่านั้น จากข้อมูลปี 2557 
พบว่า สัดส่วนกรมธรรม์ประกันภัยส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครมากที่สุด มีสัดส่วนถึงร้อยละ 

 

สถานการณ์ธุรกจิประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต     1-39 
 

นว.2-1  A/W-2  pum  31/01/62 

46.33 รองลงมาคือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 20.74 และร้อยละ 14.50 ตามล าดับ 
ดังนั้นหากมีการเจาะตลาดเข้ามาและสามารถเข้าถึงได้กับประชาชนทุกระดับ จะส่งผลให้การประกันภัยเป็นปัจจัยหนึ่ง
ในการด ารงชีวิตของประชาชน 
  2.1.3 โครงสร้างของบริษัทประกันวินาศภัยและสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น  สภาพแวดล้อมการ
แข่งขัน ณ ต้นปี 2560 ธุรกิจประกันวินาศภัยมีบริษัทประกันวินาศภัยรวมทั้งสิ้น 55 บริษัท (ไม่นับรวมบริษัทประกัน
สุขภาพ 4 บริษัท และบริษัทรับประกันภัยต่อ) โดยบริษัทขนาดใหญ่18 และขนาดกลาง19 10 บริษัทแรกครองส่วนแบ่ง
ตลาด ถึงร้อยละ 60.52 โดยส่วนมากเป็นบริษัทรับประกันภัยรถยนต์ ในขณะที่บริษัทขนาดเล็ก จ านวน 45 บริษัท มี
ส่วนแบ่งตลาดรวมกันเพียงร้อยละ 37.92 หรือแต่ละบริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดเพียงร้อยละ 0.01 ถึงร้อยละ 2.82 ซึ่ง
บริษัทขนาดเล็ก20 จ านวนมากเหล่านี้ มีข้อจ ากัดด้านเงินทุน ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีด้านการประกันภัยซึ่ง
เป็นสิ่งส าคัญยิ่งในการพัฒนาธุรกิจประกันภัย ในภาพรวมโครงสร้างธุรกิจประกันภัยในปัจจุบันที่มีความแตกต่างของ
ขนาดค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาในเร่ืองของขนาด เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของภาคธุรกิจ 
  2.1.4 ความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนฐานการประกันภัยของประชาชน  แม้ว่าปัจจุบันความรู้เรื่องการ
ประกันภัยของประชาชนเริ่มมีมากขึ้นแล้วก็ตาม แต่ความเข้าใจถึงเจตนารมณ์อย่างถ่องแท้ในเรื่องของสัญญา
ประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยเอง ยังมีสิ่งที่จ าเป็นจะต้องให้ข้อมูลแก่ผู้เอาประกันภัยในเรื่องความคุ้มครอง 
เงื่อนไข ข้อยกเว้นที่ควรทราบในการเสนอขาย เพื่อป้องกันการเข้าใจที่บิดเบือนไป ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัท
ประกันวินาศภัย ทั้งนี้ หน่วยงานก ากับดูแล และธุรกิจประกันวินาศภัยต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการและความสามารถในการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยของประชาชนในแต่ละกลุ่ม
รายได้ และเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าระบบการประกันภัยเป็นเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงเพื่อรองรับและบรรเทา
การสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ท าให้ประชาชนเข้าถึงการประกันภัยได้ ซึ่งการ
ประกันภัยจะเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเยียวยาหากมีภัยต่างๆ เกิดขึ้น นอกจากประชาชนหรือภาคธุรกิจอ่ืนๆ จะ
ได้รับผลกระทบน้อยลงจากภัยที่เกิดขึ้นแล้ว ยังเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่ช่วยรักษาความเข้มแข็งทางด้านระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศด้วย 
  2.1.5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นการเน้นการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายและการอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าเพิ่มมากขึ้น 
โดยปัจจุบันบริษัทประกันวินาศภัยได้ให้ความส าคัญกับการลงทุนในระบบเทคโนโลยีเพื่อท าให้การท างานง่ายและ
สะดวกรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การลงทุนน าเอาระบบเทคโนโลยีที่ทนัสมัยมาชว่ยบริหารจัดการส าหรับบริษัทขนาดกลาง
หรือบริษัทขนาดเล็ก แม้จะช่วยให้ก้าวทันธุรกิจประเภทเดียวกัน แต่ยังคงถือเป็นความท้าทายอีกตัวแปรหนึ่งของภาค
ธุรกิจ เพราะนอกจากจะท าให้มีค่าใช้จ่ายสูงแล้ว ขนาดของกลุ่มลูกค้า (Portfolio) เป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจต้องวิเคราะห์ว่า
คุ้มค่ากับรายจ่ายด้านเทคโนโลยีที่ลงทุนไปมากน้อยเพียงไร โดยหากฝ่ายขายได้รับความสะดวกหรือมีเครื่องมือการขาย 
ที่ทันสมัย รวมถึงความรวดเร็วในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ทั้งในส่วนการพิจารณารับประกันภัย การพิจารณาจ่าย  
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นว.2-1  A/W-2  pum  31/01/62 

ผลประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เพิ่มยอดขายและได้ผลตอบแทนจากลงทุนทางด้านของระบบสารสนเทศที่มีการ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนท าให้เกิดการค้าในรูปแบบใหม่ที่เป็นลักษณะออนไลน์มากขึ้น (e-Commerce) เช่น 
การขายผ่านเว็บไซต์ หรือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งท าให้ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายต่ าลงและในอนาคตอัตราเบี้ย
ประกันภัยอาจลดลงได้ 
  2.1.6 ความเสี่ยงใหม่ๆ จากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
ภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศดังกล่าวอาจก่อให้เกิดน้ าท่วม ภัยแล้ง พายุ
เฮอร์ริเคน หรือแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังส่งผล
กระทบเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม การด าเนินงานของธุรกิจ ฯลฯ ดังนั้น กรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ
ต่อธุรกิจประกันวินาศภัย คือ ท าให้ค่าสินไหมทดแทนของความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น รวมถึงความเสี่ยงจากภัยพิบัติใหม่ๆ ที่
ยากต่อการคาดประมาณได้ 
  2.1.7 การเปิดเสรีการค้าและการบริการผ่านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics 
Community: AEC) แม้การเกิดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการจะเริ่มนับตั้งแต่ปลายปี 2558  
ท าให้เกิดการรวมตัวกันเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีด้านการเงินและการค้า
บริการที่มีความซับซ้อนมากกว่า ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาในกรอบต่างๆ อยู่นั้น จึงคาดว่าน่าจะต้องใช้เวลาอีก
ระยะหนึ่งในการบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบ โดยการเปิดเสรีด้านการเงินและการค้าบริการนั้นจะท าให้การแข่งขันใน
ด้านการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงประกันวินาศภัยมีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องบริษัทประกันภัยของประเทศอ่ืนๆ 
ในกลุ่มอาเซียนจะมีโอกาสเข้ามามีบทบาทและร่วมแข่งขันในประเทศไทยมากขึ้น ดังนั้น ภาคธุรกิจจะต้องวางแผน
รับมือการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย ในขณะเดียวกันการเปิดเสรีด้านการเงินและการค้าบริการจะน ามาซึ่งโอกาสในการขยาย
ของธุรกิจประกันวินาศภัยไปยังประเทศในอาเซียนมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา 
และเวียดนาม) ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง มีอาณาเขตที่ต่อเนื่องกับประเทศไทย มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่
ใกล้เคียงกัน อีกทั้งส่วนใหญ่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูง การขยายตัวของเมืองและการเติบโตของกลุ่ม
คนชั้นกลางซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศดังกล่าว
ต่อไป 
  2.1.8 ผลกระทบของเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology: FinTech) และเทคโนโลยี
ทางการประกันภัย (Insurance Technology: InsurTech) ต่อธุรกิจประกันวินาศภัย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
เทคโนโลยีมีส่วนเข้ามาเปลี่ยนแนวทางการใช้ชีวิตของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การ
ใช้ช่องทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ สังคมออนไลน์ การเข้าถึงและการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ สินค้าและ
บริการที่มีส่วนประกอบและขับเคลื่อนโดยดิจิทัลมากขึ้น ปรากฏการณ์นี้ท าให้เกิดสินค้ าและบริการรูปแบบใหม่ๆ 
รวมถึงการตลาดการค้าและโลกธุรกิจได้ถูกย้ายไปอยู่บนโลกไซเบอร์มากขึ้นเรื่อยๆ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะทวี
ความเร็วขึ้นในอีก 5-10 ปีข้างหน้า ซึ่งจะมีผลกระทบต่อรูปแบบการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งอาจถึงขนาดที่ 
ผู้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยบางรายไม่สามารถอยู่ต่อได้ (Digital Disruption)  
 2.2 สิ่งท้าทายที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลส าหรับธุรกิจประกันวินาศภัย คือ  
  2.2.1 ศักยภาพของระบบสารสนเทศ (Cyber and Network Security) ในอนาคต จะเป็นปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จของบริษัทประกันภัยโดยเฉพาะบริษัทที่เน้นขายประกันภัยส าหรับลูกค้ารายย่อย โดยการท างานต่างๆ  
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จะเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น โครงสร้างพนักงานจะเปลี่ยนมาพึ่งพากลุ่มที่คิดระบบการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรวมถึงบริการใหม่ๆ และใช้ระบบสารสนเทศและกระบวนการวิเคราะห์เซ็ตข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data Analytic) รองรับนวัตกรรมการขายและการบริการมากขึ้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาจมีจ านวนลดลง
ตามล าดับ แต่อาจปรับรูปแบบให้มีเจ้าหน้าที่บริการในลักษณะศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) มากขึ้น บริษัท
ระดับโลกหลายแห่งได้จัดตั้งบริษัทใหม่ที่เติบโตแบบก้าวกระโดด (Startup) เพื่อลงทุนในรูปแบบการด าเนินธุรกิจที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากดิจิทัล (Digital Disruption Model) เพื่อเตรียมรองรับการท าธุรกิจ
ในรูปแบบใหม่และป้องกันไม่ให้เสียธุรกิจให้กับผู้เล่นกลุ่มอื่น 
  2.2.2 มีคู่แข่งสร้างระบบให้ผู้บริโภคมารวมตัวกันเพื่อจัดหาประกันภัยโดยไม่พึ่งพาเพียงบริษัท
ประกันภัยอย่างเดียว โดยผู้แข่งขันของธุรกิจประกันวินาศภัยอาจจะไม่ใช่เพียงธุรกิจประกันวินาศภัยด้วยกันเอง แต่
รวมถึงผู้บริโภคที่รวมตัวกันเพื่อท าประกันภัยที่คุ้มครองตัวเอง โดยเอาประกันภัยส่วนเกิน (Excess of Loss) จากผู้รับ
ประกันภัยส าหรับความเสียหายที่มีมูลค่าสูงขึ้น ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัยจะถูกลง และผู้บริโภคน าเงินที่เหลือจากการหัก
ค่าใช้จ่ายกลับมาคืนให้สมาชิก ท าให้การประกันภัยมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง ผู้บริโภคที่รวมตัวกันอาจมีการกระตุ้นให้สมาชิก
ดูแลและป้องกันความเสี่ยงทรัพย์สิน และตรวจสอบระหว่างกันเองมากขึ้น ผู้ที่มีประวัติไม่ดีอาจไม่ได้รับสิทธิให้อยู่ใน
กลุ่มต่อไป เป็นการคัดกรองคุณภาพภัยในกลุ่มไปในตัว เป็นต้น และบริษัทรับประกันภัยต่ออาจมีบทบาทมากข้ึนและ
หันมารับประกันภัยระหว่างกันเอง หรือ Peer to Peer (P2P) ด้วยตนเองเพราะมีความเชี่ยวชาญในการตั้งราคา
มากกว่าบริษัทประกันภัย 
  2.2.3 สินค้าและบริการในอนาคตจะถูกปรับเปลี่ยนตามโลกธุรกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยน -
แปลงไป มีกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลง เช่น ผู้ค้ารายย่อยที่อาจเพิ่มจ านวนมากขึ้น สินค้าที่เป็นการประกันภัยระยะสั้น
และอินเทอร์เน็ตจะมีบทบาทเข้ามาเป็นองค์ประกอบส าคัญมากขึ้น นอกจากนี้หากมีการประกันภัยในลักษณะ Peer 
to Peer (P2P) มากข้ึน บริษัทประกันภัยอาจผันมาเป็นผู้รับประกันภัยส่วนเกิน (Excess of Loss) หรือออกผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยที่ก าหนดความรับผิดส่วนแรก (Deductible) สูงๆ มากข้ึน 
  2.2.4 การก าหนดเบี้ยประกันภัยจะท าได้ยากขึ้น โดยเฉพาะหากมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
ใหม่ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Cyber Risk) การประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า บ้านอัจฉริยะ เป็นต้น 
  2.2.5 บทบาทของตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันภัยมีการเปล่ียนแปลงเนื่องจาก ผู้เอา
ประกันภัยมาท าประกันภัยผ่านออนไลน์มากขึ้น ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย อาจเปลี่ยนมา
ท าการตลาดผ่านออนไลน์ด้วย แต่อย่างไรก็ตามการประกันภัยที่ซับซ้อนยังคงต้องพึ่งนายหน้ารายใหญ่ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 ดังนั้น ในโลกอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และที่ส าคัญคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค ภาคอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย จึงควรมองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ
ประกันวินาศภัยให้เจริญเติบโตเคียงคู่กับเศรษฐกิจของประเทศ 
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ผลประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เพิ่มยอดขายและได้ผลตอบแทนจากลงทุนทางด้านของระบบสารสนเทศที่มีการ
พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนท าให้เกิดการค้าในรูปแบบใหม่ที่เป็นลักษณะออนไลน์มากขึ้น (e-Commerce) เช่น 
การขายผ่านเว็บไซต์ หรือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งท าให้ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายต่ าลงและในอนาคตอัตราเบี้ย
ประกันภัยอาจลดลงได้ 
  2.1.6 ความเสี่ยงใหม่ๆ จากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
ภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศดังกล่าวอาจก่อให้เกิดน้ าท่วม ภัยแล้ง พายุ
เฮอร์ริเคน หรือแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังส่งผล
กระทบเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม การด าเนินงานของธุรกิจ ฯลฯ ดังนั้น กรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ
ต่อธุรกิจประกันวินาศภัย คือ ท าให้ค่าสินไหมทดแทนของความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น รวมถึงความเสี่ยงจากภัยพิบัติใหม่ๆ ที่
ยากต่อการคาดประมาณได้ 
  2.1.7 การเปิดเสรีการค้าและการบริการผ่านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics 
Community: AEC) แม้การเกิดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการจะเริ่มนับตั้งแต่ปลายปี 2558  
ท าให้เกิดการรวมตัวกันเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีด้านการเงินและการค้า
บริการที่มีความซับซ้อนมากกว่า ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาในกรอบต่างๆ อยู่นั้น จึงคาดว่าน่าจะต้องใช้เวลาอีก
ระยะหนึ่งในการบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบ โดยการเปิดเสรีด้านการเงินและการค้าบริการนั้นจะท าให้การแข่งขันใน
ด้านการให้บริการด้านการเงิน รวมถึงประกันวินาศภัยมีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องบริษัทประกันภัยของประเทศอ่ืนๆ 
ในกลุ่มอาเซียนจะมีโอกาสเข้ามามีบทบาทและร่วมแข่งขันในประเทศไทยมากขึ้น ดังนั้น ภาคธุรกิจจะต้องวางแผน
รับมือการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย ในขณะเดียวกันการเปิดเสรีด้านการเงินและการค้าบริการจะน ามาซึ่งโอกาสในการขยาย
ของธุรกิจประกันวินาศภัยไปยังประเทศในอาเซียนมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา 
และเวียดนาม) ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง มีอาณาเขตที่ต่อเนื่องกับประเทศไทย มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่
ใกล้เคียงกัน อีกทั้งส่วนใหญ่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูง การขยายตัวของเมืองและการเติบโตของกลุ่ม
คนชั้นกลางซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศดังกล่าว
ต่อไป 
  2.1.8 ผลกระทบของเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology: FinTech) และเทคโนโลยี
ทางการประกันภัย (Insurance Technology: InsurTech) ต่อธุรกิจประกันวินาศภัย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
เทคโนโลยีมีส่วนเข้ามาเปลี่ยนแนวทางการใช้ชีวิตของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การ
ใช้ช่องทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ สังคมออนไลน์ การเข้าถึงและการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ สินค้าและ
บริการที่มีส่วนประกอบและขับเคลื่อนโดยดิจิทัลมากขึ้น ปรากฏการณ์นี้ท าให้เกิดสินค้ าและบริการรูปแบบใหม่ๆ 
รวมถึงการตลาดการค้าและโลกธุรกิจได้ถูกย้ายไปอยู่บนโลกไซเบอร์มากขึ้นเรื่อยๆ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะทวี
ความเร็วขึ้นในอีก 5-10 ปีข้างหน้า ซึ่งจะมีผลกระทบต่อรูปแบบการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งอาจถึงขนาดที่ 
ผู้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยบางรายไม่สามารถอยู่ต่อได้ (Digital Disruption)  
 2.2 สิ่งท้าทายที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลส าหรับธุรกิจประกันวินาศภัย คือ  
  2.2.1 ศักยภาพของระบบสารสนเทศ (Cyber and Network Security) ในอนาคต จะเป็นปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จของบริษัทประกันภัยโดยเฉพาะบริษัทที่เน้นขายประกันภัยส าหรับลูกค้ารายย่อย โดยการท างานต่างๆ  
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จะเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น โครงสร้างพนักงานจะเปลี่ยนมาพึ่งพากลุ่มที่คิดระบบการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรวมถึงบริการใหม่ๆ และใช้ระบบสารสนเทศและกระบวนการวิเคราะห์เซ็ตข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data Analytic) รองรับนวัตกรรมการขายและการบริการมากขึ้น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาจมีจ านวนลดลง
ตามล าดับ แต่อาจปรับรูปแบบให้มีเจ้าหน้าที่บริการในลักษณะศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) มากขึ้น บริษัท
ระดับโลกหลายแห่งได้จัดตั้งบริษัทใหม่ที่เติบโตแบบก้าวกระโดด (Startup) เพื่อลงทุนในรูปแบบการด าเนินธุรกิจที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากดิจิทัล (Digital Disruption Model) เพื่อเตรียมรองรับการท าธุรกิจ
ในรูปแบบใหม่และป้องกันไม่ให้เสียธุรกิจให้กับผู้เล่นกลุ่มอื่น 
  2.2.2 มีคู่แข่งสร้างระบบให้ผู้บริโภคมารวมตัวกันเพื่อจัดหาประกันภัยโดยไม่พึ่งพาเพียงบริษัท
ประกันภัยอย่างเดียว โดยผู้แข่งขันของธุรกิจประกันวินาศภัยอาจจะไม่ใช่เพียงธุรกิจประกันวินาศภัยด้วยกันเอง แต่
รวมถึงผู้บริโภคที่รวมตัวกันเพื่อท าประกันภัยที่คุ้มครองตัวเอง โดยเอาประกันภัยส่วนเกิน (Excess of Loss) จากผู้รับ
ประกันภัยส าหรับความเสียหายที่มีมูลค่าสูงขึ้น ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัยจะถูกลง และผู้บริโภคน าเงินที่เหลือจากการหัก
ค่าใช้จ่ายกลับมาคืนให้สมาชิก ท าให้การประกันภัยมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง ผู้บริโภคที่รวมตัวกันอาจมีการกระตุ้นให้สมาชิก
ดูแลและป้องกันความเสี่ยงทรัพย์สิน และตรวจสอบระหว่างกันเองมากขึ้น ผู้ที่มีประวัติไม่ดีอาจไม่ได้รับสิทธิให้อยู่ใน
กลุ่มต่อไป เป็นการคัดกรองคุณภาพภัยในกลุ่มไปในตัว เป็นต้น และบริษัทรับประกันภัยต่ออาจมีบทบาทมากข้ึนและ
หันมารับประกันภัยระหว่างกันเอง หรือ Peer to Peer (P2P) ด้วยตนเองเพราะมีความเชี่ยวชาญในการตั้งราคา
มากกว่าบริษัทประกันภัย 
  2.2.3 สินค้าและบริการในอนาคตจะถูกปรับเปลี่ยนตามโลกธุรกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยน -
แปลงไป มีกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลง เช่น ผู้ค้ารายย่อยที่อาจเพิ่มจ านวนมากขึ้น สินค้าที่เป็นการประกันภัยระยะสั้น
และอินเทอร์เน็ตจะมีบทบาทเข้ามาเป็นองค์ประกอบส าคัญมากขึ้น นอกจากนี้หากมีการประกันภัยในลักษณะ Peer 
to Peer (P2P) มากข้ึน บริษัทประกันภัยอาจผันมาเป็นผู้รับประกันภัยส่วนเกิน (Excess of Loss) หรือออกผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยที่ก าหนดความรับผิดส่วนแรก (Deductible) สูงๆ มากข้ึน 
  2.2.4 การก าหนดเบี้ยประกันภัยจะท าได้ยากขึ้น โดยเฉพาะหากมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
ใหม่ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Cyber Risk) การประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า บ้านอัจฉริยะ เป็นต้น 
  2.2.5 บทบาทของตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก ผู้เอา
ประกันภัยมาท าประกันภัยผ่านออนไลน์มากขึ้น ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย อาจเปลี่ยนมา
ท าการตลาดผ่านออนไลน์ด้วย แต่อย่างไรก็ตามการประกันภัยที่ซับซ้อนยังคงต้องพึ่งนายหน้ารายใหญ่ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 ดังนั้น ในโลกอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และที่ส าคัญคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค ภาคอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย จึงควรมองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ
ประกันวินาศภัยให้เจริญเติบโตเคียงคู่กับเศรษฐกิจของประเทศ 
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