รายงานผลสำรวจความเสี่ยงของธุรกิจประกันภัย (Systemic Risk Survey)
ประจำปี 2564
กลุ่มนโยบายและความเชื่อมโยงภาคการเงิน ได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยง
ของธุรกิจประกันภัยไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นับตั้งแต่ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจแนวทางและ
มุมมอง ประกอบการวิเคราะห์และติดตามความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเสถียรภาพของธุรกิจประกันภัยไทยให้
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงนำผลสำรวจดังกล่าวมาเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดสถานการณ์
จำลอง ในการจัดทำการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) โดยแบบสำรวจจะครอบคลุมกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม
ได้แก่ 1) บริษัทประกันชีวิต และ 2) บริษัทประกันวินาศภัย
ในปี 2564 มีระยะเวลาสำรวจตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม ถึง 19 พฤศจิกายน 2564 และมีจำนวน
ผู้ตอบแบบสำรวจในกลุ่มที่ 1 บริษัทประกันชีวิต จำนวน 21 ราย และกลุ่มที่ 2 บริษัทประกันวินาศภัย จำนวน
48 ราย
สรุปประเด็นสำคัญ
1. แหล่งที่มาของความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของธุรกิจประกันภัยไทย
ธุรกิจประกันชีวิต
ความเสี่ยงสำคัญ
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์*
โรคระบาดหรือติดเชื้อ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก/การชะงักงันทาง
เศรษฐกิจ
ความเสี่ยงจาก Disruptive Technology**

สัดส่วน
86% (-10%)
81% (+51%)
76% (-2%)
76% (-2%)
52%(+35%)

ธุรกิจประกันวินาศภัย
ความเสี่ยงสำคัญ
โรคระบาดหรือติดเชื้อ
ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก/การชะงักงันทาง
เศรษฐกิจ
สภาพการแข่งขันในตลาดประกันภัยที่รุนแรง
ความเสี่ยงจาก Disruptive Technology***

สัดส่วน
79% (x)
75% (+41%)
52% (-11%)
50% (-18%)
42% (+13%)

หมายเหตุ
* /**/*** ปี 2563 ไม่อยู่ใน 5 อันดับแรก

➢ บริษัทประกันชีวิตให้ความสำคัญกับความเสี่ยงจากภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำมากที่สุดเช่นเดียวกับปีก่อน
ขณะทีค่ วามเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความเสี่ยงจาก Disruptive Technology
ถูกกล่าวถึงเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งทำให้ความเสี่ยงดังกล่าวกลายเป็นความเสี่ยงสำคัญ 5
อันดับแรกในปีนี้ อย่างไรก็ตาม สำหรับ ความเสี่ยงจากโรคระบาดหรือติดเชื้อ และการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก/การชะงักงันทางเศรษฐกิจ ยังคงเป็น ความเสี่ยงสำคั ญ 5 อันดับแรกเช่นเดียวกับ
ผลสำรวจครั้งก่อน โดยมีสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าในปีนี้
ความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก/การชะงักงันทางเศรษฐกิจ ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในมิติ
การถูกกล่าวถึงเป็นอันดับแรกและท้าทายต่อการบริหารจัดการมากที่สุด
➢ บริษัทประกันวินาศภัยให้ความสำคัญกับความเสี่ยงจากโรคระบาดหรือติดเชื้อเป็นอันดับหนึ่ง ทั้งใน
มิติความเสี่ยงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด ถูกกล่าวถึงเป็นอันดับแรก และท้าทายต่อการบริหารจัดการมากที่สุด
ขณะที่ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ยังคงเป็นความเสี่ยงสำคัญที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
จากปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับความเสี่ยงในลำดับถัดมา ได้แก่ ความเสี่ยงจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก/การชะงักงันทางเศรษฐกิจ และสภาพการแข่งขันในตลาดประกันภัยที่รุนแรงซึ่งมี
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ผลสำรวจครั้งก่อนติด 1 ใน 5 อันดับความเสี่ยงสำคัญในปีนี้
➢ จะเห็นได้ว่าทั้งบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยยังคงแสดงความกังวลต่อความเสี่ยงจาก
โรคระบาดหรือติดเชื้อและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก/การชะงักงันทางเศรษฐกิจ ขณะที่ความเสี่ยง
ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความเสี่ยงจาก Disruptive Technology ได้รับการกล่าวถึง
เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้
2. มุมมองต่อเสถียรภาพของธุรกิจประกันภัยไทย
➢ บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยส่วนใหญ่ประเมินว่ามีความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์
ที่มีผลกระทบรุนแรงต่อเสถียรภาพของธุรกิจประกันภัยไทยอยู่ในระดับ “ปานกลาง” ถึง “สูง” ทั้งใน
ระยะสั้น (1 ปีข้างหน้า) และระยะปานกลาง (1-3 ปีข้างหน้า) นอกจากนี้ ยังมีความน่าจะเป็นที่จะเกิด
เหตุการณ์ที่มีผลกระทบรุนแรงฯ ในระยะสั้นและระยะยาวอยู่ในระดับ เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ 1 ปีที่
ผ่านมา แต่มีสัดส่วนลดลงจากผลสำรวจครั้งก่อน
➢ บริษัท ประกัน ชีว ิตและบริษัทประกันวินาศภัย ส่วนใหญ่ ค่อนข้างมั่นใจต่อเสถียรภาพของธุรกิจ
ประกันภัยไทยในระยะ 3 ปีข้างหน้า โดยผู้ที่ตอบว่า “มั่นใจมากที่สุด” และ “มั่นใจมาก” มีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับผลสำรวจครั้งก่อน นอกจากนี้ มุมมองความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพของ
ธุรกิจประกันภัยยังคงอยู่ในระดับเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ 1 ปีที่ผ่านมา
3. ปัจจัยเสี่ยงสำคัญในปัจจุบันและความเสี่ยงเกิดใหม่ (Emerging Risks)
สำนักงาน คปภ. ได้สำรวจผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงสำคัญในปัจจุบันและความเสี่ยงเกิดใหม่ (Emerging
Risks) ที่บริษัทประกันภัยเห็นว่าส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของธุรกิจประกันภัยไทย โดยปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน ได้แก่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ยังมีความ
ไม่แน่นอน และเหตุการณ์การเกิดอุทกภัยในประเทศไทย โดยใช้คำถามแบบอัตนัยที่ให้อิสระในการตอบ (freetext format) โดยให้ ผ ู ้ต อบระบุ ว ่า ปั จ จั ย เสี ่ ยงดัง กล่า วส่ง ผลกระทบต่ อ ธุร กิจ ประกั น ภั ยในด้า นใดบ้าง
(ด้านอัตราการเติบโต ด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัย ด้านการลงทุน และด้านฐานะความมั่นคงทางการเงิน ) และ
ในระดับใด
1) สำหรับปัจจัยเสี่ยงสำคัญในปัจจุบัน สามารถสรุปความเห็นได้ดังนี้
➢ บริษัทประกัน ชีวิต เห็นว่า “การแพร่ร ะบาดของ COVID-19” ส่งผลกระทบต่อ บริษัท
ประกันภัยในระดับปานกลาง โดยส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัยในด้านอัตราการเติบโต
มากที่สุด ดังนี้ การแพร่ระบาดส่งผลให้มีมาตรการที่เป็นผลลบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ซึ่งกระทบต่อยอดขายเบี้ยประกันภัยรับของธุรกิจประกันโดยตรง และจากมาตรการการ
จำกัดการเดินทาง การทำงานจากบ้าน โดยเฉพาะการ Lockdown ส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
การเสนอขายผลิตภั ณ ฑ์ แ บบ face-to-face ซึ่ง จะส่งผลกระทบต่ อ กำลัง ซื้ อผลิต ภั ณ ฑ์
ประกันภัยของประชาชนลดลง และจากการที่ประชาชนมีรายได้ลดลง จึงซื้อกรมธรรม์ใหม่
หรือจ่ายเบี้ยปีต่ออายุลดลง ส่งผลให้อัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับลดลง และอัตรา
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สำหรับ “การเกิดอุทกภัยในประเทศไทยในปัจจุบัน ” บริษัทประกันชีวิตเห็นว่า ส่งผล
กระทบต่อบริษัทประกันภัยในระดับต่ำมากถึงต่ำ โดยส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัย ใน
ด้านอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับมากที่สุด เนื่องจากไม่สามารถเข้าพบลูกค้าได้ใ น
พื้นที่ประสบอุทกภัยหรือพื้นที่ใกล้เคียง และอาจทำให้ทรัพย์สินสาขาได้รับความเสียหาย
การให้บริการลูกค้าที่สาขาอาจต้องปิดทำการชั่วคราว หรือไปใช้บริการสาขาที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียง รวมถึงกำลังซื้อของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยลดลง แต่อย่างไรก็ตาม
ผลกระทบดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เนื่องจากเป็นสถานการณ์ที่เกิดเฉพาะพื้นที่
โดยส่งผลกระทบน้อยมากและไม่มีนัยสำคัญ หรือไม่ส่งผลกระทบเลย สำหรับบริษัทที่ไม่ได้มี
การรับประกันภัยทรัพย์สิน
➢ บริษัทประกันวินาศภัยเห็นว่า “การแพร่ระบาดของ COVID-19” ส่งผลกระทบต่อบริษัท
ประกัน ภัย ในระดับ ต่ ำถึง ปานกลาง โดยส่งผลกระทบต่อ ธุรกิจ ประกันภัยในด้านอัตรา
การเติบโตมากที่สุด จากการหยุดขายกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองโควิด -19 เนื่องจากถึง
ขีดจำกัดที่กำหนดไว้ ประกอบกับยอดขายประกันภัยประเภทอื่น ๆ ลดลง เช่น ประกันภัย
การเดินทาง ประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง เนื่องมาจากการหดตัวของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของโลก มาตรการจำกัดการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 สำหรับ “การเกิดอุทกภัยในประเทศไทยในปัจจุบัน” บริษัทประกันวินาศภัย
เห็นว่า ส่งผลกระทบต่อบริษัทประกันภัยในระดับต่ำถึงปานกลาง โดยส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ประกันภัยในด้านอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับมากที่สุด เนื่องจากได้รับผลกระทบ
จากการปรับเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขความคุ้มครอง การชะลอหรือหยุดการรับประกันภัย
จากพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งการที่ผู้บริโภคมีกำลังซื้อลดลง ซึ่งอาจส่งผลต่ออัตราการเติบโตของ
เบี้ยประกันภัยรับในอนาคตได้
2) ความเสี่ยงเกิดใหม่ (Emerging Risks) สามารถสรุปความเห็นได้ดังนี้
บริ ษ ั ทประกั น ชี ว ิ ต เห็ นว่ า ความเสี ่ ย งเกิ ด ใหม่ ที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ เสถี ยรภาพของธุ รกิจ
ประกันภัยไทยมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่
1) ความเสี่ยงจากโรคระบาดหรือติดเชื้อ โดยเฉพาะโรคระบาดใหม่หรือโรคโควิด -19 ที่
อาจจะกลับมาระบาดระลอกใหม่หรือกลายพันธุ์ โดยมีความรุนแรงอยู่ในระดับปานกลาง
ถึงมาก
2) ความเสี ่ ย งจาก Disruptive Technology เช่ น Disruptive Business Model, ธุ ร กิ จ
ขนาดใหญ่ (Tech Giant Company) ใช้ เ ทคโนโลยี Disrupt ธุ ร กิ จ ประกั น ในระดั บ
Global scale โดยมีความรุนแรงอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก
3) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสี่ยงจากการโจมตีไซเบอร์ โดย
มีความรุนแรงอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก

-4บริษัทประกันวินาศภัยเห็นว่า ความเสี่ยงเกิดใหม่ที่ ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของธุรกิจ
ประกันภัยไทยมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่
1) ความเสี่ยงจากโรคระบาดหรือติดเชื้อ โดยเฉพาะโรคระบาดใหม่หรือโรคโควิด -19 ที่
อาจจะกลับมาระบาดระลอกใหม่หรือกลายพันธุ์ โดยมีความรุนแรงอยู่ในระดับปานกลาง
ถึงมาก
2) ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เช่น Privacy/ information security
รวมทั ้ ง Data management และ privacy concern (PDPA) รู ป แบบการโจรกรรม
ข้อมูลทางธุรกิจแบบใหม่ โดยมีความรุนแรงอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก
3) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ / สภาวะสภาพอากาศแบบสุดขั้ว เช่น
การเกิดภัยพิบัติแบบใหม่ที่ไม่เคยเกิดในประเทศ โดยมีความรุนแรงอยู่ในระดับปานกลาง
ถึงมาก

