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ค�านิยม

ธุรกิจกลุ่มประกันภัย	 ถือเป็นอีกหน่ึงหมวดธุรกิจที่มีความส�าคัญต่อการขับเคล่ือน	

ประเทศ	 เน่ืองจากเป็นสถาบันการเงินที่มีความส�าคัญต่อการระดมทุนระยะยาวของภาครัฐ

และเอกชน	อกีทัง้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง	รวมถงึสร้างหลักประกนัความม่ันคง

ให้กับชีวิตและทรัพย์สิน	

อย่างไรก็ตาม	 ธุรกิจประกันภัยถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีความเฉพาะตัวและค่อนข้าง	

ที่จะมีความซับซ้อน	 และมีหลายปัจจัยที่ส ่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ	 รวมถึง

หลักเกณฑ์ก�ากับดูแลเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว	 ซึ่งล้วนมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน	

ในหุ้นกลุ่มน้ีทั้งส้ิน	 ดังน้ัน	 หากนักลงทุนสนใจลงทุนหุ้นกลุ่มประกันภัยจะต้องเข้าใจ	

การวิเคราะห์ด้านปัจจัยพ้ืนฐาน	 เรียนรู้ปัจจัยที่มีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ	 ศึกษา

การเปล่ียนแปลงของธุรกิจและเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ	 หากสามารถ	

วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ	 ได้ถูกต้อง	 คาดการณ์ได้อย่างแม่นย�าก็จะสามารถตัดสินใจลงทุน	

ได้อย่างเหมาะสม	

หนังสือชุด	 “การวิเคราะห์หลักทรัพย์ราย Sector : หุ้นกลุ่มประกันภัย”	 เขียนโดย	
คุณอุษณีย์	 ล่ิวรัตน์	 ได้อธิบายการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มประกันภัย	 เร่ิมต้ังแต่การเรียนรู้พ้ืนฐาน

ของอตุสาหกรรม	การวิเคราะห์โครงสร้าง	การอ่านงบการเงนิ	 วิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน	

การประเมินมูลค่ากจิการ	โดยใช้ค�าอธบิายและตัวอย่างประกอบเพ่ือให้เกดิความเข้าใจได้ง่าย	

และนักลงทุนสามารถน�าไปใช้เพื่อประเมินมูลค่าหุ้นได้

หวังเป็นอย่างย่ิงว่าหนังสือชุดดังกล่าวจะเป็นคู่มือเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ลงทุน

สามารถวางแผนการลงทนุในหุ้นกลุ่มประกนัภัยให้สอดคล้องตามเป้าหมายการลงทนุของตน

และสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

	 	 (นางเกศรา	มัญชุศรี)

	 	 กรรมการและผู้จัดการ

	 	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ค��านิยม

ธุรกิจประกนัภยัเปน็อีกธุรกจิทีม่คีวามเฉพาะตวัและซับซอ้นในการวเิคราะห์

และท�าความเข้าใจส�าหรับบคุคลทัว่ไป	โดยทีก่ารเติบโตนอกจากจะแปรผันตามวงจร

เศรษฐกิจ	 ยังมีตัวแปรหลักๆ	ที่มีผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน	

ได้แก่	 อัตราดอกเบี้ยและภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์	 อีกทั้งยังมีกฎเกณฑ์ที่เข้า	

มาควบคุมมากกว่าธุรกิจทั่วไป	 นอกจากน้ี	 ยังต้องปรับตัวเข้าสู่ยุค	 “InsurTech”	

เพ่ือรองรับการเปล่ียนผ่านจากเทคโนโลยีใหม่ๆ	 ที่เข้ามากระทบ	 หนังสือเล่มน้ี	

คุณอุษณีย์ได้เขียนจากประสบการณ์ของการเป็นนักวิเคราะห์อาวุโส	 ในกลุ่มธุรกิจ

การเงินรวมถึงธุรกิจประกันภัย	มีล�าดับการเขียนเนื้อหาให้อ่านได้เข้าใจง่าย	ผมเชื่อ

ว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์	 และท�าความเข้าใจกับเร่ืองที่ซับซ้อนอย่างสนุกเช่นเคย

จากหนังสือเล่มนี้

ดร.ก้องเกียรติ	โอภาสวงการ

ประธานกรรมการบริหาร	บล.เอเซีย	พลัส
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ค��านิยม

หนังสือเล่มน้ีเป็นการวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัยในแง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อ	

นักลงทุน	 โดยคุณอุษณีย์	 ได้เขียนครอบคลุมในทุกแง่มุมที่นักลงทุนควรจะเข้าใจ	

ในธุรกิจประกันภัย	 เพ่ือใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างดีเย่ียม	

ผู้เขียนใช้ค�าศัพท์และการอธิบายที่สามารถเข้าใจได้ง่ายพร้อมทั้งมีการยกตัวอย่าง	

ได้ดี	ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจธุรกิจประกันภัยได้ดีขึ้น

ผมเช่ือว่าหนังสือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ส�าหรับผู้อ่านทกุท่านไม่ว่าท่านจะเป็น

นักลงทุน	ผู้บริโภคสินค้าประกันภัยหรือแม้กระทั่งคนในธุรกิจประกันภัยเอง	

โอฬาร	วงศ์สุรพิเชษฐ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท	ไทยรับประกันภัยต่อ	จ�ากัด	(มหาชน)



ค�าน�า

หนังสือชุด	“วิเคราะห์หุ้นราย Sector : หุ้นกลุ่มประกันภัย”	เป็นหนังสือคู่มือ

วิเคราะห์กลุ่มสถาบันการเงินชุดที่	2	ต่อจากการวิเคราะห์กลุ่มธนาคาร	ที่ผู้เขียนได้

รับโอกาสจากตลาดหลักทรัพย์ฯ	อกีคร้ังให้จดัท�าข้ึนเพ่ือเป็นคูมื่อในการวิเคราะห์และ

ตัดสินใจลงทนุในหุ้นกลุ่มประกนัภัยให้กบันักลงทนุ	เพ่ือจะได้ท�าความเข้าใจกบัธรุกจิ

ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อน	 มีตัวแปรที่ความเส่ียง	 (คาดเดายาก)	

เข้ามากระทบหลากหลาย	อกีทัง้	มีหลักเกณฑ์ก�ากบัดูแลอย่างเข้มงวดตามมาตรฐาน

สากลที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วให้ทันกับความเสี่ยงของธุรกิจ	 ทั้งมาตรฐานบัญชีใหม่ๆ	

และหลักเกณฑ์การด�ารงเงินกองทุนตามความเสี่ยง	(Risk-based	Capital:	RBC	2)	

รวมถึงสภาพคล่องในการซื้อขายของหุ้นที่ค่อนข้างต�่า	 ท�าให้นักลงทุนบางท่าน	

ถอดใจหรือลดความสนใจหุ้นกลุ่มน้ี	 สังเกตได้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุนสถาบันที่

ลงทุนเพราะเข้าใจลักษณะธุรกิจและเน้นการลงทุนระยะกลางถึงระยะยาว	

ข้อจ�ากดัของการวิเคราะห์หุ้นประกนัภัยทีเ่ห็นได้ชัดเจนคอื	การเข้าถงึข้อมูล

ได้ยาก	เน่ืองจากข้อมูลอตุสาหกรรมทีมี่อยู่จ�ากดัและไม่ได้มีความเช่ือมโยงกนัระหว่าง

หน่วยงานต่างๆ	 เท่าใดนัก	 อย่างไรก็ตาม	 ปัจจุบันส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ	

และส่งเสริมการประกอบธรุกจิประกนัภัย	(คปภ.)	อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบฐาน

ข้อมูลของอุตสาหกรรมที่เป็นปัจจุบันให้รวดเร็วขึ้น	ซึ่งเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงจาก

กระบวนการจัดท�าฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย	 เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลกลาง

ด้านการประกันภัยระหว่างสมาคมประกันวินาศภัยไทยและบริษัทประกันวินาศภัย	

นับได้ว่าเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลคร้ังส�าคัญของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย	

ภายใต้บริบทของยุค	Thailand	4.0	

ธุรกิจประกันภัยเป็น	 1	 ใน	 3	 เสาหลักทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีความ

ส�าคัญไม่น้อยไปกว่าภาคการธนาคารและภาคตลาดทุน	 โดยภาครัฐต้องเสริมสร้าง



ให้เกิดความเข้มแข็ง	 นอกจากการเป็นแหล่งระดมเงินทุนระยะยาวที่ส�าคัญให้กับ	

ภาครัฐและภาคเอกชน	เพื่อน�าไปใช้พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ	ยังใช้เป็นเครื่องมือ

ในการบริหารความเส่ียงและสร้างหลักประกนัความม่ันคงในชีวิตให้กบัภาคส่วนต่างๆ	

ของสังคมด้วย	

ปัจจบุนั	บริษทัประกนัภัยทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์มีจ�านวน	16	บริษทั	

ประกอบด้วย	บริษัทประกันวินาศภัย	13	บริษัท	บริษัทประกันชีวิต	1	บริษัท	และ

บริษทัรับประกนัภัยต่อจ�านวน	2	บริษทั	ส่วนใหญ่เป็นบริษทัประกนัชีวิตสัญชาติไทย	

เน่ืองจากปัจจุบันหลักเกณฑ์ของทางการอนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน	 49%	

แต่มีข้อยกเว้นกรณีที่บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน	 และต้องการให้นักลงทุน	

ต่างชาติเข้ามาถือหุ้นมากข้ึน	 เพ่ือช่วยเหลือด้านแหล่งเงินทุน	 ช่วยพัฒนาและให	้

ความช่วยเหลือธุรกิจด้วยประสบการณ์และความช�านาญที่มีอยู่	

กลไกการสร้างรายได้และโครงสร้างค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระผูกพันของบริษัท

ประกันภัย	 ไม่ว่าจะเป็นบริษัทประกันวินาศภัยหรือบริษัทประกันชีวิตต่างมีความ

คล้ายคลึงกนั	หลักการคอืรับเงนิเบีย้ประกนัภัยจากลูกค้า	ทัง้ในระยะส้ันหรือระยะยาว

แล้วน�าเงินดังกล่าวไปบริหารให้เกิดผลตอบแทนงอกเงยข้ึน	 ในรูปแบบของรายได้

ดอกเบีย้รับจากการฝากเงนิ	ลงทนุในตราสารหน้ี	หรือน�าไปลงทนุในตราสารทนุทัง้ใน

หรือนอกตลาดหลักทรัพย์	 โดยเน้นการบริหารเงินเพ่ือน�าไปจ่ายค่าสินไหมทดแทน

และการจ่ายเงินคืนตามกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้าเมื่อครบก�าหนด	(กรณีประกันชีวิต)	

โดยปกติทั่วไปหากไม่มีเหตุการณ์ภัยพิบัติขนาดใหญ่หรือก�าหนดราคาเบี้ย

ประกนัภัยทีไ่ม่เหมาะสมกบัความเส่ียงของลูกค้า	พบว่าผลการด�าเนินงานเฉพาะจาก

ธุรกิจรับประกันภัยหรือประกันชีวิตจะแสดงตัวเลขที่เป็นก�าไรไม่มาก	 (เหตุผลคือ	

หากมีก�าไรจากธุรกิจรับประกันภัยมากไป	อาจโดนทางการเพ่งเล็งว่าบริษัทก�าหนด

ราคาเบี้ยประกันภัยสูงเกินไปหรือไม่)	 โดยก�าไรสุทธิของบริษัทประกันภัยส่วนใหญ่

เกิดข้ึนจากก�าไรจากธุรกิจการลงทุน	 ที่บริษัทน�าไปบริหารเพ่ือน�ามาจ่ายช�าระค่า	

ใช้จ่ายด�าเนินงานปกติ	ที่เหลือจึงเป็นก�าไรสุทธิของบริษัท



จากภาวะเศรษฐกิจที่ก�าลังเคลื่อนเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล	ธุรกิจประกันภัย

เร่ิมเห็นการน�ามาประยุกต์ในรูปแบบธุรกิจที่เรียกว่า	 “InsurTech”	 เพ่ือสร้างมูลค่า

เพ่ิมให้กบัการประกนัภัยทัง้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ	จงึจ�าเป็นทีผู้่ประกอบการรวม

ถึงนักลงทุนต้องศึกษาการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีให้ทันกับ	

ยุคสมัย	 เน่ืองจากมีผลต่อการด�าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในระยะยาวและการ

ตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนส�าหรับการเลือกหุ้นประกันที่มีวิสัยทัศน์และสามารถ	

ปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปได้อย่างเหมาะสม	

จากความรู้พื้นฐานหลักๆ	ของกลุ่มประกันภัยที่นักลงทุนควรทราบ	จึงน�าไป

สู่การล�าดับเน้ือหาในหนังสือเล่มน้ี	 เร่ิมต้ังแต่การเรียนรู้พ้ืนฐานของอุตสาหกรรม	

การวิเคราะห์รายการส�าคัญต่างๆ	รวมถึงความเสี่ยงของธุรกิจ	เรียนรู้โครงสร้างและ

อ่านงบการเงนิให้เป็น	การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิทีพ่บบ่อยๆ	ในบทวิเคราะห์	

จบท้ายด้วยการประเมินมูลค่ากิจการ	

ทั้งน้ี	 ผู้เขียนขอขอบพระคุณแหล่งข้อมูลและความรู้ต่างๆ	ที่น�ามารวบรวม	

จัดท�าเป็นหนังสือเล่มน้ี	 โดยเฉพาะข้อมูลสถิติ	 และหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลจาก

หน่วยงาน	คปภ.	สมาคมประกันวินาศภัย	และสมาคมประกันชีวิต	งบการเงิน	และ

ค�าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัทประกันภัย	 ท�าให้ผู้เขียนสามารถ	

น�ามาใช้เป็นตัวอย่างเพ่ือประกอบการอธิบายให้เข้าใจได้ลึกซึ้งมากน้ัน	 และขอ

ขอบพระคณุส�าหรับความช่วยเหลือจาก	บมจ.ไทยรับประกนัภัยต่อฯ	(THRE)	ได้แก่	

คณุฉตัรชัย	พยาฆรินทรังกรู	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการใหญ่ฝ่ายบญัชีการเงนิ	ควบคมุภายใน

และงบประมาณ	 	และคุณสุจิตรา	 เศวตบวร	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่าย	Reserve	 and	

capital	และ	บมจ.ไทยรีประกันชีวิตฯ	(THREL)	ได้แก่	คุณอรพินธ์	เสถียรพงษ์สุข	

ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายควบคมุภายในและงบประมาณทีช่่วยทบทวนเน้ือหาความถกูต้อง

ของหนังสือ	 นอกจากน้ียังต้องขอบพระคุณทางตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ที่ให้ความไว้ใจ

วางใจผู้เขียน	 ในการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้	 ซึ่งผู้เขียนหวังเป็นอย่างย่ิงว่า

หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย	เพื่อให้สามารถเลือกลงทุนและ

ท�าก�าไรจากหุ้นประกันภัยได้อย่างมีหลักการและถูกจังหวะจากนี้ไป
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การประกนัภัยมีความส�าคญัและมีบทบาทต่อการขับเคล่ือนเศรษฐกจิและ

สังคมของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โดยในช่วง	10	ปีที่ผ่านมา	(2550	-	

2559)	ธุรกิจประกันภัยของไทยมีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันเฉลี่ย	11.2%	

ต่อปี	

อย่างไรกต็าม	หากเปรียบเทยีบกบัประเทศทีใ่ช้ประโยชน์จากการประกนัภัย	

อย่างแพร่หลาย	 พบว่าประชากรไทยยังใช้ประโยชน์จากการท�าประกันภัยใน

การบริหารจัดการความเส่ียงน้อยมาก	 เน่ืองจากขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

กรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ทราบสิทธปิระโยชน์และความคุม้ครองจากการประกนัภัย	

สะท้อนได้จากสัดส่วนเบี้ยประกันภัยเทียบกับ	 GDP	 (Insurance	 Penetration)	

ส�าหรับปี	2560	เท่ากับ	5.32%	ขณะที่สัดส่วนเบี้ยประกันภัยเทียบกับ	GDP	ของ

ญี่ปุ่นสูงถึง	10.80%	และอังกฤษ	10.60%	

นอกจากน้ี	 ประเทศไทยยังมีอัตราการถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิต	

(อัตราส่วนของกรมธรรม์ประกันชีวิตรวมประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลต่อ

ประชากรรวม)	เท่ากบั	38%	หรืออกีนัยหน่ึงคอืประชากร	100	คน	มีการถอืครอง

กรมธรรม์ประกันชีวิตเพียง	38	กรมธรรม์	

ขณะที่หลายประเทศในเอเชีย	เช่น	ญี่ปุ่น	เกาหลีใต้	และสิงคโปร์	มีอัตรา

การถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตเกิน	 100%	 จึงเป็นภาระต่อภาครัฐของไทย	

ทีต้่องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน	แทนทีจ่ะสามารถ

น�าเงินในส่วนน้ีไปพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ	 เช่น	 ระบบสาธารณูปโภคที่จ�าเป็น	

โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ	 ให้มีความก้าวหน้าเพ่ือให้คุณภาพชีวิตของประชาชน	

ดีขึ้น	สะท้อนไปยังเศรษฐกิจในประเทศที่เติบโตขึ้น	

หากเปรียบเทยีบกบัประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซยีน	พบว่าค่าใช้จ่าย

ด้านการประกันภัยของประชากรไทย	(Insurance	Density)	ยังมีมูลค่าน้อยมาก	

โดยในปี	2558	ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัยของประชากรไทย	มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ	

11,293	 บาท	 (แบ่งเป็นประกันชีวิตเท่ากับ	 8,181	 บาท	 และประกันวินาศภัย	
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เท่ากับ	3,112	บาท)	ขณะที่มาเลเซียเฉลี่ยเท่ากับ	17,000	บาท	สิงคโปร์เท่ากับ	

130,000	บาท	ส่วนค่าเฉลี่ยทั้งโลกเท่ากับ	20,000	บาท

	

ธุรกิจประกันภัย	 เติบโตแปรผันตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศ	 (Cyclical	

Industry)	 ช่วงเศรษฐกิจเติบโตดี	 ผู้บริโภครู้สึกว่าตนเองมีความม่ังคั่งหรือมีเงิน

ออมจะนึกถึงการท�าประกันภัย	ตรงกันข้าม	หากเศรษฐกิจตกต�่า	รายได้ฝืดเคือง	

ผู้บริโภคจะนึกถึงปากท้องของตนเอง

ดังน้ัน	การก�าหนดเป้าหมายการเติบโตของเบีย้ประกนัภัยจงึต้ององิกบัการ

เติบโตของ	GDP	หรือเฉลี่ยราว	1.5	–	2	เท่าของ	GDP	เช่น	ช่วง	10	ปีที่ผ่านมา	

(2549	–	2560)	เบี้ยประกันภัยรับเฉลี่ยเติบโตถึง	10.7%	ต่อปี	คิดเป็น	2	เท่า

ของการเติบโตของ	GDP	เฉลี่ยที่	5.5%	ต่อปี	ในช่วงเวลาเดียวกัน	

ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัยของประเทศไทยเทียบกับต่างประเทศ ปี 2558 

ที่มา: Swiss Re, Sigma

หน่วย : เหรียญสหรัฐ
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ภาพรวมเบี้ยประกันภัยรับของกลุ่มประกันวินาศภัยและประกันชีวิตใน	

ปี	2560	เท่ากบั	8.21	แสนล้านบาท	เติบโต	5.3%	จากปีก่อน	สูงกว่าเม่ือเทยีบกับ	

การเติบโตของ	 GDP	 ที่ระดับ	 3.9%	 ในช่วงเดียวกัน	 	 เป็นการเติบโตของทั้ง	

เบี้ยประกันวินาศภัยและเบี้ยประกันชีวิต	แบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรับรวมของกลุ่ม

ประกันวินาศภัยเท่ากับ	 2.20	 แสนล้านบาท	 (27%	ของเบี้ยประกันภัยรับรวม)	

เพิ่มขึ้น	3.7%	จากปีก่อน	และเบี้ยประกันชีวิตรับรวม	(คิดเป็นสัดส่วน	73%	ของ

เบี้ยประกันภัยรับตรงรวม)	เท่ากับ	6.01	แสนล้านบาท	เติบโต	5.9%	จากปีก่อน

การเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับรวมปี 2549 - 2560

ที่มา: ส�านักงาน คปภ.
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Unit : USD Million

Source : Sxiss Re, Singma No.3/2017 and ASEAN Insurance Council

Note : Life and non-life business areas are categorized accordind to standard EU and OECD convertions : 

health Lnsurance is allocated to non-life insurance, even if is classified differently in the individual countries

เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับรวมของไทยกับภูมิภาคอาเซียนและโลกปี 2559

 Country Non Life Life Total % of Total World % of Total ASEAN
	 	 Premiums Premiums Premiums Premiums Premiums

	 Thailand	 6,913	 15,131	 22,044	 0.47%	 25.46%

	 Singapore	 3,472	 17,557	 21,029	 0.44%	 24.29%

	 Indonesia	 4,740	 15,299	 20,039	 0.42%	 23.15%

	 Malaysia	 4,741	 9,189	 13,930	 0.29%	 16.09%

	 Philippines	 1,665	 3,742	 5,407	 0.11%	 6.25%

	 Vietnam	 1,568	 2,053	 3,621	 0.08%	 4.18%

	 Brunei*	 194	 114	 307	 0.01%	 0.36%

	 Combodia*	 53	 8	 61	 0.00%	 0.07%

	 Lao*	 47	 N/A	 47	 0.00%	 0.05%

	 Myanmar*	 94	 N/A	 94	 0.00%	 0.11%

	 *Data	in	2014	 23,487 63,092 86,579 1.83% 100%

	 																			THB			829,033	 2,227,030	 3,056,063
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ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตในปี 2560 
สามารถพิจารณาได้จากการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับตรงรวมของ

ธุรกิจประกันชีวิตในปี	2560	เท่ากับ	6.01	แสนล้านบาท	เติบโต	5.9%	เทียบกับ

ปีก่อน	แบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรับปีแรก	(First	year	premium:	FYP)	เท่ากับ	1.03	

แสนล้านบาท	เบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ	(Renewal	year	premium:	RYP)	เท่ากับ	

4.34	แสนล้านบาท	และเบี้ยประกันภัยรับจ่ายครั้งเดียว	(Single	premium:	SP)	

เท่ากับ	6.47	หมื่นล้านบาท	

การเติบโตของเบี้ยประกันชีวิตรับรวมในปี	 2560	 ที่	 5.9%	 จากปีก่อน	

เป็นการเติบโตที่สูงกว่าค่าเฉล่ียของการเติบโตของเบี้ยประกันชีวิตรวมของโลก	

ซึง่คาดว่าจะอยู่ทีร่ะดับ	3%	(คาดการณ์ของ	Swiss	Re	Institute	บริษทัประกนัภัย	

ต่อช้ันน�าของโลก)	 โดยส่วนใหญ่เติบโตจากกลุ่มประเทศเกิดใหม่	 (Emerging	

markets)	 โดยเฉพาะจีน	 ขณะที่การเติบโตของเบี้ยประกันชีวิตรับรวมของกลุ่ม

ประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างชะลอตัว	

การเติบโตของเบี้ยประกันชีวิตรับตรงรวมทั้งโลก ปี 2558 - 2562
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เบี้ยประกันชีวิตจะเติบโตได้นั้น	ต้องผ่านช่องทางการขายต่างๆ	ประกอบ

ด้วย	4	ช่องทางหลักๆ	ได้แก่	การขายผ่านตัวแทนประกันชีวิต	(Agent)	เท่ากับ	

2.96	 แสนล้านบาท	 สัดส่วนสูงถึง	 49%	 (เพ่ิมข้ึน	 3.1%	 จากปีก่อน)	 การขาย	

ผ่านธนาคาร	 เท่ากับ	2.70	แสนล้านบาท	สัดส่วน	45%	(เพิ่มขึ้น	9.2%	จากปี

ก่อน)	การขายผ่านช่องทางการตลาดแบบตรง	1.47	หมื่นล้านบาท	สัดส่วนเพียง	

3%	(ลดลงเล็กน้อย	1.0%	จากปีก่อน)	และขายผ่านช่องทางอื่นๆ	เช่น	ออนไลน์	

เท่ากบั	2.07	หม่ืนล้านบาท	สัดส่วนเท่ากนัคอื	3%	(เพ่ิมข้ึนถงึ	11.2%	จากปีก่อน)	

ภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2560
	 ภาพรวมการเติบโตของเบี้ยประกันวินาศภัยรับตรงในปี	 2560	 เพ่ิมข้ึน	

3.7%	 yoy	 หนุนด้วยการเติบโตของเบี้ยประกันภัยในกลุ่มเบ็ดเตล็ดและรถยนต์

ที่มีสัดส่วนรวมกันถึง	93%	ของเบี้ยรับรวม	โดยที่เบี้ยประกันภัยรับกลุ่มรถยนต์	

(58%	 ของเบี้ยรับรวม)	 เพ่ิมข้ึน	 4.2%	 จากปีก่อน	 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงข้ึนเม่ือ	

เทียบกับการเติบโตส�าหรับปี	 2559	ที่เพ่ิมข้ึน	 1.5%	 จากปีก่อน	 สอดคล้องกับ

ยอดจ�าหน่ายรถยนต์ใหม่ในประเทศในปี	2560	ที่กลับมาเติบโตถึง	13.4%	จาก

ปีก่อน	จากที่ติดลบไป	3.9%	จากปีก่อน	ในปี	2559	ขณะที่เบี้ยประกันวินาศภัย

กลุ่มเบ็ดเตล็ด	(35%	ของเบี้ยรับรวม)	กลับมาเติบโตถึง	4.0%	จากปีก่อน	จาก

ที่ชะลอตัวไปมากในช่วง	3	ปีก่อนหน้า	ส่วนเบี้ยประกันภัยประเภททรัพย์สินอื่นๆ	

ได้แก่	อัคคีภัย	(5%	ของเบี้ยรับรวม)	หดตัวลง	3.7%	จากปีก่อน	(ส่วนใหญ่ไป

เติบโตในกลุ่มเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดประเภท	IAR)	กลุ่มทะเลขนส่ง	(2%	ของ

เบี้ยรับรวม)	เพิ่มขึ้น	1.7%	จากปีก่อน	

การเติบโตเบีย้ประกนัวินาศภัยรับตรงในปี	2560	สอดคล้องกบัคาดการณ์

ของส�านักงาน	คปภ.	ที่	3.3	-	3.7%	จากปีก่อน	(2.18	-	2.20	แสนล้านบาท)	

การเติบโตดังกล่าวเป็นไปในทิศทางบวกข้ึนเม่ือเทียบกับปี	 2559	ที่เติบโตเพียง	

1.2%	จากปีก่อนหน้า
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โดยสัดส่วนของเบี้ยประกันวินาศภัยรับรวม	 เม่ือเทียบกับเบี้ยประกันภัย

รับรวมปี	 2560	 ยังทรงตัวที่	 27%	 แต่ยังต�่ากว่าค่าเฉล่ียที่สูงเกิน	 30%	 ในช่วง	

ปี	 2540-2557	 จากแรงกดดันการเติบโตของเบี้ยประกันชีวิตรับรวมที่เป็นไป

ในเชิงรุกมากกว่า	 และการเติบโตของเบี้ยประกันวินาศภัยกลุ่มรถยนต์	 ซึ่งคิด

เป็นสัดส่วนถึง	58%	ของเบี้ยประกันวินาศภัยรับรวมที่ชะลอตัวอย่างมากในช่วง	

3	ปีก่อนหน้า	

เม่ือเปรียบเทียบการเติบโตของเบี้ยประกันวินาศภัยรับรวมในปี	 2560	

กับการเติบโตของทั้งโลกที่ราว	 2.8%	 yoy	 อ้างอิงจากคาดการณ์ของ	 Swiss	Re	

Institute	พบว่าการเติบโตของไทยเป็นไปในอัตราที่สูงกว่า	 โดยการเติบโตของ

โลกส่วนใหญ่มาจากกลุ่มประเทศเกิดใหม่	 (Emerging	markets)	 เช่นเดียวกับ

ธุรกิจประกันชีวิต	ขณะที่การเติบโตของเบี้ยประกันชีวิตรับรวมของกลุ่มประเทศ

พัฒนาแล้ว	 ค่อนข้างชะลอตัว	 จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังค่อยเป็นค่อยไป	

และอตัราเงนิเฟ้อทีเ่ร่งตัวข้ึน	ส�าหรับแนวโน้มการเติบโตของเบีย้ประกันภัยรับของ

โลกในระยะ	2	ปีข้างหน้า	เป็นไปในทิศทางบวกขึ้นเฉลี่ยราว	3%	ต่อปี	เนื่องจาก

ความสามารถในการปรับเพ่ิมเบีย้ประกนัภัยของผู้ประกอบการ	ภายหลังเกิดความ

เสียหายใหญ่จากอุบัติภัยเฮอริเคนที่รุนแรงสุดในรอบ	12	ปี	ในสหรัฐอเมริกาและ

ละตินอเมริกา	นอกจากน้ี	ยังเกดิจากความต้องการของผู้บริโภคส�าหรับผลิตภัณฑ์

ประกันภัยประเภทใหม่ๆ	 เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงประเภท	Cyber	 risk	การหยุด

ชะงักทางธุรกิจ	การเรียกคืนสินค้า	และประกันชื่อเสียงของบริษัท	ซึ่งจะเป็นการ

เติบโตในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว	
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การเติบโตของเบี้ยประกันชีวิตรับรวมของไทย

ในปี 2560 ที่ 5.9% จากปีก่อน เป็นการเติบโต
ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของการเติบโตของเบี้ยประกันชีวิตรวม 
ของโลก ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 3%
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การเติบโตของเบี้ยประกันวินาศภัยรับตรงรวมของทั้งโลกปี 2558 - 2562

	

การเติบโตธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศ	มาจากปัจจัยโครงการลงทุน

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ	ยอดจ�าหน่ายรถยนต์ในประเทศปี	2560	กลับมา

เติบโตเป็นครั้งแรกในรอบ	5	ปี	ราว	13.4%	จากปีก่อนหน้า	สู่ระดับ	8.70	แสนคัน	

(จากที่ติดลบต่อเนื่องในช่วง	4	ปีก่อนหน้าที่ระดับเฉลี่ยถึง	14.4%	p.a.(CAGR))	

และมาตรการลดหย่อนภาษีส�าหรับค่าเบี้ยประกันสุขภาพไม่เกิน	 15,000	 บาท	

ต่อปี	 วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยลดภาระของภาครัฐเร่ืองการใช้สิทธิรักษาพยาบาล	

ตามบัตรทองและประกันสังคมของประชาชน	

ส่วนปัจจัยกดดันน่าจะมาจากการแข่งขันที่ รุนแรงในกลุ ่มการรับ	

ประกันภัยรถยนต์	 โดยบริษัทประกันวินาศภัยต่างปรับกลยุทธ์ธุรกิจหันมาเน้น	

ให้ความส�าคัญกับการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ	 มากข้ึน	 ทั้งในด้าน	

ความคุม้ครองทีห่ลากหลาย	รวมถงึช่องทางการขายและการบริการทีแ่ตกต่างไป

จากรูปแบบเดิม	โดยอาศัยเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือ
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ความท้าทายจาก Disruptive Technology 
ภายใต้เศรษฐกิจยุคดิจิทัล	 โดยเฉพาะนโยบายรัฐบาลประเทศไทย	 4.0	

ก�าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นผู้ผลิตที่มีความคิดสร้างสรรค	์

มีนวัตกรรมทีส่ามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม	รวมทัง้การใช้ศกัยภาพทางดิจทิลัเป็นตัวช่วย

ในการขับเคล่ือนเศรษฐกจิ	โดยพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ	ได้กลายเป็น

ปัจจัยท้าทายส�าคัญที่เข้ามาเปล่ียนแปลงการด�าเนินธุรกิจของทุกอุตสาหกรรม	

ไม่เว้นแม้แต่อตุสาหกรรมประกนัภัย	เห็นได้จากการให้บริการลูกค้าผ่านช่องทาง

ใหม่ๆ	นอกเหนอืจากตวัแทนและนายหน้า	ได้แก่	ช่องทางออนไลน์	(Online)	และ

โซเชียลมีเดีย	(Social	Media)	เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้	ในช่วงที่ผ่านมามีบริษัทประกันภัยหลายแห่งร่วมมือกับบริษัท

สตาร์ทอัพหรือมีการลงทุนให้กับบริษัทสตาร์ทอัพเพ่ือพัฒนาธุรกิจประกันภัย	

ในด้านต่างๆ	ทัง้ช่องทางการขาย	การพิจารณารับประกนัภัย	(Underwriting)	หรือ	

การจัดการสินไหมทดแทน	 (Claim	Management)	 อาทิ	 การเป็นพันธมิตรกับ	

frank.co.th	บริษทัสตาร์ทอพัเพ่ือให้บริการขายประกนัภัยรถยนต์หรือในส่วนของ

ประกันชีวิตมีการจับมือกับ	dtac	Accelerate	เปิด	Fuchsia	อินโนเวชั่นเซ็นเตอร์	

ตัวอย่างการเกิดข้ึนของ	InsurTech	นวัตกรรมใหม่ๆ	ทีใ่ช้เทคโนโลยีเข้ามา	

เป็นองค์ประกอบส�าคัญในธุรกิจประกันภัย	

o	 การคิดค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามระยะทางโดยใช้แอพพลิเคชัน	

	 	 และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวจับสัญญาณ	เช่น	ประกันภัยรถยนต	์

	 	 เทเลเมติกส์	ประกันภัยรถยนต์เปิดปิดตามใจ	เป็นต้น	

o	 การประมวลผลข้อมูลที่มีความซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี	

	 	 บล็อกเชน	 (Blockchain)	 เม่ือเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน	

	 	 ที่ต้องมีตัวกลางในการจัดการต่างๆ	 แต่เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามา	
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	 	 มีบทบาทอันส�าคัญในการปฏิวัติการจัดเก็บข้อมูล	 รวบรวมข้อมูลแบบ	

	 	 กระจายโดยไม่จ�าเป็นต้องมีศูนย์กลางหรือหน่วยงานใดต้องมารับ	

	 	 ผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล	

	 โดยข้อมูลสามารถจัดเก็บข้อมูลไว้ได้ในทุกๆ	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

	 	 การแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงมีผลไปยังทุกหน่วยงาน	

	 	 โดยอัตโนมัติ	 กระบวนการดังกล่าวช่วยให้บริษัทประกันภัยสามารถ	

	 	 ประหยัดต้นทุนและลดกระบวนการท�างานต่างๆ	 มีความม่ันคง	 ช่วย	

	 	 ป้องกันการโกง	 การปลอมแปลงได้ทุกชนิด	 รวมถึงข้อมูลที่จัดเก็บ	

	 	 มีความเชื่อมั่นได้สูงว่าและถูกต้องอยู่เสมอ	

	 ยกตัวอย่าง	เม่ือโรงพยาบาลท�าการรักษาผู้ป่วยกจ็ดัเกบ็ข้อมูลการเคลม	

	 	 เอาไว้ในฐานข้อมูลแบบบล็อกเชน	 ข้อมูลการเคลมดังกล่าวจะกระจาย	

	 	 ไปยังบริษัทประกันต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติรวมถึงส่งไปยัง	

	 	 หน่วยงานของภาครฐัไม่ว่าจะเป็น	สปสช.	หรอื	สปส.	โดยไม่จ�าเป็นต้อง	

	 	 สร้างโปรแกรมในการเชื่อมต่อไปยังหน่วยงานต่างๆ	

	 ขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังเป็นข้อมูลที่มีความน่าเช่ือถือสูงเพราะไม่	

	 	 สามารถมีใครเข้าไปแก้ไขข้อมูลในการเคลมได้	การเข้ามาเปล่ียนแปลง	

	 	 ข้อมูลเป็นไปได้ยากมาก	 เน่ืองจากบล็อกเชนมีกลไกในการควบคุม	

	 	 ความมั่นคงของข้อมูลอย่างดี	การแก้ไขต้องแก้ไขพร้อมๆ	กันในหลาย	

	 	 ฐานข้อมูลและต้องมีการค�านวณปรับเปล่ียนค่าต่างๆ	 ในฐานข้อมูล	

	 	 ซึ่งต้องใช้พลังในการประมวลผลอย่างมหาศาล	 ซึ่งในปัจจุบันยังไม	่

	 	 สามารถท�าได้
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	 ข้อดีอีกประการหน่ึงคือ	 ทุกหน่วยงานจะเห็นข้อมูลเดียวกันและเป็น	

	 	 ข้อมูลกลางทีมี่ประโยชน์ในธรุกจิประกนัภัยและการเคลมประกนัส�าหรับ	

	 	 ภาครัฐ	 สามารถน�าไปใช้ในการวิเคราะห์ความเส่ียงต่างๆ	 ที่เกิดข้ึน	

	 	 การค�านวณเบีย้ประกนัชีวิตทีมี่ความถกูต้องและเหมาะสม	การรวบรวม	

	 	 สถิติของโรคที่เกิดขึ้น	การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคต่างๆ	ของแพทย์และ	

	 	 หน่วยงานของโรงพยาบาล	การควบคมุในการเรียกร้องค่าสินไหมไม่ให้	

	 	 เกินวงเงิน	เป็นต้น	

ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	ท�าให้หน่วยงานก�ากับดูแล

ได้แก่	 ส�านักงาน	 คปภ.	 ต้องเผชิญกับความท้าทายในการปรับตัวเพ่ือเดินหน้า

ไปสู่การเป็นองค์กรก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยยุคดิจิทัล	 (Digital	 Insurance	

Regulator)	 ซึ่งเห็นความเข้มข้นข้ึนแต่ไม่ได้เข้มงวดมากไปตามที่ได้บรรจุไว้	

ในแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่	 3	 โดยเน้นการส่งเสริม	 สนับสนุนและก�ากับ

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจประกันภัยหลายด้าน	 เช่น	 การเพ่ิมศักยภาพ

อุตสาหกรรมประกันภัย	

โดยสนับสนุนการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพและ	

รูปแบบธุรกิจประกันภัยเพ่ือลดต้นทุนในการด�าเนินการ	 ตลอดจนเพ่ิมคุณภาพ	

การให้บริการประชาชน	เช่น	พัฒนาแอพพลิเคช่ัน	ท�าธรุกรรมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์	

(E-Policy,	E-Insurance	และ	E-Signature)	เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่าง	

บริษัทประกันภัย	(E-Recovery)	ระบบการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน	(E-Claim)	

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์	 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางประกันภัยเพ่ือการบริหาร	

ต้นทนุ	รวมถงึการแก้ไขกฎหมายทีเ่กีย่วข้องเพ่ือให้สามารถรองรับการเข้ามาของ

เทคโนโลยีดิจิทัล	

นอกจากน้ีส�านักงาน	 คปภ.	 เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมทดสอบ

นวัตกรรมผ่านโครงการ	 Insurance	 Regulatory	 Sandbox	 ท�าให้การก�ากับดูแล
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ธุรกิจประกันภัยไทย	สามารถก้าวขึ้นเป็น	Digital	Insurance	Regulator	อย่างมี

ประสิทธิภาพ

หน่วยงานก��ากับดูแลธุรกิจประกันภัย	
การก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย	 เป็นหน้าที่โดยตรงของส�านักงาน	

คณะกรรมการก�ากบัและส่งเสริมการประกอบธรุกจิประกนัภัย	(คปภ.)	กระทรวง

พาณิชย์	 ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันภัยและเพ่ิมบทบาท	

ของอุตสาหกรรมประกันภัยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	 รวมทั้งคุ้มครอง	

สิทธปิระโยชน์ด้านการประกนัภัย	ให้แก่	ประชาชน	และผู้ประกอบธรุกจิประกนัภัย	

ซึง่เป็นไปตาม	พ.ร.บ.ประกนัชีวิต	และ	พ.ร.บ.ประกนัวินาศภัย	

ปัจจุบัน	 ธุรกิจประกันภัยของไทยมีการด�าเนินการตามแผนพัฒนาการ

ประกันภัยฉบับที่	3	(พ.ศ.2559	-	2563)	ตั้งแต่เมื่อวันที่	12	กรกฎาคม	2559	

ซึ่งตามแผนพัฒนาการประกันภัยทั้ง	 2	 ฉบับที่ผ่านมา	 ธุรกิจประกันภัยไทยมี

การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง	 สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ	

และสังคม	โดยแผนพัฒนาฉบบัที	่1	มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างการก�ากับดูแลธรุกจิ	

ประกันภัย	จากกรมการประกันภัยเป็นส�านักงาน	คปภ.	รวมถึงปรับปรุง	พ.ร.บ.	

ประกันชีวิต	และ	พ.ร.บ.ประกนัวินาศภัย	ซึง่เป็นกฎหมายแม่บทด้านการประกนัภัย

เข้าสู่แผนพัฒนาการประกันภัย	ฉบับที่	 2	 เป็นช่วงปรับเปลี่ยนหน่วยงาน

ก�ากับดูแลเป็นส�านักงาน	 คปภ.	 จึงก�าหนดแผนพัฒนาการประกันภัย	 ฉบับที่	 2	

ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินและแผนพัฒนาตลาดทุนไทย	

โดยพัฒนามาตรฐานการก�ากบัดูแลธรุกจิประกนัภัย	น�าระบบการก�ากับเงนิกองทนุ

ตามระดับความเส่ียง	 (Risk	 Based	 Capital:	 RBC)	 ระบบสัญญาณเตือนภัย	

ล่วงหน้า	(Early	Warning	System:	EWS)	มาใช้ร่วมกับการเร่งสร้างความรู้ความ

เข้าใจด้านการประกันภัยและการพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย	



26

01 เรียนรู้พื้นฐานอุตสาหกรรมประกันภัย

หลังจบแผนพัฒนาการประกันภัย	 ฉบับที่	 2	 ธุรกิจประกันภัยมีการ

เติบโตและมีความมั่นคงมากขึ้น	 เมื่อเทียบกับช่วงของแผนพัฒนาการประกันภัย	

ฉบบัที	่1	สามารถผ่านบททดสอบช่วงเหตุการณ์ทีเ่กดิมหาอทุกภัยในปลายปี	2554	

ว่ามีศักยภาพและความม่ันคงเพียงพอและสามารถเติบโตได้อย่างต่อเน่ือง	

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตัวและปัจจยัท้าทายหลากหลาย	ภายใต้แนวโน้ม

การเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกจิโลกและเศรษฐกจิไทยทีเ่ห็นการเปล่ียนแปลง

เชิงโครงสร้างแบบใหม่	ระบบการเงินโลกที่มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น	

นอกจากน้ี	 ยังเห็นการเปล่ียนแปลงที่ชัดเจนของโครงสร้างประชากรไทย	

ทั้งในเร่ืองของการขาดแคลนแรงงานและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 ส่งผลกระทบ

ต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชากรและภาครัฐในการดูแลผู้สูงอายุมากข้ึน	 การ

เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ท�าให้เกิดภัยธรรมชาติร้ายแรงในทุกภูมิภาค

ทั่วโลก	 รวมถึงแรงผลักดันจากการเข้าสู่การเปิดเสรีสาขาประกันภัยตามกรอบ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC)	 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสือ่สารที่รวดเร็ว	ท�าให้แนวโน้มธุรกิจประกันภยัของไทยเผชญิกับสภาวะการ

แข่งขัน	จากคู่แข่งรายใหม่ๆ	ทั้งภายในและต่างประเทศ	

ดังน้ัน	การก�าหนดยุทธศาสตร์ด�าเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการประกนัภัย

ฉบบัที	่3	มุ่งเน้นให้ระบบประกนัภัยของไทยเติบโตอย่างย่ังยืนและได้รับความเช่ือถอื

ไว้วางใจจากประชาชน	ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก	4	ด้าน	

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย	 เพ่ือให้

ม่ันใจว่าบริษัทประกันภัยมีความม่ันคงเข้มแข็งทางการเงิน	 ด�าเนินธุรกิจอย่างมี

คณุภาพ	เป็นทีเ่ช่ือม่ันไว้วางใจของประชาชน	โดยหลักใหญ่เน้นเสริมสร้างศกัยภาพ	

ผู้ประกอบการ	ยกระดับมาตรฐานการด�าเนินงานธรุกจิประกนัภัย	เห็นได้ชัดเจนจาก

การพัฒนากรอบการก�ากับเงินกองทุนตามระดับความเส่ียงระยะที่	 2	 (RBC	 2)	

ลดต้นทุนการประกอบธุรกิจ	 ยกระดับพฤติกรรมทางตลาดของระบบประกันภัย	

ด้วยการน�าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อมุ่งสู่การเป็น	Digital	Business
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ยุทธศาสตร์ที่ 2: การเสริมสร้างความรู้และการเข้าถึงการประกันภัย	

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้	 ความเข้าใจ	 สามารถเข้าถงึการประกนัภัยและเลือกใช	้

เป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงให้กับชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างเหมาะสม	

เน้นผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สอดคล้องกับความต้องการและความเส่ียง	 เช่น	

ผลติภัณฑ์ประกันภยัรองรับสงัคมผู้สงูอายุ	ผลติภณัฑ์ประกันภัยส�าหรับรายย่อย	

รวมถึงขยายช่องทางการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชน	 ผ่านการพัฒนา

กระบวนการขายประกันภัยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัยและช่องทางการ	

เข้าถึงส�าหรับรายย่อยและประชาชนในท้องถิ่น	

ยุทธศาสตร์ท่ี 3: การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขัน	 โดยให้

บริษัทประกันภัยมีขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมรับสภาพแวดล้อมที่มี

ความเป็นพลวัตสูง	ด้วยการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การก�ากบัผลิตภัณฑ์ประกนัภัย	

พัฒนาการก�ากับและกระบวนการให้ความเห็นชอบและอนุมัติผลิตภัณฑ	์

ประกันภัย	ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดประกันภัยในภูมิภาคอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การเสริมสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการประกันภัย	

โดยให้ระบบประกันภัยมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัย	

เน้นพัฒนาและยกระดับการก�ากับบุคลากรประกันภัยให้เป็นมืออาชีพ	เสริมสร้าง

ศักยภาพการวิจัยและสารสนเทศ	ผลักดันให้การประกันภัยเป็นเคร่ืองมือบริหาร

ความเสี่ยง	พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานก�ากับดูแล	

ภายหลังจบแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่	 3	 จากการด�าเนินการภาย

ใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวท�าให้	 Insurance	 Penetration	 ขยับข้ึนที่	 6.2%	 จ�านวน

กรมธรรม์ประกันชีวิตต่อประชากรไทยเพ่ิมข้ึนที่	 50%	 มูลค่าเบี้ยประกันภัย	

ต่อหัว	(Insurance	Density)	เท่ากบั	18,000	–	23,000	บาท	และสัดส่วนเร่ืองร้อง

เรียนเข้าสู่ระบบไกล่เกล่ียเร่ืองร้องเรียนของส�านักงาน	คปภ.	ต่อจ�านวนกรมธรรม์

ประกันภัยไม่เกิน	0.016%	
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สรุปผลการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาการประกันภัยทั้ง 3 ฉบับ

 ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3
 พ.ศ. 2549 - 2554 พ.ศ.2553 - 2557 พ.ศ.2559 - 2563

•	เปลี่ยนโครงสร้างการก�ากับ	

	 ดูแลธุรกิจประกันภัย

	 -	กรมการประกันภัย		

	 	 เปล่ียนเป็นส�านักงาน	คปภ.

•	 ปฎิรูปกฎหมายประกันภัย

	 -	พ.ร.บ.ประกันชีวิต	และ		

	 	 พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย

•	 พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้

	 สอดคล้องความต้องการ

	 และสภาพความเสี่ยง

•	 พัฒนาการก�ากับและตรวจ	

	 สอบความเสี่ยง

•	 ส่งเสริมความรู้และความ	

	 เข้าใจด้านการประกันภัย

•	 พัฒนาฐานข้อมูลกลางด้าน	

	 การประกันภัย

•	 จัดตั้งสถาบันวิทยาการ	

	 ประกันภัยระดับสูง

•	 พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม	

	 ประกันภัย

	 -	ยกระดับมาตรฐานเงิน	

	 	 กองทุน/การปฎิบัติงาน

	 -	เพิ่มประสิทธิภาพการให	้

	 	 บริการ

•	 การผ่อนคลายการก�ากับ	

	 ผลิตภัณฑ์ประกันภัย	

•	 ปรับปรุงกฎหมายด้าน

	 การประกันภัย

ที่มา: ส�านักงาน คปภ.
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