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สิทธิในการจัดพิมพ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทัศนะและข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน
ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่จ�ำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป

ค�ำนิยม
ธุรกิจกลุ่มประกันภัย ถือเป็นอีกหนึ่งหมวดธุรกิจที่มีความส�ำคัญต่อการขับเคลื่อน
ประเทศ เนื่องจากเป็นสถาบันการเงินที่มีความส�ำคัญต่อการระดมทุนระยะยาวของภาครัฐ
และเอกชน อีกทัง้ เป็นเครือ่ งมือในการบริหารความเสีย่ ง รวมถึงสร้างหลักประกันความมัน่ คง
ให้กับชีวิตและทรัพย์สิน
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจประกันภัยถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีความเฉพาะตัวและค่อนข้าง
ที่ จ ะมี ค วามซั บ ซ้ อ น และมี ห ลายปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ รวมถึ ง
หลั ก เกณฑ์ ก� ำ กั บ ดู แ ลเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ซึ่ ง ล้ ว นมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจลงทุ น
ในหุ ้ น กลุ ่ ม นี้ ทั้ ง สิ้ น ดั ง นั้ น หากนั ก ลงทุ น สนใจลงทุ น หุ ้ น กลุ ่ ม ประกั น ภั ย จะต้ อ งเข้ า ใจ
การวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐาน เรียนรู้ปัจจัยที่มีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ศึกษา
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ หากสามารถ
วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ได้ถูกต้อง คาดการณ์ได้อย่างแม่นย�ำก็จะสามารถตัดสินใจลงทุน
ได้อย่างเหมาะสม
หนังสือชุด “การวิเคราะห์หลักทรัพย์ราย Sector : หุ้นกลุ่มประกันภัย” เขียนโดย
คุณอุษณีย์ ลิ่วรัตน์ ได้อธิบายการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มประกันภัย เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้พื้นฐาน
ของอุตสาหกรรม การวิเคราะห์โครงสร้าง การอ่านงบการเงิน วิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิน
การประเมินมูลค่ากิจการ โดยใช้คำ� อธิบายและตัวอย่างประกอบเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจได้งา่ ย
และนักลงทุนสามารถน�ำไปใช้เพื่อประเมินมูลค่าหุ้นได้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือชุดดังกล่าวจะเป็นคู่มือเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ลงทุน
สามารถวางแผนการลงทุนในหุน้ กลุม่ ประกันภัยให้สอดคล้องตามเป้าหมายการลงทุนของตน
และสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

(นางเกศรา มัญชุศรี)
กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ค�ํำนิยม
ธุรกิจประกันภัยเป็นอีกธุรกิจทีม่ คี วามเฉพาะตัวและซับซ้อนในการวิเคราะห์
และท�ำความเข้าใจส�ำหรับบุคคลทัว่ ไป โดยทีก่ ารเติบโตนอกจากจะแปรผันตามวงจร
เศรษฐกิจ ยังมีตัวแปรหลักๆ ที่มีผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน
ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยและภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ อีกทั้งยังมีกฎเกณฑ์ที่เข้า
มาควบคุมมากกว่าธุรกิจทั่วไป นอกจากนี้ ยังต้องปรับตัวเข้าสู่ยุค “InsurTech”
เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านจากเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามากระทบ หนังสือเล่มนี้
คุณอุษณีย์ได้เขียนจากประสบการณ์ของการเป็นนักวิเคราะห์อาวุโส ในกลุ่มธุรกิจ
การเงินรวมถึงธุรกิจประกันภัย มีล�ำดับการเขียนเนื้อหาให้อ่านได้เข้าใจง่าย ผมเชื่อ
ว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์ และท�ำความเข้าใจกับเรื่องที่ซับซ้อนอย่างสนุกเช่นเคย
จากหนังสือเล่มนี้
ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ
ประธานกรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส
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ค�ํำนิยม
หนังสือเล่มนี้เป็นการวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัยในแง่มุมที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักลงทุน โดยคุณอุษณีย์ ได้เขียนครอบคลุมในทุกแง่มุมที่นักลงทุนควรจะเข้าใจ
ในธุรกิจประกันภัย เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างดีเยี่ยม
ผู้เขียนใช้ค�ำศัพท์และการอธิบายที่สามารถเข้าใจได้ง่ายพร้อมทั้งมีการยกตัวอย่าง
ได้ดี ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจธุรกิจประกันภัยได้ดีขึ้น
ผมเชือ่ ว่าหนังสือเล่มนีจ้ ะเป็นประโยชน์สำ� หรับผูอ้ า่ นทุกท่านไม่วา่ ท่านจะเป็น
นักลงทุน ผู้บริโภคสินค้าประกันภัยหรือแม้กระทั่งคนในธุรกิจประกันภัยเอง
โอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ำกัด (มหาชน)
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ค�ำน�ำ
หนังสือชุด “วิเคราะห์หุ้นราย Sector : หุ้นกลุ่มประกันภัย” เป็นหนังสือคู่มือ
วิเคราะห์กลุ่มสถาบันการเงินชุดที่ 2 ต่อจากการวิเคราะห์กลุ่มธนาคาร ที่ผู้เขียนได้
รับโอกาสจากตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกครัง้ ให้จดั ท�ำขึน้ เพือ่ เป็นคูม่ อื ในการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจลงทุนในหุน้ กลุม่ ประกันภัยให้กบั นักลงทุน เพือ่ จะได้ทำ� ความเข้าใจกับธุรกิจ
ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อน มีตัวแปรที่ความเสี่ยง (คาดเดายาก)
เข้ามากระทบหลากหลาย อีกทัง้ มีหลักเกณฑ์กำ� กับดูแลอย่างเข้มงวดตามมาตรฐาน
สากลที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วให้ทันกับความเสี่ยงของธุรกิจ ทั้งมาตรฐานบัญชีใหม่ๆ
และหลักเกณฑ์การด�ำรงเงินกองทุนตามความเสี่ยง (Risk-based Capital: RBC 2)
รวมถึงสภาพคล่องในการซื้อขายของหุ้นที่ค่อนข้างต�่ำ  ท�ำให้นักลงทุนบางท่าน
ถอดใจหรือลดความสนใจหุ้นกลุ่มนี้ สังเกตได้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุนสถาบันที่
ลงทุนเพราะเข้าใจลักษณะธุรกิจและเน้นการลงทุนระยะกลางถึงระยะยาว
ข้อจ�ำกัดของการวิเคราะห์หนุ้ ประกันภัยทีเ่ ห็นได้ชดั เจนคือ การเข้าถึงข้อมูล
ได้ยาก เนือ่ งจากข้อมูลอุตสาหกรรมทีม่ อี ยูจ่ ำ� กัดและไม่ได้มคี วามเชือ่ มโยงกันระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ เท่าใดนัก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อยูร่ ะหว่างการปรับปรุงระบบฐาน
ข้อมูลของอุตสาหกรรมที่เป็นปัจจุบันให้รวดเร็วขึ้น ซึ่งเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงจาก
กระบวนการจัดท�ำฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง
ด้านการประกันภัยระหว่างสมาคมประกันวินาศภัยไทยและบริษัทประกันวินาศภัย
นับได้ว่าเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลครั้งส�ำคัญของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย
ภายใต้บริบทของยุค Thailand 4.0
ธุรกิจประกันภัยเป็น 1 ใน 3 เสาหลักทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีความ
ส�ำคัญไม่น้อยไปกว่าภาคการธนาคารและภาคตลาดทุน โดยภาครัฐต้องเสริมสร้าง

ให้เกิดความเข้มแข็ง นอกจากการเป็นแหล่งระดมเงินทุนระยะยาวที่ส�ำคัญให้กับ
ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อน�ำไปใช้พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ยังใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารความเสีย่ งและสร้างหลักประกันความมัน่ คงในชีวติ ให้กบั ภาคส่วนต่างๆ
ของสังคมด้วย
ปัจจุบนั บริษทั ประกันภัยทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มจี ำ� นวน 16 บริษทั
ประกอบด้วย บริษัทประกันวินาศภัย 13 บริษัท บริษัทประกันชีวิต 1 บริษัท และ
บริษทั รับประกันภัยต่อจ�ำนวน 2 บริษทั ส่วนใหญ่เป็นบริษทั ประกันชีวติ สัญชาติไทย
เนื่องจากปัจจุบันหลักเกณฑ์ของทางการอนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน 49%
แต่มีข้อยกเว้นกรณีที่บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน และต้องการให้นักลงทุน
ต่างชาติเข้ามาถือหุ้นมากขึ้น เพื่อช่วยเหลือด้านแหล่งเงินทุน ช่วยพัฒนาและให้
ความช่วยเหลือธุรกิจด้วยประสบการณ์และความช�ำนาญที่มีอยู่
กลไกการสร้างรายได้และโครงสร้างค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระผูกพันของบริษัท
ประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นบริษัทประกันวินาศภัยหรือบริษัทประกันชีวิตต่างมีความ
คล้ายคลึงกัน หลักการคือรับเงินเบีย้ ประกันภัยจากลูกค้า ทัง้ ในระยะสัน้ หรือระยะยาว
แล้วน�ำเงินดังกล่าวไปบริหารให้เกิดผลตอบแทนงอกเงยขึ้น ในรูปแบบของรายได้
ดอกเบีย้ รับจากการฝากเงิน ลงทุนในตราสารหนี้ หรือน�ำไปลงทุนในตราสารทุนทัง้ ใน
หรือนอกตลาดหลักทรัพย์ โดยเน้นการบริหารเงินเพื่อน�ำไปจ่ายค่าสินไหมทดแทน
และการจ่ายเงินคืนตามกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้าเมื่อครบก�ำหนด (กรณีประกันชีวิต)
โดยปกติทั่วไปหากไม่มีเหตุการณ์ภัยพิบัติขนาดใหญ่หรือก�ำหนดราคาเบี้ย
ประกันภัยทีไ่ ม่เหมาะสมกับความเสีย่ งของลูกค้า พบว่าผลการด�ำเนินงานเฉพาะจาก
ธุรกิจรับประกันภัยหรือประกันชีวิตจะแสดงตัวเลขที่เป็นก�ำไรไม่มาก (เหตุผลคือ
หากมีก�ำไรจากธุรกิจรับประกันภัยมากไป อาจโดนทางการเพ่งเล็งว่าบริษัทก�ำหนด
ราคาเบี้ยประกันภัยสูงเกินไปหรือไม่) โดยก�ำไรสุทธิของบริษัทประกันภัยส่วนใหญ่
เกิดขึ้นจากก�ำไรจากธุรกิจการลงทุน ที่บริษัทน�ำไปบริหารเพื่อน�ำมาจ่ายช�ำระค่า
ใช้จ่ายด�ำเนินงานปกติ ที่เหลือจึงเป็นก�ำไรสุทธิของบริษัท

จากภาวะเศรษฐกิจที่ก�ำลังเคลื่อนเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ธุรกิจประกันภัย
เริ่มเห็นการน�ำมาประยุกต์ในรูปแบบธุรกิจที่เรียกว่า “InsurTech” เพื่อสร้างมูลค่า
เพิม่ ให้กบั การประกันภัยทัง้ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ จึงจ�ำเป็นทีผ่ ปู้ ระกอบการรวม
ถึงนักลงทุนต้องศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีให้ทันกับ
ยุคสมัย เนื่องจากมีผลต่อการด�ำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในระยะยาวและการ
ตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนส�ำหรับการเลือกหุ้นประกันที่มีวิสัยทัศน์และสามารถ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปได้อย่างเหมาะสม
จากความรู้พื้นฐานหลักๆ ของกลุ่มประกันภัยที่นักลงทุนควรทราบ จึงน�ำไป
สู่การล�ำดับเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้พื้นฐานของอุตสาหกรรม
การวิเคราะห์รายการส�ำคัญต่างๆ รวมถึงความเสี่ยงของธุรกิจ เรียนรู้โครงสร้างและ
อ่านงบการเงินให้เป็น การวิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงินทีพ่ บบ่อยๆ ในบทวิเคราะห์
จบท้ายด้วยการประเมินมูลค่ากิจการ
ทั้งนี้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณแหล่งข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่น�ำมารวบรวม
จัดท�ำเป็นหนังสือเล่มนี้ โดยเฉพาะข้อมูลสถิติ และหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลจาก
หน่วยงาน คปภ. สมาคมประกันวินาศภัย และสมาคมประกันชีวิต งบการเงิน และ
ค�ำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัทประกันภัย ท�ำให้ผู้เขียนสามารถ
น�ำมาใช้เป็นตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายให้เข้าใจได้ลึกซึ้งมากนั้น และขอ
ขอบพระคุณส�ำหรับความช่วยเหลือจาก บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อฯ (THRE) ได้แก่
คุณฉัตรชัย พยาฆรินทรังกูร ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ฝา่ ยบัญชีการเงิน ควบคุมภายใน
และงบประมาณ  และคุณสุจิตรา เศวตบวร ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการฝ่าย Reserve and
capital และ บมจ.ไทยรีประกันชีวิตฯ (THREL) ได้แก่ คุณอรพินธ์ เสถียรพงษ์สุข
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ายควบคุมภายในและงบประมาณทีช่ ว่ ยทบทวนเนือ้ หาความถูกต้อง
ของหนังสือ นอกจากนี้ยังต้องขอบพระคุณทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ให้ความไว้ใจ
วางใจผู้เขียน ในการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ซึ่งผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย เพื่อให้สามารถเลือกลงทุนและ
ท�ำก�ำไรจากหุ้นประกันภัยได้อย่างมีหลักการและถูกจังหวะจากนี้ไป
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การประกันภัยมีความส�ำคัญและมีบทบาทต่อการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (2550 2559) ธุรกิจประกันภัยของไทยมีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันเฉลี่ย 11.2%
ต่อปี
อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับประเทศทีใ่ ช้ประโยชน์จากการประกันภัย
อย่างแพร่หลาย พบว่าประชากรไทยยังใช้ประโยชน์จากการท�ำประกันภัยใน
การบริหารจัดการความเสี่ยงน้อยมาก เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ทราบสิทธิประโยชน์และความคุม้ ครองจากการประกันภัย
สะท้อนได้จากสัดส่วนเบี้ยประกันภัยเทียบกับ GDP (Insurance Penetration)
ส�ำหรับปี 2560 เท่ากับ 5.32% ขณะที่สัดส่วนเบี้ยประกันภัยเทียบกับ GDP ของ
ญี่ปุ่นสูงถึง 10.80% และอังกฤษ 10.60%
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีอัตราการถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิต
(อัตราส่วนของกรมธรรม์ประกันชีวิตรวมประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลต่อ
ประชากรรวม) เท่ากับ 38% หรืออีกนัยหนึง่ คือประชากร 100 คน มีการถือครอง
กรมธรรม์ประกันชีวิตเพียง 38 กรมธรรม์
ขณะที่หลายประเทศในเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ มีอัตรา
การถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตเกิน 100% จึงเป็นภาระต่อภาครัฐของไทย
ทีต่ อ้ งแบกรับภาระค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลของประชาชน แทนทีจ่ ะสามารถ
น�ำเงินในส่วนนี้ไปพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ เช่น ระบบสาธารณูปโภคที่จำ� เป็น
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้มีความก้าวหน้าเพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชาชน
ดีขึ้น สะท้อนไปยังเศรษฐกิจในประเทศที่เติบโตขึ้น
หากเปรียบเทียบกับประเทศเพือ่ นบ้านในภูมภิ าคอาเซียน พบว่าค่าใช้จา่ ย
ด้านการประกันภัยของประชากรไทย (Insurance Density) ยังมีมูลค่าน้อยมาก
โดยในปี 2558 ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัยของประชากรไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
11,293 บาท (แบ่งเป็นประกันชีวิตเท่ากับ 8,181 บาท และประกันวินาศภัย
13

01 เรียนรู้พื้นฐานอุตสาหกรรมประกันภัย

เท่ากับ 3,112 บาท) ขณะที่มาเลเซียเฉลี่ยเท่ากับ 17,000 บาท สิงคโปร์เท่ากับ
130,000 บาท ส่วนค่าเฉลี่ยทั้งโลกเท่ากับ 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายด้านการประกันภัยของประเทศไทยเทียบกับต่างประเทศ ปี 2558

ที่มา: Swiss Re, Sigma
หน่วย : เหรียญสหรัฐ

ธุรกิจประกันภัย เติบโตแปรผันตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศ (Cyclical
Industry) ช่วงเศรษฐกิจเติบโตดี ผู้บริโภครู้สึกว่าตนเองมีความมั่งคั่งหรือมีเงิน
ออมจะนึกถึงการท�ำประกันภัย ตรงกันข้าม หากเศรษฐกิจตกต�่ำ รายได้ฝืดเคือง
ผู้บริโภคจะนึกถึงปากท้องของตนเอง
ดังนัน้ การก�ำหนดเป้าหมายการเติบโตของเบีย้ ประกันภัยจึงต้องอิงกับการ
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
14

การเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับรวมปี 2549 - 2560
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ที่มา: ส�ำนักงาน คปภ.

ภาพรวมเบี้ยประกันภัยรับของกลุ่มประกันวินาศภัยและประกันชีวิตใน
ปี 2560 เท่ากับ 8.21 แสนล้านบาท เติบโต 5.3% จากปีกอ่ น สูงกว่าเมือ่ เทียบกับ
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

15
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เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับรวมของไทยกับภูมิภาคอาเซียนและโลกปี 2559
Country

Non Life
Premiums

Life
Premiums

Total
% of Total World % of Total ASEAN
Premiums
Premiums
Premiums

Thailand
6,913
15,131 22,044
Singapore
3,472
17,557 21,029
Indonesia
4,740
15,299 20,039
Malaysia
4,741
9,189 13,930
Philippines
1,665
3,742
5,407
Vietnam
1,568
2,053
3,621
Brunei*
194
114
307
Combodia*
53
8
61
Lao*
47
N/A
47
Myanmar*
94
N/A
94
*Data in 2014
23,487
63,092 86,579
                   THB  829,033 2,227,030 3,056,063

0.47%
0.44%
0.42%
0.29%
0.11%
0.08%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
1.83%

25.46%
24.29%
23.15%
16.09%
6.25%
4.18%
0.36%
0.07%
0.05%
0.11%
100%

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
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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
เป็นการเติบโตที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของการเติบโตของเบี้ยประกันชีวิตรวมของโลก
ซึง่ คาดว่าจะอยูท่ รี่ ะดับ 3% (คาดการณ์ของ Swiss Re Institute บริษทั ประกันภัย
ต่อชั้นน�ำของโลก) 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% (เพิ่มขึ้น 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
เท่ากับ 2.07 หมืน่ ล้านบาท สัดส่วนเท่ากันคือ 3% (เพิม่ ขึน้ ถึง 11.2% จากปีกอ่ น)

ภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2560
ภาพรวมการเติบโตของเบี้ยประกันวินาศภัยรับตรงในปี 2560 เพิ่มขึ้น
3.7% yoy หนุนด้วยการเติบโตของเบี้ยประกันภัยในกลุ่มเบ็ดเตล็ดและรถยนต์
ที่มีสัดส่วนรวมกันถึง 93% ของเบี้ยรับรวม โดยที่เบี้ยประกันภัยรับกลุ่มรถยนต์
(58% ของเบี้ยรับรวม) เพิ่มขึ้น 4.2% จากปีก่อน ซึ่งเป็นอัตราที่สูงขึ้นเมื่อ
เทียบกับการเติบโตส�ำหรับปี 2559 ที่เพิ่มขึ้น 1.5% จากปีก่อน สอดคล้องกับ
ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์ใหม่ในประเทศในปี 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
การเติบโตเบีย้ ประกันวินาศภัยรับตรงในปี 2560 สอดคล้องกับคาดการณ์
ของส�ำนักงาน คปภ. ที่ 3.3 - 3.7% จากปีก่อน (2.18 - 2.20 แสนล้านบาท)
การเติบโตดังกล่าวเป็นไปในทิศทางบวกขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่เติบโตเพียง
1.2% จากปีก่อนหน้า
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โดยสัดส่วนของเบี้ยประกันวินาศภัยรับรวม เมื่อเทียบกับเบี้ยประกันภัย
รับรวมปี 2560 ยังทรงตัวที่ 27% แต่ยังต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่สูงเกิน 30% ในช่วง
ปี 2540-2557 จากแรงกดดันการเติบโตของเบี้ยประกันชีวิตรับรวมที่เป็นไป
ในเชิงรุกมากกว่า และการเติบโตของเบี้ยประกันวินาศภัยกลุ่มรถยนต์ ซึ่งคิด
เป็นสัดส่วนถึง 58% ของเบี้ยประกันวินาศภัยรับรวมที่ชะลอตัวอย่างมากในช่วง
3 ปีก่อนหน้า
เมื่อเปรียบเทียบการเติบโตของเบี้ยประกันวินาศภัยรับรวมในปี 2560
กับการเติบโตของทั้งโลกที่ราว 2.8% yoy อ้างอิงจากคาดการณ์ของ Swiss Re
Institute พบว่าการเติบโตของไทยเป็นไปในอัตราที่สูงกว่า โดยการเติบโตของ
โลกส่วนใหญ่มาจากกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging markets) เช่นเดียวกับ
ธุรกิจประกันชีวิต ขณะที่การเติบโตของเบี้ยประกันชีวิตรับรวมของกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว ค่อนข้างชะลอตัว จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังค่อยเป็นค่อยไป
และอัตราเงินเฟ้อทีเ่ ร่งตัวขึน้ ส�ำหรับแนวโน้มการเติบโตของเบีย้ ประกันภัยรับของ
โลกในระยะ 2 ปีข้างหน้า เป็นไปในทิศทางบวกขึ้นเฉลี่ยราว 3% ต่อปี เนื่องจาก
ความสามารถในการปรับเพิม่ เบีย้ ประกันภัยของผูป้ ระกอบการ ภายหลังเกิดความ
เสียหายใหญ่จากอุบัติภัยเฮอริเคนที่รุนแรงสุดในรอบ 12 ปี ในสหรัฐอเมริกาและ
ละตินอเมริกา นอกจากนี้ ยังเกิดจากความต้องการของผูบ้ ริโภคส�ำหรับผลิตภัณฑ์
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
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของภาครัฐ ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์ในประเทศปี 2560 กลับมา
เติบโตเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี ราว 13.4% จากปีก่อนหน้า สู่ระดับ 8.70 แสนคัน
(จากที่ติดลบต่อเนื่องในช่วง 4 ปีก่อนหน้าที่ระดับเฉลี่ยถึง 14.4% p.a.(CAGR))
และมาตรการลดหย่อนภาษีส�ำหรับค่าเบี้ยประกันสุขภาพไม่เกิน 15,000 บาท
ต่อปี วัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดภาระของภาครัฐเรื่องการใช้สิทธิรักษาพยาบาล
ตามบัตรทองและประกันสังคมของประชาชน
ส่ ว นปั จ จั ย กดดั น น่ า จะมาจากการแข่ ง ขั น ที่ รุ น แรงในกลุ ่ ม การรั บ
ประกันภัยรถยนต์ โดยบริษัทประกันวินาศภัยต่างปรับกลยุทธ์ธุรกิจหันมาเน้น
ให้ความส�ำคัญกับการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ มากขึ้น ทั้งในด้าน
ความคุม้ ครองทีห่ ลากหลาย รวมถึงช่องทางการขายและการบริการทีแ่ ตกต่างไป
จากรูปแบบเดิม โดยอาศัยเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือ
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ความท้าทายจาก Disruptive Technology
ภายใต้เศรษฐกิจยุคดิจิทัล โดยเฉพาะนโยบายรัฐบาลประเทศไทย 4.0
ก�ำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นผู้ผลิตที่มีความคิดสร้างสรรค์
มีนวัตกรรมทีส่ ามารถสร้างมูลค่าเพิม่ รวมทัง้ การใช้ศกั ยภาพทางดิจทิ ลั เป็นตัวช่วย
ในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ โดยพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กลายเป็น
ปัจจัยท้าทายส�ำคัญที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงการด�ำเนินธุรกิจของทุกอุตสาหกรรม
ไม่เว้นแม้แต่อตุ สาหกรรมประกันภัย เห็นได้จากการให้บริการลูกค้าผ่านช่องทาง
ใหม่ๆ นอกเหนือจากตัวแทนและนายหน้า ได้แก่ ช่องทางออนไลน์ (Online) และ
โซเชียลมีเดีย (Social Media) เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมามีบริษัทประกันภัยหลายแห่งร่วมมือกับบริษัท
สตาร์ทอัพหรือมีการลงทุนให้กับบริษัทสตาร์ทอัพเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันภัย
ในด้านต่างๆ ทัง้ ช่องทางการขาย การพิจารณารับประกันภัย (Underwriting) หรือ
การจัดการสินไหมทดแทน (Claim Management) อาทิ การเป็นพันธมิตรกับ
frank.co.th บริษทั สตาร์ทอัพเพือ่ ให้บริการขายประกันภัยรถยนต์หรือในส่วนของ
ประกันชีวิตมีการจับมือกับ dtac Accelerate เปิด Fuchsia อินโนเวชั่นเซ็นเตอร์
ตัวอย่างการเกิดขึน้ ของ InsurTech นวัตกรรมใหม่ๆ ทีใ่ ช้เทคโนโลยีเข้ามา
เป็นองค์ประกอบส�ำคัญในธุรกิจประกันภัย
o การคิดค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามระยะทางโดยใช้แอพพลิเคชัน
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวจับสัญญาณ เช่น ประกันภัยรถยนต์
เทเลเมติกส์ ประกันภัยรถยนต์เปิดปิดตามใจ เป็นต้น
o การประมวลผลข้อมูลที่มีความซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี
บล็อกเชน (Blockchain) เมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
ที่ต้องมีตัวกลางในการจัดการต่างๆ แต่เทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามา
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มีบทบาทอันส�ำคัญในการปฏิวัติการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลแบบ
กระจายโดยไม่จ�ำเป็นต้องมีศูนย์กลางหรือหน่วยงานใดต้องมารับ
ผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
โดยข้อมูลสามารถจัดเก็บข้อมูลไว้ได้ในทุกๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมีผลไปยังทุกหน่วยงาน
โดยอัตโนมัติ กระบวนการดังกล่าวช่วยให้บริษัทประกันภัยสามารถ
ประหยัดต้นทุนและลดกระบวนการท�ำงานต่างๆ มีความมั่นคง ช่วย
ป้องกันการโกง การปลอมแปลงได้ทุกชนิด รวมถึงข้อมูลที่จัดเก็บ
มีความเชื่อมั่นได้สูงว่าและถูกต้องอยู่เสมอ
ยกตัวอย่าง เมือ่ โรงพยาบาลท�ำการรักษาผูป้ ว่ ยก็จดั เก็บข้อมูลการเคลม
เอาไว้ในฐานข้อมูลแบบบล็อกเชน ข้อมูลการเคลมดังกล่าวจะกระจาย
ไปยังบริษัทประกันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติรวมถึงส่งไปยัง
หน่วยงานของภาครัฐไม่ว่าจะเป็น สปสช. หรือ สปส. โดยไม่จ�ำเป็นต้อง
สร้างโปรแกรมในการเชื่อมต่อไปยังหน่วยงานต่างๆ
ขณะที่ข้อมูลดังกล่าวยังเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือสูงเพราะไม่
สามารถมีใครเข้าไปแก้ไขข้อมูลในการเคลมได้ การเข้ามาเปลีย่ นแปลง
ข้อมูลเป็นไปได้ยากมาก เนื่องจากบล็อกเชนมีกลไกในการควบคุม
ความมั่นคงของข้อมูลอย่างดี การแก้ไขต้องแก้ไขพร้อมๆ กันในหลาย
ฐานข้อมูลและต้องมีการค�ำนวณปรับเปลี่ยนค่าต่างๆ ในฐานข้อมูล
ซึ่งต้องใช้พลังในการประมวลผลอย่างมหาศาล ซึ่งในปัจจุบันยังไม่
สามารถท�ำได้
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ข้อดีอีกประการหนึ่งคือ ทุกหน่วยงานจะเห็นข้อมูลเดียวกันและเป็น
ข้อมูลกลางทีม่ ปี ระโยชน์ในธุรกิจประกันภัยและการเคลมประกันส�ำหรับ
ภาครัฐ สามารถน�ำไปใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้น
การค�ำนวณเบีย้ ประกันชีวติ ทีม่ คี วามถูกต้องและเหมาะสม การรวบรวม
สถิติของโรคที่เกิดขึ้น การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคต่างๆ ของแพทย์และ
หน่วยงานของโรงพยาบาล การควบคุมในการเรียกร้องค่าสินไหมไม่ให้
เกินวงเงิน เป็นต้น
ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท�ำให้หน่วยงานก�ำกับดูแล
ได้แก่ ส�ำนักงาน คปภ. ต้องเผชิญกับความท้าทายในการปรับตัวเพื่อเดินหน้า
ไปสู่การเป็นองค์กรก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัยยุคดิจิทัล (Digital Insurance
Regulator) ซึ่งเห็นความเข้มข้นขึ้นแต่ไม่ได้เข้มงวดมากไปตามที่ได้บรรจุไว้
ในแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 3 โดยเน้นการส่งเสริม สนับสนุนและก�ำกับ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจประกันภัยหลายด้าน เช่น การเพิ่มศักยภาพ
อุตสาหกรรมประกันภัย
โดยสนับสนุนการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพและ
รูปแบบธุรกิจประกันภัยเพื่อลดต้นทุนในการด�ำเนินการ ตลอดจนเพิ่มคุณภาพ
การให้บริการประชาชน เช่น พัฒนาแอพพลิเคชัน่ ท�ำธุรกรรมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
(E-Policy, E-Insurance และ E-Signature) เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่าง
บริษัทประกันภัย (E-Recovery) ระบบการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (E-Claim)
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางประกันภัยเพื่อการบริหาร
ต้นทุน รวมถึงการแก้ไขกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้สามารถรองรับการเข้ามาของ
เทคโนโลยีดิจิทัล
นอกจากนี้ส�ำนักงาน คปภ. เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมทดสอบ
นวัตกรรมผ่านโครงการ Insurance Regulatory Sandbox ท�ำให้การก�ำกับดูแล
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ธุรกิจประกันภัยไทย สามารถก้าวขึ้นเป็น Digital Insurance Regulator อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงานก�ํำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
การก� ำ กั บ ดู แ ลธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย เป็ น หน้ า ที่ โ ดยตรงของส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กระทรวง
พาณิชย์ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันภัยและเพิ่มบทบาท
ของอุตสาหกรรมประกันภัยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ดา้ นการประกันภัย ให้แก่ ประชาชน และผูป้ ระกอบธุรกิจประกันภัย
ซึง่ เป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันชีวติ และ พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย
ปัจจุบัน ธุรกิจประกันภัยของไทยมีการด�ำเนินการตามแผนพัฒนาการ
ประกันภัยฉบับที่ 3 (พ.ศ.2559 - 2563) ตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
ซึ่งตามแผนพัฒนาการประกันภัยทั้ง 2 ฉบับที่ผ่านมา ธุรกิจประกันภัยไทยมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ
และสังคม โดยแผนพัฒนาฉบับที่ 1 มีการปรับเปลีย่ นโครงสร้างการก�ำกับดูแลธุรกิจ
ประกันภัย จากกรมการประกันภัยเป็นส�ำนักงาน คปภ. รวมถึงปรับปรุง พ.ร.บ.
ประกันชีวติ และ พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย ซึง่ เป็นกฎหมายแม่บทด้านการประกันภัย
เข้าสู่แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2 เป็นช่วงปรับเปลี่ยนหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลเป็นส�ำนักงาน คปภ. จึงก�ำหนดแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินและแผนพัฒนาตลาดทุนไทย
โดยพัฒนามาตรฐานการก�ำกับดูแลธุรกิจประกันภัย น�ำระบบการก�ำกับเงินกองทุน
ตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital: RBC) ระบบสัญญาณเตือนภัย
ล่วงหน้า (Early Warning System: EWS) มาใช้ร่วมกับการเร่งสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านการประกันภัยและการพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย
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หลั ง จบแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2 ธุรกิจประกั นภั ยมีการ
เติบโตและมีความมั่นคงมากขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงของแผนพัฒนาการประกันภัย
ฉบับที่ 1 สามารถผ่านบททดสอบช่วงเหตุการณ์ทเี่ กิดมหาอุทกภัยในปลายปี 2554
ว่ามีศักยภาพและความมั่นคงเพียงพอและสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวและปัจจัยท้าทายหลากหลาย ภายใต้แนวโน้ม
การเปลีย่ นแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยทีเ่ ห็นการเปลีย่ นแปลง
เชิงโครงสร้างแบบใหม่ ระบบการเงินโลกที่มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนของโครงสร้างประชากรไทย
ทั้งในเรื่องของการขาดแคลนแรงงานและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลกระทบ
ต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชากรและภาครัฐในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ท�ำให้เกิดภัยธรรมชาติร้ายแรงในทุกภูมิภาค
ทั่วโลก รวมถึงแรงผลักดันจากการเข้าสู่การเปิดเสรีสาขาประกันภัยตามกรอบ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารที่รวดเร็ว ท�ำให้แนวโน้มธุรกิจประกันภัยของไทยเผชิญกับสภาวะการ
แข่งขัน จากคู่แข่งรายใหม่ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ
ดังนัน้ การก�ำหนดยุทธศาสตร์ดำ� เนินงานภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัย
ฉบับที่ 3 มุง่ เน้นให้ระบบประกันภัยของไทยเติบโตอย่างยัง่ ยืนและได้รบั ความเชือ่ ถือ
ไว้วางใจจากประชาชน ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อให้
มั่นใจว่าบริษัทประกันภัยมีความมั่นคงเข้มแข็งทางการเงิน ด�ำเนินธุรกิจอย่างมี
คุณภาพ เป็นทีเ่ ชือ่ มัน่ ไว้วางใจของประชาชน โดยหลักใหญ่เน้นเสริมสร้างศักยภาพ
ผูป้ ระกอบการ ยกระดับมาตรฐานการด�ำเนินงานธุรกิจประกันภัย เห็นได้ชดั เจนจาก
การพัฒนากรอบการก�ำกับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงระยะที่ 2 (RBC 2)
ลดต้นทุนการประกอบธุรกิจ ยกระดับพฤติกรรมทางตลาดของระบบประกันภัย
ด้วยการน�ำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital Business
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ยุทธศาสตร์ที่ 2: การเสริมสร้างความรู้และการเข้าถึงการประกันภัย
เพือ่ ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเข้าถึงการประกันภัยและเลือกใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้กับชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างเหมาะสม
เน้นผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สอดคล้องกับความต้องการและความเสี่ยง เช่น
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรองรับสังคมผู้สงู อายุ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยส�ำหรับรายย่อย
รวมถึงขยายช่องทางการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชน ผ่านการพัฒนา
กระบวนการขายประกันภัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัยและช่องทางการ
เข้าถึงส�ำหรับรายย่อยและประชาชนในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขัน โดยให้
บริษัทประกันภัยมีขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมรับสภาพแวดล้อมที่มี
ความเป็นพลวัตสูง ด้วยการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การก�ำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย
พั ฒ นาการก� ำ กั บ และกระบวนการให้ ค วามเห็ น ชอบและอนุ มั ติผ ลิ ตภั ณ ฑ์
ประกันภัย ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดประกันภัยในภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย
โดยให้ระบบประกันภัยมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัย
เน้นพัฒนาและยกระดับการก�ำกับบุคลากรประกันภัยให้เป็นมืออาชีพ เสริมสร้าง
ศักยภาพการวิจัยและสารสนเทศ ผลักดันให้การประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหาร
ความเสี่ยง พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานก�ำกับดูแล
ภายหลังจบแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 3 จากการด�ำเนินการภาย
ใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวท�ำให้ Insurance Penetration ขยับขึ้นที่ 6.2% จ�ำนวน
กรมธรรม์ประกันชีวิตต่อประชากรไทยเพิ่มขึ้นที่ 50% มูลค่าเบี้ยประกันภัย
ต่อหัว (Insurance Density) เท่ากับ 18,000 – 23,000 บาท และสัดส่วนเรือ่ งร้อง
เรียนเข้าสูร่ ะบบไกล่เกลีย่ เรือ่ งร้องเรียนของส�ำนักงาน คปภ. ต่อจ�ำนวนกรมธรรม์
ประกันภัยไม่เกิน 0.016%
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สรุปผลการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการประกันภัยทั้ง 3 ฉบับ
ฉบับที่ 1
พ.ศ. 2549 - 2554
• เปลี่ยนโครงสร้างการก�ำกับ
ดูแลธุรกิจประกันภัย
- กรมการประกันภัย
เปลีย่ นเป็นส�ำนักงาน คปภ.
• ปฎิรูปกฎหมายประกันภัย
- พ.ร.บ.ประกันชีวิต และ
พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย
• พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
สอดคล้องความต้องการ
และสภาพความเสี่ยง

ฉบับที่ 2
พ.ศ.2553 - 2557

ฉบับที่ 3
พ.ศ.2559 - 2563

• พัฒนาการก�ำกับและตรวจ • พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม
สอบความเสี่ยง
ประกันภัย
• ส่งเสริมความรู้และความ
- ยกระดับมาตรฐานเงิน
เข้าใจด้านการประกันภัย
กองทุน/การปฎิบัติงาน
• พัฒนาฐานข้อมูลกลางด้าน - เพิ่มประสิทธิภาพการให้
การประกันภัย
บริการ
• จัดตั้งสถาบันวิทยาการ
• การผ่อนคลายการก�ำกับ
ประกันภัยระดับสูง
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย
• ปรับปรุงกฎหมายด้าน
การประกันภัย

ที่มา: ส�ำนักงาน คปภ.
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