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ข่าวประชาสัมพนัธ์ 

สมาคมประกนัวนิาศภัยไทย เผยผลประกอบการธุรกจิประกนัวินาศภัย ปี 63 เติบโต 2.5-3.5%  

ผลจาก Covid-19 ดันประกนัภัยสุขภาพ และกระตุ้นการซ้ือประกนัออนไลน์ ส่วนปี 64 คาดโต 0-5.0%  

สมาคมประกนัวินาศภยัไทย แถลงผลประกอบการธุรกิจประกนัวินาศภยั ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือน

กนัยายน 2563 รวม 9 เดือนท่ีผา่นมา มีเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงรวม 184,368 ลา้นบาท เติบโต 3.9% โดยคาดการณ์ทั้งปี 

2563 เติบโต 2.5-3.5% มีเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงรวม 250,000-252,600 ลา้นบาท และคาดวา่ปี 2564 จะมีเบ้ียประกนัภยั

รับโดยตรงรวม 250,000-262,500 ล้านบาท จะเติบโตราว 0-5.0% โดยการประกันภยัสุขภาพท่ีไม่รวมส่วนของการ

ประกนัภยั COVID-19 จะมีโอกาสเติบโตมากกว่าการประกนัภยัประเภทอ่ืน ในขณะท่ีช่องทางการขายประกนัภยัผ่าน

อินเทอร์เน็ตเร่ิมเติบโตเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญั พร้อมแนะบริษทัสมาชิกปรับตวัใหท้นักบัยคุวิถีใหม่ในการดาํเนินธุรกิจ 

พร้อมรับมือกบัความเปล่ียนแปลงและสามารถปรับเปล่ียนวิกฤติให้เป็นโอกาสเพื่อความอยู่รอดภายใตส้ถานการณ์ท่ีไม่

แน่นอน 

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยวา่ ในปี 2563 ถือวา่เป็นปีท่ีธุรกิจประกนั

วินาศภยัตอ้งฝ่าฟันกบัภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยจากปัจจยัต่าง ๆ ทั้งผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 และความ

ไม่แน่นอนทางการเมือง ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจไทยปรับตวัลดลง 6.7% อยา่งไรก็ตาม ผลประกอบการธุรกิจประกนัวินาศภยั 

รวม 9 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนกนัยายน 2563 ท่ีผา่นมา ยงัคงมีการเติบโต 3.9% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี

ก่อน มีเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงรวม 184,368 ลา้นบาท โดยการประกนัภยัแต่ละประเภทยงัคงมีแนวโนม้การเติบโตท่ีดี 

ในขณะท่ีการประกนัภยัการเดินทางเติบโตติดลบเน่ืองจากไดรั้บผลกระทบทางลบจากการระบาดของโรค COVID-19 

ตวัเลขผลประกอบการธุรกิจประกนัวินาศภยั ณ ไตรมาส 3 ของปี 2563 ยงัคงมีแนวโน้มเติบโต ซ่ึง

เป็นผลมาจากการเติบโตของการประกันภยัรถยนต์ (0.2%) การประกนัอคัคีภยั (0.5%) การประกนัภยัทางทะเลและ

ขนส่ง (2.3%) การประกันภยัเบ็ดเตล็ด (11.3%) โดยปัจจัยสําคญัท่ีมีผลต่อการเติบโตของเบ้ียประกันภยัรับโดยตรง 

ไดแ้ก่ ปริมาณการจาํหน่ายรถยนต์ในประเทศท่ีมียอดขายติดลบน้อยกว่าท่ีคาดการณ์ไว ้การปรับเพิ่มเบ้ียประกันภยั

สําหรับกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการปรับเพิ่มความคุม้ครองของสํานกังาน คปภ. 

การอุปโภคและการลงทุนของภาครัฐท่ีปรับตวัเพิ่มขึ้น การส่งเสริมการประกนัภยัของภาครัฐในการนาํระบบประกนัภยั

มาใช้เป็นเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงในโครงการประกันภัยพืชผล (โครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการ

ประกนัภยัขา้วโพดเล้ียงสัตว)์ ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ซ่ึงส่งผลกระทบทั้งทางบวกและลบต่อธุรกิจ

ประกนัวินาศภยั 

ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ในปีน้ีเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํให้การประกนัภยัสุขภาพ เติบโต

เพิ่มขึ้น (60%) ในขณะท่ีการประกันภยัการเดินทางเติบโตติดลบเป็นอย่างมาก (-61.4%) โดยจากขอ้มูลตั้งแต่เดือน

มกราคม – ตุลาคม 2563 พบวา่ การประกนัภยั COVID-19 นั้น มีเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรง 4,102.5 ลา้นบาท หรือเท่ากบั 

1.6% ของเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงรวมของการประกนัภยัทุกประเภท และมีจาํนวนกรมธรรมป์ระกนัภยั COVID-19 

รวมทั้งส้ิน 7.5 ลา้นกรมธรรม ์ส่วนโครงการประกนัภยัพืชผล (โครงการประกนัภยัขา้วนาปี และโครงการประกันภยั
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ขา้วโพดเล้ียงสัตว)์ นั้น มีเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงรวม 4,084.32 ลา้นบาท คิดเป็น 1.6% ของเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรง

รวมของการประกันภยัทุกประเภท แบ่งเป็นเบ้ียประกันภยัขา้วนาปีรับรวม 3,758.64 ล้านบาท และเบ้ียประกันภยั

ขา้วโพดเล้ียงสัตวรั์บรวม 325.68 ลา้นบาท 

ในส่วนของช่องทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ประกนัวินาศภยัโดยรวม ณ ไตรมาส 3 ของปี 2563 นั้น 

ช่องทางขายผ่านนายหน้า (Broker) ยงัคงเป็นช่องทางท่ีทาํรายได้ให้กับธุรกิจประกันวินาศภยัมากท่ีสุด โดยมีเบ้ีย

ประกันภยัรับโดยตรงจากช่องทางน้ีสูงถึง 109,097 ล้านบาท (58%) รองลงมาคือ ช่องทางขายผ่านตวัแทน (Agent) 

25,711 ลา้นบาท (14%) ช่องทางขายผ่านธนาคาร (Bancassurance) 22,230 ลา้นบาท (12%) ท่ีเหลือเป็นการขายผ่าน

ช่องทางอ่ืน ๆ ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ป็นช่องทางการขายท่ีเติบโตมากนกั ยกเวน้ช่องทางการขายผ่านอินเทอร์เน็ตซ่ึงแมจ้ะมีส่วน

แบ่งในการสร้างเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงไม่มากนกัเม่ือเทียบกบัช่องทางการขายอ่ืน แต่กลบัพบว่ามีการเติบโตเพิ่มขึ้น

มากอย่างมีนยัสําคญั โดยมีเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรง 794 ลา้นบาท เติบโตเพิ่มขึ้นถึง 249% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

โดยผลิตภณัฑป์ระเภทการประกนัภยัรถยนตแ์ละการประกนัภยัสุขภาพสามารถขายผา่นช่องทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นได้

เป็นจาํนวนมาก 

สําหรับภาพรวมอตัราความเสียหาย (Loss Ratio) ของประกนัวินาศภยัทุกประเภท ณ ไตรมาส 3 ปี 

2563 อยู่ท่ี 54.3% โดยการประกันภยัรถยนต์ยงัคงเป็นการประกันภยัท่ีมีอตัราความเสียหายสูงกว่าการประกันภัย

ประเภทอ่ืน โดยมีอตัราความเสียหาย 61.5% อย่างไรก็ตาม อตัราความเสียหายของการประกนัภยัรถยนต ์ณ ไตรมาส 3 

ปี 2563 ลดลงกว่าช่วงเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากไดรั้บผลกระทบทางบวกจากมาตรการล็อกดาวน์ (Lockdown) และ

เคอร์ฟิว (Curfew) เพ่ือรับมือกบัการระบาดของ COVID-19 ในช่วงตน้ปีของรัฐบาล ส่งผลใหจ้าํนวนรถยนตท่ี์สัญจรบน

ทอ้งถนนลดลง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ทาํใหก้ารเกิดอุบติัเหตุรถยนตโ์ดยรวมลดลง 

ส่วนแนวโนม้การเติบโตของธุรกิจประกนัวินาศภยั ปี 2563 คาดวา่จะมีอตัราการเติบโตอยูท่ี่ 2.5-3.5% 

มีเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงรวม 250,000-252,600 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบาลท่ีจะ

ทาํให้มีเงินหมุนเวียนเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจ กระตุน้การจบัจ่ายใช้สอย เกิดการใช้จ่าย การผลิต การจา้งงานและสร้าง

รายไดใ้หก้บัประชาชน การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกท่ีส่งผลใหมี้การขยายตวัของการนาํเขา้และส่งออก รวมทั้งกาํลงัซ้ือ

รถยนตบ์างส่วนในช่วงปลายปีจากโปรโมชัน่ในงานมหกรรมยานยนต ์

สาํหรับปี 2564 นั้น คาดการณ์วา่ ธุรกิจประกนัวินาศภยัจะเติบโตเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มการเติบโตของ

เศรษฐกิจไทยในปี 2564 ท่ีคาดวา่จะเติบโต 3.5-4.5% โดยมีแรงสนบัสนุนจากการฟ้ืนตวัของอุปสงคภ์ายในประเทศ การ

ปรับตวัในทิศทางท่ีดีขึ้นของเศรษฐกิจและปริมาณการคา้โลก แรงขบัเคล่ือนจากภาครัฐจากการเบิกจ่ายภายใตก้รอบ

งบประมาณและมาตรการทางเศรษฐกิจ และฐานการขยายตวัท่ีตํ่าผิดปกติในปี 2563 ซ่ึงมาจากผลกระทบของการแพร่

ระบาดของ COVID-19 ท่ีส่งผลใหก้ารเติบโตของเศรษฐกิจไทยลดลงแต่ปัจจุบนัเร่ิมฟ้ืนตวัขึ้นภายใตแ้นวโนม้การฟ้ืนตวั

ของอุปสงค์ภายในประเทศ ภาคการส่งออกและภาคการผลิต การประมาณการยอดขายรถยนตใ์หม่ท่ีน่าจะเร่ิมฟ้ืนตวั

กลบัมา ตลอดจนแนวโน้มท่ีดีในเร่ืองของความต่ืนตวัในการป้องกัน COVID-19 ของประชาชน รวมทั้งการพฒันา

วคัซีนป้องกนัโรค COVID-19 ซ่ึงจะส่งผลให้การเดินทางและท่องเท่ียวฟ้ืนตวั ในขณะเดียวกนัประชาชนเร่ิมมีความรู้

และมีความคุน้เคยกบัการทาํประกนัภยัสุขภาพเพื่อบริหารความเส่ียงจากโรคภยัไขเ้จ็บต่าง ๆ ทั้งหมดน้ีทาํให้คาดการณ์

ว่า ธุรกิจประกนัวินาศภยัในปี 2564 จะมีโอกาสขยายตวัประมาณ 0-5.0% เม่ือเทียบกบัปี 2563 โดยมีเบ้ียประกนัภยัรับ
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โดยตรงรวม 250,000-262,500 ลา้นบาท โดยในปี 2564 การประกนัภยัสุขภาพไม่รวมส่วนของการประกนัภยั COVID-

19 น่าจะมีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้นจากความต่ืนตวัในการบริหารความเส่ียงดา้นสุขภาพ ในขณะท่ีการประกนัภยั COVID-

19 อาจจะเติบโตลดลงหรือหดตวั ส่วนการประกนัภยัการเดินทางจะมีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้นจากฐานท่ีตํ่ามากในปี 2563 

อยา่งไรก็ตาม การเติบโตดงักล่าวจะมากหรือนอ้ยขึ้นอยูก่บัปัจจยัหลาย ๆ ดา้น อาทิ สถานการณ์การระบาดของ COVID-

19 ในประเทศและต่างประเทศ (มีการระบาดลดลง หรือมีการระบาดระลอกใหม่) ความสําเร็จในการพฒันาวคัซีน

ป้องกันโรค COVID-19 และการเข้าถึงวคัซีน มาตรการการเปิดประเทศเพื่อตอ้นรับนักท่องเท่ียวของศูนยบ์ริหาร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค.  

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การประกอบธุรกิจประกัน

วินาศภยัในยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal) นั้น มีส่ิงท่ีทา้ทายสําหรับผูป้ระกอบการธุรกิจประกนัวินาศภยัอยู่หลายเร่ือง 

ไม่ว่าจะเป็น ภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัและภาวะอตัราดอกเบ้ียตํ่า ระเบียบและกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ท่ีส่งผลต่อการปรับตวั

ของธุรกิจ การแพร่ระบาดของโรคอุบติัใหม่ การเพิ่มขึ้นของจาํนวนภยัพิบติัและความรุนแรง การเปล่ียนแปลงทาง

เทคโนโลยี อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cybercrime) การฉ้อฉลประกนัภยัในรูปแบบใหม่ ๆ รวมถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค

และรูปแบบการดาํเนินชีวิต (Lifestyle) ท่ีเปล่ียนแปลงไป ทั้งหมดน้ีเป็นส่ิงท่ีกาํลงัเกิดขึ้นบนโลกใหม่ท่ีเรียกวา่ “VUCA 

World” ซ่ึงเป็นโลกท่ีมีความผนัผวนสูง ยากต่อการคาดเดา ไม่ทนัตั้งตวั (Volatility) มีความไม่แน่นอนสูง ขาดความ

ชดัเจน (Uncertainty) มีความซับซ้อนสูง มีปัจจยัหลายอย่างท่ีตอ้งนาํมาพิจารณาประกอบการตดัสินใจ (Complexity) มี

ความคลุมเครือไม่ชดัเจนสูง ยากท่ีจะคาดเดาผลลพัธ์ (Ambiguity) ทาํให้ผูป้ระกอบการธุรกิจประกนัวินาศภยัท่ีจะอยู่

รอดไดภ้ายใตค้วามเปล่ียนแปลงท่ีรุนแรงและรวดเร็วเช่นน้ีจาํเป็นท่ีจะตอ้งรู้เท่าทนัความเปล่ียนแปลง ทบทวนตวัเอง 

และปรับตวัอย่างต่อเน่ือง บริษทัประกันวินาศภยัจาํเป็นต้องปรับกระบวนการทาํงานของบริษทัใหม่ ทั้งระบบการ

ทาํงานภายใน การขาย การให้บริการ โดยตอ้งมุ่งเน้นการนาํอินชวัร์เทค (InsurTech) มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทาํงาน ลดค่าใชจ่้ายของบริษทั เน้นการพฒันาทกัษะและศกัยภาพบุคลากรแบบ RUN (Reskill / Upskill / New Skill) 

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถท่ีจาํเป็นสําหรับโลกสมยัใหม่ สามารถเปล่ียนวิกฤติให้เป็นโอกาส ซ่ึงท่ีผ่านมา 

สมาคมประกนัวินาศภยัไทย ไดจ้ดั CEO Forum และการอบรมสัมมนาในหัวขอ้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการประกอบการ

ธุรกิจประกนัวินาศภยัในโลกยุคใหม่เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กบับุคลากรในธุรกิจประกันวินาศภยัในทุกระดบัมาโดย

ตลอด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัใหก้บับริษทัสมาชิกเพื่อรองรับกบัสถานการณ์ของธุรกิจประกนัวินาศภยั

ท่ีกาํลงักา้วเขา้ไปสู่โลกใหม่อยา่งรวดเร็วนัน่เอง 

นอกจากน้ี ในปี 2564 สมาคมประกนัวินาศภยัไทย ไดด้าํเนินการจดัทาํโครงการรณรงคป้์องกนัและ

ลดอุบติัเหตุทางถนน โดยไดค้ดัเลือกจงัหวดัปทุมธานี ใหเ้ป็นจงัหวดันาํร่องและตน้แบบในการป้องกนัและลดอุบติัเหตุ

ทางถนน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดจาํนวนการเกิดอุบติัเหตุ และการสูญเสียชีวิตจากอุบติัเหตุ ในเบ้ืองตน้สมาคมฯ ไดเ้ขา้

พบกบันายชยัวฒัน์ ช่ืนโกสุม ผูว้า่ราชการจงัหวดัปทุมธานี เพื่อนาํเสนอโครงการและร่วมหารือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยมีแนวทางการดาํเนินการร่วมกนั ดงัน้ี 1. โครงการรณรงคส์วมหมวกกนัน็อค 100% ในพ้ืนท่ี

โรงงาน สถานประกอบการ โรงเรียนหรือสถานศึกษาต่าง ๆ โดยการจาํหน่ายใหก้บัประชาชนไดซ้ื้อและสวมใส่ในราคา

ถูกกว่าทอ้งตลาด  2. การจดัทาํวงเวียนเพื่อลดอุบติัเหตุตามจุดเส่ียงต่าง ๆ โดยการสํารวจจุดเส่ียงและแยกอนัตรายเพ่ือ

ปรับเปล่ียนส่ีแยกอนัตรายเป็นวงเวียนท่ีปลอดภยัในการช่วยลดอุบติัเหตุ และ 3. ปรับปรุงขอ้มูลอุบติัเหตุทางถนนผ่าน 

www.Thairsc.com ของบริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกัด ให้มีความน่าสนใจ และเขา้ใจง่ายขึ้น เพ่ือให้
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หน่วยงานต่างๆ ไดน้าํขอ้มูลไปใชอ้า้งอิงและเกิดประโยชน์ในการป้องกนัและลดอุบติัเหตุได ้ซ่ึงหากโครงการดงักล่าว

น้ี ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายเป็นท่ีน่าพอใจจะไดด้าํเนินการขยายไปยงัจงัหวดัอ่ืน ๆ เพิ่มเติมต่อไป นายอานนท์ 

กล่าวท้ิงทา้ย 

----------------------------------------------- 

 

ขอบคุณท่ีกรุณาเผยแพร่ข่าวประชาสัมพนัธ์ 

ฝ่ายส่ือสารองคก์ร สมาคมประกนัวินาศภยัไทย 

โทร. 0 2108 8399 ต่อ 1501, 1502  

E-mail: prthaigia@gmail.com 


