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ข่าวประชาสัมพันธ์ 

สมาคมประกันวินาศภัยไทยโชว์ผลงานไตรมาส 1/2564 โต 2.4% ฝ่าวิกฤติ COVID-19 พร้อมขับเคลื่อน
ภารกิจช่วยชาติอย่างต่อเนื่อง 
 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยภาพรวมผลประกอบการของธุรกิจประกันวินาศภัยไทยใน
ไตรมาสแรกของปีนี้ รวมถึงผลงานการขับเคลื่อนภารกิจส าคัญในการเป็นผู้บริหารความเสี่ยงด้านสุขภาพให้กับคน
ไทยท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 โดยในไตรมาสแรกของปี 2564 ธุรกิจประกันวินาศภัยไทยมีเบี้ย
ประกันภัยรับโดยตรง 65,780 ล้านบาท เติบโต 2.4% เทียบกับไตรมาสแรกของปีก่อน ส าหรับประกันภัย COVID-
19 มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงประมาณ 800 ล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าเบี้ย
ประกันภัยรับโดยตรงของปี 2564 จะอยู่ที่ 253,000-265,000 ล้านบาท เติบโต 0-5%   

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยถึงผลประกอบการของธุรกิจ
ประกันวินาศภัยไทยในไตรมาสแรกของปี 2564 ว่ามีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งสิ้น 65,780 ล้านบาท เติบโต 
2.4% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ของปีก่อน โดยเป็นผลมาจากการเติบโตของประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (12.8%) 
ประกันอัคคีภัย (4.4%) ประกันภัยรถยนต์ (2.5%) และประกันภัยเบ็ดเตล็ด (1.4%) ประกันภัยประเภทต่าง ๆ 
ยังคงมีแนวโน้มเติบโตดี ยกเว้นประกันภัยการเดินทางที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 

ส าหรับประกันภัย COVID-19 นั้น มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงในไตรมาส 1/2564 ประมาณ 800
ล้านบาท จ านวนกรมธรรม์ประกันภัยทั้งสิ้น 1.3 ล้านกรมธรรม์ เติบโตลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในไตรมาสแรกของปี 2564 นั้นยังไม่รุนแรงมากนัก จึงท าให้การ
ต่ออายุกรมธรรม์และการซื้อกรมธรรม์ใหม่มีจ านวนลดลงในช่วงต้นปี ในขณะที่ไตรมาสแรกของปี 2563 นั้นมีการ
ระบาดหนักของโรค COVID-19 จึงท าให้ประชาชนมีความตื่นตัวและซื้อกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 เป็น
จ านวนมาก  

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 
เป็นต้นมา ส่งผลท าให้มีการต่ออายุกรมธรรม์และซื้อกรมธรรม์  COVID-19 เพ่ิมขึ้น โดยมีการซื้อกรมธรรม์
ประกันภัย COVID-19 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564) มีจ านวนสูงถึง 9 
ล้านกรมธรรม์ มูลค่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 3,500 ล้านบาท  

สมาคมประกันวินาศภัยไทยคาดการณ์ว่า  ธุรกิจประกันวินาศภัยไทยในปี 2564 จะมีเบี้ย
ประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งสิ้น 253,000-265,000 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโต 0-5% ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะ
เศรษฐกิจ การลงทุนของภาครัฐและเอกชน การใช้จ่ายของประชาชน และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ทั้งในและต่างประเทศ  
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ในส่วนของการขับเคลื่อนภารกิจของสมาคมฯ ในการเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจ
ประกันวินาศภัยเป็นเสาหลักของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืนนั้น สมาคมฯ ได้ร่วมกับบริษัท
สมาชิกด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. การมอบกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 

สมาคมฯ ร่วมกับบริษัทสมาชิก มอบกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์และ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องจ านวน 274,000 คน เพ่ือแสดงความขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ได้อุทิศตนและ
ทุ่มเทในการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสู้กับโรค COVID-19 ในเวลานี้ โดยกรมธรรม์ดังกล่าวให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
จากโรค COVID-19 ทุนประกันภัย 1,000,000 บาทต่อคน ระยะเวลาคุ้มครอง 6 เดือน รวมทุนประกันภัยทั้งสิ้น 
274,000 ล้านบาท 

2. การมอบเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี 
สมาคมฯ ร่วมกับบริษัทสมาชิก มอบเครื่องช่วยหายใจจ านวน 50 เครื่อง รวมมูลค่า 10,500,000 

บาท ให้กับโรงพยาบาลบุษราคัม ที่จัดตั้งขึ้นในอาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานทางการแพทย์และเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยโรค COVID-19 กลุ่มสีเหลือง ให้สามารถเข้า
รับการรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที  

3. การมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการแพ้วัคซีนฟรีให้กับประชาชนทั่วไป 
สมาคมฯ ร่วมกับบริษัทสมาชิกจัดโครงการ “ฉีดช่วยชาติ หมอพร้อมฉีด ประกันวินาศภัยพร้อม

ดูแล ประกันภัยแพ้วัคซีน” มอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการแพ้วัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปฟรีจ านวน 13 
ล้านสิทธิ์ คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน ทุนประกันภัยขั้นต่ า 1 แสน
บาท เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจและกระตุ้นให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เพ่ิมมากขึ้น 
เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) ในกลุ่มประชากร ซึ่งจะช่วยลดจ านวนผู้ป่วยหนักและเสียชีวิต และช่วย
ให้เกิดการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ยั่งยืนในระยะยาว 

นอกจากนี้แล้ว สมาคมฯ ยังได้เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจในการเป็นผู้บริหารความเสี่ยงมืออาชีพ
ในการบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ เพื่อให้เกษตรกรไทยมีหลักประกันในการด าเนินชีวติ

ที่ดีขึ้น และเป็นการช่วยลดภาระของภาครัฐในการจัดหาสวัสดิการสังคมให้กลุ่มคนดังกล่าว โดยสมาคมฯ ไดร้่วมมือ
กับภาครัฐจัดให้มีโครงการประกันภัยพืชผล ซึ่งประกอบด้วย โครงการประกันภัยข้าวนาปีและโครงการ
ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. 
ด าเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 เป็นที่เรียบร้อย ภายใต้กรอบวงเงิน 2,935 ล้านบาท พ้ืนที่
เป้าหมายรับประกันภัย 46 ล้านไร่ นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังได้มีมติเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบให้
ด าเนินโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564 วงเงิน 311.41 ล้านบาท พ้ืนที่เป้าหมายรับประกัน
ภัยรวม 2.92 ล้านไร่  

การด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจ
ส าคัญของสมาคมฯ โดยเฉพาะการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วมซ้ าซากให้มีคุณภาพชีวิต
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และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้ สมาคมฯ จึงได้จัดให้มี โครงการธนาคารน้้าใต้ดิน เพ่ือเป็นการบริหารความ
เสี่ยงเชิงรุกในการสร้างความสมดุลและยั่งยืนของแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและการอุปโภคบริโภค  โดยโครงการ
ธนาคารน้ าใต้ดินในปี 2564 นี้เป็นการด าเนินการต่อเนื่องจากโครงการ “หนองฮีโมเดล” ซ่ึงไดด้ าเนินการแล้วเสร็จ
ในปี 2563 ครอบคลุมพ้ืนทีก่ว่า 88,000 ไร่ ในพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ณ ต าบลสระคู อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่กว่า 3,200 ครัวเรือน การด าเนินโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณจาก “กองทุนประกันภัย
พืชผล” ของสมาคมฯ จ านวน 23,285,500 บาท  

สมาคมฯ ยังได้สนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ต าบลหินกอง อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และต้นแบบ
ของการจัดการน้ าใต้ดินในพ้ืนที่แห้งแล้งที่อยู่นอกเขตชลประทาน และศูนย์การเรียนรู้ด้านการเพาะปลูกข้าวหอม
มะลิคุณภาพสูงและพืชผลนอกฤดูกาลในภาคอีสาน เพ่ือให้เกษตรกรได้เข้ามาศึกษาและขยายผลของวิธีการท า
เกษตรกรรมสมัยใหม่ให้เกิดการพัฒนาและสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพต่อไป การสนับสนุนโครงการ
ธนาคารน้ าใต้ดินและโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าว ถือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นของสมาคมฯ ใน
การเปลี่ยน “ทุ่งกุลาร้องไห้” ให้เป็น “ทุ่งกุลายิ้มได้” ในอนาคต 

นายอานนท์ วังวสุ ได้กล่าวปิดท้ายว่า “ในภาวะที่ประเทศไทยก าลังเผชิญกับความท้าทายของ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างหนักในเวลานี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคม
ทุกท่านและบริษัทสมาชิกที่ได้ให้ความร่วมมือกับสมาคมฯ อย่างดีเยี่ยมในการขับเคลื่อนภารกิจร่วมกัน ในการน า
ระบบประกันภัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้กับประชาชนและประเทศชาติ รวมถึงการสนับสนุน
กิจกรรมและโครงการต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง  

ในนามของธุรกิจประกันวินาศภัยไทย ผมขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณบุคลากรทาง
การแพทย์ทุกท่านที่ได้เสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และท าหน้าที่ด้วยหัวใจอัน
ยิ่งใหญ่เพ่ือให้พวกเราชาวไทยทุกคนปลอดภัย ขอส่งก าลังใจและความห่วงใยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน 
และขอเป็นก าลังใจให้กับคนไทยทุกคนในการก้าวข้ามวิกฤต COVID-19 ในครั้งนีไ้ปด้วยกัน”  
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