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ธุรกิจประกันวินาศภัยป 2556 :
คาดเบี้ยประกันจะแตะ 2 แสนลานบาทเปนคร้ังแรก

(ฉบบัสงสื่อมวลชน)

ศูนยวิจัยกสิกรไทยสรุปภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยในป 2555 ที่แมจะเผชิญกับหลายปจจัยกระทบ
โดยเฉพาะหลังเหตุอุทกภัยปลายป 2554 แตก็สามารถรักษาการขยายตัวไดอยางแข็งแกรง อยางไรก็ตาม การ
ประคองอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องในป 2556 แมจะยังคงอยูทามกลางความทาทายจากปจจัยรอบดาน ทั้งดาน
เศรษฐกิจในประเทศ และการปรับตัวเพื่อเสริมความแข็งแกรงทางธุรกิจ ซึ่งหากสามารถดําเนินการได นาจะชวยให
ธุรกิจมีความพรอมมากขึ้นสําหรับการรับมือกับสนามแขงขันที่มีแนวโนมเสรีมากขึ้นในอนาคต โดยคาดวาเบี้ย
ประกันภัยรับตรงรวมจะแตะ 2 แสนลานบาทเปนครั้งแรก

ป 2555 ... ปแหงการปรับตัว เปลี่ยนแปลง ของธุรกิจประกันวินาศภัย
ภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยป 2555 เม่ือวัดจากเบี้ยประกันภัยรับตรงรวม มีโอกาสเติบโตสูงสุดเปน

ประวัติการณไดถึง 25-28% สูระดับ 1.75-1.8 ลานบาท  จากที่ขยายตัว 25.32% ในชวง 8 เดือนแรกของป 2555
โดยมีเบี้ยรับตรงรวม 1.15 ลานบาท แมจะเผชิญกับมรสุมครั้งใหญจากมหาอุทกภัยปลายป 2554 ที่กระทบตอ
ฐานะการดําเนินงานของหลายบริษัท  แตหลายปจจัยพิเศษในปนี้ มีสวนชวยพลิกฟนธุรกิจ ดังนี้

 การผอนผันเกณฑการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC) บรรเทาผลกระทบชั่วคราวที่
เกิดขึ้นในชวงรอยตอของการสํารองจายคาสินไหมใหลูกคา ขณะที่บริษัทประกันเองยังตองรอการเคลมสินไหมคืน
จากบริษัทรับประกันภัยตอ มีผลใหธุรกิจประกันในภาพรวม สามารถดําเนินกิจการตอไปไดโดยไมติดภาระเรื่องการ
เพิ่มทุนเฉพาะหนา

สํานักงานคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ไดผอนปรนเกณฑการคํานวณอัตราสวน
ตาง ๆ ที่เปนองคประกอบของเงินกองทุนลง ประกอบดวย
 ผอนผันใหในชวงที่ยังไมไดรับเงินชดเชยคืนจากการประกันภัยตอ ไมตองคํานวณเปนความเสี่ยง
 ผอนผันใหไมตองรับรูความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของคูสัญญาที่รับประกันภัยตอ
 ผอนปรนใหไมตองจัดหาทรัพยสินหนุนหลังในสวนความเสียหายที่เกินกวาวงเงินการทําประกันภัยตอ

 การเรียกความเช่ือมั่นโดยทางการผานการจัดตั้งกองทุนประกันภัยพิบัติ หลังจากที่ในระยะแรกภาค
ธุรกิจตางประสบปญหาการซื้อประกันภัยตอ และถูกปรับเพิ่มอัตราเบี้ยประกันสูงถึง 20% (โดยเฉพาะประเภทการ

ปที่ 18 ฉบับที่ 3386 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
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รับประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสิน (IAR) และประกันอัคคีภัย (Fire) ที่มีอนุสัญญาคุมครองภัยธรรมชาติ) ถึงแมวา
นับจากที่กองทุนเริ่มดําเนินการรับประกันภัยตอจนถึงปจจุบันกวา 6 เดือน (28 มีนาคม – 7 พฤศจิกายน 2555) จะ
มีผูซื้อประกันภัยพิบัติเพียง 388,000 กรมธรรม คิดเปนทุนประกันภัยรวมเพียง 44,879 ลานบาท อันทําใหกองทุนฯ
มีการปรับลดคาดการณทุนประกันภัยรวมในปนี้ลงเปนลําดับจากกวา 2 แสนลานบาท เปนประมาณ 50,000 ลาน
บาทในสิ้นป 2555 พรอมทั้งปรับปรุงเกณฑการขายประกันภัยพิบัติเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
โดยลาสุดกําหนดใหบริษัทประกันที่คิดอัตราเบี้ยประกันภัยตํ่ากวากองทุนต้ังแต 20% ขึ้นไป สามารถรับประกันไว
เองไดโดยไมตองผานกองทุนฯ

ทั้งนี้ การที่บริษัทประกันภัยมีความสามารถในการรับประกันภัย รวมถึงจัดหาบริษัทประกันภัยตอ
ตางประเทศได โดยพึ่งพิงกองทุนฯ นอยกวาที่ประมาณการไว เปนผลจากหลายปจจัยรวมกัน ไดแก
ประการแรก การประกาศเกณฑภัยพิบัติที่เม่ือเวลาผานไป คนเริ่มประเมินโอกาสการเกิดภัยพิบัติตามนิยามวามี
ความเปนไปไดนอย ประการที่สอง กลุมเปาหมายสําคัญของกองทุนฯ คือนิคมอุตสาหกรรมนั้น มีการทําประกันภัย
พิบัติตํ่ากวาที่คาดไวมาก แตหันไปทุมงบประมาณสรางเขื่อนปองกันตนเอง ประการที่สาม กรมธรรมบางสวนหมด
สัญญาในชวงปลายป ทําใหเห็นวาความเสี่ยงที่ลดลงในปนี้ มีความเปนไปไดที่เบี้ยประกันจะปรับลดลงอีกในปหนา
จึงชะลอการทําประกัน นอกจากนี้ ประการที่สี่ บริษัทรับประกันภัยตอตางประเทศ เริ่มเขามาแขงขันมากขึ้น โดย
เสนอเบี้ยประกันที่ตํ่ากวากองทุน 20% ทําใหบริษัทไมจําเปนตองสงเบี้ยเขากองทุนฯ

 การแขงขันดานราคาที่เบาลง โดยบริษัทประกันสวนใหญพรอมใจกันปรับอัตราเบี้ยประกันดวยการใช
พิกัดอัตราเบี้ยข้ันสูงในการคํานวณเบี้ยประกัน (คปภ.จะอนุมัติพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยเปนชวงสําหรับให
บริษัทเสนอขาย ซึ่งดวยการแขงขันที่รุนแรงในอดีต ทําใหบริษัทประกันหลายแหง ตางแขงขันดานราคาโดยใชพิกัด
อัตราเบี้ยขั้นตํ่าเปนฐานคํานวณ) เพื่อชดเชยความเสียหายในปกอน  ประกอบกับอัตราเบี้ยประกันสําหรับการ
ประกันภัยตอ (Reinsurance) ที่ถูกปรับเพิ่มขึ้นคอนขางสูง โดยเฉพาะในชวงกอนการจัดต้ังกองทุนประกันภัยพิบัติ
เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น

 มาตรการกระตุนการใชจายในประเทศของรัฐบาล ดวยการคืนภาษีรถคันแรกสูงสุด 1 แสนบาท/คัน
ซึ่งคาดวาจะสงผลใหยอดขายรถยนตใหมในปนี้เพิ่มขึ้นไมนอยกวา 75-80% เปนกวา 1.4 ลานคัน  ชวยเติมโอกาส
การเติบโตของเบี้ยประกันภัยจากรถซึ่งมีสวนแบงตลาดสูงสุด 55-60% ของเบี้ยประกันวินาศภัยทั้งหมด

 การพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่เพิ่มความคุมครองภัยธรรมชาติมากข้ึน เพื่อตอบสนองความตองการของ
ลูกคาที่เพิ่มขึ้นจากความเกรงภัย  อาทิ ผลิตภัณฑการรับประกันภัยรถภาคสมัครใจที่ครอบคลุมความคุมครองภัย
พิเศษเพิ่มในวงเงินไมสูง เชน 1-3 แสนบาท  ซึ่งตอบโจทยลูกคาที่ตองการปดความเสี่ยงแตมีกําลังซื้อจํากัด  และ
ผลิตภัณฑประกันอัคคีภัย ที่มีอนุสัญญาเพิ่มเติมภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติ นอกจากนี้ ยังมีการปรับกลยุทธการ
ขยายฐานลูกคา ผานทางการเพิ่มชองทางขาย และการเปดสาขาบริการในพื้นที่ยุทธศาสตรหลัก  ขณะที่ความเกรง
ภัยของประชาชน ยังสงผลใหประกันภัยประเภทอุบัติเหตุสวนบุคคล (PA) มีอัตราเติบโตสูงมากตามไปดวย
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ป 2556 ... หลากปจจัยทาทายรุมลอม แตเบี้ยรับก็จะแตะ 2 แสนลานบาทเปนคร้ังแรก
ศูนยวิจัยกสิกรไทย ประเมินวา แนวโนมเบี้ยประกันภัยรับตรงรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยในป

2556 อาจเติบโตตอแตในอัตราที่ชาลงเปน 12-15% เทียบกับที่ประเมินวาจะขยายตัวถึง 25-28% ในป 2555
อันเปนผลจากฐานเปรียบเทียบที่สูงในป 2555 และอีกหลายปจจัยที่สดใสนอยลง ไมวาจะเปนแนวโนม
เศรษฐกิจในป 2556 ที่ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดหวังอัตราการเติบโตอยางมากเพียงเสมอตัวหรือเทากับป 2555 ที่
ระดับประมาณ 4.5-5.5% ขณะที่ปจจัยพิเศษจากมาตรการรถคันแรก จะหมดแรงสงในงวดครึ่งแรกของป 2556
ตามการสิ้นสุดระยะเวลาผอนผันการรับรถของทางการ รวมถึงอัตราเบี้ยประกันที่เคยถูกชารจคาความเสี่ยงเพิ่มเปน
พิเศษในป 2555 เริ่มปรับลดตํ่าลง แมจะยังไมกลับไปสูระดับเดิมก็ตาม

ประมาณการเบีย้ประกันภยัรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย ป 2555-2556
ประเภทการ
รับประกันภัย

8 เดอืน ป 2555 2555e 2556f
ลานบาท % เพ่ิม/(ลด) ลานบาท % เพ่ิม/(ลด) ลานบาท % เพ่ิม/(ลด)

อัคคีภัย 6,723 22.12 9,800-10,100 22-25 10,000-10,500 2-6
ภัยทางทะเล-ขนสง 3,426 9.88 4,600-4,800 0-4 5,000-5,300 8-11
รถ

- โดยขอบังคับ
- โดยสมัครใจ

67,031
8,501
58,531

21.55
7.79

23.84

104,300-109,000
12,600-12,800
91,700-96,200

26-31
8-9

28-34

110,000-115,000
13,000-13,500
97,000-101,500

5-10
3-7
6-10

เบ็ดเตล็ด 37,517 35.18 57,000-58,000 29-31 72,000-76,000 26-33

รวม 114,698 25.32 175,700-180,000 25-28 197,000-207,000 12-15
ที่มา : สํานักงาน คปภ. ประมาณการโดย ศูนยวิจัยกสิกรไทย

การปรับปรุงเกณฑการเสนอขายผลิตภัณฑประกันภัย อาจสงผลตอทิศทางการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยบาง
แตไมนาจะมากนัก โดยธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ก.ล.ต.) และ คปภ. รวมกันกําหนดและจะประกาศใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 โดยหามธนาคารพาณิชยบังคับขาย
ผลิตภัณฑประกันภัย ควบคูกับผลิตภัณฑของธนาคารพาณิชย หรือกําหนดเงื่อนไขขายหรือใหบริการผลิตภัณฑหลัก เชน ให
ผูบริโภคทําประกันภัยกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และหามสงเสริมการขาย ในลักษณะชิงโชคจับฉลาก เวนแตเปนกรณี ลด แลก
แจก แถม

ทั้งนี้เนื่องจากชองทางการขายผานธนาคารของธุรกิจประกันวินาศภัยมีสวนแบงตลาดอยูเพียง 13.7% (ณ
สิงหาคม 2555) อีกทั้งยังมีการกระจายตัวไปยังรายยอยคอนขางมาก โดยมีจํานวนผูเอาประกันรวมเกือบ 7 ลานราย
โดยเฉพาะการรับประกันภัยรถ ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล และประกันอัคคีภัย ซึ่งเปน 3 หมวดหลักที่มีเบี้ยรับตรงรวมเกือบ
90% ของชองทางขายผานธนาคาร นอกจากนี้ กรณีประกันภัยรถภาคสมัครใจ เปนเง่ือนไขที่ผูใหบริการสินเช่ือเชาซื้อ
ทุกรายตางกําหนดไวเหมือนกัน ซึ่งผูบริโภคมีโอกาสเลือกบริษัทประกันเองไดอยูแลว (โดยเฉพาะในการซื้อประกันป
ตอไป) ขณะที่ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล และประกันอัคคีภัยนั้น มีจํานวนเบี้ยประกันไมสูง เมื่อเทียบกับความ
คุมครองที่ไดรับ ซึ่งสวนใหญถูกจัดเปนรายจายจําเปนที่ผูบริโภคเลือกซื้อดวยความสมัครใจ
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อยางไรก็ตาม เบี้ยประกันภัยรับตรงรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยในป 2556 ที่ยังเติบโตดวยเลข
สองหลักนั้น มาจากองคประกอบที่จําแนกตามประเภทการรับประกันภัยที่มีความนาสนใจในหลายมิติ
ดังสรุปตอไปนี้

 เบี้ยประกันภัยประเภทเบ็ดเตล็ด ยังคงรักษาอันดับหนึ่งในการขยายตัวอยางตอเนื่องในป 2556 โดย
คาดวาจะเติบโตไดถึง 26-33% ซึ่งสวนใหญเปนผลจากโอกาสการขยายตัวของการรับประกันภัยประเภทอุบัติเหตุ
สวนบุคคล (PA) ที่มีน้ําหนักอยู 1 ใน 3 ของประกันภัยเบ็ดเตล็ด แตเนื่องจากอัตราการถือครองกรมธรรมประเภทนี้
ของไทยยังคอนขางตํ่าเพียงประมาณ 10% ของจํานวนประชากร ประกอบกับการรุกชองทางการขายผานธนาคาร
เพิ่มขึ้น รวมถึงมีการออกผลิตภัณฑที่มีความคุมครองเพิ่มเพื่อจับลูกคาระดับบน และขยายฐานลูกคาไปยังตลาด
ประเทศเพื่อนบานโดยอาศัยจุดแข็งดานความกาวหนาของโรงพยาบาลและการแพทยไทย  ทําใหแมเบี้ยประกันภัย
ประเภท PA จะขยายตัวสูงกวา 20% มาโดยตลอด 5 ปที่ผานมา แตศูนยวิจัยกสิกรไทย เชื่อวายังไมถึงจุดอ่ิมตัวของ
ธุรกิจนี้ และจะยังมีโอกาสเติบโตคูเศรษฐกิจไทยไปอีกในระยะกลาง

สวนการรับประกันประเภทความเสี่ยงภัยทรัพยสิน (IAR) ที่มีน้ําหนักรองลงมา โดยอยูที่ระดับ
ประมาณ 28-30% คาดวาอัตราการเติบโตคงไมหวือหวาเหมือนป 2555 เนื่องจากพิกัดอัตราเบี้ยประกันจากระดับ
ความเสี่ยงภัย คงปรับลดลงมา โดยเฉพาะหากในป 2555 ไมมีการเคลมสินไหมรายใหญเกิดขึ้น

 การรับประกันภัยรถในป 2556 ยังเปนแหลงสรางรายไดหลักใหกับธุรกิจประกันภัยในภาพรวม ดวย
เบี้ยประกันที่ยืนอยูในระดับกวา 1.1 แสนลานบาท โดยมีมาตรการรถคันแรกเปนทั้งปจจัยหนุนและกดดัน เนื่องจาก
การยืดระยะเวลาสงมอบรถในโครงการรถคันแรกออกไปเปนกลางป 2556 มีสวนชวยใหยอดขายรถใหมในป 2556
นาจะปดการขายไดมากถึง 1.3 ลานคัน  แตก็เปนปจจัยกดดันดวยฐานที่สูงในป 2555 ที่ประมาณ 1.4 ลานคัน

 การประกันภัยประเภททะเลและขนสง แมจะมีแรงหนุนจากการคาดการณมูลคาการสงออกและนําเขาของ
ไทยที่จะฟนตัวขึ้นในป 2556 ตามปริมาณการคาโลก แตพอรตการรับประกันภัยประเภทนี้ตํ่าเพียง 2-3% อีกทั้งสวน
ใหญยังสงประกันภัยตอนอกประเทศดวย นอกจากนี้ ดวยลักษณะเฉพาะของธุรกิจ ทําใหคอนขางจํากัดอยูใน
วงการเดิม ทั้งผูเลน และผลิตภัณฑ

 การประกันอัคคีภัยในป 2556 มีแนวโนมหวนกลับมาสูการเติบโตในระดับพื้นฐานดังเดิม จากผลของ
ฐานเปรียบเทียบ หลังจากที่ขยายตัวโดดเดนดวยปจจัยพิเศษในป 2555 โดยผูถือกรมธรรมที่มีการซื้ออนุสัญญา
ความคุมครองภัยเพิ่มเติมในป 2555 สวนใหญนาจะตออายุสัญญา เนื่องจากคาเบี้ยประกันที่ไมสูงมากนักเม่ือ
เทียบกับวงเงินความคุมครองที่ไดรับ
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นับถอยหลังเปดเสรี AEC : โอกาสและความทาทาย
กระแสการเปดเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 10

ประเทศ ในป 2558 ในภาคธุรกิจประกันภัย เปนเรื่องที่ทั้ง คปภ.และสมาคมธุรกิจประกันวินาศภัย เรงวาจางบริษัท
ที่ปรึกษาศึกษาศักยภาพตลาดประกันภัยในอาเซียน เพื่อกําหนดแนวทางแผนแมบทเปดเสรีภาคประกัน ภัยของ
คปภ. ตลอดจนเพื่อเตรียมการรองรับผลกระทบและมองหาโอกาสของบริษัทประกันภัยไทยในอนาคต ซึ่งคาดวาจะ
ไดขอสรุปในราวกลางป 2556

โดยเบื้องตน หนวยงานที่เกี่ยวของไดรวมกันจัดเตรียมโครงการประกันภัยรถยนตผานแดน
อาเซียน 10 ประเทศ เพื่อรองรับการสัญจรคมนาคมขนสงระบบโลจิสติกส การคาและการทองเที่ยวใน
กลุมประเทศอาเซียนที่จะเปดมากข้ึนหลังป 2558 ซึ่งไทยในฐานะที่เปนศูนยกลาง หรือ “Hub” โลจิสติกสของ
อาเซียน มีโอกาสที่จะขยายธุรกิจประกันรถไดอีกมาก  เชนเดียวกับความกาวหนาในดานบริการสาธารณสุขของไทย
ที่ทําใหไทยมีความพรอมที่จะขยายธุรกิจดานการประกันอุบัติเหตุและสุขภาพไปยังประเทศเพื่อนบาน

ขณะที่ การเตรียมความพรอมของบริษัทประกันภัยไทย เพื่อสรางความเขมแข็งและเสริมขีด
ความสามารถในการแขงขัน ก็ยังเปนประเด็นที่ตองติดตาม โดยเฉพาะอยางยิ่ง กําหนดการที่ คปภ.จะปรับ
เพิ่มอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนที่เหมาะสมสําหรับการเขาแทรกแซงบริษัท (Solvency CAR) ตาม
เกณฑ Risk Based Capital (RBC) เปน 140% จากปจจุบันที่ 125% ในวันที่ 1 มกราคม 2556

อยางไรก็ตาม หากบริษัทประกันวินาศภัยไทยสามารถดําเนินการตามลําดับความเขมขนในการ
กํากับดูแลธุรกิจประกันภัยของทางการได ผานการปรับกลยุทธทางธุรกิจ ตลอดจนความเปนไปไดที่อาจจะเห็น
การควบรวม หรือการเปลี่ยนเจาของ/ผูถือหุนใหญ เพื่อใหมีขนาดใหญขึ้น อันจะชวยลดตนทุนจากการประหยัดตอ
ขนาด รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันไดมากขึ้น ก็นาที่จะเปนปจจัยสําคัญที่สนับสนุนใหธุรกิจ
ประกันวินาศภัยไทยมีความพรอมมากข้ึนในการรับมือกับสนามการแขงขันที่กําลังมีแนวโนมเปดกวาง
ใหกับผูเลนรายใหมจากตางประเทศที่จะเขามาในตลาดไทยจากการนับถอยหลังเขาสู AEC นอกจากนี้
การมีขนาดธุรกิจที่ใหญขึ้น ยังเปนการเพิ่มศักยภาพในการรับความเสี่ยงภัยไวเองไดมากขึ้น รวมถึงจะเปนการขยาย
โอกาสในการรับประกันภัยตอทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งปจจุบันยังเปนจุดออนของบริษัทประกันภัยไทยอัน
มาจากขอจํากัดดานขนาดเงินกองทุน

บทสรุป
ภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยในป 2555 เม่ือวัดจากเบี้ยประกันภัยรับตรง มีการขยายตัวอยางโดดเดนใน

รอบหลายทศวรรษ ดวยปจจัยสนับสนุนหลักจากมาตรการรถคันแรกของรัฐบาล การพรอมใจปรับขึ้นอัตราเบี้ย
ประกันภัยของบริษัทประกันตาง ๆ รวมถึงการสรางมูลคาเพิ่มของแบบประกัน เพื่อใหมีรายไดจากเบี้ยประกันภัย
รับเขามาเพิ่มขึ้นสําหรับชดเชยความเสียหายจากมหาอุทกภัยป 2554 ตลอดจนการทําการตลาดเชิงรุกผานชอง
ทางการขายธนาคารพาณิชย  ซึ่งศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดวาเบี้ยประกันภัยรับตรงรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยในป
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2555 นาจะเติบโตไมตํ่ากวา 25-28% เปนประมาณ 175,000-180,000 ลานบาท หลังจากที่ตัวเลขจริงในชวง 8
เดือนแรก มีเบี้ยรับตรงรวม 114,697.8 ลานบาท เพิ่มขึ้น 25.32%

การขยายตัวในอัตราเรงของธุรกิจประกันวินาศภัยในป 2555 นับเปนสัญญาณที่ดีของการปรับตัวเพื่อ
ความอยูรอด หลังจากที่ธุรกิจประกันวินาศภัยโดยรวมตองรับภาระความเสียหายจากเหตุมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นชวง
ปลายป 2554 กวาแสนลานบาท ขณะที่ผลกระทบตอฐานะของบริษัทประกันภัยไทยโดยรวมยังคอนขางจํากัด
อยางไรก็ดี ยังมีปจจัยทาทายอ่ืนที่รออยูขางหนา และธุรกิจจําเปนตองเตรียมตัวใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น ไมวาจะเปนกระบวนการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด การเขาสูเกณฑการกํากับดูแลภายใต RBC
อยางเต็มรูปแบบ และการเปดเสรีภาคการเงินการประกันภัยตามกรอบ AEC ที่แตเดิมกําหนดไวในป 2563

สําหรับแนวโนมธุรกิจประกันวินาศภัยในป 2556 คาดวาระบบจะมีเบี้ยประกันรับตรงรวมที่แตะ
ระดับ 2 แสนลานบาทเปนคร้ังแรก แตอัตราการขยายตัวจะชะลอลงเปนประมาณ 12-15% จากผลของ
ฐานเปรียบเทียบที่สูงในป 2555 และแรงสงจากนโยบายรถคันแรกซึ่งคาดวาอาจมีอยูเฉพาะในชวงคร่ึง
แรกของป 2556 ตลอดจนการทยอยปรับลดลงของอัตราเบี้ยประกันภัยเขาสูภาวะปกติ หลังจากถูกเรียก
เก็บในอัตราสวนเพิ่มจากคาความเสี่ยงภัยพิเศษในป 2555 อยางไรก็ดี การประเมินวาธุรกิจจะยังสามารถรักษาแรง
สงการขยายตัวไวไดในป 2556 ทามกลางการคาดการณการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่ใกลเคียงกับปกอนนั้น มา
จากปจจัยสนับสนุนหลัก คือ ความสําเร็จในการขยายฐานธุรกิจประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลอยางตอเนื่อง ซึ่งสะทอน
ถึงการรักษาอัตราการตออายุกรมธรรมควบคูไปกับการเพิ่มจํานวนลูกคารายใหม รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ
ของบริษัทประกันวินาศภัยใหมีมูลคาเพิ่มควบคูกับการขยายตลาดการรับประกันไปยังประเทศเพื่อนบานเพิ่มขึ้น

------------------------------
Disclaimer

รายงานวิจัยฉบับน้ีจัดทําเพ่ือเผยแพรท่ัวไป โดยจัดทําข้ึนจากแหลงขอมูลตางๆ ท่ีนาเชื่อถือ แตบริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกตอง ความนาเชื่อถือ หรือความสมบูรณเพ่ือใช
ในทางการคาหรือประโยชนอื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงขอมูลไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีผูใชขอมูลตองใชคว ามระมัดระวังในการใชขอมูล
ตางๆ ดวยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองท้ังสิ้น บริษัทฯจะไมรับผิดตอผูใชหรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใชขอมูลดังกลาว ขอมูลในรายงานฉบับน้ีจึง
ไมถือวาเปนการใหความเห็นหรือคําแนะนําในการตัดสินใจทางธุรกิจ แตอยางใดท้ังสิ้น


