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    ในทางกลับกัน เหตุการณ์ครั�งนี�จะทําให้
อัตราเบี�ยประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย
ปรับตัวสูงขึ�นสอดรับกับสภาพที�อุปทานของ
เงินทุนที�ลดลง โดยเฉพาะการประกันภัยลูกค้า
กลุ่มองค์กร นอกจากนี�แล้ว ประสบการณ์ที�ได้
รับครั�งนี�จะเป�นป�จจัยที�กระตุ้นให้ประชาชนมี
ความตระหนักถึงความสาํคัญของประกันภัย
มากยิ�งขึ�น ซึ�งก็น่าจนาํไปสู่ความต้องการ
ประกันภัยที�สูงมากขึ�นในอนาคต
    จากการสาํรวจของ Deloitte [3] พบว่า
การควบคุมค่าใช้จ่ายจะเป�นประเด็นที�ได้รับ
ความสนใจจากผู้บริหารของบริษัทประกันภัย
มากยิ�งขึ�นต่อจากนี�ไป บริษัทต่าง ๆ จะเริ�ม
ชะลอหรือลดการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที�มี
ความจาํเป�นน้อยเพื� อสาํรองเงินทุนไว้ใช้ในการ
ฟ�� นตัวและการเติบโตในอนาคต บริษัทประกัน
ภัยใน Asia-Pacific เกือบ 50% ตั�งความหวัง
ที�จะลดต้นทุนขององค์กรในระดับ 11% - 20%
ในช่วง 12 – 18 เดือนต่อจากนี�ไป
    Digital transformation และ Virtual
operations ในบริษัทประกันภัยจะถูกเร่งให้
เกิดเร็วยิ�งขึ�น จากเดิมที�กําหนดไว้ว่าจะใช้เวลา
หลายป�ในการดาํเนินการ จะถูกย่นลงมาเหลือ
เพียง 1 – 2 ป�ที�จะต้องเห็นผล [3]
    บริษัทประกันภัยในแต่ละภูมิภาคจะให้ความ
สาํคัญในแต่ละกระบวนการแตกต่างกันไป
ดังแสดงในแผนภาพด้านล่าง [3]

    นักเศรษฐศาสตรเ์ชื�อว่าการฟ�� นตัวทางเศรษฐกิจโลก รวมถึงประเทศไทย
หลังจาก Covid-19 จะมีลักษณะที�ไม่สมดุล หรอืมีลักษณะที�เป�นไปตามรูป
แบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ K (K-Shaped) [1] นั�นหมายถึงว่า เศรษฐกิจ
ระดับบนสามารถกลับมาเติบโตได้ ในขณะที�เศรษฐกิจระดับล่างยังไม่สามารถ
ฟ�� นตัวได้และยังยํ�าแย่อยู่ [7] ซึ�งจะมีผลทําใหก้ารจ้างงานปรบัตัวลดลง
สภาพเช่นที�ว่านี�จะทําใหค้วามไม่เท่าเทียมกันในสังคมขยายตัวเพิ�มมากยิ�งขึ�น
อย่างหลีกเลี�ยงไม่ได้  
    ธุรกิจที�ใช้เทคโนโลยีเป�นองค์ประกอบสาํคัญในการสรา้งธุรกิจ (Tech
company) และองค์กรที�มีเงินทุนมากจะเป�นภาคธุรกิจที�ฟ�� นตัวได้เรว็ เมื�อ
เทียบกับธุรกิจที�มีขนาดเล็กและมีเงินทุนไม่มาก รวมไปถึงธุรกิจที�ได้รบัผล
กระทบโดยตรงจากการแพรร่ะบาดของ Covid-19 เช่น ธุรกิจการท่อง-
เที�ยว เป�นต้น [1]
    S&P Global [5] ได้ทําการวิเคราะหโ์อกาสของธุรกิจที�จะผิดชาํระหนี�
(Probability of default) พบว่า ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจสันทนาการ
ธุรกิจขุดเจาะนํ�ามันและก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจผลิตอะไหล่รถยนต์ และธุรกิจ
รา้นอาหาร เป�น 5 กลุ่มธุรกิจสาํคัญที�ได้รบัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของ
Covid-19 อย่างรุนแรง โดยที�ธุรกิจประกันภัย (เช่น P&C, ประกันชีวิต และ
ประกันภัยสุขภาพ เป�นต้น) และกองทุนที�ลงทุนในอสังหารมิทรพัย์ (Real
Estate Investment Trusts) เป�นภาคธุรกิจที�ได้รบัผลกระทบจาก
เหตุการณ์ครั�งนี�น้อยที�สุด [5]
    Swiss Re [2] ประเมินว่า เบี�ยประกันภัยโลก (ประกันชีวิตและประกัน
วินาศภัย) จะหดตัวลง 3% ในป� 2020 และคาดหวังว่าขนาดของธุรกิจจะ
กลับสู่ระดับก่อนเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ในป� 2021
    Swiss Re [2] กล่าวว่า ผลกระทบที�เกิดขึ�นครั�งนี�ต่อธุรกิจประกันภัยโลก
เทียบได้กับที�เคยเกิดขึ�นเมื�อป� 2008 – 2009 หรอืในช่วงภาวะวิกฤติ
ทางการเงินโลก (Global financial crisis) อย่างไรก็ตาม ครั�งนี�
เศรษฐกิจโลกได้รบัผลกระทบที�รุนแรงมากกว่าครั�งที�ผ่านมา
    จากการประเมินของ Swiss Re [2] เบี�ยประกันวินาศภัยโลกในป�
2020 มีแนวโน้มที�จะมีขนาดเท่ากับป� 2019 แต่ในป� 2021 ธุรกิจประกัน
วินาศภัยโลกจะสามารถขยายตัวได้ที�อัตรา 3% นําโดยกลุ่มตลาดเกิดใหม่
(Emerging markets) ที�มีโอกาสจะเติบโตได้ที�อัตรา 7% ในขณะที�ตลาด
ประกันวินาศภัยในกลุ่มประเทศที�พัฒนาแล้ว (Advance markets) จะ
ขยายตัวได้ที� 3%
    Swiss Re [2] เชื�อว่า ธุรกิจประกันภัยมีความแข็งแกรง่ทางการเงิน
เพียงพอที�จะรบัมือกับผลกระทบที�เกิดขึ�นจากปรากฎการณ์ครั�งนี�ได้ แต่
ความท้าทายที�ธุรกิจจะต้องเผชิญจะเป�นในเรื�องของผลกําไรจากการดําเนิน
งาน เนื�องจากผลตอบแทนจากการลงทุนที�ลดลง ตลอดจนถึงธุรกิจประกัน
ภัยที�สาํคัญหลายประเภททั�งประกันชีวิตและประกันวินาศภัยที�อาจจะต้องมี
ภาระชดใช้ต่อเนื�องในอนาคตอันมีสาเหตุจากการแพรร่ะบาดของเชื�อไวรสั
ครั�งนี�

TQR ได้รวบรวมและสรุปแนวโน้มที�น่าสนใจของธุรกิจประกันภัยโลกที�คาดว่าจะเกิดขึ�นในป� 2564 โดยหวังว่าเกรด็ข้อมูลเหล่า
นี�จะเป�นประโยชน์แก่ท่านในการนําพาธุรกิจใหย้่างก้าวได้อย่างมั�นคง ผ่านพ้นอุปสรรคที�ถาโถมเข้ามาอย่างต่อเนื�อง และกลับ
มาเติบโตได้อีกครั�งในป� 2564  

ทิศทางประกันภัยในป�ฉลูทิศทางประกันภัยในป�ฉลู

ธุรกิจประกันภัยในป�ฉลูธุรกิจประกันภัยในป�ฉลู

1

Product Development
Offer parametric policies - N. America/Europe
Launch/expand usage-based insurance via real-time monitoring

Distribution
New/enhanced online capabilities; bolster agent/broker cyber security - N. America
New/enhanced mobile app; direct financial aid to agents/brokers - Europe
Joint multicarrier sales platforms - Asia-Pacific

Underwriting
Increase automation - N. America
Tighten underwriting standards - Europe
 Add alternative data sources- Asia-Pacific

Claim
Use more advanced data analytics - N. America/Asia-Pacific
 Increase use of artificial intelligence - Europe 

Source: Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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    การแพรร่ะบาดของ Covid-19 ทําใหผ้ลิตภัณฑ์ประกันภัยในรูปแบบของ
Parametric insurance (การจ่ายสินไหมทดแทนถูกกําหนดโดยการเกิด
ขึ�นของเหตุการณ์ทดแทนวิธีที�การโดยทั�วไปที�ประเมินจากความเสียหายของ
ทรพัย์สินที�เอาประกันภัย) ได้รบัความสนใจมากยิ�งขึ�นจากบรษัิทประกันภัยใน
ทุกภมิภาค (เอมรกิาเหนือ ยุโรป และเอเชีย) [3]
    จากการสาํรวจของ Deloitte [3] พบว่า การแพรร่ะบาดของ Covid-19
ทําใหรู้ปแบบการเดินทางของคนเปลี�ยนไปจากเดิม ดังนั�น แผนประกันภัยที�
ใหค้วามคุ้มครองยวดยานพาหนะหลากหลายประเภทโดยที�ไม่ได้เฉพาะเจาะจง
ประเภทใดประเภทหนึ�ง จะเริ�มเป�นที�สนใจของผู้บรโิภค โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้า
ที�มีอายุไม่มากนัก 
    ถึงแม้กระแสความต้องการซื�อหาประกันภัยที�ผู้บรโิภคสามารถทําธุรกรรม
ได้ด้วยตนเองได้รบัความสนใจตั�งแต่เริ�มการแพรร่ะบาดและมีแนวโน้มต่อไป
ในอนาคต แต่บรษัิทประกันภัยเองก็ยังคงใหค้วามสาํคัญกับตัวกลางโดยได้
ลงทุนพัฒนาเครื�องมือหรอืระบบที�จะช่วยตัวแทนและนายหน้าใหส้ามารถนาํ
เสนอและบรกิารแก่ลูกค้าได้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น [3]
    ป�ญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence, AI) การวิเคราะหข์้อมูลจาก
หลายแหล่ง และเทคนิคในการทํานาย (Predictive models) ได้ถูกทยอย
นําเข้ามาใช้รว่มกับกระบวนการพิจารณารบัประกันภัยนอกเหนือไปจากการ
ปรบัเปลี�ยนกระบวนการใหเ้ป�นอัตโนมัติ แนวโน้มที�มีลักษณะคล้ายกันนี�ยังได้
เกิดขึ�นกับกระบวนการจัดการสินไหมทดแทนที�ได้ถูกปรบัเปลี�ยนไปให้
สามารถที�จะดาํเนินการได้จากระยะไกล (Remote claim handling) แทน
วิธีการที�จะต้องส่งบุคลากรไปสถานที�เกิดเหตุ ซึ�งกระบวนการจัดการสินไหม
ที�ว่านี�จะมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงไรขึ�นกับองค์ประกอบหรอืความสามารถ
ที�จะเชื�อมโยงเข้ากับระบบนิเวศ์ของคู่ค้า รวมถึงระดับความเชี�ยวชาญในการ
วิเคราะหข์้อมูลและการนําผลที�ได้ไปประยุกต์ใช้
    ในป� 2021 บรษัิทประกันภัยจะพบกับความท้าทายในเรื�องของการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ มาตรฐาน หรอืข้อบังคับต่าง ๆ เพิ�มมากยิ�งขึ�น [3] ทั�งส่วน
ที�เกี�ยวข้องกับการแพรร่ะบาดของ Covid-19 (เช่น พฤติกรรมทางการ
ตลาด ความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงัก การที�ลูกจ้างเรยีกรอ้งการชดเชย
จากนายจ้าง และความมั�นคงของสถานะทางการเงินขององค์กร เป�นต้น)
และเรื�องอื�น ๆ ที�นอกเหนือไปจาก Covid-19 (เช่น ความโปรง่ใสของป�ญญา
ประดิษฐ์ที�นํามาใช้ ความไม่สงบทางสังคม การเปลี�ยนแปลงของสภาพ
อากาศ และความปลอดภัยทางไซเบอรแ์ละการปกป�องความเป�นส่วนตัวของ
ข้อมูลของลูกค้า เป�นต้น)
    หลังจาก Covid-19 การลงทุนด้านเทคโนโลยีของบรษัิทประกันภัยจะเน้น
ไปที�เรื�องความปลอดภัยไซเบอร ์(Cybersecurity), Cloud computing
and storage, ความเป�นส่วนตัวของข้อมูล (Data privacy), และ การ
วิเคราะหข์้อมูล (Analytics) เป�นอันดับต้น ๆ 

    การแพร่ระบาดของ Covid-19 ได้ส่งผล
กระทบต่อธุรกิจประกันชีวิตรุนแรงมากกว่า
ธุรกิจประกันวินาศภัย Swiss Re [2] คาด
ว่าธุรกิจประกันชีวิตโลกจะหดตัวมากถึง 6%
ในป� 2020 โดยที�ธุรกิจฯ ในกลุ่มประเทศที�
พัฒนาแล้วจะหดตัวลงสูงถึง 8% แต่ธุรกิจ
ประกันชีวิตโลกจะกลับมาขยายตัวได้อีกครั�ง
ที� 3% ในป� 2021
    แบบประกันชีวิตที�ให้ความคุ้มครองราย
ได้ของผู้เอาประกันหลังเกษียณอายุการ
ทํางาน รวมถึงแบบตลอดชีพและแบบสะสม
ทรัพย์คาดว่าจะได้รับผลกระทบค่อนข้าง
มากทั�งยอดขายและผลกําไร [3] เนื� องจาก
ภาวะการว่างงานที�เพิ�มสูงขึ�น และรายได้ที�
ปรับลดลงอย่างมากในป� 2020 ถานการณ์
ดังกล่าวมีความเป�นไปได้ที�จะซึมยาวต่อ
เนื� องจนถึงป� 2021 หรือเกินกว่านั�นหาก
ระดับดอกเบี�ยยังคงอยู่ที�ระดับตํ�าเช่นนี�
    เป�นที�เชื�อว่าบทเรียนที�ได้รับจากการแพร่
ระบาดของ Covid-19 ที�ทําให้ผู้คนล้มตาย
จาํนวนมาก จะทําให้ความต้องการประกัน
ชีวิตเพิ�มสูงขึ�น อาจจะไม่ใกล้เคียงตามที�เชื�อ
เท่าไหร่นัก ผลจากการสาํรวจของ J.D.
Power [6] พบว่า เนื� องจากแผนประกัน
ชีวิตมีรายละเอียดค่อนข้างมากและเบี�ย
ประกันภัยสูง ผู้บริโภคทั�วไปจึงยังไม่พร้อม
ที�จะซื�อหาความคุ้มครองนี�

แนวโน้มธุรกิจประกันชีวิตแนวโน้มธุรกิจประกันชีวิต
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insights/blog/industries-most-and-least-impacted-by-
covid19-from-a-probability-of-default-perspective-
september-2020-update
[6] 
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4239280/Files/COVID-
19/20200402_PULSE%20Insurance%20During%20COVID19_
Distribution.pdf
[7] 
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/MonetPolicyC
omittee/MPR/DocLib/QA_AnalystMeeting_14Oct2020.pdf

วิเคราะห์และเรียบเรียงโดย ดร.สิทธิพร อินทุวงศ์ 
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที�บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จาํกัด (มหาชน)
และที�ปรึกษาสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย

ความเห็นที�ปรากฎในบทความนี�เป�นของผู้เขียน มิได้สะท้อนนโยบายของ
บริษัท ที คิว อาร์ จาํกัด (มหาชน) และสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย แต่
อย่างไร 

    มูลค่าความสูญเสียจากเหตุการณ์การแพรร่ะบาดของ Covid-19 ของ
ธุรกิจประกันวินาศภัย ณ ป�จจุบันยังไม่เป�นที�แน่ชัด แต่เป�นที�คาดกันใน
วงการว่าค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ครั�งนี�จะบวกลบอยู่ที�มูลค่า $5.5
หมื�นล้าน [2] ความเสียหายล่าสุดที� Reinsurance News [4] ได้รวบรวม
ไว้เมื�อเดือนธันวาคมที�ผ่านมาอยู่ที�มูลค่า $2.95 หมื�นล้าน บรษัิทประกัน
กัย(ต่อ) ที�ได้รบัความเสียหายสูงสุดคือ Munich Re ($4.1 พันล้าน) อันดับ
สองคือ Lloy’d ที�มีมูลค่าสินไหมทดแทนอยู่ที� $3.9 พันล้าน อันดับสามเป�น
Swiss Re ที�รายงานมูลค่าสินไหมทดแทนอยู่ที� $3.0 พันล้าน
    การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยที�เกี�ยวข้องกับการค้าการขาย รวม
ถึงการเดินทาง และการประกันภัยลูกค้ากลุ่มองค์กร เป�นที�คาดว่าจะได้รบัผล
กระทบจากการแพรร่ะบาดของ Covid-19 โดยตรงและหนักกว่าการประกัน
ภัยลูกค้ารายย่อย [2]
    ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที�ใหค้วามคุ้มครองผลกระทบจากการแพรร่ะบาด
ของโรคจะเป�นที�ต้องการในอนาคต ซึ�งผลิตภัณฑ์เช่นที�ว่านี�รฐับาลจาํเป�นที�จะ
ต้องเข้ามาใหก้ารสนับสนุนในรูปแบบใดรูปหนึ�งรว่มด้วย เนื�องจากเป�นภัยที�มี
การสะสมตัวค่อนข้างสูง นอกจากนี�แล้ว การที�หว่งโซอุ่ปทานถูกปรบัเปลี�ยน
ไปจากเดิม รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในชีวิตประจาํวันมากยิ�ง
ขึ�น จึงเป�ดโอกาสใหกั้บผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและบรกิารรูปแบบใหม่ ๆ
มากยิ�งขึ�น เช่น การประกันภัยทรพัย์สิน การประกันภัยเกี�ยวกับการคํ�า
ประกัน การประกันภัยวิศวกรรม การประกันภัยไซเบอร ์เป�นต้น
    นโยบาย Work from home และการทําธุรกรรมออนไลน์ที�เพิ�มมากขึ�น
ระหว่างการแพรร่ะบาดของ Covid-19 ทําให ้Cyber risk และ Business
interruption เป�นภัยที�ทั�งบรษัิทประกันกันภัยและผู้เอาประกันภัยคาดว่าจะ
ต้องแบกรบักันมากยิ�งขึ�นต่อจากนี�ไป [3]
    ผลกําไรจากธุรกิจประกันวินาศภัยที�ใหค้วามคุ้มครอง Events
cancellation และ Workers’ compensation ได้รบัผลกระทบเชิงลบ
อย่างมาก เหน็ได้จาก ROE ของบรษัิทประกันภัยในประเทศสหรฐัอเมรกิาที�
ลดลงจาก 8.3% ในป� 2019 เหลือ 2.8% ในป� 2020 สาเหตุมาจากค่าสินไหม
ที�บรษัิทเหล่านี�ต้องแบกรบัไว้มากถึง $6.8 พันล้านอันมีที�มาจากการแพร่
ระบาดของ Covid-19 และการปรบัลดลงของเบี�ยประกันภัยของธุรกิจ
ประกันภัยที�สาํคัญหลายประเภท [3]
    Swiss Re [2] ประเมินว่า ธุรกิจประกันวินาศภัยโลกในป� 2020 จะมี
ขนาดไม่ต่างจากป� 2019 และจะเริ�มกลับมาเติบโตได้อีกครั�งในป� 2021 ที�
อัตรา 3%

    

แนวโน้มธุรกิจประกันวินาศภัยแนวโน้มธุรกิจประกันวินาศภัย
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ถึงแม้โลกจะสามารถจัดการการแพร่ระบาด
Covid-19 ได้สาํเร็จ แต่เชื�อได้ว่าโลกจะไม่
หมุนย้อนกลับเข้าสู่ภาพ "ปรกติ" ดั�งที�เคย
เป�นมา ป�ฉลูครั�งนี�จึงน่าจะเป�นป�ที�ท้าทายมาก
สาํหรับบริษัทประกันภัยทั�วโลก และจะยิ�ง
ท้าทายเป�นทวีคูณสาํหรับบริษัทที�ยังยํ�าคิดยํ�า
ทําแบบเดิม ๆ


