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ครบรอบ 9 ปี ส�ำนักงำน คปภ.004

สาร

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี

 เนื่องในโอกาสครบรอบ ๙ ปี

การก่อตั้งส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

พุทธศักราช ๒๕๕๙

เนือ่งในโอกาสครบรอบ ๙ ปี การก่อตัง้ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั 

ผมขอส่งความระลกึถงึและความปรารถนาดมีายงัคณะผูบ้รหิาร เจ้าหน้าทีพ่ร้อมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน  ที่ได้ร่วมกัน

พัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัยให้เจริญเติบโตและก้าวหน้าอย่างม่ันคงตลอดมา

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.) ถอืเป็นหน่วยงานหลกัของรฐั 

ในการก�ากับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  รวมถึงการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการ 

ประกนัภยั ส�านกังาน คปภ. จงึเป็นก�าลงัส�าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิและสังคม สร้างความมัน่คงในชวีติและทรพัย์สนิ 

ให้กับประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน อีกทั้งยังมีบทบาทส�าคัญในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย 

ของประชาชน  โดยมกีารจดัตัง้ศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทด้านประกนัภยั  ซึง่ถอืเป็นมติใิหม่ของการระงบัข้อพพิาทด้านประกนัภยั 

เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันและเสริมศักยภาพระบบการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็งมากขึ้น ตลอดจนพัฒนา

อุตสาหกรรมประกันภัยของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน   มีมาตรฐานในระดับสากลสามารถแข่งขันกับนานาชาติ 

ทั่วโลก อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งและความมั่งคั่งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่ประเทศชาติสืบไป

ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักดิ์ในสากลโลก อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถได้โปรดดลบนัดาลประทานพรให้คณะผู้บรหิาร 

เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยทุกคนจงประสบแต่ความสุข ความเจริญโดยทั่วกัน

     พลเอก

       

   (ประยุทธ์ จันทร์โอชา)  

   นายกรัฐมนตรี



ครบรอบ 9 ปี ส�ำนักงำน คปภ. 005

สาร

 นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์  รองนายกรัฐมนตรี

 เนื่องในโอกาสครบรอบ ๙ ปี

การก่อตั้งส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

พุทธศักราช ๒๕๕๙

การประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเส่ียงภัยที่สร้างหลักประกันความม่ันคงให้กับชีวิตและทรัพย์สิน 

จงึมบีทบาทส�าคญัต่อระบบเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ  ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิ 

ประกนัภยั  มภีารกจิในการก�ากบัดแูลและส่งเสรมิอตุสาหกรรมประกนัภยัของประเทศไทย ให้มคีวามเข้มแขง็มศีกัยภาพ 

และขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนดูแลและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย 

ซึ่งที่ผ่านมาได้ด�าเนินงานตามภารกิจและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากอย่าง 

ดียิ่ง มีการบูรณาการท�างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนกลุ่มฐานรากเข้าถึงการประกันภัยโดยมุ่งเน้นการ 

ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยส�าหรับรองรับเกษตรกร ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มผู้สูงอายุและ

ผู้พิการ อันเป็นการลดความเหลื่อมล�า้ทางสังคมอีกทางหนึ่ง

ในโอกาสทีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั ครบรอบ ๙ ปี ผมขออวยพร 

ให้การด�าเนนิงานประสพผลส�าเรจ็วตัถปุระสงค์ และขอให้ผูบ้รหิารรวมถงึเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องทกุท่าน ประสบแต่ความสขุ 

ความเจรญิ และร่วมกนัเป็นก�าลงัส�าคญัในการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศให้เตบิโตอย่างมัน่คงและประชาชนมคุีณภาพ

ชีวิตที่ดี

   (นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์)

   รองนายกรัฐมนตรี
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การสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับชีวิตและครอบครัวของประชาชน รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้ 

กบัระบบเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศถอืเป็นเป้าหมายส�าคัญทีท่กุฝ่ายในภาคธรุกจิประกนัภัย   จะต้องประสานความ 

ร่วมมือกันเพื่อให้เป้าหมายสัมฤทธิ์ผล  ที่ผ่านมาความเส่ียงภัยได้พัฒนารูปแบบอย่างต่อเน่ืองทั้งที่จับต้องได้ หรือ 

Tangible Risk และที่จับต้องไม่ได้  หรือ Intangible Risk ส่งผลให้การเตรียมพร้อมรับมือมีความซับซ้อนมากขึ้น 

ตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ โครงสร้างสังคมประชากร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หรือแม้แต่สภาพภูม ิ

อากาศซ่ึงมีความไม่แน่นอน และความเส่ียงที่ไม่อาจคาดเดาได้เกิดขึ้นอยู่เสมอ “ระบบประกันภัย” จึงถือเป็นเครื่องมือ

ส�าคัญในการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น

ผมขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(คปภ.) ท่ีได้ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งม่ันและทุ่มเทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  โดยเฉพาะการด�าเนินการตามแผนพัฒนา 

การประกันภัย ซึ่งปัจจุบันเข้าสู่ช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ใน 

การก�ากบัดแูล ส่งเสรมิ และพฒันาเพือ่ให้ธรุกจิประกนัภยัด�าเนนิอยูใ่นกรอบกตกิาของกฎหมายประกนัภยั ดแูลตรวจสอบ 

ให้บริษัทประกันภัยมีฐานะการเงินมั่นคงเป็นที่น่าเชื่อถือ มีการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพและจรรยาบรรณในการให้ 

การบริการ และมีขีดความสามารถ พร้อมแข่งขัน ควบคู่กับสิ่งส�าคัญยิ่ง คือ การดูแลคุ้มครองให้ประชาชนได้รับ 

สิทธิประโยชน์จากระบบประกันภัยอย่างครบถ้วน รวดเร็ว และเป็นธรรม เพื่อให้ระบบประกันภัยของประเทศไทย 

เป็นที่ยอมรับเชื่อถือในสายตาประชาชนได้อย่างเต็มภาคภูมิ นอกจากนี้ ยังเป็นก�าลังส�าคัญที่ช่วยรองรับนโยบายรัฐบาล 

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีความเข้มแข็ง อย่างมั่นคง มั่งคั่ง

ในโอกาสครบรอบ ๙ ปี ส�านักงาน คปภ. ผมขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรด 

อ�านวยพรให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน คปภ. ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญในทุกๆ ด้าน  

มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ขององค์กรได้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย เพื่อเป็นก�าลัง 

ส�าคัญในการปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติสืบไป

    

  

  (นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๙ ปี

การก่อตั้งส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

กันยายน ๒๕๕๙
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สารปลัดกระทรวงการคลัง

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๙ ปี

การก่อตั้งส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

กันยายน ๒๕๕๙

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส�านักงาน คปภ.) ได้ถูกจัดตั้งขึ้น 
เมือ่ปี ๒๕๕๐ ซ่ึงหลงัจากทีถู่กจดัตัง้ขึน้ก็ได้มบีทบาทส�าคญัในการพฒันาระบบการประกนัภยัไทยให้มมีาตรฐานในระดบัสากล 
โดยมีการน�าระบบการก�ากับเงินกองทุนตามระดับความเส่ียง (Risk BasedCapital : RBC) ระบบสัญญาณ 
เตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning Systems) มีการพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย รวมทั้งมีการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้เข้าถึงประชาชนในทุกระดับ ซึ่งจากการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ 
ธุรกิจประกันภัยของส�านักงาน คปภ. ที่ผ่านมาได้ส่งผลให้ระบบการประกันภัยไทยมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด  
ทั้งน้ี เป็นการยอมรับจากทุกภาคส่วนว่าการประกันภัยถือเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจส�าคัญที่ช่วยสร้างหลักประกัน 
ความมั่นคงทางการเงินให ้กับธุร กิจการค ้าการลงทุนต ่างๆ และสามารถสร ้างหลักประกันความมั่นคง 
ทางรายได้ให้กบับคุคลและครอบครวั  รวมถงึยงัมบีทบาทส�าคญัยิง่ต่อการสร้างเสรมิความเข้มแขง็ให้กบัระบบเศรษฐกจิ 
ของประเทศ

จากปี ๒๕๕๐ จนถึงปีนี้ นับเป็นปีที่ ๙ ของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจากกรม
การประกันภัย เป็นส�านักงาน คปภ.  และถือเป็นปีที่ ๙ ของการปรับเปล่ียนการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
ไทย โดยตลอด ๙ ปีท่ีผ่านมาระบบการประกันภัยไทยมีพัฒนาการที่เข้มแข็งในทุกด้านไม่ว่าจะระบบการก�ากับดูแล 
การพฒันาบคุลากรดา้นการประกนัภยั และการคุม้ครองสทิธขิองประชาชน ทัง้นี ้พฒันาการทีเ่ข้มแขง็ดงักล่าวได้สะท้อน
ให้เห็นผ่านจ�านวนเงินลงทุนของบริษัทประกันภัย ซึ่งจากเดิมในปี ๒๕๕๐ มีเงินลงทุนจ�านวน ๗๕๙,๖๒๘ ล้านบาท 
ได้เพิ่มข้ึนเป็น ๒,๗๒๓,๕๕๓ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๘ นอกจากนี้ การให้ความรู้ด้านการประกันภัยที่เข้าถึงประชาชนได้ 
ในทกุระดบัได้พฒันาให้การประกนัภยัเป็นเครือ่งมอืบรหิารความเส่ียงทีป่ระชาชนยอมรบัอย่างกว้างขวาง ซึง่สะท้อนผ่าน 
ตวัเลขอตัราเบีย้ประกนัภยัต่อประชากร จากเดมิในปี ๒๕๕๑ อยูท่ี ่ ๑๔๒.๑ บาท/คน ได้เพิม่ขึน้เป็น ๑๑,๔๑๖ บาท/คน 
ในปี ๒๕๕๘

ทั้งนี้ นอกจากบทบาทในการก�ากับดูแลระบบการประกันภัยไทยแล้ว ส�านักงาน คปภ. ยังมีบทบาทท่ี 
ส�าคญัในการสนบัสนนุข้อมลูให้คณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยัเพือ่ใช้ในการก�าหนดนโยบาย 
ก�ากบั ส่งเสรมิและพฒันาการประกอบธรุกจิประกนัภยั ซึง่ส�านกังาน คปภ. ได้ท�าหน้าทีข่องตนเองได้อย่างดยีิง่ตลอดระยะ
เวลาที่ผ่านมา ส�านักงาน คปภ. ได้มีส่วนส�าคัญในการเสนอแนะข้อมูลและสนับสนุนการท�างานของคณะกรรมการก�ากับ
และส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยัให้สามารถก�าหนดนโยบายในการก�ากบัดแูลธรุกจิประกนัภยัได้อย่างสอดคล้อง
และเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ของโลกที่เปล่ียนแปลงไป  รวมทั้งสนับสนุนการด�าเนินนโยบายในการพัฒนา
ระบบการประกันภัย ระบบเศรษฐกิจ และระบบสวัสดิการสังคมให้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดีมาโดยตลอด

ด้วยบทบาทที่ส�าคัญทั้งในด้านการก�ากับดูแลและการสนับสุนการด�าเนินการของคณะกรรมการก�ากับและ 
ส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั จงึท�าให้ส�านกังาน  คปภ.    ถอืเป็นก�าลงัส�าคญัของภาครฐัในการช่วยรองรบันโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
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ในโอกาสครบรอบ ๙ ปี ส�านักงาน คปภ. ผมขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณผู้บริหารพนักงาน เจ้าหน้าที่ 

ของส�านักงาน คปภ. ทุกท่านที่ได้ช่วยกันปฏิบัติภารกิจขององค์กรบรรลุเป้าหมายก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

และประเทศชาติ พร้อมกันนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดบันดาลให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีสุขภาพที่

แขง็แรงและสขุภาพจติใจทีแ่ขง็แกร่งเพือ่เป็นก�าลงัส�าคญัในการขบัเคลือ่นให้ส�านกังาน คปภ. เป็นทีพ่ึง่ของประชาชนไทย

ตลอดไป

   

  (นายสมชัย สัจจพงษ)์  
  ปลัดกระทรวงการคลัง  
  ประธานกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
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ในหลายปีท่ีผ่านมาโครงสร้างของทั้งระบบเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ 

ซึ่งถือเป็นต้นก�าเนิดของบริบทใหม่ (New Normal) ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของระบบการเงินโลกที ่

มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศได้รับผลกระทบจากความผันผวนของ 

เศรษฐกิจโลกได้ง่ายและรุนแรงขึ้น ลักษณะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เติบโตด้วยอัตราที่ช้าลงกว่าในอดีตรวมถึงปัจจัย 

เรื่องโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยเฉพาะประเทศไทยที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วกว่าประเทศอื่นๆ   

ในอาเซียน ซึ่งคาดการณ์ว่าปี ๒๕๖๘ ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ โดยมีผู้สูงอายุมากกว่า 

๑๔ ล้านคน จากประชากรทั้งหมด ๗๒ ล้านคน ซ่ึงส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและภาครัฐในการดูแล 

ผู้สูงอายุ และการก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งก่อให้เกิดการพลิกโฉมหน้ารูปแบบการท�าธุรกรรมในภาคส่วนต่างๆ 

ที่เรียกว่า Financial Techology : FinTech หรือ เทคโนโลยีทางการเงิน ที่ปัจจุบันเข้ามามีบทบาทต่อระบบ 

การเงินในบ้านเรามากขึ้น โดยอาศัยความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงแอพพลิเคชั่นและสมาร์ทโฟน 

ทีพ่บเหน็ได้ทัว่ไปในยคุดจิทิลันี ้ทีท่�าให้ภาคธรุกจิมปีฏสิมัพนัธ์ในรปูแบบใหม่ๆ  สามารถเข้าถงึข้อมลูของผูบ้รโิภคได้มากขึน้ 

รวมถึงท�าให้ความเข้าใจพฤติกรรมในการบริโภคได้ดีขึ้น สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ของภาครัฐที่มีความมุ่งมั่นที่ 

จะปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ยุค Thailand  ๔.๐ ซ่ึงมุ่งเน้นระบบเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วยองค์ความรู้และ 

นวัตกรรม (Value-Based Economy) รวมทั้งการใช้ศักยภาพทางดิจิทัล เป็นตัวช่วยในการขับเคล่ือนห่วงโซ่คุณค่า 

เศรษฐกิจของประเทศไทย ให้มีต้นทุนด้านแรงงานต�า่ลงและมีประสิทธิภาพในการผลิตที่สูงขึ้น

การทีป่ระเทศจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมัน่คง และยัง่ยนืภายใต้บรบิทใหม่ของการด�าเนนิธรุกจินี ้ ระบบประกนัภยั 

ถือเป็นหน่ึงในปัจจัยพื้นฐานส�าคัญในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจแบบยั่งยืน  ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพ

ของธุรกิจประกันภัยให้มีฐานะการเงินที่เข้มแข็ง ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ มีการบริหารงานที่โปร่งใส และม ี

ธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและประชาชน จึงถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ในการขับเคลื่อนนโยบาย

เชิงรุกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการด�าเนินธุรกิจทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้กับธุรกิจประกันภัย รวมถึงการใช้

ประโยชน์จากการพฒันาของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการบรหิารจดัการและการวเิคราะห์ข้อมลู 

ตลอดจนการเข้าถึงลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

ท้ังน้ี ตลอดระยะเวลา ๙ ปีที่ผ ่านมา ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 

ประกันภัย (คปภ.) ได้ด�าเนินนโยบายและก�าหนดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการประกันภัย ซึ่งปัจจุบัน 

ล่วงมาถึงฉบับท่ี ๓ แล้ว โดยนอกจากท�าหน้าที่ก�ากับดูแล ส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัยเติบโตอย่างมีเสถียรภาพภายใต ้

หลักธรรมาภิบาลแล้ว ยังมีอีกหลายภารกิจส�าคัญที่ส�านักงาน คปภ. ได้ด�าเนินการคู่ขนานมาโดยตลอด ก็คือ การมุ่งเน้น

ส ่งเสริมให ้ประชาชนทุกระดับได ้ตระหนักถึงบทบาทและประโยชน์ของการประกันภัยที่ มีต ่อการด�าเนิน 

ชีวิตและการให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย โดยเห็นได้จากส�านักงาน คปภ. มีการก่อตั้งศูนย ์

สารเลขาธิการ คปภ.

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๙ ปี

การก่อตั้งส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

กันยายน ๒๕๕๙
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ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทด้านประกนัภยั ซึง่ถือได้ว่าเป็นแห่งแรกในภมูภิาคอาเซยีน และเป็นมติใิหม่ของการระงบัข้อพพิาทด้าน

ประกนัภยัโดยการน�าวธิกีารไกล่เกลีย่ข้อพพิาทอย่างเป็นระบบมาใช้ในการแก้ไขปัญหาข้อพพิาทระหว่างผู้เรยีกร้องกบับรษิทั

ประกนัภยั โดยส�านกังาน คปภ. หวงัให้ระบบประกนัภยัเป็นตวัช่วยในการสนบัสนนุนโยบายขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของภาครฐั

ในเชิงรุก มุ ่งสู ่ Thailand  ๔.๐  ด้วยการเร่งสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนเพื่อให้อุตสาหกรรมประกันภัย 

มีเสถียรภาพโดยใช้ช่องทางท่ีเหมาะสม และสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพในการส่ือสารควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ 

ผ่านสือ่ในรปูแบบต่างๆ ให้ประชาชนทกุระดบัได้เข้าใจและได้รบัประโยชน์สงูสดุจากระบบประกนัภยั ทัง้นี้ เพื่อลดความ 

เหลื่อมล�้าทางสังคมลง ด้วยการออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีความเหมาะสมกับผู้มีรายได้น้อย อาทิ กรมธรรม์ประกันภัย

อุบัติเหตุส่วนบุคคลส�าหรับรายย่อย หรือประกันภัย ๑๐๐ กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อคนพิการ ซ่ึงนับเป็นครั้งแรก 

ในประวตัศิาสตร์ของธรุกจิประกนัภยัทีร่บัเส่ียงภัยผู้พกิารเป็นการเฉพาะ นอกจากนีย้งัมกีารต่อยอดจากกรมธรรม์คนพกิาร

ไปสู ่กรมธรรม ์ประกันภัยอุบัติ เหตุพิ เศษเพื่อมวลชนอีกด ้วย การประกันภัยข ้าวนาปี ป ีการผลิต ๒๕๕๙ 

– ๒๕๖๐ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งกรมธรรม์ที่ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากเกษตรกรกว่า ๑.๕ ล้านราย มีพื้นท่ี 

รับประกันภัยสูงถึง ๒๗ ล้านไร่ ซึ่งเป็นสถิติที่สูงเป็นประวัติศาสตร์เท่าที่เคยมีการท�าประกันภัยข้าวนาปีกันเลยทีเดียว

ดงันัน้  การทีจ่ะไปให้ถงึเป้าหมายนีไ้ด้ ภาคธรุกจิประกนัภัยจะต้องเร่งปรบัตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมตลาดและ

การแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส�านักงาน คปภ. จะให้การสนับสนุนเพื่อสร้างบรรยากาศการแข่งขันที่เป็นธรรม และยึด

ประโยชน์ของผูบ้รโิภคเป็นทีต่ัง้ โดยการสร้างสมดลุการ “ก�ากบั-ดแูล-และส่งเสรมิ” ทีมุ่ง่เน้นให้การก�ากบัดแูลธรุกจิประกนัภยั 

มีความพอดี เท่าที่จ�าเป็น และให้มีความยืดหยุ่นและเพิ่มเกณฑ์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน แต่ต้องเป็นลักษณะแบบค่อยเป็น

ค่อยไป ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีกลไกในการก�ากับดูแลตนเอง (Self-Regulation) เพื่อการแข่งขันที่ 

เป็นธรรม และธุรกิจประกันภัยสามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ ภายใต้บริบทการเปล่ียนแปลงของโลกยุคใหม่ได้รับ

ความเชื่อมั่นจากประชาชน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ สามารถอยู่บนกติกาที่ขับเคลื่อนไป

ข้างหน้าด้วยกันได้

เน่ืองในโอกาสอันเป็นมงคลท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

ครบรอบ ๙ ปี ผมขอขอบคุณสมาคมฯ และภาคธุรกิจประกันภัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดย 

เฉพาะอย่างย่ิงผู้บริหารและพนักงานของส�านักงาน คปภ. ทุกท่าน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ 

กันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความมุ่งม่ัน และเสียสละเพื่อองค์กร ผมจึงถือโอกาสน้ีขออ�านาจ 

คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือ ได้โปรดอ�านวยพรให้ท่านประสบความส�าเร็จใน 

หน้าที่การงาน มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ร่วมเป็นก�าลังส�าคัญในการผลักดันให้ระบบประกันภัยไทยมี 

คุณภาพ เสถียรภาพ และธรรมาภิบาล มีขีดความสามารถ ที่จะแข่งขันได้ทั้งในประเทศ ในระดับภูมิภาค และบนเวทีโลก 

รวมทั้งให้สามารถเข้าถึงและได้รับการยอมรับจากประชาชนทุกระดับ เพื่อเป็นรากฐานที่ส�าคัญในการส่งเสริมการพัฒนา

ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สืบไป

     

   (ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ)
  เลขาธิการ คปภ.
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VISION
วิสัยทัศน์

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

จะท�ำให้สำธำรณชนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ

และเชื่อมั่นในกำรใช้ระบบประกันภัย เพื่อบริหำรควำมเสี่ยง

สร้ำงควำมมั่นคง สู่อนำคตที่ยั่งยืน

““
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ยุทธศำสตร์ :  E.F.FE.C.T.

E : ส่งเสริมการให้ความรู้เชิงรุกต่อสาธารณชน เพื่อเพิ่ม

สภาพคล่องของตลาด และเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและ

เสถียรภาพให้ระบบประกันภัยของประเทศ (E=Proac-

tively Educating the Public)

1. ยกระดับความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย (Change-

Agent และ Multipliers) ในพื้นที่ส�าคัญ ทั่วประเทศ 

เพื่อให้มีความเข้าใจสามารถสร้างประโยชน์จากระบบ 

ประกันภัย และน�าไปขยายผลต่อสาธารณชนทั่วไปได้ 

อย่างกว้างขวางและรวดเร็วขึ้น และเอ้ือต่อการเติบโต  

เพิ่มความมั่นคงและน่าเชื่อถือให้ภาคอุตสาหกรรม

2. ผลกัดนัให้ภาคธรุกจิประกนัภยั หน่วยงานภาครฐั

และภาคเอกชนทีเ่กีย่วข้อง เกดิความร่วมมอืในการพฒันา

ภาคอุตสาหกรรมได้มากและรวดเร็วขึ้น

3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ส�านักงาน คปภ. 

เป็นท่ีรู ้จักและให้ธุรกิจประกันภัยเป็นที่ยอมรับของ

สาธารณชนอย่างชัดเจน และกว้างขวางมากขึ้น ผ่านการ

ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรม

ต่างๆ อย่างสม�า่เสมอ

F : พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานเพื่อ

ให้การปฏิบัติภารกิจมีความรวดเร็ว คุ้มค่าและเอื้อต่อการ

เปลี่ยนผ่านบทบาทการบริหารจัดการภายในองค์กร (F=-

Modify & Improve upon the Fundamentals)

  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงานให้เอื้อต่อการพัฒนาในอนาคต 

  2. ยกระดับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็น

มาตรฐาน โดยครอบคลุม การปรับโครงสร้างองค์กรและ

ถ่ายทอด/ส่ือสารให้โครงสร้างใหม่สามารถเป็นที่เข้าใจ 

ได้ง่าย และ เอื้อต่อการปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว รวมถึง 

การวางแผนอัตราก�าลังคน และการพัฒนาระบบการ
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บริหารความก้าวหน้าในอาชีพ

3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในที่เอื้อต่อการ

ปฏิบัติภารกิจของส�านักงาน คปภ.

4 . เพิ่ มศักยภาพในการถ ่ายทอดและส่ือสาร

วัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้เป็นท่ีรับรู้ เข้าใจ และซาบซึ้ง 

ได้ง่ายและรวดเร็ว

FE : สร้างและขยายเครือข่ายพันธมิตรเพื่อเพิ่มอัตราการ

เติบโตและสภาพคล่องของภาคอุตสาหกรรม    

(FE = Foster Expansion of Strategic 

Alliance Network to Promote 

I ndus t r y  G rowth  and  

Increase Market Fluidity)

1. ยกระดับความ 

ร ่วมมือระหว ่างกันใน

ภมูภิาคอาเซยีนผ่านการ

แลกเปลี่ยนความรู้และ 

การผลักดันให้กฎหมาย

และกรอบการก�ากบัดแูล

ธุรกิจประกันภัยในแต่ละ

ประเทศ มีความสอดคล้อง 

เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน 

(Harmonization of rules and 

regulations) ในการเป็นกลไกส�าคัญท่ี

เพิ่มโอกาสในการ ขยายกิจการไปสู่ประเทศใน

ภูมิภาคอาเซียน (CLMV)

2. พัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านโครงสร้าง 

ผู้ถือหุ้นและหลักเกณฑ์การเพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ

                                                  

C : พัฒนาระบบการก�ากับและตรวจสอบด้านเสถียรภาพ 

พฤติกรรมการปฏิบัติและการคุ ้มครองสิทธิประโยชน์

ประชาชนด้านการประกันภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของ

สาธารณชนต่อระบบประกันภัย (C = Ensure the  

Proper Market Conduct to Enhance the  

Industry’s Credibility and Stability)

1. พัฒนามาตรฐานการก�ากับตรวจสอบให้เป็นไป

ตามมาตรฐานสากลให้ธุรกิจประกันภัย มีความเข้มแข็ง 

มีการบริหารงานที่ดี

2. พัฒนากฎหมายแม่บทด้านการประกันภัยให้มี

ความทันสมัย เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและส่งเสริม

ให้ธุรกิจประกันภัยมีความเข้มแข็ง มีการบริหารงานที่ดี

3. เพิ่มศักยภาพการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์

ประกนัภัยเพือ่ส่งเสรมิให้เกดิการพฒันาผลิตภัณฑ์ประกนัภยั

ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความเสี่ยงและความต้องการ

ของสาธารณชน

4. ผลักดันการใช้ระบบรายงานทางการเงินตาม

มาตรฐานสากล (IFRS)

5. ปรับปรุงการประกันภัยตาม พ.ร.บ. 

คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ โดยมุง่เน้น 

การปรับวงเงินความคุ ้มครอง 

ปรบัโครงสร้างตลาดประกนัภยั 

รถภาคบั งคั บและการ

จัดการกองทุนทดแทน 

ผู้ประสบภัย

  6. เพิ่มศักยภาพ

การไกล่เกล่ียและระงับ

ข้อพิพาทให้มีมาตรฐาน

แ ล ะ ส า ม า ร ถ บั ง คั บ 

ใช ้ กฎหมาย ได ้ อย ่ า งมี

ประสิทธิภาพ

T : พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี และ

ฐานข้อมูลที่น�าไปสู่การยกระดับความรอบรู้ ด้าน

การประกนัภยัของประเทศให้กบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในทกุ

ภาคส่วน (T = Using the Advancement of Tech-

niques and Information Technology to Increase 

the Public Knowledge in Utilizing Insurances to 

Manage Risk & Maintain Stability)

 1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติงานของส�านักงาน คปภ. และ เพิ่มบทบาทการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร่ความรู้

  2. พฒันาฐานข้อมลูเพือ่ประโยชน์ต่อการปฏบิตังิาน

ภายในองค์กรการเผยแพร่ความรู ้และให้บริการต่อ

สาธารณชน
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 ส�านักงาน คปภ. ตระหนักถึงความส�าคัญของธรรมาภิบาล เพื่อน�าองค์กรไปสู่การเติบโต

อย่างสมดุลและยั่งยืน ท้ังยังเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกฝ่าย และในฐานะหน่วยงานของรัฐ ที่ท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลและส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ

ประกนัภยัให้มปีระสทิธภิาพ และคุม้ครองประชาชนให้ได้รบัสทิธปิระโยชน์จากการประกนัภยั

อย่างครบถ้วน จะต้องแสดงให้เห็นถึงการมีระบบการบริหารจัดการและการใช้อ�านาจหน้าที่

ด้วยความโปร่งใส น่าเช่ือถือ ธรรมาภิบาลของส�านักงานคปภ. มีความเข้มงวดไม่น้อยไปกว่า

มาตรฐานธรรมาภิบาลที่ได้ก�าหนดให้ผู้อยู่ใต้การก�ากับดูแลถือปฏิบัติ โดยได้อ้างอิงมาจากหลัก

ธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากลขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 

(Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) และมาตรฐาน

การก�ากบัดแูลธรุกจิประกนัภัย ทัง้ยงัได้เทยีบเคียงกบัหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานก�ากบัดแูล

สถาบันการเงินอื่นๆ เพื่อแสดงถึงจุดยืน และเจตนารมณ์ในการแบบอย่างที่ดีตามหลักธรรมา 

ภิบาลและความถูกต้องชัดเจนในการปฏิบัติงาน  รวมถึงการผลักดันและปลูกฝังให้ทุกคนใน

องค์กรปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความถกูต้องเป็นธรรมและโปร่งใส จงึได้ประกาศนโยบายธรรมาภบิาล 

และได้ก�าหนดแนวปฏิบัติตามแนวทางธรรมาภิบาลของส�านักงาน คปภ. ทั้งในระดับคณะ

กรรมการและระดับส�านักงาน 

ธรรมาภิบาลของ
ส�านักงานคปภ.
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 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.)  เป็นหน่วยงานของรฐัท�า       

หน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลและส่งเสรมิพฒันาธรุกจิประกนัภยั 

ให้มีประสิทธิภาพและคุ้มครองประชาชนให้ได้รับสิทธิ

ประโยชน์จากการประกันภัยอย่างครบถ้วน 

 ในการปฏบิตัหิน้าทีค่ณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิ

การประกอบธุรกิจประกันภัย ในฐานะผู ้ก�ากับดูแล

ตระหนกัถงึบทบาทในการเป็นแบบอย่างทีด่โีดยได้ยดึหลัก

ธรรมาภิบาลและความถูกต้องชัดเจนในการปฏิบัติงาน 

และได้ผลกัดนัและปลกูฝังให้ทกุคนในองค์กรปฏบิตัหิน้าที่

ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรมและโปร่งใส ซึ่งถือเป็นปัจจัย

ส�าคัญท่ีจะน�าไปสู่ความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียของ

องค์กรบนพื้นฐานของการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 

และพร้อมแสดงเห็นถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจจริงใน

การสร้างธรรมาภิบาลที่ดีให้กับธุรกิจประกันภัยไทย 

 เพื่อให้มั่นใจว่า คณะกรรมการ เลขาธิการ และ

พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความรับ

ผิดชอบ ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล โดยต้องปฏิบัติตาม

มาตรฐานจรรยาบรรณ กฎ ระเบียบ ค�าสั่ง แนวปฏิบัติที่

เกี่ยวข้อง และได้ก�าหนดนโยบายและหลักส�าคัญในการ

ปฏิบัติไว้ต่อไปนี้

นโยบำยธรรมำภิบำล
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

1. จรรยาบรรณ 

1.1 รับผิดชอบเชิงจรรยาบรรณต่อผู ้ที่เกี่ยวข้อง 

ประชาชน และสังคมโดยรวม และสนับสนุนหลัก 

จรรยาบรรณให้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึงในองค์กร 

1.2 ก�าหนดให้ส�านกังาน คปภ. จดัท�าจรรยาบรรของ 

บคุลากรทกุคนของส�านกังาน คปภ.     ให้ถอืเป็นมาตรฐาน 

ความประพฤติและพฤติกรรม ที่พึงกระท�าในการด�าเนิน

งานและปฏบิตังิานภายใต้กรอบจรยิธรรม คณุธรรม ความ

ซ่ือสัตย์ในวิถีทางที่สร้างสรรค์ เป็นระเบียบเรียบร้อย 

เสมอภาคเท่าเทยีม เพือ่สร้างรากฐาน และรกัษาภาพพจน์

ของส�านักงาน คปภ. ให้เป็นองค์กรที่มีการเจริญเติบโต

อย่างยั่งยืน 

2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

2.1 ให้ความส�าคัญและมุ่งเน้นให้มีคณะกรรมการ 

เลขาธิการ และพนักงานทุกระดับ มีการปฏิบัติงานอย่าง

เป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายตลอดจนประชาชน และสังคมโดยรวม 

2.2 ไม่ให้กรรมการ เลขาธิการ และพนักงานทุก 

ระดับ ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ เลขาธิการ หรือ

พนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 

2.3 ให้มีความระมัดระวังในเรื่องการด�าเนินการที่ 

มีส่วนได้เสีย มีระบบการป้องกันความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ และมีมาตรการในการเปิดเผยข้อมูลการมีส่วน

ได้เสีย 

3. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 ให้ความส�าคัญต่อการดแูลและปฏิบตัต่ิอผูม้ส่ีวน

ได้เสยีกลุม่ต่างๆ โดยค�านงึถงึสทิธทิีพ่งึมขีองผูม้ส่ีวนได้เสยี 

และไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ 

3.2 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างส�านักงาน 
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คปภ. และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่

ส�าคัญและสังคมโดยรวม ร่วมแสดงความคิดเห็น แจ้ง

เบาะแส และการเปิดเผยข้อมูลให้รับทราบตามความ

จ�าเป็นและเหมาะสม 

3.3 ให้ส�านักงาน คปภ. จัดท�าคู่มือและแนวทาง

ปฏิบัติและให้ยึดถือปฏิบัติบนพื้นฐานของความเป็นธรรม

และสมดุลในการประสานประโยชน์ร่วมกันเป็นหลัก เพื่อ

ให้สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกกลุ่มด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

 

4. การปลอดคอร์รัปชั่น

4.1 วางนโยบาย ส่งเสริม ติดตามดูแลเพื่อให้มั่นใจ

ว่า ส�านักงาน คปภ. มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

ในการสร้างเสริมและด�ารงไว้ซ่ึงมาตรฐานคุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นองค์กรปลอด

คอร์รัปชั่น ทั้งในระดับคณะกรรมการ และส�านักงาน

4.2 ห้ามกรรมการ เลขาธิการ และพนักงานทุกคน 

ของส�านกังาน คปภ. ด�าเนนิการหรอืยอมรบัการคอร์รปัชัน่

ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

4.3 ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท�า

ที่เข้าข่ายคอร์รัปช่ัน ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคล

ที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ข้อเทจ็จรงิต่างๆ โดยส�านกังาน คปภ. จะให้ความเป็นธรรม

และคุม้ครองพนกังานทีป่ฏเิสธเรือ่งทีค่อร์รปัชัน่ทีเ่กีย่วข้อง

กับส�านักงาน

๔.๔   ส�านกังาน คปภ. จดัให้มรีะบบงานและมาตรการ

ที่ชัดเจนที่เพียงพอเพื่อป้องกันการคอร์รัปช่ัน มีการแบ่ง

หน้าที่เพื่อให้สามารถสอบทานถ่วงดุล และประเมินความ

เส่ียงในการด�าเนนิงานเป็นระยะเพือ่ควบคุมหรอืลดโอกาส

เกิดการคอร์รัปชั่น

 

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

 

      

          

        (นายสมชัย  สัจจพงษ์)

   ประธานกรรมการก�ากับและส่งเสริม

       การประกอบธุรกิจประกันภัย
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 ธุรกิจประกันภัยนับได้ว่ามีบทบาทส�าคัญยิ่งต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซ่ึงทุกสังคมต่าง

อาศัยคุณประโยชน์ของการประกันภัยเป็นเครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงต่างๆ เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคง

ให้กบัชวีติและทรพัย์สนิ ตลอดจนบรรเทาความเดอืดร้อน

ทางการเงินให้กับบุคคล ครอบครัว สังคม และธุรกิจ 

การค้าการลงทนุทกุสาขา รวมทัง้ธรุกจิประกนัชวีติยงัเป็น

แหล่งระดมเงินออมจากภาคครัวเรือนภายในประเทศ ซึ่ง

เป็นเงินออมระยะยาวที่สามารถน�ามาจัดสรรลงทุน 

ในธุรกิจอื่นๆ ได้อย่างกว้างขวาง จึงเป็นแหล่งเงินออมที ่

มีผลต่อการขยายตัวและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของ

ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 ทีผ่่านมา การก�ากบัดแูลธรุกจิประกนัภยัของภาครฐั

เป็นบทบาทภารกิจของกรมการประกันภัย กระทรวง

พาณิชย์ มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลและส่งเสริมพัฒนาการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทประกันภัย ก�ากับดูแลความรู ้

และการปฏิบัติงานของตัวแทนประกันภัยและนายหน้า

ประกันภัยทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล รวมถึงดูแล 

คุ ้มครองให้ผู ้เอาประกันภัยและประชาชนได้รับสิทธิ

ประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยอย่างรวดเร็วถูกต้องและ

ครบถ้วน  

 

 จากภารกจิข้างต้นเพือ่ให้การบริหารงานก�ากบัดแูล

ธุรกิจประกันภัยเกิดความคล่องตัว มีอิสระในการปฏิบัติ

หน้าท่ี มีความโปร่งใส มีอ�านาจอย่างเพียงพอ และม ี

เงนิทนุทีจ่ะใช้ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามอ�านาจทีม่ ีจงึได้เกดิ

พระราชบัญญัติคณะกรรมการก�ากับและส ่งเสริม 

การประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550 ส่งผลให้ “กรม

การประกันภัย” ปรับเปลี่ยนสถานะองค์กรจากส่วน

ย้อนอดีต...

สู่ปัจจุบัน

ราชการ เป็น “ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิ

การประกอบประกนัภยั” (ส�านกังาน คปภ.) มลีกัษณะเป็น

หน่วยงานของรัฐที่ ไม ่เป ็นส ่วนราชการและไม่เป ็น

รัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคลท�าหน้าที่ก�ากับและ

พัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง  ส่งเสริม

ให้บรษิทัประกนัภัยมบีทบาทเสรมิสร้างความแขง็แกร่งให้

ระบบเศรษฐกิจ  สังคมของประเทศ และคุณภาพชีวิตที่ดี

ให้กับประชาชนควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ

ประชาชนด้านการประกนัภัย   ด�าเนนิงานภายใต้นโยบาย

ที่ก�าหนดโดย “คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย” (คปภ.) ซึ่งมีอ�านาจหน้าท่ี

ก�าหนดนโยบาย ก�ากบั ส่งเสรมิและพฒันาการประกอบธรุกจิ

ประกนัภยั ตลอดจนให้ความเหน็เพือ่ประกอบการพจิารณา

ของรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกใบ

อนญุาต การเพกิถอนใบอนญุาต และการออกกฎกระทรวง 

และประกาศตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย 

กฎหมายว่าดว้ยการประกันชีวติ และกฎหมายว่าดว้ยการ

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และเรื่องอื่นที่รัฐมนตรีมอบ

หมายด้วย นอกจากนี้ยังเป็นผู้ก�าหนดแผนกลยุทธ์และ

แนวทางการบริหารงานของส�านักงาน คปภ. ออกกฎข้อ

บงัคบัว่าด้วยการจดัองค์กร การเงนิ การบรหิารบคุคล การ

บริหารงานทั่วไป การพัสดุ การตรวจสอบภายใน ตลอด

ทัง้การสงเคราะห์และสวสัดกิารต่างๆ ของส�านกังาน คปภ.  

อนมุตัแิผนการด�าเนนิงาน แผนการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปีของส�านักงาน คปภ. และควบคุมการ

บรหิารงานและการด�าเนนิงานของส�านกังาน คปภ. ให้เป็น

ไปตามเจตนารมย์ของพระราชบัญญัตินี้ นับตั้งแต่วันที่ 1 

กันยายน 2550 
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 การจัดท�าแผนพัฒนาการประกันภัยเป็นความ

พยายามทีจ่ะก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงานของส�านกังาน 

คปภ. และภาคธุรกิจประกันภัย ผู้ซึ่งมีบทบาทหลักในการ

ด�าเนินงานให้มียุทธศาสตร์ และแนวทางในการปรับ

พฤติกรรม ทั้งระบบบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรและ

กลไกต่างๆ ให้อยู่ในภาวะที่เหนือกว่า และทันสมัยกว่า 

ภายใต้ข้อจ�ากัดของสภาวะแวดล้อมทั้งภายใน และ

ภายนอกองค ์กรโดยแผนพัฒนาการประกันภัยมี

เป้าประสงค์ที่เกิดจากการระดมสมองร่วมกันของผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่

ท�าให้รู้เขารู้เรา เพื่อให้สามารถเลือกยุทธศาสตร์ในการ

ด�าเนินงานได้อย่างคุ้มค่า สามารถเร่งรัดกระบวนการ

ประกันภัย 3 ฉบับ

เส้นทำงแห่งควำมมุ่งมั่น..
ส�ำนักงำน คปภ.
กับแผนพัฒนาการ

ท�างานได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับเปลี่ยนการ

ด�าเนินงานได้อย่างคล่องตัว

 “แผนพฒันาการประกนัภัย” จงึเป็นแผนแม่บทด้าน

การประกันภัยระดับชาติ ที่ใช้เป็นกรอบทิศทางในการ

พัฒนาธุรกิจประกันภัยไทยที่ชัดเจน ท่ามกลางการ

เปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย 

ในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนโยบายในการก�ากับดูแลและส่งเสริม

พัฒนาธุรกิจประกันภัย และทิศทางการด�าเนินงานของ

ภาคธุรกิจประกันภัย  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคี

พัฒนาต่างๆ  ที่จะช่วยผลักดันระบบประกันภัยให้มี

เอกภาพ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ



จากกรมการประกันภัย 
เป็นส�านักงาน

คปภ.
ยุคแห่งกำรเปลี่ยนแปลง...
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 จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ภาคธุรกิจ

ประกันภัยของประเทศมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพ 

และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้ง

ให้มีบทบาทในการระดมเงินออม และมีส่วนร่วมในการ

พฒันาตลาดทนุของประเทศให้มากขึน้ กรมการประกนัภยั 

ในขณะน้ัน จึงได้ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคม

ประกันวินาศภัย สมาคมตัวแทนประกันชีวิต สมาคมนาย

หน้าประกนัภยัไทย และสมาคมนกัคณติศาสตร์ประกนัภยั

แห่งประเทศไทย จัดท�า “แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับ

ที ่1 (พ.ศ. 2549-2554)” เพือ่ให้เป็นแผนด้านการประกนัภยั

แห่งชาติ ที่เป็นกรอบทิศทางที่ชัดเจน ทั้งทิศทางนโยบาย

ของภาครัฐในการก�ากับดูแลและส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ

ประกันภัย และทิศทางการด�าเนินงานของภาคธุรกิจ

ประกันภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีพัฒนาต่างๆ ที่

จะช่วยกันผลักดันการด�าเนินงานเพื่อมุ่งพัฒนาระบบ

ประกันภัยไทยสู่ความเป็นเลิศ  และเพื่อให้ประชาชนได้

รับประโยชน์ที่สมบูรณ์ครบถ้วนจากระบบประกันภัย

 

วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 1 

(พ.ศ. 2549 - 2554)

1) เพือ่ก�าหนดแนวทางหลกั กรอบและทศิทางในการ

ก�ากับดูแล และส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยของ

ประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2554

2) เพื่อให้ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนภาคี

พัฒนาอื่นๆ ได้มองภาพการก�ากับดูแล และการส่งเสริม

พัฒนาธุรกิจประกันภัยไปในทิศทางเดียวกัน และเตรียม

การในส่วนที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าให้สอดคล้องกันทุกฝ่าย 

เพื่อให้การผลักดันกลไกการพัฒนาระบบประกันภัยของ

ประเทศก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพท่ี

มั่นคงและยั่งยืน

3) เพือ่ให้เป็นเครือ่งมอืในการก�ากบัดแูลและส่งเสรมิ

พัฒนาธุรกิจประกันภัยของประเทศให้มีประสิทธิภาพ  

มีศักยภาพและขีดความสามารถพร้อมรับการแข่งขัน 

 โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงเวลาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 - 2554 

ซ่ึงเป็นช่วงเวลาของการเปล่ียนผ่านไปสู่การเปิดเสรีธุรกิจ

ประกันภัย

4) เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ และประเมนิ

ผลระบบประกันภัยของประเทศในภาพรวมให้เป็นไป

อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม   รวมทั้งเป็นพื้นฐานในการ

ปรับทิศทางการก�ากับดูแลและการส่งเสริมพัฒนาให ้

ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ และ

ตลาดประกันภัยผลการพัฒนาระบบประกันภัย
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“ วิสัยทัศน์
พันธกิจ
และเป้าประสงค์ ”
ของแผนพัฒนา
การประกันภัย ฉบับที่ 1

วิสัยทัศน์

 “ธุรกิจประกันภัยมีบทบาทน�าในการพัฒนาสร้าง

เสริมความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 

และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในทุกระดับ” 

พันธกิจ

1. พฒันาธรุกจิประกนัภยัให้มศีกัยภาพและขดีความ

สามารถพร้อมแข่งขัน มีการบริหารจัดการและการให้

บรกิารทีม่คีณุภาพ ประสทิธภิาพตามมาตรฐานสากล เป็น

ที่เชื่อมั่นไว้วางใจของประชาชน

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบาท

สร้างเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจสังคมของ

ประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

  3. สร้างความเข้มแข็งและพิทักษ์ผลประโยชน์ของ

ประชาชน ผู้บริโภคและผู้มีสิทธิประโยชน์ตามสัญญา

ประกันภัย

เป้าประสงค์

1. บริษัทประกันภัยมีความความมั่นคงเข้มแข็ง

ทางการเงิน มีการด�าเนินการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน  

มขีดีความสามารถพร้อมแข่งขนั และเป็นทีเ่ช่ือมัน่ไว้วางใจ

ของประชาชน

2. ธรุกจิประกนัภยัมบีทบาทในการพฒันาสร้างเสรมิ

ความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนมากขึ้น

3. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความ

ส�าคัญ ความจ�าเป็นและคุณประโยชน์ของระบบประกัน

ภัย มีการท�าประกันภัยมากขึ้น และได้รับสิทธิประโยชน์

จากระบบประกันภัยครบถ้วน รวดเร็ว เป็นธรรม

4. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน กลไกการตลาด  

กฎเกณฑ์ กติกาและบรรยากาศ ที่เอื้ออ�านวยให้ธุรกิจ

ประกันภัยสามารถแข่งขันกันพัฒนาศักยภาพ คุณภาพ 

การด�าเนินการและการบริหารจัดการได้อย่างโปร่งใส  

เป็นธรรม ไม่มีการผูกขาด

5. องค์กรก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยเป็นองค์กรที่มี

ความเป็นเลิศ มีความอิสระ มีการบริหารจัดการที่ดี  

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ มีบุคลากรที่มีความรอบรู ้  

มีทักษะเชี่ยวชาญ ทันโลก ทันสมัย มีขีดสมรรถนะที่ดี 

พร้อมผลักดันยุทธศาสตร์ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 

จากเป้าประสงค์ดงักล่าวข้างต้น ประเดน็ยทุธศาสตร์

หลักที่แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2549 - 

2554) มุ่งเน้นให้ความส�าคัญเป็นอันดับแรกมี 5 ประการ 

ดังนี้
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1. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและมาตรฐานของ

บริษัทประกันภัย

2. การส่งเสริมบทบาทการให้บริการของธุรกิจ

ประกันภัย และการมีส่วนร่วมพัฒเศรษฐกิจสังคมของ

ประเทศ

3. การเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจ และเพิ่ม

ประสิทธิภาพความคุ ้มครองประชาชน และผู ้มีสิทธิ

ประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย

4. การสนบัสนนุและอ�านวยความสะดวกของภาครฐั

ให้กับภาคธุรกิจประกันภัย

5. การปฏิรูปองค์กรก�ากับดูแลให้มีความเป็นเลิศ

  ทั้งนี้ หลังจากได้มีการก�าหนดแผนพัฒนาการ

ประกันภัย ฉบับที่ 1 ขึ้น ระบบประกันภัยไทยได้มี 

การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด ซึ่ง

สามารถสรุปผลการพัฒนาระบบประกันภัยตามแผน

พัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 1 ได้ดังนี้

1. การปรับเปลี่ยนสถานภาพองค์กรก�ากับดูแล 

เป็นหน่วยงานอิสระ

ภารกิจหลักของแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 1 

คือ การปฏิรูปองค์กรก�ากับดูแลให้มีความเป็นเลิศ โดย 

การปรบัปรงุบทบาท ภารกจิ โครงสร้างและรปูแบบองค์กร

ให้มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น คล่องตัว มีความอิสระในการ

ปฏิบัติหน ้า ท่ี เพื่อให ้ เป ็นไปตามมติคณะกรรมการ 

บรรษัทภิบาลแห่งชาติ เมื่อวันที่  5 พฤศจิกายน 2546  ซึ่ง

กรมการประกันภยั  ณ ขณะนัน้ได้เข้าร่วมการประเมนิการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล (ROSCs/FSAP)  ซ่ึงเป็น

โครงการร่วมมือระหว่างธนาคารโลกและกองทุนการเงิน

ระหว่างประเทศ ในการประเมินสาขาประกันภัย  ภายใต้

โครงการประเมินทางด้านการเงิน  (Financial Sector 

Assessment Programs: FSAPs)  โดยจะประเมินโดย

เทียบเคียงกับมาตรฐานการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 

(Insurance Core Principles: ICPs) ของสมาคมผู้ก�ากับ

ดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Associ-

ation of Insurance Supervisors: IAIS)

ตามมาตรฐานก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยที่ 3 เรื่อง 

หน่วยงานก�ากับดูแล  (ICP 3 : Supervisory authority) 

ก�าหนดให้หน่วยงานก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ควรมี

อิสระในการปฏิบัติหน้าที่มีความโปร่งใส มีอ�านาจอย่าง

เพียงพอ และมีเงินทุนที่จะใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีตาม

อ�านาจทีม่ ี และในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 คณะเตรยีม

การประเมินผล (Pre-FSAP Mission) ได้เดินทางมาให้ 

ค�าแนะน�าและได้เสนอแนะว่ากรมการประกันภัยควรจะ

เป็นองค์กรอสิระเพือ่เตรยีมการประเมนิภาคการเงนิสาขา

ประกันภัย ดังน้ัน จึงได้ก�าหนดเป็นกลยุทธ์หลักใน 

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 1  และได้มีการผลักดัน

ให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อปรับเปล่ียนสถานภาพองค์กร

ก�ากับดูแลเป็นหน่วยงานอิสระ ซึ่งผลจากด�าเนินการท�า 

ให้พระราชบัญญัติคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550  มีผลบังคับใช้เมื่อ

วันที่ 1 กันยายน 2550  และส่งผลให้กรมการประกันภัย 

ปรบัเปล่ียนสถานะองค์กรจากส่วนราชการ เป็นส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบประกันภัย 

(ส�านกังาน คปภ.) มลัีกษณะเป็นหน่วยงานของรฐัทีไ่ม่เป็น

ส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

“ประเด็นยุทธ์ศำสตร์
หลักของกำรพัฒนำ
กำรประกันภัย ”  
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(Independent Administrative Organization) ซึ่งเป็น

หน่วยงานรูปแบบใหม่ท่ีจัดตั้งขึ้น ท�าหน้าที่ด�าเนินงาน 

ตามนโยบายที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการก�ากับและส่ง

เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตามภารกิจหลัก คือ 

การก�ากับดูแล และส่งเสริมพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ และคุ้มครองประชาชน

ให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการประกันภัยอย่างครบถ้วน  

ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย  

(ธปท. และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์

และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

       2.การปฏิรูป 

กฎหมายประกนัภยั

นอกเหนอืจากการ 

ปรับเปลีย่สถานภาพ

องค์กรก�ากับดูแล

มาเป็น ส�านักงาน  

คปภ. แล้ว การ

ปรับปรุงกฎหมาย 

กฎเกณฑ์ กติกา

และเครื่องมือใน

การก�ากับดูแลให้มี

ประสิทธิภาพ ทันสมัย 

สอดคล้องกับสภาพการณ์

และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

โดยการยกเลิกกฎระเบียบที่ไม่จ�าเป็น  

และวางกฎระเบียบใหม่ก็เป็นภารกิจท่ีส�าคัญยิ่งที่จะ

ต้องด�าเนนิการเพือ่พฒันาและยกระดบัมาตรฐานของธรุกจิ

ประกันภัยสู่มาตรฐานสากล และผลจากการด�าเนินงาน

ตามแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 1 ส�านักงาน คปภ. 

ได้เสนอแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 

2535 และ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535  

ซึง่แล้วเสรจ็เป็นพระราชบญัญตัปิระกนัชวีติ ฉบบัที ่2 พ.ศ. 

2551 และพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภัย ฉบบัที ่2 พ.ศ. 

2551 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 และ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2551 ตามล�าดับ

ในการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ  

ดังกล่าวได ้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักการส�าคัญตาม 

มาตรฐานสากลของการก�ากับดูแลธุรกิจการประกันภัย

เป็นจ�านวนมากโดยมเีป้าหมายเพือ่เสรมิสร้างความมัน่คง

ทางการเงินของบริษัทประกันภัยให้มีระบบการบริหาร

ความเสี่ยงที่ทันสมัย มีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส  และ

ได้พัฒนาหลักการในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ

ประชาชนด้านการประกันภัย ทั้งในประเด็นเรื่องการ

ก�ากับพฤติกรรมทางการตลาดของบริษัทประกันภัย  การ

ก�าหนดข้อปฏบิตัใินแต่ละช่องทางการขาย และการก่อตัง้

กองทุนประกันชวีติและกองทนุประกนัวินาศภัย เป็นต้น 

ทั้งน้ี สามารถสรุปถึงการเปล่ียนแปลงท่ี

ส�าคัญๆ ดังนี้

1) การเพิ่มมาตรการ

ก� ากั บดู แลความมั่ นคง 

ของบริษัทประกันภัย   

มมีาตรการส�าคญั อาทิ

- ปรับปรุงให ้

บริษัทต้องด�ารงเงิน

กองทุนตามระดับ

ความเสี่ ยง (R isk 

Based Capital) ตาม

มาตรฐานสากล

-  ก� าหนด ให ้

บรษิทัต้องจดัสรรทรพัย์สนิ

ไว้ส�าหรบัเป็นหนีส้นิและภาระ

ผูกพันตามสัญญาประกันภัย

- ก�าหนดให ้บริษัทที่จัดตั้ งใน

ประเทศไทยต้องแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด

ภายใน  5 ปี เพื่อท�าให้มีการระดมทุนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะ

ท�าให้บริษัทประกันภัยที่จดทะเบียนในประเทศไทยม ี

การปรับตัวให้มีขนาดใหญ่ขึ้น มีฐานะการเงินม่ันคงมาก 

ยิ่งขึ้น และมีศักยภาพและความได้เปรียบจากขนาด 

(Economy of Scale)

2) การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครอง

ประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

มีมาตรการส�าคัญๆ อาทิ

- ให้คณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบ
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ธรุกจิประกนัภยั (คปภ.) มอี�านาจในการก�าหนดหลกัเกณฑ์

และวิธีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติ

หน้าท่ีของตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัย และ

ธนาคารท่ีประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย เพื่อให้การ

ปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทน/นายหน้าประกันภัยอยู่ในกรอบ

กติกา และประชาชนได้รับรู้ข้อมูลท่ีถูกต้องก่อนตัดสินใจ

ซื้อกรมธรรม์ประกันภัย

- ก�าหนดให้ข้อความ หรือภาพที่โฆษณา หรือ

หนงัสอืชกัชวนเป็นส่วนหนึง่ของกรมธรรม์ประกนัภยั  และ

ในการเสนอขายกรมธรรม์ประกนัภยั ห้ามตัวแทนประกนัภัย

ใช้ข้อความ หรอืภาพทีโ่ฆษณา หรอืหนงัสอืชกัชวน ทีไ่ม่ได้

รับความเห็นชอบจากบริษัทประกันภัย

- ก�าหนดให้บริษัทประกันภัยต้องเปิดเผยข้อมูล

เกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงาน รวมทัง้ข้อมลู

เกี่ยวกับการให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจเลือกท�าประกันภัยกับบริษัทฯ

- ก�าหนดให้บริษัทประกันภัยต้องร่วมรับผิดชอบ

ต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการกระท�าการเป็นตัวแทน

ประกันภัยของบริษัทฯ และก�าหนดให้ผู้ที่เป็นตัวแทน

ประกันภัยรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทได้ ทั้งน้ีบริษัท

จะยกมาเป็นข้ออ้างในการปฏิเสธความรับผิดไม่ได้ 

- พัฒนายกระดับคุณภาพของตัวแทนและนาย

หน้าประกนัภยั  โดยการก�าหนดให้ผูข้อรบัใบอนญุาต และ

ต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันภัยและนายหน้า

ประกันภัย (บุคคลธรรมดา) จะต้องผ่านการอบรมตาม

หลักสูตรและวิธีการที่ส�านักงาน คปภ. ประกาศก�าหนด

- เพิ่มบทบัญญัติในการก�ากับดูแลให้ส�านักงาน 

คปภ. มีอ�านาจในการพิจารณาวินิจฉัยรวมทั้งไกล่เกลี่ย

ประนีประนอมข้อพิพาทตามสัญญาประกันภัย

ซึ่งผลของการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวข้างต้น และ

เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ได้มีการออกกฎหมายล�าดับรอง (อนุบัญญัติ) เป็นจ�านวน

มาก ทั้งในระดับกฎกระทรวง ค�าสั่งคณะกรรมการ คปภ. 

และค�าสั่งนายทะเบียน 

3) การพัฒนาระบบการตรวจสอบและก�ากับให้เป็น

ไปตามมาตรฐานสากล

หลังจากมีการปรับเปลี่ยนสถานภาพองค์กร และ

ปฏิรูปกฎหมายประกันภัยในระยะแรกของแผนพัฒนา
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ประกันภัย ฉบับที่ 1 ภารกิจส�าคัญที่จ�าเป็นจะต้องด�าเนิน

การเพื่อให้แผนพัฒนาการประกันภัยบรรลุวัตถุประสงค์ 

คือ การพัฒนาด้านการตรวจสอบและก�ากับ ซึ่งได้มีการ

ด�าเนินการที่ส�าคัญ ดังนี้

(1) การพัฒนาแนวทางการวิเคราะห์และการ

ก�ากับบริษัทประกันภัย  ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธี

การ ในการวิเคราะห์และการก�ากับบริษัทประกันภัย โดย

มุ่งเน้นที่ความเสี่ยงของบริษัท (Risk Focused Monitor-

ing and Examination) โดยหลักการส�าคัญ คือ

- เฝ้าระวังว่าบริษัทใดมีความเสี่ยงที่อาจกระทบ

ต่อฐานะการเงินหรือความมั่นคง (โดยวิเคราะห์จากงบ 

การเงิน - รายงานประจ�าเดือนและรายงานประจ�าปี)

- หากพบว่าบริษัทใดมีความเสี่ยงด้านฐานะการ

เงินหรือการด�าเนินงาน ส�านักงาน คปภ. จะกระตุ้นให้

บริษัทแก้ไขท่ีต้นเหตุ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่าง 

ทันท่วงที

ซ่ึงหลกัการดงักล่าวข้างต้น คอื การน�าระบบสญัญาณ

เตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System: EWS) มาใช้ 

โดยมีแนวทางในการติดตามและสั่งการให้มีการแก้ไขการ

ด�าเนินงาน (Preventive and corrective measures) 

ดังนี้

เกณฑ์เชงิปรมิาณ  ประกอบด้วยอตัราส่วนหลัก และ

อัตราส่วนรอง

- อัตราส่วนหลัก  มี 2 อัตราส่วน บริษัทจะต้องอยู่

ในเกณฑ์มาตรฐานทุกเดือน และหากอัตราส่วนใด

อตัราส่วนหนึง่มค่ีาออกนอกค่ามาตรฐาน ส�านกังาน คปภ. 

จะสัง่การให้ปรบัปรงุแก้ไข โดยให้ชีแ้จงและส่งแผนงานใน

การปรับปรุง คือ อัตราส่วนเพื่อวัดความเพียงพอของเงิน

กองทนุ และอตัราส่วนเพือ่วดัความเพยีงพอของสนิทรพัย์

ลงทุนต่อหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย 

- อตัราส่วนรอง  บรษิทัประกนัชวีติ ม ี5 อตัราส่วน 

บริษัทประกันวินาศภัยมี 6 อัตราส่วน ส�านักงาน คปภ.  

จะส่ังการให้แก้ไขหากอตัราส่วนใดอตัราส่วนหนึง่มค่ีาออก

นอกค่ามาตรฐานติดต่อกัน 3  เดือน ซึ่งสามารถแบ่งได ้

เป็น 3 กลุ่ม คือ  อัตราส่วนเพื่อจัดประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการค่าใช้จ่ายด�าเนนิงาน อตัราส่วนเพือ่วดัความ

เพียงพอของเงินส�ารองประกันภัย และ อัตราส่วนเพื่อ 

วัดการเปลี่ยนแปลงของระดับเงินกองทุน

เกณฑ์เชิงคุณภาพ ประเมินจากการปฏิบัติตาม

มาตรฐานขั้นต�า่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบ

ด้วย การก�าหนดคุณสมบัติและความเหมาะสม (Fit and 

Proper) ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง  

การควบคมุให้มกีารปฏบิตัติามกรอบการบรหิารความเสีย่ง

ของคณะกรรมการบริษัท และการจัดส่งนโยบายการ

บริหารความเสี่ยงและสรุปทิศทางการด�าเนินงานของ

บรษิทัใน 3 ปีข้างหน้าให้แก่ส�านกังาน คปภ. รวมถงึมรีะบบ

การรายงานผลการบรหิารความเส่ียงอย่างน้อยปีละ1 ครัง้

เพื่อให้การตรวจสอบและก�ากับบริษัทประกันภัย 

เข้มแข็ง และท�าให้บริษัทมีความมั่นคงทางการเงิน ม ี

การด�าเนนิงานเป็นทีเ่ชือ่ถอืศรทัธาจากประชาชนและผูเ้อา

ประกันภัย ส�านักงาน คปภ. ได้ใช้มาตรการเข้มงวดกับ 

การตรวจสอบตามระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ามาก 

ยิง่ขึน้ โดยจะมกีารเข้าแทรกแซงการด�าเนนิงานของบรษัิท 

ซึ่งแบ่งระดับการตรวจสอบออกเป็น  3 ระดับคือ

- ระดับ 1 เป็นบริษัทที่มีอัตราส่วนหลัก - อัตรา 

ส่วนรองออกนอกค่ามาตรฐาน ส�านักงาน คปภ. จะเข้า

ตรวจสอบทุกราย ตลอดจนการส่งหน่วยเคลื่อนที่รวดเร็ว 

ออกตรวจสอบ ณ ที่ท�าการบริษัท พร้อมทั้งให้เร่งท�าแผน 

การแก้ไขปัญหา และด�าเนินงานให้เป็นรูปธรรม 

- ระดับ 2 เป็นการตรวจสอบบริษัทที่เพิ่งแก้ไข

ปัญหาได้จากระดบั 1 ไม่นานนกั อาจยงัมคีวามเปราะบาง

ที่กลับไปเป็นบริษัทในกลุ่มระดับ 1 เพื่อสอดส่องติดตาม

กระบวนงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

- ระดบั 3 เป็นกลุม่บรษิทัทีม่คีวามมัน่คง ส�านกังาน 

คปภ. จะเข้าตรวจสอบตามแผนงานตามปกตกิระบวนการ

ตรวจสอบจะเน้นทีค่วามเสีย่งแต่ละด้าน และกระบวนการ

ควบคุมของบรษิทั ซ่ึงจะเชือ่มโยงทัง้ส่วนกลางและภมูภิาค

(2) การก�ากับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง   

(Risk-Based Capital: RBC)  ก�าหนดให้บรษิทัต้องด�ารงไว้ 

ซึ่งเงินกองทุนตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจประกันภัยเป็น

อตัราส่วนกบัสนิทรพัย์ หนีส้นิ ภาระผกูพนั หรอืความเสีย่ง

ตามอัตราที่คณะกรรมการ คปภ. ประกาศก�าหนด ซึ่งการ

ด�าเนินการออกประกาศดังกล่าวต้องให้แล้วเสร็จภายใน

สามปี (ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554) นับแต่วันที่

พ.ร.บ.ประกนัชวีติ/ประกนัวนิาศภัย (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551 

มีผลใช้บังคับ
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(3) การก�าหนดให้บรษิทัประกันภยัมมีาตรฐานขัน้ต�า่

ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (Enterprise Risk Man-

agement: ERM)  เพื่อพัฒนาให้บริษัทประกันภัยมีการ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล จึงได้

มีการก�าหนดหลักเกณฑ์และกรอบแนวทางการบริหาร

ความเสี่ยง ให้บริษัทประกันภัยถือปฏิบัติ โดยบริษัท

ประกันภัยจะต้องมีกรอบการบริหารความเสี่ยงตาม

มาตรฐานขั้นต�่าที่ก�าหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทหรือ 

ผู้บริหารระดับสูงจะต้องก�าหนดกรอบการบริหารความ

เสีย่ง และควบคมุดแูลให้มกีารปฏบิตัติามกรอบการบรหิาร

ความเสี่ยงที่ก�าหนด พร้อมทั้งจัดส่งนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยง และสรุปแผน 3 ปี ของทิศทางการขยายงาน 

อัตราการเจริญเติบโตของบริษัท และแผนในการรองรับ

การขยายงานของบริษัทให้กับส�านักงาน คปภ.

(4) การก�าหนดหลกัเกณฑ์วธิกีารออก การเสนอขาย

กรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทน/ 

นายหน้าประกนัภยั ก�าหนดแนวทางปฏบิตัใินการออกและ

การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันภัย 

ผ่านช่องทางการขายต่างๆ  5 ช่องทาง คือ การขายผ่าน

ตัวแทนประกันภัย (Agent) หรือนายหน้าประกันภัย 

(Broker)  การขายผ่านระบบโทรศัพท์  (Tele-sale)  การ

ขายทางไปรษณย์ี  การขายโดยธนาคาร (Bancassurance)  

และช่องทางอื่นๆ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทน/

นายหน้าประกันภัยอยู่ในกรอบกติกา ให้ประชาชนได้รับ

ข้อมลูทีค่รบถ้วนก่อนตดัสนิใจซือ้กรมธรรม์ประกนัภยั และ

สามารถเลอืกซือ้กรมธรรม์ประกนัภยัทีเ่หมาะสมกบัความ

ต้องการ  ฐานะการเงนิ และการด�ารงชวีติของตนเอง และ

ได้รับทราบหน้าที่ เงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และ

สทิธปิระโยชน์ของตนตามสญัญาประกันภยัอย่างครบถ้วน

(5) การเปิดเผยข้อมูล (Disclosure)  ก�าหนดให้

บริษัทประกันภัยต้องเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและ

ผลการด�าเนินงานของบริษัทที่ถูกต้องครบถ้วน ชัดเจน 

และเป็นปัจจุบัน ให้ผู้เอาประกันภัย รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย

อืน่ๆ  ได้รบัทราบข้อมลู เพือ่ใช้ประกอบการตดัสินใจเลือก

ท�าประกนัภยักบับรษิทั  โดยได้ก�าหนดให้บรษิทัฯ ต้องเปิด

เผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ (Web Site) ของบริษัท และ

ปิดประกาศไว้ในทีเ่ปิดเผย ณ ส�านกังานใหญ่และส�านกังาน

สาขาของบริษัท  ดังนี้

• ฐานะการเงิน ประกอบด้วย งบดุลและสถานะเงิน

กองทุน และอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ 

• ผลการด�าเนินงาน ประกอบด้วย งบก�าไรขาดทุน 

งบกระแสเงนิสด และสดัส่วนร้อยละของเบีย้ประกนัภยัรบั 

แยกตามประเภทของการรับประกันภัย 

• การรับประกันภัย การจ่ายค่าสินไหมทดแทน และ

วิธีการติดต่อกับบริษัท

1.4  การพัฒนากลไกคุ้มครองผู้บริโภค

การปรบัปรงุระบบการให้บรกิารด้านการคุม้ครอง

สิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย โดย

ก�าหนดแนวทางการให้บริการประชาชนให้  “รวดเร็ว  

ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นระบบ และโปร่งใส” ด้วยการ

ปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนและการพิจารณา 

ข้อพิพาทค่าสินไหมทดแทนใหเ้บ็ดเสรจ็ ณ จุดเดียว (One 

Stop Service) มีการจัดตั้งศูนย์บริการด้านประกันภัย 

หรอื “Insurance Service Center: ISC” เพือ่ด�าเนนิงาน

ใน 2 กิจกรรมที่ส�าคัญ คือ สายด่วนประกันภัย 1186 และ 

ทางด่วนข้อพิพาทประกันภัย (Complain Unit) 

(1) การให้บริการ “สายด่วนประกันภัย 1186”  

เป็นเบอร์เดียวทั่วประเทศ เปิดบริการให้ประชาชนใช้

บริการได้ในวันและเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา 08.00 - 

16.30 น. (ไม่มีหยุดพักกลางวัน)  และขยายการให้บริการ

เป็นพิเศษในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ส�าคัญๆ  เช่น วัน

สงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ด้วย  โดยให้บริการดังนี้  

•  ให้ค�าปรกึษา/ค�าแนะน�า/ ให้ข้อมลูความรู ้ข่าวสาร 

ตลอดจนสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการท�าประกันภัย  

• ตอบปัญหาข้อหารือ หรือให้บริการด้านการ

ประสานงานข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์

• ตอบปัญหาและข้อหารือของประชาชน บริษัท

ประกนัภยั และหน่วยงานต่างๆ ผ่านเวบ็บอร์ด  “ท่านถาม 

-เราตอบ” และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail : 

hotline@oic.or.th )

(2) การให้บริการทางด่วนข้อพิพาทประกันภัย 

เป็นการบรหิารจดัการเพือ่สร้างภาพลกัษณ์ทีด่ใีห้กบัธรุกจิ

ประกนัภยั และเพือ่ลดจ�านวนเรือ่งร้องเรยีนทีม่ข้ีอเทจ็จรงิ

ไม่ซับซ้อนหรือไม่ยุ่งยาก โดยอ�านวยความสะดวกให้กับ 

ผู้เอาประกนัภัยและประชาชนทีม่ปัีญหาด้านการประกนัภยั 
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ให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว และทันท่วงที  โดย

ส�านกังาน คปภ. ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาคทัว่ประเทศ

จะใช้วิธีการประสานงานโดยตรงทางโทรศัพท์ไปที่  

Complain Unit หรอืหน่วยควบคมุคณุภาพการให้บรกิาร

ของบริษัทตามท่ีก�าหนดไว้ เพื่อพิจารณาตรวจสอบและ 

ยุติปัญหาในชั้นต้น ส�าหรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่

ไม่สามารถด�าเนินการให้ยุติได้ในชั้นของศูนย์บริการด้าน

การประกนัภยั หรอืเป็นกรณทีีม่คีวามยุง่ยากซบัซ้อน  หรอื

เป็นเรื่องร้องเรียนที่ได้มีการส่งต่อมาจากหน่วยงานอื่นๆ 

เรื่องร้องเรียนหรือข้อพิพาทดังกล่าว  จะถูกน�าเข้าสู ่

กระบวนการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทตามสญัญาประกนัภยั  โดย

เจ้าหน้าทีข่องฝ่ายคุม้ครองสทิธปิระโยชน์ ส�านกังาน คปภ.

1.5  การพัฒนาคุณภาพบุคลากรประกันภัย

การพฒันาคณุภาพบคุลากรประกนัภยั  โดยเฉพาะ

ตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัย  ได้มีการ

ปรับปรุงทั้งในแง ่ของคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น

ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย และคุณภาพความรู้/จรรยา

บรรณในการปฏิบัติงาน  โดยมีแนวทางการก�ากับดูแล

ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ดังนี้

1) ผูท้ีจ่ะท�าการเป็นตวัแทน/นายหน้าประกนัภยั 

ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยจาก

นายทะเบียน โดยผู้ขอรับใบอนุญาตฯ จะต้องมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามท่ีก�าหนด และจะต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบ

อนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ในระยะเวลา 5 

ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต

2) เพือ่ให้ตวัแทน/นายหน้าประกนัภยั  มคีวามรู้ 

สามารถให้บริการอย่างมีคุณภาพ มีจรรยาบรรณและ

มาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงาน ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาต 

เป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยจะต้องผ่านการสอบ 

ความรู้ในหมวดวิชาจรรยาบรรณความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 

การประกนัภยั และกฎหมายประกนัภยั  รวมถงึเข้ารบัการ

อบรมความรู้ตามหลักสูตรและวิธีการที่ส�านักงาน คปภ. 

ก�าหนด  

3) เพื่อให้ตัวแทน/นายหน้าประกันภัยได้มีการ

พัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง ทันสมัย  มีมาตรฐานและ

จรรยาบรรณที่ดี ได้มีการก�าหนดให้การขอต่ออายุใบ

อนุญาตฯ ตัวแทน/

นายหน้าประกันภัย

จ ะ ต ้ อ ง มี ห นั ง สื อ

รับรองว่าผ่านการฝึก

อบรมเพิ่มเติมจาก

ส�านักงาน คปภ. หรือ

ผ่านการอบรมตาม

หลกัสูตรและวธิกีารที่

ส� า นั ก ง าน  คปภ . 

ประกาศก�าหนด  โดย

เนื้อหาของหลักสูตร

การอบรมจะมีระดับ

แตกต่างกนัตามระยะ

เวลาของใบอนุญาตฯ  

ซึง่เนือ้หาหลักสูตรประกอบด้วยความรูท้ีจ่�าเป็นในการขาย

กรมธรรม์ประกันภัยและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน  

เช่น  กฎหมายประกันภัย ภาพรวมธุรกิจประกันภัย  

ผลติภณัฑ์ประกนัภยัการบรหิารความเส่ียง  การจดัการค่า

สินไหมทดแทนประกันภัย จรรยาบรรณ  และแนวทาง

ปฏิบัติที่ดีในการขาย  เป็นต้น

นอกจากนั้นในการก�ากับดูแลให้ตัวแทน/นายหน้า

ประกันภัยปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ

มาตรฐานวิชาชีพ ได้มีบทก�าหนดโทษในกรณีกระท�า 

ความผดิ โดยนายทะเบยีนมอี�านาจสัง่เพกิถอนใบอนญุาต

เป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย หากพบว่าตัวแทน/นาย

หน้าประกันภัยกระท�าการฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่ปฏิบัติตาม



ครบรอบ 9 ปี ส�ำนักงำน คปภ. 029

หลักเกณฑ์ท่ีก�าหนด ขาดคุณสมบัติ หรือกระท�าการ 

อันอาจท�าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือ

ประชาชน

1.6  การปรบัเพิม่จ�านวนเบีย้ประกนัชวีติทีส่ามารถ

น�าไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมภาคครัวเรือน เพิ่ม

เงินออมภายในประเทศ และเพื่อจูงใจให้ประชาชนใช้

ประโยชน์จากความคุ ้มครองและออมเงินด้วยระบบ

ประกันชีวิตเพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการขอปรับจ�านวนเบี้ย

ประกันชีวิตที่สามารถน�าไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาต่อกระทรวงการคลงั ซ่ึงคณะรฐัมนตรเีหน็ชอบใน

การปรับเพิ่มจ�านวนเบ้ียประกันชีวิตท่ีประชาชนสามารถ

น�าไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากเดิม 

50,000 บาท เป็น 100,000 บาท โดยสามารถน�ามา 

ลดหย่อนภาษีได้ ส�าหรับรายได้ในปี 2552 เป็นต้นไป 

1.7  การส่งเสรมิการพฒันาผลติภัณฑ์ประกนัภัย

ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความเสี่ยง

ของประชาชน

เพื่อให ้ มีกรมธรรม ์ประกันภัยที่หลากหลาย 

สามารถให้ความคุม้ครองและตอบสนองต่อความต้องการ

แก่ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกระดับ ช่วงวัย และสาขาอาชีพ 

โดยเฉพาะประชาชนในระดบัฐานรากและเพือ่รองรบัการ

ก้าวเข้าสูส่งัคมผูส้งูอาย ุ(Aging Society) ทกุภาคส่วนด้าน

ประกันภัย ได้ร่วมมือกันผลักดันนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์

ประกันภัย อาทิ

1) การประกนัชวีติแบบบ�านาญ (Annuity Product)  

เพือ่เป็นชอ่งทางการออมระยะยาวผา่นระบบประกนัชีวิต 

และสร้างหลักประกันรายได้ในยามชราภาพเพื่อรองรับ

สังคมผู้สูงอายุของประชาชนคนไทย

2) การประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked)  

ส�าหรับประชาชนกลุ่มที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านการ

ลงทุนพอสมควร และต้องการทางเลือกใหม่ในการลงทุน

ที่เสนอให้ทั้งความคุ้มครองของการประกันชีวิต และผล

ประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เอา

ประกันภัยเลือกรูปแบบการลงทุนในหน่วยลงทุนต่างๆ  

ที่ก�าหนดไว้ 

3) การประกนัภยัพชืผลจากภยัแล้งโดยใช้ดชันนี�า้ฝน

และดัชนีความแห้งแล้ง (Weather Index)  การประกัน

ภัยส�าหรับกลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ส่วน

ใหญ่ของประเทศไทย  โดยใช้ดัชนีน�้าฝนเป็นตัวชี้วัด เพื่อ

พฒันารปูแบบการช่วยเหลือและลดความเสีย่งในการผลติ

ของเกษตรกร ซ่ึงบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าชดเชยโดย

พจิารณาจากปรมิาณน�า้ฝนสะสมทีต่กจรงิจากสถานตีรวจ

วัดปริมาณน�้าฝน เปรียบเทียบกับน�้าฝนที่ก�าหนดไว้ โดย

ไม่ต้องประเมนิความเสยีหายจรงิของพชืผลทีเ่อาประกนัภยั



ยุคแห่งกำร...

ยกระดับกำร
และคุ้มครองสิทธิ
ก�ำกับ

ตรวจสอบ
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ผลจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก รวมถึงทิศทางการ 

ปรับตัวของตลาดเงินและตลาดทุน ส�านักงาน คปภ. จึงได้

ริเริ่มทบทวนแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 1 ก่อนสิ้น

สุดแผน ซึ่งเดิมได้ก�าหนดให้ครอบคลุมถึง ปี พ.ศ. 2554 

คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คณะกรรมการ คปภ.) จึงได้แต่งตั้งคณะ

อนุกรรมการจัดท�าแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2 

(พ.ศ. 2553 - 2557) ซึ่งมีองค์ประกอบจากผู้แทนหน่วย

งานก�ากับสถาบันการเงินอื่น ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการ

ศึกษา  และผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการ คปภ. เป็น 

ผูจ้ดัท�าร่างกรอบแผนพฒันาการประกนัภยั ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 

2553 - 2557) เสนอต่อคณะกรรมการ คปภ. เพื่อก�าหนด

กรอบทิศทางการพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้สอดคล้องกับ

พัฒนาการของตลาดเงินและตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลงไป  

รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน

พร้อมรบัการเปิดเสรธีรุกจิประกนัภยัตามกรอบประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community) ซึง่

คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแผนพัฒนาการประกันภัย 

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2553-2557) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวัน

ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553

วิสัยทัศน์ ของแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2  

(พ.ศ. 2553 - 2557)

 “ระบบประกันภัยไทยเป็นกลไกส�าคัญในการสร้าง

หลกัประกนัความมัน่คงของสงัคมทกุระดบัมคีวามเข้มแขง็ 

เป็นมาตรฐานสากล พร้อมรับความท้าในอนาคต” โดย

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2 ได้วางกรอบการ

พฒันาต่อเนือ่งจากแผนพฒันาการประกนัภยั ฉบบัที ่1  ที่

มุ่งเน้น การสร้างศักยภาพให้กับระบบประกันภัยภายใต้

มาตรฐานการก�ากับและตรวจสอบตามความเสี่ยงให้

ธุรกิจประกันภัยมีเงินกองทุนเพียงพอรองรับความเสี่ยง

จากการด�าเนินธุรกิจ และความท้าทายจากสภาพ

แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยด�าเนินการผ่านมาตรการ

หลัก 4 ประการ ประกอบด้วย

• มาตรการหลักที่ 1 : การเสริมสร้างความเชื่อมั่น 

ตระหนกัถงึความส�าคญัของการประกนัภยั  และการเข้าถงึ 

ระบบประกันภัยของประชาชนทุกระดับ

 

• มาตรการหลักที ่2 : การเสรมิสร้างเสถยีรภาพของ

ระบบประกันภัย

• มาตรการหลักที่ 3 : การเพิ่มมาตรฐานการให้

บรกิารและการคุม้ครองสทิธปิระโยชน์ของประชาชนด้าน

การประกันภัย

• มาตรการหลกัที ่4 : การส่งเสรมิโครงสร้างพืน้ฐาน

ด้านการประกันภัย
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 มาตรการหลักท่ี 1 : การเสริมสร้างความเชื่อม่ัน ตระหนักถึงความส�าคัญของการประกันภัย และการเข้าถึง

ระบบประกันภัยของประชาชนทุกระดับ

 ส�านักงาน คปภ. ได้สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย เพื่อให้ประชาชนทุกระดับ ได้มีความรู้ความเข้าใจ

เกีย่วกบัการประกนัภยัและสทิธปิระโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยั ตลอดจนตระหนกัถงึคณุค่าและคณุประโยชน์ของการ

สร้างหลกัประกนัความมัน่คงในชวีติและทรพัย์สินให้กบัตนเองและครอบครวั โดยใช้ระบบประกนัภัยเป็นเครือ่งมอืในการ

บรหิารความเสีย่ง อนัเป็นการส่งเสรมิให้ประชาชนมสีวสัดกิารทีค่รอบคลุมและเกดิประโยชน์ยิง่ขึน้ ซึง่มุง่ประเดน็และเป้า

หมายของการประกันภัยหลักๆ ท่ีเป็นเร่ืองใกล้ตัว ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย การ

รักษาสิทธิประโยชน์จากการประกันภัย การประกันภัยรถภาคบังคับตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

(แก้ไขเพิ่มเติม) และการประกันภัยส�าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) เป็นต้น ซึ่งได้มีการด�าเนินการดังนี้

 - การส่งเสริมความรู้และความเข้าใจด้านการประกันภัย (Insurance literacy) ผ่านการบูรณาการความร่วมมือ

กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และโครงการสร้างเครือข่ายด้านประกันภัยสู่ท้องถิ่น เช่น การจัดท�าบันทึกความร่วมมือ

กับส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กรมพัฒนาชุมชน  การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย (ททท.) กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ กรมส่งเสรมิการเกษตร กรมส่งเสรมิ

สหกรณ์ กรมคุมประพฤติ กรมพัฒนาชุมชน เป็นต้น (รูปภาพ)  

 - การจดัอบรมความรูด้้านการประกนัภยั กบัหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิ มหาวทิยาลยั

ธุรกิจธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สมาชิกเครือข่ายชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ครูผู้สอนและบุคลากรในสังกัด

ส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (กศน.) ซึง่จากผลการด�าเนนิงานข้างต้น พบว่า จ�านวน

กรมธรรม์ประกันชีวิตต่อประชากร ณ เดือนธันวาคม 2557 อยู่ที่ร้อยละ 37.77 ในขณะที่เบี้ยประกันภัยต่อประชากรเพิ่ม

ขึ้นจนถึง 10,826 บาท เกินกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้เมื่อสิ้นแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2 ที่ ก�าหนดไว้ 7,500 บาท 

จึงแสดงให้เห็นว่า แม้จะมีการใช้จ่ายด้านการประกันภัยของประชากรต่อหัวเพิ่มขึ้น แต่การเข้าถึงการประกันภัยของ

ประชากรยังมีข้อจ�ากัด 

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรประกันภัย ฉบับที่ 2
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 - โครงการยุวชนประกันภัยในสถานศึกษา เพื่อปลูกฝังความรู้ด้านการประกันภัยโดยเฉพาะการประกันชีวิตและ

ความคุ้มครอง ภายใต้พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยได้จัดกิจกรรมเป็นการประกวดการแข่งขันและมอบรางวัล

ให้กบัโรงเรยีน/สถาน ศกึษา และครอูาจารย์ทีม่ผีลงานการบรูณาการการเรยีนการสอนด้านการประกนัภัย และให้ทนุการ

ศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลงานด้านการเรียนและเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัย ดีเด่นในรูปแบบต่างๆ

ปี 2555 2556 2557 2558

จ�านวนโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวด 513 554 603 639

 - โครงการอาสาสมคัรประกนัภยัในชุมชนและท้องถิน่ภูมภิาค เพือ่สร้างบคุลากรเครอืข่ายในระดบัชุมชนทัว่ประเทศ 

ให้สามารถน�าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการอบรมด้านการประกันภัยไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นให้ม ี

ความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันภัยเพ่ิมมากขึ้น และสามารถน�าการประกันภัยไปจัดการความเส่ียงภัยของตนเองได้

อย่างเหมาะสม โดยได้จัดกิจกรรมเป็นการประกวดอาสาสมัครประกันภัยดีเด่นมาอย่างต่อเนื่อง 

ปี 2555 2556 2557 2558

จ�านวนอาสาสมัครประกันภัย (คน) 13,925 8,050 7,391 10,200

 - โครงการ Insurance Bureau System เป็นโครงการที่จัดท�าฐานข้อมูลการรับประกันภัยของธุรกิจประกันชีวิต 

โดยเกบ็ข้อมลูเป็นรายกรมธรรม์ และเกบ็ข้อมลูตามธรุกรรมทีเ่กดิขึน้ ข้อมลูทีไ่ด้สามารถน�าไปใช้เป็นสถติ ิเพือ่การปรบัปรงุ

เบี้ยประกันภัย เพื่อเป็นข้อมูลในการก�ากับและตรวจสอบธุรกิจประกันชีวิต เพื่อการให้บริการประชาชน และเพื่อเป็น

ข้อมลูส�าหรบัจดัท�ารายงานสถิตกิารรบัประกนัภยัของธรุกจิประกนัชวีติ นอกจากนีป้ระโยชน์ของการเกบ็ข้อมลูในลกัษณะ

ดังกล่าวจะช่วยลดความซ�้าซ้อนในการขอข้อมูลจากบริษัท และท�าให้ข้อมูลที่ได้มีรายละเอียดและสะดวกในการน�าไปใช้

ประโยชน์ได้มากขึ้น โดยบริษัทได้พัฒนาและทดสอบโปรแกรม (Programming & Testing) เสร็จสิ้นแล้ว อยู่ในขั้นตอน

การทดสอบด้านความปลอดภยัของระบบสารสนเทศและจดัเตรยีมระบบเพือ่การทดสอบโดยภาคธรุกจิ (Industrial Wide 

Test)

 - การปรับระบบการจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินกรณีประสบภัยจากรถ สืบเน่ืองจากนโยบายของรัฐบาล

ต้องการให้ประชาชนทีม่สีทิธใินการรกัษาพยาบาลจากกองทนุประกนัสังคม (สปส.)   กองทนุหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) และสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้โดยไม่มีความเหลื่อมล�้า  

โดยกรณีที่เป็นเหตุฉุกเฉินที่มีความจ�าเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาล อย่างเร่งด่วน รัฐบาลมีนโยบายให้ผู้ป่วยทั้ง  

3 กองทุนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลได้ทุกแห่ง โดยไม่ต้องช�าระเงินก่อนและให้หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบแต่ละกองทุนประสานการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลคืนให้สถาน พยาบาลในภายหลัง ซึ่งให้เริ่มด�าเนินการ

ประชาสัมพันธ์โครงการนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป
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 ในส่วนของการคุ้มครองดูแลผู้ประสบภัยจากรถ 

ส�านักงาน คปภ. ในฐานะท่ีมีหน้าท่ีก�ากับดูแลกองทุน 

ทดแทนผูป้ระสบภยัจงึได้พจิารณาปรบัปรงุขัน้ตอน วธิกีาร

ในการจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินจาก

กองทุนทดแทนผู ้ประสบภัย เนื่องจากเห็นว่ากองทุน

ทดแทนผู้ประสบภัยเป็นอีกกองทุนหนึ่งที่ควรเข้าร่วม

โครงการของรัฐบาล โดยได้พัฒนาระบบเบิกจ่ายค่ารักษา

พยาบาล online คอมพิวเตอร์ เรียกว่าระบบ E-Claim  

ซึ่ งระบบน้ีผู ้ประสบภัย ท่ีประสงค ์จะใช ้สิทธิตาม 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

สามารถมอบอ�านาจให้โรงพยาบาลใช้สิทธิ เบิกค่ารักษา

พยาบาลจากบริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทน 

ผู้ประสบภัยได้โดยผู้ประสบภัยไม่ต้องส�ารองค่ารักษา

พยาบาลไปก่อน นอกจากนี้ยังได้อ�านวยความสะดวก 

ในการใช้สิทธิโดยมอบหมายให้บริษัทกลางคุ้มครอง 

ผูป้ระสบภยัจากรถ จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัประกนัภยัทีจ่ดัตัง้

ขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 

2535 รบัภาระส�ารองจ่ายค่ารกัษาพยาบาลให้โรงพยาบาล

ไปก่อน จากน้ันบริษัทกลางฯจะรับภาระในการรวบรวม

เอกสารแทนผู้ประสบภัย เพื่อน�าเอกสารดังกล่าวมาเบิก

กับกองทุนฯ ต่อไป

- กองทนุส่งเสรมิการประกนัภยัพบิตัจิากเหตกุารณ์

อุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 ได้ก่อให้เกิดความเสียหาย 

ในวงกว้าง และส่งผลกระทบท�าให้อัตราเบี้ยประกันภัย 

เพิม่สูงขึ้น ท�าให้ความสามารถในการรับประกันภัยของ

บรษิทัลดลง และเมือ่วนัที ่10 มกราคม  2555 คณะรัฐมนตรี 

ได้มีมติออก “พระราชก�าหนดกองทุนส่งเสริมการประกัน

ภัยพิบัติ พ.ศ. 2555” เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงจาก

ภัยพิบัติ โดยการรับประกันภัยและท�าประกันภัยต่อ และ

ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจประกัน

วินาศภัย ในวงเงิน 50,000 ล้านบาท และประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 วัตถุประสงค์

ของกองทุนฯเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความคุ้มครองภัย

พิบัติได้อย่างพอเพียงและทั่วถึง ในอัตราเบี้ยประกันภัยที่

เหมาะสม เพือ่สร้างความมัน่ใจให้แก่นกัลงทนุต่างชาตแิละ

ผู้ประกอบการต่างๆ ยังคงด�าเนินกิจการในประเทศไทย

อย่างต่อเนื่อง มีการจัดท�ารูปแบบ “กรมธรรม์ประกันภัย

พิบัติ” ที่เข้าใจง่ายและก�าหนดวิธีการจ่ายค่าสินไหม

ทดแทนที่ชัดเจนดังนี้

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้เกียรติเป็นประธานเปิดตัว “โครงการจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินจาก
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย” ภายใต้แนวคิด “เจ็บจากรถ หมดกังวล มีคนจ่าย”  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555
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กลุ่มผู้เอาประกันภัย บ้านอยู่อาศัยSME และอุตสาหกรรม

ภัยพิบัติที่คุ้มครอง วาตภัย อุทกภัย และธรณีพิบัติภัย

ทุนประกันภัย

(Sublimit)

บ้านอยู่อาศัย: ไม่เกิน 100,000 บาท

SME : ไม่เกิน 30% ของทุนประกันภัย

อุตสาหกรรม :ไม่เกิน 30% ของทุนประกันภัย

กรณี SMEและอุตสาหกรรม สามารถเอาประกันภัยเกิน 30% ได้โดยกองทุนฯ จะ

พิจารณาเป็นกรณีๆ

ความรับผิดส่วนแรก บ้านอยู่อาศัย :ไม่มี , SME และ อุตสาหกรรม : 5% ของSublimit 

อัตราเบี้ยประกันภัย บ้านอยู่อาศัย: 0.5%, SME :1% , อุตสาหกรรม : 1.25%

ข้อมูลการรับประกันภัยพิบัติ (ตั้งแต่ 28 มีนาคม – 7 มกราคม 2556)

กลุ่มผู้เอาประกันภัย
จ�านวนกรมธรรม์

(ฉบับ)

ทนุประกนัภยัพบิตัิ

(ล้านบาท)

เบีย้ประกนัภยั

(ล้านบาท)

บ้านอยู่อาศัย 539,946 38,863 194

SME 47,476 8,244 80

อุตสาหกรรม 3,745 15,878 176

รวม 591,167 2,932,531 450

- ส�านักงาน คปภ.ส่งเสริมและสนับสนุนให้การประกันภัยรายย่อย (Micro Insurance) เติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้

ร่วมกบัภาคเอกชนในการพฒันากรมธรรม์ประกนัภยัรายย่อยเป็นผลิตภณัฑ์กลาง ในชือ่ “กรมธรรม์ประกนัภยั 200 ส�าหรบั

รายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)” หรือ “ประกันภัย200” ซึ่งเป็นการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่มีเงื่อนไข กรมธรรม์ที่

เข้าใจง่าย ไม่ซบัซ้อน ให้ความคุม้ครองการเสีย ชีวติสูญเสียมอื เท้า สูญเสียสายตา หรอืทพุพลภาพถาวรส้ินเชิงจากอบุตัเิหตุ

สูงสุด 100,000 บาท ต่อปีด้วยเบ้ีย ประกันภัย เพียงปีละ 200 บาท เสนอขายให้กับประชาชนคนไทยที่มีอายุ  

ตั้งแต่ 20 - 60 ปีบริบูรณ์โดยซื้อได้ไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์ นอกจากนี้ส�านักงาน คปภ. ได้มีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อ

ขยาย ช่องทางการจ�าหน่ายทีส่ามารถเข้าถงึได้ง่ายการปรบัเปล่ียนวธิ ีการเสนอขายโดยก�าหนดให้บรษิทัประกนัภัยสามารถ

ส่งมอบ ใบรับรองการประกันภัยแทนการออกกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อ ความสะดวกรวดเร็วและลดต้นทุนการด�าเนิน 

การการหารือกับบริษัทประกันภัยเพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์ การเรียกร้องค่าสินไหม ทดแทนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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- การจดัท�ากรมธรรม์ประกนัชวีติคุม้ครองสนิเชือ่เพือ่

ประชาชน ด้วยเหตทุี่รัฐบาลสนบัสนนุให้ผูม้รีายได้นอ้ยถงึ

ปานกลางได้มีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านที่อยู่อาศัย ดังนั้น 

การขอสนิเชือ่จากสถาบนัการเงนิและการท�าประชวีติเพือ่

เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจึงเป็นเรื่องจ�าเป็น เพื่อ

เพิม่ทางเลอืกในซือ้กรมธรรม์ประกนัชวีติแบบคุ้มครองสิน

เชื่อให้มากขึ้น ส�านักงาน คปภ. และสมาคมประกันชีวิต

ไทยได้ร่วมกันผลักดันให้มี กรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครอง

สนิเชือ่เพือ่ประชาชน โดยประชาชนทีม่คีวามต้องการกูเ้งนิ

จากธนาคารได้มีทางเลือกในซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต

คุ ้มครองสินเช่ือในช่องทางใหม่นอกจากธนาคาร คือ 

สามารถซือ้ได้โดยตรงจากบรษิทัประกนัชวีติ ซึง่กรมธรรม์

ประกันชีวิตคุ ้มครองสินเชื่อเพื่อประชาชน ต่างจาก

กรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่ออื่น ดังนี้ 1. ค่าเบี้ย

ประกันภัยจะถูกกว่ากรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่ออื่น ไม่น้อย

กว่า ร้อยละ 12.5  เนื่องจากลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่า

คอมมชิชัน่ลงได้ 2. ผู้กูส้ามารถท�ารไีฟแนนซ์ (Refinance) 

โดยไม่ต้องเวนคืนกรมธรรม์เดิมเพื่อซื้อกรมธรรม์ใหม่ 3. 

สามารถยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look) ได้

ภายใน 30 วัน หากยังไม่ได้มีการท�าสัญญาเงินกู้โดยเริ่ม

ขายกรมธรรม์ดังกล่าวในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558

 - ส�านกังาน คปภ. ได้รบัการรบัรองระบบบรหิารงาน 

คุณภาพตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 9001-2552 (ISO 

9001: 2008) จากสถาบนัมาตรฐานไอเอสโอ (Manage-

ment System Certification Institute (Thailand) : 

MASCI)  ส�าหรบัขอบข่าย “การออกใบอนญุาตเป็นตวัแทน

ประกันชีวิต ตัวแทน ประกันวินาศภัย นายหน้าประกัน

ชีวิต และนายหน้าประกันวินาศภัย” เมื่อปลายเดือน

สิงหาคม พ.ศ.2554 จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

ซึ่งส�านักงาน คปภ. ได้รับการตรวจประเมินอีกครั้ง และ 

ได้รบัการต่ออายกุารรบัรองระบบบรหิารงานคณุภาพ ISO 

9001:2008  เป็นระยะเวลา 3 ปี จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม

พ.ศ. 2560 โดยในปี 2558 ส�านักงาน คปภ. ได้ผ่านการ

ตรวจติดตามรักษา (Surveillance) ระบบบริหารงาน

คุณภาพ ISO 9001_: 2008 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 

พ.ศ. 2558

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย) ให้เกียรติเป็น
ประธานเปิดตวั กรมธรรม์“ประกนัภยัรายย่อยเพือ่ประชาชน” ณ ศนูย์ประชมุ 
แห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ตลอดจนจัดท�าฐานข้อมูลกลาง ประกันภัย 200 เพื่อ

พจิารณาผลการด�าเนนิงานของโครงการ อย่างต่อเนือ่ง ซึง่

เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ได้มีงานเปิดตัว 

กรมธรรม์“ประกันภัยรายย่อยเพื่อประชาชน” ณ ศูนย์

ประชมุ แห่งชาตสิริกิติิ ์โดยมรีฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวง

การคลัง (นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย) ให้เกียรติเป็นประธาน

เปิดงานในงา
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 มาตรการหลักที่ 2 : การเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบประกันภัย

 การด�าเนนิงานทีส่�าคญัตามแผนพฒันาการประกนัภยัในการเสรมิสร้างเสถยีรภาพในระบบประกนัภยั ประกอบด้วย

การก�ากับเงินกองทุนตามความเสี่ยง โดยได้ออกอนุบัญญัติตามกฎหมายแม่บทที่มีผลบังคับใช้เมื่อปี พ.ศ. 2551 ก�าหนด

ให้บริษัทประกันภัยด�ารงเงินกองทุนตามความเสี่ยงของบริษัทตั้งแต่เดือนกันยายน  พ.ศ. 2554  โดยก�าหนดอัตราส่วน

ความเพียงพอของเงินกองทุน (Solvency CAR) ไปเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554  

ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 อยู่ที่ร้อยละ 125 และระยะถัดมาบริษัทต้องด�ารงค่า CAR ในอัตราร้อยละ 140 มีผลตั้งแต่

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

 ความร่วมมือด้านการประกันภัยในภูมิภาคอาเซียน ส�านักงาน คปภ. ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจ�าปี 

นายทะเบียนประกันภัยอาเซียน ครั้งที่ 15 (The 15th ASEAN Insurance Regulators’ Meeting: The 15th AIRM) 

ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรม Shangri-la กรุงเทพฯ  ซ่ึงเป็นการประชุมร่วมกันระหว่าง 

นายทะเบียนประกันภัยของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ เพื่อเป็นเวทีในการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยว

กับการส่งเสริมและพัฒนาการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยของภูมิภาค และปัญหาที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัย 

ในประเทศอาเซียน ตลอดจนการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ก�ากับ ดูแลธุรกิจประกันภัยของอาเซียนและองค์กร 

ด้านประกันภัยของอาเซียน การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุม ทั้งหมด 67 ท่าน จาก 8 ประเทศ และ 2 หน่วย

งาน ได้แก่ ประเทศบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม ส�า นักเลขาธิการอาเซียน 

(ASEAN Secretariat) และสถาบันฝึกอบรมและวิจัยแห่งอาเซียน (ASEAN Insurance Training and Research  

Institute: AITRI) การประชุมฯ  ในครัง้นี ้ ได้มกีารหารอืในเรือ่งต่างๆ อาท ิผลการประชมุรฐัมนตรคีลงัอาเซยีน ครัง้ที ่16  

ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประกนัภยั โดยเฉพาะอย่างยิง่เรือ่งการจดัท�าการประกนัความเสีย่งจากมหนัตภยั (Catastrophe 

risk insurance) รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมธุรกิจประกันภัยในอาเซียน ภาวะเศรษฐกิจโลก 

แนวโน้มและการพัฒนาธุรกิจประกันภัย 

พธิเีปิดตวักรมธรรม์ประกนัภยัพบิตัอิย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคดิ “มัน่ใจประกนัภยั ผสานใจเพือ่ชาต”ิ เมือ่วนัที ่28 มนีาคม 2555 ณ ตกึ สนัตไิมตร ีท�าเนยีบรฐับาล
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ตลอดจนมาตรการการด�าเนนิการด้านต่างๆ  ของประเทศ

สมาชิกฯ เพื่อเพิ่มสัดส่วนเบ้ีย ประกันภัยต่อผลิตภัณฑ ์

มวลรวมของประเทศ และกรอบการก�ากับดูแลด้านเงิน

กองทุนและความม่ันคงทางการเงินของ ประเทศสมาชิก

อาเซียน (Capital and Solvency Regimes in ASEAN) 

อีกท้ัง ได้มีการหารือถึงแนวทางในการพัฒนา การก�ากับ 

ดูแลฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

เลขาธกิาร คปภ. และ Mr. Seok-Dong Kim, Chair-

man of FSC ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ 

(Memorandum of Understanding: MoU)  ระหว่างกนั 

เมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรม Inter 

Continental กรุงเทพฯ  ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานก�ากับ

ดแูลธรุกจิประกนัภยัของไทยและเกาหลใีต้ หน่วยงานอืน่ที ่

เกี่ยวข้องจาก สาธารณรัฐเกาหลี และจากภาคประกันภัย 

ของไทยร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามในบันทึกความ 

เข้าใจฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ

ด้านการก�ากับดูแลธุรกิจ ประกันภัย ในการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การให้ความช่วยเหลือทาง

วิชาการด้านต่างๆ รวมถึงการพัฒนา บุคลากรประกันภัย

ร่วมกัน

 การจัดท�าบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of 

Understanding : MOU) ระหว่างส�านักงาน คปภ. และ 

China Insurance Regulatory 

Commission (CIRC) ในเรื่อง

เกีย่วกบั การส่งเสรมิความร่วมมอื

ในการพัฒนาศักยภาพการก�ากับ

ดูแล ธุรกิจประกันภัย ซึ่งได้มีการ

ลงนามบันทึกความเข ้าใจใน

ระหว่าง การประชุม Asian  

Forum of Insurance Regula-

tors (AFIR) ระหว่างวันที่ 17-18 

กรกฎาคม 2557 ณ กรุงปักกิ่ง 

สาธารณรัฐ ประชาชนจีน

 ส�านกังาน คปภ. ภาคธรุกจิ

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มี

การศึกษาสภาพแวดล้อม และ

ศักยภาพของธุรกิจประกันภัย

ไทย รวมถึงขีดความสามารถในการแข่งขันเมื่อเปรียบ

เทียบกับ 51 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน และได้หารือ 

ร่วมกันในการก�าหนด แนวทางการพัฒนาศักยภาพและ 

ขีดความสามารถของธุรกิจ เพื่อรองรับการเปิดเสรีตาม

กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมาตรการเตรียม

ความพร้อมบริษัทประกันภัยที่สนองตอบ ทุกภาคส่วน  

โดยให้ความส�าคัญใน 3 ด้าน ดังนี้

1) การเตรียมความพร้อมให้บริษัทประกันภัยไทย  

มีความมั่นคง มีศักยภาพในการขยายตัวพร้อมรองรับ 

ความต้องการผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เพิ่มขึ้น 

2) การสร้างสภาพการแข่งขันที่ดี  เอื้อให้เกิด  

การเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.) เป็นเจ้าภาพจดัการประชมุประจ�า
ปีนายทะเบียนประกันภัยอาเซียน ครั้งที่ 15 (The 15th ASEAN Insurance Regulators’ Meeting: The 15th 
AIRM) ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ โดยมี    นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด



ครบรอบ 9 ปี ส�ำนักงำน คปภ. 039

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยจาก

รถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 

2535 จากเดิมก�าหนดความคุ้มครองค่าเสียหายเบ้ืองต้น

ไว้ 15,000 บาทต่อคน ปรับเพิ่มเป็น 30,000 บาทต่อคน 

เมื่อรวมกับความเสียหายต่อชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร 

หรอืสญูเสยีอวยัวะทีไ่ด้รบัค่าสนิไหมทดแทน 35,000 บาท

ต่อคน  รวมแล้วจะมีวงเงินความคุ้มครองค่าเสียหาย 

เบื้องต้นสูงสุดคนละไม่เกิน 65,000 บาท โดยไม่มีการ 

ปรับเพิ่มเบี้ยประกันภัย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ

ไปเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่

วันที่ 25 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งจ�านวนเงินความ

คุ้มครองที่ปรับเพิ่มขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

ผูป้ระสบภยัจากรถ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณทีีป่ระสบภยั 

จากรถที่ไม่ท�าประกันภัย หรือถูกชนแล้วหนี ผู้ประสบภัย

จะได้รับความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน

ทดแทนผู้ประสบภัย    

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัย ส�านักงาน 

คปภ. ได้จดัแบ่งระดบัเรือ่งร้องเรยีนออกเป็น 4 ระดบั ตาม

ความซับซ้อนของเรื่อง เพื่อเร่งรัดการ ด�าเนินการและ

จัดการไกล่เกลี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้ 

1) เรือ่งร้องเรยีนไม่ยุง่ยาก  ด�าเนนิการโดยทางด่วน

ประกันภัยภายใน 3 ชั่วโมง 

2) เรื่องร้องเรียนที่มีปัญหาข้อกฎหมาย /เงื่อนไข

กรมธรรม์ด�าเนินการภายใน 10 วัน 

3) เรื่องร้องเรียนที่มีปัญหาข้อเท็จจริง ด�าเนินการ

แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

4) เรื่องร้องเรียนยุ่งยาก ซับซ้อน เช่น มหันตภัย  

และมีปัญหาทางการเมือง จะด�าเนินการเป็นทีมและ 

ระดมความคิดเห็น

การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพสายด่วนประกันภัย 

1186 ส�านักงาน คปภ. ได ้ด�าเนินการพัฒนาเพิ่ม

ประสิทธิภาพสายด่วนประกันภัย ผ่านระบบบริการตอบ

รับอัตโนมัติ Intelligent Network (In) และระบบฝาก

ข้อความเสียง (I-box) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของ 

การประกันภัย ให้ประชาชน บริษัทประกันภัย และ 

หน่วยงานต่างๆ สามารถใช้บริการขอรับค�า ปรึกษา  

ค�าแนะน�า ตอบปัญหา และข้อหารอืเกีย่วกบัการประกนัภยั 

ในวนัและเวลาราชการ ตัง้แต่เวลา 08.00 – 16.30 น. (ไม่มี

 3) การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่อือ้ต่อการ เตบิโต

และขยายธรุกจิประกนัภยัอย่างยัง่ยนื แนวทางการพฒันา

ธุรกิจประกันภัยเพื่อรองรับการ เปิดเสรีตามกรอบ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Road Map) ประกอบ

ด้วย มาตรการเชิงรับ มาตรการเชิงรุก และกลยุทธ์ 

สนับสนุน ดังนี้  

 • มาตรการเชงิรบั ประกอบด้วย การเพิม่ศกัยภาพ

ผู้เล่นในประเทศ ผ่านการเพิ่มระดับเงินกองทุนขั้นต�่า  

การเพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ และการยกระดับธรรมา 

ภิบาลและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัทประกันภัย 

และการสร้างสภาพการแข่งขันท่ีเอื้อต่อการเติบโต ผ่าน

การลดการก�ากับดูแลอัตราเบ้ียประกันภัย และค่า 

บ�าเหน็จ และให้ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันภัย

แบบต่างตอบแทน 

 • มาตรการเชิงรุก ประกอบด้วยการพัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐานทีจ่�าเป็นและเอือ้ต่อการขยายธรุกจิ  โดย

การส่งเสริมการขยายธุรกิจประกันภัยไทยไปในภูมิภาค

อาเซียน และการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

ในภูมิภาคอาเซียน 

 • กลยุทธ์สนับสนุน ประกอบด้วย การพัฒนา

องค์กรการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เป็นมาตรฐาน

สากล สร้างเสริมขีดความสามารถในการก�ากับดูแลธุรกิจ

และความรู้ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรของหน่วยงาน

ก�ากับ เชื่อมโยงข้อมูลด้านการประกันภัย การสร้างเสริม

ความรู้ความเข้าใจ และการเข้าถึงระบบประกันภัยของ

ประชาชน

 มาตรการหลักท่ี 3 : การเพ่ิมมาตรฐานการให้

บริการและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน 

ด้านการประกันภัย

การด�าเนนิงานทีส่�าคญัตามแผนพฒันาการประกนัภัย 

ในการเพิ่มมาตรฐานการให้บริการ และการคุ้มครองสิทธิ

ประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย  ส�านักงาน 

คปภ. ได้เห็นถึงความจ�าเป็นในการเพิ่ม ค่ารักษาพยาบาล

ของค่าเสียหายเบื้องต้นตามประกันภัยรถภาคบังคับ 

(พ.ร.บ.) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและ 

ค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน จึงได้ยื่นเสนอ

กระทรวงการคลังในการปรับเพิ่มความคุ้มครองส�าหรับ 
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การหยุดพักกลางวัน) รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ส�าคัญ  

เช่น วันสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น

 การพฒันาระบบงานระงบัข้อพพิาทด้านประกนัภยั

ในพื้นที่ภาคเหนือ 18 จังหวัด ส�านักงาน คปภ. ได้มีการ

ขยายและพัฒนาระบบงานการระงับข้อพิพาทด้วยวิธี

อนุญาโตตุลาการ โดยได้มีการเปิดส�านักงานที่ท�าการ

อนุญาโตตุลาการในภูมิภาค ท่ีส�านักงาน คปภ.จังหวัด

เชียงใหม่ เมื่อปี 2546 ครอบคลุมการให้ บริการในพื้นที่

ภาคเหนือ 18 จังหวัด เพื่อให้ประชาชนผู้เอาประกันภัย

หรอืผูเ้กีย่วข้องสามารถเลอืกใช้บรกิารการระงบัข้อพพิาท

ด้วยอนุญาโตตุลาการของส�านักงาน คปภ. ได้อย่างทั่วถึง 

และเพือ่เป็นการพฒันาระบบการระงบัข้อพพิาท ดงักล่าว 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดให้มีการประชุม 

เชิงปฏิบัติการร่วมกับส�านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่  

ขึ้นเม่ือวันท่ี 13-14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ ที่ท�าการ

อนญุาโตตลุาการภาคเหนอื ส�านกังาน คปภ.ภาค  1 ศาลา

กลางจังหวัด เชียงใหม่ และส�านักงาน คปภ. ภาค 12 

จังหวัดสงขลา โดยมีเขตอ�านาจรองรับการให้บริการ

ครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 

2559     

  นายทะเบียนได้ออกประกาศเรื่อง ให้บริษัท

รายงานการรบัประกนัภยัรถตามพระราชบญัญตัคิุม้ครอง

ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ลงวันที่1 เมษายน พ.ศ. 

2556 ก�าหนดให้บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยรถ 

ตาม พ.ร.บ.คุ ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

รายงานข้อมูลการรับประกันภัยต่อส�านักงาน คปภ.  

ทันทีที่บริษัทประกันภัยได้ตกลงท�าสัญญาประกันภัย 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อสามารถรับทราบข้อมูลการประกันภัย

อย่างรวดเร็วรองรับการให้บริการเบิกจ่ายค่ารักษา

พยาบาลในระบบ E-Claim นอกจากนั้นข้อมูลยังมี

ประโยชน์ ต่อหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเช่น กรมการ

ขนส่งทางบก ใช้ส�าหรบัตรวจสอบการประกนัภยัรถส�าหรบั

การเสียภาษีประจ�าปีเป็นต้น ในการนี้เพื่อให้สามารถ

รายงานข้อมลูฯ   บรษิทัประกนัภยัจงึต้องมกีารปรบัเปลีย่น

ระบบการจ�าหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยรถภาคบังคับให้ 

มีการซ้ือขายผ่านระบบออนไลน์ด้วยเพ่ือเป็นการอ�านวย

ความสะดวกแก่ประชาชน รวมถึงเป็นการลดขั้นตอน 

การเบิกจ่ายเงิน 

 ส�านกังาน คปภ. ได้ ร่วมกบัภาคธรุกจิ ในการพฒันา

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ชื่อ ระบบสินไหมอัตโนมัติ 

(e-Claim) เป็นเครือ่งมอืเพือ่ใช้ในการบรหิารจดัการอย่าง

เป็นระบบและมีมาตรฐาน ให้โรงพยาบาล เรียกเก็บค่า 

รกัษาพยาบาลตรงจากบรษิทัประกนัภยัได้โดย ประชาชน 

ทีป่ระสบภยัจากรถไม่ต้องส�ารองค่ารกัษาพยาบาลไปก่อน 

เพือ่ใช้ร่วมกนัระหว่างโรงพยาบาลกบับรษิทัประกนัภยั  ซึง่

ปัจจุบันมีโรงพยาบาล  ทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยสรุปได้

ดังนี้ เข้าใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติจ�านวน 1,917 แห่ง  

ทั่วประเทศ และบริษัทประกันภัยเข้าร่วม 45 บริษัท ซึ่ง

ส�านักงาน คปภ. ได้ผลักดันให้บริษัทประกันภัยใช้ระบบ

สินไหมอัตโนมัติ และ ได้ด�าเนินการปรับปรุงและพัฒนา

ระบบงานสารสนเทศให้มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับ

กระบวนการท�างานทีต้่องการปรบัใช้มาตรฐานกลางข้อมลู 

และการเชือ่มโยงข้อมลูระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่

ให้การคุ ้มครองสิทธิประโยชน์ของ ประชาชนมีความ

ครอบคลุมทั้งระบบ

  ส�านักงาน คปภ. ได้ปรับปรุงระบบการจ่ายค่า

รักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินกรณีประสบภัยจากรถ ผ่าน

ระบบ E-claim เพือ่ให้สถานพยาบาลสามารถให้การรกัษา

ผู้ประสบภัยจากรถได้โดยไม่ต้องวิตกกังวลว่าจะมีผู้รับ 

ผิดชอบ ค่ารักษาพยาบาลหรือไม่ ประชาชนผู้ประสบเหตุ

สามารถน�าผู ้ประสบภัยจากรถไปส่งสถานพยาบาลก็ 

ไม่ต้องกังวลว่า จะต้องตกเป็นผู ้รับผิดชอบค่ารักษา

พยาบาล โดยระบบ Online E-claim เชื่อมต่อข้อมูลจาก

สถานพยาบาลตรงไปที่บริษัทประกันภัย โดยสถาน

พยาบาลจะได้รับค่ารักษาพยาบาลภายใน 7 วัน ลดขั้น

ตอนที่เคยเป็นอุปสรรค อาทิ ใบแจ้งความการเกิดเหตุ ได้

รับการบูรณาการให้แพทย์ผู้ให้การรักษายืนยัน และให้

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด เข้ารับ

หน้าที่ประสานงานการแจ้งความแทน กระบวนการนี้ 

เป็นการเสริมสร้างสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่

ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้รถใช้ถนนโดยไม่ต้องมี

การส�ารองค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลไปก่อน



ครบรอบ 9 ปี ส�ำนักงำน คปภ. 041

 มาตรการหลักที่ ๔ : การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย

 การพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย เพื่อเป็นข้อมูลในการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย อีกทั้งเพื่อ 

ยกระดับการด�าเนินกิจการของอุตสาหกรรมประกันภัย เพิ่มศักยภาพของบริษัทประกันภัยในการแข่งขันใน 

ระดับสากล และเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลประกันภัยที่ถูกต้องอย่างเท่าเทียมกัน ในระยะแรกได้มีการจัดตั้ง

คณะท�างานฯ ร่วมกับภาคเอกชนในการก�าหนดโครงสร้างข้อมูลเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย รวมถึง 

การจดัตัง้สถาบนัวทิยาการประกันภยัระดบัสูง เพือ่เป็นศนูย์กลางการพฒันาความรู ้ จรยิธรรม เพิม่ทกัษะด้านการประกนัภยั

ระดับสูงให้แก่บุคลากรประกันภัยทุกระดับ และส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย

 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau System) ด�าเนินการศึกษาและจัดท�า 

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย (Insurance Bureau System) เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้าน 

การประกนัภยั สนบัสนนุการก�ากบัดแูลและส่งเสรมิธรุกจิประกนัภยั ด้านการด�าเนนิงาน ของบรษิทัประกนัภยั พฤตกิรรม

ทางการตลาดในการรบัประกันภยัและการจดัการด้านสนิไหมทดแทน การประมาณการเงนิส�ารองประกนัภยั การบรหิาร 

ความเสี่ยง และการก�าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยตามความเส่ียงเพื่อรองรับการผ่อนคลายการก�ากับอัตราเบ้ียประกันภัย

ในอนาคต อีกทั้งยังสามารถยกระดับการด�าเนินกิจการของอุตสาหกรรมประกันภัย ให้มีความมั่นคง มีการบริหารงานที่ดี 

ตลอดจนเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนและภาคอุตสาหกรรมโดยรวมที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ โดยได้มีการจัดตั้ง

คณะท�างานร่วมกับภาคเอกชน ท้ังคณะท�างานศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลทางด้านประกันชีวิต และ 

คณะท�างานศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลทางด้านประกันวินาศภัย เพื่อร่วมกันก�าหนดแนวทางการบริหาร

จัดการข้อมูล ซ่ึงจะท�าให้การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และ

ค�านึงประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจประกันภัย ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการรับฟัง ความคิดเห็น 

(Hearing) จากบริษัทประกันภัยทุกบริษัทผ่านคณะท�า งานดังกล่าว ซึ่งในอนาคตบริษัทประกันภัยและ ประชาชน 

สามารถเข้าถึงข้อมูลประกันภัยที่มีประโยชน์ถูกต้อง และเหมาะสม เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและความเป็นธรรมใน

อุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อเป็นการสนับสนุนการเปิดเสรีด้านการประกันภัย ซึ่งรองรับการเปิดเสรีประชาคม  

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) โดยได้มีการหารือร่วมกันระหว่างส�านักงาน คปภ. บริษัท 

TID และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลการประกันวินาศภัย เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

และรวบรวมรายงานที่ต้องการ



แผนพฒันาการประกนัภยั  ถอืเป็นแผนแม่บทด้านการประกนัภยัทีใ่ช้เป็นกรอบทศิทางในการพฒันาธรุกจิ 

ประกันภัยไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมา ถือเป็น

บริษัทการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ (New Normal) ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของระบบ

การเงินโลกที่มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศไทยได้รับผลกระทบจาก

ความผันผวนจากระบบเศรษฐกิจโลกได้ง่ายและมีความรุนแรงมากขึ้น ท�าให้เศรษฐกิจไทยมีอัตราการเติบโต 

ที่ต�่าลงและเติบโตช้ากว่าในอดีตท่ีผ่านมา ยังมีปัจจัยการเปล่ียนแปลงอื่นที่มีความส�าคัญที่ต้องค�านึงถึง อาทิ 

การเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากรของไทยทัง้การขาดแคลนแรงงาน   และการเข้าสูส่งัคมวยัชราของประชากร

ไทย ท่ีถือเป็นข้อจ�ากัดส�าคัญต่อการขยายตัวของผลผลิตภายในประเทศท�าให้ประชากรก�าลังแรงงาน 

เติบโตช้าลงเรื่อยๆ จึงส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชากรและภาครัฐในการดูแลผู ้สูงอายุ  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติร้ายแรงในทุกภูมิภาคทั่วโลก ก่อให้เกิดความเสีย

หายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกระดับ รวมถึงเป็นการเร่งแรงกดดันด้านการขาดแคลนอาหารและ

พลังงาน นอกจากนี้ ยังมีแรงผลักดันจากการเข้าสู่การเปิดเสรีสาขาประกันภัยตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน (ASEAN Economic Community : AEC) การพฒันาของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ที่รวดเร็ว ท�าให้ช่วงระยะเวลาต่อไปข้างหน้า ธุรกิจประกันภัยไทยจึงต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งจากคู่แข่งหน้าใหม่ๆ จากภายในและภายนอกประเทศ 

ยุคแห่งการเติบโต
อย่างยั่งยืน... และมีเสถียรภาพ
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แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559 – 2563)

ส�านักงาน คปภ. ได้ตระหนักถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงได้ศึกษารวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ท่ี 

เกี่ยวข้อง อาทิ ผลการศึกษาสภาพแวดล้อม ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจประกันภัยไทย  

ทิศทางการด�าเนินงานของสมาคมประกันวินาศภัยไทยและสมาคมประกันชีวิตไทยในการสร้างศักยภาพและขีดความ

สามารถในการแข่งขันของธุรกิจประกันภัย รวมถึงการเปิดเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนั้น ยังได้

วิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ทิศทางการพัฒนาตลาด

เงินและตลาดทุน รวมถึงความคาดหวังจากภาครัฐและภาคเอกชนต่อระบบประกันภัย โดยน�ามาประมวลร่วมกับผลการ

ด�าเนินงานตามแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 3 ประกอบในการจัดท�าแผนพัฒนาการประกันภัย  

ฉบับท่ี 3 เพื่อก�าหนดแนวทางในการพัฒนาระบบประกันภัยไทยให้มีความเหมาะสม และรองรับให้ธุรกิจประกันภัย 

สามารถเตรียมตัวให้พร้อมกับความท้าทายในอนาคตได้        

 แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3  เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยที่มุ่งเน้นให้ ระบบประกันภัย

ไทยเติบโตอย่างย่ังยืนและได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน (GROWTH & CREDIBILITY)  โดยเป้าหมายของ 

คาดหวังให้มีคุณลักษณะ ดังนี้

 • ระบบประกันภัยมีความมั่นคง และด�าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ประชาชนมีความรู้ และตระหนักถึงความส�าคัญของการประกันภัย

 • สภาพแวดล้อมในระบบประกันภัยเอื้อต่อการแข่งขัน

 ๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบประกันภัย

 เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายตามทีก่�าหนด   จงึได้ก�าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาระบบประกนัภยั   ออกเป็น  4 ยทุธศาสตร์

หลัก โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีมาตรการส�าคัญที่จะด�าเนินการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย

เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีความมั่นคง เข้มแข็งทางการเงิน มีการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ และเป็นที่เชื่อมั่น 

ไว้วางใจของประชาชน โดยด�าเนินการผ่านกลยุทธ์ที่ส�าคัญ 3 ประการ ดังนี้

• ระบบประกันภัยมีความมั่นคง และด�าเนิน

 ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

• ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงความส�าคัญ 

 ของการประกันภัย

• สภาพแวดล้อมในระบบประกันภัยเอื้อต่อ

 การแข่งขัน

เป้าหมายของแผนพัฒนาการประกันภัยแนวทางการพัฒนา

การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย

การเสริมสร้างความรู้และการเข้าถึงการประกันภัย

การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขัน

การเสรมิสร้างโครงสร้างพืน้ฐานด้านการประกนัภยั
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2. ยกระดับมาตรฐานการด�าเนินธุรกิจประกันภัย 

เพือ่ให้บรษิทัประกนัภยัมรีะบบการบรหิารจดัการทีด่ ีและ

ให้บริการที่มีคุณภาพ รวมถึงกรรมการ ผู้จัดการ หรือ 

ผู้มีอ�านาจในการจัดการของบริษัทประกันภัย มีความรู้

ความสามารถเหมาะสมต่อหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

2.1 ยกระดบัการบรหิารจดัการความเสีย่งของบรษัิท

ประกันภัย เพื่อส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยบริหารความ

เส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงมีการก�าหนดแผน

ธุรกิจที่ค�านึงถึงความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 

2.2 ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานในกิจกรรม

หลักของธุรกิจประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันภัยมี

มาตรฐานการปฏิบตังิานทีจ่�าเป็นและสามารถด�าเนนิธรุกจิ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 ก�าหนดคณุสมบตัแิละความสามารถทีเ่หมาะสม

ของผู้มีอ�านาจในการจัดการ (Significant Person) เพื่อ

ให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอ�านาจในการ

จัดการบริษัท มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมและมี

ความซื่อสัตย์ต่อภารกิจ 

2.4 ยกระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลในการ

ด�าเนินธุรกิจ โดยผลักดันให้บริษัทประกันภัยเปิดเผย

สารสนเทศที่ครอบคลุมเพียงพอในเวลาที่เหมาะสม 

3. ยกระดบัพฤตกิรรมทางตลาดของระบบประกนัภยั 

เพื่อให้ระบบประกันภัยมีการด�าเนินการและให้บริการ

ประชาชนด้วยความเป็นธรรมและประชาชนมีความ 

เชื่อมั่น โดยด�าเนินการ ดังนี้

 3.1 พฒันาการก�ากบัช่องทางการจ�าหน่าย  โดยพฒันา

แนวทางการก�ากับและตรวจสอบคนกลางประกันภัย 

และส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทประกันภัยมีระบบ 

ในการควบคุมคุณภาพการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย

 3.2 ยกระดบัมาตรฐานระบบการจดัการสนิไหม และ

การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านการประกันภัยที่เป็นธรรม  

มีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกัน โดยการพัฒนา

มาตรฐานของระบบงานและบคุลากรในการจดัการสนิไหม 

และเรื่องร้องเรียน พร้อมผลักดันให้ภาคธุรกิจมีการน�า 

ระบบไปใช้อย่างสมบูรณ์  ผ่านการออกแนวปฏิบัติหรือ 

ประกาศฯ   พร้อมทัง้ก�าหนดระยะเวลาให้บรษิทัเตรยีการ 

และทดสอบระบบอย่างค่อยเป็นค่อยไป

1. เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อให้

บริษัทประกันภัยมีความมั่นคงเข้มแข็งทางการเงินและ 

มีขีดความสามารถในการรับประกันภัยตลอดจนเพื่อ

รองรบัความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต โดยด�าเนนิการ 

ดังนี้ 

 1.1 ยกระดับมาตรฐานเงินกองทุน เพื่อให้ธุรกิจ

ประกันภัยมีความม่ันคงทางการเงิน และมีแนวทางการ

ก�ากบัเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยการพฒันากรอบการ

ก�ากับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ระยะที่ 2 (RBC2) 

เพ่ือเตรยีมการยกระดบัเข้าสูค่วามเพยีงพอของเงนิกองทนุ

ที่ต้องด�ารงตามกฎหมายให้อยู่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 99.5 

ก�าหนดให้บริษัทมีกระบวนการประเมินความเส่ียง 

ภายในของบริษัท (Own Risk and Solvency Assess-

ment)  รวมทั้งศึกษาแนวทางการแยกเงินกองทุนในส่วน

ของผู้เอาประกันภัย (Insurance fund) และเงินกองทุน

ในส่วนของผูถ้อืหุน้ (Shareholders’ fund) เพือ่เป็นข้อมลู

ประกอบการก�าหนดนโยบายของผูบ้รหิารในการปรบัปรงุ

โครงสร้างการก�ากับดูแล

1.2 ผ่อนคลายข้อจ�ากัดในสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ  

เพือ่เปิดโอกาสให้ธรุกจิประกนัภยั มช่ีองทางการระดมทนุ

ทีห่ลากหลาย และมกีารถ่ายโอนระบบงาน ความเชีย่วชาญ

จากต่างประเทศ (Knowledge Transfer) โดยการศกึษา

แนวทางการยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมประกันภัย 

และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์ 

การเพิม่สดัส่วนผูถื้อหุน้ต่างชาตขิองบรษิทัประกนัภยั และ

ผลักดันการแก้ไขกฎหมายแม่บทเพื่อเป็นการเปิดโอกาส

ให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเพิ่มสัดส่วนลงทุนในธุรกิจ

ประกันภัยไทย

1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุน เพื่อ

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของบริษัท

ประกันภัย โดยการทบทวนกฎเกณฑ์ ระเบียบให้มีความ

กระชับและทันสมัย  เพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

ของบริษัทประกันภัย โดยส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยใช้

ทรัพยากรและความเช่ียวชาญท่ีมีอยู่ และเปิดโอกาสให้

สามารถใช้บริการจากบุคคลภายนอกในระบบที่จ�าเป็น 

ได้ (Outsource) รวมถึงการน�าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนา

ประสทิธภิาพและรปูแบบการด�าเนนิงานของธรุกจิประกนัภยั 

เพื่อมุ่งไปสู่การเป็น Digital Business 
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2.2 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประกันภัยส�าหรับรายย่อย 

เพื่อให้ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศได้เข้าถึงการ 

ประกันภัย สามารถใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือใน 

การสร้างหลักประกันความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สิน 

ด้วยตนเอง และยังเป็นการแบ่งเบาภาระของภาครัฐใน 

การเยียวยาประชาชน  โดยผลักดันให้บริษัทประกันภัย

พฒันาและเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกนัภัยส�าหรบัรายย่อย

ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และช่องทางการจ�าหน่ายต่างๆ ที่

สามารถตอบสนองการด�าเนินชีวิตของประชาชนผู ้ม ี

รายได้น้อยรวมถึงผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการให้มีปริมาณ 

เพิ่มมากยิ่งขึ้น  อาทิเช่น พัฒนากรมธรรม์ประกันอัคคีภัย

บ้านอยู่อาศัย (ไมโครอินชัวรันส์) ซึ่งให้ความคุ้มครองภัย

ธรรมชาติ กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี (ด�าเนินการต่อ

เนือ่ง)  และการพฒันากรมธรรม์ประกนัภยัส�าหรบัรายย่อย

แบบอื่นๆ 

 3. ขยายช่องทางการเข้าถึงการประกันภัยของ

ประชาชน เพือ่ให้ประชาชนสามารถเข้าถงึการประกนัภยั

ได้เพิ่มขึ้น  โดยด�าเนินการดังนี้

3.1 พัฒนาช่องทางการเข้าถึงการประกันภัยผ่าน 

ส่ืออเิล็กทรอนกิส์ โดยการพฒันากระบวนการขายประกนั

ภัยผ ่านส่ืออิ เ ล็กทรอนิกส ์ การก�าหนดหลักเกณฑ์  

มาตรฐานของกระบวนการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความเช่ือม่ันในการ 

ใช้บริการด้านการประกันภัยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

3.2 ส่งเสรมิการเข้าถงึการประกนัภยัส�าหรบัรายย่อย 

โดยพฒันาและสร้างช่องทางการจ�าหน่ายทีส่ามารถเข้าถงึ

ประชาชนในท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ สะดวก และ

สอดคล้องกับการด�าเนินชีวิต อาทิ การขายผลิตภัณฑ์

ยทุธศาสตร์ที ่2 : การเสรมิสร้างความรูแ้ละการเข้า

ถึงการประกันภัย

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ และเข้าใจสิทธิ สามารถ

เข้าถึงการประกันภัย และเลือกใช้เป็นเครื่องมือในการ

บริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยด�าเนินการผ่าน

กลยุทธ์ที่ส�าคัญ 3 ประการ ดังนี้

  1. เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจด้านการประกนัภยั 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง

ความส�าคัญของการประกันภัย และใช้ประกันภัยเป็น

เครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งให้กบัชวีติและทรพัย์สิน 

ผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 

และภาคเอกชนในการเสรมิสร้างความรูด้้านการประกนัภัย 

เพื่อผลักดันการให ้ความรู ้ด ้านการประกันภัยและ 

การถ่ายทอดความรู ้ไปยังสาธารณชน โดยการพัฒนา 

เครื่องมือ รูปแบบ วิธีการ และสื่อประชาสัมพันธ์ในการ 

ให้ความรู้ด้านการประกันภัยท่ีเหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม 

เป้าหมาย 

 2. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้

สอดคล้องกับความต้องการและความเสี่ยง 

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีความหลากหลาย 

สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงและความต้องการของ

ประชาชนที่ทันต่อสถานการณ์ โดยด�าเนินการ

 2.1 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่รองรับสังคม 

ผูส้งูอาย ุ เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากร 

ไปสู่สังคมผู้สูงอายุ และให้ประชาชนมีหลักประกันความ

มั่นคงของรายได้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในอนาคตเมื่อเกษียณ

อายุการท�างาน และผลักดันให้ภาครัฐสนับสนุนให้ม ี

การออกหลักทรัพย์/พันธบัตรท่ีมีระยะเวลาลงทุนระยะ

ยาว เพือ่ให้บรษิทัประกันภยัมแีหล่งในการลงทนุระยะยาว

ที่มีความสอดคล้องกับภาระผูกพันของบริษัทต้องจ่าย 

ให้กับผู ้เอาประกันภัย รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ โดยการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา

ระบบประกันสุขภาพ เพื่อก�าหนดแนวทางและด�าเนิน 

การพัฒนาระบบประกันสุขภาพที่มีประสิทธิภาพส�าหรับ

ประเทศไทย และเหมาะสมกบัความต้องการของประชาชน 

รองรับสังคมผู้สูงอายุ
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3. ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดประกันภัยในภูมิภาค

อาเซียน เพื่อให้ธุรกิจประกันภัยไทยมีบทบาทต่อการ 

รวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีความพร้อม

สามารถรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ และ

เป็นศูนย์กลางการประกันภัยที่ส�าคัญในภูมิภาคอาเซียน

โดยด�าเนินการ ดังนี้

3.1 ส่งเสริมการขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 

ผ่านการศึกษากฎหมาย ระเบียบ กระบวนการข้ันตอน 

ในการเข้าสู่ตลาดประกันภัยของประเทศกลุ่มเป้าหมาย 

และทบทวน และปรับปรุงหลักเกณฑ์ เพื่อส่งเสริมให้ 

ผูป้ระกอบการทีม่ศีกัยภาพสามารถขยายธรุกจิได้ในระดบั

ภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง 

ด้านการประกันภัยใน CLMV

3.2 ส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการประกันภัย

ในกลุ่ม CLMV โดยการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้

ด้านการตรวจสอบบรษิทัประกนัภัยในประเทศสาธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพ

พม่าและแลกเปลี่ยนความร ่วมมือด ้านการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย การจัดท�าตารางมรณะ การจัดตั้ง

สมาคมประกันภัยในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว เพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัย พร้อมทั้ง

สนับสนุนการจัดอบรมความรู้ด้านการประกันภัย ให้กับ

หน่วยงานก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในกลุ ่มประเทศ 

CLMV 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการประกันภัย

เพื่อให้ระบบประกันภัยมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อ

การพัฒนาธุรกิจประกันภัย โดยผ่านกลยุทธ์ที่ส�าคัญ 4 

ประการ ดังนี้

1. พัฒนาและยกระดับบุคลากรประกันภัยให  ้

เป็นมืออาชีพ เพื่อให้ระบบประกันภัยมีบุคลากรที่มี

คุณภาพอย่างเพียงพอในการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัย 

โดยด�าเนินการ ดังนี้ 

1.1 พัฒนาบุคลากรประกันภัย คนกลางประกันภัย 

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ผู้ประเมินวินาศภัย ผู้พิจารณา

รับประกันภัย (Underwriter) ให้เป็นบุคคลากรที่มี

คุณสมบัติและมีความรู้ตามมาตรฐานสากล     

ประกันภัยผ่านร้านค้าในชุมชน ร้านขายอุปกรณ์เพื่อ

การเกษตร และร้านขายรถจักรยานยนต์ เป็นต้น 

 

ยทุธศาสตร์ที ่3 : การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อ

การแข่งขัน

เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีขีดความสามารถในการ

แข่งขันพร้อมรับสภาพแวดล้อมท่ีมีความเป็น พลวัตรสูง

โดยด�าเนินการผ่านกลยุทธ์ที่ส�าคัญ 3 ประการ ดังนี้

1. เสริมสร้างการแข่งขันผ่านการผ่อนคลายการ

ก�ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยผ่อนคลายกรอบการ 

ก�ากับราคาและผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีความยืดหยุ ่น 

และอิงกลไกตลาดมากข้ึน (Detariffication) เพื่อให้

ประชาชนได้รับประโยชน์จากราคาและคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย และธุรกิจประกันภัยมีความ 

สามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยได ้ตาม 

ความเสี่ยงและความเช่ียวชาญของตนเอง โดย มีการ

ก�าหนดกรอบแนวทางในการผ ่อนคลายการก�ากับ 

ราคาและผลิตภัณฑ์ประกันภัย อย่างค่อยเป็นค่อยไป 

ควบคู่กับการสร้างความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดย

ก�าหนดกรอบระยะเวลาการผ่อนคลายในแต่ละประเภท

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย ตามความพร้อมของธุรกิจและ 

ค�านึงถึงผลกระทบต่อประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์

ประกันภัยส�าหรับธุรกิจ/ผู้ประกอบการที่ผู้เอาประกันภัย

มีความสามารถในการพิจารณาเลือกซื้อจะก�าหนดระยะ

เวลาผ่อนคลายเป็นล�าดับแรก ส่วนผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

ที่กระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ จะก�าหนดระยะเวลา 

ผ่อนคลายในล�าดับต่อไป รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบ 

และเสนอแนวทางแก้ไขปรบัปรงุการผ่อนคลายการก�ากบั

ของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท

2. พัฒนาการก�ากับ และกระบวนการให้ความเห็น

ชอบ/อนุมัติผลิตภัณฑ์ประกันภัย ตามระดับความมั่นคง 

และระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย รวมทั้งพัฒนา

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

และการอนุมัติผลิตภัณฑ์ประกันภัย ด้วยระบบ I-SERFF 

เพ่ือเพิม่ประสทิธภิาพการก�ากบัผลติภณัฑ์ประกนัภยั และ

ลดอุปสรรคและความล่าช้าในการให้ความเห็นชอบและ

อนุมัติผลิตภัณฑ์ประกันภัย  
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ผลการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาการประกันภัย

พ.ศ. 2549 - 2554 พ.ศ. 2553 - 2557 พ.ศ. 2559 - 2563

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 1 แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2 แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3

• ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

 การก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย

 - กรมการประกันภัย

  เปลี่ยนเป็นส�านักงาน คปภ.

• ปฏิรูปกฎหมายประกันภัย

 - พรบ.ประกันชีวิต และ

  พรบ.ประกันวินาศภัย

• พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย

 ให้สอดคล้องความต้องการและ

 สภาพความเสี่ยง

• พัฒนาการก�ากับและตรวจสอบ 

 ตามความเสี่ยง

• ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจ 

 ด้านการประกันภัย

• พัฒนาฐานข้อมูลกลาง

 ด้านการประกันภัย 

• จัดตั้งสถาบันวิทยาการ

 ประกันภัยระดับสูง

• พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม 

 ประกันภัย

 - ยกระดับมาตรฐานเงิน  

  กองทุน/การปฏิบัติงาน

 - เพิ่มประสิทธิภาพการให้  

  บริการ

• การผ่อนคลายการก�ากับ  

 ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

• ปรับปรุงกฎหมายแม่บท

PROTECTION

VISA
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เกษตรกรเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากการท�าการเกษตรต้องพึ่งพิงปัจจัยทางธรรมชาติอย่างมาก  

เกษตรกรต้องประสบท้ังภัยธรรมชาติ น�้าท่วม ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ซึ่งเหล่าน้ีถือเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกษตรกร 

ส่วนใหญ่ยังคงยากจน มีหนี้สิน มีรายได้ที่ค่อนข้างต�า่ รายได้ไม่คงที่แน่นอน และบางรายต้องสูญเสียที่ดินท�ากิน ดัง

นัน้ภาครฐัจงึควรก�าหนดนโยบายในการจดัการความเสีย่งภยัให้เกษตรกรอย่างมรีะบบและยัง่ยนื  ตัง้แต่เริม่การเพาะ

ปลูก การแปรรูป การตลาด และการจัดการระบบการเงิน “การประกันภัยพืชผล” จึงเป็นหนึ่งในมาตรการที่มีความ

ส�าคญัในการช่วยเหลอืเกษตรกร เป็นเครือ่งมอืในการจดัระบบการเงนิเพือ่ช่วยเกษตรกร เพือ่คุม้ครองต้นทนุการผลติ

เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ คุ้มครองปริมาณผลผลิตที่ลดต�า่ลง คุ้มครองราคาผลผลิตที่ผันผวน ทั้งนี้จะช่วยสร้าง

เสถียรภาพทางรายได้และความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกร

กำรประกันภัยพืชผล เพื่อเกษตรกรผู้เป็นกระดูกสันหลังของชำติ

มิติใหม่พัฒนาการประกันภัย

สู่ความยั่งยืน
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คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน

เศรษฐกิจ  ได้จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ 

ขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการเงิน การคลัง ครั้งที่ 6 เมื่อ 

วนัองัคารที ่5 มกราคม 2559 ทีป่ระชมุได้มมีตแิต่งตัง้คณะ

ท�างานขบัเคลือ่นการปฏริปูการประกนัภัยพชืผล โดยคณะ

ท�างานดังกล่าวประกอบด้วย นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 

เป็นประธานคณะท�างาน นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ  

ผูอ้�านวยการส�านกังานเศรษฐกจิการคลงั เป็นรองประธาน

คณะท�างาน คนท่ีหน่ึง และนายสุทธิพล ทวีชัยการ 

เลขาธกิาร คปภ.  เป็นรองประธานคณะท�างาน คนทีส่อง 

และผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ เลขาธิการ

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  อธิบดีกรมส่งเสริม

การเกษตร อธบิดกีรมการปกครอง อธบิดกีรมป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภัย ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและ 

สหกรณ์การเกษตร และนายกสมาคมประกนัวนิาศภยัไทย  

เข้าร่วมเป็นคณะท�างานเพือ่จดัท�าแนวทาง แผนการปฏริปู

พร้อมก�าหนดเวลาการปฏิรูปและข้อเสนอแนะเพื่อการ

ปฏริปูการประกนัภยัพชืผล รวมทัง้ก�าหนดแนวทางปฏบิตัิ

ให้เป็นเอกภาพให้แล้วเสรจ็อย่างเป็นรปูธรรม ภายในระยะ

เวลา 90 วัน 

 ในการประชุมคณะท�างานขับเคลื่อนการปฏิรูปการ

ประกันภัยพืชผล  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ได้สรุปข้อ

เสนอการปฏิรูปการประกันพืชผล เป็น 2 แนวทาง คือ

แนวทางปฏิรูประยะสั้น และระยะยาว โดยในส่วนของ

แนวทางการปฏริปูระยะสัน้ ได้แก่ การเพิม่พืน้ทีเ่ป้าหมาย

ให้มากขึน้เพือ่ให้มกีารกระจายความเสีย่ง การขยายระยะ

เวลาด�าเนนิโครงการเป็น 3-5 ปี เพือ่ให้เกดิความชัดเจนต่อ 

เกษตรกรและผูร้บัประกนัภยั การให้ความรูด้้านประกนัภยั 

แก่เกษตรกร และการปรบัปรงุการบรหิารจดัการข้อมลูให้

มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเอาประกันภัยเพิ่มขึ้น แต่

เบีย้ประกนัภยัถกูลง ซึง่ระยะสัน้นีค้วรเป็นการปฏริปูการ

ประกันภัยข้าวก่อน แล้วจึงขยายผลไปยังพืชอื่น แนวทาง

ปฏิรูประยะยาว เลขาธิการ คปภ. ได้เสนอต่อท่ีประชุม

คณะท�างานขับเคล่ือนการปฏิรูปฯ ให้การประกันภัยพืช

ผลเป็นวาระแห่งชาต ิ รวมทัง้เสนอให้มกีารยกร่างพระราช

บัญญัติการประกันภัยการเกษตรส�าหรับประเทศไทย ที่

ครอบคลุมการประกันภัยการเกษตร การประมงและ

ปศุสัตว์ ซึ่งคณะท�างานฯได้ร่วมกันจัดท�าแนวทางการ

ปฏิรูปการประกันภัยพืชผล  โดยเสนอให้ปฏิรูปโครงการ

ประกนัภยัข้าวเป็นอนัดบัแรก และวเิคราะห์จดุแขง็ จดุอ่อน 

โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) เพื่อน�ามาใช้ 

แก้ปัญหาของโครงการฯ
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นอกจากนีท้ีป่ระชุมเหน็ควรให้มกีารจดัตัง้คณะกรรมการเพือ่ขบัเคลือ่นนโยบายการประกนัภยัการเกษตร   3 ระดบั 

เพื่อน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและยั่งยืน คณะกรรมการ ได้แก่ 

1) คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัยการเกษตรระดับประเทศ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีด้าน

เศรษฐกิจเป็นประธาน เลขาธิการ คปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นกรรมการ และส�านักงานเศรษฐกิจ เป็น

เลขานุการ

2) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัยการเกษตร โดยมีผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจ 

การคลังเป็นประธาน เลขาธิการ คปภ.เป็นรองประธาน และส�านักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นเลขานุการ

  3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัยการเกษตรระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด 

เป็นประธาน และผู้อ�านวยการ คปภ. ภาคหรือจังหวัด เป็นเลขานุการ

ทัง้นี ้ ส�านกังาน คปภ. ได้รบัมอบหมายจากคณะท�างานขบัเคล่ือนการปฏิรปูการประกนัภัยพชืผล ให้ด�าเนนิโครงการ 

อบรมความรูป้ระกันภยั (Training for the trainers)  โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจด้านการประกนัภยั 

โดยเฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีให้กับผู้เกี่ยวข้องกับเกษตรกรโดยตรง อาทิ เกษตรกรจังหวัด เกษตรอ�าเภอ  

ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อบจ. อบต. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

ตลอดจนเจ้าหน้าที่ส�านักงาน คปภ.ภาค/จังหวัด ซ่ึงผู้ที่ผ่านการอบรมจะน�าความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดแก่เกษตรกรในพื้นท่ี 

ในลักษณะการสร้างเครือข่ายด้านองค์ความรู้และความเข้าใจอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย

กรมส่งเสริมการเกษตร
- เกษตรจังหวัด

- เกษตรอ�าเภอ ทุกอ�าเภอ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- ท้องถิ่นจังหวัด

- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล (เฉพาะในอ�าเภอเป้าหมาย)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- หัวหน้าส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

  หรือผู้แทน และเจ้าหน้าที่

กรมการพัฒนาชุมชน
- พัฒนาการจังหวัด

- พัฒนาการอ�าเภอ ทุกอ�าเภอ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - ผู้จัดการสาขา ธ.ก.ส. (ภาค/จังหวัด)

ส�านักงาน คปภ. ได้แก่ ผอ.คปภ.ภาค/จังหวัด - ผอ.คปภ.ภาค  /ผอ.คปภ.จังหวัด 

นอกจากนี ้ยงัเป็นการผลกัดนัให้การประกนัภยัพชืผลเข้าไปเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการบรหิารความเสีย่งภยัธรรมชาติ

ที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกร โดยส�านักงาน  คปภ. ได้ก�าหนดแผนเดินสายให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับเกษตรกรใน 8 จังหวัด

น�าร่อง ได้แก่ พระนครศรอียธุยา สพุรรณบรุ ีนครราชสมีา อดุรธาน ีอบุลราชธาน ีพษิณโุลก เชยีงราย และนครศรธีรรมราช 

เป็นล�าดับเพื่อให้ครอบคลุมทั่วภูมิภาค



ครบรอบ 9 ปี ส�ำนักงำน คปภ. 051

ครั้งที่ จังหวัดเป้าหมาย วันที่จัดอบรม สถานที่จัดอบรม
จ�านวนผู้เข้า

รับการอบรม

1 จงัหวดัพระนครศรอียธุยา วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 โรงแรมคลาสสิคคามิโอ  219 คน

2 จังหวัดสุพรรณบุรี วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 โรงแรมสองพันบุรี 192 คน

3 จังหวัดนครราชสีมา วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 โรงแรมสีมาธานี 271 คน

4 จังหวัดอุดรธานี     วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 โรงแรมเซ็นทาราฯ 203 คน

5 จังหวัดอุบลราชธานี  วันพฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ 277 คน

6 จังหวัดพิษณุโลก วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 โรงแรมแกรนด์ริเวอร์ไซด์ 161 คน

7 จังหวัดเชียงราย วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 โรงแรม เลอ เมอริเดียน  220 คน

8 จังหวัดนครศรีธรรมราช วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 โรงแรมทวินโลตัส 225 คน

รวมผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้นจ�านวน 1,768 คน

ผลการอบรม ตามโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the trainers)

คณะท�างานขบัเคลือ่นการปฏริปูการประกนัภัยพชืผล ได้จดัท�ารายงานเรือ่ง “การปฏิรปูการประกนัภัยการเกษตร” 

น�าเสนอต่อคณะอนกุรรมาธกิารขบัเคลือ่นการปฏริปูด้านการเงนิ การคลัง เรยีบร้อยแล้ว และคณะกรรมาธกิารขบัเคลือ่น 

การปฏริปูประเทศด้านเศรษฐกจิ ได้น�าเสนอรายงานดงักล่าว ต่อสภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ (โดยม ี นายอลงกรณ์  

พลบุตร เป็นประธาน) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559   ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และน�าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 

2559/60 โดยมีพื้นที่เป้าหมายในการเอาประกันภัย จ�านวน 30 ล้านไร่ทั่วประเทศน้ัน ทั้งน้ี จากการประสานงานกับ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อติดตามโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60 ข้อมูล 

การรบัประกันภยัข้าวนาปี ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2559 ปรากฏว่ามเีกษตรกรท�าประกนัภยัข้าวนาปี รวมทัง้ส้ิน 1,508,146 ราย 

มีพื้นที่เอาประกันภัย จ�านวน  26.09 ล้านไร่  รวมค่าเบี้ยประกันภัยกว่า 2,609 ล้านบาท  
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กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ ส�าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) หรือประกันภัย 200

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.)  ได้ด�าเนนิการตามแผนพฒันาการ

ประกันภัย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2553-2557) ในด้านการเสริมสร้างความรู้ด้านประกันภัยให้กับประชาชน พัฒนาผลิตภัณฑ์

ประกันภัย และช่องทางการจ�าหน่ายที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน    และง่ายต่อการเข้าถึงของประชาชน

ทุกระดับ จึงได้ก�าหนดนโยบายในการส่งเสริมการประกันภัยส�าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)  เพื่อให้ระบบประกันภัย

เข้าไปเป็นส่วนส�าคญัในการด�ารงชวีติประจ�าวนัของประชาชน โดยเฉพาะช่วยให้ประชาชนทกุระดบัได้มโีอกาสซือ้ประกนัภยั

คุ้มครองตนเองเม่ือประสบภัย อันจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของครัวเรือน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้

ธุรกิจประกันภัยเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชนและสังคมมากยิ่งขึ้น

ซึ่งในปี 2556 ส�านักงานคปภ.ได้ก�าหนดนโยบายในการส่งเสริมโครงการ การประกันภัยส�าหรับรายย่อย (ไมโครอิน

ชัวรันส์) พร้อมน�าเสนอต่อคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยได้มีการประชุมหารือ 

ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อก�าหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยส�าหรับรายย่อย  

ที่เป็นผลิตภัณฑ์กลาง โดยกรมธรรม์ประกันภัยส�าหรับรายย่อยที่เป็นผลิตภัณฑ์กลางเป็นกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ 

ส่วนบคุคล ใช้ชือ่เรยีกว่า “กรมธรรม์ประกนัภยั 200 ส�าหรบัรายย่อย (ไมโครอนิชวัรนัส์)” หรอืเรยีกส้ันๆ ว่า “ประกนัภยั 200”  

ซึ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัย ท่ีให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัด 

งานศพทีเ่สยีชีวติจากการเจบ็ป่วย โดยมีเบีย้ประกนัภยั 200 บาทให้ความคุ้มครองเป็นระยะเวลา 1 ปี และมเีงือ่นไขเข้าใจง่าย 

ไม่ซับซ้อนที่ ผ่านช่องทางการจ�าหน่ายที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย พร้อมทั้งหารือร่วมกับทั้ง 2 สมาคมในการวางแผนการ 

ส่งเสรมิและประชาสมัพนัธ์ตลอดจนมาตรการต่างๆทีส่�านกังาน คปภ. จะสามารถสนบัสนนุในการขบัเคลือ่นการประกนัภยั

ส�าหรับรายย่อย   (ไมโครอินชัวรัส์)

ประกนัภยั 200 เป็นการประกนัภยัภาคสมคัรใจ ให้ความคุม้ครองขัน้พืน้ฐานอย่างพอเพยีงแก่ประชาชนในวงกว้าง  

ด้วยเบีย้ประกนัภยัต�า่ และสามารถเข้าถงึหรอืหาซือ้ได้ง่าย ไม่ว่าจะซือ้ผ่านช่องทางการจ�าหน่ายใด จากบรษิทัประกนัชวีติ 

หรือบริษัทประกันวินาศภัยประกันภัย 200 ให้ความคุ้มครองพื้นฐานเหมือนกันหมด

การท�าประกันภัยข้าวนาปีในครั้งนี้ แม้ว่าจะยังไม่

ทะลุเป้าหมายที่รัฐบาลก�าหนดไว้ 30 ล้านไร่ โดยคิด 

เป็นร้อยละ 86.97 ของพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งอาจเป็นเพราะ

เพิ่งเปิดตัวโครงการไม่นานและมีช่วงระยะเวลาการรับ

ประกันภัยสั้น โดยพบว่าเกษตรกรบางพื้นที่ปลูกข้าวก่อน

เริ่มโครงการรับประกันภัยข้าวไปแล้ว แต่ยอดการท�า

ประกันก็สูงถึง 26 เท่า ของการประกันภัยข้าวในปีที่แล้ว 

โดยเป็นยอดที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของไทยตั้งแต่ม ี

การรบัประกนัภยัข้าว จงึนบัว่าประสบความส�าเรจ็อย่างสงู 

และเป็นการใช้ระบบประกันภัยช่วยเหลือชาวนาในการ

บริหารความเส่ียงจากภัยธรรมชาติอย่างตรงจุดและ 

มีประสิทธิภาพ จึงต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ได้ให้ความ

ส�าคัญและสนับสนุนโครงการน้ีอย่างเต็มที่ และเชื่อว่าใน

ปีต่อไปก็จะมีการปรับปรุงโครงการให้ดียิ่งขึ้นๆ ต่อไป

นิยาม : การประกันภัยส�าหรับรายย่อย(ไมโครอินชัวรันส์)

1. มีความคุ้มครองไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย

2. มีเบี้ยประกันภัยราคาไม่แพง

3. การขอรับเงินค่าสินไหมทดแทนไม่ยุ่งยาก

4. ช่องทางการจ�าหน่ายหลากหลาย เข้าถึงประชาชน
ทุกกล่ม

5. สามารถเป็นเครื่องมือในการรองรับความเสี่ยง
ของประชาชนได้ โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย

“ประกันภัยรำยย่อยเพื่อประชำชน”
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สรุปการด�าเนินการโครงการ กรมธรรม์ประกันภัย 200 ส�าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)  

1. รปูแบบผลติภณัฑ์ประกนัภยั (ค�าส่ังนายทะเบยีนที ่19/2556 เรือ่ง ก�าหนดแบบ ข้อความและอตัราเบีย้ประกนัภยั

กรมธรรม์ประกันภัย 200 ส�าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

ข้อตกลงคุ้มครอง จ�านวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

1. ผลประโยชน์การเสยีชวีติ การสญูเสยีมอื เท้า การสญูเสยีสายตาหรอืทพุพลภาพ

ถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหต ุไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบท�าร้ายร่างกาย และ/

หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

100,000

2. ผลประโยชน์การเสยีชวีติ การสญูเสยีมอื เท้า การสูญเสียสายตา หรอืทพุพลภาพ

ถาวรสิน้เชงิ จากการถูกฆาตกรรมลอบท�าร้ายร่างกาย และ/หรอือบุตัเิหตขุณะขบัขี่

หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

50,000

3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 

(ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายในระยะเวลา 120 วันแรก นับจากวัน

เริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย)

10,000

เบี้ยประกันภัยรวม 200 บาทต่อปี 

 
• การสูญเสียมือ เท้า หมายถึง การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า ตั้งแต่ 1 ข้าง

   ขึ้นไป และให้หมายความรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพ   ในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้น 

 โดยสิ้นเชิง และมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป

• ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ใน 

 อาชีพประจ�า และอาชีพอื่นๆได้ โดยสิ้นเชิง ตลอดไป

• การสูญเสียสายตา หมายถึง ตาบอดสนิท ตั้งแต่ 1 ข้างขึ้นไปและไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป

• ระยะเวลารอคอย 120 วัน 

 - การท�าประกันภยั 200 มีการก�าหนดระยะเวลารอคอยไว้ 120 วนั ซึง่หมายถงึ หากผู้เอาประกนัภยั

เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรก นับตั้งแต่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มให้ความคุ้มครอง จะ

ไม่ได้รบัการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจดัการงานศพ 10,000 บาท และบรษิทัประกนัภยัจะคืนเบีย้ประกนัภยั

จ�านวน 200 บาท ให้แก่ผู้รับประโยชน์

 - ส�าหรบัในปีต่อไป หากผูเ้อาประกนัภยัต่ออายกุรมธรรม์ประกนัภยักบับรษิทัประกนัภยัรายเดมิ

ภายใน 30 วนันบัจากวนัสิน้สดุความคุม้ครอง จะได้รบัความคุม้ครองการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจดัการ

งานศพโดยไม่ต้องนบัระยะเวลารอคอย 120 วนัใหม่ แต่หากผูเ้อาประกนัภยัต่ออายกุรมธรรม์ประกนั

ภัยหลังจาก 30 วันนับจากวันสิ้นสุดความคุ้มครอง จะต้องเริ่มนับระยะเวลารอคอยใหม่อีก 120 วัน
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ข้อยกเว้นที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

 • การกระท�าของผู้เอาประกันภัยขณะที่อยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ  จนไม่สามารถ 

ครองสติได้ ค�าว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น หมายถึง  กรณีที่มีการตรวจเลือด ให้ถือเกณฑ์ระดับแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 

150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือท�าร้ายร่างกายตนเอง

 • การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเช้ือโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน�้า ซ่ึงเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจาก 

อุบัติเหตุ (ใช้ยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ 1.และข้อ 2. เท่านั้น)

 • การแท้งลูก เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายผลประโยชน์การเสียชีวิตเนื่องจาก 

อบุตัเิหต ุ  ตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1. หรือการเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมลอบท�าร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุ 

ขณะขบัขีห่รอืโดยสารรถจกัรยานยนต์ตามข้อตกลงคุม้ครองข้อ 2. หรอื การเสยีชวีติจากการเจบ็ป่วยตามข้อตกลงคุม้ครอง

ข้อ 3. แล้วแต่กรณ ี(ในเอกสารใบรบัรองการประกนัภยั ระบวุ่า “การแท้งลกู เว้นแต่การแท้งลกูนัน้เป็นผลมาจากอบุตัเิหตุ

โดยตรง (ใช้ยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ 1.และข้อ 2. เท่านั้น)”)

 • สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระท�าของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง  

การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน 

 •  อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ

 • ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมในคดีอาญาที่กระท�าโดย 

เจตนาเป็นองค์ประกอบความผิด 

 • ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ต�ารวจ หรือ อาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือ  

ปราบปราม

 •  การก่อการร้าย

2. เงื่อนไขการรับประกันภัย

2.1  ขายแก่ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 60 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ท�าประกันภัย

2.2  ซ้ือได้คนละไม่เกนิ  2  กรมธรรม์ หากมกีารซือ้เกนิจะได้รบัความคุม้ครอง 2 กรมธรรม์แรก โดยผูร้บัประกนัภยั 

      รายหลังจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจ�านวนให้แก่ผู้เอาประกันภัย/ผู้รับประโยชน์

2.3  ผู้เอาประกันภัย / บริษัทประกันภัย ต่างไม่มีสิทธิบอกเลิกการประกันภัย

3. ช่องทางการจ�าหน่าย

 

บริษัท
ประกันภัย
และสาขา

ธนาคาร
(ออมสิน
กรุงไทย)

นายหน้า
ประกันภัย

ไปรษณีย์ไทย

เคาน์เตอร์เซอร์วิส
ที่อยู่ในร้านเซเวน
อีเฟเว่นทุกสาขา

ตัวแทนประกัน
ชีวิต/ประกัน

วินาสภัย

เคาน์เตอร์เทสโก้
โบรคเกอร์ประกันภัย 
ในห้างเทสโก้โลตัส

ตัวแทน
ประกันภัย

ส�าหรับรายย่อย
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3.1 บริษัทประกันภัย และสาขาบริษัทประกันภัยทั่วประเทศ รวมทั้งสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหม 

ทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัย

3.2  ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย

3.3  ตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย รวมทั้งตัวแทนประกันวินาศภัยประเภทสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล และ

ตวัแทนประกนัวนิาศภยัประเภทประกนัภยัความคุม้ครองตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ หากบคุคลนัน้

ได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย 200 จากบริษัทแล้ว

3.4  ตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัยส�าหรับการประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

3.5  นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย อาทิ

  1) เคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่อยู่ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา 

  2) เคาน์เตอร์เทสโก้ฯ โบรคเกอร์ ในห้างเทสโก้โลตัส 

  3) เคาน์เตอร์ เซ็นทรัล สมาร์ท อินชัวร์ ที่อยู่ในห้างเซ็นทรัล โรบินสัน และท๊อปส์ 

 4) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด 

 5) บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ�ากัด 

3.6 เครื่องจ�าหน่ายอัตโนมัติ (หมายถึง เครื่องจ�าหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

ให้ติดตั้ง) ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา

4. กระบวนการขาย “ประกันภัย 200”

4.1  ประชาชนที่มีอายุ 20-60 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 

ท�าประกันภยั ตดิต่อขอท�าประกนัภยั 200  ณ ช่องทางการ

จ�าหน่ายที่ระบุ 

4.2  ให้ข้อมูล : เลขท่ีบัตรประจ�าตัวประชาชน 

(พร้อมบัตรประจ�าตวัประชาชน หรือส�าเนา) ชือ่ และทีอ่ยู่

ผู้เอาประกันภัยที่ติดต่อได้ ชื่อผู้รับประโยชน์พร้อมระบุ

ความสมัพนัธ์กบัผูเ้อาประกนัภยั  ได้แก่ คูส่มรส  ตามกฎหมาย 

/ผู้อยู่กินฉันท์สามี-ภรรยา บิดา มารดา บุตร พี่น้องร่วม

บิดามารดา พร้อมเบี้ยประกันภัย 200 บาท

4.3  ผู้ขายจะมอบใบรับรองการประกันภัย ซ่ึงระบุ

ข้อมลูตามข้อ 4.2 พร้อมทัง้ ระบเุลขทีก่รมธรรม์ประกนัภยั 

วันที่เริ่มต้นความคุ้มครองซ่ึงเป็นวันเดียวกับวันท�าสัญญา

และวันสิ้นสุดความคุ้มครอง ความคุ้มครองและข้อยกเว้น

ตามกรมธรรม์ ชื่อบริษัทที่รับประกันภัย และ ที่อยู่/เบอร์

ติดต ่อ/เวปไซต ์ของบริษัทเพื่อตรวจดูรายละเอียด 

ของกรมธรรม์และขอรับค่าสินไหมทดแทน และใบเสร็จ 

รับเงินซึ่งต้องมีข้อมูลชื่อบริษัทผู้รับประกันภัย ชื่อผู้เอา

ประกนัภยั เลขที่ประจ�าตัวประชาชนเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้

อาจได้รับใบรับรองการประกันภัย/ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งอยู่

ในฉบับเดียวกัน โดยเป็นแบบที่ส�านักงาน คปภ.ก�าหนด
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5. ช่องทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

5.1 บริษัทหรือสาขาบริษัทที่รับประกันภัย หรือ

5.2 ส่งเอกสารหลักฐานได้ที่บริษัท กลางคุ้มครอง 

ผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด  

โดยบริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินค่าทดแทนให้ 

ผู้มีสิทธิได้รับ โดยตรงภายใน 15 วันนับจากวันที่บริษัท

ประกันภัยได้รับหลักฐานครบถ้วน

6. การสนับสนุนจากส�านักงาน คปภ. เพื่อลด 

ต้นทุนในการบริหารจัดการของบริษัทและอ�านวยความ

สะดวกต่อการด�าเนินการ

6.1 ปรับปรุงประกาศ คปภ. ที่เกี่ยวข้องโดยออก

ประกาศเป็นการเฉพาะ คือ

1) ประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธรุกจิประกนัภยั เรือ่ง หลกัเกณฑ์ วธิกีารเสนอขาย 

และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้า

ประกันชีวิต หรือพนักงานของบริษัทในการเสนอขาย

กรมธรรม์ประกันภัย 200 ส�าหรับรายย่อย (ไมโครอิน 

ชัวรันส์) พ.ศ.2556

2) ประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเสนอ

ขาย และการปฏิบัติหน้าท่ีของตัวแทนประกันวินาศภัย 

นายหน้าประกันวินาศภัย หรือพนักงานของบริษัทในการ

เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย 200 ส�าหรับรายย่อย 

(ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง 

ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2556

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ก�าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ

เสนอขาย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต/

วนิาศภยั นายหน้าประกนัชีวติ/วนิาศภยั หรอืพนกังานของ

บริษัทในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย 200 ส�าหรับ

รายย่อย (ไมโครอนิชวัรนัส์) โดยขยายช่องทางการจ�าหน่าย 

ตามข้อ 3. รวมทั้ง

- ก�าหนดให้ผู้ท�าหน้าที่เสนอขายออกหนังสือรับรอง

การประกันภัยแทนการออกกรมธรรม์ประกันภัย อย่างไร

ก็ตามหากผู้เอาประกันภัยร้องขอ บริษัทก็ยังคงมีหน้าที่ที่

จะต้องออกกรมธรรม์อยู่

 -  ก�าหนดให้นายหน้านติบิคุคลทีเ่สนอขายกรมธรรม์

ประกันภัย 200 ส�าหรับ รายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ไม่

จ�าเป็นต้องมพีืน้ทีเ่ป็นสดัส่วน และไม่จ�าเป็นต้องมพีนกังาน

ที่ได้รับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย ประจ�า 

ณ สาขานั้นๆ เนื่องจากกรณีดังกล่าว ผู้เอาประกันภัยท่ี 

ท�าประกันภัย ไม่ต ้องติดต่อแจ้งท�าประกันภัยกลับ 

ไปยังบริษัท (ปัจจุบันอนุญาตให้เฉพาะส�าหรับนายหน้า

นิติบุคคลที่ เสนอขายกรมธรรม์ ประกันภัยส�าหรับ 

การประกนัภยัรายย่อย    โดยผูข้อเอาประกนัภยัต้องตดิต่อ

แจ้งการท�าประกันภัยกับบริษัทโดยตรงเท่านั้น)

- ก�าหนดเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทไว้

เป็นการเฉพาะ โดยก�าหนดให้มีรายการอย่างน้อยตาม

ประกาศ  (ชื่อบริษัทผู้รับประกันภัย ชื่อผู้เอาประกันภัย 

เลขที่ประจ�าตัวประชาชน)

6.2 จัดท�าฐานข้อมูลกลางส�าหรับการประกันภัย 

200 ส�าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

ส�านักงาน คปภ. จัดให้มีฐานข้อมูลกลางการรับ

ประกนัภยักรมธรรม์ประกนัภยั 200 ส�าหรบัรายย่อย (ไมโคร 

อนิชวัรนัส์) เพือ่ให้บรษิทัรายงานข้อมลูผูเ้อาประกนัภัยและ

การจ่ายค่าสนิไหมทดแทน เพือ่อ�านวยความสะดวกในการ

สบืค้นข้อมลูการท�าประกนัภยัของประชาชน และเป็นฐาน

ข้อมูลให้บริษัทผู้รับประกันภัยตรวจสอบให้เป็นไปตาม

เงื่อนไขที่ก�าหนดว่าผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อกรมธรรม์

ประกันภัย 200 ส�าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) นี้  

ได้ไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์ ตลอดจนฐานข้อมูลดังกล่าว

จะเป็นประโยชน์ต่อการติดตามผลการด�าเนินงานของ

โครงการอีกด้วย

รอบการส่งข้อมูลการรับประกันภัย : ให้บริษัท 

น�าส่งข้อมูลการรับประกันภัยมายังส�านักงาน คปภ. ทุก 

รอบ 7 วัน

6.3 ส่งเสรมิและสร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการ

ประกันภัย อย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ

การเสริมสร้างความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับ 

การประกันภัยให้แก่ประชาชน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ท่ี 

มีอยู่ในชุมชน (เช่น วิทยุชุมชน เสียงตามสาย เคเบิ้ลทีวี)     

ผ่านเครือข่าย (เช่น ผู้น�าชุมชน อาสาสมัครประกันภัย 

ส�านกังาน คปภ.จงัหวดั) ตลอดจนสนบัสนนุ ให้มกีารเสรมิ

สร้างความรู ้ด้านการประกันภัยให้ครอบคลุมทุกกลุ ่ม 

เป้าหมาย เช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่มคนท�างาน กลุ่มแม่บ้าน 

เป็นต้น โดยมีแผนการด�าเนินการ ดังนี้

- จัดอบรมการประกันภัยส�าหรับรายย่อยให้แก่ 
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กลุ่มเป้าหมาย อาทิ กรมพัฒนาชุมชน สมาชิกสมาพันธ์

คุ้มครองผู้บริโภคในเขตกทม. 50 เขต ร่วมกับ ส�านักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

-  ร่วมจดันทิรรศการกับ  สมาคมองค์การบรหิารส่วน

จังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง

ประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนต�าบลแห่ง

ประเทศไทย

- ด�าเนินการเพื่อจัดท�าบันทึกข้อตกลงร่วมกับ 

ส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบ และการศึกษตาม 

อธัยาศยั (กศน.)  โดยมแีผนจะบรรจวุชิาด้านการประกนัภัย

ในหลักสูตร

6.4  การประชาสัมพันธ์โครงการฯ อย่างต่อเน่ือง 

ทั่วประเทศ

ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ กรมธรรม์ประกันภัย 200 

ส�าหรบัรายย่อย (ไมโครอนิชวัรนัส์) และเผยแพร่ข้อมลูอืน่ๆ 

ที่ประชาชนควรทราบในการเลือกซื้อประกันภัย ผ่านสื่อ

ต่างๆ อาทิเช่น

 - สื่อบุคคล : สื่อมวลชน  ผอ.ภาค/ผอ.จังหวัด  ผู้น�า

ชุมชน ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย และอาสาสมัคร

ประกันภัย เป็นต้น

 - สื่อโทรทัศน์ : สปอตโฆษณาผ่านฟรีทีวีและเคเบิ้ล

ทีวี สกู๊ปข่าว ผ่านรายการที่ได้รับความนิยม  

 - สือ่วทิย ุ: เผยแพร่สปอต  ผ่านวทิยแุห่งประเทศไทย 

และวิทยุท้องถิ่น

 - สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความ/โฆษณา

 - สื่อ Social Media :  YouTube, Facebook ฯลฯ

 

ทัง้นี ้ ส�านกังาน คปภ.ได้ประชาสมัพนัธ์รายชือ่บรษิทั

ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการกรมธรรม์ประกันภัย 200 

ส�าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ด้วย

6.5 การเปิดตัวโครงการ  

 ส�านักงาน คปภ. ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย บริษัทประกันภัย และช่อง

ทางการจ�าหน่ายที่เข้าร่วมโครงการ จัดให้มีการเปิดตัว

โครงการในชื่อ “งานประกันภัยรายย่อยเพื่อประชาชน” 

เมือ่วนัที ่25 พฤศจกิายน 2556 โดยม ีรฐัมนตรช่ีวยว่าการ

กระทรวงการคลัง นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย เป็นประธาน 

ในพิธี 

6.6  รายชื่อบริษัทที่เสนอขาย “ประกันภัย 200” 

จ�านวน 25 บริษัท 

บริษัทประกันชีวิต (7 บริษัท)

1) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

2) บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

3) บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

4) บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

5) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

6) บริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

7) บริษัท เอไอเอ จ�ากัด

บริษัทประกันวินาศภัย (18 บริษัท)

1) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

2) บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

3) บริษัท ซิกน่าประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

4) บริษัท ทิพยประกันภัยจ�ากัด (มหาชน)

5) บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)

6) บริษัท นวกิจประกันภัยจ�ากัด (มหาชน)

7) บริษัท น�าสินประกันภัยจ�ากัด (มหาชน)

8) บริษัท ประกันคุ้มภัย จ�ากัด (มหาชน)

9) บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ�ากัด (มหาชน)

10)  บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

11) บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
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12)  บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

13)  บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

14)  บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

15)  บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

16)  บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

17)  บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

18)  บริษัท ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

ทั้งนี้ บริษัทประกันภัยข้างต้นได้มีการจ�าหน่ายกรมธรรม์ประกันภัย 200 ผ่านช่องทางการจ�าหน่ายต่างๆ ตามข้อ 3. 

6.7 ผลการรับประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัย 200 ตั้งแต่ 3 กันยายน 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2559 มีจ�านวน 

325,841 กรมธรรม์ มีจ�านวนเบี้ยประกันภัยจ�านวน 65,168,200 บาท ค่าสินไหมทดแทนจ�านวน 22,950,000 บาท 

โดยคิดเป็นอัตราความเสียหายต่อจ�านวนเบี้ยประกันภัยเท่ากับร้อยละ 35.22

ตามทีไ่ด้กล่าวถงึรายละเอยีดของทีม่าและการด�าเนนิการเกีย่วกบักรมธรรม์ประกนัภยั 200 ส�าหรบัรายย่อย (ไมโคร

อินชัวรันส์)  ข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่า นอกจากท�าให้ประชาชนทุกระดับสามารถซื้อประกันภัย 200 เพื่อคุ้มครองตนเอง

แล้ว ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างสวัสดิภาพ คุณภาพชีวิต และความมั่นคงของสังคมไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจ

ประกันภัยเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชนและสังคมมากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ ส�านักงาน คปภ. มุ่งหวังว่า ประชาชนจะเห็นความส�าคัญและหันมาท�าประกันภัยกันมากขึ้น มีการพัฒนาเพิ่ม

ช่องทางการเข้าถงึระบบประกนัภยัเพือ่ตอบสนองความต้องการและอ�านวยความสะดวกให้กบัประชาชน ตลอดจนมกีาร

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ระบบประกันภัยเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชน สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ

มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

 กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์)

 ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภัย (คปภ.) มนีโยบายทีจ่ะส่งเสรมิให้ประชาชน

มหีลกัประกนัความคุม้ครองอบุตัเิหตใุห้กบัตนเองและครอบครวั  โดยเฉพาะอย่างยิง่ส�าหรบัการเดนิทางเพือ่การท่องเทีย่ว

ในช่วงเทศกาลวนัหยดุยาว อาท ิปีใหม่  เทศกาลสงกรานต์  โดยสนบัสนนุให้ภาคธรุกจิประกันภัยมีกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้

ความคุ้มครองอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลดังกล่าว เป็นแบบพิเศษ จึงได้หารือร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคม

ประกนัวนิาศภยัไทยในหลกัการเพือ่ร่วมกนัก�าหนดรปูแบบผลติภณัฑ์ประกนัภยัส�าหรบัรายย่อยโดยปรบัปรงุความคุม้ครอง

จากกรมธรรม์ประกันภัย 200 ส�าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชนในระดับหนึ่ง ให้มีเบี้ย 

ประกนัภยัราคาถกูลง เพือ่เป็นผลติภณัฑ์กลาง ใช้ชือ่ว่า “กรมธรรม์ประกนัภยัอบุตัเิหตเุทศกาลสขุใจ (ไมโครอนิชวัรนัส์)” 

หรือเรียกกันว่า “ประกันภัย 100 ” ซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่มีราคาไม่สูง คิดเบี้ยประกันภัย 100 บาทต่อปี เงื่อนไขกรมธรรม์

เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ผ่านช่องทางการจ�าหน่ายที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อเป็นการขยายฐานการประกันภัยส�าหรับราย

ย่อยให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น และคุ้มครองความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ

 จำกประกันภัย 200 สู่ ประกันภัย 100
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การด�าเนินการ

1. รูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ข้อตกลงคุ้มครอง จ�านวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญ

เสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ 

ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบท�าร้ายร่างกาย และ/หรือ 

อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

100,000

2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญ

เสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูก

ฆาตกรรมลอบท�าร้ายร่างกาย และ/หรอือบุตัเิหตขุณะขบัขี่

หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

50,000

3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสีย

ชวีติจากการเจบ็ป่วย (ยกเว้นกรณเีสยีชวีติจากการเจบ็ป่วย

ภายในระยะเวลา 120 วนัแรก นบัจากวนัเริม่ต้นระยะเวลา

เอาประกันภัย)

5,000

หมายเหตุ : 

- ค�าสั่งนายทะเบียนที่ 41/2558 เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ (ไมโคร

อินชัวรันส์) และอัตราเบี้ยประกันภัย ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

- ค�าสั่งนายทะเบียนที่ 9/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ (ไมโคร

อินชัวรันส์) และอัตราเบี้ยประกันภัย ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559

- ค�าสั่งนายทะเบียนที่ 43/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุวันประกันภัยสุขใจ 

(ไมโครอินชัวรันส์) และอัตราเบี้ยประกันภัย  ส�าหรับบริษัทประกันชีวิต ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559

- ค�าสั่งนายทะเบียนที่ 44/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุวันประกันภัยสุขใจ 

(ไมโครอินชัวรันส์) และอัตราเบี้ยประกันภัย  ส�าหรับบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559

ข้อยกเว้นที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

• การกระท�าของผู้เอาประกันภัย ขณะที่อยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ  จนไม่สามารถครอง

สติได้ ค�าว่า “ ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น หมายถึง  กรณีที่มีการตรวจเลือด ให้ถือเกณฑ์ระดับแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 150 

มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือท�าร้ายร่างกายตนเอง

 • การได้รบัเชือ้โรค เว้นแต่การตดิเชือ้โรค หรอืบาดทะยกั หรอืโรคกลวัน�า้ ซึง่เกดิจากบาดแผลทีไ่ด้รบัมาจากอุบตัเิหตุ 

(ใช้ยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ 1.และข้อ 2. เท่านั้น)
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• การแท้งลูก เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัท

ผู้รับประกันภัยจะจ่ายผลประโยชน์การเสียชีวิตเนื่องจาก

อบุตัเิหต ุตามข้อตกลงคุม้ครองข้อ 1. หรอืการเสียชวีติจาก

การถูกฆาตกรรมลอบท�าร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุ

ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ตามข้อตกลง

คุ้มครองข้อ 2. หรือ การเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย   ตาม

ข้อตกลงคุม้ครองข้อ 3. แล้วแต่กรณ ี(ในเอกสารใบรบัรอง

การประกันภัย ระบุว่า “การแท้งลูก เว้นแต่การ   แท้งลูก

นั้นเป็นผลมาจากอุบัติเหตุโดยตรง (ใช้ยกเว้นเฉพาะข้อ

ตกลงคุ้มครอง ข้อ 1.และข้อ 2. เท่านั้น)”)

• สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรอืไม่กต็าม) การรกุราน 

หรือการกระท�าของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การ

ปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาด

ลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน 

• อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสี 

จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ

• ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะ

ที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมในคดีอาญาที่กระท�า

โดยเจตนาเป็นองค์ประกอบความผิด 

• ขณะท่ีผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร 

ต�ารวจ หรือ อาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม 

หรือ ปราบปราม

• การก่อการร้าย

2. เงื่อนไขการรับประกันภัย

2.1 ประชาชนผู้มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 60 ป ี

บริบูรณ์ ณ วันที่ท�าประกันภัย

2.2 ซื้อได้คนละไม่เกิน  2  กรมธรรม์ หากมีการซื้อ

เกิน 2 กรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครอง

จาก 2 กรมธรรม์แรก และผู ้รับประกันภัยรายหลัง 

จะคืนเบ้ียประกันภัยเต็มจ�านวนให้แก่ผู้เอาประกันภัย/

ผู้รับประโยชน์

2.3  ผูเ้อาประกนัภยั / บรษิทัประกนัภยั ต่างไม่มสีทิธิ

บอกเลิกการประกันภัย

3. ช่องทางการจ�าหน่าย

3.7 พนักงานของบริษัทซ่ึงท�าการเสนอขาย ณ 

ส�านักงานใหญ่ หรือที่ท�าการสาขาของบริษัทที่เข้าร่วม

โครงการ

3.8  ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารออมสิน 

3.9  ตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัย รวมทั้งตัวแทน

ประกนัวนิาศภัยประเภทสุขภาพและอบุตัเิหต ุ    ส่วนบคุคล 

และตัวแทนประกันวินาศภัยประเภทประกันภัยความ 

คุม้ครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

หากบุคคลนั้นได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์

ประกันภัย 100 จากบริษัทแล้ว

3.10 ตัวแทนประกันชีวิต/วินาศภัยส�าหรับการ

ประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

3.11 นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย อาทิ

1) เคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่อยู่ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 

ทุกสาขา 

2) เคาน์เตอร์เทสโก้ฯ โบรคเกอร์ ในห้างเทสโก้

โลตัส

3) เคาน์เตอร์ เซ็นทรัล สมาร์ท อินชัวร์ ที่อยู่ใน

ห้างเซ็นทรัล โรบินสัน และท๊อปส์ 

4) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด 

5) บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ�ากัด 

4. กระบวนการขาย

4.1 ประชาชนที่มีอายุ 20-60 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่

ท�าประกันภัย ติดต่อขอท�าประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาล

สุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) ณ ช่องทางการจ�าหน่ายที่ระบุ

 4.2 ผู้ขอท�าประกันภัยให้ข้อมูล : เลขประจ�าตัว

ประชาชน (พร้อมบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือส�าเนา) 

ชือ่ และทีอ่ยูผู่เ้อาประกนัภยัทีต่ดิต่อได้  ชือ่ผูร้บัประโยชน์

พร้อมระบุความสัมพันธ์กับผู้เอาประกันภัย ได้แก่ คู่สมรส

ตามกฎหมาย/ผู้อยู่กินฉันท์สามี-ภรรยา บิดา มารดา บุตร 

พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือทายาทโดยธรรม พร้อมเบี้ย

ประกันภัย 100 บาท

4.3 ผูข้ายจะมอบใบรบัรองการประกนัภยั ซึง่ระบุ

ข้อมลูตามข้อ 4.2 พร้อมทัง้ ระบเุลขทีก่รมธรรม์ประกนัภยั 

วันที่เริ่มต้นความคุ้มครองซ่ึงเป็นวันเดียวกับวันท�าสัญญา

และวนัสิน้สดุความคุม้ครอง  ความคุม้ครองและข้อยกเว้น

ตามกรมธรรม์ ชื่อบริษัทที่รับประกันภัยและ ที่อยู่/เบอร์

ติดต่อ/เวปไซต์ของบริษัทเพื่อตรวจดูรายละเอียดของ

กรมธรรม์และขอรบัค่าสนิไหมทดแทน   และใบเสรจ็รบัเงนิ
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ซึง่ต้องมข้ีอมลูชือ่บรษิทัผูร้บัประกนัภยั  ช่ือผู้เอาประกนัภัย 

เลขประจ�าตัวประชาชนเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้อาจได้รับใบ 

รับรองการประกันภัย/ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งอยู ่ในฉบับ

เดียวกัน โดยเป็นแบบที่ส�านักงาน คปภ.ก�าหนด

5.การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 5.1 ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ จะต้องส่ง

หลักฐานให้กับบริษัทประกันภัย หรือสาขาบริษัทที่รับ

ประกันภัย  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุ

 5.2 บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าทดแทนให้โดยตรง

ในนามผูร้บัประโยชน์ หรอืผูเ้อาประกนัภยั ภายใน 15 วนั 

นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารหลักฐานถูกต้อง และ 

ครบถ้วน

6. การสนบัสนนุจากส�านกังาน คปภ.  เพือ่ลดต้นทนุ

ในการบริหารจัดการของบริษัทและอ�านวยความสะดวก

ต่อการด�าเนินการ

6.1 จัดท�า ประกาศคณะกรรมการก�ากับและ 

ส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกันภยั เรือ่ง หลกัเกณฑ์ วธิี 

การเสนอขาย  และการปฏบิตัหิน้าทีข่องตวัแทนประกนัชวีติ 

นายหน้าประกนัชวีติ  หรอืพนกังานของบรษิทัในการเสนอ

ขายกรมธรรม์ประกันภัย 200 ส�าหรับรายย่อย (ไมโครอิน

ชวัรนัส์) (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ.2559 และประกาศคณะกรรมการ

ก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภัย เรือ่ง หลัก

เกณฑ์ วิธีการเสนอขาย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทน

ประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย หรือพนักงาน

ของบริษัทในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย 200 

ส�าหรบัรายย่อย (ไมโครอนิชวัรนัส์)  และกรมธรรม์ประกนัภยั

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 โดย 

ปรับปรุง ประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธรุกิจประกันภยั เรือ่ง หลกัเกณฑ์ วธิกีารเสนอขาย 

และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้า

ประกันชีวิต หรือพนักงานของบริษัทในการเสนอขาย

กรมธรรม์ประกันภัย 200 ส�าหรับรายย่อย (ไมโครอิน 

ชวัรนัส์) พ.ศ.2556 และประกาศคณะกรรมการก�ากบัและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ ์

วธิกีารเสนอขาย และการปฏบิตัหิน้าทีข่องตวัแทนประกนั

วินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย หรือพนักงานของ

บริษัทในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย 200 ส�าหรับ

รายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัย

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2556 โดยปรับรูปแบบ

ของการจดัท�าประกาศ คปภ. ในลกัษณะการแก้ไขเพิม่เตมิ

ประกาศ คปภ.  เดิม โดยคงไว้ซึ่งสาระส�าคัญหลัก เพียง

แต่ปรบัปรงุนยิามค�าว่า “กรมธรรม์ประกนัภยั 200 ส�าหรบั

รายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)” ให้ครอบคลุมถึง กรมธรรม์

ประกันภัยส�าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) อื่นที่นาย

ทะเบียนให้ความเห็นชอบ ซึ่งการปรับปรุงประกาศ 

ดงักล่าวจะเอือ้ต่อการเข้าถงึการประกนัภยัของประชาชน

ในเรื่องต่างๆ ได้แก่

• เพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายที่หลากหลายมากขึ้นแก่

ประชาชน อาทิ การเสนอขายโดยพนักงานบริษัทที่สาขา

เฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การเสนอขาย

ผ่านเครื่องจ�าหน่ายอัตโนมัติ  โดยบริษัทต้องขออนุญาต

จากนายทะเบียนในการติดตั้งเครื่องดังกล่าวโดยถือเป็น

สาขาประเภทหนึ่งของบริษัท  การเสนอขายโดยตัวแทน

ประกันวินาศภัยประเภทประกันภัยความคุ้มครองตาม 

พระราชบญัญตัคุ้ิมครองผู้ประสบภัยจากรถ  หากบคุคลนัน้

ได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยจาก

บริษัทแล้ว   เป็นต้น

• เพิ่มความสะดวกแก่ผู้เอาประกันภัยและบริษัท

ประกนัภยัในการซือ้ประกนัภยั โดยก�าหนดให้ผู้ทีท่�าหน้าที่

เสนอขายออกหนังสือรับรองการประกันภัยแทนการออก

กรมธรรม์ประกนัภัย แต่อย่างไรกต็าม หากผู้เอาประกนัภยั

ร้องขอ บรษิทัยงัคงมหีน้าทีจ่ะต้องออกกรมธรรม์ประกนัภัย

อยูร่วมทัง้ยงัก�าหนดเอกสารแสดงการรบัเงนิของบรษัิทไว้

เป็นการเฉพาะ โดยก�าหนดให้มีรายการอย่างน้อยตาม

ประกาศ

• กรมธรรม์ประกันภัยส�าหรับรายย่อย (ไมโครอิน 

ชัวรันส์) ที่ระบุไว้ตามประกาศนี้ ต้องเป็นแบบประกันภัย

ที่นายทะเบียนก�าหนดเท่าน้ัน ว่ามีความเหมาะสมที่จะ

สามารถเสนอขายได้ตามประกาศนี้ ไม่ว่าจะเป็น ความ

คุ้มครองของผลิตภัณฑ์ประกันภัย กระบวนการขายและ

ช่องทางการจ�าหน่าย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เอาประกัน

ภัยในฐานะผู้บริโภค
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6.2 จัดท�าฐานข้อมูลกลาง

 ส�านักงาน คปภ. จัดให้มีฐานข้อมูลกลางการรับประกันภัย เพื่อให้บริษัทรายงานข้อมูลผู้เอาประกันภัยและ 

การจ่ายค่าสนิไหมทดแทน เพือ่อ�านวยความสะดวกในการสบืค้นข้อมลูการท�าประกนัภยัของประชาชน  และเป็นฐานข้อมลู

ให้บริษัทผู้รับประกันภัยตรวจสอบให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนดว่าผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัย

อุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) หรือกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์สุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) 

ที่มีผลบังคับ ได้ไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์ ตลอดจนฐานข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการติดตาม ผลการด�าเนินงาน

ของโครงการอีกด้วย

 6.3 ส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย (ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ)

 การเสรมิสร้างความรูแ้ละความเข้าใจเกีย่วกบัการประกนัภัยให้แก่ประชาชน ทัว่ประเทศ ผ่านส่ือประชาสมัพนัธ์ 

ที่มีอยู่ในชุมชน ผ่านเครือข่าย (เช่น ผู้น�าชุมชน อาสาสมัครประกันภัย ส�านักงาน คปภ.จังหวัด) ตลอดจนสนับสนุน ให้มี

การเสริมสร้างความรู้ด้านการประกันภัยให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่มคนท�างาน กลุ่มแม่บ้าน 

เป็นต้น 

 6.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ (ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ)

 ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ ผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเผยแพร่ข้อมูลอื่นๆ ที่ประชาชนควรทราบในการเลือกซื้อ

ประกันภัย ผ่านสื่อต่างๆ อาทิเช่น

กิจกรรมรณรงค์ “ความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่”  

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ ส�านักงาน คปภ. 

พิธีเปิดตัวกรมธรรม์ประกัน

ภยัอบุตัเิหตเุทศกาลสงกรานต์

สุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์)

ส�าหรบัช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

เม่ือวนัที ่30 มีนาคม 2559 ณ 

ส�านักงาน คปภ.
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 6.5 การประชาสัมพันธ์โครงการ (ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ) 

- สื่อบุคคล : สื่อมวลชน  ผอ.ภาค/ผอ.จังหวัด  ผู้น�าชุมชน ตัวแทน-นายหน้า และอาสาสมัครประกันภัย เป็นต้น

 - สื่อโทรทัศน์ : สปอตโฆษณาผ่านฟรีทีวีและเคเบิ้ลทีวี สกู๊ปข่าว ผ่านรายการที่ได้รับความนิยม  

 - สื่อวิทยุ : เผยแพร่สปอต  ผ่านวิทยุแห่งประเทศไทย และวิทยุท้องถิ่น

 - สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความ/โฆษณา/แผ่นพับ

 - สื่อ Social Media :  YouTube, Facebook ฯลฯ

6.6 ผลการรับประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัย ช่วงเวลาการท�าสัญญาประกันภัย
จ�านวนยอดจ�าหน่าย

(กรมธรรม์)

จ�านวนเบี้ยประกันภัย

(บาท)

1 . ก ร ม ธ ร ร ม ์ ป ร ะ กั น ภั ย

อุ บั ติ เ ห ตุ เ ท ศ ก า ล สุ ข ใ จ  

(ไมโครอินชัวรันส์) (เทศกาล 

ปีใหม่)

15 ธันวาคม 2558 ถึง

        15 มกราคม 2559
19,745 1,974,500

2 . ก ร ม ธ ร ร ม ์ ป ร ะ กั น ภั ย

อุบัติ เหตุ เทศกาลเทศกาล

สงกรานต์สุขใจ (ไมโครอิน 

ชัวรันส์) (เทศกาลสงกรานต์)

30 มีนาคม 2559 ถึง

        30 เมษายน 2559
54,349 5,434,900

ขับเคลื่อนนโยบำยเชิงรุกเดินหน้ำผลักดัน
กฎหมำยประกันภัยทำงทะเลฉบับแรกของไทย

เนื่องจากการประกันภัยทางทะเล

เป็นธุรกรรมที่ส�าคัญประเภทหนึ่งใน

ระบบการค้าระหว่างประเทศ การขนส่ง

สินค้า การเดินเรือในประเทศ และ

ระหว่างประเทศ แต่ประเทศไทยกลับ

ไม่มีกฎหมายประกันภัยทางทะเลเป็น

ของตนเองไว้ใช้ เม่ือเกิดข้อพิพาทเกี่ยว

กบัสัญญาประกนัภัยทางทะเล   ศาลฎกีา

ได้น�ากฎหมายประกันภัยทางทะเลของ

ประเทศอังกฤษมาปรับใช้ในฐานะหลัก

กฎหมายทั่วไป ตั้งแต่ พ.ศ. 2496 ซึ่ง

สามารถช่วยได้ในระดบัหนึง่ แต่เนือ่งจาก
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เป็นกฎหมายของต่างประเทศ จึงมีความยุ่งยากในการ 

น�าสืบหลักกฎหมาย และมีบางส่วนที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้

กับประเทศไทย ประกอบกับประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณชิย์ก�าหนดให้การประกนัภยัทางทะเลอยูภ่ายใต้บงัคบั

ของกฎหมายเฉพาะ แยกจากกฎหมายประกันภัยใน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 ส�านักงาน คปภ. จึงได้แต่งตั้งคณะท�างาน  2 คณะ 

ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการเพือ่ศกึษาความจ�าเป็นในการจดัท�า

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. 

... . ซึ่งประกอบด้วยผู ้ เชี่ยวชาญทั้งในด้านวิชาการ   

ผูเ้ชีย่วชาญในภาคปฏบิตั ิหน่วยราชการทีเ่กีย่วข้อง ผูแ้ทน

จากกรมเจ้าท่า  ผูเ้ชีย่วชาญทางด้านกฎหมายจากกรมสนธิ

สญัญา รวมถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีจากทกุภาคส่วน ประกอบด้วย 

ผูแ้ทนสมาคมประกนัวนิาศภยัไทย สภาผูส่้งสนิค้าทางเรอื

แห่งประเทศไทย สมาคมเจ้าของเรือไทย สมาคมเจ้าของ

เรือและตวัแทนเรอืกรงุเทพ  สมาคมผูร้บัจดัการขนส่งสินค้า

ระหว่างประเทศ  ผู้บริหารและพนักงาน  ส�านักงาน คปภ. 

โดยมีเลขาธิการ คปภ. เป็นประธาน เพื่อศึกษา วิเคราะห์

และให้ความเห็นในการจัดท�าร่าง พ.ร.บ. การประกันภัย

ทางทะเล พ.ศ. .... (เดิม กรมเจ้าท่าได้มีการแต่งตั้งคณะ

ท�างานเพือ่จดัท�าร่าง พ.ร.บ. การประกนัภยัทางทะเล พ.ศ. 

... มาก่อน แต่จากการประสานความร่วมมือ กรมเจ้าท่า

เห็นชอบให้ส�านักงาน คปภ. เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ

ผลักดันร่าง พ.ร.บ. การประกันภัยทางทะเลฉบับนี้ โดย

ยินดีร่วมเป็นคณะท�างานด้วย)  และ 

 2. คณะท�างานเพื่อศึกษาและจัดท�าร่างพระราช

บัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ... ซึ่งประกอบด้วย

นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยทางทะเล 

โดยมีอ�านาจหน้าที่หลักในการจัดท�าและเสนอร่าง พ.ร.บ. 

การประกันภยัทางทะเล  คณะท�างานฯทีม่าจากทกุภาคส่วน

ได้ร่วมกันด�าเนินการยกร่างพ.ร.บ.  การประกันภัยทาง

ทะเล โดยใช้หลักการเดียวกับ พ.ร.บ. การประกันภัยทาง

ทะเล (Marine Insurance Act 1906) และที่แก้ไขเพิ่ม

เติมโดย พ.ร.บ. ประกันภัย (Insurance Act 2015) ของ

ประเทศอังกฤษ  ซึ่งเป็นหลักการที่นานาประเทศใช้อยู่ใน

ปัจจุบัน ทั้งยังได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลัก

กฎหมายและวิธีปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ  ยิ่งไป

กว่านั้นยังสอดรับกับระบบกฎหมายและวิธีปฏิบัติของ

ประเทศไทย ซึง่คณะท�างานฯ ได้น�าร่าง พ.ร.บ. ทีย่กร่างนี้

ผ ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว โดยผลการรับฟังความคิดเห็นได้รับเสียง

สนับสนุนเป็นเอกฉันท์ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัย

ทางทะเล พ.ศ. ... แบ่งออกเป็น 15 หมวด 134 มาตรา 

โดยมีสาระส�าคัญ ในเรื่อง การก�าหนดสิทธิและหน้าท่ี

ระหว่างผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัยตามสัญญา

ประกนัภยัทางทะเล มกีารก�าหนดหลกัการทัว่ไป เช่นหลกั

สุจริตอย่างยิ่ง หลักส่วนได้เสีย หลักรับช่วงสิทธิ รวมถึง 

การจ�าแนกประเภทของสัญญาประกันภัยทางทะเล และ

หลักการค�านวณสินไหมทดแทนส�าหรับการประกันภัย

แต่ละประเภท เป็นต้น 

ส�านกังาน คปภ. ได้น�าพระราชบญัญตักิารประกนั

ภยัทางทะเล พ.ศ..... เข้าทีป่ระชมุคณะกรรมการก�ากบัและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) เมื่อ

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบใน

หลักการของร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล 

พ.ศ. ......... และให้ ส�านักงาน คปภ. เสนอร่างพระราช

บัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ...... ต่อกระทรวง

การคลัง เพื่อน�าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ต่อไป

การยกร่าง พ.ร.บ. การประกนัภยัทางทะเลนีจ้ะท�าให้

ประเทศไทยมีกฎหมายประกันภัยทางทะเล ของตนเอง

เป็นครั้งแรก ถือเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครั้ง

ส�าคัญ ที่จะเป็นกลไกในการช่วยเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจ

ไทยด้านอุตสาหกรรมประกันภัยทางทะเลและขนส่งให้

แข่งขันในเวทีโลกได้ ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการ

พิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทของศาล เป็นจุดเริ่มต้นในการ

สร้างบรรทัดฐานในการใช้การตีความกฎหมายประกนัภยั

ทางทะเลของไทย  อนัจะเป็นประโยชน์ต่อคูค่วามในคด ีท่ีไม่

ต้องน�าสบืหลกักฎหมายของต่างประเทศ ซึง่เป็นการสร้าง

ความเชือ่มัน่แก่ทัง้ผูป้ระกอบการและประชาชนในผลแห่ง

คดี  รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นเครือ่งมอือนัเป็นประโยชน์

อย่างยิ่งในการเสริมประสิทธิภาพการก�ากับดูแลธุรกิจ

ประกันภัยของส�านักงาน คปภ. อีกด้วย
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จากการท่ีธุรกิจประกันภัยมีทิศทางการเติบโตอย่าง

ต่อเน่ือง ส่งผลให้ปัญหาข้อพิพาทจากสัญญาประกันภัย

เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ดังน้ันเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์

ของประชาชนผู้เอาประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรม 

ส�านักงาน คปภ. จึงร่วมมือ กับส�านักงานศาลยุติธรรมใน

การน�าระบบระงบัข้อพพิาททางเลอืกด้วยวธิกีารไกล่เกลีย่

ข้อพพิาทมาใช้ รวมทัง้ร่วมมอืกบัส�านกังานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ในการเชื่อมระบบ IT เข้าด้วย

กันเป็นเครือข่ายให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการ

ประกันภัยได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

 ทัง้นี ้ส�านกังาน คปภ. ได้เดนิหน้าตามแผนพฒันาการ

ประกันภัยฉบับที่ 3 และแผนกลยุทธ์องค์กรในการเสริม

สร้างความรู้ด้านประกันภัยแก่ประชาชนและพัฒนาช่อง

ทางการส่ือสารต่างๆ  ให้เข้าถงึประชาชนเพิม่มากขึน้ และ

ด�าเนนิการแก้ไขและป้องปรามปัญหาทีต่รงจดุอย่างเป็นระบบ 

โดยร่วมกบัสมาคมประกนัชวีติไทยจดัท�า “คูม่อืประชาชน” 

ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตแก่ประชาชน  และให้

บริษัทประกันภัยควบคุมคุณภาพและจริยธรรมของ

ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย  อย่างเป็นระบบตั้งแต่

กระบวนการคัดกรองตัวแทน/นายหน้า ฝึกอบรมให้ 

ความรู ้ รวมถงึตดิตามตรวจสอบการปฏบิตังิานอย่างต่อเนือ่ง 

และพร้อมให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์อันพึ่งมีพึ่งได้

ของผู้บริโภคจากการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยอย่างจริงจัง 

“เดินเกมรุกผนึกก�ำลัง

สมำพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค 

ขยำยเครือขำ่ยเพิ่มประสิทธิภำพ 

กำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนประกันภัย

 ”  

“ เดินเกมรุกพัฒนำระบบประกันภัย ชูเป้ำหมำยใหญ่คุ้มครองผู้บริโภค

สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับประชำชน ผนึกชมรม Compliance สมำคมธนำคำรไทย 

สำงปัญหำสินเชื่อพ่วงประกัน สั่งตั้งทีมท�ำงำนบูรณำกำรทั้งระบบ ” 
ปัจจบุนัปัญหาใหญ่ของธรุกจิประกนัภยั คอื การขาด

ความเช่ือมัน่จากประชาชน เนือ่งจากประชาชนขาดความ

รู้ความเข้าใจเรือ่งการประกันภยั  เกิดกรณบีรษิทัประกนัภยั

ล้มในอดตี รวมทัง้ผลกระทบทีไ่ด้รบัจากตัวแทนประกนัภัย

บางคนที่มุ่งแต่ท�ายอดขายประกัน เกิดกรณีการไม่ปฏิบัติ

ตามกฎกติกา ขาดการดูแลปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากขาย

ประกนัแล้ว ซึง่ท�าให้ประชาชนเดอืดร้อนและส่งผลให้การ

ท�าประกันภัยยังคงเป็นที่เคลือบแคลงสงสัย จึงเป็นหน้าที่

ของส�านักงาน คปภ. ท่ีต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับ

ประชาชนด้วยการให้ความคุ้มครองและส่งเสริมการให้

ความรูด้้านการประกนัภยั ตลอดจนสร้างความเข้าใจทีถ่กู

ต้องให้กับประชาชน

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับชมรมการก�ากับ 

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Club) สมาคม

ธนาคารไทย หารือเกี่ยวกับการด�าเนินงานของ ส�านักงาน 

คปภ. ทีเ่กีย่วข้องกบัสถาบนัการเงนิ ตลอดจนแนวทางความ

ร่วมมอืในการก�ากบัและดแูลการขายประกนัภยัเพือ่คุม้ครอง

ผูบ้รโิภคทีท่�าธรุกรรมกบัธนาคารให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่าง

เคร่งครดั ทัง้ในส่วนของธนาคารและตวัแทนขายประกนัภยั 

โดยต้องน�าเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ลดการโน้มน้าวที่

อาจจะเข้าข่ายขายพ่วงประกันภัย รวมทั้งการน�าเสนอ

วงเงินประกันที่เหมาะสมกับลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่น

ของประชาชนที่มีต่อการประกันภัย

ส�าหรับแนวทางในการแก้ปัญหาจากข้อร้องเรียน

เรื่องการประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อธนาคาร ด�าเนินการ

ภายใต้ประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธรุกจิประกนัภยั เรือ่ง ก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร

ออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติ

หน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และ

ธนาคาร พ.ศ. 2551 
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ให้มีการปรับเพิ่มความคุ้มครองดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะ

กรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภัย 

(บอร์ด คปภ.) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙ ซึง่ทีป่ระชมุฯเหน็ด้วยในหลกัการของการปรบัเพิม่

จ�านวนเงินความคุ้มครองสูงสุดตามกรมธรรม์ประกันภัย

คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ ตามทีส่�านกังาน  คปภ. เสนอ

โดยไม่มีการเพิ่มเบี้ยประกันภัยแต่อย่างใด 

ส�านักงาน คปภ. จึงได้ออกค�าส่ังนายทะเบียนท่ี 

15/2559 เรื่อง ให้ใช้แบบข้อความกรมธรรม์ประกันภัย

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและกรมธรรม์ประกันภัย

รถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  ลงวันที่ 11 

มีนาคม 2559 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ที่

ผ ่านมา ทั้งนี้การปรับเพิ่มจ�านวนเงินความคุ้มครอง

กรมธรรม์ประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ ้มครอง 

ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ครั้งนี้ นับเป็นการปรับ 

ครั้งแรก ดังนี้

• กรณีได้รับบาดเจ็บ จากเดิมจะได้รับค่ารักษา

พยาบาล  50,000 บาทต่อคน ปรับเพิ่มเป็น  80,000 บาท

ต่อคน 

• ค่าสินไหมทดแทน กรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร 

จากเดมิ 200,000 บาทต่อคน ปรบัเพิม่เป็น 300,000 บาท

ต่อคน และ

• กรณีสูญเสียอวัยวะจากเดิม 200,000 บาท ปรับ

เพิ่มเป็นระหว่าง 200,000-300,000 บาท

• กรณีรักษาตัวในสถานพยาบาลเป็นค่าชดเชย 

วันละ 200 บาท จ�านวนไม่เกิน 20 วัน (คงเดิม)

เพือ่ให้การปรบัเพิม่ความคุม้ครองครัง้นีเ้ป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพและมีการด�าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

และเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและท�าให้

ภาพพจน์ของธุรกิจเสียหาย ส�านักงาน คปภ. จึงได้ขอ 

ความร่วมมอืให้บรษิทัประกนัภยัทกุบรษิทัปรบัจ�านวนเงนิ

คุ้มครอง ส�าหรับกรมธรรม์ประกันภัยเดิมที่ยังไม่สิ้นสุด

ระยะเวลาประกันภัยให้เป็นไปตามความคุ้มครองใหม่ 

ไปด้วยพร้อมกัน ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีซึ่งการ 

ด�าเนินงานในเรื่องนี้จะส่งผลดีในภาพรวม เป็นประโยชน์

ต่อประชาชน และจะช่วยให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อ

ระบบประกนัภยั รวมทัง้ท�าให้เกดิภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอธรุกจิ

ประกันภัยของไทย

ที่ครอบคลุมถึงการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต 

ผ่านธนาคาร ภายใต้กฎเกณฑ์ทีไ่ด้ระบไุว้อย่างชดัเจน อาทิ 

การท�าหน้าที่ในการเสนอขายต้องแสดงให้ปรากฏชัดแจ้ง

ว่าเป็นการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยอธิบาย

ความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับ

ธนาคารก่อนเสนอขายทกุครัง้ การท�าประกนัภัยของลูกค้า

ธนาคารต้องเป็นไปโดยความสมคัรใจ ห้ามมใิห้มกีารบงัคับ 

หรือใช้เป็นเงื่อนไขในการต่อรองการให้สินเชื่อ หรือ

ธุรกรรมอื่นใดของธนาคาร เป็นต้น

ผลจากการหารือกับตัวแทนธนาคาร และชมรมการ

ก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Club) 

สมาคมธนาคารไทย ส�านกังาน คปภ.จะตัง้คณะท�างานร่วม

กับตัวแทนชมรมฯ เพื่อป้องกันและเยียวยาปัญหาที่เกิด 

จากการขายประกนัภยัคุม้ครองสนิเชือ่ธนาคาร   โดยเบือ้งต้น 

ได้ขอความร่วมมอืกบัทางธนาคาร   ให้พนกังานขายประกนัภยั

น�าเสนอข้อมูลและรายละเอียดของการท�าประกันภัยเพื่อ

สร้างความเข้าใจที่ชัดเจนแก่ลูกค้า  ไม่มีการโน้มน้าวให้

เกดิความเข้าใจผดิหรอืน�าเสนอวงเงนิประกนัภยัเกนิความ

เหมาะสม และห้ามมิให้มีการบังคับหรือใช้เป็นเงื่อนไขใน

การต่อรองการให้สินเชื่อหรือธุรกรรมอื่นใดของธนาคาร 

ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่าประชาชนจะไม่ถูกเอาเปรียบ 

และไม่ถูกโน้มน้าวชกัจงูจนเกดิการตดัสนิใจซือ้ประกนัภยั

อย่างไม่รู้ตัว ซ่ึงการบังคับใช้กฎหมายจะใช้มาตรการจาก

เบาไปหาหนัก

จากการติดตามของส�านักงาน คปภ.  ในการรับ

ประกนัภยัรถตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจาก

รถ พ.ศ. 2535 ปรากฏว่า อัตราค่าสินไหมทดแทนต่อเบี้ย

ประกันภัย (Loss Ratio) มีอัตราค่อนข้างต�า่ ดังนั้น เพื่อ

ไม่ให้ประชาชนเสียประโยชน์ที่ควรจะได้รับ จึงได้มีการ

ปรบัจ�านวนเงนิความคุม้ครองของกรมธรรม์ประกนัภยัให้

สอดคล้องกบัเบีย้ประกนัภยั โดยส�านกังาน คปภ. ได้เสนอ

“ เพิ่มวงเงินคุ้มครองประกันภัยรถ

ภำคบังคับ  ค่ำรักษำพยำบำล เสียชีวิต

สูญเสียอวัยวะ โดยไม่เพิ่มเบ้ียประกันภัย

 มีผลบังคับใช้ 1 เมษำยน 2559

”
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ส�านักงาน คปภ.ได้น�าเสนอแผน แนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาระบบการประกันภัยรถ ตามพระราช 

บัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 

ประกันภัย ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 โดยได้รับความเห็นชอบให้ด�าเนินการ 5 ประเด็น

ประเด็นที่ 1 ให้รวมกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจในฉบับเดียวกัน  ขณะนี้อยู่ระหว่างการ

ด�าเนินงาน แก้ไขปรับปรุงระบบการรายงานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดกลุ่มรถยนต์ และเงื่อนไขความ 

คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย โดยให้รองรับการประกันภัยรถยนต์ในอาเซียน

ประเด็นที่ 2 ให้ก�าหนดเบี้ยประกันภัยให้สะท้อนความเสี่ยงภัยที่แท้จริง อยู่ระหว่างการติดตามและประเมินอัตรา 

ส่วนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น (Loss Ratio) เนื่องจากมีการปรับเพิ่มความคุ้มครองตามข้อ 1

ประเด็นที่ 3 ให้ปรับจ�านวนเงินความคุ้มครอง และค่าเสียหายเบื้องต้นให้เหมาะสม โดยส�านักงาน คปภ. ได้ด�าเนิน

เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามค�าสั่งนายทะเบียนที่ 15/2559 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559 เรื่อง ให้ใช้แบบข้อความกรมธรรม์

ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ   

ประเด็นที่ 4 ให้ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และโครงสร้างการท�างานของบริษัท

กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด ได้ด�าเนินการแล้ว ปรากฏอยู่ใน ร่าง  พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับ

ที่.... )  พ.ศ. ....   

ประเด็นที่ 5 ให้เพิ่มความคุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก ได้ด�าเนินการแล้ว ปรากฏอยู่ใน ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครอง 

ผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่.... )  พ.ศ. ....   

ความคืบหน้าการแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

1. เพื่อให้การด�าเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส�านักงาน คปภ. จึงได้มีค�า

สั่ง ที่ 99/2559 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุงการประกันภัยตามพระราช

บัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  โดยมีเลขาธิการ คปภ. เป็นประธาน ซ่ึงคณะกรรมการฯได้พิจารณา

ประเด็นการแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 พร้อมจัดท�าร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

(ฉบับที่.... )  พ.ศ. ....   เสร็จเรียบร้อยแล้ว  และจะน�าเข้าพิจารณาในคณะอนุกรรมการกฎหมาย ในวันที่เดือนกันยายน 

2559 นี้ 

2. ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่....) พ.ศ. .... มีสาระส�าคัญในการแก้ไข ดังนี้ 

 ประเด็นท่ี 1 เพิ่มขอบเขตการท�าประกันภัยความเสียหายให้ครอบคลุมไปถึงความรับผิดต่อความเสียหาย 

ทรัพย์สินบุคคลภายนอก  เพื่อเพิ่มหลักประกันพื้นฐานกับประชาชนที่ประสบภัยจากรถที่ได้รับความเสียหาย ให้ได้รับ 

การคุ้มครองทั้งชีวิต ร่างกายและอนามัย และความเสียหายต่อทรัพย์สินด้วย ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากลในประเทศต่างๆ  

รวมถึงประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โดยก�าหนดให้มีบทเฉพาะกาลในการบังคับใช้กฎหมายส�าหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่จดทะเบียนในประเทศ

เป็นเวลา 5 ปี และ 3 ปี ตามล�าดับ

ประเด็นที่ 2 แก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้มีอ�านาจในการแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท 

กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย

”
“ ควำมคืบหนำ้กำรด�ำเนินงำนตำมโครงกำรวิจัยกรอบและข้อเสนอ

เชิงนโยบำยต่อกำรพัฒนำระบบกำรประกันภัยตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535  ในปี 2559
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“ศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิาทด้านประกนัภยั” ถอืเป็นมติิ

ใหม่ของการระงับข้อพิพาทด้านประกันภัย โดยน�าวิธีการ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท

ระหว่างผู้ร้องเรียนกับบริษัทประกันภัย ซึ่งนับได้ว่าเป็น 

แห่งแรกในภมูภิาคอาเซียน ทัง้นี ้“ศนูย์ไกล่เกลีย่ข้อพพิาท

ด้านประกันภัย” จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

คุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านการประกันภัยให ้

ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย และเพิ่ม

ศักยภาพในการบริหารจัดการด้านสินไหมทดแทนให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด และถือเป็นการเพิ่มทางเลือกให้

ประชาชนทีจ่ะสามารถระงบัข้อพพิาทด้านการประกนัภยั

โดยผู ้ไกล่เกลี่ย ซึ่งเป็นผู ้ช�านาญการจากภายนอกที่มี

ประสบการณ์ และมคีวามเป็นกลางมาช่วยด�าเนนิการไกล่

เกล่ียตามกติกาท่ีเป็นระบบสากล  มีมาตรฐานเป็นที่

ยอมรบั  โดยประชาชนผูใ้ช้บรกิารไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายใดๆ 

ทั้งสิ้น

ซ่ึงก่อนท่ีจะมีการเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ ได้มีการออก

ระเบียบส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย ว่า ด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ด้านการประกนัภยั พ.ศ. 2559  โดยมกีารก�าหนดแนวทาง

ปฏบิตัใินการระงบัข้อพพิาทด้านประกนัภยัไว้อย่างชดัเจน 

ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการไกล่เกลีย่  วธิกีารไกล่เกลีย่ การสิน้สดุ 

แห่งกระบวนการไกล่เกลีย่  ฯลฯ  ท�าให้ประชาชนทีม่าร้องเรยีน 

เกี่ยวกับข้อพิพาทด้านประกันภัยสามารถมีทางเลือกใน 

การระงบัข้อพพิาท และระเบยีบนีย้งัได้วางแนวทางปฏิบัติ

ของเจ้าหน้าที่ส�านักงาน คปภ. ด้วยว่า เมื่อรับเร่ืองร้อง

เรยีนแล้วจะต้องท�าการตรวจสอบข้อมลูเบือ้งต้นและชีแ้จง

ท�าความเข้าใจกับคู่กรณี หากในขั้นตอนนี้สามารถตกลง 

กนัได้กจ็ะมกีารท�าสัญญาประนปีระนอมยอมความกนั  แต่

หากตกลงกันไม ่ ได ้ก็ จะมีกระบวนการไกล ่ เกลี่ ย 

ตามระเบียบฯนี้เข้าไปรองรับอกีชัน้หนึง่  ซึง่หากคูก่รณี

ตดัสินใจใช้กระบวนการไกล่เกล่ีย กลไกของระเบียบฯ นี้ก ็

จะเริ่มท�างาน และหากสามารถไกล่เกล่ียส�าเร็จข้อพิพาท

กจ็ะยตุด้ิวยการท�าสัญญาประนปีระนอมยอมความกนั แต่

หากไม่สามารถตกลงกันได้ คู่กรณีก็สามารถเลือกเข้าสู่

กระบวนการอนุญาโตตุลาการ เนื่องจากส�านักงาน คปภ. 

มีระบบอนุญาโตตุลาการรองรับไว้เป็นทางเลือกให้กับ 

คู่กรณีด้วยเช่นกัน                                                               

ส�าหรับการขึ้นทะเบียนผู้ที่จะมาท�าหน้าที่เป็นผู้ไกล่

เกลี่ยฯนั้น ส�านักงาน คปภ. ได้เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือก

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่เป็นผู้ช�านาญการ มีความรู้ 

และประสบการณ์ด้านการไกล่เกล่ียในช่วงเดือนมีนาคม 

2559 โดยมีผู้สมัครและผ่านคุณสมบัติทั้งสิ้น 58 คน และ

สามารถผ่านการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์จ�านวน 

40 คน จากนัน้ ส�านกังาน คปภ. ได้จดัอบรมตวิเข้มต่อยอด 

ความรู ้ด ้านการประกันภัยพร้อมขึ้นทะเบียนรายชื่อ 

ผู้ไกล่เกลี่ยฯ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนการแต่งตั้ง 

ผู้ไกล่เกลีย่ส�าหรบัข้อพพิาทด้านการประกนัภยัแต่ละกรณี

นัน้จะแต่งตัง้จากผู้ทีไ่ด้รบัการขึน้ทะเบยีนรายชือ่ดงักล่าว  โดย

ค�านึงถึงลักษณะของข้อร้องเรียนและความเหมาะสมของ

ผูไ้กล่เกลีย่ นอกจากนีร้ะเบยีบฯ ยงัก�าหนดเหตใุนการคัดค้าน 

ผู้ไกล่เกลี่ยกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลาง 

และระเบยีบฯ  ยงัก�าหนดกรอบจรยิธรรมส�าหรบัผู้ไกล่เกลีย่

ไว้อย่างรดักมุอกีด้วย ดงันัน้คู่กรณทีีเ่ข้าสู่ระบบไกล่เกลีย่ฯ 

จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับความเป็นธรรมอย่างแน่นอน

“สร้ำงมิติใหม่คุ้มครองสิทธิประชำชน 

 ได้ฤกษ์ผุดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพำท

ด้ำนประกันภัยแห่งแรกในอำเซียน 

”  
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 ชูโมเดล customer-centric แบบครบวงจร เปิดที่ท�ำกำรอนุญำโตตุลำกำร 

จ.สงขลำ ให้บริกำรครอบคลุม 14 จังหวัดภำคใต้

ผู้บริโภคถือเป็นศูนย์กลางของทุกธุรกิจ ดังนั้นความ

เชื่อมั่นของผู้บริโภคจึงนับเป็นตัวชี้วัดส�าคัญในการตัดสิน

ความส�าเรจ็ของการด�าเนนิธรุกจิทกุแขนง ส�านกังาน คปภ. 

จึงมีนโยบายให้ความส�าคัญและยึดม่ันประชาชนผู้บริโภค

เป็นศูนย์กลาง (customer-centric) โดยจะดูแลผู้บริโภค

แบบเชิงรุกและ ครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการต้นน�้าถึง

ปลายน�้า เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันและเสริมศักยภาพระบบการ

คุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็งมากขึ้น  

ซึ่งการเปิดท่ีท�าการอนุญาโตตุลาการ คปภ. ภาค 12 

จังหวัดสงขลา มีเขตอ�านาจรองรับการให้บริการครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัดในภาคใต้ ซึ่งจะเป็นการอ�านวยความสะดวก

และบรรเทาความเดือนร้อน  รวมถึงลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนผู้เอาประกันภัย  ซึ่งถือเป็นหนึ่ง

มาตรการส�าคัญที่ ส�านักงาน คปภ. มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการระงับข้อพิพาทด้าน 

การประกันภัย เพื่อรองรับการให้บริการและอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับสมาคมประกัน

วนิาศภยัไทย สมาคมประกนัชวีติไทย ออกแบบ “กรมธรรม์

ประกนัภยัอบุตัเิหตเุพือ่คนพกิาร ส�าหรบัรายย่อย     (ไมโคร

อินชัวรันส์) ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนโดยเฉพาะผู ้พิการ ได้มีโอกาสเข้าถึงระบบ

ประกันภัยและใช้เป็นเครื่องมือเพื่อบริหารความเส่ียงใน

ชีวิตและครอบครัวของตนเองได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงจะ

เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พิการในการด�าเนิน

ชีวิตต่อไป 

 สืบเนื่องจาก ปี  2559 เป็นปีมหามงคลในโอกาสที่

สมเด็จพระนางเจ ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เฉลิม

พระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา เพื่อเป็นการ

เฉลิมพระเกียรติเ น่ืองในโอกาสมหามงคลดังกล ่าว 

ส�านักงาน คปภ.   จึงได้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกัน

ภัย จัดท�า “โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อผู้พิการด้วย

การประกันภัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559” ซึ่งจะได้มี

การรณรงค์ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยได้มี

บทบาทในการตอบแทนสังคม (Corporate Social  

Responsibility : CSR) โดยในระยะแรกได้มีการพัฒนา

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการโดยเฉพาะขึ้น

เป็นครั้งแรก เป็นรูปแบบกรมธรรม์รายย่อย (ไมโครอิน 

ชวัรนัส์) ทีใ่ห้ความคุม้ครองผูพ้กิารกรณเีสยีชวีติ เนือ่งจาก

อบุตัเิหต ุ ไม่รวมการถกูฆาตกรรม  ลอบท�าร้ายร่างกายและ/

หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

ครั้งแรกในประวัติศำสตร์

“ประกันภัยคนพิกำร”
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จ�านวน 100,000 บาท  กรณเีสยีชวีติจากการถกูฆาตกรรม

ลอบท�าร้ายร่างกาย  และ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือ

โดยสารรถจักรยานยนต์ จ�านวน 50,000 บาท ผล

ประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิต 

จากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย

ภายใน 120 วันแรกนับจากวันเริ่มต ้นระยะเวลา 

ประกันภัย) จ�านวน 5,000 บาท ผลประโยชน์ชดเชยเงิน 

ปลอบขวัญ เนื่องจากอุบัติเหตุ (ต้องเข้ารับการรักษาตัว

เป็นคนไข้ในในโรงพยาบาล  เป็นจ�านวนไม่น้อยกว่า 4 วนั) 

ตลอดระยะเวลาประกันภัย จ�านวน 5,000 บาท และผล

ประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวใน 

โรงพยาบาล จ�านวน 200 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 20 วัน 

โดยจ่ายเบี้ยประกันภัย เพียง 300 บาทต่อปี

 ท้ังน้ี ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการที่พัฒนาขึ้น

เป็นโครงการน�าร่องน้ี  ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับความ

พิการ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มคนพิการทางการมองเห็น กลุ่มคน

พกิารทางการได้ยนิหรอืสือ่ความหมาย และกลุม่คนพกิาร

ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ซ่ึงคิดเป็นจ�านวน 1.19 

ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 76 จากคนพิการทั้งหมด  

9 กลุ่ม โดยกลุ่มผู้พิการเหล่าน้ีเป็นกลุ่มที่สามารถพัฒนา

ทกัษะการด�ารงชวีติประจ�าวนัให้อยูใ่นครอบครวัและสงัคม

ได้อย่างปกติ ฉะนั้น จึงควรที่จะได้รับสนับสนุนจาก 

หน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้พิการให้ได้รับสิทธิ 

ขั้นพื้นฐานของตนเอง และได้รับการส่งเสริมโอกาสการ 

มีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่ โดยปราศจากอุปสรรค 

และการเลือกปฏิบัติ 

  ส�าหรบัผู้พกิารทีป่ระสงค์จะซือ้กรมธรรม์ประกนัภยั

อุบัติเหตุเพื่อคนพิการจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์  

ถึง 60 ปีบริบูรณ์ สามารถซื้อได้คนละไม่เกิน 2 กรมธรรม์ 

เพียงน�าบัตรประจ�าตัวประชาชน  และบัตรประจ�าตัว 

ผู้พิการไปซ้ือได้กับบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ 

ตวัแทน/นายหน้าประกนัภยั โดยขณะนี ้ มบีรษิทัประกนัภยั 

ทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน 30 บรษิทั โดยแบ่งเป็นบรษิทั

ประกันชีวิต 5 บริษัท ได้แก่ บมจ.ไทยประกันชีวิต  

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต  

บจ.เอไอเอ และบมจ.กรุงเทพประกันชีวิต และบริษัท

ประกนัวนิาศภยั 25 บรษิทั ได้แก่ บมจ.กรงุเทพประกนัภยั 

บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย บมจ.จรัญประกันภัย  

บมจ.เจ ้าพระยาประกันภัย บมจ.ซิกน่าประกันภัย  

บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) บมจ. 

ทพิยประกนัภยั บมจ.ทนูประกนัภยั  บมจ.เทเวศประกนัภยั 

บมจ.ไทยประกันสุขภาพ บมจ.ไทยศรีประกันภัย  

บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย บมจ.นวกิจประกันภัย  

บมจ.น�าสนิประกนัภยั บมจ.ประกนัคุม้ภยั บมจ.ประกนัภยั
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ไทยววิฒัน์ บมจ.เมอืงไทยประกันภยั บมจ.วริยิะประกนัภยั บมจ.ศรอียธุยา เจนเนอรลัประกนัภยั บมจ.สินมัน่คงประกนัภยั  

บมจ.อาคเนย์ประกนัภยั บมจ.เอเชยีประกนัภยั 1950 บมจ.เอม็ เอส ไอ จปีระกนัภยั (ประเทศไทย) บมจ.แอลเอม็จปีระกนัภัย 

และบมจ.แอกซ่าประกันภัย ซึ่งคาดว่าจะมีบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยเข้าร่วมโครงการนี้เพิ่มขึ้น

ความคุ้มครอง 

ข้อตกลงคุ้มครอง 
จ�านวนเงินเอาประกันภัย 

(บาท)

ข้อ 1. ผลประโยชน์การเสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบ

ท�าร้ายร่างกายและ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
100,000

ข้อ 2. ผลประโยชน์การเสยีชวีติจากการถกูฆาตกรรมลอบท�าร้ายร่างกาย และ/หรอื 

อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
50,000

ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 

(ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะ

เวลาประกันภัย)

5,000

ข้อ 4. ผลประโยชน์ชดเชยเงินปลอบขวัญ เนื่องจากอุบัติเหตุ (ต้องเข้ารักษาตัวเป็น

ผู้ป่วยในในโรงพยาบาล เป็นจ�านวนไม่น้อยกว่า 4 วัน) ตลอดระยะเวลาประกันภัย
5,000 

ข้อ 5. ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารกัษาตวัในโรงพยาบาล สงูสดุ

ไม่เกิน 20 วันตลอดระยะเวลาประกันภัย
200 บาทต่อวัน

เบี้ยประกันภัยรวม   300 บาทต่อปี

ข้อยกเว้นที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

1. การกระท�าของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้

1.1 ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ หรือ

1.2 ขณะอยูภ่ายใต้ฤทธิส์รุา โดยมรีะดบัแอลกอฮอล์ในร่างกายขณะตรวจเทยีบเท่ากบัระดบัแอลกอฮอล์ในเลอืด

ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หรือ

1.3 ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราจนไม่สามารถครองสติได้ ในกรณีที่ไม่มีการตรวจวัดหรือในกรณีที่ไม่สามารถตรวจ

วัดระดับแอลกอฮอล์ได้

2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการท�าร้ายร่างกายตนเอง

3. การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเช้ือโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน�้า ซ่ึงเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจาก

อุบัติเหตุ (ทั้งนี้ไม่น�ามาบังคับใช้ส�าหรับข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิต

จากการเจ็บป่วย)

4. การแท้งลูก (ทั้งนี้ไม่น�ามาบังคับใช้ส�าหรับข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ

กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย)
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5. สงคราม (ไม ่ว ่าจะประกาศหรือไม ่ก็ตาม)  

การรุกราน การกระท�าท่ีมุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือ 

การกระท�าท่ีมุ ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการ

ประกาศสงครามหรอืไม่กต็าม หรอืสงครามกลางเมอืง ซึง่

หมายถงึสงครามระหว่างชนทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศเดยีวกนั 

การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อ

ความวุน่วาย การปฏวิตั ิ การรฐัประหาร การประกาศกฎ

อัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้มีการ

ประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก

6. อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสี

จากเช้ือเพลงินวิเคลยีร์ หรอืจากกากนวิเคลยีร์ใดๆ อนัเนือ่ง 

มาจากการเผาไหม้ของเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธี

ใดๆ  แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซ่ึงด�าเนินการ

ติดต่อไปโดยตัวของมันเอง

7. ขณะทีผู่เ้อาประกนัภยัก่ออาชญากรรม  หรอืขณะ

ทีถ่กูจบักมุ หรอืหลบหนกีารจบักมุในคดอีาญาทีก่ระท�าขึน้

โดยเจตนาเป็นองค์ประกอบความผิด 

8. การก่อการร้าย

กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อ

ยกเว้นจากกรมธรรม์ประกันภัยโดยละเอียด หากมี

ข้อความในเอกสารน้ีขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏ

ในกรมธรรม์ประกนัภยัให้ใช้ข้อความทีป่รากฏในกรมธรรม์

ประกันภัยบังคับแทน

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และ

หน่วยงานก�ากบัสถาบนัการเงนิอืน่  เพือ่ให้ระบบประกนัภยั

ไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน และมั่นคงต่อไป 

เพือ่ปรบัปรงุมาตรฐานการก�ากบัดแูลธรุกจิประกนัภยั

ให้เป็นไปตามหลักการของการประกันภัย (Insurance 

Core Principles: ICPS) ที่ออกโดยสมาคมผู้ก�ากับดูแล

ธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International Association 

of Insurance Supervisors: IAIS) และแก้ปัญหาอันเกิด

จากการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบัน รวมถึงปรับปรุง

มาตรฐานการก�ากับดูแลให้เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับ

หน่วยงานการก�ากับสถาบันการเงินอื่น ส�านักงาน คปภ. 

จงึได้ร่างพระราชบญัญตัปิระกนัชวีติ พ.ศ.....และร่างพระราช 

บัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. .... ขึ้น โดยร่างดังกล่าว 

ส�านักงานได้จัดให้มีการสนทนากลุ่มรับฟังความเห็น  

Focus Group เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ 

กับสมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย 

สมาคมนายหน้าประกนัภยัไทย เมือ่วนัที ่30 มนีาคม 2558 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 

และ เมือ่วนัที ่ 13 พฤษภาคม 2559 ได้จดัประชมุผูบ้รหิาร

ระดับสูงด้านประกันภัย ประจ�าปี 2559 ซึ่งมีการอภิปราย

ในประเด็นต่างๆ ที่ภาคธุรกิจมีข้อกังวลและได้ข้อสรุปใน

การแก้ไขที่เห็นพ้องต้องกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

อย่างไรก็ตามส�านักงาน คปภ.พิจารณาแล้วเห็นว่า 

การยกเลิกกฎหมายที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน (พระราช

บญัญตัปิระกนัชวีติ/วนิาศภยั พ.ศ. 2535 ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิ

โดยพระราชบญัญตัปิระกนัชวีติ/วนิาศภยั พ.ศ. 2558) แล้ว

ยกร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต/วินาศภัย พ.ศ. .... ขึ้น

ใหม่ทั้งฉบับ ซึ่งมีเนื้อหาจ�านวนมากอาจท�าให้กระบวน 

การตรากฎหมายออกมาใช้บังคับใช้เวลานาน ดังนั้น 

เพื่อให้การตรากฎหมายมีผลใช้บังคับเร็วขึ้นควรใช  ้

แนวทางในการแก้ไข เพิม่เตมิพระราชบญัญตัปิระกนัชวีติ/

วนิาศภยั พ.ศ. 2535 ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิ

ประกนัชวีติ/วนิาศภยั พ.ศ. 2558 ทีใ่ช้บงัคบัอยูใ่นปัจจบุนั 

โดยอาจตรากฎหมายเป็นฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 3 ฉบับ โดย

แต่ละฉบับมีสาระส�าคัญ ดังนี้

ฉบับที่หน่ึง เป็นกลุ่มบทบัญญัติที่มุ่งเน้นให้ความ

คุ้มครองประชาชนโดยตรง โดยมีสาระส�าคัญดังนี้

1) เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย 

ก�าหนดความรับผิดผู ้ซึ่งหลอกลวงประชาชนให้เข ้า 

ท�าสญัญาประกนัภยั  ผู้ทีเ่รยีก/ ให้สนิบนเพือ่ให้มกีารชดใช้

ค่าสินไหมทดแทน และผู้เอาประกันภัยฉ้อฉลโดยการ 

เรียกร้องค่าเสียหายอันเป็นเท็จ 

2) ก�ากับดูแลการปฏิบัติหน ้าที่ของตัวแทน 

ประกันภัยและนายหน้าประกันภัยเข้มข้นขึ้น ทั้งในการ

เสนอขายผลติภณัฑ์ การเปิดเผยข้อมลูต่างๆ เพือ่ให้มัน่ใจว่า

“ยกรำ่งพระรำชบัญญัติประกันชีวิต 

พ.ศ. .... และรำ่งพระรำชบัญญัติ

ประกันวินำศภัย พ.ศ. ....ใหม่

”  
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ประชาชนจะสามารถได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ประกันภัยอย่างถูกต้อง และการท�าหน้าที่ของตัวแทน

ประกันภยันายหน้าประกันภยัในการเก็บรกัษาเบีย้ประกนัภยั

และส่งเบ้ียประกันภัยให้กับบริษัทประกันภัย โดยให้

อ�านาจ คปภ. ในการวางหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ในการปฏิบัติหน้าท่ีของตัวแทนประกันภัยและนายหน้า

ประกันภัยที่มีผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องต่างๆ  เช่น 

การโฆษณา การเปิดเผยข้อมูล การเสนอขายผลิตภัณฑ์ 

การรบั การเก็บรกัษา และการส่งเบีย้ประกนัภยั นอกจากนี้

ยังได้ปรับปรุงมาตรการลงโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

3) ก�ากับดูแลผู ้ประเมินวินาศภัย ปรับปรุงการ

ประเมินวินาศภัยโดยแก้ไขบทบัญญัติให ้ผู ้ประเมิน

วินาศภัยบุคคลธรรมดาต้องกระท�าการในนามนิติบุคคล 

ทีไ่ด้รบัอนญุาตจากนายทะเบยีนให้เป็นผูป้ระเมนิวนิาศภยั 

และปรับปรุงมาตรการลงโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

ฉบับที่สอง เป็นกลุ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการเสริม

สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของบริษัท โดยมีสาระ

ส�าคัญ ดังนี้

1) กรรมการ และผู้มีอ�านาจในการจัดการบริษัท

ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องได้รับความเห็นชอบ

จากนายทะเบียน

2) แหล่งที่มาของเงินทุนต้องมีความโปร่งใส โดย

ก�าหนดให้รายงานการถือหุ้นกรณีถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ ๕ 

ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดและขอรับความ

เหน็ชอบการถอืหุน้กรณถีอืหุน้เกนิร้อยละ ๑๐ ของจ�านวน

หุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด

3) บริษัทต้องด�ารงเงินกองทุนขั้นต�่า และ คปภ. 

สามารถก�าหนดให้บริษัทด�ารงเงินกองทุนเพิ่มเติมได้ใน

กรณีที่ปรากฏว่าบริษัทมีความเสี่ยงสูง หรือคาดว่าจะมี

ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในอนาคต

4) บรษิทัมคีวามพร้อมของระบบงานและบคุลากร 

โดยก�าหนดให้อ�านาจ คปภ. ก�าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ 

เงือ่นไข ให้บรษิทัปฏบิตัใินเรือ่งต่างๆ  เพือ่สร้างความพร้อม

ของบริษัท เช่น การมีระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  

การใช้บริการบุคคลภายนอก การเปิดเผยข้อมูลเพื่อ

ประโยชน์ในการคุ้มครองเจ้าหนี้ประกันภัย และในส่วน

ของบุคลากรก�าหนดให้มีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่

บริษทัแต่งตัง้  ผูส้อบบญัชทีีไ่ด้รบัอนญุาตจากนายทะเบยีน

5) ปรับปรุงมาตรการก�ากับดูแลบริษัทที่มีปัญหาให้

เป็นรูปธรรม ลดการใช้ดุลยพินิจ เพื่อให้เกิดความชัดเจน

ต่อภาคธุรกิจในการใช้อ�านาจของรัฐ

- กรณีขาดเงินกองทุนสามารถเข้าแทรกแซงได้  

๓ ระดับ

-  ก�าหนดกรณทีีบ่รษิทัมฐีานะหรอืการด�าเนนิงาน

อยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก ่

ผู้เอาประกันภัยไว้ในกฎหมายเพื่อความชัดเจน และให้

อ�านาจนายทะเบยีนหรอื  คปภ.  ในการสัง่การตามสมควร

แต่กรณี

ฉบับที่สาม เป็นกลุ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการส่งเสริม

การควบโอนกจิการและบทบญัญตักิ�าหนดความรบัผดิของ

กรรมการ ผู ้มีอ�านาจในการจัดการ ในกรณีแสวงหา

ประโยชน์อันมิชอบ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ส่งผล 

กระทบต่อบริษัท ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน  

     ทั้งนี้ ส�านักงาน คปภ. ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ

ประกันชีวิต พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกัน

วินาศภัย พ.ศ. .... (ฉบับที่ 1)  ต่อกระทรวงการคลังไปแล้ว 

และจะได้เสนอร่างพระราชบญัญตัปิระกนัชวีติ พ.ศ. ...และ 

ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. .... (ฉบับที่ 2 ) 

และ (ฉบับที่ 3) เป็นล�าดับไป และเมื่อมีการแก้ไข 

ครบถ้วนทัง้สามฉบบัแล้ว กจ็ะได้กฎหมายทีเ่ป็นมาตรฐาน

สากล และสอดคล้องกับหน่วยงานก�ากับสถาบันการเงิน

อื่น แล้วยังจะประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจประกันภัย 

ให้มีความคล่องตัว มีฐานะการเงินที่เข้มแข็ง มีบุคคลากร

และระบบงานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมรับความท้าทาย 

ในอนาคต   และเพือ่ให้ระบบประกนัภัยไทยเตบิโตได้อย่าง

ยั่งยืน และมั่นคงต่อไป  
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คปภ. ลงนำม MOU 
ร่วมกับ ธ.ก.ส. หนุนกำรประกันภัย
ยกระดับคุณภำพชีวิตเกษตรกรไทย

ส�านักงาน คปภ. ขานรับนโยบายรัฐบาล เดินหน้า

ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ลงนาม MOU ธ.ก.ส. เดิน

สายให้ความรูค้วามเข้าใจด้านการประกนัภยัต่อเกษตรกร 

ลูกค้า และพนักงานธนาคาร พร้อมบูรณาการหน่วยงาน

ภาครัฐส่งต่อความรู้ด้านการประกันภัยสู่ประชาชน ผ่าน

โครงการ Training for the trainers  สร้างฐานความรู้

ก้าวสู่การประกันภัยพืชผลเพื่อความมั่นคงของเกษตรกร 

  ส�านักงาน คปภ. ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ 

ว่าด้วยการส่งเสริมความรู้ และสิทธิประโยชน์ด้านการ

ประกันภัย กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการ 

ยกระดบัคณุภาพชวีติของเกษตรกร เสรมิสร้างให้เกษตรกร 

องค์กรภาคการเกษตร ลูกค้าและเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. และ

ประชาชนทัว่ไปมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการประกนัภยั

และสิทธิประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย   ในฐานะ 

ผู้บริโภค ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าและคุณประโยชน์

ของการสร้างหลักประกันความม่ันคงในชีวิตด้วยการท�า

ประกันภัย ซ่ึงทั้งสองหน่วยงานจะได้ร่วมกันส่งเสริม 

ความรู ้และสิทธปิระโยชน์ด้านการประกนัภัย ด้านการเงนิ 

ให้ค�าปรึกษาแนะน�าข้อมูล ข้อกฎหมาย รวมถึงการ 

ประกันภัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การประกันภัยรถ 

ภาคบงัคับ (พ.ร.บ.) การประกนัชีวติ การประกนัวนิาศภยั  

ให้กบัพนกังานทัง้สองหน่วยงานทัว่ประเทศ  ผ่านโครงการ 

Training for the trainers  และจดักจิกรรมรณรงค์ส่งเสรมิ

ให้เกษตรกร และลูกค้าธนาคารเข้าถึงระบบประกันภัย 

บูรณำกำรสร้ำงเครือข่ำย
ประกันภัยครบวงจร 

เปิดเกมรุกใช้ระบบไอทีสร้างเครือข่ายคุ้มครอง 

ผู้บริโภคด้านประกันภัย

 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับส�านักงาน 

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ. ได้ประชุมหารือ

แนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพการคุม้ครองผูบ้รโิภคในด้าน

ประกันภัย โดยจะเน้นการสร้างเครือข่ายด้วยระบบไอที  

มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง คปภ. กับ สคบ.เข้า 

ด้วยกนั   โดยอาศยัเครอืข่ายของ สคบ.ทีก่ระจายอยูใ่นทกุ

พื้นที่ ซึ่งจะส่งผลท�าให้การด�าเนินการคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านการประกันภัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีความถูกต้อง 

รวดเร็ว และเป็นธรรม  รวมทั้งประชาชน  มีความรู้ ความ

เข้าใจ เก่ียวกับสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยอย่าง 

ถกูต้องและเพยีงพอ  โดยการหารอืของทัง้สองหน่วยงานใน

ครัง้นีจ้ะมีการพัฒนาไปสู่การจัดท�าบันทึกข้อตกลงว่าด้วย

การส่งเสริมความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านการประกัน

ส�าหรับผู้บริโภค
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ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และร่วมกันขับเคลื่อน ภารกิจที่

เป็นประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย  

จุดประกำยประกันภัยบริหำร

ควำมเสี่ยง “ศัลยแพทย์” 

เซ็น MOU รำชวิทยำลัยศัลยแพทย์

แห่งประเทศไทย สร้ำงภมูคิุม้กบัคุลำกร 

ทำงกำรแพทย์

จากการประชุมและหารือร่วมกัน ระหว่างราช

วทิยาลยัศลัยแพทย์แห่งประเทศไทย และส�านกังาน คปภ. 

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยใดบ้างที่จะสามารถเข้าไป

คุ้มครองความเสี่ยงให้กับศัลยแพทย์หากถูกผู้ป่วยหรือ

ญาติของผู้ป่วยฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการรักษา

พยาบาล เนื่องจากศัลยแพทย์ส่วนใหญ่ที่เป็นสมาชิกของ

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ยังขาดความรู้

และความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย ทั้งนี้ จาก

การหารอืดงักล่าว ส�านกังาน คปภ. ได้เลง็เหน็ความส�าคญั

ทีจ่ะต้องเร่งให้ความรูแ้ละสร้างความเข้าใจด้านประกนัภยั

ให้กบัศลัยแพทย์ทีเ่ป็นสมาชกิของราชวทิยาลยัศลัยแพทย์

แห่งประเทศไทย เพือ่สร้างภมูคิุม้กนัและความมัน่ใจว่าการ

ประกอบวิชาชีพศัลยแพทย์นั้นสามารถบริหารความเส่ียง

ได้ด้วยผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อให้การด�าเนินการข้างต้น

เกิดประสิทธิภาพจึงเป็นท่ีมาของการจัดท�าบันทึกความ

เข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมความรู ้และสิทธิ

ประโยชน์ด้านการประกันภัยระหว่างส�านักงาน คปภ.  

กับราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย  โดยบันทึก

ความเข้าใจดังกล่าว ส�านักงาน คปภ. จะให้ความรู้และ

ความเข้าใจตลอดจนค�าปรกึษาแนะน�าด้านการประกนัภยั

และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการประกันภัยให้กับ

สมาชิกบุคลากรทางการแพทย์และเจ ้าหน ้าที่ของ 

ราชวทิยาลยัศลัยแพทย์แห่งประเทศไทยให้สามารถเข้าถงึ

ประกันภัยและใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือใน 

การบรหิารความเสีย่ง  ในส่วนของราชวทิยาลยัศลัยแพทย์

แห่งประเทศไทยก็จะให้ความรู้ด้านการแพทย์และความรู้

เกี่ยวกับแนวทางการดูแลสุขภาพที่ดีให้กับพนักงานของ 

คปภ. เพือ่เป็นการยกระดบัคณุภาพชวีติทีด่ใีห้กบับคุลากร

ของทั้งสองหน่วยงาน ดังนั้น จึงนับได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่

น�าระบบประกันภัยเข ้าไปบริหารความเสี่ยงในการ

ประกอบวิชาชีพศัลยแพทย์อย่างเป็นระบบและครบวงจร

เป็นครั้งแรกอีกด้วย

เปิดแนวรุกบูรณำกำร
ท�ำงำนร่วมกับ รฟท.

การประกันภัยมีบทบาทส�าคัญยิ่งในการสร้างความ

เข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อีก

ทั้งยังเป ็นเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงให ้กับ

ประชาชนทุกระดับ รวมถึงองค์กรทั้งภาครัฐ และภาค

เอกชนสามารถใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัยเพื่อ

บริหารความเส่ียงและสร้างหลักประกันความมั่นคงให ้

แก่ชวีติและทรพัย์สนิ ซึง่ส�านกังาน คปภ. มนีโยบายเชงิรกุ

ตามแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 3 เพื่อเพิ่มบทบาท

ให้ระบบประกันภัยเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางรากฐาน

ความเข้มแข็งของประเทศทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 

รวมทัง้การน�าเอาระบบประกนัภยัเข้ามาบรหิารความเสีย่ง

ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

เพื่อขับเคล่ือนนโยบายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม

และต่อเน่ือง ส�านักงาน คปภ. จึงเล็งเห็นความส�าคัญใน

การให้ความรูด้้านประกนัภยักบัหน่วยงานทีใ่ห้บรกิารด้าน
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ภายใต้บริบทของเศรษฐกิจโลกที่มีการเชื่อมโยง

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเข้าด้วยกนัอย่างก้าว

กระโดด โดยมีการน�าเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ

ชีวิตคนไทยมากยิ่งขึ้นและที่ก�าลังกล่าวขานกันอยู่ในเวลา

นีก้ค็อืระบบฟินเทค หรอื ไฟแนนเชยีล เทคโนโลย ี(Finan-

cial Technology) ทีจ่ะเข้ามามบีทบาทต่อการท�าธรุกรรม

ต่างๆ  ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการช�าระเงิน 

การท�าประกันภัย การฝากถอนเงิน การซื้อขายสินค้า ซื้อ

ขายหลักทรัพย์ การระดมทุน ฯลฯ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วน

เป็นปัจจยัทีท้่าทายศกัยภาพของภาคธรุกจิและหน่วยงาน

ภาครฐัทีท่�าหน้าทีก่�ากบัดแูลและส่งเสรมิขดีความสามารถ

ในการแข่งขัน รวมทั้งจะต้องเร่งเสริมสร้างความรู้ ความ

เข้าใจ และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชนผู้ใช้

บริการเพื่อไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบด้วย

 ในขณะเดยีวกนัพฒันาการทางด้านประกนัภยัในยคุ

ดิจิตอลก็มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีการท�าธุรกรรม

และการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ผ่านทางช่องทางวิทยุ

กระจายเสยีง โทรทศันภ์าคพืน้ดิน ทวีีดจิทิัลเคเบิล้ทวีี  ทวีี

ดาวเทียม โทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ถูก

พัฒนาในยุคดิจิตอลจะมีแนวโน้มเป็นลักษณะผสมรวม 

(bundled) ท�าให้การก�ากบัดแูลจะมคีวามซบัซ้อนมากขึน้ 

สาธารณปูโภคต่างๆ  ของภาครฐั ให้เข้าใจถงึระบบประกนัภยั

ที่จะเข้าไปบริหารความเสี่ยงภัยอย่างเป็นระบบ และมี

ประสิทธิภาพ ดังน้ัน ส�านักงาน คปภ.จึงได้ร่วมลงนาม 

ในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมความรู้ และสิทธิ

ประโยชน์ด้านการประกนัภยักบัการรถไฟแห่งประเทศไทย 

(รฟท.) ให้เกยีรติร่วมลงนาม ซึง่มีกรอบด�าเนินการร่วมกนั

ใน 3 บทบาทหลัก 

1. การรถไฟแห่งประเทศไทยจะให้การสนับสนุน 

ส�านกังาน คปภ. ในการเสรมิสร้างความรู ้ความเข้าใจเกีย่ว

กับการประกันภัยให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟได้

ทราบถึงความคุ้มครองจากระบบการประกันภัย 

2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประกันภัยให้ 

กับเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย นอกจากน้ี 

ส�านักงาน คปภ. จะให้ค�าปรึกษาแนะน�าด้านข้อมูลและ 

ข้อกฎหมายที่ เป ็นประโยชน์ด ้านการประกันภัยกับ 

เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยและประชาชนผู้ใช้

บริการรถไฟ  ในขณะเดียวกันการรถไฟแห่งประเทศไทย

 3. ส�านักงาน คปภ. จะประสานงานแลกเปลี่ยน

ข้อมูล  ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้ใช้

บรกิารรถไฟเหน็ความส�าคญัและสามารถใช้ระบบประกนั

ภยัเป็นเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งในการใช้เส้นทาง

สัญจรระบบรางของการรถไฟ

การลงนาม MOU ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่จะมีความ

ร่วมมืออย่างบูรณาการและเป็นระบบระหว่าง ส�านักงาน 

คปภ. กับการรถไฟแห่งประเทศไทย  ซึ่งนับเป็นอีกก้าว

ส�าคัญที่นอกจากจะช่วยกันรณรงค์ให้การปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังและไม่ประมาทแล้ว  ในกรณีที่มี

อบุตัเิหตทุีไ่ม่คาดคดิเกดิขึน้ระบบประกนัภัยจะเข้าไปช่วย

ลดความเสี่ยงภัยให้กับองค์กรของรัฐที่ให้บริการขนส่ง

มวลชนอย่างเป็นระบบและครบวงจร และเพือ่ให้เกดิความ

ร่วมมอืในการน�าระบบประกนัภยัมาช่วยบรหิารความเส่ียง 

โดยกรอบความร่วมมอืนอกจากจะมุง่เน้นการรณรงค์เสรมิ

สร้างความรู้ความเข้าใจแล้ว  ยังสามารถพัฒนารูปแบบ

ของกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ๆ  ที่สามารถตอบโจทย์การ

ใช้งานที่แท้จริงของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้อีกด้วย

“จับมือ กสทช. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 

หวังอุดช่องว่ำงกฎหมำยใน

กำรก�ำกับดูแลระบบประกันภัย

ในยุคดิจิตอล

”  
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เพราะขณะที่ ส�านักงาน คปภ.ก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ส่วนส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีภารกิจส่วนหนึ่งในการก�ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม แต่

ธุรกิจท้ังสองส่วนในปัจจุบันและในอนาคตกลับเชื่อมโยงกันท�าให้ กฎ กติกา ของเดิมซึ่งถูกพัฒนาให้องค์กรก�ากับดูแล

แต่ละองค์กรต่างฝ่ายต่างก�ากับดูแลจึงไม่เพียงพอและอาจเกิดช่องว่างในการก�ากับดูแลได้ จึงจ�าเป็นต้องมีความ

ร่วมมือในลักษณะ cross-sectoral coordination เพื่อให้การก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยเกิดประสิทธิภาพและป้องกันมิ

ให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบโดยอาศัยช่องว่างของกฎหมาย จึงเป็นที่มาของการจุดประกายความจ�าเป็นที่จะต้องมี

ความร่วมมอืจนมาสูก่ารท�าบนัทกึความเข้าใจ (MOU) ระหว่างส�านกังาน คปภ.กบัส�านกังานคณะกรรมการกจิการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

บันทึก MOU ฉบับนี้จะเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานผ่านโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

เช่น มกีารศกึษาและวจิยัด้านการก�ากบัดแูลการประกอบกจิการโทรคมนาคมทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิประกนัภยั เพือ่สนบัสนนุ

การพัฒนาแนวทางในการก�ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมและกิจการประกันภัยให้ครอบคลุมประเด็นที่ส�าคัญต่างๆ ซึ่ง 

จะช่วยส่งเสรมิให้บรกิารดงักล่าวข้างต้นมปีระสทิธภิาพ น่าเชือ่ถอื มัน่คง ปลอดภยั มกีารคุม้ครองผูบ้รโิภคอย่างเพยีงพอ 

และตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคได้อย่างเหมาะสม อกีทัง้ยงัมกีารแลกเปลีย่นและเสรมิสร้างความรู ้ ประสบการณ์  

และข้อมูลทางวิชาการเพื่อการก�ากับดูแลการให้บริการในกิจการโทรคมนาคมและบริการประกันภัยที่ใช้เทคโนโลยี

โทรคมนาคมและเทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งความร่วมมือในการด�าเนินโครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ  อันเป็น

ประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายและก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประโยชน์ต่อประชาชน สังคมและประเทศชาติ

จากการที่คณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้เข้าหารือกับส�านักงาน คปภ. เมื่อ 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เพื่อน�าระบบประกันภัยที่เหมาะสมเข้าไปลดความเส่ียงภัยให้กับรถยนต์โดยสารสาธารณะ 

ภายใต้การด�าเนินงานของ ขสมก. อย่างเป็นระบบ ครบวงจร และน�ามาซ่ึงการเตรียมการจัดท�าบันทึกความเข้าใจ  

(MOU) เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการน�าระบบประกันภัยเข้าไปช่วยบริหารความเสี่ยงแก่ ขสมก. อย่างเป็นรูปธรรม 

จึงได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกัน โดยกรอบความมือในครั้งนี้ ส�านักงาน คปภ. จะให้ค�าปรึกษา แนะน�าด้าน

ข้อมลู ข้อกฎหมายทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการส่งเสรมิความรู ้ความเข้าใจ และการคุม้ครองสทิธปิระโยชน์ด้านการประกนัภัย

ให้กบัเจ้าหน้าทีแ่ละพนกังานของ ขสมก. รวมทัง้ประชาชนผูใ้ช้บรกิารรถโดยสารประจ�าทางในเขตกรงุเทพและปรมิณฑล  

นอกจากนี้ ขสมก. จะร่วมมืออ�านวยความสะดวกและให้การสนับสนุนส�านักงาน คปภ. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

ร่วมลงนำมเอ็มโอยู ขสมก. เพิ่มประสิทธิภำพ

ควำมคุ้มครองประชำชน พร้อมหนุนติดกล้องบันทึกภำพ 

เครื่องจับควำมเร็ว GPS เป็นตัวช่วยลดข้อโต้แย้งอุบัติเหตุ
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เกี่ยวกับการประกันภัยให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ�าทางในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ให้มีความรู้ความ

เข้าใจเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์ความคุม้ครองของระบบประกนัภัย และเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการประกนัภยั

ให้กบัเจ้าหน้าทีแ่ละพนกังาน ขสมก. รวมทัง้ส�านกังาน คปภ. และ ขสมก.จะประสานแลกเปล่ียนข้อมลูร่วมกนัจดักจิกรรม

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ�าทางเห็นความส�าคัญโดยใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการ 

บริหารความเสี่ยงและการป้องกันอุบัติภัย

ท้ังน้ี การท�า MOU ของท้ังสองหน่วยงาน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรถยนต์โดยสาร

สาธารณะภายใต้การบรกิารจดัการของ ขสมก. ว่าจะได้รบัความคุ้มครองจากระบบประกนัภัยอย่างมปีระสิทธภิาพ และ 

ขณะนีม้คีวามคบืหน้าในการด�าเนนิการตามความร่วมมอืดงักล่าวแล้ว   โดยจากการประชมุหารอืร่วมกนัหลายครัง้ระหว่าง

ผู้บริหารของ ส�านักงาน คปภ. กับ ขสมก. เพื่อศึกษาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับรูปแบบกรมธรรม์ที่ ขสมก. ท�าประกันภัยไว้ก่อน

หน้านี้  ซึ่งทราบว่านอกเหนือจากการประกันภัยรถภาคบังคับตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แล้ว  

ขสมก. ยงัได้จดัท�าประกนัภยัรถยนต์ประเภท 3 อกีด้วย ซึง่ ขสมก. ประเมนิว่า มคีวามคุ้มครองทีเ่หมาะสมกบัการด�าเนนิงาน 

ของ ขสมก. เนือ่งจากค่าเบีย้ประกนัภยัมรีาคาถกูกว่าประเภทอืน่ๆ นอกจากนี ้ ขสมก. มโีครงการจดัซือ้รถโดยสารใหม่  

โดยก�าหนด TOR ให้ติดตั้งกล้องบันทึกภาพจ�านวน 4 ตัว (ด้านหน้า 1 ตัว ภายในรถ 2 ตัว และด้านหลัง 1 ตัว) ซึ่งถือเป็น

อุปกรณ์ส่วนหนึ่งของรถและก�าลังจะเริ่มใช้งานจริงในเร็วๆน้ี อย่างไรก็ตามทางส�านักงาน คปภ. ได้เสนอให้มีการจัดท�า

กรมธรรม์โดยเฉพาะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ ขสมก. และประชาชนโดยรวม ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการประกันภัยรถยนต์

ประเภท 3 ทีเ่พิม่ความคุม้ครองตวัรถกรณชีนกบัยานพาหนะทางบก (3+) รวมทัง้ขยายความคุม้ครองอบุตัเิหตสุ่วนบคุคล

ส�าหรบัผูโ้ดยสารเพิม่เตมิ และควรก�าหนดให้บรษิทัประกนัภยัส่งเสรมิการตลาดในกลุม่รถโดยสาร ในกรณเีกีย่วกบัอปุกรณ์

ในการช่วยลดอุบัติเหตุ เช่น กล้องติดรถยนต์ อุปกรณ์ตรวจจับความเร็วและระบบ GPS เป็นต้น ซึง่ในเบื้องต้นทาง ขสมก. 

เห็นด้วยกับแนวทางในการด�าเนินการตามข้อเสนอของคปภ. ดังนั้นหลังจากนี้ไปจะมีการตั้งทีมงานระหว่าง ส�านักงาน 

คปภ. ทีก่�ากบัดแูลผลติภณัฑ์ประกนัภยักบัเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏิบตักิารของ ขสมก. เพือ่จดัท�าแบบกรมธรรม์ให้มคีวามชดัเจน

และเป็นรูปธรรมต่อไป 



ควำมส�ำคัญของ

เศรษฐกิจต่อ
ฐำนรำก

ประกันภัย
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ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ 

เลขาธิการคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

1. ความส�าคัญและปัจจัยเสี่ยงของเศรษฐกิจฐานราก
1.1 ความส�าคัญของเศรษฐกิจฐานราก

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศจ�าเป็นต้องเริ่มตั้งแต่การส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นซึ่งถือเป็น

เศรษฐกิจฐานใหญ่ของประเทศ หรือที่เรียกว่า “เศรษฐกิจฐานราก”ซึ่งประชาชนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่อยู่ในอาชีพเกษตรกรรม 

หรือไม่มีอาชีพท่ีม่ันคง มีข้อจ�ากัดด้านรายได้  โดยปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ของประเทศยังมีรายได้อยู่ในระดับ 

ปานกลาง – ต�า่ ถึงรายได้ต�่า คือ มีรายได้ต่อปี ไม่เกิน 180,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 83.50 ของประชากรทั้งประเทศ หรือ

คิดเป็นประชากรทั้งหมดประมาณ 54.10  ล้านคน1   รัฐบาลปัจจุบันมีนโยบายที่ชัดเจนในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้

มั่นคงเพื่อเป็นการวางรากฐานให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคตโดยให้ความส�าคัญกับรายได้ของประชาชนในระดับท้องถิ่น

ด้วยการก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างรอบด้าน ทั้งด้านการท่องเที่ยวชุมชน การสร้างรายได้และการสร้าง

อาชีพอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ นโยบายประเทศไทย 4.0  มีความมุ่งหวังให้ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 

ให้ก้าวข้ามกับดักความเป็นประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยเน้น 

การสร้างความเข้มแข็งจากภายในผ่านเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการยกระดับนวัตกรรมของทุกภาคส่วนของประเทศ และ

การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่าย เพื่อที่จะเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในไปสู่เศรษฐกิจโลกต่อไป

1.2 ปัจจัยเสี่ยงที่ส�าคัญของเศรษฐกิจฐานราก

กระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ทั้งการเปล่ียนแปลงภายในประเทศและบริบทโลก ท�าให้สภาพ

แวดล้อมการพัฒนาประเทศในปัจจุบันและในอนาคตเปล่ียนไปอย่างมีนัยส�าคัญ ซ่ึงส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและลบ 

ต่อประชาชน และโดยเฉพาะในกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความอ่อนไหวต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจของ

ประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยปัจจัยเสี่ยงส�าคัญที่กลุ่มเศรษฐกิจฐานรากจะต้องเผชิญในบริบทของโลกยุคใหม่ มีดังนี้

1) ภาวะเศรษฐกิจตกต�่า

ความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกซบเซา ชะลอตัว และคาด

ว่าภาวะน้ีจะส่งผลอีกยาวนาน  ดังน้ัน กลุ่มเศรษฐกิจฐานรากจึงมีความเส่ียงต่อความไม่มั่นคงของรายได้ขาดก�าลังซื้อ 

ในระบบเศรษฐกิจตามมาซึ่งปัญหาการว่างงาน หนี้ครัวเรือน จะเป็นภาระต่อรัฐบาลในการเข้ามาเยียวยาซึ่งจะกลายเป็น

อุปสรรคต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

2) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)

ปัจจัยเรื่องโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยเฉพาะประเทศไทยที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเร็ว 

กว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียนซึ่งคาดการณ์ว่าปี 2568 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์2 โดยม ี

ผู้สูงอายุมากกว่า 14  ล้านคนจากประชากรทั้งหมด 72 ล้านคน   ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อศักยภาพในการแข่งขันทาง 

ควำมส�ำคัญของ
ต่อเศรษฐกิจฐำนรำก

ประกันภัย

1 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, การส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556
2 องค์การสหประชาชาติ, World Population Prospect : The 2010 Revisionส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, การคาดประมาณ 

  การประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทย ส�านักงานสถิติแห่งชาติ,  การส�ารวจประชากรสูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในประเทศไทย พ.ศ.2557  
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เศรษฐกิจของประเทศ จากการลดลงของประชากรวัยแรงงาน และกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของประชาชน 

และภาครฐัในการดแูลผูส้งูอาย ุซ่ึงจ�าเป็นอย่างยิง่ทีป่ระชาชนต้องตระหนกัถงึความส�าคญั เพือ่เตรยีมความพร้อม วางแผน

และบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อรองรับการด�ารงชีวิตภายหลังเกษียณ

3) ความถี่และความรุนแรงของภัยพิบัติ

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม (Climate Change) เป็นปัจจัยเร่งและเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ  

ทั้งแผ่นดินไหว ลมพายุ น�้าท่วม ความแห้งแล้งและภัยธรรมชาติอื่นๆ รวมถึงภัยพิบัติที่เป็นผลมาจากน�้ามือมนุษย์  

ในปัจจุบันภัยต่างๆเหล่านี้มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลต่อความเสี่ยงของประชาชนฐานรากที่จะได้รับความ 

เสียหายและความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน รวมถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นจ�านวนมหาศาลจากข้อมูลของ 

Swiss Re พบว่า ในปี พ.ศ. 2558  มภียัพบิตัเิกดิขึน้ถงึ 353 ครัง้ ซึง่เป็นความเสยีหายต่อระบบเศรษฐกจิถงึ 92,000 ล้าน

เหรียญสหรฐัและเป็นความเสยีหายต่อระบบประกนัภยัถงึ 36,772 ล้านเหรยีญสหรฐั3

4) การเปิดเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การเปิดเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)  ท�าให้ช่วงระยะ

เวลาต่อไปข้างหน้าประเทศไทยจะต้องเผชิญกบัสภาวะการแข่งขนัทีเ่ปล่ียนแปลงไปจากเดมิทัง้จากคู่แข่งหน้าใหม่ๆ   จาก

ภายในและภายนอกประเทศ  เศรษฐกจิฐานรากของประเทศจงึต้องปรบัตวัให้ได้ เพือ่ฉกฉวยโอกาสจากการค้าการลงทุน 

ที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดเสรีดังกล่าว 

5) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจุบันโลกเข้าสู ่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่จะเปล่ียนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ ของประชาชน ภาครัฐ และภาคธุรกิจแต่ 

เทคโนโลยีดจิทิลัเป็นเทคโนโลยทีีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็อยูต่ลอดเวลา และยากต่อการคาดเดาในระยะยาว ดงันัน้ 

ทกุภาคส่วนต้องตระหนักและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากที่หากไม่ปรับ

ตัวจะกระทบอย่างมากต่อวิถีชีวิต และการด�ารงชีพ เช่น ถูกทดแทน

การจ้างงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพมากกว่า หรือการถูกคุกคามจากภัยไซเบอร์ ที่สร้างความ 

เสียหายและบั่นทอนความมั่นคงของตนเองและธุรกิจได้ 

 ดังน้ัน จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจฐานรากที่จะฝ่าฟันและเผชิญความท้าทายจากกระแส 

การเปลี่ยนแปลงของโลกในบริบทใหม่ อย่างไรก็ตาม จ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการผลักดัน 

สนับสนุน เพื่อเสริมสร้างความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ สามารถเป็นก�าลังหลักใน 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

2. บทบาทของการประกันภัยต่อเศรษฐกิจฐานราก
2.1ธุรกิจประกันภัยไทยและบทบาทต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในอนาคต

การประกันภัยมีบทบาทท่ีส�าคัญยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง 

และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งภาคครัวเรือนภาคพาณิชยกรรมภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม 

อีกทั้งเป็นเครื่องมือสนับสนุนการขยายตัวทางการค้าการลงทุน การระดมเงินออมในประเทศ อันนับเป็นการแบ่งเบา 

ภาระของภาครัฐด้านสวัสดิการและการสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบภัย 

3 Swiss Re, Sigma 01/2016 : Natural catastrophes and man-made disasters in 2015: Asia suffers substantial losses
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บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ เป็นเครื่องมือช่วยบริหาร

ความเสี่ยงภัย เยียวยาทางการเงินที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน

ของประชาชนและภาคธรุกจิทีอ่าจได้รบัความเสยีหายหรอื

สูญหายจากภัยต่างๆ ช่วยให้สถานประกอบการ หรือ

โรงงานอุตสาหกรรม ได้รับการชดเชยค่าเสียหายและ

สามารถฟื้นประกอบกิจการต่อได้อย่างรวดเร็วรวมถึง 

การประกนัภยัทีช่่วยสนบัสนนุการค้าและส่งออก เช่น การ

ประกันภัยการขนส่งสินค้า การประกันสินเชื่อเพื่อ 

การส่งออก การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์  

การประกนัภยัธรุกจิหยดุชะงกัทัง้ยงัเป็นช่องทางระดมทนุ

เพื่อการพัฒนาประเทศ

บทบาทต่อสงัคม เป็นหลกัประกนัความมัน่คงให้กบั

ครอบครัว ซ่ึงอาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความ 

ไม่แน่นอนต่างๆ  เช่น  การเจ็บป่วย เสียชีวิต หรือ

ทุพพลภาพถาวร  รวมท้ังยังมีการออมระยะยาวผ่าน 

การประกันชวิีต เพื่อเป็นหลักประกันรายได้ในวัยเกษียณ 

นับเป็นมาตรการหนึ่งที่ลดปัญหาต่างๆทางสังคม  

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันในประเทศไทยประชาชนยัง

ใช้ประโยชน์จากการประกนัภยัในการเป็นเครือ่งมอืบรหิาร

ความเสี่ยงน้อยมาก การประกันภัยยังกระจุกตัวอยู่ใน 

กลุ่มชนชั้นกลาง ในขณะที่กลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็น

ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยงัมข้ีอจ�ากดัในการเข้าถงึ

การประกนัภยั โดยพบว่า การถอืครองกรมธรรม์ประกนัภัย

ของประชาชนส่วนใหญ่จะกระจกุตวัอยูใ่นเขตเมอืงและใน

จังหวัดใหญ่ๆ และกลุ่มประชากรรายได้ปานกลาง-สูง  

โดยสัดส่วนการท�าประกันภัยในกรุงเทพมหานครสูงถึง 

ร้อยละ 45.054  ของการท�าประกันภัยทั้งประเทศมีสาเหตุ

ส�าคัญมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง

ความส�าคัญของการประกันภัย และผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

กลุ ่มประชากรในเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ 

เป็นกลุ่มท่ีมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจ 

และต้องเผชิญภาวะความเสี่ยงที่จะมาจากภัยต่างๆ

มากกว่ากลุ่มอื่น เช่น การเจ็บป่วย อุบัติเหตุ รวมถึงความ

เสียหายของบ้านเรือน ทรัพย์สิน และผลผลิตทาง 

การเกษตรจากภัยพิบัติ ดังนั้น จึงมีข้อจ�ากัดส�าคัญใน 

การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยของประชาชน เนื่องจาก

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรวมถึงช่องทางการเข้าถึงในปัจจุบัน 

ส่วนใหญ่ตอบสนองเฉพาะกลุม่ประชากรทีม่กี�าลงัซือ้หรอื

มีรายได้อยู่ในระดับปานกลาง-สูง ถึงรายได้สูง(มีรายได ้

ต่อเดอืนเกนิ 15,000 บาท) หรอืคดิเป็นเพยีงร้อยละ 16.50 

ของประชากรทั้งประเทศหรือคิดเป็น 10.69 ล้านคน5  

ดงันัน้ การพฒันาผลติภณัฑ์ประกนัภยัส�าหรบัรายย่อย จงึ

มีความจ�าเป็นเพื่อให้คนส่วนใหญ่ของประเทศได้เข้าถึง 

การประกันภัยซึ่งเปรียบเสมือน ภูมิคุ้มกันส�าหรับตนเอง 

เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงและเยียวยาทางการเงิน

ส�าหรับประชาชน โดยเฉพาะประชาชนระดับฐานรากที ่

ยังมีข้อจ�ากัดด้านเงินทุนและความมั่นคงในชีวิต

ในการนี้ เพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเศรษฐกิจ

ฐานรากสามารถเข้าถงึการประกนัภยัและใช้ประโยชน์จาก

การประกันภัยในการเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงภัย

ภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัยฉบับ ที่ 36   จึงมุ่งเน้น

การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยส�าหรับกลุ่ม 

ผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสที่มีความต้องการความ

คุ้มครองจากการประกันภัยให้มีความหลากหลายมากขึ้น 

และยังช่วยลดความเหลื่อมล�า้ทางสังคมอีกทางหนึ่ง 

ดังน้ัน ธุรกิจประกันภัยจะมีบทบาทส�าคัญยิ่งต่อ

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศในอนาคต 

ดังนี้

o บทบาทการประกันภัยส�าหรับเกษตรกร

รัฐบาลได้มีการผลักดันการปฏิรูป “การประกันภัย

พืชผล” ให้มามีส่วนในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่

เกษตรกร และลดภาระภาครัฐในปัจจุบันการประกันภัย

พืชผลประเทศไทยยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ยังมีข้อจ�ากัด

หลายประการ เช่น พืชผลในการรับประกันภัย อัตราเบี้ย

ประกันภัยที่ค่อนข้างสูง การบริหารจัดการข้อมูลรวมถึง

ความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรเกี่ยวกับการประกันภัย 

ดังน้ัน ธุรกิจประกันภัยจะมีบทบาทส�าคัญย่ิงในการสร้าง

ระบบประกันภัยพืชผลให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อ

ประโยชน์อย่างยัง่ยนืให้กบัเกษตรกรไทยได้นัน้ จ�าเป็นต้อง

4 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, ผลการรับประกันภัย แบ่งตามจังหวัดหรือสาขาบริษัท
5 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, การส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 
6 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) , 2559
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ให้ความส�าคัญกับการสร้างระบบประกันภัยพืชผลตั้งแต่

ต้นทางถึงปลายทางโดยเฉพาะในส่วนของกรมธรรม์ต้อง

สามารถตอบโจทย์ความต้องการและสามารถคุม้ครองสทิธิ

ประโยชน์ให้แก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

o บทบาทการประกันภัยส�าหรับผู้สูงอายุ

การเข้าสูส่งัคมผูส้งูอาย ุ  จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

ศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ  จาก

การลดลงของประชากรวัยแรงงาน และภาระของสังคม 

ในการดูแลผู้สูงอายุท่ีเพิ่มขึ้น ซ่ึงระบบประกันภัยจะเป็น 

เครื่องมือส�าคัญในการบริหารความเสี่ยงให้กับภาครัฐ 

และประชาชน ท�าให้ต้องมกีารพฒันาผลติภณัฑ์ประกนัภยั

เพื่อรองรับวัยเกษียณในรูปแบบต่างๆ  ส�าหรับประชาชน 

ในการวางแผนทางการเงิน เพื่อรักษาระดับคุณภาพชีวิต

หลังวัยเกษียณ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยส�าหรับรองรับสังคม

ผู ้สูงอายุ มีท้ังลักษณะท่ีเป็นการออมเงินในระหว่าง 

วัยท�างานเพื่อเตรียมความพร้อมไว้ใช้ในภายหลังเกษียณ

อายุ เช่น แบบบ�านาญ แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ

แบบ Unit Linked/ Universal Life นอกจากนี้ ยังมีแบบ

กรมธรรม์อื่นที่เหมาะกับคนวัยเกษียณ เช่น กรมธรรม์

อุบัติเหตุส่วนบุคคล สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ และ 

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง เป็นต้น

o บทบาทการประกันภัยส�าหรับผู้มีรายได้น้อย

กรมธรรม์ประกันภัยส�าหรับรายย่อย มีวัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง สามารถเข้า

ถึงระบบประกันภัยได้อย่างท่ัวถึง และช่วยบรรเทาความ

เดือดร้อนให้กับครอบครัวหรือคนที่อยู่ข้างหลัง รวมทั้ง 

ส่งเสริมให้การประกันภัยมีส่วนช่วยเหลือประชาชนและ

สังคมมากขึ้น โดยกรมธรรม์ประกันภัยส�าหรับรายย่อยมี

ลกัษณะอตัราเบีย้ประกันภยัต�า่  เงือ่นไขไม่ซบัซ้อนเข้าใจง่าย 

เช่น กรมธรรม์ประกนัภยั 200 ส�าหรบัรายย่อย (ไมโครอนิ

ชัวรันส์) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ 

(เทศกาลปีใหม่) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาล

สงกรานต์สขุใจ (เทศกาลสงกรานต์)  และกรมธรรม์ประกนั

ภัยรายย่อยแบบอื่นๆของบริษัทประกันภัย ซึ่งปัจจุบัน

ประชาชนให้ความสนใจซื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

o บทบาทในการระดมทุนเพื่อพัฒนาประเทศ

ธรุกจิประกนัภยัถอืเป็นหนึง่ในองค์กรทีจ่ะมบีทบาท

ส�าคัญในการสร้างคุณค่าเพิ่มในห่วงโซ่คุณค่าของระบบ

เศรษฐกิจของประเทศใน 2 มุมมองด้วยกัน คือ

1. การเป็นผู้ลงทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานที่จ�าเป็นในการสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศในระยะยาวผ่านการลงทุนในกองทุน

รวมโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 

2. การพฒันารปูแบบกรมธรรม์ประกนัภัยใหม่ๆ และ

การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าและการลงทุน

ต่างๆ มีหลักประกันความคุ้มครองจากระบบประกันภัย7 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยที่สนับ

สนุนระบบโลจิสติกส์ อาทิ การประกันภัยความรับผิด 

ของผูข้นส่ง การประกนัภยัธรุกจิหยดุชะงกัการประกนัภยั

ความรับผิดตามกฎหมายจากผลิตภัณฑ์ ฯลฯ รวมถึงการ

พฒันากรมธรรม์ประกนัภัยทีส่นบัสนนุโครงการผู้ประกอบ

การรายย่อยประเภทต่างๆ และการพัฒนาการประกันภัย

ทางเกษตรกรรมหรือการประกันภัยเพื่อการเกษตรตาม

นโยบายของรัฐบาล

o FINTECH 

ผลจากพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

รวดเรว็ซึง่เป็นทีม่าของ Fintech และกระแสดจิทิลั ทีก่ลาย

เป็นความท้าทายส�าคัญที่จะเข้ามาเปล่ียนแปลงภูมิทัศน์

ของทกุอตุสาหกรรมและภาคธรุกจิอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ซึง่

ในปัจจุบัน FINTECH เป็นที่ถกเถียงกันในธุรกิจการเงิน  

รวมถึงธุรกิจประกันภัย ที่ทางหน่วยงานก�ากับสถาบัน 

การเงิน ทั้ง ธปท. ก.ล.ต. และ คปภ. มองว่าเป็นทั้งโอกาส

ทีจ่ะสร้างช่องทางการเข้าถงึทนุและเป็นเครือ่งมอืทีช่่วยลด

ความเหล่ือมล�้าและน�าไปสู่การพัฒนาได้ ในทางกลับกัน 

ก็เป็นความท้าทายที่จะก่อให้เกิดสภาพการแข่งขันใหม่ๆ 

และผลติภณัฑ์ทางด้านการเงนิใหม่ๆ ทีท่�าให้มกีารแข่งขนั

ทางธุรกิจที่รุนแรงขึ้น

ในส่วนของธรุกจิประกนัภยั กระแสดจิทิลัจะเข้ามามี

บทบาทในทกุส่วนของ value chain ของธรุกจิประกนัภยั 

ตั้งแต่การเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัย การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ การเสนอขาย การพิจารณารับประกันภัย 

กระบวนการจัดการสินไหมทดแทน การจัดการเงินทุน 

และการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

7 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย,  ประกันภัยส�าหรับธุรกิจ 15 กุมภาพันธ์ 2551
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1. ผู ้เล่นรายใหม่ท่ีมีความซับซ้อน และมีความ

เชีย่วชาญในเทคโนโลยเีข้ามามบีทบาทในตลาดประกนัภยั

มากขึ้น

2. การน�าเทคโนโลยเีข้ามาใช้เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ   และ

ลดต้นทนุในการบรหิารจดัการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจดัการ 

สนิไหมทดแทนและการประเมินภยั เช่น การเรยีกร้องค่าสิน 

ไหมทดแทนผ่านแอพพลิเคชั่น บนโทรศัพท์มือถือ อาทิ 

Claim-di (เคลม-ดี) ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถท�าการ

เรยีกร้องค่าสนิไหมทดแทนได้   ณ จดุเกดิเหต ุ ช่วยประหยดั 

ทั้งเวลา ค่าใช้จ่ายบริษัท รวมถึงลดโอกาสการทุจริต  

3. การคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนในแต่ละกลุ่มได้มากขึ้น (Personalized 

products) ด้วยต้นทนุต�า่ลง รวมถงึการเพิม่ประสทิธภิาพ

ในการก�าหนดเบี้ยประกันภัยที่ขึ้นอยู่กับความเส่ียงและ 

Lifestyle ของลูกค้ารายบุคคลมากขึ้น ผลจากการพัฒนา

ของอุปกรณ์พกติดตัว เช่น Smart watch และ Applica-

tion ใน Smartphone

4. การพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ๆ ที่มีลักษณะ 

“All in one place platform” เข้ามามีบทบาททดแทน

ช่องทางการขายแบบเดิม ให้ทันกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่

นิยมการซื้อขายออนไลน์มากขึ้น

5. การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งเป็น

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ซ่ึงเกินขอบเขตหรือ

ขีดจ�ากัดของการจัดการข้อมูลแบบเดิม ๆ ส่งผลให้เกิด

ประสิทธิภาพในการพิจารณารับประกันภัยการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ และการบริหารความเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม การเข้ามาของเทคโนโลยีท�าให้การ

ประกอบธรุกจิมปีระสทิธภิาพ มข้ีอมลูในการวเิคราะห์มาก

ขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็น�ามาซึ่งความเสี่ยงใหม่ๆ เพิ่มขึ้น 

โดยเฉพาะ IT risk และ data security  ส�านักงาน คปภ. 

ในฐานะหน่วยงานก�ากับดูแล ที่ต้องอยู่ภายใต้ยุค “ 

Fintech Boom” ต้องคงหลกัการทีส่�าคญัว่า นวตักรรม

ที่ตามมาในยุคดิจิทัลที่เกิดขึ้นนั้นต้องเป็นประโยชน์ต่อ

ประชาชนอย่างแท้จรงิ และส�านกังาน คปภ. ต้องพจิารณา

อย่างรอบคอบเป็นระบบว่าจะต้องด�าเนินการส่งเสริม 

พัฒนา หรือควบคุมด้านใด อย่างไร  ซึ่งแน่นอนว่าบทบาท

ในการก�ากับดูแลของส�านักงาน คปภ. จะทวีความส�าคัญ

และเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้น รวมถึงต้องมีความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานก�ากบัดแูล และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้

ในประเทศ และระหว่างประเทศ ซ่ึงอาจอยู่ใน sector 

เดียวกัน หรืออยู่ต่าง sector (Cross Sector Coordina-

tion)  แต่ทั้งนี้การก�ากับดูแลต้องไม่เข้มงวดจนเป็น

อปุสรรคต่อการเกดินวตักรรมใหม่ๆ เพือ่เอือ้ต่อการพฒันา

และส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 

นอกจากนี ้ การก�ากบัดแูลต้องมุง่เน้นความมัน่คงปลอดภัย

จากอาชญากรรมทางไซเบอร์ควบคูก่นัไป โดยครอบคลมุ 

บรกิารด้านการประกนัภยัอย่างครบวงจร เพือ่ให้มัน่ใจว่า 

มีการคุ้มครองผู้บริโภคที่เหมาะสมเพียงพอ ประชาชนได้

รับการบริการที่มีความปลอดภัย และไม่มีช่องโหว่ให้

มจิฉาชพีเข้ามาใช้ประโยชน์  และทีส่�าคญัอกีประการหนึง่ 

ซึง่เป็นประเดน็ท้าทายของหน่วยงานก�ากบั คอื จะต้องตาม

ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในตลาดยุคดิจิทัลในอนาคต

2.2 ผลิตภัณฑ์ประกันภัยกับการเสริมสร ้าง

เศรษฐกิจฐานราก

ส�านักงาน คปภ. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพือ่พฒันาผลติภณัฑ์ประกนัภยัให้ตอบสนองต่อความเสีย่ง

ของประชาชนในทกุระดบั เช่น การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

ประชากรเข้าสูส่งัคมผูส้งูอาย ุความถีแ่ละความรนุแรงของ

ภัยธรรมชาติที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลผลิตภาคเกษตร 

ภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 ที่มุ่งเน้นการ 

ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงระบบการ

ประกันภัย และใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการ

บริหารความเส่ียงภัย และช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงิน

ในกรณีเกิดภัยต่างๆ แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

กลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย 

เกษตรกร รวมถึงผู้ด้อยโอกาสที่มีความต้องการความ

คุ้มครองจากการประกันภัย  

1) การประกันภัยรายย่อย (Micro insurance) 

ส�าหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้การประกนัภยัรายย่อย 

(Micro insurance) เติบโตอย่างยั่งยืน ส�านักงาน คปภ. 

ร ่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย ออกแบบและพัฒนา

กรมธรรม์ประกนัภยัส�าหรบัรายย่อย  ให้มคีวามหลากหลาย 

มากขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อยที่ขายอยู ่ใน

ปัจจุบัน ได้แก่ กรมธรรม์ประกันภัย 200 และ “กรมธรรม์

ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์)” ที่
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ก�าหนดเบี้ยประกันภัยในอัตราพิเศษ 100 บาทต่อปี เพื่อ

เป็นการขยายฐานการประกันภัยให้เข้าถึงประชาชนมาก

ขึ้นและคุ้มครอง ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 

ปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น 

ข้อมลู ณ วนัที ่30 มถินุายน 2559 มจี�านวนกรมธรรม์

ประกันภัยส�าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) รวมทั้งสิ้น 

470,109 กรมธรรม์ ประกอบด้วย กรมธรรม์ประกันภัย 

200 จ�านวน 145,697 กรมธรรม์ กรมธรรม์ประกันภัย

อบุตัเิหตเุทศกาลสขุใจ (ไมโครอนิชวัรนัส์) (เทศกาลปีใหม่) 

19,745 กรมธรรม์กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาล

สุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) (เทศกาลสงกรานต์) 45,397 

กรมธรรม์ กรมธรรม์ประกันภัยส�าหรับรายย่อยส�าหรับ

ผลติภณัฑ์ประกนัชวีติอืน่ๆ จ�านวน 39,996 กรมธรรม์ และ

กรมธรรม์ประกันภัยส�าหรับรายย่อยส�าหรับผลิตภัณฑ์

ประกันวินาศภัยอื่นๆ จ�านวน 210,322 กรมธรรม์

2) การประกนัภยัส�าหรบัเกษตรกร (การประกนัภยั

พืชผล) ประกอบด้วย

- การประกันภัยพืชผลประเภทภัยแล้ง โดยใช้ดัชนี

น�้าฝนเป็นความร่วมมือระหว่างส�านักงาน คปภ. ธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ

ธนาคารเพือ่ความร่วมมอืระหว่างประเทศแห่งญีปุ่น่ (JBIC) 

เริ่มรับประกันภัยตั้งแต่ ปี 2553 โดยพืชที่รับประกันภัย 

คือ ข้าว บริษัท สมโพธิ์เจแปน ประกันภัย (ประเทศไทย) 

จ�ากัด เป็นผู้รับประกันภัยพื้นที่ที่รับประกันภัย ในจังหวัด

ขอนแก่น นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ 

สุรินทร์ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และ บุรีรัมย์โดยมีอัตรา

เบี้ยประกันภัย 4.64% ของจ�านวนเงินเอาประกันภัย

ปัญหาอุปสรรคท่ีผ่านมา ไม่มีการบ�ารุงรักษาสถานี

ตรวจวัดปริมาณน�้าฝนที่ดี ท�าให้ปัจจุบันไม่สามารถ 

วัดระดับน�้าฝนได้ บริษัทจึงไม่สามารถรับประกันภัยได้  

ซึ่งจะต้องประสานไปยังกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไป

- การประกนัภยัพชืผลประเภทภยัแล้ง   โดยใช้ดชันี

น�้าฝนและดัชนีความแห้งแล้ง เป็นความร่วมมือระหว่าง

ส�านกังาน คปภ. สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย ธนาคารเพือ่

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) บริษัทไทยรับ

ประกนัภยัต่อฯ และธนาคารโลกเริม่รบัประกนัภยั ตัง้แต่ปี 

2550 โดยพืชที่รับประกันภัย คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บริษัท 

ประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ�ากดั (มหาชน) เป็นผูร้บัประกนัภยั

พื้นที่ที่รับประกันภัยในจังหวัด นครราชสีมา เพชรบูรณ์ 

ลพบรุ ีนครสวรรค์ สระบรุ ีน่าน และพษิณโุลก เบีย้ประกนัภัย 

100 บาทต่อไร่

ปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา 

1. สถานตีรวจวดัปรมิาณน�า้ฝนบางสถานใีกล้เคยีงกนั 

จึงต้องย้ายที่ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน�้าฝนไปยังสถานที่

แห่งใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การเพาะปลูกมากยิ่งขึ้น 

2. ระยะเวลาในการเพาะปลูกแต่ละแห่งจะมีรอบใน

การเพาะปลูกคลาดเคลื่อนกัน

3. ข้อมูลพื้นที่และข้อมูลการเพาะปลูกข้าวโพดของ

เกษตรกรในแต่ละแห่งไม่มีความแน่นอน เนื่องจาก

เกษตรกรไม่ได้ท�าการเพาะปลูกข้าวโพดอย่างเดียว ยังมี

การเพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตรอย่างอื่นสลับกันไป

- โครงการประกันภัยข้าวนาป ีเป็นการด�าเนินงาน

ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�านักงาน

เศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

กรมส่งเสริมการเกษตร และสมาคมประกันวินาศภัยไทย 

เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาล เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ปีการ

ผลิต 2554 เป็นต้นมา

 กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี เป็นการตอบสนอง

นโยบายรัฐบาล ที่ให้ภาคเอกชนเป็นผู้รับ

ประกันภัยในส่วนที่เพิ่มเติมจากมาตรการเยียวยา

ของภาครัฐ (ภาครัฐเยียวยา 1,113 บาทต่อไร่)

ความคุ ้มครอง คุ ้มครองความเสียหายจากภัย

ธรรมชาติ 7 ประเภท ได้แก่ 1) น�้าท่วมหรือฝนตกหนัก 

2) ภยัแล้ง ฝนแล้งหรอืฝนทิง้ช่วง  3) ลมพายหุรอืพายไุต้ฝุน่ 

4) ภัยอากาศหนาวหรือน�้าค้างแข็ง  5) ลูกเห็บ 6) ไฟไหม้ 

และ 7) ศัตรูพืชหรือโรคระบาด ซึ่งภัยดังกล่าวจะได้ 

รบัความคุม้ครองเมือ่ผูว่้าราชการจงัหวดัได้มกีารประกาศ

เป ็นเขตการให ้ความช ่วยเหลือผู ้ประสบภัยพิบัติ 

กรณีฉุกเฉิน โดยจ�านวนเงินความคุ ้มครองส�าหรับ 6  

 ภัยแรก จ�านวน 1,111 บาทต่อไร่ และจ�านวน 555 บาท

ต่อไร่ ส�าหรับภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด

 บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 16 

บริษัท (โดยสัดส่วนการรับประกันภัยของ  16 บริษัท คิด 

เป็นร้อยละ 15 และประกันภัยต่อต่างประเทศคิดเป็น
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ได้แก่ 1) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)  2) บริษัท กรุงไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)3) บริษัท เจ้าพระยา

ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)  4) บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 5) บริษัท เทเวศประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)  

6) บริษัท ไทยศรีประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 7) บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)8) บริษัท ประกันภัย

ไทยวิวัฒน์ จ�ากัด (มหาชน) 9) บริษัท นวกิจประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 10) บริษัท น�าสินประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)  

11) บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)     12) บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันส์ จ�ากัด 13) บริษัท เมืองไทย

ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 14) บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 15) บริษัท แอกซ่าประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)  

16) บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

เมื่อเกษตรกรเพาะปลูกข้าวแล้ว ต้องรีบไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร (เกษตรต�าบล/อ�าเภอ/

จังหวัด) เพื่อปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ปี 2559/60 ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาจ่ายค่า 

สินไหมทดแทนต่อไป

การด�าเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559

• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 เห็นชอบในหลักการก�าหนดพื้นที่เป้าหมายการเอา 

ประกันภัยส�าหรับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559 จ�านวน 30 ล้านไร่        

• โดยแบ่งพื้นท่ีเป้าหมายขั้นต�่า จ�านวน 25 ล้านไร่ ส�าหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2559 ที่เป็น 

ลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรการเกษตร (ธ.ก.ส.) และ 

อีกจ�านวน 5 ล้านไร่ ประกอบด้วย พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวนาปีเพิ่มเติมของลูกค้าสินเช่ือเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาป ี

ของ ธ.ก.ส. จ�านวน 4.5 ล้านไร่ และพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีของเกษตรกรทั่วไปอีกไม่เกิน 5 แสนไร่ โดยมีอัตราเบี้ย 

ประกันภัยดังนี้

1. ค่าเบีย้ประกนัภยัและจ�านวนพืน้ทีไ่ด้รบัความคุม้ครอง ส�าหรบัลกูค้าสนิเชือ่ เพือ่การเพาะปลกูข้าวนาปีของ ธ.ก.ส.

1.1 ค่าเบี้ยประกันภัย จ�านวน 2,500 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์) ส�าหรับความคุ้มครอง

พื้นที่เอาประกันภัยไม่เกิน 25 ล้านไร่

1.2 ค่าเบ้ียประกันภัยส�าหรับพื้นที่เอาประกันภัยเกินกว่า 25 ล้านไร่ขึ้นไป คิดอัตราเบี้ยประกันภัยแบบ 

อัตราเดียวที่ 100 บาทต่อไร่ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์) 

2. ค่าเบี้ยประกันภัยและจ�านวนพื้นที่ได้รับความคุ้มครอง ส�าหรับเกษตรกรทั่วไปผู้ปลูกข้าวนาปี  ปีการผลิต 2559 

ที่ไม่ใช่ลูกค้าสินเช่ือเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีของ ธ.ก.ส.  คิดอัตราเบี้ยประกันภัยแบบอัตราเดียวที่ 100 บาทต่อไร่  

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์) ส�าหรับพื้นที่เอาประกันภัยทั้งหมดไม่เกิน 500,000 ไร่

3. คณะรฐัมนตรอีนมุตักิรอบวงเงนิงบประมาณรวม 2,071.13 ล้านบาท ส�าหรบัการอดุหนนุค่าเบีย้ประกนัภัยให้กบั

เกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีของ ธ.ก.ส. และเกษตรกรทั่วไป รวมทั้งหมด 30 ล้านไร่  

คดิเป็นประมาณไร่ละ 68 บาท (รวมภาษมีลูค่าเพิม่และอากรแสตมป์) โดย ธ.ก.ส. อดุหนนุค่าเบีย้ประกนัภยัให้กบัเกษตรกร

ที่เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ไร่ละ 40 บาท

• ส�าหรับเกษตรท่ัวไป ท่ีไม่ใช่ลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีของ ธ.ก.ส. และต้องการเอาประกันภัย 

ไม่ว่าจะอยู่ในเขตพื้นที่ใด จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยที่ 40 บาท/ไร่

แนวทางในการปฏิรูปการประกันภัยพืชผล คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจได้จัดให้ 

มีการประชุมคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 6 เมื่อวันอังคารที่ 5 มกราคม 2559  

ทีป่ระชมุได้มมีตแิต่งตัง้คณะท�างานขบัเคลือ่นการปฏริปูการประกนัภยัพชืผลเพือ่ร่วมกนัขบัเคลือ่นการปฏริปูการประกนั

ภัยพืชผลให้เป็นรูปธรรม (ตามประกาศคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปประเทศ ท่ี 1/2559 เร่ืองแต่งตั้งคณะท�างานขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัยพืชผล ลงวันที่ 7 มกราคม 

2559 ) คณะท�างานดังกล่าวประกอบด้วย 
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 1. นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช    ประธานคณะท�างาน

2. นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ    รองประธานคณะท�างาน คนที่หนึ่ง

3. เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ   รองประธานคณะท�างาน คนที่สอง

   และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

4. เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร   คณะท�างาน

5. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร    คณะท�างาน

6. อธิบดีกรมการปกครอง    คณะท�างาน

7. อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  คณะท�างาน

8. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คณะท�างาน

9. นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย   คณะท�างาน

10. นางสาวสุภัค  ไชยวรรณ    เลขานุการคณะท�างาน

11. นายเกียรติพงศ์  อริยปรัชญา    ผู้ช่วยเลขานุการคณะท�างาน

เลขาธิการ คปภ. ตระหนักถึงความส�าคัญของการปฏิรูปการประกันภัยพืชผล ที่จะท�าให้การประกันภัยเข้าไปม ี

ส่วนช่วยลดความเหลือ่มล�า้ของประชาชนโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมของประเทศ ซ่ึงจะเป็นส่วนสนบัสนนุการด�าเนนิงาน 

ของภาครฐัทีจ่ะท�าให้ประชาชนรายย่อยของประเทศมคีวามเป็นอยูท่ีด่ใีนการนี ้เลขาธกิาร คปภ. จงึได้ผลกัดนัการพฒันา

ระบบประกันภยัพืชผล ผ่านคณะท�างานขับเคลือ่นการปฏิรปูการประกนัภยัพืชผล และเสนอให้การปฏิรูปการประกันภัย

พืชผลเป็นวาระแห่งชาติ รวมทั้งเสนอให้มีการยกร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยการเกษตรส�าหรับประเทศไทย เพื่อ

ครอบคลุมการประกันภัยการเกษตร การประมงและปศุสัตว์ ซึ่งคณะท�างานฯได้ร่วมกันจัดท�าแนวทางการปฏิรูป 

การประกันภัยพืชผล โดยเสนอให้ปฏิรูปโครงการประกันภัยข้าวเป็นอันดับแรก และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  

และอุปสรรค(SWOT Analysis) เพื่อน�ามาใช้แก้ปัญหาของโครงการฯ

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะท�างานฯยังเห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการประกันภัย

การเกษตร 3 ระดับ เพื่อน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและยั่งยืน คณะกรรมการ ได้แก่ 

1) คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัยการเกษตรระดับประเทศ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี 

ด้านเศรษฐกิจเป็นประธาน เลขาธิการ คปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นกรรมการ และส�านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร เป็นเลขานุการ

2) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัยการเกษตร โดยมีผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจ 

การคลังเป็นประธาน เลขาธิการ คปภ.เป็นรองประธาน และส�านักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นเลขานุการ

 3) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัยการเกษตรระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด 

เป็นประธาน และผู้อ�านวยการ คปภ. ภาคหรือจังหวัด เป็นเลขานุการ

ทัง้นี ้ส�านกังาน คปภ. ได้รบัมอบหมายจากคณะท�างานขบัเคล่ือนการปฏิรปูการประกนัภัยพชืผล ให้ด�าเนนิโครงการ

อบรมความรูป้ระกนัภยั (Training for the trainers) โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจด้านการประกนั

ภัย โดยเฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีให้กับผู้เกี่ยวข้องกับเกษตรกรโดยตรง อาทิ เกษตรกรจังหวัด เกษตรอ�าเภอ  

ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อบจ. อบต. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

ตลอดจนเจ้าหน้าที่ส�านักงาน คปภ.ภาค/จังหวัด ซ่ึงผู้ที่ผ่านการอบรมจะน�าความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดแก่เกษตรกรในพื้นท่ี 

ในลักษณะการสร้างเครือข่ายด้านองค์ความรู้และความเข้าใจอย่างทั่วถึงและต่อเน่ืองและในอนาคตจะให้ความรู้แก่

เกษตรกร ก�านัน ผู้ใหญ่บ้านโดยตรง

ส�านักงาน  คปภ. ได้ลงพื้นที่ทั่วประเทศ และจัดท�าโครงการอบรมความรู้ประกันภัย  (Training for the trainers) 
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จ�านวน 8 ครั้ง ได้แก่ พื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สุพรรณบุรีนครราชสีมาอุดรธานีอุบลราชธานีพิษณุโลก 

เชียงราย  และพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช   โดยมีผู้เข้า

รับการอบรมกว่า 1,500 คน 

คณะท�างานขับเคลื่อนการปฏิรูปการประกันภัย 

พืชผล ได้จัดท�ารายงานเรื่อง “การปฏิรูปการประกันภัย

การเกษตร” น�าเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อน

การปฏิรูปด้านการเงิน การคลัง เรียบร้อยแล้วและคณะ

กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ  

ได้น�าเสนอรายงานดังกล่าว ต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป

ประเทศ (โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร เป็นประธาน) 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

และน�าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป8

นอกจากนีเ้มือ่วนัที ่21 มถุินายน 2559 คณะรฐัมนตรี

มีมติเห็นชอบในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปี  

ปีการผลิต 2559/60 โดยมีพื้นที่เป้าหมายในการเอา

ประกันภัย จ�านวน 30 ล้านไร่ทั่วประเทศส�านักงาน คปภ. 

จึงร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

ด�าเนินการเชิงรุกตามนโยบายของรัฐบาลท�าให้ยอด 

การประกันภัยข้าวนาปีในปีนี้สูงที่สุดในประวัติศาสตร์  

โดยข ้อมูลการรับประกันภัยข ้าวนาป ี ณ วันที่  2 

กันยายน 2559 ปรากฏว่ามีเกษตรกรท�าประกันภัย 

ข้าวนาปีรวมทัง้สิน้ 1,543,051 ราย มพีืน้ทีเ่อาประกนัภัย

จ�านวน 26.61ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 88.72 ของพื้นที่ 

เป้าหมาย รวมค่าเบี้ยประกันภัยกว่า 2,661ล้านบาท ซึ่ง

พืน้ทีท่ีม่กีารท�าประกนัภยัข้าวนาปีสงูสดุ ได้แก่ ภาคตะวนั

ออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง   รองลงมาเป็นภาคตะวนัออกเฉยีง

เหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ตามล�าดับ ส่วนจังหวัด

ที่มีการท�าประกันภัยข้าวนาปีสูงสุด ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ 

อุบลราชธานี บุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมา ตามล�าดับ  

ส่วนจังหวัดท่ีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีความเชื่อมั่นในระบบ

ประกันภัยมีการท�าประกันภัยข้าวนาปีเกินกว่าพื้นที่ 

เป้าหมายท่ีก�าหนด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี  สระแก้ว 

และนครปฐม

3) การประกันภัยส�าหรับผู้ประกอบการรายย่อย 

(SMEs)

ผูป้ระกอบการธรุกจิรายย่อย (SMEs) ถอืเป็นกลุม่เศรษฐกจิ

ฐานรากหนึ่งที่มีความส�าคัญต่อการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

ของประเทศโดยปัจจบุนัรฐับาลมนีโยบายให้การสนบัสนนุ

ผูป้ระกอบการ SMEs ให้เป็นก�าลงัส�าคญัในการขบัเคลือ่น

เศรษฐกิจประเทศ  ดังน้ัน การประกันภัยจะมีบทบาท

ส�าคัญในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME มีเครื่องมือ

บริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงใน 

การประกอบธุรกิจ ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย

รวมถงึช่องทางการจ�าหน่ายทีเ่หมาะสมกบัผูป้ระกอบการ

ธุรกิจ SMEs ร่วมกับการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ 

ผู ้ประกอบการ SME ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของ 

การท�าประกันภัย

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยส�าหรับส�าหรับผู้ประกอบการ

รายย่อย (SMEs) มกีารพฒันาขึน้เพือ่รองรบัความสญูเสยี

หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับธุรกิจขนาดย่อม ไม่ว่าจะ

เป็นธรุกจิแบบใดย่อมมคีวามเส่ียงภัยทัง้ส้ิน  อาจเป็นความ

เสีย่งทีเ่กดิขึน้กบัทรพัย์สนิของสถานประกอบการเอง เช่น 

ไฟไหม้ น�า้ท่วม ระเบดิ ภยัเนือ่งจากน�า้ ภยัต่อเครือ่งไฟฟ้า 

เป็นต้น ซึ่งท�าให้เจ้าของกิจการได้รับความสูญเสีย หรือ

ความเสียหายจากภัยดังกล่าวหรือความเส่ียงภัยที่อาจ

ท�าให้บุคคลอื่นที่เป็นบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อได ้

รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและเจ้าของธุรกิจจะต้องรับ 

ผิดชอบต่อความเสียหายน้ันการประกันภัยดังกล่าวนี้  

ส่วนใหญ่จะแบ่งความคุ้มครองออกเป็นหมวดๆ โดยมี

กรมธรรม์ประกนัภัยหลักเป็นการประกนัภัยทรพัย์สนิ อาจ

จะเป็นการประกันอัคคีภัย หรือการประกันภัยความเสี่ยง

ภัยทรัพย์สิน และเพิ่มเติมความคุ้มครองหมวดอื่นๆ ตาม

ความต้องการของผู้เอาประกันภัย เช่น การประกันภัย

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก การประกันภัยโจรกรรม 

การประกนัภยัธรุกจิหยดุชะงกั การประกนัภยัเงนิ เป็นต้น

4) การประกันภัยส�าหรับผู้พิการ 

ปัจจุบัน กลุ่มผู้พิการยังมีข้อจ�ากัดในการเข้าถึงการ

ประกนัภยั เนือ่งจากถอืว่าเป็นกลุม่ทีม่ภียัต�า่กว่าภยัมาตรฐาน 

 (Substandard)  กล่าวคือ ความพกิารบางอย่างอาจเป็นปัจจยั

ท�าให้ความเสีย่งทีจ่ะเกดิภยัแก่ผูเ้อาประกนัภยัเพิม่ขึน้  ท�า 

ให้มีการพิจารณารับประกันภัยที่เข้มข้น อาจมีการตรวจ

8สรุปผลรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เรื่องการปฏิรูปการประกันภัยการเกษตร วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
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สขุภาพ และเมือ่รบัประกนัภยัแล้วอาจจะมเีบีย้ประกนัภยั

ทีส่งูกว่าคนปกต ินอกจากนัน้การพฒันาผลติภณัฑ์ประกนั

ภัยและการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยไม่ได้มีการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการขายเฉพาะส�าหรับกลุ่มผู้พิการ 

ส�านกังาน คปภ. ร่วมกบัสมาคมประกนัชวีติไทย และ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ประสานความร่วมมือกับ

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (กรม

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) ในการผลักดัน

การพัฒนาเครื่องมือท่ีช่วยสนับสนุนเพื่อให้ผู ้พิการได้ 

มีโอกาสเข้าถึง และสามารถใช้ประโยชน์จากการประกัน

ภัยได้มากยิ่งขึ้น โดยจะมีแนวทางการด�าเนินการ ดังนี้

• จัดท�าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์

ประกันภัยส�าหรับผู้พิการ เพื่อให้ตอบสนองตามความ

ต้องการได้อย่างแท้จรงิ โดยจะสอบถามและรวบรวมข้อมลู

ผู้พิการรายบุคคลจากสมาคม/มูลนิธิท่ีดูแลผู้พิการกลุ่ม 

เป้าหมาย เพื่อน�ามาเป็นข้อมูลประกอบการออกแบบ

• พฒันาผลติภณัฑ์ประกนัภยัและวธิกีารเสนอขาย

ที่เหมาะสมกับผู้พิการ  โดยมีผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการ

พัฒนา เช่น การจัดท�ากรมธรรม์ประกันภัยอักษรเบลล์

ส�าหรับผู้พิการทางการมองเห็น เป็นต้น 

• ระยะแรกสบืเนือ่งจาก ปี  2559 เป็นปีมหามงคล

ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เฉลิม

พระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา เพื่อเป็นการ

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล ่าว 

ส�านกังาน คปภ. จงึได้ร่วมกบัภาคอตุสาหกรรมประกนัภยั 

จดัท�า “โครงการส่งเสรมิคณุภาพชวีติเพือ่ผูพ้กิารด้วยการ

ประกันภัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559” ซึ่งจะได้มี

การรณรงค์ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยได้มี

บทบาทในการตอบแทนสังคม (Corporate Social Re-

sponsibility : CSR) โดยได้พัฒนา “กรมธรรม์ประกันภัย

อุบตัิเหตุเพือ่คนพกิาร ส�าหรับรายยอ่ย (ไมโครอนิชัวรนัส)์ 

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ให้ความคุ้มครองผู้พิการกรณี

เสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรม ลอบ

ท�าร้ายร่างกาย และ/หรอือบุตัเิหตขุณะขบัขี ่ หรอืโดยสาร

รถจกัรยานยนต์ จ�านวน 100,000 บาท กรณเีสยีชวีติจาก

การถูกฆาตกรรมลอบท�าร้ายร่างกาย และ/หรืออุบัติเหตุ

ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ�านวน 50,000 

บาท ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจดัการงานศพกรณเีสยี

ชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการ 

เจ็บป่วยภายใน 120 วันแรกนับจากวันเริ่มต้นระยะเวลา

ประกันภัย) จ�านวน 5,000 บาท ผลประโยชน์ชดเชยเงิน

ปลอบขวัญ เน่ืองจากอุบัติเหตุ (ต้องเข้ารับการรักษาตัว

เป็นคนไข้ในโรงพยาบาล  เป็นจ�านวนไม่น้อยกว่า 4 วัน) 

ตลอดระยะเวลาประกันภัย จ�านวน 5,000 บาท และผล

ประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวใน 

โรงพยาบาล จ�านวน 200 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 20 วัน 

โดยจ่ายเบี้ยประกันภัย เพียง 300 บาทต่อปี 
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5) การประกันภัยส�าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 

เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ ส�านักงาน คปภ. ร่วมกับภาคเอกชนในการผลักดันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกัน

ภัยส�าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ในการมีเงินบ�าเหน็จหรือบ�านาญไว้เป็นค่าใช้จ่ายใน

ชีวิตประจ�าวัน หรือค่ารักษาพยาบาล เมื่อยามเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุเมื่อเลิกท�างานหรือเกษียณอายุแล้ว 

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยส�าหรับรองรับสังคมผู้สูงอายุ มีทั้งลักษณะที่เป็นการออมเงินในระหว่างวัยท�างานเพื่อเตรียม

ความพร้อมไว้ใช้ในภายหลังเกษียณอายุ  รูปแบบการประกันชีวิตลักษณะนี้มีหลายแบบ9  ดังนี้

แบบกรมธรรม์ ความคุ้มครองโดยย่อ

แบบสะสมทรพัย์ (ออมเพือ่สะสมเงนิไว้ใช้ในอนาคต 

เช่น ซื้อทรัพย์สิน ไปเที่ยว)

ให้คุ้มครองผู้เอาประกันภัยกรณีเสียชีวิตภายในระยะเวลา ที่

ก�าหนด และจะจ่ายจ�านวนเงินเอาประกันภัยเมื่อครบก�าหนด

สัญญา

แบบตลอดชีพ (คุ้มครองเพื่อเป็นมรดก) ให้คุ้มครองผู้เอาประกันภัยกรณีเสียชีวิตจนถึงอายุ 90 ปี   ขึ้นไป

แบบ Unit Linked/ Universal Life

(เพื่อคุ้มครองชีวิตและลงทุน)

ให้คุ้มครองผู้เอาประกันภัยกรณีเสียชีวิต และให้ผลตอบแทนจาก

การลงทุน

แบบบ�านาญ แบบช�าระเบี้ยฯ รายปี 

(เพื่อเก็บเงินไว้ใช้ในยามเกษียณ)

ให้เงนิบ�านาญรายงวด ตามการมชีวีติรอดของผูเ้อาประกนัภยัหลงั

การเกษียณหรือตามอายุที่ก�าหนดไว้ในกรมธรรม์ เช่น 55 ปี หรือ 

60ปี เป็นต้น

กรมธรรม์อุบัติเหตุส่วนบุคคล ให้คุ้มครองผู้เอาประกันภัยกรณีเสียชีวิตและเหตุอื่นๆ เนื่องจาก

อุบัติเหตุ

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับสุขภาพที่ผู้เอาประกันภัยเลือกซ้ือ เช่น 

ความคุม้ครองค่าห้อง ค่ารกัษาพยาบาล ค่าชดเชยรายวนั เป็นต้น

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง ให้ความคุ้มครองกรณ ีโดยบรษิทัจะจ่ายจ�านวนเงนิเอาประกนัภยั

กรณีผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง

3. บทสรุป

ความเข้มแขง็ของระบบเศรษฐกจิฐานราก เป็นกญุแจส�าคญัของความมัน่คงของระบบเศรษฐกจิและสงัคมของชาต ิ

เป็นสร้างความเข้มแข็งจากภายใน วางรากฐานให้แข็งแกร่งและยั่งยืน  น่ันคือ การให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างให้

ประชาชนในระดบัฐานราก  “อยูร่อด”“มัน่คง” และ “ยัง่ยนื” ภายใต้นโยบายประชารฐัของรฐับาล อย่างไรกต็าม หวัใจหลกั

ของการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก คือ การสร้างความยั่งยืนในชุมชน โดยจะต้องให้ความส�าคัญกับทุนเดิม 3 ประการ 

นั่นคือทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นที่มาของอาชีพหลักภูมิปัญญาอันเป็นที่มาของอาชีพรองและองค์กรการเงินของชุมชน 

ซึ่งชุมชนสามารถมาใช้เป็นเครื่องมือและเป็นที่พึ่งทางเศรษฐกิจแบบพึ่งพาต่อกัน  นอกจากนี้ ยังจ�าเป็นต้องอาศยัการรวม

พลงัและสร้างการมส่ีวนร่วมของทัง้ “ภาคประชาชน” “ภาคเอกชน”และ “ภาครฐั” เพือ่ทีจ่ะสามารถบรูณาการนโยบาย

ทางเศรษฐกิจที่ภาครัฐได้วางไว้ให้เกิดผลจริงในเชิงปฏิบัติ ส�าหรับส�านักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานของรัฐ

9ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, ประกันภัยแบบไหน? …ที่เหมาะส�าหรับคุณ, 15 พฤษภาคม 2559
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ทีม่ภีารกจิเฉพาะด้านการก�ากบัและพฒันาธรุกจิประกนัภัย ได้มนีโยบายและแผนงานในการผลักดนัให้ประชาชนสามารถ

เข้าถึงการประกนัภยัเพือ่เป็นเครือ่งมอืบรหิารความเสีย่งและหลักประกนัต่อชวีติและทรพัย์สิน ส่งเสรมิให้ประชาชนมกีาร

ประกันภัยเป็นภูมิคุ้มกันตนเอง ได้รับการเยียวยาทางการเงินในกรณีเกิดภัย ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ ต้องร่วมกับการสร้าง 

ความรู้ความเข้าใจทางการเงินและ การประกันภัย (Financial & Insurance Literacy) ซึ่งเป็นทักษะส�าคัญที่ต้อง 

ปลูกฝังให้กับประชาชนในการจะช่วยลดความเปราะบางให้กับครัวเรือนและเศรษฐกิจไทย

อย่างไรก็ตาม ภายใต้สภาพแวดล้อมทางสังคม และเศรษฐกิจยุคใหม่ ที่มีความเป็นพลวัตรสูง ประชาชนต้องเผชิญ

กับความเสี่ยงใหม่ๆ อาทิเช่น การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี กระแส 

Fintech  ความรุนแรงและความถี่ของภัยธรรมชาติการก่อการร้ายและการก่อความรุนแรง  หรือแม้แต่สภาพการณ์ทาง 

การเมืองภายในประเทศ  ภายใต้สภาวะดังกล่าว หน่วยงานก�ากับดูแลของรัฐต้องเผชิญความท้าทายใหม่ๆ  ในการพัฒนา

และรักษาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  ดังนั้น ความส�าเร็จจะเกิดขึ้นได้ ต้องเกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น  

1) การมองไปข้างหน้าและการเตรียมการรับมือกับการเปล่ียนแปลงในอนาคต 2) การบูรณาการความร่วมมือจากทุก 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และ 3) ความพยายามอย่างต่อเนื่อง เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน.



ทิศทำงของ
กฎหมำย

ในเศรษฐกิจยุค

ดิจิทัล

ประกันภัย
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กฎหมายในปัจจุบันน้ีส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ออกมา

ก่อนเทคโนโลยี แต่เทคโนโลยีพัฒนาเร็วกว่ากฎหมาย  

บ่อยครั้งเม่ือเทคโนโลยีเปลี่ยนไป กฎหมายจ�าเป็นต้องมี 

การปรบัเปลีย่นเพือ่ให้ก้าวทนัพฒันาการทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

แต่จะเปลี่ยนแค่ไหน เพียงใด และกฎหมายประกันภัย 

ในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลจะมีรูปแบบเป็นอย่างไร เป็นเรื่อง

ส�าคัญที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.)  ในฐานะหน่วยงานก�ากบั

ดแูลด้านประกนัภยั   จ�าเป็นทีจ่ะต้องวเิคราะห์ข้อมลูต่างๆ 

และมีความรอบรู้เพื่อท่ีจะเลือกแนวทางในการพัฒนา 

กฎกติกาในการก�ากับดูแลการประกันภัยในเศรษฐกิจ 

ยุคดิจิทัลให้เหมาะสม

ท่ีมาของปัญหา: การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ

ประกันภัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

เมื่อเรามองเศรษฐกิจยุคดิจิทัล จะสามารถเห็นได้ว่า

จะมีการให้บริการลูกค้าแบบ Online และแบบ Social 

Media เพิ่มขึ้น ซึ่งท�าให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้าได้เร็วขึ้น โดย 

ผูบ้รโิภคมคีวามคาดหวงัทีต้่องการจะได้รบัจากผูใ้ห้บรกิาร

อยู่ 3 ประการ1  คือ (1) การมีส่วนร่วมในช่องทางที่เลือก 

(2) การได้รับการตอบสนองอย่างทันท่วงที และ (3) คาด

หวังที่จะได้รับค�าตอบที่สอบถามไป ดังน้ัน ในส่วนของ 

ผู้ประกอบการจะต้องมีการตอบสนองในเนื้อหาและใน

เวลาทีเ่หมาะสม โดยสิง่ทีท้่าทายมากทีส่ดุคอื รายละเอยีด 

หรอื Content ของเนือ้หา เนือ่งจากในเศรษฐกจิยคุดจิทิลั

ผู้คนจะใช้เวลามากขึ้นกับ Social feed , website หรือ 

E-mail ท�าให้บริษัทมีโอกาสท่ีจะสื่อสารกับลูกค้าได้มาก

ขึน้ผ่านช่องทางดงักล่าว หากบรษิทัประกนัภยัสามารถน�า

เอากลยุทธ์เกี่ยวกับ Social media  มาใช้ในทางที่ถูกต้อง

ได้ อาจส่งผลให้บริษัทนั้นกลายเป็นผู้น�าทางธุรกิจ ขณะ

เดียวกันเทคโนโลยีหลายๆ อย่างก็เริ่มเข้ามามีบทบาทใน

วงการธุรกิจประกันภัย2  เช่น “Artificial Intelligence” 

หรือท�าให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ 

ท�างานได้เหมือนสมองมนุษย์ ส่งผลให้สามารถพูดคุยได้

เสมือนมนุษย์ โดยในต่างประเทศมีการพูดกันว่า “Your 

next Insurance agent will be a Robot” ใน

สหรฐัอเมรกิามกีารวเิคราะห์ว่า ในอนาคตตวัแทนประกนัภยั

นายหน้าประกันภัยจะค่อยๆ ลดลงไป โดย Robot จะมา

แทนที่ นอกจากนี้ เทคโนโลยีแบบสวมใส่ (Wearable 

Device) เช่น “Fit it” ซึง่เวลาวิง่จะบอกได้ว่าใช้พลงังาน 

ไปกี่แคลอรี่ ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในธุรกิจประกันภัยเพิ่ม

มากขึ้น ขณะนี้บริษัทประกันภัยมีการน�าเอาข้อมูลด้าน

สุขภาพซ่ึงถ้าสามารถเช่ือมต่อกบั Wearable device หรอื 

Wearable technology ได้ ท�าให้บริษัทประกันภัย

สามารถทราบข้อมูลการออกก�าลังกายของลูกค้า หรือ

พฤตกิรรมด้านสุขภาพทีด่ ีทีส่ามารถน�าไปลดเบีย้ประกนัภยั

ได้ รวมถึงการน�าเอาเทคโนโลยีโดรน (Drone)3  มาช่วย

เกบ็ข้อมลูอบุตัเิหตตุ่างๆ ซึง่ช่วยลดต้นทนุแรงงาน ค่าใช้จ่าย 

ท�าให้กระบวนการในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนง่ายขึ้น  

เน่ืองจากโดรนจะช่วยเก็บข้อมูลและหลักฐานความเสีย

หายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 ตัวอย่างของการเปล่ียนแปลงในการด�าเนินธุรกิจ

ของบริษัทประกันภัยดังที่ได้กล่าวมา ส่งผลให้บริษัทต้อง

ทิศทำงของกฎหมำย
ในเศรษฐกิจยุค

ประกันภัย
ดิจิทัล

ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ 

เลขาธิการคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

1 CHRIS ANDREW; the Next Generation Insurance Customer 2016 conference which took place on 22-23 June 2016  at the Swiss Re Centre for 

Global Dialogue, http://cgd.swissre.com/topics/Chris_Andrew_Ngic2016.html
2 Gregory Bailey; the “Next Generation Insurance Customer: Bringing it to Life” which took place on 22-23 June 2016 at the Swiss Re Centre 

for Global Dialogue, http://cgd.swissre.com/topics/Customer_awareness.html
3 www. fintechfestival.sg/wp-content/uploads/.../Hackcelerator-Problem-Statements.pdf
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มีช่องทางที่จะให้ลูกค้าเข้าถึงได้โดยตรง ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์กับลูกค้า และตัวบริษัทเองก็สามารถใช้ข้อมูล

จาก Social media และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์มาช่วย 

ในการก�าหนดราคา (Pricing) และออกแบบผลิตภัณฑ์ให้

เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู ้เอาประกันภัย รวมทั้ง 

ในแง่ของการบริหารจัดการสินไหมทดแทน (Claim  

management) ได้

 ความท้าทายของเศรษฐกิจยุคดิจิทัลต่อกฎหมาย

ประกันภัยไทย

 ความท้าทายของเศรษฐกิจยุคดิจิทัลต่อกฎหมาย

ประกันภัยมีท้ังปัจจัยบวกและปัจจัยเสี่ยง โดยปัจจัยบวก

คอืการกระตุน้การพฒันา ส่งผลให้เกดิผลิตภัณฑ์ประกนัภัย 

ช่องทางการจัดจ�าหน่ายใหม่ๆ เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภค

และสามารถรองรับกระบวนการขายใหม่ๆ อุตสาหกรรม

อืน่ๆ กต้็องปรบักระบวนการขายต่างๆ ให้รองรบัรปูแบบ 

อิเลคทรอนิกส์ กฎหมายก็ต้องปรับแก้ไขให้ดีขึ้น โดยจะ

ต้องมีการรักษาสมดุลระหว่างนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์

ต่อธุรกิจกับเรื่องผลกระทบต่อผู้บริโภค หากเทคโนโลย ี

ก้าวล�้าไปโดยที่ประชาชนไม่เข้าใจ ประชาชนก็จะถูกเอา

รัดเอาเปรียบ ในส่วนของปัจจัยเสี่ยงคือ เทคโนโลยีและ 

รูปแบบของธุรกิจประกันภัยพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป 

เร็วมาก กฎหมายตามไม่ทัน ส่งผลให้เกิดช่องโหว่ใน 

การก�ากับดูแล เป็นเหตุให้ธุรกิจโดยรวมเกิดผลกระทบ  

เกดิการเอารดัเอาเปรยีบผูบ้รโิภคและมแีนวโน้มทีธ่รุกรรม

ดิจิทัลบางอย่างอยู่นอกกรอบการก�ากับดูแล ประเด็น 

ความเสี่ยงอีกจุดหนึ่งคือ ผู ้บริโภคมีความเสี่ยงที่จะ 

ถูกละเมิดในข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งในประเทศไทย ร่าง

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังไม่มีการบังคับใช้  

ส่งผลให้เรายังไม่สามารถคุ ้มครองข้อมูลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในเรื่องของ Big Data ซึ่งเป็น

ระบบข้อมูลมีความส�าคัญมากที่สุดในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล 

โดยข้อมูลต่างๆ จะถูกจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  

ซึ่งสามารถเคลื่อนย้าย ถ่ายโอนได้ง่ายและสะดวก ซึ่งหาก

ไม่มีกระบวนการป้องกันที่ดีพอ ข้อมูลของผู้บริโภคอาจ 

ถูกเปิดเผยโดยที่เจ้าของข้อมูลไม่ประสงค์จะเผยแพร่ 

 จุดอ่อนและจุดแข็งของกฎหมายประกันภัยไทย

 หากมองย้อนดกูฎหมายประกนัภยัของประเทศไทย

ในปัจจุบัน ข้อดีของกฎหมายประกันภัย คือ เรามีกลไก

คุ ้มครองผู ้บริ โภคตั้ งแต ่ต ้นกระบวนการไปจนจบ

กระบวนการ เช่น เวลาทีบ่รษิทัจะน�าเอากรมธรรม์ประกนัภยั

ไปเสนอขาย กฎหมายระบุไว้ว่า “ทั้งกรมธรรม์ประกันภัย

และเบี้ ยประกันภัยต ้องได ้รับความเห็นชอบจาก 

นายทะเบียน”4  ขณะเดียวกัน “ข้อความที่โฆษณาหรือ

หนังสือชักชวนที่ขัดหรือแย้งกับกรมธรรม์ประกันภัย 

กฎหมายให้ตีความเป็นคุณกับผู้เอาประกันภัย”5 ใน

ระหว่างกระบวนการน�าผลติภณัฑ์ประกนัภยัออกขาย กม็ี

การก�ากับดูแลโดยออกประกาศว่าด้วยการเสนอขาย

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย6  ซึ่งก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

เสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย รวมทั้งก�าหนดให้ผู้เอา

ประกนัภัยต้องได้รบัเอกสารแสดงการรบัเงนิเป็นหลกัฐาน

ทุกครั้ง ขณะเดียวกัน   กฎหมายก�าหนดให้บริษัทเร่งการ

ด�าเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ผลประโยชน์ตาม

กรมธรรม์ประกันภัย หรือคืนเบี้ยประกันภัยให้กับผู้เอา

ประกนัภยัหรอืผูร้บัประโยชน์ภายใต้หลกัเกณฑ์หรอืระยะ

เวลาที่ก�าหนด7 

ในส่วนของจุดอ่อนของกฎหมายประกันภัย คือ 

กฎหมายประกันภัยในปัจจุบันจะเน้นในเรื่องของการ

ก�ากับดูแลคนที่จะเป็นผู้เสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยว่า 

4 มาตรา 29 และมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 

 มาตรา29 และมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 
5 มาตรา 29 /1 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

 มาตรา 30/1 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
6 ประกาศคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสริมการประกอบธรุกจิประกนัภยั เรือ่ง หลกัเกณฑ์ วธิกีารออก การเสนอขายกรมธรรม์ ประกนัภยัและการปฏบิตัหิน้าทีข่องตวัแทน    

 ประกันชีวิตนายหน้าประกันชีวิตและธนาคาร พ.ศ. 2551

 ประกาศคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสริมการประกอบธรุกจิประกนัภยั เรือ่ง หลกัเกณฑ์ วธิกีารออก การเสนอขายกรมธรรม์ ประกนัภยัและการปฏบิตัหิน้าทีข่องตวัแทน 

 ประกันวินาศภัยนายหน้าประกันวินาศภัยและธนาคาร พ.ศ. 2551
7 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการคืนเบี้ยประกันภัย ของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2548

 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการคืนเบี้ยประกันภัย ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2548
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จะต้องมคีวามรูแ้ละผ่านการอบรม รวมถงึได้รบัใบอนญุาต

ในการกระท�าการเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย8 และ

กฎหมายปัจจบุนัยงัเน้นการก�ากบัไปทีต่วัเอกสาร เนือ่งจาก

กฎหมายก�าหนดให้ต้องมกีารส่งมอบกรมธรรม์ประกนัภยั

และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้เอาประกันภัย ส่ง

ผลให้ตัวกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องได้รับความเห็นชอบ

จากนายทะเบยีนตามกฎหมายประกนัภยัด้วย รวมถงึการ

ก�ากับดูแลยังไม่รองรับการเสนอขายผ่านช่องทาง Inter-

net Application หรือช่องทางอิเลคทรอนิกส์อื่นๆ และ

ในพรบ. ประกันชวีติ/วนิาศภยัให้อ�านาจส�าหนกังาน คปภ. 

ในการก�ากับตรวจสอบบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย และ

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ผู้ประเมิน

วินาศภัย นักคณิตศาสตร์ประกันภัย) เท่าน้ัน ไม่ได้

ครอบคลุมถึงบุคคลอื่นที่มีการท�าธุรกิจหรือธุรกรรมกับ

บริษัทประกันภัย เช ่น ผู ้ ให ้บริการเกี่ยวกับระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากน้ี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

ประกันภัยของประเทศไทยมีความยากเพราะไม่ได้มีแค่ 

พระราชบัญญัติประกันชีวิตฯ พระราชบัญญัติประกันวิ

นาศภยัฯ เท่านัน้ แต่มบีางส่วนอยูใ่นประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณชิย์ด้วย ส่งผลให้การพจิารณาข้อเทจ็จรงิใดๆ จาก

กฎหมายเพียงแค่ฉบับเดียวอาจไม่ครอบคลุมเพียงพอ 

ทิศทางในการพัฒนากฎหมายประกันภัยใน

เศรษฐกิจยุคดิจิทัลของต่างประเทศ

เม่ือเราพิจารณากฎหมายประกันภัยในปัจจุบันแล้ว 

การท่ีจะปรับปรุงกฎหมายก็ต้องมีการศึกษาแนวทางของ

กฎหมายต่างประเทศด้วย เพื่อใช้เป็นแนวทางการแก้ไข

ปัญหา เช่น

(1) ประเทศอังกฤษ มี Electronic Communica-

tion of Certificates of Insurance ซึ่งเป็นการแก้ไข 

Road Traffic Act 1988 ก�าหนดให้ผูเ้อาประกนัภยัไม่ต้อง

ถอืเอกสารการรบัประกนัภยัรถยนต์ หรอืกรมธรรม์ประกนั

ชีวิตในรูปกระดาษติดตัว บริษัทประกันภัยสามารถน�าส่ง

เอกสารในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ ผ่านทางอีเมลล์ หรือผู้

เอาประกันสามารถเข้าถึงข้อมูลเอกสารประกันภัยผ่าน

หน้าเว๊ปไซด์ของบริษัท โดยการ Log in ผ่านโทรศัพท์

เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ได้9

(2) ประเทศออสเตรเลียมี Insurance Contracts 

Amendment Act 2013 คือการแก้ไขของปี 1984 เพื่อ

ให้สอดรับกับ Electronic Act 1999 ที่ก�าหนดให้

กระบวนการแจ้งข้อมลูใดๆ ทีก่ฎหมายก�าหนดให้เป็นลาย

ลักษณ์อักษร สามารถใช้กระบวนการอิเลคทรอนิกส์ได้ 

เพื่อเปิดช่องให้บริษัทผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัย

สามารถใช้ช่องทางอิเลคทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลระหว่าง

กันได้10

(3) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการร่างกฎหมายที่

เปน็กฎหมายกลางส�าหรับให้แตล่ะมลรฐัน�าไปปรบัใช้เพือ่

เป็นแนวปฏบิตัใินการคุม้ครองความมัน่คง ความปลอดภยั

ทางไซเบอร์ โดยเฉพาะการจัดเก็บข้อมูลแบบ Big data11 

(4) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีการ 

ก�าหนดกติกาให้การด�าเนินการด้านข้อมูลเป็นแบบ 

รวมศนูย์  ลูกค้าสามารถเข้าถงึการบรกิารได้สามารถสบืค้น

ข้อมูลได้ ขณะเดียวกันข้อมูลของลูกค้าก็ต้องมีความ

ปลอดภัย

ทิศทางในการพัฒนากฎหมายประกันภัยใน

เศรษฐกิจยุคดิจิทัลของประเทศไทย

เมื่อมองย้อนกลับมาที่ประเทศไทย การเข้ามาของ 

Fintech จะท�าให้ประเทศไทยต้องปรบัเปลีย่นรปูแบบการ

ด�าเนนิการให้เป็นดจิทิลัมากขึน้ และต่างชาตกิต้็องการรกุ

เข้ามาในประเทศไทยเพิม่มากขึน้ผ่านทางกระบวนการเปิด

เสรทีางการค้า (Liberalization) ประกอบกบั Thailand 4.0

8 มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2551

  มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2551
9 http://www.legislation.gov.uk/uksi/2010/1117/article/3/made , http://www.womenscheapcarinsurance.co.uk/carrying-your-documents.html 
10https://www.legislation.gov.au/Details/C2013A00075 

  https://www.fos.org.au/the-circular-8-home/electronic-communication-of-insurance-policies/ 

 http://www.insurancecouncil.com.au/assets/submission/2013/041913%20-%20The%20Secretary_%20ICA%20response%20to%20Senate% 

  20  re%20IC%20Amendment%20Bill%202013.pdf 

  http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3aead90e-f99f-45a1-815d-fa7446050fa0 
11http://www.naic.org/documents/committees_ex_cybersecurity_tf_160524_draft_ins_data_sec_model_law.pdf 

  http://www.naic.org/documents/committees_ex_cybersecurity_tf_final_principles_for_cybersecurity_guidance.pdf
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ที่เป็นนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นประเทศ 

ผูผ้ลติทีม่คีวามคดิสร้างสรรค์   มนีวตักรรมทีส่ามารถสร้าง

มูลค่าเพิ่มสูงได้ มีการวิจัยและคุณภาพที่น่าเชื่อถือ มี 

ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถช่วยลดความ

เหลื่อมล�้าในด้านรายได้ของประชากร ซ่ึงนโยบายเหล่าน้ี

จะไม่สามารถด�าเนนิการได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพหากขาด

การน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน ส่งผลให้บทบาท

ของ FinTech ที่จะเข้ามาเสริมนโยบาย Thailand 4.0  

มีความส�าคัญมากยิ่งขึ้น

ในการแก้ไขกฎหมาย เนื่องจากการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยัมลีกัษณะเฉพาะและส่งผลกระทบต่อประชาชน 

จงึต้องมกีระบวนการในการก�ากบัดแูลทีเ่ข้มข้นในบางเรือ่ง 

เพื่อไม่ให้ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบได้ง่าย ส่งผลให้

ต้องมีหลักเกณฑ์เฉพาะออกมารองรับการท�าธุรกรรมทาง

ทางอิเล็กทรอนิกส์ในบาง เรื่องโดยตรง โดยไม่สามารถ 

ใช ้การเทียบเคียงกับกฎหมายว ่าด ้วยธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ได้ เช่น การก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 

วิธีการเสนอขาย ซึ่งกฎหมายในปัจจุบันจะระบุว่าบริษัท

ประกันภัยจะสามารถเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยได้ 

ในช่องทางใดบ้าง และบริษัทประกันภัยจะไปเสนอขาย 

ในช่องทางอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีกฎหมายก�าหนดไม่ได้ 

เนื่องจาก ในบางช่องทางการจ�าหน่ายหน่ึงอาจต้องมี

มาตรการท่ีต้องให้บริษัทประกันภัยปฏิบัติมากกว่าอีก 

ช่องทางการจ�าหน่ายหนึ่งได้  เพราะในแต่ละช่องทางการ

จ�าหน่ายอาจให้ข่าวสารหรือข้อมูลแก่ประชาชนที่เป็น 

ผูบ้รโิภคได้ไม่เท่ากนั ดงันัน้ เพือ่เป็นการคุม้ครองผูบ้รโิภค

จากการได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงต้องมีการก�าหนด 

หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกัน

ภัยในแต่ละช่องทางให้ชัดเจน และหากมีช่องทางใหม่ๆ 

เพิ่มเติมขึ้นมาไม่ว่าจะผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ 

ไม่กต็าม กจ็ะต้องมกีารวางหลกัเกณฑ์ในการปฏบิตัสิ�าหรบั

การเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยในช่องทางนั้นๆ 

การด�าเนินงานของส�านักงาน คปภ.

ส�านกังาน คปภ. อยูร่ะหว่างปรบัปรงุกฎหมายว่าด้วย

การประกันภัย และกฎระเบียบของส�านักงาน คปภ. เพื่อ

รองรบัการเข้ามาของเศรษฐกจิยคุดจิทิลั โดยสามารถแยก

ออกได้เป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ การแก้ไขกฎหมายเพื่อการ

พัฒนาด้านก�ากับ การพัฒนาด้านส่งเสริม และการพัฒนา

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

(1) ด้านการก�ากับ

เพื่ออุดช่องว่างในเรื่องของช่องทางการจ�าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ประกนัภยัผ่านทางระบบดจิทิลั ส�านกังาน คปภ. 

ได้อยู่ระหว่างการปรับปรุงประกาศ คปภ. ว่าด้วย หลัก

เกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยฯ 

เพื่อให้ครอบคลุมถึงการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย

ผ่านช่องทางเวปไซต์ โดยผู้ทีจ่ะเสนอขายผ่านช่องทางนีไ้ด้ 

คือ บริษัทประกันภัย หรือตัวแทน/นายหน้าประกันภัย 

ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทประกันภัยให้เสนอขายช่อง 

ทางนี้ นอกจากนี้ในการเสนอขายผ่านช่องทางนี้ จะต้อง

แจ้งรายละเอยีดเกีย่วกบัผู้เสนอขาย (ชือ่ ทีอ่ยู ่เบอร์ตดิต่อ) 

ให้ชดัเจน รวมถงึรายละเอยีดเกีย่วกบักรมธรรม์ประกนัภยั 

จ�านวนเบี้ยประกันภัยที่ต ้องช�าระ วิธีการช�าระเบี้ย 

ประกนัภยั และระยะเวลาในการออกกรมธรรม์ประกนัภยั

หรอืหนงัสือรบัรองการประกนัภัย นอกจากนี ้ในการเสนอ

ขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 

ส�านักงาน คปภ. อยู่ระหว่างการยกร่างประกาศ คปภ.  

ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการท�าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องผ่าน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ ซึ่งก�าหนดเกี่ยวกับการท�าธุรกรรม 

เกี่ยวกับประกันภัยต่างๆ ผ่านกระบวนการทางอิเล็ก 

ทรอนิกส์ เช่น กระบวนการเสนอขาย การออกกรมธรรม์

ประกนัภยั  การก�าหนดมาตรฐานในการแลกเปลีย่นข้อมลู

อิ เล็กทรอนิกส ์  เป ็นต ้น โดยพิจารณาหลักเกณฑ  ์

ให้รองรับและสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 รวมถึงก�าหนดหลักเกณฑ์ 

ในการก�ากบัดแูลด้านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ของผูใ้ห้บรกิาร

ด้านประกันภัยที่ประสงค์จะท�าธุรกรรมประกันภัยผ่าน 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็นการก�าหนดหลักเกณฑ์ 

การประกอบธุรกิจประกันภัยในรูปแบบดิจิทัลแบบ 

ครบวงจร ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการที่มีการเสนอขาย

กรมธรรม์ประกันภัยจนถึงจบกระบวนการที่มีการจ่าย

ความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย และเพื่อเสริมสร้าง

ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานก�ากับดูแลในยุคดิจิทัล 

ส�านักงาน คปภ. ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ

ส�านักงาน กสทช. เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559  โดย

เป็นการประสานความร่วมมอืระหว่าง สองหน่วยงานผ่าน

โครงการหรอืกจิกรรมทีเ่กีย่วข้อง เช่น มกีารศกึษาและวจิยั



ครบรอบ 9 ปี ส�ำนักงำน คปภ. 097

ด้านการก�ากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจประกันภัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

แนวทางในการก�ากบัดแูลกจิการโทรคมนาคมและกจิการ

ประกันภัยให้ครอบคลุมประเด็นที่ส�าคัญต่างๆ ซึ่งจะช่วย

ส่งเสริมให้บริการดังกล่าวข้างต้นมีประสิทธิภาพ มีการ

คุม้ครองผูบ้รโิภคอย่างเพยีงพอ อกีทัง้ยงัมกีารแลกเปล่ียน

ความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการ เพื่อการ

ก�ากับดูแลการให้บริการในกิจการโทรคมนาคม และ

บริการประกันภัยท่ีใช ้เทคโนโลยีโทรคมนาคมและ

เทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความร่วมมือในการ

ด�าเนินโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายที่มี

ประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ

(2) ด้านการส่งเสริม

เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจประกันภัยขับเคล่ือนการ

ด�าเนินธุรกิจเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล ส�านักงาน 

คปภ. ได้ก�าหนดให้รายงานต่างๆ ท่ีบริษัทประกันภัย 

ต้องน�าส่งให้แก่ส�านกังาน คปภ. เช่น รายงานการด�ารงเงนิ

กองทุน (RBC) รายงานฐานะทางการเงิน และรายงานผล

การด�าเนินงานของบริษัท เป็นต้น สามารถจัดท�าและส่ง

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการจัด

ท�ารายงานในรูปกระดาษของบริษัท รวมถึงลดปัญหาใน

การจัดเก็บของส�านักงาน คปภ. เอง และส�านักงาน คปภ. 

อยู่ระหว่างสร้างระบบรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับ

การยืน่ขอรบัความเหน็ชอบอตัราเบีย้ประกนัภยัและแบบ

และข้อความ (Internet Service for system for  

Electronic Rate and Form Filing: I-SERFF) เพื่อ

ก�าหนดช่องทางส�าหรับบริษัทในการยื่นขอรับความเห็น

ชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ย

ประกันภัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยส�านักงาน คปภ. 

ก็จะให้ความเห็นชอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น

เดยีวกนั นอกจากนี ้ส�านกังาน คปภ. อยูใ่นระหว่างยกร่าง

หลักเกณฑ์การพิมพ์และการส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย

ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Policy) ซึ่งเป็นส่งเสริม 

ให้บริษัทประกันภัยที่จะด�าเนินการพิมพ์และส่งมอบ

กรมธรรม์ประกันภัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยต้อง

ค�านึงถึงการมีระบบสารสนเทศที่มีมาตรฐานความมั่นคง

ปลอดภัย และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการแบบ

ปลอดภยัในการท�าธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

เพื่อรองรับกับหลักการของกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์

(3) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องของฐานข้อมูล

ส่วนบุคคล และสร้างระบบการบริหารจัดการข้อมูล Big 

Data ส�านักงาน คปภ. อยู่ระหว่างจัดท�าระบบฐานข้อมูล

การประกันภัย (Insurance Bureau System) โดยฐาน

ข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกันภัยและ

การจ่ายค่าสินไหมทดแทน ซ่ึงประโยชน์ทีไ่ด้จากฐานข้อมลู 

คือ การตรวจสอบการทจุรติประกนัภยั ซึง่บรษิทัประกนัภยั

ต่างๆ สามารถตรวจสอบได้ว่า ผู้เอาประกันภัยมีการท�า

ประกันภัยซ�้าซ้อนหรือไม่ หรือมีการเรียกร้องค่าสินไหม

ทดแทนที่ซ�้าซ้อนหรือไม่ การตรวจสอบการท�าประกันภัย

ของผู้ประสบภัยในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติขึ้น การตรวจ

สอบความหนาแน่นของการท�าประกันภัยในแต่ละพื้นท่ี

ของประเทศไทย เพื่อก�าหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม

การท�าประกนัภยัในแต่ละภมูภิาค และการสร้างฐานข้อมลู

กลางไว้เป็นแห่งเดยีวกนั เพือ่ประโยชน์ในการจดัการและ

คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้บริโภค นอกจากนี้ 

ส�านักงาน คปภ. ได้เสนอแก้ไขพระราชบัญญัติประกัน 

ชวีติฯ และพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยัฯ โดยเพิม่เตมิ

บทบญัญตัใินเรือ่งของการฉ้อฉลประกนัภยั ซึง่ครอบคลมุถงึ 

การฉ้อฉลโดยบริษัทประกันภัยเอง หรือผู้เอาประกันภัย 

รวมถึงบุคคลใดๆ ที่แอบอ้างการท�าสัญญาประกันภัยเพื่อ

หลอกเอาทรัพย์สินของผู้บริโภคทั่วไป  โดยในบทบัญญัติ

ดงักล่าวระบถุงึลักษณะของพฤตกิรรมทีเ่ข้าข่ายการฉ้อฉล

ประกนัภยั  แต่กฎหมายจะไม่จ�ากดัวธิกีารทีผู่ท้ีก่ระท�าการ

ฉ้อฉลใช้ในการหลอกลวง ดังน้ัน ไม่ว่าจะเป็นการฉ้อฉล

โดยอาศั ยข ้ อมู ล เอกสารหรื อกระท� าผ ่ านระบบ

อเิลก็ทรอนกิส์ใดๆ กต็าม หากการกระท�าดงักล่าวเข้าข่าย

ที่เป็นการฉ้อฉลประกันภัยแล้ว บุคคลนั้นย่อมต้องรับผิด

ตามกฎหมาย

แนวทางการพัฒนารูปแบบของกฎหมายประกัน

ภัยในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้น จากสภาพปัญหาที่คาด

ว่าจะเกดิขึน้กบัธรุกจิประกนัภัยในยคุดจิทิลั การวเิคราะห์

ข้อดแีละข้อด้อยของกฎหมายทีม่อียูปั่จจบุนั และแนวทาง 

ในการแก้ไขปัญหาของต่างประเทศ แล้วประเมิน
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ทบในเบื้องต้นกับธุรกิจประกันภัย ผู้เขียนมีข้อเสนอในการพัฒนารูปแบบของกฎหมายในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล เพื่อ

ให้การก�ากับดูแลระบบประกันภัยเกิดประสิทธิภาพ ดังนี้

(1) สร้างความยืดหยุ่นในการก�ากับดูแลของส�านักงาน คปภ. โดยก�าหนดกฎหมายให้มีลักษณะ Soft law กล่าวคือ 

กตกิาหลกัในการก�ากบัดแูลควรวางหลกัการ โดยใส่รายละเอยีดเกีย่วกบัเงือ่นไขและหลักเกณฑ์ไว้ในประกาศหรอืระเบยีบ

ทีจ่ะออกตามมาเพือ่ให้เกดิความยดืหยุน่ในการปรบัปรงุแก้ไข หากพฒันาการของธรุกรรมและเทคโนโลยมีกีารเปลีย่นแปลง

ไป นอกจากน้ี ในการก�ากับดูแลควรจะต้องมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถมีเวลาท�าความเข้าใจ 

ในธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบต่างๆ เพ่ือให้ธุรกิจโดยรวมสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน และเกิดการแข่งขันที่สมบูรณ ์

ในอนาคต

(2) ต้องมกีารบรูณาการโครงสร้างของกฎหมายในอนาคต โดยการเชือ่มโยงการท�างานของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

ผ่านการก�ากับดูแลแบบ Cross-sectional coordination เพื่อประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานก�ากับดูแล 

ด้วยกัน พร้อมทั้งขยายขอบเขตความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ 

(3) กฎหมายต้องมีกลไกในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคที่อาจถูกเอารัดเอาเปรียบหรือฉ้อฉลด้วยประการใดๆ ไม่

ว่าจะโดยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ก็ตาม รวมถึงมีหลักเกณฑ์ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ถูกน�าไป 

ใช้หรือถูกเผยแพร่โดยเจ้าของข้อมูลไม่ยินยอมหรือโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

(4) ในการก�ากบัดแูลต้องมกีระบวนการทีจ่ะป้องกนัไม่ให้เกดิเหตกุารณ์ทีไ่ม่คาดฝันขึน้ทีอ่าจกระทบต่อผู้บรโิภคหรอื

แม้แต่ตัวธุรกิจเอง ดังนั้น กระบวนการในการตรวจสอบและมีการแจ้งเตือนเหตุล่วงหน้า (Early Warning System) จึง

มีบทบาทที่ส�าคัญในการตรวจพบและส่งสัญญาณเตือนถึงโอกาสที่จะเกิดปัญหาขึ้น รวมถึงการมีผู้ที่จะคอยส่งสัญญาณ

แจ้งต่อหน่วยงานก�ากับในกรณีที่อาจมีเหตุผิดปกติขึ้นกับบริษัทประกันภัย (Whistle Blower) เช่น ผู้สอบบัญชีหรือ 

นักคณิตศาสตร์ประกันภัยประจ�าบริษัท เป็นต้น

(5) กระบวนการทีจ่ะลงโทษผูก้ระท�าผิดต้องมคีวามครอบคลมุถงึทกุช่องทางทีอ่าจก่อให้เกดิความเสียหายแก่ผูบ้รโิภค 

โดยการกระท�าที่เป็นความผิดนั้นๆ จะต้องไม่จ�ากัดอยู่แค่ในเชิง Analog แต่ต้องรวมถึงการกระท�าที่อยู่ในรูปแบบ 

ดิจิทัลด้วย



บริบทของผู้ก�ำกับ
ฟินเทค
ประกันภัย

กำร
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• ความเร็วของนวัตกรรม (pace of innovation) 

ในช่วงที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นของนวัตกรรมช่วยให้ผู้รับ

ประกันภัยสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้า

รายใหม่เป็นส่วนใหญ่ แต่ด้วยความต้องการของเศรษฐกจิ

ที่มีการแบ่งปันกัน (shared economy) ตัวแบบบน 

พื้นฐานการใช้อินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิง (internet of 

things Iot ) รถยนต์ไร้คนขบั และอปุกรณ์สวมใส่อเิลก็ทรอนคิส์  

(wearable) สิ่งเหล่านี้เป็นโอกาสให้ผู ้รับประกันภัย 

สร้างนวัตกรรมอย่างกว้างขวางและทดลองตัวแบบธุรกิจ

ใหม่ๆ ในบริบทนี้ ลูกค้าย่อมมีความต้องการรูปแบบ

ประกันภัยใหม่ๆ และบริษัทประกันภัย มีโอกาสพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ส�าหรับลูกค้าในกลุ่มต่างๆ 

• การเริ่มต้น (startups) ด้วยการเข้าถึงกรอบการ

ท�างานแบบแหล่งเปิด (open source frameworks) ของ

ซอฟแวร์ต่างๆ การค�านวณบนคลาวด์ (cloud) ทีป่รบัตาม

อินชัวร์เทค (insurtech) หรือเทคโนโลยีประกันภัย 

(insurance technology) ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของฟินเทค 

(fintech) หรอืเทคโนโลยกีารเงนิ (financial technology) 

โดยผู ้รับประกันภัยใช้อินชัวร์เทคเป็นโอกาสส�าหรับ 

การสร้างนวัตกรรมใหม่  ในช่วงที่ผ่านมาอุตสาหกรรม

ประกันภัยยังคงมีลักษณะเหมือนเดิมมาเป็นระยะเวลา

มากกว่า 100 ปี แต่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีการเกิดขึ้น

ของนวัตกรรมและตัวแบบธุรกิจท่ีน่าตื่นเต้นกว่าเดิม  

โดยแรงผลักดันท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด 3 ประการที่ก่อให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย

• ความคาดหวังของลูกค้า (customer expecta-

t ions) การน�าเทคโนโลยีใหม ่ส�าหรับผู ้บริ โภคใน

อุตสาหกรรมต่างๆ ถูกน�ามาใช้อย่างกว้างขวาง  น�ามาสู่

การสร้างความต้องการและความคาดหวงัใหม่ส�าหรบัการ

ประกันภัยและช่องทางปฏิสัมพันธ์

บริบทของผู้ก�ำกับกำร
ฟินเทค

ประกันภัย
สมควร วัฒนพิทยกุล

ฝ่ายพัฒนาตลาดประกันภัย ส�านักงาน คปภ. 
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สัดส่วนที่ต้องการ และการพัฒนาการให้บริการตาม 

ความต้องการ (on-demand) อย่างง่ายดาย อุปสรรคต่อ

การเข้าสู่ตลาดทางเทคโนโลยีได้ลดต�่าลง ผู้เล่นรายใหม ่

ที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว จะ

ได้รับความได้เปรียบส�าหรับโอกาสในการเติมเต็มช่องว่าง

ที่ผู้รับประกันภัยในปัจจุบันไม่มีสิ่งเหล่านี้  

สิ่งท่ีควรทราบ 10 ประการเก่ียวกับอินชัวเทค  

(insurtech) และทศิทางในการเปลีย่นรปูแบบอตุสาหกรรม

ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

1. อินชัวเทค เป็นการเปลี่ยนรูปแบบอุตสาหกรรม

ประกันภัยผ่านแอพพลิเคชันของโทรศัพท์เคลื่อนที่  

(mobile application) และการใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น  

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส�าหรับสวมใส่ (wearable device) 

ปัญญาประดษิฐ์ (artificial intelligence) การโทรสนเทศ 

(telematics) การใช้อุปกรณ์และข้อมูลที่ได้รับจาก

อุปกรณ์เหล่านี้  จะสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของ

ลูกค้า สร้างการรับรู้ความเสี่ยงในเชิงลึก ซ่ึงเกี่ยวข้องกับ

รสนิยมของลูกค้า และตอบสนองความต้องการด้วย

ผลิตภัณฑ์ใหม่

2. อินชัวเทค เป็นการปฏิวัติข้อมูล internet of 

things - Iot จะอ�านวยความสะดวกให้ผู้รับประกันภัย

สามารถได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  การสื่อสารสองทาง

(telematics) ในรถยนต์และแอพพลิเคชันของโทรศัพท์

เคลือ่นทีส่ามารถให้ข้อมลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการขบัขีแ่ละ

สถานที่อยู่ของรถยนต์  ส�าหรับการประกันภัยที่อยู่อาศัย 

เครื่องใช้ภายในบ้านอัจฉริยะสามารถแจ้งผู้รับประกันภัย

ในกรณทีีเ่กดิไฟไหม้ หรอืการบกุรกุเข้ามา อปุกรณ์ส�าหรบั

การติดตามกิจกรรมต่างๆ เช่น เครื่องวัดอัตราการเต้น 

ของหัวใจและความดันโลหิต สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล

ที่เป็นปัจจุบันของผู้สวมใส่ในขอบเขตที่กว้างขึ้น รวมถึง

พฤติกรรมในการนอนหลับ การออกก�าลังกาย และอัตรา

การเต้นของหัวใจ 

  อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (internet of things 

- IoT) หมายถึง เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ ์

และเครือ่งมอืต่างๆ เช่น โทรศพัท์มอืถอื รถยนต์ ตูเ้ยน็ โดยมี

ข้อก�าหนดที่ใช้เพื่อเป็นมาตรฐานส�าหรับการส่ือสาร 

ระหว่างคอมพิวเตอร์  หรือภาษาที่ใช้ส่ือสารระหว่าง

คอมพิวเตอร์บนเครือข่าย การสื่อสารท้ังแบบใช้สายและ

ไร้สาย มีวิธีการระบุตัวตนได้ รับรู ้บริบทของสภาพ 

แวดล้อมได้ และมปีฏสิมัพนัธ์โต้ตอบและท�างานร่วมกนัได้ 

ความสามารถในการสื่อสารของสรรพสิ่งนี้จะน�าไปสู ่

นวตักรรมและบรกิารใหม่อกีมากมาย เช่น เซน็เซอร์ภายใน

บ้านตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู ้อยู ่อาศัย และส่ง

สัญญาณไปสั่งเปิด/ปิดสวิตซ์ไฟตามห้องต่างๆ ที่มีคนหรือ 

ไม่มีคนอยู่ อุปกรณ์วัดอัตราการเต้นของหัวใจของผู้ป่วย

หรือผู้สูงอายุและส่งข้อมูลไปยังบุคลากรทางการแพทย์ 

หรือ ส่งข้อความเรียกหน่วยกู้ชีพหรือรถฉุกเฉิน 

3. อนิชวัเทค ใช้เทคโนโลยใีหม่ในการวเิคราะห์ข้อมลู 

เช่น ระบบประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ (natural language 

processing) การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและการเรียนรู้ของระบบ

คอมพวิเตอร์  ช่วยในการจดัท�าตวัแบบทีซ่บัซ้อน (sophis-

ticated modelling)  และการวิเคราะห์เพื่อรับรู ้ถึง 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ผู้รับประกันภัยสามารถรับรู้ถึง

ลูกค้า 360  องศา คาดการณ์ความต้องการและประเมิน

ความเสีย่งของเขาเหล่านัน้ โดยการใช้กฎเกณฑ์ การสร้าง

ตวัแบบ การท�าเหมืองข้อมูล (data mining) การออก

รายงานเมื่อมเีงือ่นไขทีก่�าหนดไว้เฉพาะเกดิขึน้ (exception 

reporting) การฉ้อฉลในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

สามารถได ้รับการระบุถึ งอย ่ างรวดเร็ วขึ้นและมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

4. บลอ็กเชน  (blockchain)  สามารถปฏริปูอตุสาหกรรม 

ประกันภัย โดยการสร้างกระบวนการบริหารค่าสินไหม

ทดแทน ในลักษณะทีโ่ปร่งใส ตอบสนองต่อความต้องการ 

และไม่สามารถโต้แย้งได้  ในอนาคตสญัญาประกนัภยัอาจ

ได้รับการเขียนในลักษณะสัญญาอัจฉริยะ (smart con-

tract) เงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยและการชดใช้ 

ค่าสินไหมทดแทนสามารถบันทึกในบล็อกเชน  รวมถึง

ข้อมลูทีท่ราบโดยทัว่ไป เช่น น�า้ท่วม แผ่นดนิไหว สามารถ

น�าไปสู่การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างอัตโนมัติ  ดังนั้น 

จงึสามารถลดต้นทนุในกระบวนการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ของผู้รับประกันภัย และช่วยให้ผู้รับประกันภัยสามารถ

บริหารการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในลักษณะที่โปร่งใน 

มีการบันทึกวัตถุที่เอาประกันภัยในรูปแบบดิจิตอลและ 

ไม่สามารถลบข้อมลูได้ เช่น เพชร สามารถบนัทกึในบลอ็ก

เชน ซึง่ช่วยให้ผู้รบัประกนัภัยสามารถทราบถงึประวตัขิอง

วัตถุที่เอาประกันภัย และลดการฉ้อฉล      
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แผนภาพแสดงการท�าธุรกรรมของบล็อคเชน

5. อินชัวเทค เป็นการปฏิรูปการพิจารณารับประกันภัยโดยการประเมินความเสี่ยงอย่างถูกต้อง การมีข้อมูลของ

ลูกค้าในระดับที่สูงขึ้น จากอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) หรือการบันทึกลงบนบล็อกเชน สามารถน�าไปสู่การพิจารณา

รับประกันภัยของกลุ่มเป้าหมายที่ดีขึ้น และการปรับเบี้ยประกันภัยตลอดระยะเวลากรมธรรม์ให้เหมาะสม ในขณะที่ 

ตวัลกูค้าเองสามารถเข้าถงึข้อมลูเหล่านี ้  ซึง่เป็นการปรบัเปลีย่นความไม่สมดลุของสารสนเทศทีเ่กดิขึน้โดยทัว่ไประหว่าง

ผู้รับประกันภัยและลูกค้า ส�าหรับลูกค้าบางรายที่มีข้อมูลปรากฏว่าตนเองมีความเส่ียงสูง ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะ 

สร้างกลุ่มขึ้นมาใหม่เพื่อท�าประกันภัยเฉพาะผู้มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากไม่สามารถท�าประกันภัยตามปกติได้

 6. อินชัวเทค ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องระหว่างผู้รับประกันภัยกับลูกค้า ผู้รับประกันภัยสามารถสร้าง

แอพพลเิคชนัตามลกัษณะการใช้ชวีติสมยัใหม่เพือ่การเข้าถงึลกูค้าของตนเอง สร้างความจงรกัภกัดต่ีอตราสนิค้า (brand) 

สิ่งเหล่านี้เป็นกลยุทธ์ส�าคัญในการดึงดูดและด�ารงฐานลูกค้าส�าหรับคนกลุ่ม Millennials หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Gen Y 

ซึ่งเป็นผู้เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523 – 2538     

 7. ผู้รับประกันภัยสามารถกระตุ้นให้ลูกค้าลดความเสี่ยงของตนเอง โดยการมุ่งไปสู่ตัวแบบป้องกันความเสี่ยงที ่

ซับซ้อน รวมถึงการโน้มน้าวจิตใจของผู้บริโภคให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม เช่น อุปกรณ์ติดตามการท�ากิจกรรม (activity 

trackers) สามารถน�ามาใช้ในการสนับสนุนลูกค้าให้ออกก�าลังกาย โดยแจ้งข้อเสนอการลดเบี้ยประกันภัยเมื่อลูกค้า 

มีสุขภาพถึงระดับเป้าหมายที่ก�าหนดไว้    

 8. ผูร้บัประกนัภยัเสนอผลติภณัฑ์ใหม่ รวมถงึสนบัสนนุตวัแบบการประกนัภยัทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการใช้งาน เช่น 

อปุกรณ์การตดิตามการขบัรถทีใ่ห้ข้อมลูป้อนกลับสู่บรษิทัประกนัภัยและผู้ขบัรถ และสามารถก�าหนดให้มกีารเปล่ียนแปลง

ความคุ้มครองตามความต้องการ (on demand) หรืออัตโนมัติ ตามระยะทางที่ขับขี่ สถานที่ จ�านวนอุบัติเหตุ หรือ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์ ลูกค้าสามารถก�าหนดการเริ่มต้นหรือสิ้นสุดการประกันภัยตามที่ต้องการ   

  9. ตัวแบบประกันภัยบุคคลต่อบุคคล (peer to peer - P2P) ช่วยให้ครอบครัว เพื่อน และผู้ที่ไว้ใจกัน สร้าง

กลุ่มของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยออนไลน์ ซ่ึงกลุ่มที่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต�่าจะได้รับส่วนลดเบ้ียประกันภัย 

การเกิดขึ้นของการประกันภัยบุคคลต่อบุคคล มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
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และลดภาวะภัยทางศีลธรรม (moral hazard) ในอุตสาหกรรมประกันภัย   

  10. ผู้ช่วยให้บริการ (concierges) ในการประกันภัยดิจิตอล เป็นการให้บริการบนเครือข่ายออนไลน์และ

แอพพลิเคชันของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ช่วยให้บริการถูกขับเคล่ือนโดยปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence)  

ซึ่งสามารถบอกผู้ใช้งานเมื่อตนเองมีการท�าประกันภัยต�่ากว่ามูลค่า (underinsured) มีการท�าประกันภัยซ�้าซ้อนในวัตถุ

เอาประกันภัยเดียวกัน และสามารถท�าประกันภัยในอัตราเบี้ยประกันภัยที่ต�่ากว่า  การให้บริการเหล่านี้ ผู้รับประกันภัย

อนุญาตให้ลูกค้าซื้อความคุ้มครองใหม่และบริหารกรมธรรม์ประกันภัยแบบดิจิตอลในคราวเดียวกัน   

สมาคมระหว่างประเทศของผู้ก�ากับการประกันภัย (IAIS)

สมาคมระหว่างประเทศของผู้ก�ากับการประกันภัย (International Association of Insurance Supervisors 

- IAIS) อยู่ระหว่างการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเงินภายใต้คณะท�างานการส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน (financial 

inclusion) โดยเฉพาะการขายผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือออนไลน์ ได้ส่งผลต่อการเพิ่มยอดขายในตลาดเกิดใหม่ 

 (emerging market) หลายแห่ง

เทคโนโลยกีารเงนิได้แสดงบทบาทส�าคญัในอตุสาหกรรมการเงนิ ทีม่กีารพฒันาเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็แบบยกก�าลงั 

(exponential) อัตราเร่งระหว่างเดือนต่อเดือนและปีต่อปี สิ่งนี้แตกต่างจากการพัฒนาเทคโนโลยีการเงินในอดีต

เทคโนโลยีการเงินมิได้ส่งผลกระทบต่อตลาดที่พัฒนาแล้ว แต่รวมถึงตลาดเกิดใหม่ด้วย  เรื่องจริงที่เกิดขึ้นปรากฏ

ว่า ตลาดเกิดใหม่บางแห่งได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีการเงินมากกว่าตลาดที่พัฒนาแล้ว เนื่องจากสถาบันการเงิน 

แบบปกต ิ(traditional financial institution) ในตลาดเกดิใหม่มกีารพฒันาในระดบัทีต่�า่  เทคโนโลยกีารเงนิยงัสนบัสนนุ

ธุรกรรมการเงินข้ามพรมแดนอย่างมีนัยส�าคัญ และก่อให้เกิดกระแสของเศรษฐกิจไร้พรมแดน 

บล็อกเชน (block-chain) เป็นส่ิงที่ได้รับการน�ามาใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญในผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

และสมาร์ทโฟน (mobile and smart phone-holders) และเงนิดจิติอล (digitized money) ย่อมส่งผลกระทบต่อภาค 

การเงินและเศรษฐกิจโดยรวมอย่างแน่นอน  อย่างไรก็ตาม เมื่อมีส่ิงที่ปรากฏในโลกการเงินสมัยใหม่นี้ ย่อมส่งผลใน 

วงกว้างต่อผู้บริโภค สถาบันการเงิน และเศรษฐกิจในวงกว้าง   

บล็อกเชน (block-chain) เป็นเทคโนโลยีเบื้องหลังบิทคอยน์ (bitcoin) แต่ได้รับการน�ามาประยุกต์ใช้ใน 

ขอบเขตที่กว้างกว่าสิ่งที่ใช้ในสกุลเงินดิจิตอล (digital currency) เชนหรือห่วงโซ่เป็นบันทึกของธุรกรรม ซึ่งห่วงโซ่หนึ่ง

เกิดขึ้นต่อจากห่วงโซ่ก่อนหน้านี้  ธุรกรรมได้รับการตรวจสอบโดยบุคคลที่สาม ซึ่งเรียกว่าไมเนอร์ (miners) เพื่อยืนยันว่า

มีคุณสมบัติที่จ�าเป็น เช่น ผู้ขายเป็นเจ้าของสิ่งของที่ก�าลังขาย 

Source: https://securityledger.com

แผนภาพแสดงแนวทางการประยุกต์ใช้บล็อกเชน
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ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงินทั้งหมด

• การป้องกันข้อมูล  

◊ ข้อมูลที่เป็นความลับของผู ้บริโภค หรือการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อาจเป็นอันตรายเนื่องจาก 

การจู่โจมทางไซเบอร์ (cyber-attack) เทคโนโลยีการเงิน

ท�าให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจ�านวนมาก

◊ กรอบการท�างานส�าหรับการเป็นเจ้าของข้อมูล 

(data ownership framework) มิได้รับการพัฒนา 

ในระดับโลก ซึ่งเกิดปัญหาใครเป็นเจ้าของข้อมูลใดบ้าง

◊ ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการคุ ้มครองอย่างไร 

บุคคลผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับของ 

ผู้บริโภค ควรปฏิบัติตามมาตรการที่เข้มงวดเพื่อคุ้มครอง

ข้อมูลเหล่านี้

◊ กฎเกณฑ์การควบคมุในด้านการป้องกนัข้อมลูยงั

มิได้รับการจัดท�าขึ้นและยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ทั่วโลก  

• การคุ้มครองผู้บริโภค 

◊ เทคโนโลยีการเงินสามารถส่งผลกระทบต่อ 

ผู้บริโภคในระยะเวลาอันส้ัน หน่วยงานก�ากับจึงควรให้

ความสนใจในการป้องกันผลเสียที่อาจเกิดขึ้น 

แนวทางใดที่ IAIS เลือกด�าเนินการ 

เทคโนโลยกีารเงนิมไิด้เป็นประเดน็ทีจ่�ากดัอยูเ่ฉพาะ

หน่วยงานก�ากบัดแูลเพยีงแห่งเดยีว แต่เป็นส่ิงทีม่ขีอบเขต

อยู่ในระดับสากล  เมื่อสิ่งนี้เป็นข้อกังวลในระดับสากล จึง

ต้องการมาตรการแก้ไขในระดับสากล  IAIS จะหารือ 

ในเรื่องที่สมาคมฯ และจะน�าเสนอประเด็นนี้ในภาพรวม 

ซึง่มคีวามเป็นไปได้ทีจ่ะรวบรวมพฒันาการของเทคโนโลยี

การเงิน และประเมินผลกระทบต่อการควบคุมธุรกิจ

ประกันภัย

IAIS มคีณะท�างานทีว่เิคราะห์ความเสีย่งทางไซเบอร์ 

(cyber risk) คณะท�างานอยู่ระหว่างพัฒนาจัดท�าเอกสาร 

ทั้งนี้อาจมีขยายขอบเขตการท�างาน ขึ้นอยู่กับการอนุมัติ

ของสมาชิก IAIS เพื่อรวมการพัฒนาเอกสารการก�ากับ 

ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางไซเบอร์ ในด้านของการ

บรหิารความเสีย่ง ความร่วมมอืและแลกเปลีย่นสารสนเทศ 

การก�ากับดูแล (governance) และการต่อต้านการฉ้อฉล  

ส่วนขอบเขตในด้านอื่นๆ เช่น ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

ส�าหรับธุรกิจประกันภัย เทคโนโลยีการเงินจะส่งผล 

กระทบต่อวฏัจกัรชวีติ (life cycle) ของผลิตภณัฑ์ประกนัภยั

ในวงกว้าง เช่น

  • ก่อนการขาย (pre sales) การออกแบบ

ผลติภณัฑ์   การประเมนิความเสีย่ง ซึง่มกีารลงรายละเอยีด

และก�าหนดค่าไว้ล่วงหน้า การประเมินความเสี่ยง และ 

การบริหารความเสี่ยง

  • ระหว่างอายุสัญญาประกันภัย (during the 

contract period) การลดหรือป้องกันความเส่ียงผ่าน 

การติดตามพฤติกรรมของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยอย่าง

ต่อเนื่อง เช่น สุขภาพ และการขับขี่

  • ในช่วงเวลาเกิดอุบัติเหตุ (at the time of 

accident) การให้บริการที่รวดเร็วพร้อมด้วยมาตรการ 

ลดความเสี่ยง เช่น รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และการ

ช่วยเหลือ

หน่วยงานก�ากับดูแลควรให้ความสนใจในเรื่องนี้

เนื่องจาก มีการก ่อให ้เกิดความเสี่ยงประเภทใหม่ 

เทคโนโลยีการเงินใหม่สามารถสร้างโอกาสอย่างเห็นได ้

ชัดส�าหรับผู้เล่นในตลาดเงิน ผู ้บริโภค และเศรษฐกิจ  

อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการใช้งานในทางที่ผิด สิ่งนี้สามารถ

สร้างความเสียหายอย่างมีนัยส�าคัญส�าหรับหน่วยธุรกิจ

เหล่าน้ี โอกาสในการท�าธุรกิจเกิดข้ึนแบบยกก�าลัง แต่

ความเสีย่งสามารถเพิม่ขึน้แบบยกก�าลงัในท�านองเดยีวกนั 

เช่น ในด้านคุ้มครองผู้บริโภค ความลับของข้อมูล การ

ฉ้อฉล และความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (cyber risk) ดังนั้น 

หน่วยงานก�ากับดูแลต้องค�านึงถึงปัจจัยเหล่านี้เป็นอย่าง

น้อย  

• ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

◊ การโจมตีไซเบอร์ต่อบริษัทประกันภัย ธุรกิจ 

หยุดชะงัก และการฉ้อฉลประกันภัย

◊ เทคโนโลยีการเงินสมัยใหม่ไม่ท�างานตามปกติ 

เช่น การสื่อสารทางไกล สัญญาแบบอัจฉริยะ (smart 

contract) ซึ่งใช้ในบล็อกเชน  หรือเทคโนโลยีใหม่ ที่มี 

การใช้อย่างกว้างขวาง ซึง่ต่อมาไม่สามารถท�างานตามปกติ 

(ไม่ว่าเหตุผลใดๆ) สิ่งเหล่าน้ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบ 

ต่อการปฏิบัติงานในวงกว้าง

สิ่งเหล่าน้ีมิใช่ประเด็นการบริหารความเส่ียง

เทคโนโลยสีารสนเทศตามปกต ิ แต่เป็นประเดน็การบรหิาร
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การป้องกันข้อมูล และการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเป็นสิ่งที่

ห่วงใยที่ส�าคัญ จะได้รับการรวมอยู่ในขอบเขตการท�างาน

หลักการส�าคัญในการควบคุมไม ่ควรถูกลด 

ความเข้มงวดเนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยี 

แนวทางการก�ากบัข้ามภาคการให้บรกิารทางการเงนิ  

หน่วยงานก�าหนดมาตรฐานเช่น  คณะกรรมการด้าน

เสถียรภาพการเงิน (Financial Stability Board)  

ก�าหนดให้มีการหารือเกี่ยวกับพัฒนาการของเทคโนโลยี

การเงินอย่างสม�่าเสมอ

แนวทางเชิงรุก ถึงแม้ผลกระทบของเทคโนโลย ี

การเงินต่อภาคการเงินยังคงอยู่ในระยะเริ่มต้นในหลาย

ประเทศ สิ่งนี้อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อธุรกิจ

และการควบคุมในตลาดหลายแห่งในอนาคตอันใกล้น้ี  

ผู้ควบคุม (regulator) และหน่วยงานก�ากับด้านการ 

เงินจ�าเป็นต้องติดตาม ด�าเนินมาตรการเชิงรุกเมื่อจ�าเป็น  

พฒันาการเหล่านีอ้าจเป็นสิง่ทีท้่าทายอย่างส�าคัญทางการ

ควบคุมและก�ากับ หน่วยงานก�ากับต้องปรับตัวเพื่อ 

คาดการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และตอบสนองอย่าง

เหมาะสมและทันท่วงที

บรรณานุกรม

         10 things you need to know about insurtech Lexology, 

         http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9beb78c98e64477bbffc022342d2f6a5 

         https://www.blockchain.in.th

         IAIS NEWSLETTER – May and June 2016, http://www.iaisweb.org

         http://www.kwm.com/en/au/knowledge/insights/australia-fintech-future-government-strategy-

         priorities-20160321#anchor1

         http://www.mindphp.com

         http://www.nectec.or.th/innovation/innovation-software/netpie.html

         http://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/insurance/future-of-insurance.html

         http://www.pwc.com/th/en/press-room/press-release/2016/news-release-25-03-2016-th.html



ก้ำวแห่งควำมท้ำทำยของระบบ

ก้ำวสูด่ิจิทัล

ประกันภัย

ประกันภัย
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 กระแส “เทคโนโลยีทางการเงิน”หรือ“FinTech”ก�าลังมาแรงอย่างห้ามไม่อยู ่ในแวดวงการเงินทั่วโลก 

รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งใครไม่รู้จักคงเรียกได้ว่า “ตกเทรนด์” หรืออาจจะหลุดโค้งได้โดยไม่รู้ตัว เนื่องจาก FinTech เป็น

เทคโนโลยีในการท�าธุรกรรมทางการเงินที่ก�าลังเข้ามาปฏิวัติรูปแบบการให้บริการการท�าธุรกรรมทางการเงิน แบบเดิมๆ 

ไปสู่การท�าธุรกรรมที่ทั้งง่าย สะดวกรวดเร็วต่อการใช้งาน ด้วยต้นทุนหรือค่าธรรมเนียมที่ต�า่กว่า  โดยประยุกต์ใช้ความ

ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและเป็นเครื่องมือในการตอบ โจทย์ความต้องการของ

ลูกค้าท่ีมีพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ด้วยคุณสมบัติอันโดดเด่นของ FinTech นี้ ท�าให้ผู้เชี่ยวชาญมองกันว่าจะเข้ามา

ทดแทนการให้บริการของระบบการให้บริการทางการเงิน (Financial services) แบบดั้งเดิมหรือไม่ โดยเฉพาะระบบ

ธนาคาร ทั้งการช�าระเงิน การโอนเงิน และการกู้ยืมเงินแบบ Peer-to-Peer Lending ตลอดจนระบบการระดมทุน

สาธารณะ (Crowd Funding) การจัดการหลักทรัพย์ (Asset management) และการประกันภัย 

 ส�าหรบัอตุสาหกรรมการประกนัภยั นอกจาก FinTech จะเป็นทางเลือกส�าหรบับรษิทัประกนัภัยในการสร้างโอกาส

การเข้าถึงและการให้บริการลูกค้าในธุรกรรมที่เกี่ยวกับการเงิน โดยเฉพาะการช�าระเงิน การโอนเงิน และการจัดการ 

หลักทรัพย์ แล้ว สิ่งที่ส�าคัญที่สุดส�าหรับการน�า FinTech มาปฏิวัติรูปแบบการท�าธุรกิจประกันภัย หรือที่เรียกกันว่า  

“InsurTech” คือการสร้างมูลค่าให้กับการประกันภัยทั้งด้านผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และการบริหารจัดการภายใน 

อย่างไรกต็าม เมือ่เทยีบกบัธรุกจิการเงนิอืน่ๆ แล้ว การน�า FinTech มาใช้ในการประกนัภยัยงัค่อนข้างช้ากว่าอตุสาหกรรม

อื่นและยังคงมีการใช้ในสัดส่วนที่น้อยมาก แต่ InsurTech เริ่มได้รับความสนใจอย่างมากในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ซึ่ง PwC 

ได้ท�าการศึกษามูลค่าการลงทุนในบริษัท InsurTech ทั่วโลก พบว่าการระดมทุนของบริษัท InsurTech ได้เติบโตอย่าง

รวดเร็ว โดยมูลค่าการระดมทุนในปี ค.ศ. 2011 อยู่ที่ 200 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นเป็น 1,400 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ในปี ค.ศ. 2015 และมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ จากรายงานของ World Economic forum ในปี 

ค.ศ. 2015 ได้สรปุไว้ว่า ถงึแม้ว่าการเปลีย่นแปลง (disruption) จาก FinTech ทีเ่หน็เด่นชดัทีสุ่ดจะปรากฏในภาคธนาคาร  

แต่ภาคการประกันภัยมีแนวโน้มท่ีจะได้รับผลกระทบจาก disruption ที่รุนแรงที่สุด โดยแรงผลักดันส�าคัญของ 

การเปลี่ยนแปลงมาจากตลาดการประกันภัยแบบออน์ไลน์  และลักษณะความเส่ียงของผู้เอาประกันภัยที่คล้ายคลึงกัน  

(homogenisation of risks) ซึง่จะท�าให้บรษิทัประกนัภยัปรบัเปล่ียนกลยทุธ์การท�าธรุกจิขนานใหญ่ ประกอบกบัอปุกรณ์

เชื่อมต่อ (connected devices) ออนไลน์จะท�าให้บริษัทประกันภัยสามารถเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เฉพาะเจาะจง

ต่อความต้องการของลูกค้าแต่ละราย และสามารถบริหารความเส่ียงให้แก่ลูกค้าในเชิงรุก (proactively) ดังนั้น  

จึงคาดการณ์ได้ว่า การปฏิวัติรูปแบบการท�าธุรกิจของอุตสาหกรรมประกันภัยจะเกิดขึ้นในไม่อีกกี่ปีข้างหน้านี้

“InsurTech” กับการสร้างโอกาสในธุรกิจ

ด้วยความที่ “InsurTech” ถือเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในวงการการประกันภัย และยังมีสัดส่วนการใช้ที่น้อยมาก

ดร.ชญานิน เกิดผลงาม

ฝ่ายพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยง ส�านักงาน คปภ.   

ก้ำวแห่งควำมท้ำทำยของระบบ

ก้ำวสูด่ิจิทัลประกันภัย

ประกันภัย
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จึงไม่น่าแปลกใจท่ีจะมีคนจ�านวนมากที่ยังไม่คุ้นเคยกับค�าว่า “InsurTech” ว่าคืออะไร และแตกต่างจาก FinTech  

อย่างไรบ้าง แท้จริงแล้ว ทั้ง FinTech และ “InsurTech” ต่างก็เป็นการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการด�าเนิน

ธุรกิจ โดย “InsurTech” คือ ส่วนย่อย (Sub-segment) ของ FinTech ที่เป็นการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการประกันภัย  

ซึง่เป็นการแปลงรปูแบบการท�าธรุกิจไปสูก่ารใช้ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน่ อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์ (Connected devices) เพื่อ

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer engagement) และวิเคราะห์ความเส่ียงเชิงลึกเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ที่ตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล (personalize) และความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งรูปแบบการของ FinTech และ 

InsurTech อาจมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะธุรกิจที่แตกต่างกัน รูปแบบของ InsurTech ได้มีการวิวัฒนาการไป

อย่างรวดเรว็ ตัง้แต่เทคโนโลยทีีน่�ามาใช้ในการเข้าถงึและตอบสนองความต้องการของลกูค้า ตลอดจนการเพิม่ประสทิธภิาพ 

และลดต้นทนุในการบรหิารจดัการ เทคโนโลยทีีเ่ริม่เข้ามามบีทบาทในอตุสาหกรรมประกนัภยั และก�าลงัเป็นทีแ่พร่หลาย 

ไปทั่วโลก ได้แก่

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมประกันภัย
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 • Telematics คือ การสื่อสารสองทางระหว่างรถยนต์และศูนย์บริการสารสนเทศจราจร ซึ่งสามารถจัดเก็บข้อมูล

การขบัขีร่ถยนต์และประมวลผลคะแนนความปลอดภยัในการขบัรถ ท�าให้บรษิทัประกนัภยัสามารถวเิคราะห์ถงึพฤตกิรรม 

การขับขี่ของผู ้เอาประกันภัย เพื่อการคัดเลือกภัยและการเสนอเบ้ียประกันภัยให้เหมาะสมระยะทางในการขับขี่  

(Usage-based pricing) และพฤติกรรมความเสี่ยงของลูกค้า (Risk-based pricing)  

 • Wearable devices คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถติดตามพฤติกรรมการใช้ชีวิต (Lifestyle) ของลูกค้า 

ซึ่งบริษัทประกันภัยสามารถน�ามาประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและพิจารณารับประกันภัย (Underwriting) รวม

ถึงการสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าให้มีการบริหารความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น 

 • Drones หรืออากาศยานที่ควบคุมจากระยะไกล เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการเก็บข้อมูลแบบ real-time รวมถึง

การเข้าไปส�ารวจภัยในสถานที่อันตรายหรือเข้าถึงได้ยาก ซึ่งบริษัทประกันภัยสามารถใช้ข้อมูลภาพถ่ายจาก Drones  

ในการส�ารวจภัยเพื่อการพิจารณารับประกันภัย หรือส�ารวจความเสียหายเมื่อเกิดภัยขึ้น

 • Insurance Aggregators คอืผูใ้ห้บรกิารเวบ็ไซต์เกีย่วกบัข้อมลูความคุม้ครองและเบีย้ประกนัภยัของบรษิทัประกนั

ภัยที่เป็นคู่ค้า ท�าให้ประชาชนสามารถเปรียบเทียบราคาและความคุ้มครองบางส่วนของบริษัทประกันภัยหลายแห่งได้ 

ในทันที โดยใช้ราคาเป็นตัวจัดอันดับและมีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าช่องทางการจ�าหน่ายอื่น Insurance Aggregators 

จะส่งข้อมูลของผู้ที่สนใจซื้อประกันภัยไปยังบริษัทประกันภัย และบริษัทประกันภัยจะติดต่อกับผู้สนใจซ้ือประกันภัย 

เพื่อด�าเนินกระบวนการซื้อขายต่อไป

 • Artificial intelligence (AI) หรือปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งสามารถใช้จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลจ�านวนมาก ทั้งข้อมูล

พ้ืนฐานและข้อมลูทีไ่ม่เป็นทางการ เช่น การเชค็อนิร้านค้า โซเซยีลมเีดยี เป็นต้น เพือ่เรยีนรูพ้ฤตกิรรมของลกูค้า วเิคราะห์ 

ความเสีย่งของลกูค้า และสามารถน�าเสนอผลิตภณัฑ์และบรกิารทีต่รงตามความต้องการของลูกค้า และค�านวณเบีย้ประกนัภยั 

ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของลูกค้า (Risk-based pricing) รวมถึงการใช้ Robo-advisor ซึ่งเป็นซอร์ฟแวร์ให้ค�าแนะน�า

ลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลและการตัดสินใจท�าประกันภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมงด้วยโปรแกรมการให้ค�าแนะน�าแบบอัตโนมัติ

 • Peer-to-peer Insurance คอื การรวมตวักนัของกลุม่บคุคลเพือ่รวมความเสีย่ง (pooling risk) และ “เบีย้ประกนัภัย” 

ระหว่างกัน แทนที่จะโอนความเสี่ยงไปยังบริษัทประกันภัย ซึ่งลักษณะเหมือน Mutual insurance ในแบบดั้งเดิม โดย

หากมีเคลมเกิดขึ้น สมาชิกจะได้รับค่าสินไหมทดแทนจาก pool ดังกล่าว และในสิ้นปี เงินที่เหลือจะมีการแบ่งกลับคืน 

สู่สมาชิก ทั้งนี้ รูปแบบของ Peer-to-peer Insurance ยังรวมไปถึงการที่กลุ่มบุคคลรวมตัวกันและไปซ้ือประกันภัย 

กับบริษัทประกันภัยเพื่อได้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยอีกด้วย

 การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจประกันภัย อาจมองได้ในมิติของโมเดลห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ซึ่งจะ

สามารถช่วยลดต้นทนุ ระยะเวลาการด�าเนนิการ และเพือ่การให้บรกิารทีส่ะดวกรวดเรว็ และให้อ�านาจลูกค้าในการตดัสนิ

ใจซื้อประกันภัยมากขึ้น โดยห่วงโซ่คุณค่าของการประกันภัย ประกอบด้วยกิจกรรมส�าคัญ (Significant Activities)  

5 กิจกรรมด้วยกัน ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์และก�าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ การพิจารณา

รับประกันภัย การประกันภัยต่อ และการจัดการค่าสินไหมทดแทน
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การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของธุรกิจประกันภัย

 การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลในแต่ละห่วงโซ่ตามแผนภาพ ได้เริ่มแพร่หลายมากขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในห่วงโซ่ 

การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และการจัดการค่าสินไหมทดแทน ซึ่งถือเป็นห่วงโซ่หลักในการเข้าถึงและสร้างความพึงพอใจ 

ให้แก่ลูกค้า ดังจะเห็นได้จากการก�าเนิดของซอร์ฟแวร์และแอพพลิเคช่ันใหม่ๆ อาทิเช่น ClaimDi (บริการด้านเคลม) 

Insureon (บริการ Insurance aggregator)  เป็นต้น และคาดว่าเราจะได้เห็นการพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ เพิ่มขึ้น 

ในอนาคตอันใกล้นี้

การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ทางธุรกิจกับความเสี่ยงที่ต้องจับตา

 จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของ Fintech ที่พัฒนารูปแบบการแข่งขันและการท�าธุรกรรมทางการเงินใหม่ๆ   

ซึ่งธุรกิจประกันภัยก็คงหนีไม่พ้นแรงผลักดันด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในตลาดเช่นเดียวกัน การเข้ามาของ InsurTech  

จะท�าให้โมเดลการท�าธุรกิจประกันภัยเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งองค์กรหรือผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายได้คาดการณ์ว่า InsurTech 

จะส่งผลให้ภมูทิศัน์ทางธรุกจิ  (Business Landscape) ของการประกนัภยัเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ ผูเ้ล่น  (Players) 

ในตลาดจะมีการน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดรับกับความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าที่มีวิถีชีวิต
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บนโทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น รวมถึง
พฤตกิรรมของลกูค้าทีต้่องการมอี�านาจในการได้รบัข้อมลู
เพื่อตัดสินใจท�าประกันภัยและมีส่วนร่วมในกิจ กรรมที่
เกีย่วข้องกบัการประกนัภยัมากขึน้  (Client’s participa-
tion) ซึ่งได้คาดการณ์กันว่า Business Landscape จะมี
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ ดังนี้
 • ตลาดมีการรวมตัวกันของบริษัทประกันภัยและ
บริษัทท่ีเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี  (Consolidation of 
the market)  

ในสภาวะการแข่งขนัในตลาดทีร่นุแรงยิง่ขึน้  ทัง้การ
แข่งขันด้านราคา ด้านบริการ และด้านเทคโนโลยี บริษัท
ที่สามารถได้ผลประโยชน์จากการประหยัดของขนาด 
(Economies of scale) จะมีศักยภาพในการเสนอเบี้ย
ประกันภัยท่ีต�่ากว ่าคู ่แข ่งและสามารถได ้ส ่วนแบ่ง 
ทางตลาดได้มากขึ้น จึงอาจคาดการณ์ได้ว่าการควบรวม
กันของบริษัทประกันภัยจะมีให้เห็นมากยิ่งขึ้น รวมถึง 
แนวโน้มทีบ่รษิทัประกนัภยัจะไปลงทนุในกจิการหรอืร่วม
ทุนกับกิจการท่ีมีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี เพิ่ม 
มากขึ้น เพื่อศักยภาพในการขยายช่องทางการจ�าหน่าย
และการบริการไปสู่ตลาดดิจิทัล
 • ลักษณะของผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่รวมความ
คุ้มครองท่ีหลากหลายไว้ในกรมธรรม์เดียว (Multi-line 
insurance policies)

บริษัทประกันภัยในปัจจุบัน ให้ความส�าคัญกับการ
ท�าธรุกรรม Cross –selling มากขึน้ ทัง้จากโครงสร้างกลุม่
ธรุกจิทีม่กีารรวมกนั (consolidate) ระหว่างบรษิทัย่อยที่
ประกอบด้วยสถาบนัการเงนิ บรษิทัประกนัภยั บรษิทันาย
หน้าประกันภัย และธุรกิจประเภทอื่นๆ ประกอบกับการ
ท�าธุรกิจที่มุ่งตอบโจทย์ของผู้บริโภค บริษัทประกันภัยจะ
ต้องเป็นทั้งผู้บริโภค (Consumer) และผู้ผลิต (Product) 
หรือที่เรียกว่า Prosumer ลักษณะผลิตภัณฑ์ประกันภัย
จะเปลี่ยนเป็นออกแบบตามพื้นฐานความต้องการของ
ลูกค้า (Customer-based insurance) มากกว่าการ
ออกแบบซ่ึงยึดมุมมองของตัวผลิตภัณฑ ์ เป ็นหลัก 
ผลิตภัณฑ์ในตลาดจะมีลักษณะเป็น package หรือ
กรมธรรม์ซึง่รวมความคุม้ครองหลายประเภทไว้ในกรมธร
รม์ฉบับเดียวมากข้ึน เช่น ประกันภัยรถยนต์ ประกัน
อุบัติเหตุ ประกันอัคคีภัยส�าหรับที่อยู่อาศัย เป็นต้น

• ลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองความต้องการ

ส่วนบุคคล (Personalisation of insurance policies) 
และการสร้างความภกัดใีนแบรนด์สินค้า (Brand loyalty)
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งความแพร่หลาย
ของอินเตอร์เน็ต สมาร์ทโฟน Big data ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial intelligence) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งเก็บข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้า ความส�าเร็จของการ
แข่งขันทางธุรกิจคือการใช้ประโยชน์ของ Big data และ
การปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วม (Interaction and partic-
ipation) กับลูกค้าเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที ่
พเิศษเฉพาะเจาะจงกบัความต้องการส่วนบคุคล (person-
alization) ซึ่งกลายมาเป็นความคาดหวังของผู้บริโภค 
ยุคดิจิทัล ด้วยการติดตามและเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรม
ของลูกค้า บริษัทประกันภัยจะสามารถสร้างความ
แข็งแกร่งด้านความชัดเจนของแบรนด์สินค้าได้ กล่าวคือ 
บ ริ ษั ทประกั นภั ย จะสามารถแยกย ่ อยข ้ อมู ลที่
กระจัดกระจายจาก Big data มาสู่การวิเคราะห์วิถีชีวิต
และความต้องการส่วนบุคคลของลูกค้า อันจะท�าให้
สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างแท้จริง และเป็นการสร้าง 
Brand Loyalty ได้อย่างยั่งยืน 
 • การจัดการความเสี่ยงของลูกค้าเชิงรุก (Interac-
tively managing customer’s risks)

นอกจากการน�าข้อมลูจาก Big data และ Wearable 
devices จะสามารถใช้วเิคราะห์ข้อมลูการด�าเนนิชวีติและ
พฤติกรรมความชอบส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในตอบ
สนอง ความคาดหวังของลูกค้าแล้ว ข้อมูลดังกล่าวยัง
สามารถน�ามาเสนอบริการให้ลูกค้าในการบริหารจัดการ
ความเส่ียงส่วนบุคคลของลูกค้าได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น 
อปุกรณ์ตดิตามสขุภาพ (Health tracking) ซึง่สามารถบ่ง
ชี้วิถีการด�าเนินชีวิตที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ความ
เจ็บป่วย และอุบัติเหตุ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ลูกค้าใน
การรักษาสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น หรือการใช้ Telematics ซึ่ง
สามารถแสดงคะแนนความปลอดภยัในพฤตกิรรมการขบัขี่ 
จะสามารถเตือนใจผู้ขับขี่ให้ตระหนักถึงความส�าคัญของ
ความปลอดภัยและปรับพฤติกรรมการขับขี่ให้ปลอดภัย
มากขึ้น 

Business Landscape ที่มีทิศทางเปล่ียนแปลงไป
ดังข้างต้น จะส่งผลให้ลักษณะความเสี่ยง (Risk profile) 
ของธุรกิจประกันภัยเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน
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การเปลี่ยนแปลงของ

Landscape

มูลค่าที่เพิ่มขึ้น

(Additional Value)
ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น

ลักษณะที่ตลาดมีการรวมตัวกัน • ต้นทุนการท�าธุรกรรมลดลงและเกิด         

  Economies of scales สูงขึ้น

• ต้นทุนที่ลดต�่าลงส่งผลให้ลูกค้าได้  

  ประโยชน์จากเบี้ยประกันภัยที่ลดลง

• โครงสร้างตลาดที่มีบริษัทขนาดใหญ่มีอิทธิพลต่อ   

  ตลาด มีความเสี่ยงที่จะเกิดการสมรู ้ร ่วมคิด  

   (Collusion) เพื่อให้เบี้ยประกันภัยแพงขึ้น

• การรวมตัวกันของธุรกิจหลายประเภทอาจส่งผล

 เชิงลบให้เกิดการท�าธุรกิจที่ขาดคุณสมบัติของ   

  Arm’s length

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่รวม 

หลายความคุม้ครองไว้ในกรมธรรม์

เดยีว

• ต้นทุนในการได้มาซึ่งธุรกิจ (Acquisi 

  tion cost) และต้นทุนด�าเนินงานลด 

  ลง ซึ่งส่งผลให้เบี้ยประกันภัยถูกลง

• การปรับเปลี่ยนจากการรับประกัน   

  “ภัย” มาเป็นการรับประกัน “คน” 

 ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการและ 

  ความเสี่ยงที่แท้จริงของลูกค้า 

• ลูกค้าบางรายอาจต้องซื้อประกันภัยในส่วนความ

   คุม้ครองทีไ่ม่ได้มคีวามต้องการ และเรือ่งร้องเรยีน  

   เกีย่วกบัการถกู “บงัคบัขาย” ความคุม้ครองทีเ่กนิ

  ความจ�าเป็นอาจมีมากขึ้น

ลกัษณะของผลติภณัฑ์ทีต่อบสนอง 

ความต้องการส่วนบุคคล

• การพิจารณารับประกันภัย (Under 

 writing) และการก�าหนดอัตราเบี้ย

 ประกันภัยสอดคล้องกับความเสี่ยง 

  ส่วนบุคคลของลูกค้า

• ลูกค้ามี Brand Loyalty ต่อบริษัท 

  ประกันภัยเพิ่มขึ้น

• การเกิดธุรกิจส�าหรับ Niche seg 

   ment ซึง่บรษิทัประกนัภยัขนาดใหญ่ 

   ไม่ได้เสนอผลติภณัฑ์และบรกิารทีต่รง 

  ตามความต้องการ

• ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ 

   ข้อมูลส่วนบุคคลมีสูงขึ้น

• เนือ่งจากการจ�าแนกลกูค้าตามความเสีย่งส่วนบคุคล 

  ท�าได้ชดัเจนขึน้  อาจส่งผลให้ลกูค้าทีม่คีวามเสีย่งสงู 

 ไม่สามารถซื้อประกันภัยได้ (Inaccessible)  

  หรืออาจซื้อได้ด้วยเบี้ยประกันภัยที่สูงเกินกว่าจะ 

   สามารถในการจ่ายได้ (Unaffordable)

การจัดการความเสี่ยงของลูกค้า

เชิงรุก

•  ลกูค้าได้รบับรกิารในการจดัการความ 

  เสี่ยงของตนที่หลากหลายยิ่งขึ้น อาทิ 

  เช่น บริการให้ค�าปรึกษาด้านสุขภาพ  

 บริการแจ้งเตือนหากรถยนต์ถึงงวด 

  การดูแลรักษา (Maintenance)

• ต้นทุนเคลมลดลงเนื่องจากการดูแล 

  ความเสี่ยงของลูกค้าที่ลดลง

• ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ 

   ข้อมูลส่วนบุคคลมีสูงขึ้น

• ความเสี่ยงจากการฉ้อฉลของลูกค้าที่หลอกลวง 

  ข้อมลูจากอปุกรณ์ทีใ่ช้วดัพฤตกิรรมความเสีย่งของ 

   ลูกค้า

•   ความเส่ียงจากความรับผิดต่อการให้บริการค�าปรกึษา 

     แก่ลกูค้าทีไ่ม่ถกูต้องหรอืไม่ได้บรกิารให้ค�าปรกึษา 

  แก่ลูกค้าอย่างครบถ้วนตามสัญญา

การแข่งขันที่เน้นการให้บริการ

มากขึ้น

• การบริการที่สะดวก รวดเร็วและ 

  ถูกต้องแก่ลูกค้า

• ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Opera 

  tional risk) ลดลง

•   ความเสีย่งจากการขายทีไ่ม่ถกูต้อง (mis-selling) 

• ความเพียงพอของเบี้ยประกันภัยอันเนื่องจาก 

   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สูงขึ้น
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นอกจากความเสี่ยงข้างต้นแล้ว บริษัทประกันภัยยังเผชิญกับความเส่ียงด้านเทคโนโลยี (Technology risk) ที่ 
เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมีองค์ประกอบความเสี่ยง ดังนี้

1) Access Risk คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์ โดยผู้ที่ไม่มีอ�านาจหน้าที่  
(Authority) ซึ่งอาจน�าข้อมูลไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หรือท�าการเปล่ียนแปลงข้อมูลจนก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อองค์กรได้

2) Integrity Risk คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับความไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูล ซ่ึงอาจเกิดจากการถูก 
แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือมีการบันทึกข้อมูล หรือการประมวลผลที่ผิดพลาด 

3) Availability Risk คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการไม่สามารถใช้ข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างต่อเนื่องหรือ 
ในเวลาที่ต้องการ ซึ่งอาจท�าให้การปฏิบัติงานหยุดชะงักได้

4) Infrastructure Risk คือ ความเส่ียงเกี่ยวกับการที่หน่วยงานมิได้จัดให้มีการบริหาร จัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สะท้อนระบบควบคุมภายในที่ดี รวมทั้งมิได้จัดให้มีระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรให้เหมาะสมและ 
เพียงพอแก่การสนับสนุนการประกอบธุรกิจ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลได้น�ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจและการแข่งขัน คณะกรรมการบริษัท 
และผูบ้รหิารระดบัสงูจงึควรตระหนกัถงึความส�าคัญของความเส่ียงทีอ่าจเกดิขึน้  และก�าหนดกรอบการบรหิารความเสีย่ง 
ให้รองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ และพัฒนาทักษะและความเช่ียวชาญของบุคลากรในบริษัทประกันภัย โดยเฉพาะ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริหารความเส่ียง และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้เท่าทันนวัตกรรมของ 
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

ความท้าทายของหน่วยงานก�ากับภาคการเงิน
 FinTech ก�าลังปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ของธุรกิจการเงินและการประกันภัยไปอย่างรวดเร็ว และในขณะเดียวกัน  

บริษัท FinTech ยังเป็นคู่แข่งท่ีส�าคัญของทั้งสถาบันการเงินและบริษัทประกันภัยด้วยการให้บริการทางการเงิน 
หรือการประกันภัยในรูปแบบใหม่ซึ่งสะดวกและด้วยราคาที่ถูกลง แต่บริษัท FinTech ก็มีเงินทุนที่น้อยกว่า และยังคง 
ขาดสิ่งที่สถาบันการเงินและบริษัทประกันภัยมี น่ันก็คือ “ความไว้วางใจ” จากประชาชน ทั้งด้านความเป็นมืออาชีพ  
และความท่ีมีหน่วยงานก�ากับคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงินและบริษัทประกันภัยเอง 
ก็ไม่ได้น่ิงนอนใจ โดยได้มีการเริ่มใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงเริ่มมีการลงทุนในบริษัท  
FinTech หรือเป็นพันธมิตรกับบริษัท FinTech เพื่อรับเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ได้อย่างทันที โดยเฉพาะในช่วงสภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวและกฎระเบียบที่เข้มงวดยิ่งขึ้น อันท�าให้ธุรกิจการเงินมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นและด้วยต้นทุนท่ี 
สูงมากขึ้นเช่นกัน ดังน้ัน FinTech จึงอาจเป็นกลยุทธ์ส�าคัญที่จะช่วยให้ภาคการเงินสามารถเติบโตรุดหน้าและใน 
ขณะเดียวกันก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศและประชาชน

แต่ FinTech ก็น�ามาพร้อมซึ่งความเส่ียงที่อาจส่งผลเชิงลบด้านโครงสร้างตลาด การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 
ต่อประชาชน และการบรหิารจดัการภายในของสถาบนัการเงนิ หน่วยงานก�ากบัภาคการเงนิทัง้ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ส�านักงาน กลต. และส�านักงาน คปภ. จึงได้เตรียมการส�าหรับการก�ากับดูแลและส่งเสริม FinTech โดยได้บรรจ ุ
FinTech ไว้ในแผนพัฒนาและแผนยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

• ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้วางมาตรการป้องกันความเสี่ยงและระบุไว้ในแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  
ระยะที่ 3 (ปี 2559-2563) ซึ่งมีทั้งมาตรการเพิ่มการแข่งขันและโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของผู ้ให้บริการ 
โดยศึกษาความเป็นไปได้ในการมใีบอนญุาตหรอืผูเ้ล่นรายใหม่เช่น FinTech และมาตรการส่งเสรมิการเข้าถงึบรกิารทาง 
การเงนิและการพัฒนาศักยภาพของภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้เพิ่มบทบาทของผู้ให้บริการ 
ทางการเงินรูปแบบใหม่  นอกจากนี้ ธปท. ยังมีเป้าหมายสนับสนุนให้สถาบันการเงินต่างๆ มีการน�าเทคโนโลยีให้บริการ 
Digital Banking แบบครบวงจร ต้องการให้เกิด Banking Anywhere, Anytime, Any Devices สร้างความเท่าเทียม
การเข้าถึงบริการ
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การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางประกันภัยเพื่อการ

บริหารต้นทุนเพื่อประโยชน์ในด้านพัฒนาการประกันภัย 

การก�ากับดูแล การคุ ้มครองผู ้ เอาประกันภัย และ 

การป้องกันการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย

o ด้านการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อ

ให้สามารถรองรบัการเข้ามาของเทคโนโลยดีจิทิลั รวมถงึ

การก�าหนดเกณฑ์การก�ากับ และควบคุมความเสี่ยงจาก

กระบวนการขายประกันภัยและการท�าธุรกรรมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม

o การขยายช่องทางการเข้าถึงการประกันภัยของ

ประชาชน   โดยพัฒนากระบวนการขายประกันภัยและ

การท�าธรุกรรมผ่านส่ืออเิล็กทรอนกิส์  โดยมเีกณฑ์การก�ากบั 

 และควบคมุความเสีย่งด้านอเิลก็ทรอนกิส์ทีเ่หมาะสม และ

พัฒนาตลาดกลางส�าหรับการขายกรมธรรม์ผ ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และ

เปรียบเทียบแบบประกันภัย และเป็นแหล่งเผยแพร่ให้

ความรู ้ด ้านการประกันภัยแก่ประชาชน รวมถึงการ

ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถรองรับ

การเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัล

 จะเห็นได้ว่าหน่วยงานก�ากับภาคการเงินได้ตื่น

ตวัอย่างมากกบัการเทคโนโลยดีจิทิลัทีก่�าลงัย่างเข้ามาพลกิ

โฉมธุรกิจทางการเงินในแทบทุกมิติ ส�านักงาน คปภ. เอง

ก็ประสบกับความท้าทายไม่ต่างกับหน่วยงานก�ากับอ่ืนๆ 

ความท้าทายในการก�าหนดนโยบายเพื่อรองรับและ 

ส่งเสริม FinTech อาจพิจารณาจากหลายมุมมอง ได้แก่

 มมุมองที ่1 การก�าหนดเกณฑ์การก�ากบัดแูลทีส่อด

รับกับรูปแบบของเทคโนโลยีที่หลากหลาย 

 เน่ืองจาก FinTech มีหลากหลายรูปแบบ และ

เทคโนโลยีแต่ละแบบต่างกันมีประโยชน์และความเสี่ยงท่ี

แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น การช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(Digital payments) มีความเส่ียงเกี่ยวกับการยืนยัน 

ตัวตนของลูกค้า การประกันภัยแบบ Peer-to-peer มี

ความเส่ียงที่จะมีการฉ้อฉลของสมาชิกส�าหรับ Big data 

กม็คีวามเสีย่งเกีย่วกบัการรกัษาความปลอดภยัของระบบ 

(Cyber security) ดังนั้นรูปแบบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ทางการเงิน และเศรษฐกิจโดยรวมมีต้นทุนการ

ด�าเนินงานที่ต�่าลง ช่วยยกระดับความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ1 

• ส�านักงาน กลต. แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (พ.ศ. 

2559-2561) ได้บรรจเุรือ่ง FinTech ไว้อย่างชดัเจน  โดย 

มีเป้าหมายท่ีจะปรับภูมิทัศน์การให้ใบอนุญาตธุรกิจใน

ตลาดทุนที่หลายหลายขึ้น ได้แก่ โครงสร้างการให ้

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (License) เกณฑ์ขั้นต�่าของ 

ทนุจดทะเบยีนของธรุกจิ  คณุสมบตัขิองผูข้อรบัใบอนญุาต 

และเกณฑ์การก�ากับดูแล นอกจากนี้ ส�านักงาน กลต. ยัง

มีแนวทางปรับปรุงกฎเกณฑ์การก�ากับดูแลด้านการเสนอ

ขายหุ้นแก่ประชาชนในรูปแบบ Equity Crowd funding 

ซึ่งสนับสนุนช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs 

หรือกลุ่ม Startup โดยผู้ลงทุนควรต้องมีความเข้าใจถึง

ความเสี่ยงต่อความอยู่รอดของกิจการที่ต้องการระดมทุน

ในรูปแบบดังกล่าว 

• ส�านกังาน คปภ. มมีาตรการตามแผนพฒันาการ

ประกันภัย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563) ที่จะส่งเสริม

สนบัสนนุการใช้เทคโนโลยดีจิทิลัหลายด้านด้วยกนั ทัง้ด้าน

การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการต้นทุนการด�าเนิน

ธุรกิจและการเข้าถึงประชาชน การปรับปรุงกฎระเบียบ 

ให้เปิดกว้างส�าหรบัการด�าเนนิธรุกจิผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์

และในขณะเดียวกันก็ก�าหนดกฎระเบียบเพื่อควบคุม 

ความเสีย่งอาจจะเกดิขึน้ตามมา   และการใช้ส่ืออเิล็กทรอนกิส์ 

ในการให้ความรู้ด้านประกันภัยแก่ประชาชน

• ด้านการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย 

โดยสนับสนุนการน�าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาประสิทธิภาพ

และรูปแบบธุรกิจประกันภัย เพื่อลดต้นทุนในการด�าเนิน

กิจการและเพิ่มคุณภาพการให้บริการประชาชน อาทิเช่น 

การพัฒนา Application ต่าง ๆ ขยายช่องทางการขาย

ผ่านระบบออนไลน์ การท�าธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(E-Policy , E-Insurance และ E-Signature) และ 

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทประกันภัย 

(E-Recovery) และระบบการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

(E-Claim) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง

 1งานแถลงข่าว ธปท. วันที่ 22 มีนาคม 2559
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ที่หลากหลาย จึงต้องการการก�ากับดูแลที่เหมาะสมกับ

ลักษณะการใช้และความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนตามมาจากการ

ใช้เทคโนโลยใีนแต่ละรปูแบบ และหลกีเลีย่งการก�ากบัทีม่ี

ลักษณะ “One-size-fits-all” 

มุมมองท่ี 2 เกณฑ์การก�ากับดูแลไม่ควรที่จะเป็น

อุปสรรคต่อการเติบโตของนวัตกรรม

การก�าหนดกฎระเบียบที่เข้มงวดจนเกินไปเพื่อ

ควบคุม FinTech หรือการใช้ประโยชน์จาก FinTech ใน

ระยะที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น อาจท�าให้การเกิดนวัตกรรม

และการน�ามาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัย

ชะลอตวัลง การก�าหนดเกณฑ์การก�ากบัดแูลอาจพจิารณา

จากระดับความเสี่ยงจากการใช้นวัตกรรม กล่าวคือ หาก

นวัตกรรมน�ามาซึ่งความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยก็ไม่จ�าเป็นที ่

จะต้องมีการออกกฎระเบียบที่เข้มงวดจนเกินไป ในทาง

กลบักนั หากนวตักรรมน�ามาซึง่ความเสีย่งทีม่สีาระส�าคญั 

กฎระเบียบท่ีเข้มงวดเพื่อควบคุมความเสี่ยงก็เป็นสิ่ง 

ที่จ�าเป็นและเร่งด่วน และต้องระมัดระวังไม่ให้ Fintech 

ขาดการก�ากับดูแลจนก่อให้เกิดความเสี่ยงเชิงระบบ  

(Systemic risk) ได้ 

มุมมองที่ 3 การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการ

สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล

ถึงแม้ว่าเกณฑ์การก�ากับดูแลไม่ควรที่จะเป็น

อปุสรรคต่อการเตบิโตของนวตักรรม  แต่กฎระเบยีบกต้็อง

ได้รับการพัฒนาให้เท่าทันนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในมิติของ

การส่งเสริมและมิติของการควบคุมนวัตกรรมนั้นๆ  

บทบาทการส่งเสรมิ FinTech ของหน่วยงานก�ากบั อาจท�า 

ได้โดยการสนับสนุนบริษัท FinTech ในการออกแบบ

เทคโนโลยหีรอืซอฟต์แวร์ทีใ่ช้ส�าหรบัธรุกจิประกนัภัย หรอื

อาจส่งเสริมได้โดยการให้ “สนามทดลอง” ดังจะเห็น

ตัวอย่างจากภาคการธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

ก�าลังศึกษาแนวคิด “สนามทดลอง” หรือ Regulatory 

sandbox เพือ่ให้เป็นกลไกในการทดลองเทคโนโลยใีหม่ๆ 

ภายใต้กฎเกณฑ์ท่ีผ่อนคลายหรือยกเว้นเงื่อนไขบาง

ประการที่จะสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ และสามารถ

แข่งขนัได้ในระบบการเงนิโลก ส�าหรบัภาคการประกนัภยั

เองกไ็ด้มกีารเปิดกว้างให้มกีารใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 

อาท ิ เช่น E-policy และผลติภณัฑ์ประกันภยัทีก่�าหนดเบีย้

ประกันภัยตามการใช้งานดังเช่นกรมธรรม์ Telematic 

นอกจากน้ี การส่งเสริมยังสามารถท�าได้โดยการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน อาทิเช่น ฐานข้อมูลกลางด้านการ

ประกนัภยัให้บคุลากรในธรุกจิประกนัภยัได้น�ามาใช้ควบคู่

ไปกับนวัตกรรมเพื่อน�ามาพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ

และเกิดรูปแบบธุรกิจประกันภัยใหม่ๆ

มุมมองที่ 4 การพัฒนาการตรวจสอบและการ

คุม้ครองสทิธปิระโยชน์ของผูเ้อาประกนัภยัและประชาชน

ให้รองรับรูปแบบธุรกิจดิจิทัล

นอกจากการส ่ ง เสริม ให ้ เกิดนวัตกรรมและ 

การสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลใน 

การประกันภัยแล้ว หน่วยงานก�ากับยังมีภารกิจส�าคัญใน

การติดตามตรวจสอบให้นวัตกรรมหรือการใช้นวัตกรรม

เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ มกีารบรหิารความเสีย่งทีอ่าจส่งผล 

กระทบต่อผู้บรโิภคหรอืฐานะทางการเงนิและการด�าเนนิงาน 

ของบรษิทัประกนัภยัอย่างเหมาะสม หากการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลได้ถูกน�ามาใช้อย่างแพร่หลาย การพัฒนาการตรวจ

สอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT audit) และการบริหาร

ความเสีย่งด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ จะกลายเป็นกลยทุธ์

ส�าคญัทีล่่าช้าไม่ได้อกีต่อไป  และนอกจาก IT audit แล้ว 

การพฒันาทกัษะความรูก้ารตรวจสอบเกีย่วกบัพฤตกิรรม

ตลาด (Market conduct) ให้ครอบคลุมด้านความเสี่ยงที่

เกิดจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในแต่ละ Value Chain 

ของธรุกจิประกนัภยัอนัรวมถงึการเสนอขายผลิตภณัฑ์โดย

บรษิทัและตวัแทนนายหน้าให้ผู้บรโิภคต้องได้รบัข้อมลูถกูต้อง 

เพยีงพอต่อการตดัสินใจ  และการรกัษาความปลอดภยัของ 

ข้อมลูลกูค้า นอกจากนี ้ผลติภณัฑ์ทีเ่สนอความคุม้ครอง หรอื

เงือ่นไขกรมธรรม์แบบใหม่ทีย่งัไม่เคยมมีาก่อนในประเทศไทย 

กม็คีวามส�าคญัทีต้่องตรวจสอบให้มกีารน�ามาปฏบิตัอิย่างเป็น

ธรรมต่อผู้บริโภค ความเพียงพอของเบี้ยประกันภัยและ

การจดัการสนิไหมทดแทนทีม่คีวามซบัซ้อนยิง่ขึน้  นอกจากนี้ 

ส�าหรบัภารกจิด้านการคุ้มครองสิทธปิระโยชน์ของหน่วยงาน

ก�ากบักจ็�าเป็นต้องมกีารพฒันาทกัษะความรูท้ีเ่กีย่วข้องกบั

สิทธปิระโยชน์ของผูบ้รโิภคทีม่รีปูแบบเปลีย่นแปลงไปตาม

นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม

รองรับเรื่องร้องเรียนและหรือข้อพิพาทระหว่างผู ้เอา

ประกนัภยัหรอืผูม้ส่ีวนได้เสียจากสญัญาประกนัภยั บรษิทั

ประกนัภยั และนายหน้าประกนัภยั  อตุสาหกรรมประกนัภยั

ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ การพัฒนาของ FinTech 
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ยังค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับธุรกิจการเงินอื่นๆ แต่คงไม่อาจคัดค้านว่าอุตสาหกรรมประกันภัยก็อยู ่ในกระแส 

ของ FinTech และก�าลังอยู่ระหว่างการปรับตัวเช่นเดียวกัน ด้วยตลาดการประกันภัยรายย่อยเริ่มที่จะมีการแยกย่อย 

มากขึ้น (Disaggregated) บริษัทประกันภัยในประเทศไทยก็มีแนวโน้มที่จะหันมาให้ความสนใจกับตลาดเฉพาะ (niche 

market) มากขึน้ รวมถงึการน�าเทคโนโลยมีาใช้ทัง้ในด้านผลติภณัฑ์ประกนัภยั การเสนอขายและ การจ�าหน่ายกรมธรรม์

ประกนัภยั และการบริการสินไหมทดแทน ดังนั้น การก�ากับดูแลจึงต้องทันสมัยและก้าวทันความท้าทายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น

ตลอดเวลา เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าการเปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลย ี(Technological disruption) จะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้รโิภค

และระบบนิเวศน์การประกันภัย และเพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้บริการการประกันภัยดิจิทัลได้อย่างวางใจและเชื่อมั่น

ในการก�ากับดูแลของส�านักงาน คปภ. 

เอกสารอ้างอิง

- World Economic Forum. The future of financial services : How disruptive innovations are reshaping the way  

        financial services are structured, provisioned and consumed. June 2015.

       - PwC. InsurTech : A golden opportunity for insurers to innovate.  March 2016.

 - ธนาคารแห่งประเทศไทย. แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 (ปี 2559-2563)

 - ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)  

- ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559-2563)

-  งานสัมมนา “Positioning Thailand’s FinTech Ecosystem”. 21 กรกฎาคม 2559
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 Financial Technology หรือที่นิยมเรียกกันว่า “FinTech” คือการน�าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่ม SMAC  

ซึ่งประกอบไปด้วย Social, Mobility, Analytics และ Cloud มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการทาง 

ด้านการเงินให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในยุคที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือกันอย่าง 

กว้างขวาง (หรือที่เรียกกันว่ายุค Internet of Things) ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชั่น iTax ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่ให้บริการ

ในด้านการจดัการภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดา เพือ่ให้ผูบ้รโิภคสามารถวางแผนภาษไีด้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยการวเิคราะห์

ว่าผู้บริโภคสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอย่างไร และให้ค�าแนะน�าว่าสามารถประหยัดภาษีได้มากที่สุดโดยวิธีใด หรือ 

แอปพลิเคชั่น Piggipo ที่ให้บริการสรุปค่าใช้จ่ายที่ใช้ผ่านบัตรเครดิต เพื่อป้องกันการเผลอใช้บัตรเครดิตเกินตัว 

 FinTech เข้ามามอีทิธพิลในการด�าเนนิชวีติของผูบ้รโิภคในปัจจบุนั   โดยการสร้างความสะดวกสบายในการใช้ชวีติ

ประจ�าวนัเป็นอย่างมาก เช่น เราไม่จ�าเป็นต้องเดนิทางไปทีส่าขาของธนาคารเพือ่โอนเงนิ หรอืช�าระค่าสนิค้าและบรกิารแต่

สามารถหยิบโทรศัพท์มือถือเครื่องเล็กๆ ในมือขึ้นมาโอนเงิน หรือจ่ายค่าสินค้าได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งการเปลี่ยนแปลง

เหล่านี้ย่อมท�าให้ธุรกิจธนาคารจ�าเป็นต้องปรับแผนการด�าเนินงาน เน่ืองจากในอนาคตอาจจะไม่จ�าเป็นต้องมีสาขาของ

ธนาคารก็เป็นได้

 เนื่องจาก FinTech สามารถตอบโจทย์ของผู้บริโภคได้ จึงไม่น่าแปลกใจว่า FinTech มีการเติบโตของธุรกิจเป็น

อย่างมาก มูลค่าการลงทุนใน FinTech ทั่วโลกในปี 2015 คิดเป็นประมาณ 7.8 แสนล้านบาท (22.3 พันล้านเหรียญ

สหรัฐ) ซ่ึงเติบโตขึ้นประมาณ 75% จากปี 2014 และเติบโตเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค 

วรสิทธิ์ ฐิติธนการ, ASA

ส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ธุรกิจ ประกันวินำศภัย

FinTechในยุค

ที่มาภาพ: http://www.faberinfinite.com/emerging-smac-practices-unlocked/
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     รูปที่ 1 มูลค่าของกิจกรรมการลงทุนใน FinTech ทั่วโลกตั้งแต่ปี 2010 ถึง 2015

ส�าหรับประเทศไทย มูลค่าการลงทุนในวงการ Tech Startup ณ สิ้นเดือนมิถุนายนปี 2016 มีมูลค่าสูงถึง 3,800 

ล้านบาท (109 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่งเติบโตขึ้นประมาณ 35 เท่าจากปี 2012 และมีกลุ่ม Startups ในการท�า FinTech 

ทั้งหมด 71 ราย ในขณะที่ปี 2012 มีจ�านวน Startups เพียง 3 รายเท่านั้น  

     รูปที่ 2 มูลค่าของกิจกรรมการลงทุนในวงการ Tech Startup ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2011 ถึง 2016

ที่มา: Accenture analysis on CB Insights data, 2016

ที่มา: Tech Startup Report Thailand, 2016
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ส�าหรบัการประกนัวนิาศภยั FinTech จดัว่าเป็นเรือ่งทีอ่ยูใ่นกระแสความสนใจ โดยจะเหน็ได้ว่า มกีารพฒันาบรกิาร

ทางด้านการประกันวินาศภัยเกิดขึ้นมากมายในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น แอพพลิเคชั่น Claim Di ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่ช่วย

ให้คนขับรถ สามารถท�าเคลมประกันภัยได้ด้วยตนเอง แบบรวดเร็ว ทันใจ โดยไม่ต้องรอผู้ส�ารวจภัยจากบริษัทประกันภัย 

และนอกจากแอปพลิเคชั่นซึ่งให้บริการในด้านเคลมแล้ว ยังมีเวปไซต์ที่ให้บริการเปรียบเทียบราคาของผลิตภัณฑ์ประกัน

ภัยอย่าง gobear ซ่ึงช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีราคาเหมาะสมกับงบประมาณของตัวเองได้

อย่างง่ายดายเพียงแค่กรอกข้อมูลที่ต้องใช้ในการค้นหาเท่านั้น

ในส่วนของบริษัทประกันวินาศภัย ก็มีการใช้ FinTech เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภคเช่นกัน ตัวอย่างเช่น การประกันภัยแบบขับเท่าไหร่จ่ายเท่านั้น (Pay as you drive) หรือ 

Telematics ซึ่งเป็นการน�าเทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลระยะไกลมาใช้กับการขับขี่รถยนต์ โดยที่ข้อมูลการขับขี่รถยนต์ใน

ชวีติประจ�าวนัจะถกูส่งไปยงับรษิทัประกนัภยัเพือ่ใช้ในการค�านวณเบีย้ประกนัภยัทีผู่ข้บัขีต้่องจ่ายให้กบับรษิทัประกนัภัย 

นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่ที่ใช้แอปพลิเคช่ันในการเปิดหรือปิดความคุ้มครองได้อีกด้วย ซ่ึงท�าให้ผู้

บริโภคเสียค่าใช้จ่ายตามจริง เนื่องจากจะจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยก็ต่อเมื่อเปิดความคุ้มครองเท่านั้น และในอนาคตอันใกล้ 

เราอาจได้เห็นผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่คิดเบี้ยประกันภัยตามข้อมูลที่ได้จากเครื่องตรวจจับกิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน

ของเรา (หรือ Fitness Tracker) ก็เป็นได้ 

จะเหน็ได้ว่า FinTech ส่งผลกระทบต่ออตุสาหกรรมการประกนัภยัในหลากหลายด้าน ทัง้ในด้านการพฒันาผลติภณัฑ์

และการก�าหนดราคา ช่องทางการจ�าหน่าย การบรกิารด้านกรมธรรม์ และการบรหิารจดัการสนิไหมทดแทน ซึง่เราสามารถ

สรุปผลกระทบของ FinTech ต่ออุตสาหกรรมการประกันภัยได้ดังนี้

รูปที่ 3 ผลกระทบจาก FinTech ต่ออุตสาหกรรมประกันภัยในด้านต่างๆ

การจัดจ�าหน่าย

การบริการด้าน

กรมธรรม์ประกันภัย

การบริหารจัดการ

ด้านสินไหมทดแทน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

และการก�าหนดราคา

• มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภทใหม่เกิดขึ้น

• เบี้ยประกันภัยเหมาะสมกับความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย

• ลดความเสี่ยงภัยที่เกิดจากความไม่ซื่อตรงของผู้เอาประกันภัย

• เกิดช่องทางการจ�าหน่ายรูปแบบใหม่

• มีการแข่งขันสูงขึ้นเนื่องจากผู้เอาประกันภัยสามารถเปรียบเทียบราคา 

 และความคุ้มครองได้ง่ายขึ้น

• สร้างความสะดวก รวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดในการผลิตกรมธรรม์

• บริษัทประกันภัยสามารถสื่อสารกับผู้เอาประกันภัยได้อย่างรวดเร็ว

• สร้างความสะดวก รวดเร็ว ในการส�ารวจภัย และจ่ายค่าสินไหมทดแทน

• ลดความเสี่ยงภัยจากเคลมทุจริตโดยการใช้เทคโนโลยี (รูปถ่าย, วิดีโอ)

จากทีก่ล่าวมาข้างต้นจะเหน็ได้ว่า FinTech เป็นการประยกุต์ใช้เทคโนโลยเีพือ่สร้างความสะดวกสบายให้กบัผูบ้รโิภค 

ลดต้นทนุจากการด�าเนนิงานให้กบับรษิทัประกนัภยั และยงัสร้างโอกาสในการด�าเนนิธรุกจิให้กบั Startup หน้าใหม่ทีเ่กดิ

ขึ้นอย่างมากมาย แต่ก็ยังคงมีอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการประยุต์ใช้ FinTech ในการด�าเนินธุรกิจเช่นกัน โดยสามารถ

วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) จากการใช้ FinTech ในอุตสาหกรรมประกันภัย ได้ดังรูปที่ 4
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 จุดแข็ง (Strength)

• ต้นทุนในการประกอบธุรกิจลดลง (Cost Reduction)

 เนื่องจาก การลดลงของค่าผู้ส�ารวจภัย การลดขั้นตอน

 การด�าเนินงาน และการลดการใช้งานเอกสารเป็นต้น

• ช่วยลดภัยที่เกิดจากความไม่ซื่อตรงของผู้บริโภค  

 (Moral Hazard Reduction) เนือ่งจากบริษัทประกนัภัย   

  มีข้อมูลที่ใช้ในการจ�าแนกภัยมากขึ้น ท�าให้สามารถ 

   คดัเลอืกภยัได้ดขีึน้  เช่น ผูบ้รโิภคทีข่บัรถ  มากจะมคีวรเสีย่ง 

  ในการเกิดอุบัติเหตุมากกว่า  ผู้ที่ขับรถน้อยท�าให้เบี้ย   

  ประกันภัยของผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าวสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้ 

  ผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าวเปลี่ยน  ไปซื้อประกันภัยกับผู้รับ 

   ประกันภัยที่ไม่ได้ใช้ Fin Tech

• เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ (Product Dif 

 ferentiate) ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ ์

 ดังกล่าวมาใช้บริการกับผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์

• อัตราการใช้บริการต่อเนื่องเพิ่มขึ้น (Improved Cus 

 tomer Retention) เนื่องจากผู้บริโภคได้รับความ 

 สะดวกสบายจากการได้รับบริการ

จุดอ่อน (Weakness)

• การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลท�าได้ยากขึ้น 

     (Infomation Security) เนือ่งจาก ความสะดวกสบาย   

  ทีเ่พิม่ขึน้มา พร้อมกบัขัน้ตอนในการยนืยนัตวัตนทีล่ด 

    น้อยลง ส่งผลให้ต้องใช้เทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูลที่    

   มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

• ลดส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทที่ไม่ได้ใช้ FinTech  

 ในการด�าเนินธุรกิจ (Loss of Market Share)  

 เนื่องจากผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบายจะ 

   หันไปใช้บริการกับผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีผลิตภัณฑ์ที่ 

 ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากกว่า

• ลดก�าไรของบริษัทที่ไม่ได้ใช้ FinTech ในการด�าเนิน 

 ธุรกิจ(Pressure of Margin) เนื่องจาก FinTech  

 ท�าให้ต้นทุนในการด�าเนินงานของบริษัทลดลง ซึ่งส่ง 

 ผลราคาสินค้า และบริการถูกลงไปด้วย ท�าให้บริษัท 

 ที่ไม่ได้ใช้ FinTech ต้องลดราคาแข่งขันในขณะที ่

 ต้นทุนของบริษัทไม่ได้ลดลง

อุปสรรค (Threat)

• ผู้บริโภคยังขาดความเชื่อมั่นในการใช้ FinTech  

 (Lack of Trust) เนื่องจากไม่เชื่อมั่นในการรักษา 

 ความปลอดภัยของข้อมูล

• เกิดการก�ากับดูแลรูปแบบใหม่ (New Regulation)  

 กับบริษัทที่ด�าเนิน ธุรกิจโดยการใช้ FinTech

• เกิดคู่แข่งทางธุรกิจหน้าใหม่ (New Competitors)

S W O T

โอกาส (Opportunity)

• โอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรม (Market  

 Growth) เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกลุ่มผู้บริโภคที่ 

 ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่

• โอกาสในการด�าเนินธุรกิจของ Startup หน้าใหม่ ที่ 

 พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตรงกับความต้องการของผู ้

 บริโภค  (Early FinTech adopter)

• โอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ของผู้ลงทุน (Partner 

 ship and Ven ture Capital) เนื่องจาก มูลค่าการ 

 ลงทุนใน FinTech มีแนวโน้มที่สูงขึ้นทุกปี ส่งผลให้ 

 เกิด Startup หน้าใหม่ที่เสนอผลิตภัณฑ์รูปแบบ 

 ใหม่ๆ อยู่เสมอ

รปูที ่4 การวเิคราะห์จดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรค (SWOT) จากการใช้ FinTech ในอตุสาหกรรม 

      ประกันภัย
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จากที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด จะเห็นได้ว่า การเข้ามาของ FinTech ย่อมมีผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัย และ 

ปัจจัยเหล่านี้ย่อมเป็นแรงกดดันให้บริษัทประกันภัยต้องมีการปรับตัว ดังน้ันบริษัทประกันภัยควรมีการปรับปรุงแผน 

การด�าเนินธุรกิจเพื่อใช้ประโยชน์จาก FinTech ให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการหาพันธมิตรหรือด�าเนินการเอง...
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ประกันชีวิตไทย
กับยุทธศำสตร์
ขับเคลื่อนธุรกิจ
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การประกันชีวิตถือเป็นเครื่องมือทางด้านการ

วางแผนการเงิน ท�าให้มีวินัยในการออมเพื่อเตรียมความ

พร้อมให้กับชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาและการ 

เตรยีมพร้อมส�าหรบัเกษยีณอาย ุ ดงันัน้การประกนัชวีติจงึ

จ�าเป็นต่อการวางแผนชีวิตในทุกช่วงวัย เพื่อสร้างหลัก

ประกันความม่ันคงให้กับชีวิตและครอบครัว ในปัจจุบัน

ธุรกิจประกันชีวิตมีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่หลากหลาย  

สามารถเลอืกได้ตรงกบัความต้องการและความเหมาะสม

กับวิถีชีวิตของแต่ละบุคคล ซึ่งธุรกิจประกันชีวิตมีการ

เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่

หลากหลาย  โดยเบี้ยประชีวิตรับรวมของปี 2558 เท่ากับ 

537,509 ล้านบาท เตบิโตเพิม่ขึน้ร้อยละ 6.68 เมือ่เปรยีบ

เทยีบกบัปี 2557 และในปี 2559 ช่วงเดอืนมกราคม-เดอืน

มิถุนายน ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันรับรวมเท่ากับ 

278,599 ล้านบาท หรอืเตบิโตเพิม่ขึน้ร้อยละ 6.00 เมือ่เทยีบ

กบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน แยกเป็นเบีย้ประกนัภยัรบั

รายใหม่ 80,701 ล้านบาท อัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 

1.91 และเบีย้ประกนัชวีติรบัปีต่อไปจ�านวน 197,897 ล้านบาท 

อัตราการเติบโตเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.60 อัตราความคงอยู่ 

ร้อยละ 83 โดยเบี้ยประกันชีวิตที่ได้รับทั้งหมดมาจากช่อง

ทางการจ�าหน่ายหลัก 4 ช่องทาง คือ

1) ผ่านตัวแทนประกันชีวิต  มีเบี้ยประกันชีวิตรับ 

130,458 ล้านบาท  หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.83 

2) ผ่านธนาคาร  มเีบีย้ประกนัชวีติรบั 130,533 ล้าน

บาท สัดส่วนร้อยละ 46.85 

3) ผ่านช่องทางการตลาดแบบตรง (Direct Mar-

keting) 

มีเบี้ยประกันชีวิตรับ 7,482 ล้านบาท  สัดส่วนร้อละ 

2.69 และ

4) ผ่านช่องทางอืน่ๆ มีเบีย้ประกันชีวติรบั 10,126 ล้าน 

บาท สัดส่วนร้อยละ 3.63 

สมาคมประกนัชวีติไทยในฐานะองค์กรกลางทีเ่ข้ามา

มีบทบาทในการเป็นผู้ประสานระหว่างบริษัทสมาชิกและ

หน่วยงานภาครัฐเพื่อช่วยประสานและส่งเสริมให้ธุรกิจมี

การพัฒนาและเจริญก้าวหน้าในรอบด้าน โดยมีพันธกิจ 

ดังนี้ 

1.เป็นองค์กรหลักของผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิต

และกลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเจริญ

เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

2.เป็นตวัแทนของผูป้ระกอบการในการประสานงาน

กับภาครัฐและองค์กรเศรษฐกิจหลัก เพื่อให้ธุรกิจประกัน

ชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของภาคการเงินที่มีบทบาทต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

3. ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพและขดีความสามารถ

ในการแข่งขันของผู้ประกอบการสู่ความเป็นสากล  

4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้

ด้านการประกันชีวิตให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจและ

ตระหนักถึงความส�าคัญและคุณค่าของการประกันชีวิต

มากยิ่งขึ้น ดังน้ันในปี 2559-2560 สมาคมฯจึงมีแผน

ปฏิบัติงานให้สอดครับกับนโยบายของคณะกรรมการ

ก�ากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภายใต้ 6 

ยุทธศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย

1. การผลักดันให้มีการประกันชีวิตในรูปแบบ

ดิจิทัล (Digital Insurance) และการวางโครงสร้าง

ระบบการประกันชีวิตทางอิเล็กทรอนิกส ์  ปัจจุบันแนว

โน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใช้

ช่องทางสื่อสารและหาข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลมากขึ้น  ซึ่ง

ภาคธรุกจิประกนัชวีติได้เลง็เหน็ช่องทางในการสือ่สารกบั

กลุ่มผู้บริโภคให้ได้รับข่าวสารได้รวดเร็วขึ้น รวมถึงลด

กระบวนด�าเนินงานให้มีความทันสมัยและสะดวกกับไลฟ์

โดย สมาคมประกันชีวิตไทย

ประกันชีวิต
สมำคมประกันชีวิตไทย
กับยุทธศำสตร์

ขับเคลื่อนธุรกิจ



ครบรอบ 9 ปี ส�ำนักงำน คปภ. 125

สไตล์ของคนในปัจจุบัน สมาคมจึงได้มีนโยบายสนับสนุน

ทศิทางการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศตามนโยบายภาค

รัฐ โดยการผลักดันให้มีการประกันชีวิตในรูปแบบดิจิทัล  

และการวางโครงสร ้างระบบการประกันชีวิตทาง

อิเล็กทรอนิกส์ โดยสมาคมจะจัดท�าแนวทางการด�าเนิน

งานและก�าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน  เพื่อผลักดันให้ธุรกิจ

ประกันชีวิตก้าวไปสูก่ารเป็นธรุกิจประกนัชวีติดจิทิลัทีเ่ป็น 

รปูธรรม โดยผลกัดนัและสนับสนุนการบริหารงานของ

บริษัทประกันชีวิต ในทุก มิติ  เพื่ อ ให ้มีการจัดท� า

กระบวนการ โครงสร้าง และขั้นตอนต่างๆ ของระบบการ

ประกันชีวิตทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ แต่

สามารถยืดหยุ่นและสอดรับไปกับระบบ

ดั้งเดิมได้ พร้อมสนับสนุนให้มีการ

จดัท�าแนวทางบรูณาการความ

ร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครฐั 

เช่น กรมการปกครอง 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ตลาดหลักทรัพย์ และ

ภาคเอกชน เช่น ธนาคาร 

พาณิชย ์ บริษัทหลัก

ทรัพย์ ร้านสะดวกซ้ือ 

เป็นต้น เพือ่เชือ่มโยงและ

ต่อยอดโครงการประกัน

ชวีติให้ไปสูร่ะบบเศรษฐกจิภาย

ใต้สภาพแวดล้อมใหม่  ที่มีรากฐาน

และการขับ เคลื่ อนจาก เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่า

เพิ่มและศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล

2. การประกันชีวิตและขยายฐานการตลาดให้

ครอบคลมุทกุมติ ิเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงทางสงัคม

และสิ่งแวดล้อม (Product Variety, Reasonable 

Price and Multi-channel distribution) พัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหารงาน เช่น การน�าเทคโนโลยีสมัย

ใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานและความ

สามารถในการบริหารจัดการต้นทุน การสร้างนวัตกรรม

ให้มคีวามหลากหลาย   การพฒันาช่องทางการขายและการ

ให้บรกิารในรปูแบบใหม่ๆ ทีม่คีวามสะดวก รวดเรว็ เข้าถงึ

ตัวผู้บริโภคได้ตรงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ใน

ราคาและคุณภาพที่สมเหตุสมผลเพื่อให้ผู้ประกอบการ

สามารถแข่งขันในตลาดได้ พัฒนาแบบประกันพ้ืนฐาน

ยูนิตลิงค์ เพื่อใช้เป็นแบบประกันมาตรฐานที่ทุกบริษัทใช้

ในการน�าเสนอต่อลกูค้าได้เช่นเดยีวกบัประกนัสขุภาพหรอื

ประกนัอบุตัส่ิวนบคุคล ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการหารอืกบั

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทสมาชิกในการพัฒนา

ผลิตภณัฑ์ นอกจากนีแ้ล้วยงัได้มกีารพฒันาแบบประกนัภยั 

ทีเ่น้นความคุม้ครองผูส้งูอาย ุ  เนือ่งจากประเทศไทยเริม่เข้า 

สู่สังคมผู้สูงวัย สมาคมประกันชีวิตไทยจึงมีหน้าที่ในกาให ้

ความรู ้ความเข้าใจในเรือ่งแบบประกนัสูงวยัด้วยเช่นกนั

3) เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการแข่งขัน 

และเน ้นบทบาทการใช ้ โอกาสใน

ประชาคมอาเซียน ++  การเข้าสู่ 

AEC นั้นนับเป็นโอกาสที่ดีของ

ภาคธรุกจิประกนัชวีติไทยท่ี

จ ะ ข ย า ย ต ล า ด ไ ป ยั ง

ประเทศเพื่อนบ้าน โดย

เฉพาะกลุ ่มประเทศ 

CLMV (กัมพูชา-สปป.   

ลาว-เมยีนมาร์-เวยีดนาม) 

ที่ มีจ� านวนประชากร

มากกว่า 300 ล้านคน 

และมีวัฒนธรรม สังคม 

ศ า ส น า ใ ก ล ้ เ คี ย ง กั บ

ประเทศไทย โดยมองว ่าธุรกิจ

ประกันชีวิตของไทยจะมีความได้เปรียบ

กว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียน เนื่องจากประเทศในกลุ่ม 

CLMV มีความเชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันชีวิตของไทยเป็น

อย่างมาก โดยสมาคมได้แต่งตัง้ “คณะท�างานเตรยีมความ

พร้อมธุรกิจประกันชีวิตสู่การเปิดเสรี ภายใต้กรอบต่างๆ 

(AEC)” ขึ้น เพื่อศึกษากฎระเบียบและประกาศต่างๆ ที ่

ไม่เอือ้อ�านวยต่อการขยายธรุกจิประกนัชวีติไปในประเทศ

อาเซียน เพื่อจะได้แก้ไขให้เอื้อประโยชน์ต่อบริษัทสมาชิก

ต่อไป ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ

โดยในการศึกษาระดับเชิงรุกนั้น จะเน้นไปที่การ 

เตรียมความพร้อมในการรับมือกรณีที่บริษัทต่างชาติ เข้า

มาขยายสาขาในประเทศไทย ภาคธุรกิจประกันชีวิตไทย

จะมวีธิรีบัมอือย่างไรบ้าง ขณะทีเ่ชงิรกุ คอืการทีภ่าคธรุกจิ
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ประกันชีวิตของไทยไปขยายตลาดหรือเข้าไปลงทุน

ในต่างประเทศภาคธรุกจิจะต้องเตรยีมพร้อมในด้านใด ซึง่

สมาคมได้สนับสนุนให้มีการทบทวนกฎระเบียบและ

เงื่อนไขต่อการเข้าไปท�าธุรกิจ รวมถึงการจัดท�าข้อเสนอ

เพื่อปรับปรุงและเสริมสร้างให้ธุรกิจประกันชีวิตมีการ

พัฒนาและเตรียมความพร้อมส�าหรับการแข่งขันใน

อาเซียน ตลอดจนการเข้าร่วมจัดท�าข้อเสนอและข้อเรียก

ร้อง (Request & Offer List) และการให้ข้อมูลสนับสนุน

กับภาครัฐเพื่อน�าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน

การเจรจากับต่างประเทศ  เป็นต้น 

4) สนบัสนนุให้มกีารปรบัปรงุและเสรมิสร้างสภาพ

แวดล้อมที่เอื้ออ�านวยต่อการด�าเนินธุรกิจ  โดยการ

ปรับปรุงและเสริมสร้างกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เอื้อ

ต่อการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการ

แสดงความหินต่อร่างพรบ.ประกันชีวิต(ฉบับที่.....พศ......) 

และการทบทวนประกาศค�าสัง่หรอืกฏระเบยีบต่าง ๆ  รวม

ทั้งส่งเสริมให้มีการจัดท�าโครงการศึกษาวิจัยและการเก็บ

ข้อมูลจากประเทศต่างๆ เพื่อน�ามาเปรียบเทียบและ

หาความเหมาะสมในการน�ามาประยกุต์ใช้กบัธรุกจิประกนั

ชีวิตในประเทศไทย เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

รองรบัการเตบิโตของธรุกจิในระยะยาว โดยไม่สร้างภาระ

ให้กับภาคเอกชนมากจนเกินไป 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางการให้ความรู้

และการเข้าถงึบรกิารด้านการประกนัชวีติกบัประชาชน

แต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม (Life Insurance Literacy)  

เพราะการด�ารงชวีติของคนเราในปัจจบุนัเตม็ไปด้วยความ

เสีย่งและไม่มคีวามแน่นอน ทกุคนควรทีจ่ะตระหนกัถงึสิง่

ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคนเราในอนาคต ดังนั้น การ

ที่จะมีอะไรมารองรับหรือบรรเทาความเส่ียงให้น้อยลงจะ

เป็นการดี คนไทยจ�านวนน้อยที่ตระหนักถึงความไม่

แน่นอนในชีวิต และหาวิธีที่จะจัดการกับความไม่แน่นอน

เหล่านั้น เช่น บางคนต้องการให้ลูกหลานอยู่อย่างสบาย

ในอนาคตไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินจึงได้ท�างานเก็บเงินไว้

เพื่อลูกหลานหรือมีไว้ใช้จ่ายยามเจ็บป่วยหรือยามแก่ชรา 

วิธีการเก็บเงินท�าอย่างไร ค�าตอบท่ีทุกคนส่วนใหญ่คิดได้

เนื่องจากถูกปลูกฝังมาตั้งแต่รุ่นปู่ ย่า ตา ยาย คือ การ

ท�างานได้เงนิมาแบ่งเกบ็ไว้ในธนาคาร แต่การออมการเกบ็

เงนิเหล่านี ้มหีลายวธิทีีท่กุคนควรรู ้หนึง่ในหลายวธินีัน้ คอื 

การท�าประกันชีวิต

 อย่างไรก็ตามคนไทยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความ

เข้าใจเกีย่วกบัการประกนัชวีติทีล่กึซึง้ เมือ่กล่าวถงึการท�า

ประกันชีวิต แทบจะทุกคนเบือนหน้าหนี เกิดความเบื่อ

หน่ายไม่ศรัทธา ทั้งนี้ คงเนื่องมาจากความรู้สึกของการมี

ภาระความผูกพนัธ์ของสัญญาทีม่รีะยะยาว ความไม่คล่องตวั 

ของกระแสเงินสด หรือผลตอบแทนน้อยเมื่อเทียบตัวเงิน

กับการลงทุนในด้านอื่น ๆ ซึ่งแตกต่างจากการฝากเงินใน

ธนาคารที่ทุกคนมีความเห็นร่วมกันว่าดี อยากถอนมาใช้

จ่ายเมื่อใดก็ได้ ส่วนการประกันชีวิตมีความรู้สึกว่า เงินที่

ตนเองส่งค่าเบีย้ประกนัชวีติไปนัน้ไม่สามารถน�ามาใช้จ่าย

ได้อย่างคล่องตัว

 สมาคมประกันชีวิตไทย ตระหนักถึงประเด็นปัญหา

ที่เกิดขึ้น จึงได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมความรู้ด้านการ

ประกันชีวิต ( Life Insurance Literacy )ให้เกิดขึ้นแก ่

คนไทยทั้งประเทศ เพื่อชีวิตที่ดีมีความมั่นคงและมั่นใจใน

การด�ารงชีวิตที่มีแต่ความเสี่ยงอย่างเช่นในปัจจุบัน การปู

พืน้ฐานด้านการประกนัชวีติตัง้แต่เยาว์วยัจงึเป็นส่ิงส�าคัญ 

เพื่อให้เยาวชนได้เล็งเห็นประโยชน์และความส�าคัญของ

การประกันชีวิตที่มีต่อตนเองและครอบครัว สิ่งที่สมาคม

ได้ด�าเนนิการอยูเ่กีย่วกบั( Life Insurance Literacy ) เช่น

 การมอบทุน รางวัลการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษา 

ที่เรียนดีในสาขาการประกันภัย หรือผู้ที่เรียนดีในวิชาที่

เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต โดยเป้าประสงค์ของสมาคม

ไม่เพียงแต่ต้องการให้เยาวชนหันมาสนใจเรียนหรือศึกษา

การประกันชีวิตเท่านั้น มากกว่านั้น สมาคมต้องการให้

สถาบันการศึกษาให้ความส�าคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 

ด้วยการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาการ

ประกันภัยมากขึ้น 

 การเข้าร่วมสนบัสนนุโครงการแข่งขนัเศรษฐศาสตร์

เพชรยอดมงกุฎกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

มูลนิธิร่มฉัตร ซึ่งสมาคมได้มอบเงินให้เป็นการสนับสนุน

ประจ�าทุกปี โดยโครงการดังกล่าวต้องการให้เยาวชนไทย

ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ได้

รู้จักการบริหารจัดการทางด้านการเงินส่วนบุคคลรวมถึง

การประกันชีวิตด้วย

 การท�าโครงการฝึกงานให้แก่นสิติ นกัศกึษา สมาคม

ต้องการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่างๆที่ม ี
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การเรียนการสอนเก่ียวกับการประกันชีวิต ได้มีโอกาสเรียนรู้และศึกษาธุรกิจการประกันชีวิต ซึ่งมีส่ิงต่างๆที่น่าสนใจ

มากมาย และจะได้เข้าใจลกึซึง้ยิง่ขึน้ว่าการท�าธรุกจิประกนัชวีติเป็นอย่างไร มคีณุประโยชน์ต่อประเทศชาตแิละประชาชน

ทั่วไปอย่างไร ถือว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันชีวิตให้ดีขึ้นอีกทางหนึ่ง

6) การยกระดบัเป็นศนูย์รวมการจดัสอบและอบรมหลกัสตูรต่างๆของตวัแทนประกนัชวีติ  สมาคมประกนัชวีติไทย

เป็นหน่วยงานที่มีการจัดสอบตัวแทนประกันชีวิตทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ (37 จังหวัด) การสอบใน

ส่วนกลางคือการสอบที่สมาคมประกันชีวิตไทยและสอบรายบริษัทในกรุงเทพฯ ส่วนการสอบส่วนภูมิภาคคือ การสอบ 

ที่ศูนย์สอบต่างจังหวัด 37 แห่ง และสอบรายบริษัทในต่างจังหวัด โดยการจัดสอบดังกล่าวสมาคมได้รับมอบหมายจาก

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เป็นผู้จัดสอบซึ่งการสอบตัวแทน

ประกันชีวิตของสมาคมเป็นระบบสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ผู้สอบจะทราบผลทันทีเมื่อท�าข้อสอบเสร็จสิ้น โดยไม่ต้องรอ 

ผลสอบเป็นเวลาหลายวันเช่นสมัยก่อนที่มีการสอบด้วยระบบกระดาษ

 

ในส่วนของการจดัอบรมหลกัสตูรต่างๆของตวัแทนประกนัชวีติ เป็นการอ�านวยความสะดวกและเป็นทางเลือกให้แก่

ผู้ที่สมัครอบรมกับบริษัทของตนเองไม่ทันหรือบางบริษัทไม่มีการจัดอบรมเนื่องจากเป็นบริษัทขนาดเล็ก สมาคมจึงได้จัด

อบรมทั้งสิ้น 5 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตรอบรมขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

2. หลักสูตรอบรมขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 1

3. หลักสูตรอบรมขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 2

4. หลักสูตรอบรมขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 3

5. หลักสูตรอบรมขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป

ปัจจุบันถือได้ว่าสมาคมประกันชีวิตไทยเป็นศูนย์รวมของธุรกิจประกันชีวิตไทย ที่มีการจัดสอบและจัดอบรมการ

ขอรับและขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต นอกจากน้ีในอนาคตสมาคมมีโครงการจะพัฒนาและยกระดับเป็น

ศนูย์รวมการจดัสอบและอบรมหลกัสตูรต่างๆของตวัแทนประกนัชวีติทีม่คีวามทนัสมยัมากขึน้ เพือ่เอือ้อ�านวยความสะดวก

การจัดสอบของสมาคม

ประกันชีวิตไทย

ส่วนกลาง

(กทม.)

ส่วนภูมิภาค

(ตจว.)

ศูนย์สอบของสมาคม ศูนย์สอบของบริษัทสอบที่สมาคม สอบที่บริษัท
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แก่บริษัทสมาชิกและผู้ที่มาติดต่องานด้านต่างๆให้ได้รับความสะดวกสบายด้วยการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา

ประยุกต์ใช้ในการด�าเนินการ เช่น  การกรอกใบสมัครสอบ/อบรมผ่าน Online , การช�าระเงินหลากหลายช่องทาง ,  

การจองคิวสมัครสอบผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นต้น.

ซ่ึงยุทธศาสตร์ท้ัง 6 ข้อน้ันล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่มุ่งส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเติบโตเข้มแข็ง รวมถึงเป็นเคร่ืองมือที่ 

ช่วยรณรงค์และผลักดันให้คนไทยเล็งเห็นความส�าคัญของการประกันชีวิตกันมากขึ้น  โดยปัจจุบันประเทศไทยมีจ�านวน

ประชากรที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตเพียง 38%  เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศเช่น สิงคโปร์  ญี่ปุ่น มาเลเซีย 

ทีม่จี�านวนผูถ้อืกรมธรรม์ 100-300% ของจ�านวนประชากร ดงันัน้การประกนัชีวติในประเทศไทยจงึยงัขยายตวัได้อีกมาก  

จงึเป็นหน้าทีข่องภาคธรุกจิและสมาคมประกนัชวีติไทยทีจ่ะต้องช่วยกนัผลกัดนัให้คนไทยมปีระกนัชวีติ  เพือ่ประกนัอนาคต 

ซึ่งจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการช่วยลดภาระพึ่งพิงของรัฐบาลต่อไป



ปี 2559

ภำพรวม
กำรก�ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีของ

บริษัทประกันภัย
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ตั้งแต่ปี 2557 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ส�านักงาน คปภ.)   ได้
ด�าเนนิการส�ารวจข้อมลูเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี (Corporate Governance) ของบรษิทัประกนัภยั โดยเริม่ต้น 
การจัดท�าฐานข้อมูลกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยไปด้วยข้อมูลประวัติส่วนตัว โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ
แต่ละท่าน  ตลอดจนประสบการณ์ในการท�างานทั้งในและนอกวงการประกันภัย  และจัดท�าแบบประเมินตนเอง  
(Self - Assessment) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทประเมินตนเองเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการก�ากับ
ดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงคณะอนุกรรมการต่างๆ (Sub -Committee) ท่ีมี 
หน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไปตามที่ได้รับมอบหมาย

ในปี 2559 ส�านักงาน คปภ. ได้ด�าเนินการส�ารวจข้อมูลดังกล่าวอีกครั้ง  โดยให้คณะกรรมการบริษัทประกันภัย 
ท�า Self- Assessment ครั้งที่ 2 ซึ่งได้มีท�าการปรับปรุงขอบเขตของการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทให ้
มีความครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทที่เปล่ียนแปลงในในการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น เพื่อกระตุ้นให ้
คณะกรรมการบรษิทัซึง่เป็นผูก้�าหนดทศิทางและกลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิ ได้ตระหนกัถงึแนวโน้มของการเปลีย่นแปลง
ที่ก�าลังเกิดขึ้น และปรับโมเดลในการด�าเนินธุรกิจให้ก้าวไปสู่บริบทของกระแสดิจิตอลอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งให้ความ
ส�าคัญกับการก�ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (IT Risk) มากขึ้น

นอกจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้ว เนื้อหาใน Self- Assessment ครั้งที่ 2 ยังได้ท�าการส�ารวจเกี่ยวกับมุมมองและ
แนวความคิดของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่างๆ เช่น ความเสี่ยงที่ส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ปัจจัยท่ีมี 
ผลกระทบต่อระบบการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั ปัจจยัทีจ่ะท�าให้บรษิทัม ีIT Governance และ ปัจจยัทีเ่ป็นอปุสรรค
ส�าคัญในการท่ีบริษัทจะ มีระบบ IT สนับสนุนการด�าเนินงานภายใน เป็นต้น และการก�ากับดูแลกิจการแบบมองไป 
ข้างหน้า เกี่ยวกับการก�ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) การบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน IT และ
กิจกรรมที่ใช้ระบบ IT ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ปี 2559
ภำพรวมกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีของบริษัทประกันภัย

ศุภกิจ สัตยารัฐ
พิมพ์พรรณ สุขประเสริฐ

สายพัฒนามาตรฐานการก�ากับ ส�านักงาน คปภ.
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เนื้อหาที่เป็นประเด็นหลักในการท�า Self- Assessment ครั้งที่ 2 ประกอบด้วย 
• การก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท (Board of Director )
• บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย (Sub Committee) ต่างๆ
• การก�ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) การบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน IT และกิจกรรม 

ที่ใช้ระบบ IT ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
• มุมมองของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องของความเสี่ยงที่ส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท (Self- Assessment) ครั้งที่ 2 มีบริษัทที่น�าส่งแบบประเมินตนเอง 

ทั้งหมด 74 บริษัท (จากทั้งหมด 84 บริษัท) คิดเป็น 88% ของจ�านวนบริษัทประกันภัยทั้งหมด จ�าแนกเป็น 
1. บริษัทประกันชีวิต 22 บริษัท (จากทั้งหมด 23 บริษัท) คิดเป็น 96% ของบริษัทประกันชีวิตทั้งหมด   
2. บริษัทประกันวินาศภัย 52 บริษัท (จากทั้งหมด 61 บริษัท) คิดเป็น 85% ของบริษัทประกันวินาศภัยทั้งหมด 

สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ภาพรวมข้อมูลกรรมการบริษัทประกันภัยในประเทศไทย
ธุรกิจประกันภัยมีกรรมการบริษัทประกันภัยทั้งหมดมีจ�านวน 827 คน แบ่งเป็น 
• กรรมการบริษัทประกันชีวิต จ�านวน 254 คน และ
• กรรมการบริษัทประวินาศภัย จ�านวน 573 คน 
1.1 ธุรกิจประกันชีวิต 
กรรมการบริษัทประกันชีวิต มีจ�านวน 254 คน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทประกันชีวิต จ�านวน 243 คน และ

กรรมการบริหารสาขาบริษัทประกันชีวิต จ�านวน 11 คน โดยอายุเฉลี่ยของกรรมการอยู่ที่ 57 ปี และส่วนใหญ่เป็น 
เพศชายคดิเป็นร้อยละ 80% ของจ�านวนกรรมการบรษิทัประกนัชวีติ และเป็นเพศหญงิร้อยละ 20% ของจ�านวนกรรมการ
บริษัทประกันชีวิต ที่ 57 ปี และส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 80% ของจ�านวนกรรมการบริษัทประกันชีวิต และ
เป็นเพศหญิงร้อยละ 20% ของจ�านวนกรรมการบริษัทประกันชีวิต 

ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการท�างาน 
กรรมการบริษัทประกันชีวิตส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาโทมีจ�านวน 171 คน คิดเป็น 67% ของจ�านวน

กรรมการบริษัทประกันชีวิต รองลงมาได้แก่ ระดับปริญญาตรีจ�านวน 57 คน และระดับปริญญาเอกจ�านวน 20 คน  
คดิเป็น 22% และ 8% ตามล�าดบั นอกจากนี ้กรรมการบรษิทัแต่ละท่านจะมปีระสบการณ์ในการท�างานทีผ่่านมาแตกต่าง
กันไป โดยส่วนใหญ่คณะกรรมการบริษัทประกันชีวิตจะมีประสบการณ์ท�างานทั้งธุรกิจประกันภัยและธุรกิจอื่น มีจ�านวน 
124 คน คิดเป็น 49% ของจ�านวนกรรมการบริษัทประกันชีวิต รองลงมาได้แก่   การมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัย
มีจ�านวน 78 คน คิดเป็น 31% ของจ�านวนกรรมการบริษัทประกันชีวิต

1.2 ธุรกิจประกันวินาศภัย
กรรมการบริษัทประกันวินาศภัย มีจ�านวน 573 คน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทประกันวินาศภัย จ�านวน 544 คน 

และกรรมการบริหารสาขาบริษัทประกันวินาศภัย จ�านวน 29 คน โดยอายุเฉลี่ยของกรรมการ
อยู่ที่ 60 ปี และส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 79% ของจ�านวนกรรมการบริษัทประกันวินาศภัย และเป็น

เพศหญิงร้อยละ 21% ของจ�านวนกรรมการบริษัทประกันวินาศภัย 
ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการท�างาน 
กรรมการบริษัทประกันวินาศภัยส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาโทมีจ�านวน 281 คน คิดเป็น 49% ของ

จ�านวนกรรมการบริษัทประกันวินาศภัย รองลงมาได้แก่ ระดับปริญญาตรีจ�านวน 206 คน และระดับปริญญาเอก 
จ�านวน 34 คน คิดเป็น 36% และ 6% ตามล�าดับ นอกจากนี้โดยส่วนใหญ่คณะกรรมการบริษัทประกันวินาศภัยจะมี
ประสบการณ์ท�างานทัง้ธรุกจิประกนัภยัและธรุกจิอืน่ มจี�านวน 312 คน คดิเป็น 54% ของจ�านวนกรรมการบรษิทัประกนั
วินาศภัย รองลงมาได้แก่  การมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยโดยตรง จ�านวน 193 คน คิดเป็น 34% ของจ�านวน

กรรมการบริษัทประกันวินาศภัย
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สัดส่วนองค์ประกอบของกรรมการบริษัท

ธุรกิจประกันชีวิต 

กรรมการบริษัทในธุรกิจประกันชีวิต ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) กรรมการท่ี 

ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) และกรรมการอิสระ (Independent Director) จากข้อมูลกรรมการบริษัท

พบว่า กรรมการของบริษัทประกันชีวิตส่วนใหญ่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารมีจ�านวน 104 คน คิดเป็น 40.94% ของ

จ�านวนกรรมการบริษัทประกันชีวิต รองลงมาได้แก่ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีจ�านวน 90 คน คิดเป็น 35.43% ของ

จ�านวนกรรมการบริษัทประกันชีวิต และกรรมการอิสระจ�านวน 60 คน คิดเป็น 23.62% ของจ�านวนกรรมการบริษัท

ประกันชีวิต 

ทั้งนี้ กรรมการบริหารสาขาบริษัทประกันชีวิตต่างประเทศเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารทั้งหมด

ธุรกิจประกันวินาศภัย

กรรมการบริษัทในธุรกิจประกันวินาศภัย ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) กรรมการ

ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร (Non-Executive Director) และกรรมการอสิระ (Independent Director) จากข้อมลูกรรมการบรษิทั

พบว่า กรรมการของบรษิทัประกนัวนิาศภยัส่วนใหญ่เป็นกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารมจี�านวน 214 คน คดิเป็น 37.35% ของ

จ�านวนกรรมการบริษัทประกันวินาศภัย รองลงมาได้แก่ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีจ�านวน 199 คน คิดเป็น 34.73% 

ของจ�านวนกรรมการบรษิทัประกนัวนิาศภัย และมกีรรมการอสิระจ�านวน 160 คน คิดเป็น 27.92% ของจ�านวนกรรมการ

บริษัทประกันวินาศภัย 

สัดส่วนของกรรมการบริษัทประกันชีวิต

สัดส่วนของกรรมการบริษัทประกันชีวิต

กรรมการอิสระ
23.62 %

กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร
35.43 %

กรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร
40.94 %

กรรมการอิสระ
27.92 %

กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร
34.73 %

กรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร
37.35 %
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ทั้งนี้ โดยส่วนใหญ่บริษัทประกันวินาศภัยที่เป็นสาขาต่างประเทศ จะมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารทั้งหมด 

2. แนวทางการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท (Board)

    2.1 ธุรกิจประกันชีวิต

คณะอนุกรรมการชุดย่อยที่ส�าคัญ (Sub - Committee) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยในการก�ากับดูแล

และด�าเนินธุรกิจ ในเรื่องส�าคัญต่างๆ จากผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท พบว่า คณะกรรมการชุดย่อย

ที่ทุกบริษัทจัดให้มี ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk  

Management Committee) และคณะกรรมการลงทุน (Investment Committee)

นอกจากนี้บริษัทประกันชีวิตยังให้ความส�าคัญเกี่ยวกับเรื่องการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้แต่งตั้ง คณะกรรมการ

สรรหา จ�านวน 11 บริษัท คิดเป็น 50% ของจ�านวนบริษัทประกันชีวิตที่น�าส่งแบบประเมินตนเอง และคณะกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทน จ�านวน 10 บริษัท คิดเป็น 45% ของจ�านวนบริษัทประกันชีวิตที่น�าส่งแบบประเมินตนเอง ตาม

ล�าดับ

2.2 ธุรกิจประกันวินาศภัย

คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทประกันชีวิต จัดตั้งเพื่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทประกันชีวิต จัดตั้งเพื่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

22 22 22

11 10
9

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ลงทุน

คณะกรรมการ
สรรหา

คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน

อื่นๆ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

52
47

26

20
22

4

16

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ลงทุน

คณะกรรมการ
สรรหา

คณะกรรมการ
พิจารณา

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล

อื่นๆ
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ในส่วนของบริษัทประกันวินาศภัย คณะอนุกรรมการชุดย่อย  (Sub - Committee) ที่คณะกรรมการทุกบริษัท จัด

ให้มี ได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) นอกจากนี้ ยังจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk 

Management) มีจ�านวน 47 บริษัท คิดเป็น 90% ของจ�านวนบริษัทประกันวินาศภัยที่น�าส่งแบบประเมินตนเอง และ

บริษัทท่ีให้ข้อมูลว่าคณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุน (Investment Committee) มีจ�านวน 26 

บริษัท คิดเป็น 50% ของจ�านวนบริษัทประกันวินาศภัยที่น�าส่งแบบประเมินตนเอง  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท 

ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee) และ

คณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) อีกด้วย

3. การก�ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance)

ในปัจจุบันรูปแบบการด�าเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต มีการน�าเครื่องมือต่างๆ เข้ามาช่วยเพื่อให้การ

ด�าเนินธุรกิจในปัจจุบันสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการ

ปฏิบัติงานของบริษัท เครื่องมือที่ส�าคัญอย่างหนึ่งคือ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย

ในการปฏบิตังิาน เพือ่ให้มคีวามถกูต้อง รวดเรว็ และสามารถแข่งขนัในตลาดได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่จากแบบประเมนิ

ตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย ประเมินตนเองว่า ได้น�าเรื่อง IT มาเป็น

ปัจจัยหน่ึงในการพิจารณาก�าหนดกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันด้วย และได้มอบหมายงานด้าน 

การก�ากบัดแูล IT ให้อยูภ่ายใต้ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการชดุย่อยทีม่คีวามแตกต่างกนัไป ซึง่ในบางบรษิทัจะมท้ัีง

คณะกรรมการบริหารดูแลเรื่องนี้เองโดยตรง หรือท�าการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นมาเพื่อดูแลด้าน IT  โดยเฉพาะ 

4. มุมมองของคณะกรรมการบริษัท

   4.1 ความเสี่ยงที่ส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

จากมุมมองของคณะกรรมการบริษัทประกันภัยเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงที่ส�าคัญที่จะมีผลกระทบต่อการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัท  

โดยความเสี่ยงท่ีคณะกรรมการบริษัทประกันชีวิตมองว่าเป็นความเส่ียงที่ส�าคัญที่สุดต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 

3 ล�าดับแรก ได้แก่ เศรษฐกิจมหภาค  ผลประกอบการด้านการลงทุน และช่องทางการจัดจ�าหน่าย และ

ความเสีย่งทีค่ณะกรรมการบรษิทัประกนัวนิาศภยัให้ความส�าคญัและมองว่าจะมผีลกระทบกบัการด�าเนนิธรุกจิของ

บริษัท 3 ล�าดับแรก ได้แก่  เศรษฐกิจมหภาค กฎระเบียบข้อบังคับ และ      การขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ 

 จากมมุมองในการประเมนิความเสีย่งทีจ่ะมผีลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิตามข้างต้นนัน้ เมือ่น�ามาเปรยีบเทยีบกบั

มมุมองจากผลการส�ารวจความคดิเหน็จากผูบ้รหิารระดบัสงูในภาคธรุกจิประกนัภยั เพือ่รวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัความเสีย่ง

ที่ผู้บริหารคาดการณ์ว่าจะมีผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัยโดยรวมและต่อบริษัทของตนเองในระยะเวลาอีก 2-3 ปี 

ข้างหน้า (Insurance Banana Skins)*  พบว่า
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บริษัทประกันชีวิต

 เมื่อน�าข้อมูลที่ได้จากมุมมองของคณะ

กรรมการบรษิทัเกีย่วกบัความเสีย่งทีส่�าคญัทีจ่ะ

มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทจาก

แบบประเมนิตนเองฯ มาเปรยีบเทยีบกบัข้อมลู

จากการส�ารวจความคดิเหน็จากผูบ้รหิารระดบั

สูงในภาคธุรกิจประกันภัยจาก Insurance 

Banana Skins พบว่า ผู้บริหารบริษัทประกัน

ชีวิตในประเทศไทยให้ความส�าคัญกับความ

เสี่ยงท่ีเกิดจากภาวะของเศรษฐกิจในระดับ

มหภาคเป็นอันดับแรก ในขณะที่ผลการส�ารวจ

ของ Insurance Banana Skins ผูบ้รหิารบรษิทั

ภาคธุรกิจประกันภัยโดยรวม ให้ความส�าคัญ

เรื่องกฎระเบียบมากท่ีสุด โดยท่ีผู้บริหารธุรกิจ

ประกันชีวิตให้ความส�าคัญกับความเสี่ยงจาก

การที่อัตราดอกเบี้ยต�่าลง

บริษัทประกันวินาศภัย

 ผลส�ารวจของ Insurance Banana Skins 

ในปี 2558 พบว่า ในฝั่งของผู้บริหารบริษัท

ประกันภัยวินาศภัยจากทั่วโลกให้ความส�าคัญ

กบัสภาพแวดล้อมและรปูแบบในการท�าธรุกจิท่ี

เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจแบบ

ดิจิตอล โดยความเสี่ยงจากภัยคุกคามจาก

ไซเบอร์    (Cyber risk) เป็นความเสี่ยงอันดับ

แรกที่ผู ้บริหารให้ความส�าคัญมากที่สุดเป็น

อันดับหนึ่ง รองลงมาได้แก่ ภัยธรรมชาติ (Nat-

ural catastrophes) และความเส่ียงจากกฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับที่มากเกินไป 

 เมือ่น�ามาเปรยีบเทยีบกนั พบว่า ผู้บรหิาร

บรษิทัประกนัวนิาศภัยในประเทศไทย ให้ความ

ส�าคญักบัความเสีย่งทีเ่กดิจากเศรษฐกจิมหภาค

เป็นอนัดบัแรก ในขณะทีภ่ยัคกุคามจากไซเบอร์ 

(Cyber risk) เป็นความเสี่ยงอันดับแรกที่ผู ้

บรหิารบรษิทัประกนัภัยวนิาศภัยจากทัว่โลกให้

ความส�าคัญมากที่สุด

บริษัทของท่านคิดว่าประเด็นใดดังต่อไปนี้เป็นปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้บริษัทมีการก�ากับดูแล
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance)

คณะกรรมการมองเห็นถึง
ความจ�าเป็นและประโยชน์

จากการใช้ระบบ IT
สนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ

การสื่อสารท�าความเข้าใจ
กับทุกคนภายในองค์กร

เพื่อให้เห็นถึงความส�าคัญ
และเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาระบบ IT

ร่วมกัน

การว่าจ้างที่ปรึกษา/
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก

เพื่อช่วยในการด�าเนินการ
ด้าน IT

การมองว่า IT
เป็นเรื่องการลงทุน
มิใช่เป็นค่าใช้จ่าย

ที่สิ้นเปลือง

การก�าหนดนโยบาย
และแนวปฏิบัติ
อย่างชัดเจน

การจัดให้มี
ผู้รับผิดชอบ
โดยเฉพาะ

การพิจารณา IT
เป็นความเสี่ยง

ที่ส�าคัญ

12 12 12
11

3
2 2
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บริษัทของท่านคิดว่าประเด็นใดดังต่อไปนี้เป็นปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้บริษัทมีการก�ากับดูแล
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance)

บริษัทของท่านคิดว่าประเด็นใดดังต่อไปนี้เป็นปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้บริษัทมีการก�ากับดูแล
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance)

คณะกรรมการมองเห็นถึง
ความจ�าเป็นและประโยชน์

จากการใช้ระบบ IT
สนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ

การสื่อสารท�าความเข้าใจ
กับทุกคนภายในองค์กร

เพื่อให้เห็นถึงความส�าคัญ
และเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาระบบ IT

ร่วมกัน

การว่าจ้างที่ปรึกษา/
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก

เพื่อช่วยในการด�าเนินการ
ด้าน IT

การมองว่า IT
เป็นเรื่องการลงทุน
มิใช่เป็นค่าใช้จ่าย

ที่สิ้นเปลือง

การก�าหนดนโยบาย
และแนวปฏิบัติ
อย่างชัดเจน

การจัดให้มี
ผู้รับผิดชอบ
โดยเฉพาะ

การพิจารณา IT
เป็นความเสี่ยง

ที่ส�าคัญ

12 12 12
11

3
2 2

การก�าหนด
นโยบายและ
แนวปฏิบัติ
อย่างชัดเจน

การสื่อสารท�าความเข้าใจ
กับทุกคนภายในองค์กร

เพื่อให้เห็นถึงความส�าคัญ
และเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาระบบ IT

ร่วมกัน

การว่าจ้าง
ที่ปรึกษา/
ผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก

เพื่อช่วยใน
การด�าเนินการ

ด้าน IT

อื่นๆความรู้
ความเข้าใจ

ของคณะกรรมการ

การจัดให้มี
ผู้รับผิดชอบ
โดยเฉพาะ

การพิจารณา IT
เป็นความเสี่ยง

ที่ส�าคัญ

การมองว่า IT
เป็นเรื่องการ

ลงทุน มิใช่เป็น
ค่าใช้จ่าย

ที่สิ้นเปลือง

22
20

18

15
11

6

1 1
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4.2.2  ธุรกิจประกันวินาศภัย

คณะกรรมการบรษิทัส่วนใหญ่มมีองว่า ควรน�าเรือ่งเกีย่วกบัระบบ IT มาพจิารณาควบคูก่บักลยทุธ์ของบรษิทัในการ

ด�าเนนิธรุกิจ มีจ�านวน 38 บรษิทั คดิเป็น 73% ของจ�านวนบรษิทัประกนัวนิาศภยัทีน่�าส่งแบบประเมนิตนเอง  ทัง้นี ้ปัจจยัอืน่ 

ที่คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญและมองว่าจะเป็นปัจจัยที่จะท�าให้เกิด IT Governance คือ การที่คณะกรรมการ

มองเห็นถึงความจ�าเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อน�าระบบ IT มาช่วยสนับสนุนการท�างานมากขึ้น และการก�าหนด

นโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่อง IT ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้ทุกคนหันมาสนใจเรื่องนี้อย่างจริงจังมากขึ้น 

จากผล Self- Assessment ครั้งที่ 2 รูปแบบการก�ากับดูแลธุรกิจในปัจจุบันของคณะกรรมการบริษัทมีแนวโน้มที่

ดขีึน้จากการให้ความส�าคญัในเรือ่งการควบคุมและตรวจสอบภายใน และการบรหิารจดัการความเส่ียงชัดเจนและเป็นรปู

ธรรมมากขึ้น โดยจากการแต่งตั้งและก�าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในเรื่องส�าคัญเหล่านี้อย่างชัดเจน  และติดตามรวมถึงต้อง

รายงานผลการด�าเนินงานในด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ นอกจากนี้  การก�าหนดกลยุทธ์หรือแผนธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทน�าหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน ทั้งนี้ การก�ากับดูแลกิจการของ

คณะกรรมการมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นล�าดับ และยังคงให้ความส�าคัญในการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวโน้มการ

เปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น การจัดให้มีระบบงานที่ส�าคัญต่างๆ เพื่อให้มีการจัดการได้อย่างเป็น

ระบบและมองไปข้างหน้ามากขึ้น เป็นต้น 



ธุรกิจ

มำตรฐำน
กำรก�ำกับดูแล

ประกันภัย
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ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจบริการสาขาหน่ึงของการ

บริการภาคการเงิน ที่มีความส�าคัญต่อระบบการเงิน การ

พัฒนาเศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคมของประเทศ 

โดยเป็นตลาดเงินที่มีการระดมเงินออมระยะยาว เป็น

เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งยังมีส่วนช่วย

บรรเทาความเดือดร้อนทางการเงิน ที่เป็นผลกระทบจาก

อุบัติเหตุหรือเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดขึ้น นอกจากนี ้

การบริการด้านการประกันภัยยังมีลักษณะพิเศษหลาย

ประการ เช่น กรมธรรม์ประกันภัยหรือผลิตภัณฑ์ประกัน

ภยั เป็นสนิค้าทีย่ากต่อการท�าความเข้าใจ  และเป็นสญัญา

ทีม่ภีาระผกูพนัระหว่างผูเ้อาประกนัภยัและผูร้บัประกนัภยั 

(บริษัทประกันภัย) ซ่ึงการท่ีผู ้เอาประกันภัยจ่ายเบี้ย

ประกนัภยัเพือ่ท�าสญัญาประกนัภยั ให้กบับรษิทัประกนัภัย 

จะท�าให้ผู้เอาประกันภัยเผชิญกับความเสี่ยงหากบริษัท

ประกนัภยัเกดิปัญหาทางด้านการเงนิหรอืการด�าเนนิธรุกจิ

ในระหว่างทีส่ญัญาประกนัภยัยงัมผีลบงัคบัใช้  ในส่วนของ

บริษัทประกันภัยเองน้ัน การรับประกันภัยเป็นการรับ

ความเสีย่งภยัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต บรษิทัจงึจ�าเป็นทีจ่ะ

ต้องมีความม่ันคงทางการเงินท่ีเพียงพอต่อภาระผูกพัน

และหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรับประกันภัย

จากเหตผุลดงักล่าวท�าให้ภาครฐัต้องเข้ามามบีทบาท

ในการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้บริษัทประกันภัยมี

ความมัน่คงทางการเงนิ รวมถงึก�ากบัดแูลให้บรษิทัประกนั

ภัยและผู้ท่ีเก่ียวข้องในธุรกิจประกันภัยมีการด�าเนินธุรกิจ

อย่างโปร่งใส และมีความน่าความเชื่อถือ โดยหน่วยงาน

ก�ากับดูแลต้องมีแนวทางที่ถูกต้อง ชัดเจน มีประสิทธิภาพ

เพียงพอ และเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจประกันภัย  

จึงจ�าเป็นต้องมีการจัดท�ามาตรฐานการก�ากับดูแลธุรกิจ

ประกันภัยขึ้น เพื่อให้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการ

ก�ากับดูแลที่ถูกต้องส�าหรับหน่วยงานก�ากับดูแลธุรกิจ

ประกันภัยในการน�าไปปฏิบัติ 

ความเป็นมา

มาตรฐานการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insur-

ance core principles: ICPs) ก�าหนดขึ้นโดย สมาคม 

ผู้ก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (International 

Association of Insurance Supervisors: IAIS) ซึ่งเป็น

หน่วยงานที่ก�าหนดมาตรฐาน และแนวปฏิบัติด้านการ

ก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยที่เป็นสากล ส�าหรับหน่วยงาน

ทีก่�ากบัดแูลธรุกจิประกนัภัย ก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2537  ใน

ปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นหน่วยงานก�ากับดูแล

ธุรกิจประกันภัยประมาณ 200 หน่วยงาน จากประเทศ

ต่างๆ ประมาณ 140 ประเทศจากทั่วโลก (บางประเทศมี

หน่วยงานก�ากบัดแูลธรุกจิประกนัภัยมากกว่า 1 หน่วยงาน 

เช่น สหรัฐอเมริกา) โดยประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก

ตามมติของคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2537 ซึ่งในขณะนั้น 

กรมการประกนัภยั กระทรวงพาณชิย์ท�าหน้าทีก่�ากบัดแูล

ธุรกิจประกันภัยของประเทศไทย  

ในปี พ.ศ. 2540 สมาคมผูก้�ากบัดแูลธรุกจิประกนัภยั

นานาชาต ิหรอื IAIS ได้จดัท�าหลักการส�าคญัด้านการก�ากบั

ดแูลธรุกจิประกนัภยั (Insurance supervisory principles) 

ขึ้น ต่อมาได้ทบทวนพื้นฐานหลักการส�าคัญดังกล่าว โดย

เปรียบเทียบกับมาตรฐานการก�ากับดูแลธนาคารพาณิชย์

และการก�ากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ และจัดท�าเป็น

มาตรฐานการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยขึ้นในปี พ.ศ. 

2543 โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and 

Methodology (ICPs) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเอกสารฉบับนี้

เป็นมาตรฐานการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยฉบับแรก 

(Insurance Core Principles: ICPs)

มำตรฐำนกำรก�ำกับดูแล

ประกันภัยธุรกิจ

ฝ่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส�านักงาน คปภ.
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ทั้งน้ี IAIS มีเป้าหมายท่ีจะมีการพิจารณาทบทวนและ

ปรับปรุงมาตรฐานการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยอย่าง

สม�่าเสมอ เพื่อให้มาตรฐานดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพ

ธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน

ต่อมาในปี 2546 IAIS ได้ด�าเนินการทบทวน

มาตรฐานการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย และได้จัดท�า

มาตรฐานการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับตุลาคม 

2546 ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Insurance Core Principles and 

Methodology (ICPs) October 2003 มาตรฐานฯ นี้ ถูก

ใช้โดยประเทศสมาชิกอย่างแพร่หลาย ประมาณ 4 - 5 ปี 

จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการก�ากับดูแล

ธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาด

ประกันภัยและระบบการเงินในป ัจจุ บัน ที่ มีการ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งในช่วง 

เวลาดังกล่าวเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินซ่ึงส่งผลกระทบ

ต่อระบบการเงนิทัง้ระบบทัว่โลก โดยการประชมุประจ�าปี

ของ IAIS ครั้งท่ี 18 เดือนตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล  

ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศสมาชิกได้มีมติเห็นชอบ

มาตรฐานการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ฉบับปรับปรุง

แทนฉบับเดิม โดยใช้ชื่อว่า มาตรฐานการก�ากับดูแลธุรกิจ

ประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554  (Insurance Core 

Principles, Standards, Guidance and Assessment 

Methodology (ICPs)  1 October 2011)  ประกอบไป

ด้วย 26 ICPs ซึง่เป็นฉบบัทีใ่ช้อยูใ่นปัจจบุนั อย่างไรกต็าม 

IAIS และคณะท�างานซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศ

สมาชิกต่างๆ ได้ปรับปรุงรายละเอียดบางส่วนของ

มาตรฐานฉบบัปัจจบุนัอยูเ่สมอ โดยล่าสดุได้มกีารปรบัปรงุ

บางส่วนในเดือนพฤศจิกายน 2558 

หลกัการของการจดัท�ามาตรฐานการก�ากบัดแูลธรุกจิ

ประกันภัย

หลกัการส�าคญัในการจดัท�ามาตรฐานการก�ากบัดแูล

ธรุกจิประกนัภยั เพือ่ให้ระบบการก�ากบัดแูลธรุกจิประกนั

ภัยมีความยุติธรรม (Fair) ปลอดภัย (Safe) และมั่นคง 

(Stable) ส่งผลให้เกดิการคุม้ครองสทิธปิระโยชน์ของ  ผู้เอา

ประกันภัย (Policyholders) ผู้รับผลประโยชน์ (Benefi-

ciaries) และผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claimants) 

เนื่องจาก ธุรกิจประกันภัยนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ตามสภาพสังคม เทคโนโลยี และแรงขับเคลื่อนทาง

เศรษฐกิจโลก ดังนั้น ระบบการก�ากับดูแลและแนวทาง

ปฏิบัติจะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หน่วยงานก�ากับดูแลธุรกิจ

ประกันภัยและสาขาอื่นในภาคการเงิน จะต้องเข้าใจใน 

สิง่ทีเ่กีย่วข้องต่อความมัน่คงทางการเงนิและระบบโดยรวม 

ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างกันในภาคการเงิน

นอกจากนัน้ ระบบการก�ากบัดแูลธรุกจิประกนัภยัจะ

ต้องให้ความส�าคัญต่อการเพิม่ขึน้ของกลุ่มธรุกจิประกนัภยั 

และกลุม่ธรุกจิการเงนิ รวมถงึการรวมตวักนัในภาคการเงิน 

ปัจจบุนัความส�าคัญของสาขาประกนัภัยต่อความมัน่คงใน

ภาคการเงินได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งท�าให้หน่วยงานก�ากับดูแล

ธรุกจิประกนัภัยทัง้ในระดบัประเทศและนานาประเทศจะ

ต้องร่วมมือกัน และเพิ่มความระมัดระวังความเสี่ยงที่ม ี

อยู่ เพื่อให้ม่ันใจว่าธุรกิจประกันภัยได้รับการก�ากับดูแล

อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยได้

รับความคุ้มครอง และตลาดการเงินคงไว้ซึ่งความมั่นคง 

รวมทั้งเพื่อลดการกระจายความเส่ียงจากสาขาการเงิน

หน่ึงไปสู ่สาขาการเงินอื่น หรือจากประเทศหนึ่งไป 

สู่ประเทศอื่น และเพื่อลดช่องว่างความแตกต่างของการ

ก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยที่มีอยู่

วัตถุประสงค์

นอกจากหลักการส�าคัญเพื่อให้เกิดระบบการก�ากับ

ดแูลธรุกจิประกนัภัยทีด่แีล้ว การจดัท�ามาตรฐานการก�ากบั

ดูแลธุรกิจประกันภัยยังมีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ ดังนี้

1. เพื่อใช้เป็นโครงสร้างการก�ากับดูแลธุรกิจประกัน

ภัย ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2. เพื่อก�าหนดบทบาท และหน้าที่ของผู้ก�ากับดูแล

ธุรกิจประกันภัย

3. เพื่อเป็นมาตรฐานเปรียบเทียบ และหาข้อ

บกพร่องในการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย

4. เพื่อใช้เป็นมาตรฐานส�าหรับการประเมินด้านการ

ก�ากับดูแล เช่น การประเมินภาคการเงินตามมาตรฐาน

สากล (Financial Assessment Program: FSAP) ซึ่ง

ด�าเนนิการโดยกองทนุการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) และ

ธนาคารโลก (World Bank) 

องค์ประกอบของมาตรฐานการก�ากับดูแลธุรกิจ

ประกันภัย ฉบับเดือนตุลาคม 2554
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มาตรฐานการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (ICPs) ได้

มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้เป็น

ปัจจุบันสอดคล้องกับสถานการณ์ และระดับการพัฒนา

ของธุรกิจประกันภัยและระบบการเงิน โดยมาตรฐานการ

ก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (ICPs) ฉบับปัจจุบัน มีทั้งสิ้น 

26 ข้อ ซึ่ง แต่ละข้อมีองค์ประกอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

ดังนี้

 - ICP Statement คือ หลักการสูงสุดของมาตรฐาน 

ICPs ซึ่งอธิบายถึงหลักการส�าคัญและส่ิงจ�าเป็นในการ

ก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย เพื่อให้ภาคธุรกิจประกันภัยมี

ความมั่นคงด้านการเงิน และผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยจะ

ได้รับความคุ้มครองอย่างเพียงพอ และเหมาะสม

 - Standards คือ มาตรฐาน ซึ่งเป็นส่วนประกอบ

ระดับถัดลงมาของโครงสร้าง ICPs ซ่ึงเป็นข้อก�าหนดที่

ส�าคัญในการด�าเนินการตามหลักการของ ICP นั้นๆ

 - Guidance material คือ แนวทางปฏิบัติ ซึ่งเป็น

ส่วนประกอบสุดท้ายในโครงสร้าง ICPs เป็นแนวทาง

ปฏิบัติโดยละเอียดในการด�าเนินการตามหลักการ 

และมาตรฐาน (ICP Statement/ Standards) โดยเป็น

ส่วนที่อธิบายรายละเอียด รวมทั้งยกตัวอย่างวิธีการใน 

การด�าเนินการ

ขอบเขตมาตรฐานการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย

1. ICPs สามารถน�าไปใช้ได้กับทุกประเทศ/ ภูมิภาค 

โดยไม่ต้องค�านึงถึงระดับการพัฒนาของตลาดประกันภัย 

และชนิดของผลิตภัณฑ์หรือการบริการด้านประกันภัย 

หน่วยงานก�ากับดูแลฯ จะต้องน�าข้อก�าหนดและการ

ด�าเนินการในการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยมาปรับใช้ให้

สอดคล้องกับลักษณะ ขนาด ความซับซ้อนของแต่ละ

บริษัทซ่ึงมีความเสี่ยงแตกต่างกัน เพื่อให้สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่มีในการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย

2. ICPs สามารถน�าไปใช้ได้กับทุกบริษัทประกันภัย 

เมื่อไรก็ตามท่ีมีการด�าเนินธุรกิจประกันภัย ไม่ว่าจะมี

รัฐบาลควบคุมหรือถือหุ้น หรือเป็นของภาคเอกชนโดย

สมบูรณ์ รวมถึงการด�าเนินธุรกิจประกันภัยในรูปแบบ 

e-commerce

 3. การก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยในประเทศซึ่งมี

หน่วยผู้รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน เช่น หน่วยงาน

ที่ท�าหน้าท่ีก�าหนดกฎหมาย ข้อบังคับ ในการก�ากับดูแล

ธุรกิจประกันภัย อาจแตกต่างจากหน่วยงานที่ท�าหน้าท่ี

ด�าเนินการตาม ICPs ที่ถูกน�าไปใช้ในประเทศนั้น  ดังนั้น 

ICPs จะต้องใช้โดยทั้ง 2 หน่วยงาน ตามหน้าที่ความรับ 

ผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม จะต้องสร้าง

ความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน เพือ่ให้การด�าเนนิการตาม 

ICPs ของทั้งสองหน่วยงาน (หรือหลายหน่วยงาน) มี

โครงสร้างที่สอดคล้องกัน

 4. หน่วยงานก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย จะต้อง

ด�าเนนิการในลักษณะทีโ่ปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และ

มีอ�านาจเพียงพอตามกฎหมายในการด�าเนินงานตาม

หน้าที่ของตน อย่างไรก็ตาม การมีอ�านาจตามกฎหมาย

เพยีงอย่างเดยีวอาจไม่เพยีงพอส�าหรบัการด�าเนนิการตาม 

ICPs หน่วยงานก�ากับดูแลฯจะต้องมีความสามารถในการ

ด�าเนินการตามอ�านาจที่มีอยู่ และต้องแน่ใจว่าได้มีการ

ปฏิบัติตามข้อก�าหนดทางกฎหมายเหล่านั้น นอกจากนั้น  

จะต้องมีทรัพยากรและความสามารถที่จ�าเป็นเพียงพอ 

เพื่อให้การด�าเนินการตามอ�านาจ หน้าที่เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

หลักการส�าคัญของมาตรฐานการก�ากับดูแลธุรกิจ

ประกันภัย

สมาคมผูก้�ากบัดแูลธรุกจิประกนัภยันานาชาต ิ(IAIS) 

ได้จัดท�ามาตรฐานการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (IAIS 

Insurance Core Principles: ICPs)  ขึ้น โดยคณะท�างาน

ทีป่ระกอบด้วยผูเ้ชีย่วชาญด้านต่างๆ จากหน่วยงานก�ากบั

ดูแลธุรกิจประกันภัยจากประเทศสมาชิกที่มีการพัฒนา

แตกต่างกันออกไป เพื่อให้เกิดความคิดเห็นที่หลากหลาย

และเพือ่ให้มาตรฐานฉบบัปัจจบุนัสามารถน�าไปใช้ได้อย่าง

ทั่วถึง รวมทั้งได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมบางส่วนให้มีความ

เป็นปัจจบุนัอย่างสม�า่เสมอ ซึง่ประกอบไปด้วย ICPs ทัง้สิน้ 

26 ข้อ โดยแต่ละ ICPs มีหลักการที่ส�าคัญหรือหลักการ

สูงสุด (ICP Statement) ดังนี้

ICP1: วัตถุประสงค์ อ�านาจและหน้าที่รับผิดชอบ 

ของหน่วยงานที่ก�ากับดูแล (Objectives, Powers and 

Responsibilities of the Supervisor) 

หน่วยงานที่ก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ต้องมีการ

ก�าหนดเป้าหมายในการก�ากับ อ�านาจ หน้าที่รับผิดชอบ

อย่างชัดเจน
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ICP 2: หน่วยงานที่ก�ากับดูแล (Supervisor)

หน่วยงานที่ก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย มีการการ

บริหารงานภายใต้อ�านาจ และหน้าที่ โดย:

- เป็นหน่วยงานอิสระท่ีมีความน่าเชื่อถือและความ

โปร่งใส 

- ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับอย่างเหมาะสม

- มีอ�านาจอย่างเพียงพอ และมีการคุ้มครองทาง

กฎหมาย

- มีบุคลากรที่เพียงพอ

- ได้มาตรฐาน

ICP 3: การแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อก�าหนดในเรื่อง

การรักษาความลับ (Information Exchange and Con-

fidentiality Requirement)

หน่วยงานที่ก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยสามารถแลก

เปลีย่นข้อมลูระหว่างกนั โดยเป็นไปตามวตัถปุระสงค์และ

ข้อก�าหนดในเรื่องการรักษาความลับ

ICP 4: การให้ใบอนญุาตประกอบธรุกจิ (Licensing)

นิติบุคคลท่ีประสงค์จะประกอบธุรกิจประกันภัยจะ

ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนการประกอบธุรกิจในแต่ละ

ประเทศ โดยข้อก�าหนดและข้ันตอนการให้ใบอนุญาตจะ

ต้องชัดเจน มวีตัถปุระสงค์ และเปิดเผยสูส่าธารณะ พร้อม

ทั้งมีการด�าเนินการอย่างสม�า่เสมอ

ICP 5: ความเหมาะสมของบุคลากร (Suitability of 

Persons)

หน่วยงานที่ก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรก�าหนด

ให้เจ้าของกิจการ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง 

และบคุลากรทีม่คีวามส�าคญัต่อการควบคมุบรษิทัประกนัภยั 

มีความรู ้ความสามารถที่เหมาะสมต่อหน้าที่ความรับ 

ผิดชอบ 

ICP 6:  การเปลี่ยนแปลงอ�านาจการบริหารและการ

ถ่ายโอนธุรกิจ (Changes in control and portfolio 

transfers)

การขอเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ (significant owner-

ship) หรือมีผลประโยชน์อื่นใดในธุรกิจประกันภัยอันส่ง

ผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล (ทั้งนิติบุคคล หรือ บุคคล

ธรรมดา) ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม มีอ�านาจในการ

บริหารธุรกิจประกันภัยน้ัน จะต้องได้รับการอนุมัติจาก

หน่วยงานที่ก�ากับดูแล รวมทั้ง การถ่ายโอนธุรกิจหรือการ

ควบรวมกิจการ (merger) ก็จะต้องได้รับการอนุมัติจาก

หน่วยงานที่ก�ากับดูแลเช่นกัน

ICP 7: บรรษัทภิบาล (Corporate Governance)

หน่วยงานที่ก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้อง

ก�าหนดให้บริษัทประกันภัยจัดท�ากรอบบรรษัทภิบาล มี

การบริหารงาน อย่างมั่นคงและรอบคอบ รวมถึงค�านึงถึง

การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย

ICP 8: การบรหิารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

(Risk Management and Internal Controls)

หน่วยงานที่ก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้อง

ก�าหนดให้บริษัทประกันภัยมีกรอบการด�าเนินงานตาม

หลักบรรษัทภิบาล (corporate governance) มีระบบ

การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มี

ประสิทธิภาพ รวมถึงมีหน่วยงานที่ท�าหน้าที่บริหารความ

เสีย่ง การปฏบิตัติามกฎหมายกฎระเบยีบ (compliance) 

คณติศาสตร์ประกนัภัย (actuarial matter) และการตรวจ

สอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

ICP 9: การตรวจสอบและการรายงาน (Supervisory 

Review and Reporting)

หน่วยงานที่ก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องได้รับ

ข้อมูลที่จ�าเป็นเพื่อด�าเนินการตรวจสอบ (off-site mon-

itoring) และการตรวจสอบ ณ สถานที่ท�าการธุรกิจ  

(on-site inspections) อย่างมปีระสทิธภิาพ เพือ่ตรวจสอบ 

และประเมินสถานภาพความเส่ียง และการด�าเนินธุรกิจ 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของบริษัทประกันภัย  

รวมถึงตลาดโดยรวม 

ICP 10: มาตรการส�าหรับการป้องกันและแก้ไข

สถานการณ์ (Preventive and Correction measure)

หน่วยงานทีก่�ากบัดแูลธรุกจิประกนัภยัจะต้องด�าเนนิ

มาตรการส�าหรับป้องกันและแก้ไขสถานการณ์อย่าง 

ทนัท่วงท ีเหมาะสม และจ�าเป็นต่อเป้าหมายของการก�ากบั

ดูแล

ICP 11: การปฏิบัติตามกฎหมาย (Enforcement)

หน่วยงานที่ก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยต้องด�าเนิน

การให้มีการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขสถานการณ์ และ

ในกรณจี�าเป็นจะต้องใช้มาตรการแทรกแซง   โดยมแีนวทาง

และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ซึ่งเปิดเผยสู่สาธารณชน
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ICP 12: การเลิกกิจการและออกจากตลาด (Winding-up and exit from the Market)

ในกฎหมายจะต้องมีการก�าหนดกรอบแนวทางการออกจากตลาดของบริษัทประกันภัยอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดย

จะต้องให้ค�าจ�ากัดความของการล้มละลาย (Insolvency) และก�าหนดวิธีการและขั้นตอนส�าหรับการล้มละลาย ในกรณี

ของกระบวนการเลิกกิจการ กฎหมายจะต้องให้ความคุ้มครองต่อผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยเป็นล�าดับแรก เพื่อปกป้องผล

ประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย

ICP 13: การประกันภัยต่อและการถ่ายโอนความเสี่ยงรูปแบบอื่นๆ (Reinsurance and Other Forms of Risk 

Transfer)

หน่วยงานท่ีก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ต้องมีการก�าหนดมาตรฐานการประกันภัยต่อ และการถ่ายโอนความเสี่ยง

รูปแบบอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทประกันภัยมีการควบคุมและรายงานการถ่ายโอนความเสี่ยงของบริษัทอย่างเหมาะสม

และโปร่งใส  หน่วยงานที่ก�ากับดูแลจะพิจารณาถึงลักษณะทั่วไปของธุรกิจประกันภัยต่อที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบ

ของหน่วยงานที่ก�ากับดูแล

ICP 14: การประเมินมูลค่า (Valuation)

หน่วยงานท่ีก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยจะต้องก�าหนดเงื่อนไขในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท

ประกันภัยเพื่อใช้ในการประเมินความมั่นคงทางการเงิน

ICP 15: การลงทุน (Investment)

หน่วยงานทีก่�ากบัดแูลธรุกจิประกนัภยัจะต้องก�าหนดให้บรษิทัประกนัภยัปฏบิตัติามมาตรฐานในเรือ่งการลงทนุของ

บริษัทประกันภัย 

ICP 16: การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบองค์รวมเพื่อความมั่นคงทางการเงิน (Enterprise Risk Management 

for Solvency Purpose)

หน่วยงานท่ีก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยควรก�าหนดกฎระเบียบข้อบังคับเรื่องการบริหารจัดการความเส่ียงแบบ 

องค์รวม (Enterprise Risk Management: ERM) และให้บรษิทัประกนัภยัจดัการกบัความเสีย่งทีส่�าคญัในทกุๆ ด้าน เพือ่

ความมั่นคงทางการเงินของบริษัท 

ICP 17: ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy)

หน่วยงานที่ก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย ต้องก�าหนดกฎระเบียบข้อบังคับในเรื่องความเพียงพอของเงินกองทุน เพื่อ

ให้บริษัทประกันภัยมีความม่ันคงทางการเงิน และใช้ส�าหรับรองรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ และ

เพื่อก�าหนดระดับการเข้าแทรกแซงของหน่วยงานก�ากับ

ICP 18: คนกลางประกันภัย (Intermediaries)

หน่วยงานท่ีก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยต้องก�าหนดและบังคับใช้ข้อบังคับส�าหรับพฤติกรรมของคนกลางประกันภัย 

เพื่อให้แน่ใจว่ามีการด�าเนินงานอย่างเป็นมืออาชีพและมีความโปร่งใส

ICP 19: พฤติกรรมการด�าเนินธุรกิจ (Conduct of Business)

หน่วยงานทีก่�ากบัดแูลธรุกจิประกนัภยัต้องก�าหนดพฤตกิรรมการด�าเนนิธรุกจิประกนัภยั เพือ่ให้แน่ใจว่าผูเ้อาประกนัภัย 

ได้รับความเป็นธรรม ทั้งก่อนการท�าสัญญาจนกระทั่งสิ้นสุดสัญญา

ICP 20: การเปิดเผยข้อมูล (Public Disclosure)

หน่วยงานท่ีก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยต้องก�าหนดให้บริษัทประกันภัยเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เข้าใจง่าย และ 

ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยและผู้มีส่วนร่วมในตลาดเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของการด�าเนินธุรกิจ  

รวมถงึผลการด�าเนนิงาน และสถานะทางการเงนิของบรษิทั เพือ่ช่วยพฒันาการใช้กลไกตลาดในการก�ากบัดแูล (Market 

Discipline) และความเข้าใจความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย รวมถึงการบริหารความเสี่ยงเหล่านั้น

ICP 21: การต่อต้านการฉ้อฉลในการประกันภัย (Countering Fraud in Insurance)
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หน่วยงานที่ก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยต้องก�าหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยด�าเนินมาตรการที่ 

มีประสิทธิภาพเพื่อยับยั้ง ป้องกัน ตรวจสอบ รายงานและแก้ไขการฉ้อฉลที่เกี่ยวเนื่องกับการท�าประกันภัย

ICP 22: การต่อต้านการฟอกเงนิ และการต่อต้านการให้เงนิอดุหนนุต่อการก่อการร้าย (Anti-Money  Laundering  

and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)

หน่วยงานที่ก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยต้องก�าหนดให้บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยด�าเนินมาตรการที่ 

มีประสิทธิภาพ เพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย นอกจากนี้หน่วยงานที่ก�ากับดูแลต้อง

ด�าเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินอุดหนุนต่อการก่อการร้าย

ICP 23: การก�ากับดูแลธุรกิจแบบรวมกลุ่ม (Group-wide Supervision)

หน่วยงานทีก่�ากบัดแูลธรุกจิประกันภยัแบบรวมกลุม่ จะต้องให้ความร่วมมอืและประสานงานร่วมกบัหน่วยงานก�ากบั

ดูแลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบุกลุ่มธุรกิจประกันภัยและก�าหนดขอบเขตการก�ากับดูแลกลุ่มธุรกิจ

ICP 24: การดูแลเสถียรภาพระดับมหภาคและการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย (Macroprudential Surveillance 

and Insurance Supervision)

หน่วยงานที่ก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยต้องระบุ ประเมิน และวิเคราะห์ตลาดและการพัฒนาทางการเงิน รวมถึง

ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทประกันภัยและตลาดประกันภัย และใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการก�ากับ 

ดูแลบริษัทประกันภัยแต่ละราย รวมท้ังน�าข้อมูลจากหน่วยงานอื่นมาใช้ประโยชน์ในการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัยได้

อย่างเหมาะสม

ICP 25: ความร่วมมือและการประสานงานด้านการก�ากับดูแล (Supervisory Cooperation and Coordination)

หน่วยงานทีก่�ากบัดแูลต้องร่วมมอืและประสานงานกบัหน่วยงานก�ากบัดแูลและหน่วยงานทีม่อี�านาจอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง

ภายใต้ข้อก�าหนดของการรักษาความลับ

ICP 26: ความร่วมมือข้ามพรมแดนและการประสานงานด้านการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต (Cross-border 

Cooperation and Coordination on Crisis Management)  

หน่วยงานทีก่�ากบัดแูลธรุกจิประกนัภยัจะต้องร่วมมอืและประสานงานกบัหน่วยงานทีก่�ากบัดแูลอืน่ทีเ่กีย่วข้องและ

หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้ภาวะวกิฤตข้ามพรมแดนทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัประกนัภยัสามารถบรหิารจดัการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม

- จดัท�าโดยฝ่ายเศรษฐกจิระหว่างประเทศ ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภัย

- Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology, update November 

2015 (2558)

- Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology, 1 October 2011 

(2554)

- Insurance Core Principles and Methodology, October 2003 (2546)

- International Association of Insurance Supervisors (IAIS) “About the IAIS” สืบค้นจาก http://iaisweb.org



I-SERFF

มำท�ำควำม

รู้จักกับ

กันเถอะ

ระบบ



ครบรอบ 9 ปี ส�านักงาน คปภ. 147

ในยุคน้ีคงจะไม ่สามารถที่จะปฏิเสธได ้ เลยว ่า

เทคโนโลยีไม่มีความจ�าเป็นส�าหรับการด�าเนินชีวิตของ

มนุษย์ เพราะทุกคนล้วนใช้เทคโนโลยีเพื่ออ�านวยความ

สะดวกในชวีติในทกุๆ ด้าน ตัง้แต่การตืน่นอนจนถงึการเข้า

นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองที่ชีวิตประจ�า

วันมีแต่ความเร่งรีบต้องแข่งขันกับเวลา การน�าเทคโนโลยี

เข้ามาช่วยจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง เพราะเทคโนโลยีสมัย

ใหม่นอกจากจะช่วยอ�านวยความสะดวกในการท�างาน 

แล้วยังช่วยลดระยะเวลาท�ากิจกรรมต่างๆ ให้สั้นลง เช่น 

หากมรีะบบงานทีช่่วยอ�านวยความสะดวกในการปฏบิตังิาน 

กจ็ะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการท�างานให้ถกูต้อง สะดวกรวดเรว็มากขึน้บรหิารจดัการงานได้อย่างมรีะบบ อกีทัง้ยงัช่วย 

ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้

ย้อนไปเมือ่ปี 2553พนกังานของส�านกังาน คปภ. ใน

สายก�ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้มีโอกาสเดินทางไปเข้า

ร่วมฝึกอบรมกบัหน่วยงานก�ากบัดแูลธรุกจิประกนัภัยของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา(National Association of Insur-

ance Commissioners :NAIC) ในโครงการ NAICInter-

nationalFellowshipProgram พบว่ามีระบบงานหนึ่ง

ของ NAIC ทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการขอรบัความเหน็ชอบ

อัตราเบี้ยประกันภัยและแบบและข้อความซึ่งมีความ 

น่าสนใจเป็นอย่างมาก และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตังิาน

ของผู้ก�ากับดูแลเป็นอย่างย่ิง ซ่ึงในปัจจุบันส�านักงาน คปภ. ได้พัฒนาโปรแกรมในลักษณะดังกล่าวและน�ามาประยุกต์ 

ใช้กับงานด้านก�ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัยของส�านักงาน คปภ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ระบบ I-SERFF คืออะไร 

I-SERFF คอื Internet Service for System for Electronic Rate and Form Filingเป็นระบบยืน่ขอรบัความเหน็ 

ชอบอตัราเบีย้ประกนัภยั และแบบและข้อความของกรมธรรม์ประกนัภยั โดยบรษิทัจะต้องน�าส่งข้อมลูทัง้หมดในรปูแบบ

ไฟล์เอกสารผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนกิส์ของส�านกังาน คปภ.ซึง่บรษิทัสามารถพมิพ์ใบน�าฝากเงนิค่าธรรมเนยีม (Pay in slip) 

จากระบบ และน�าไปช�าระค่าธรรมเนยีมผ่านธนาคารรวมถงึการให้ความเหน็ชอบ การค้นหาประกาศ หรอืหลกัเกณฑ์ต่างๆ 

ผ่านระบบเช่นกันเม่ือนายทะเบียนให้ความเห็นชอบแล้ว ไฟล์เอกสารทั้งหมดจะถูกเก็บบันทึกอยู่ในระบบซึ่งต่างจาก 

ในอดตีทีส่�านกังาน คปภ. ต้องเกบ็เอกสารดงักล่าวทัง้หมดในรปูแบบกระดาษรวมทัง้ต้องสแกนเกบ็เข้าระบบคอมพวิเตอร์

ด้วย

ระบบI-SERFFกันเถอะ
มำท�ำควำมรู้จักกับ

อธิกา ไกรอมร และ รุ่งนภา หอมปาน

สายก�ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
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ระบบ I-SERFF ตอบโจทย์ที่หลากหลายทั้งจากบริษัทและส�านักงานคปภ.

ระบบ I-SERFF เป็นระบบทีไ่ม่เพยีงเปล่ียนการท�างานระหว่างบรษิทัประกนัภยักบัส�านกังานคปภ. จากระบบกระดาษ 

(Paper basedprocess) ไปเป็นส�านักงานไร้เอกสาร (Paperlessoffice) โดยเอกสารที่ยื่นผ่านระบบได้ถูกเก็บไว้อย่าง

ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการค้นหาในอนาคต แต่ยังเพิ่มกระบวนการติดตามงาน (Tracking) ผ่านระบบ ซึ่งเจ้า

หน้าทีข่องทัง้ 2 ฝ่ายสามารถตดิตามและตรวจสอบสถานะของงานได้ตลอดเวลา รวมทัง้ยงัออกแบบรปูแบบการเกบ็ข้อมลู

ไว้รองรับการเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย (Insurance Bureau System–IBS) ในอนาคตด้วย

จุดเด่นของระบบ I-SERFF

I-SERFF

ติดตามงานและ
ติดต่อเจ้าหน้าที่

ผ่านระบบ

จัดเก็บข้อมูล
ในระบบ

ช�าระค่า
ธรรมเนียมโดยใช้ 

pay-in slip

ยื่นขอความเห็น
ชอบ/รับส่งข้อมูล
ทาง electronic

แจ้งเตือนผ่าน 
email

ค้นหาประกาศ/
หลักเกณฑ์

ดูบันทึกประวัติการ
ให้ความเห็นชอบ

เชื่อมโยงกับ IBS

สร้างช่องทางและอ�านวยความสะดวกให้แก่บริษัทในการยื่นขอรับ
ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์

เพิ่มประสิทธิภาพการท�างานขององค์กร ให้มีความสะดวกรวดเร็วใน
การท�างาน และท�าให้การจัดเก็บข้อมูลและเอกสารมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
สามารถออกรายงานและบทสรุปเชิงสถิติ เพื่อประโยชน์ในการ
วางแผนด้านนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย

พัฒนากระบวนการรับส่งข้อมูลออนไลน์ อย่างมีความมั่นคงปลอดภัย
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กระบวนการขอใช้ระบบงาน I-SERFF

1. การแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิยื่นขอรับความเห็นชอบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

• ให้บริษัทประกันชีวิต ท�าหนังสือแจ้งรายชื่อ ต�าแหน่ง/สังกัด เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมทั้งอีเมล์ของ 

เจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิใช้ระบบ ส่งมายังฝ่ายระบบข้อสนเทศ ส�านักงาน คปภ.

2. การขอรับสิทธิการยื่นขอรับความเห็นชอบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

• ขอให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีสิทธิยื่นขอรับความเห็นชอบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ท�าการสมัครสมาชิกผ่านระบบ 

I-SERFF ที ่https://onlineservice10.oic.or.th/iserffโดยระบชุือ่ นามสกลุ บรษิทัประกนัชวีติ อเีมล์และเบอร์โทรศัพท์

ที่ติดต่อได้ ตามที่ระบบ I-SERFF ก�าหนดไว้ เพื่อรับสิทธิการเข้าใช้ระบบ

• ฝ่ายระบบข้อสนเทศ ส�านักงาน คปภ. จะอนุมัติสิทธิการเข้าใช้ระบบให้แก่ผู้ที่มีรายชื่อในหนังสือแจ้งภายใน 2 วัน 

หลังจากได้รับหนังสือจากบริษัทประกันชีวิตเรียบร้อยแล้ว

3. การใช้ลายมืออิเล็กทรอนิกส์

• ให้บริษัทประกันชีวิต export ใบรับรองดิจิตัล(Digital Certificate) ประเภท CD-ROM ที่ท�าการติดตั้งบน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทซึ่งออกโดยบริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)

• บริษัทสามารถลงทะเบียนไฟล์ใบรับรองดิจิตัล (นามสกุล .cer)ที่ได้รับจากบริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) ในระบบ 

I-SERFF เพื่อใช้ส�าหรับการส่งข้อมูลของบริษัทประกันชีวิต

• ฝ่ายระบบข้อสนเทศจะตรวจสอบใบรับรองดิจิตัล(Digital Certificate) ของบริษัทประกันชีวิต และอนุมัติการใช้

งานภายใน 2 วัน นับจากวันลงทะเบียนในระบบ I-SERFF
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การเข้าใช้งานระบบ

บทสรุป

ส�านักงานคปภ.ได้พัฒนาช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตด้วย 

ระบบ I-SERFF ซึ่งมีความมั่นคงและปลอดภัย อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการก�ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย รวมทั้ง 

ลดอุปสรรคและความล่าช้าในการให้ความเห็นชอบ โดยเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันให้แก่บริษัท

ประกันภัยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคต

บริษัท

บริษัท คปภ.

Login หน้าจอบริษัท

Login หน้าจอ คปภ.
คปภ.

Login Loginส่งแบบ
ค�าขอ

เสนอนาย
ทะเบียน
อนุมัติ

ยื่นขอรับความ
เห็นชอบ + 
ช�าระค่า

ธรรมเนียม

ผู้บังคับบัญชา
มอบหมายงาน

เจ้าหน้าที่พิจารณา
ความถูกต้องและ

เหมาะสม

บริษัท

•  Login ลงชื่อเข้าใช้ระบบงาน

• ยื่นขอรับความเห็นชอบอัตราเบ้ียประกันภัย   

   และ/หรือแบบ และข้อความ (แนบเป็นไฟล์ 

   เข้าระบบ)

• พิมพ์ใบ pay-in จากระบบ และช�าระค่า   

   ธรรมเนียมผ่านธนาคาร

•  ส่งแบบค�าขอให้ส�านักงาน คปภ. พิจารณา

คปภ.

• Login ลงชื่อเข้าใช้ระบบงาน

• ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่

• เจ้าหน้าที่พิจารณาแบบค�าขอ

• เสนอนายทะเบียนอนุมัติให้ความเห็นชอบ

• ระบบมกีารแจ้งไปยงัอเีมล์บรษิทัว่าแบบค�าขอ

ได้รับความเห็นชอบแล้ว



ประกันภัย

ควำมเสี่ยง
ด้ำนสภำพคล่อง

ในธุรกิจ
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นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน 

หรือท่ีเรียกว่า Hamburger crisis  ความเสี่ยงทางด้าน

สภาพคล่องถูกหยิบยกข้ึนมาเป็นประเด็นที่น่าจับตามอง  

โดยเฉพาะธุรกิจธนาคารความเสี่ยงด้านนี้มีความส�าคัญ

มาก ในขณะที่ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องก็เริ่มมีบทบาท

ส�าคัญในธุรกิจประกันภัยมากขึ้น แม้จะเป็นที่รับรู้กันโดย

ทั่วไปว่า โอกาสที่บริษัทประกันภัยจะประสบปัญหาด้าน

สภาพคล่องนั้นมีน้อย  และประเด็นปัญหานี้ยากที่จะเกิด

ขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชย์ 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ อะไร

Financial Services Authority 1(FSA) ได้ให้นิยาม

ถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่องว่า เป็นความเสี่ยงที่บริษัท

ไม่สามารถมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อ

จ่ายภาระผูกพันตามก�าหนดที่ได้วางไว้ หรือสามารถหา

แหล่งเงินได้ แต่ได้ด้วยต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้น  

ตามปกติบริษัทจะเผชิญกับความเส่ียงด้านสภาพ

คล่องได้แม้จะมีจ�านวนสินทรัพย์มากกว่าหนี้สิน เมื่อถือ

ครองสนิทรพัย์ทีม่สีภาพคล่องต�า่ สามารถเปล่ียนสินทรพัย์

ดงักล่าวเป็นเงนิสดได้ยาก ซ่ึงเป็นภาวะทีส่นิทรพัย์ดงักล่าว

จะถูกขายในราคาต�่าเพื่อให้ได้เงินสดเข้ามาในบริษัท หรือ

บริษัทอาจจะต้องไปท�าการกู้ยืมเงิน  ซึ่งจะมีดอกเบี้ย ซึ่ง

อาจจะสูงกว่าปกติ เป็นผลท�าให้เกิดต้นทุนส่วนเพิ่มขึ้น

เมื่อเปรียบเทียบธุรกิจธนาคารกับธุรกิจประกันภัย

หากเปรียบเทียบระหว่างธุรกิจธนาคารและธุรกิจ

ประกันภยัแล้ว ธนาคารในฐานะทีเ่ป็นตวักลางทางการเงนิ

ในการระดมเงนิจากประชาชน  ซึง่ส่วนใหญ่แล้วใช้เงินฝาก

ระยะสั้นเพื่อมาปล่อยกู้ในระยะยาว เช่น การให้สินเชื่อที่

อยูอ่าศยั  ความเสีย่งด้านสภาพคล่องทีจ่ะเกดิขึน้ เกดิจาก

ผู้ฝากเงิน หรือเจ้าหน้ีของธนาคารถอนเงินออกในระยะ

เวลาที่ไม่แน่นอน โดยเฉพาะในกรณีที่ถอนเงินออกก่อน

ระยะเวลาที่ธนาคารคาดการณ์ไว้   

นอกจากนีธ้นาคารยงัมคีวามเส่ียงจากการทีธ่นาคาร

มีปัญหาแบบลูกโซ่สืบเนื่องกัน (Contagion) ซึ่งไม่พบ

ความเสี่ยงนี้ในธุรกิจประกันภัย  ตัวอย่างเหตุการณ์ใน  

ค.ศ. 2008  ผู้ฝากเงนิจะแห่กนัไปถอนเงนิเมือ่ได้ยนิข่าวว่า

ธนาคารมีปัญหา เพราะผู้ฝากเงินส่วนใหญ่ขาดความ

สามารถในการประเมินฐานะความมั่นคงของแต่ละ

ธนาคาร ดงันัน้เมือ่มหีนึง่ธนาคารทีล้่มกจ็ะกระทบต่อความ

มั่นใจในภาพรวมของระบบธนาคาร     

ในทางตรงกันข้าม บริษัทประกันภัยซึ่งเป็นตัวกลาง

ในการโอนถ่ายความเส่ียง โดยรับความเส่ียงจากผู้ถือ

กรมธรรม์มาไว้ทีบ่รษิทัประกนัภัยเพือ่แลกกบัเบีย้ประกนัภยั 

โดยบรษิทัประกนัภยัมแีหล่งเงนิจากการรบัเบีย้ประกนัภยั

ทีจ่่ายล่วงหน้า และมกีระแสเงนิสดจ่ายหลักจากค่าชดเชย

ความเสียหายเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ระบุไว้ตามกรมธรรม์  

รวมถึงการที่บริษัทประกันภัยไม่ค่อยมีธุรกรรมท่ีมี

การใช้ตวัคณูความเสีย่ง (leverage) เพือ่เพิม่ผลตอบแทน  

ท�าให้บรษิทัประกนัภยัมคีวามเสยีหายจากความเสีย่งด้าน

สภาพคล่องได้น้อย แม้ในระหว่างที่ตลาดการเงินประสบ

ปัญหา (Financial market collapse)  อย่างไรก็ตามใน

(Liquidity risk in insurance business)

ควำมเสี่ยง
ประกันภัยในธุรกิจ

ด้ำนสภำพคล่อง

ดนยรัตน์ แสงสว่าง

ฝ่ายพัฒนาตัวแบบเงินกองทุน ส�านักงาน คปภ.

1เป็นหน่วยงานก�ากบัทางการเงนิของสหราชอาณาจกัร ระหว่างปี ค.ศ.2001 – 2013 หลงัจากนัน้ได้แยกเป็นสองหน่วยงาน ได้แก่  the Financial Conduct Authority 

 (FCA) ซึ่งเน้นในด้านคุ้มครองผู้บริโภค และ the Prudential Regulation Authority of the Bank of England (PRA) ซึ่งเน้นด้านความมั่นคงของสถาบันการเงิน
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บางบริษัทประกันภัยจะมีความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มเติม 

โดยเกิดขึ้นจากความเสียหายสืบเน่ืองจากระบบธนาคาร

และเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อฐานะการเงินของ

บริษัทในงบดุล (Balance sheet) เช่น บริษัท AIG

ความเสีย่งด้านสภาพคล่องกบัธรุกจิประกนัวนิาศภยั

โดยส่วนใหญ่ระยะเวลาการรับประกันของธุรกิจ

ประกันวินาศภัยเท่ากับหนึ่งปี  และงบการเงินของบริษัท

ประกันวินาศภัยจะมีการลงทุนส่วนใหญ่ในสินทรัพย์ที่มี

สภาพคล่อง เช่น พนัธบตัรรฐับาลระยะสัน้  แต่ต้นเหตหุลกั

ของความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในธุรกิจประกันวินาศภัย

เกิดจากกรณีมหัตภัย (Catastrophe)  กล่าวคือ เมื่อเกิด

ความเสียหายจ�านวนมากในคราวเดียว และ/หรือมีค่า

สินไหมทดแทนที่มีมูลค่าสูงมากเกิดขึ้น บริษัทอาจจะมิได้

เตรียมเงินสดไว้ในจ�านวนที่มากพอ ต่อค่าสินไหมทดแทน

ที่เกิดข้ึน ซ่ึงสถานการณ์น้ีบริษัทสามารถรับมือได้โดย

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เช่น มีการท�าประกันภัย

ต่อ หรือการท�า Alternative risk transfer (ART)

อย่างไรก็ตามการเกิดเหตุการณ์มหันตภัยไม่ได้เกิด

ขึ้นบ่อยนัก และบริษัทประกันวินาศภัยค่อนข้างให้ความ

ส�าคัญกับเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว  โดยบริษัทส่วนใหญ่มอง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นความเส่ียงที่สืบเน่ืองจาก

การเกิดมหันตภัย  และเป็นส่วนหนึ่งของความเส่ียงด้าน

การประกันภัย  ด้านการลงทุน และด้านเครดิตในหลาย

กรณ ีเงนิค่าสนิไหมทดแทนจะไม่ต้องจ่ายเตม็จ�านวนทนัที

ภายหลังเกิดเหตุการณ์  มหันตภัย แต่จะทยอยจ่ายเมื่อมี

การประเมนิความเสยีหายแล้วเสรจ็ ซึง่จะเป็นการช่วยเพิม่

ระยะเวลาระหว่างการขายสนิทรพัย์ เพือ่เปลีย่นเป็นเงนิสด  

และหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาสภาพคล่องในระยะสั้น 

ในบางประเภทการรบัประกนัภยัมโีอกาสในการเกดิ

ค่าสนิไหมทดแทนสงูกว่าที ่คาดการณ์ไว้ รวมถงึอาจสูงกว่า

การรบัประกนัภยัประเภทอืน่ ตวัอย่างเช่น การประกนัภัย

ความรับผิดต ่อสาธารณะท่ีให้ความคุ ้มครองบุคคล

ภายนอก (Liability insurance) จากการเกดิสงคราม หรอื

การก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในอเมริกา ที่มีค่าสินไหมทดแทน

มูลค่าสูงและเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่รวดเร็ว 

นอกจากน้ีขอบเขตในการลงทุนของบริษัทประกัน

วินาศค่อนข้างจ�ากัด  ประเภทของสินทรัพย์ที่สามารถ

ลงทนุได้มจี�านวนไม่มากนกั ทัง้นีเ้ป็นผลจากข้อก�าหนดของ

หน่วยงานก�ากบัในแต่ละประเทศ และมาตรฐานในการจดั

อนัดบัความน่าเชือ่ถอืของบรษิทัจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื 

(Rating agency)  โดยบริษัทประกันภัยที่จะได้อันดับ

อย่างไรนั้น ส่วนหนึ่ง  ก็ขึ้นกับการลงทุนในสินทรัพย์ของ

บริษัท

ตัวอย ่างเหตุการณ์ที่ เกี่ยวข ้องกับความเสี่ยง 

ด้านสภาพคล่องของธุรกิจประกันวินาศภัย

มหันตภัยขนาดใหญ่ในช่วงทศวรรษ 1990 ซึ่งได ้

ก่อให้เกิดความเสียหายที่มีมูลค่ามหาศาล  ประกอบกับ

การเพิ่มของความเสียหายส่วนเกินอย่างมากในตลาด

ลอนดอน ( London Market Excess of loss)  ท�าให้

หลายบริษัทประกันภัยต้องจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้ 

ผู้เอาประกันภัยก่อน  ขณะที่ยังไม่ได้รับเงินจากสัญญา

ประกันภัยต่อ เพราะบริษัทประกันภัยต่ออาจจะมี

กระบวนการพิจารณาจ่ายที่ล่าช้า ท�าให้บริษัทประกันภัย

ต้องหาเงนิมาจ่ายค่าสนิไหมทดแทนจากการกูเ้งนิระยะสัน้ 

ทั้งจากธนาคารพาณิชย์ และโบรกเกอร์

ปัญหานี้ได้ทวีความรุนแรงและถึงจุดวิกฤตเมื่อมี

บริษัทประกันภัยหนึ่งบริษัทล้มละลาย  ไม่สามารถจ่าย 

ค่าสนิไหมทดแทนได้ ท�าให้การให้เครดติในธรุกจิหยดุชะงัก  

และเป็นผลกระทบต่อเนื่องเกี่ยวกับปัญหาสภาพคล่องใน

หลายๆบริษัท

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องกับธุรกิจประกันชีวิต

สถานการณ์ที่บริษัทประกันชีวิตจะเผชิญกับความ

เส่ียงด้านสภาพคล่องได้มากที่สุด คือการที่มีการเวนคืน

กรมธรรม์ประกันชีวิตในคราวเดียวกันจ�านวนมาก (mass 

surrender) ซึ่งเกิดขึ้นจากการสูญเสียความมั่นใจใน 

ความม่ันคงของบริษัท ตัวอย่างที่ เกิดขึ้นในสหราช

อาณาจักร ได้แก่  บริษัท Equitable Life ได้รับผล 

กระทบหลังจากได้รับค�าพิพากษาของบริษัทในเชิงลบ

ประเภทของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตก็ให ้ผลต่อ 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่องต่างกนัออกไป  ผลิตภัณฑ์ทีง่่าย

ต่อการเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยก็ให้ความเส่ียงสูงกว่า

ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น  เพราะเป็นการยากที่บริษัทจะ

ควบคุมจ�านวนเงินที่จ่ายค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย

นอกจากนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจได้รับความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่องจากการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ ฟิวเจอร์ 
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และตราสารอนุพันธ์ประเภทอื่น  โดยเฉพาะการ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นการลงทุนที่มีมูลค่าสูง จะ

ท�าให้มีกระแสเงินสดออกจ�านวนมากและส่งผลให้เกิด 

การขาดสภาพคล่องในระยะสั้น

รวมถึงข้อก�าหนดในสัญญาประกันชีวิตบางประเภท 

ก็มีส่วนให้บริษัทเผชิญกับปัญหาสภาพคล่องได้ โดย 

เฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยที่มีลักษณะให้ทางเลือกกับ 

ผูเ้อาประกนั(option) เช่น ในอเมรกิามปีระกนัชวีติทีเ่สนอ

การกูย้มื และก�าหนดอตัราดอกเบีย้ไว้ตัง้แต่ต้น  เมือ่อตัรา

ดอกเบีย้ในตลาดเปลีย่นแปลง บรษิทัประกนัชวีติอาจจะมี

ปัญหาเรื่องสภาพคล่อง  เน่ืองจากการมีผู้เอาประกันภัย

แห่กันมาขอกู้เงิน

การประกนัภยัต่อกอ็าจเป็นปัจจยัหนึง่ทีท่�าให้บรษิทั

ประกันชีวิตประสบปัญหาสภาพคล่อง เช่น การจ่ายเงิน

ล่าช้าของบริษัทประกันภัยต่อ  การล้มละลายของบริษัท

ประกันภัยต่อ

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเส่ียงด้าน

สภาพคล่องของธุรกิจประกันชีวิต

ในช่วงทศวรรษ 1970 มบีรษิทัประกนัชวีติหลายแห่ง

ประสบปัญหาด้านสภาพคล่อง  ซึ่งมีตัวอย่างดังต่อไปนี้

• บริษัทประกันชีวิตท่ีผลการด�าเนินงานดีแห่งหนึ่ง  

มีการจ่ายค่าบ�าเหน็จ (commission) ส�าหรับลูกค้าใหม่

ในจ�านวนท่ีสูงมาก  แต่การท�าเช่นน้ีท�าให้บริษัทประสบ

ปัญหาเมือ่ในปีนัน้มลีกูค้าใหม่จ�านวนมาก บรษิทักต้็องจ่าย

เงินค่าบ�าเหน็จมาก จนท�าให้ไม่มีเงินเพียงพอในการจ่าย

ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น

• บริษัทมีผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุน ซึ่ง

เป็นการลงทุนสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของบริษัท 

(Perfect matched) และเมือ่ครบก�าหนด บรษิทัคาดหวงั

ว่าจะมีการน�าเงินส่วนน้ีไปลงทุนต่อ แต่ตราสารดังกล่าว 

ไม่สามารถช�าระเงินได้ (Default)

• บริษัทประกันประสบปัญหาการฉ้อโกง (Fraud) 

โดยเงินต ้นจากการลงทุนไม ่ได ้รับคืน ท�าให ้บริษัท 

ขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง  

หน่วยงานก�ากับดูแลออกกฎระเบียบที่ช่วยส่งเสริม

การจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในธุรกิจประกันภัย

ในปี ค.ศ. 2004 Financial Services Authority 

(FSA) ได้ออกกรอบมาตรฐานเรื่องความเพียงพอของเงิน

กองทุน (Capital Adequacy Standards) ซึ่งเป็นการน�า

เสนอเรื่องการด�ารงเงินทุนตามระดับความเสี่ยงส�าหรับ 

ทั้งบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย แม้ว่า

ความเส่ียงด้านสภาพคล่องจะถกูกล่าวถงึว่าเป็นความเสีย่ง

ที่ส�าคัญตัวหนึ่ง  แต่บริษัทประกันภัยก็ไม่จ�าเป็นต้องด�ารง

เงินกองทุนเพื่อความเสี่ยงดังกล่าว  แต่ให้บริษัทสามารถ

แสดงให้เห็นว่ามีการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ที่เหมาะสม พร้อมทั้งระบุถึงการจัดการในการลดความ

เสี่ยงด้านสภาพคล่องด้วย

ในช่วงที่เกิดวิกฤติทางการเงินในปี ค.ศ. 2008 The 

European Insurance and Occupational Pensions 

Authority: EIOPA2  หน่วยงานที่ดูแลเรื่อง Solvency II  

ซึ่งเป็นมาตรฐานการก�ากับธุรกิจประกันภัยของยุโรป ได้

มุ่งประเด็นที่จะให้ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเข้าไปรวม

อยูใ่นเสาต้นที ่1 (pillar1) เพือ่เพิม่เงนิกองทนุส�าหรบัความ

เสี่ยงนี้ในรายงานแบบมาตรฐาน (Standard Formula)  

2the European Insurance and Occupational Pensions Authority: EIOPA  เป็นหน่วยงานอิสระที่ตั้งขึ้นจากสภาของสหภาพยุโรป มีหน้าที่ส่งเสริมความมั่นคง

ของระบบสถาบันการเงิน สร้างความโปร่งใสในตลาดและผลิตภัณฑ์ รวมถึงคุ้มครองผู้บริโภค
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แต่ภายหลังจากวิกฤตทางการเงินผ่านพ้นไป EIOPA ได้เน้นการจัดการความเสี่ยงนี้  โดยก�าหนดให้บริษัทประกันภัย 

มีระบบควบคุมและการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ความเสี่ยงที่รวมอยู่ในเงินกองทุนที่ต้องด�ารง (solvency capital requirement : SCR)

ตามแบบมาตรฐาน(Standard Formula) 

ส�าหรับมาตรฐาน Solvency II ฉบับที่จะมีการใช้จริงในปี ค.ศ. 2016 ไม่ได้น�าความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมาไว้ 

ในเสาต้นที่ 1 ซึ่งเป็นการกล่าวถึงการด�ารงเงินกองทุนในเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยมีการจะระบุวิธีการค�านวณ

จ�านวนเงินกองทุนที่ต้องด�ารงตามระดับความเสี่ยงที่วัดได้  แต่ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องจะรวมอยู่ในการบริหารความ

เสี่ยงของบริษัทเองที่เรียกว่า (Own Risk and Solvency Assessment :ORSA) ซึ่งเป็นเสาต้นที่ 2 ตามกรอบของ  

Solvency II ท่ีจะเป็นการเน้นในเรื่องเชิงคุณภาพ (Qualitative) ตามแผนภาพด้านล่าง ทั้งนี้ เนื่องจากความซับซ้อน 

ในการค�านวณหาความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

SCR

Adj BSCR

Non-life Intang

Op

Market

Interest
rate

SLT
Health

Non-SLT
Health

Equity Mortallty

Mortallty

Premium
Reserve

Premium
Reserve

Property Longevity

Longevity

Lapse

Spread Disability
Morbidity

Disability
Morbidity

Currency Lapse

Lapse

Lapse

Con-
centration Expenses

Expenses

Revision

Revision

Cat

Cat

Cat

Health Default Life

ที่มา EIOPA-14-322 “The underlying assumptions in the standard formula for the Solvency Capital Requirement calculation”
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The 3 pillar approach

ท้ังน้ี การใช้ตัวแบบ asset-liability เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องท้ังทาง

ประกันชีวิต และประกันวินาศภัย เนื่องจากหลักการค�านึงถึงกระแสเงินสดของสินทรัพย์และหนี้สินในงบดุล ให้มีกระแส

เงินเข้าออกที่สอดคล้องกัน 

ในทางปฏิบัติมี 3 แนวทางที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้

1. ให้บริษัทมีสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องจ�านวนมากพอสมควร ที่จะสามารถน�ามาใช้เมื่อเกิดปัญหาสภาพคล่องได้

2. ให้บริษัทพยายามจับคู่กระแสเงินสดของสินทรัพย์และหนี้สิน

3. บริษัทใช้วิธีผสมของวิธีที่ 1 และ 2

โดยปกตบิรษิทัประกนัชวีติจะเลอืกใช้วธิทีี ่2 ในการบรหิารจดัการความเสีย่งด้านสภาพคล่อง แต่เป็นการยากส�าหรบั

บริษัทประกันวินาศภัยซึ่งมีความซับซ้อนในการประมาณการกระแสเงินสดมากกว่า

ส�าหรับบริษัทที่ขายผลิตภัณฑ์การประกันภัยส่วนบุคคล (personal line) จะสามารถประมาณการเงินสด ได้ค่อน

ข้างแม่นย�ากว่าบริษัทที่ขายผลิตภัณฑ์การประกันภัยเชิงพาณิชย์ (commercial line) โดยเฉพาะในเหตุการณ์มหันตภัย 

การขายผลติภณัฑ์ประกนัภยัเชงิพาณชิย์จะมคีวามเสีย่งทางด้านสภาพคล่องสงูกว่าอย่างเหน็ได้ชดั ยิง่ไปกว่านัน้ส่วนใหญ่

ค่าสินไหมทดแทนที่มีมูลค่าสูงมักจะมีการจัดโปรแกรมการประกันต่อ  ซึ่งจะเป็นความเสี่ยงด้านเครดิตสืบเนื่องต่อไป

หน่วยงานก�ากับดูแลในธุรกิจประกัน ไม่ได้มีการก�าหนดวิธีการวัดความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่องอย่างเป็นรูปธรรม  

ส่วนใหญ่เน้นการตรวจสอบระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย  ซึ่งจะต่างจากการก�ากับธุรกิจธนาคารที่มี

การระบุเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบอย่างชัดเจน  ดังที่มีการออก The liability coverage ratio and liquidity risk 

monitoring tools  ท้ังน้ี ในประเทศที่ธุรกิจธนาคารและธุรกิจประกันภัยรวมอยู่ภายใต้หน่วยงานก�ากับดูแลเดียวกัน  

หน่วยงานก�ากับดูแลก็จะใช้หลักการที่ใกล้เคียงกันในก�ากับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัทประกันภัย  แต่จะ

ไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนเหมือนธุรกิจธนาคาร ภายใต้กรอบ Basel III

นอกจากนี้ การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress test) ก็เป็นเครื่องมือส�าคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  

โดยเป็นการจ�าลองสถานการณ์เพื่อเตรียมพร้อมรองรับปัญหาด้านสภาพคล่อง

Solvency II

Pillar 1 Pillar 2 Pillar 3

Quantitative
requirements
Technical provisions

Investment rules and ALM

Capitsl rules

Supervisor
review

Supervisory intervention

Intemal controls and
sound management

Disclosure
requirements
Discloeure

Frequent

Forward-looking

Relevant

Financial resource
requirements for
solvency purposes

Additional capital evaluation
based on internal
assessment of risks and
contrls, subject to
supervisory review

Requirements to disclose
information relating to risk
and capital levels, designed
to help exert discipline of
market infuence

Source: Pricewaterhousecoopers
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การพิจารณาความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

จากท่ีกล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่าสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (rating agency) เช่น Standard and Poor’s , 

Moody’s, and AM.Best มีส่วนช่วยทางอ้อมให้บริษัทประกันภัยดูแลความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ผ่านการจัดอันดับ 

ความน่าเชื่อถือ  โดยหากบริษัทประกันภัยต้องการให้บริษัทตัวเองได้รับการจัดอันดับที่ดี  จะต้อง ด�าเนินกิจการ และ/

หรือ มีธุรกรรมที่มีความเสี่ยงเหมาะสม  และมีการบริหารความเสี่ยงที่ดี ที่มีประสิทธิภาพ

ในท่ีน้ีจะขอยกตัวอย่างเกณฑ์การพิจารณาความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัทประกันภัย จากสถาบันจัดอันดับ

ความน่าเชื่อถือ Standard and Poor’s (S&P)ที่พิจารณาความเสี่ยงสภาพคล่องของบริษัททั้งภาวะปกติ  ภาวะวิกฤต 

และมุมมองของการคงอยู่ของกิจการ (going concern)โดยปัจจัยที่ S&P ใช้ในการพิจารณาเรื่องสภาพคล่องประกอบ 

ไปด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่

1. ความครอบคลุมกับภาระผูกพันของบริษัทในช่วงวิกฤตศรัทธา กล่าวคือ มีการพิจารณาว่าบริษัทมีความเสี่ยงที ่

จะถูกเรียกเงินคืนในสถานการณ์วิกฤตศรัทธา ทั้งที่เกิดกับตัวบริษัทเองหรือเกิดขึ้นกับบริษัทอื่นในธุรกิจประกันภัย

2. ความน่าจะเป็นที่บริษัทจะต้องวางหลักประกันเพิ่ม  ไม่ว่าจะสืบเนื่องการถูกลดอันดับ  หรือ เหตุการณ์อ่ืนๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์สภาพคล่อง   

3. ข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้องกับภาระผูกพันของบริษัท กล่าวคือ ความเสี่ยงที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก�าหนด 

ทีม่รีะบไุว้ในภาระผกูพนั ทัง้นี ้รวมถงึภาระผูกพนัจากการประกนัภัยต่อด้วย เพราะส่ิงนีจ้ะเป็นสาเหตใุห้เจ้าหนีย้กเลกิการ

ให้สินเชื่อได้  และน�ามาสู่เหตุการณ์ที่กระแสเงินสดเข้าจะหายไป

4. อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัท  เป็นการพิจารณาว่าบริษัทประกันภัยจะสามารถเปลี่ยนสินทรัพย์ไปเป็น 

เงินสดดีแค่ไหน  โดยก�าหนดช่วงเวลาการพิจารณาเท่ากับ 1 ปี  ซึ่งหลักการของอัตราส่วนคือ บริษัทมีสินทรัพย์สภาพ

คล่องเป็นกี่เท่าของภาระผูกพันระยะสั้น  

 S&P จะสรุปการประเมินสภาพคล่อง  โดยแบ่งระดับในการประเมิน เป็น 5 ระดับ จาก 1 ถึง 5 โดยเลข 1 หมาย

ถงึบรษิทัมคีวามเข้มแขง็ด้านสภาพคล่องสงู และเลข 5 หมายถงึบรษิทัมคีวามเข้มแขง็ด้านสภาพคล่องต�า่  ดงัรายละเอยีด

ในตารางด้านล่าง

Liquidity Assessment
Assessment GuidanceScore

1

2

3

4

5

Exceptional

Strong

Adequate

Less than adequate

Weak

The liquidity ratio is assessed as positive and the three other subfactors are either positive or two
are and the third one is neutral*

Two subfactors are positive and two are neutral.*

All four subfactors are neutral or three are, and the fourth one is positive.*

One or two subfactors are negative.*

Three or all four subfactors are negative or any one subfactor poses a severe risk to the insurer’s
liquidity.
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บทสรุป

ความเสีย่งด้านสภาพคล่องในธรุกจิประกนัภัยได้รบัการยอมรบัเป็นหนึง่ในความเส่ียงทีม่คีวามส�าคัญ แต่การจะดแูล

ความเสี่ยงนี้ด้วยการใช้เงินกองทุนมารองรับนั้นเป็นเรื่องยาก  หน่วยงานก�ากับดูแลส่วนใหญ่จะก�าหนดให้บริษัทประกัน

ภัยใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงในการจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ซึ่งแนวทางการก�ากับเรื่องนี้ต้องอาศัย

ดุลยพินิจของหน่วยงานก�ากับดูแลในแต่ละที่  โดยการเข้าตรวจสอบเพื่อดูการก�าหนดจุดควบคุมความเส่ียงของแต่ละ

บริษัทประกันภัย
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กระบวนการระงบัข้อพพิาทด้วยวธิอีนญุาโตตลุาการ  ภายใต้การด�าเนนิงานของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นกระบวนการระงับข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์ที่เกิดจากหรือ 

เกี่ยวเน่ืองจากสัญญาประกันภัย ระหว่างประชาชนผู้เอาประกันภัย หรือผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาประกันภัย กับบริษัท

ประกนัภยั ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรม์ประกนัภยั ตามค�าสัง่  นายทะเบยีนที ่95/2541 ลงวนัที ่19 พฤศจกิายน 2541 

โดยก�าหนดให้กรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับทั้งการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัยก�าหนดเป็นเงื่อนไขกรมธรรม์ 

ประกันภัยว่า “การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้

กรมธรรม์ประกนัภยัฉบบันี ้ระหว่างผูม้สีทิธเิรยีกร้องตามกรมธรรม์ประกนัภยักบับรษิทั และหากผูม้สีทิธเิรยีกร้องประสงค์

และเห็นควรยุติข้อพิพาทน้ันโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ท�าการวินิจฉัยชี้ขาดโดย

อนญุาโตตลุาการตามข้อบงัคบักรมการประกนัภยัว่าด้วยอนญุาโตตลุาการ” ซึง่เป็นกระบวนการระงบัข้อพพิาททางเลอืก

วิธีหนึ่งที่มีความสะดวกรวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรมแก่คู่พิพาท โดยมีฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ 

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบในการด�าเนนิงาน โดย

มีสถานที่ท�าการอนุญาโตตุลาการ ส�านักงาน คปภ. ดังนี้

1. สถานที่ท�าการอนุญาโตตุลาการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร มีเขตอ�านาจครอบคลุม    ทั่วประเทศ

2. สถานที่ท�าการอนุญาโตตุลาการส�านักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) มีเขตอ�านาจครอบคลุมภาคเหนือ 18 จังหวัด

3. สถานที่ท�าการอนุญาโตตุลาการส�านักงาน คปภ. ภาค 12 (สงขลา) มีเขตอ�านาจครอบคลุมภาคใต้ 14 จังหวัด

กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ส�านักงาน คปภ.

 1. การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการประนอมข้อพิพาท (Mediation/Conciliation) 

 ส�านกังาน คปภ. ได้จดัให้มกีระบวนการไกล่เกลีย่หรอืประนอมข้อพพิาทก่อนตัง้อนญุาโตตลุาการขึน้ ซึง่ด�าเนนิการ

โดยผู้ประนอมข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประนอมข้อพิพาทของส�านักงาน คปภ. ภายใต้ระเบียบส�านักงาน คปภ. ว่า

ด้วยการประนอมข้อพิพาทในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2553 ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่มีการ

ยืน่ค�าเสนอให้ระงบัข้อพพิาทด้วยวธิอีนญุาโตตลุาการต่อส�านกังาน คปภ. และก่อนทีคู่พ่พิาทจะตกลงตัง้อนญุาโตตลุาการ

เพือ่ชีข้าดข้อพพิาท หากเลขาธกิารเหน็สมควรหรอืคูพ่พิาทฝ่ายใดฝ่ายหนึง่หรอืทัง้สองฝ่ายประสงค์จะให้ส�านกังาน คปภ. 

จดัให้มกีารตกลงหรอืประนปีระนอมยอมความ ให้พนกังานเจ้าหน้าทีด่�าเนนิกระบวนการประนอมข้อพพิาทเบือ้งต้นก่อน

การตั้งอนุญาโตตุลาการ ซึ่งปัจจุบันกระบวนการดังกล่าวสามารถท�าให้ข้อพิพาทยุติลงในเวลาอันรวดเร็ว และคู่พิพาทไม่

ต้องเสียค่าใช้จ่าย ประมาณร้อยละ 50 ของข้อพิพาท 

ส�ำนักงำน
กำรระงับข้อพิพำททำงเลือก

อนุญำโตตุลำกำร คปภ.
ด้วยวิธี

ฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ สายคดี ส�านักงาน คปภ.
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2. การระงบัข้อพพิาทด้วยวธิกีารอนญุาโตตลุาการ (Arbitration)  หากคู่พพิาทประสงค์จะตัง้อนญุาโตตลุาการชีข้าด

ข้อพิพาท คู่พิพาทสามารถตกลงกันตั้งอนุญาโตตุลาการตาม 

3. ปรบัปรงุทะเบยีนรายชือ่อนญุาโตตลุาการ ส�านกังาน คปภ. ให้เป็นปัจจบุนั ตามประกาศส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ทะเบียนอนุญาโตตุลาการ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและ 

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2559

 4. จัดท�าหนังสือทะเบียนอนุญาโตตุลาการ โดยมีรายละเอียดข้อมูลประวัติและความเช่ียวชาญตามสาขาต่างๆ  

ของอนุญาโตตุลาการ ส�านักงาน คปภ. เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นข้อมูลเลือกบุคคล  ท�าหน้าที่อนุญาโตตุลาการ

5. จดัท�าหนงัสอืบทคดัย่อค�าชีข้าดของอนญุาโตตลุาการ ส�านกังาน คปภ. ทัง้ในรปูแบบหนงัสอื และสือ่อเิลก็ทรอนกิส์

เผยแพร่ในเว็บไซด์ส�านักงาน คปภ. ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน บริษัทประกันภัย 

และใช้เป็นแนวปฏิบัติงานด้านการเจราไกล่เกลี่ยของพนักงานเจ้าหน้าที่ คปภ. ทั่วประเทศ 

 6. ด�าเนนิการจดัอบรม/สมัมนาแนวทางการดแูลสทิธปิระโยชน์ของประชาชนตามกฎหมาย และกระบวนการระงบั

ข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ แก่ประชาชน บริษัทประกันภัย สถาบันการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่ส�านักงาน 

คปภ. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนได้รู้ถึงสิทธิประโยชน์ของ

การประกันภัยจากมาตรการทางกฎหมาย ว่าด้วยการประกันภัย และกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านประกันภัย

ด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ส�านักงาน คปภ. ตั้งแต่ปี 2555 ต่อเนื่องถึงปี 2558

 7. ด�าเนินการจัดอบรม/สัมมนาเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ 

ส�านักงาน คปภ. ส�าหรับผู้ท�าหน้าที่เป็นผู้แทนคู่พิพาท ในปี 2555 และ 2558 ให้แก่ผู้แทนผู้เสนอข้อพิพาท (ประชาชน/

ผู้เอาประกันภัย) ผู้คัดค้าน (บริษัทประกันภัย) และสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ สภาทนายความ ส�านักงานทนายความ 

ทีรั่บเป็นผูแ้ทนทัง้ของฝ่ายผูเ้สนอข้อพพิาทและของฝ่ายผู้คดัค้าน เพือ่เสรมิสร้างความรู ้ ความเข้าใจ เกีย่วกบักระบวนงาน 

การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีประนอมข้อพิพาท และวิธีอนุญาโตตุลาการ ส�านักงาน คปภ.

 8. ด�าเนินการจัดปฐมนิเทศอนุญาโตตุลาการ ส�านักงาน คปภ. ที่ขึ้นทะเบียนใหม่ เพื่อรับทราบข้อมูลทั้งด้าน 

องค์กร วิชาการ แนวทางปฏิบัติ รวมตลอดทั้งเป็นการเตรียมตัวและน�าไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

อนุญาโตตุลาการ ส�านักงาน คปภ. ต่อไป 

 9. เปิดสถานที่ท�าการอนุญาโตตุลาการส�านักงาน คปภ. ภาค 12 (สงขลา) เพื่อให้มีที่ท�าการอนุญาโตตุลาการรอง 

รับการให้บริการแก่ประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ อันจะเป็นการอ�านวยความสะดวกและบรรเทา

ความเดอืดร้อนของประชาชนผูเ้อาประกนัภยัทีม่ข้ีอพพิาท และบรรเทาความไม่สะดวกต่างๆ ของประชาชน ซึง่สถานที ่

ท�าการอนุญาโตตุลาการ คปภ. ภาค 12 (สงขลา) มีเขตอ�านาจรองรับการให้บริการครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ 

โดยเริ่มเปิดให้บริการแก่ประชาชนเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559
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ที่ตั้งส�ำนักงำน คปภ. 
ส่วนกลำง /เขต/ภำค

ส�านักงาน คปภ. ส่วนกลาง 
22/79  ถ.รัชดาภิเษก  แขวงจันทรเกษม  
เขตจตุจักร กทม. 10900

ส�านักงาน คปภ. เขตท่าพระ 
287 ซ.รัชดาภิเษก 6 ถ.รัชดาภิเษก 
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม. 10600

ส�านักงาน คปภ. เขตบางนา 
1/16 อาคารบางนาธานี ถ.บางนา-ตราด กม.3 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260

ส�านักงาน คปภ. ภาค 1 เชียงใหม ่
อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น ๒ 
ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

ส�านักงาน คปภ. ภาค 2 นครสวรรค ์
1250/5-6 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน 
ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ส�านักงาน คปภ. ภาค 3 ขอนแก่น 
อาคารส�านักงานพาณิชย์จังหวัด 
4/1 ถ.หน้าศูนย์ราชการ ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ส�านักงาน คปภ. ภาค 4 นครราชสีมา 
230/13-16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ส�านักงาน คปภ. ภาค 5 อุบลราชธาน ี
อาคารส�านกังานพาณชิย์จงัหวดั บรเิวณศาลากลางจงัหวดั 
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

ส�านักงาน คปภ. ภาค 6 ชลบุรี  
อาคารส�านักงานพาณิชย์จังหวัด
43/16 ถ.โรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย 
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ส�านักงาน คปภ. ภาค 7 นครปฐม 
186/7-9 ถนนราชวิถี  ต.พระปฐมเจดีย์  
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

ส�านักงาน คปภ. ภาค 8 สุราษฎร์ธาน ี
118/28-29 ม.1 ต.วัดประดู่ อ.เมือง 
จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ส�านักงาน คปภ. ภาค 9 สงขลา  
613 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
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ส�านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม ่
อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถ.โชตนา 
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา 
อาคารส�านักงานพาณิชย์จังหวัด 
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัด ถ.พหลโยธิน 
ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดเชียงราย 
อาคารส�านักงานพาณิชย์จังหวัด 
ถ.อุตรกิจ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดล�าปาง 
อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ถ.วชิราวุธด�าเนิน 
ต.พระบาท อ.เมือง  จ.ล�าปาง 52000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดพิษณุโลก 
อาคารส�านักงานพาณิชย์จังหวัด ชั้น 3 
เลขที่ 14 ถ.จ่านกร้อง ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ ์
อาคารส�านักงานพาณิชย์จังหวัด ชั้น 2 
เลขที่ 168 ม.3 ต.ป่าเช่า อ.เมือง 
จ.อุตรดิตถ์ 53000

ส�านักงาน  คปภ. จังหวัดแพร่
36/4  ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดตาก 
อาคารศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น 1 ถ.พหลโยธิน 
ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดน่าน 
อาคารส�านักงานพาณิชย์จังหวัด 4/16  
ถ.รอบก�าแพงเมืองทิศตะวันตก ต.ในเวียง 
อ.เมือง จ.น่าน 55000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย 
อาคารศาลากลางจังหวัดชั้น 1 (หลังเก่า) 
ถนนนิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดนครสวรรค ์
1250/5-6 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน 
ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดชัยนาท 
1250/5-6 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน 
ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดอุทัยธาน ี
1250/5-6 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน 
ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดก�าแพงเพชร 
ศาลากลางจังหวัดก�าแพงเพชร ชั้น 1 
ถ.ก�าแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง 
อ.เมือง จ.ก�าแพงเพชร 62000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดพิจิตร 
อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถ.พิจิตร-ตะพานหิน 
ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดเพชรบูรณ ์
อาคารส�านักงานพาณิชย์จังหวัด 193 
ม.11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง 
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

ที่ตั้งส�ำนักงำน คปภ. จังหวัด 
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ส�านักงาน คปภ. จังหวัดอุดรธาน ี
ศาลากลางจังหวัด อาคาร 1 ชั้น 5 ถ.อธิบดี 

ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี  41000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดหนองบัวล�าภ ู
17-18 ถ.สี่ศรัทธา ต.หมากแข้ง อ.เมือง 
จ.อุดรธานี 41000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดกาฬสินธุ ์
อาคารส�านักงานพาณิชย์จังหวัด 
3/3 ถ.บายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์  
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดขอนแก่น 
อาคารส�านักงานพาณิชย์จังหวัด 
4/1 ถ.หน้าศูนย์ราชการ ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดเลย 
อาคารส�านักงานพาณิชย์จังหวัด 
302/9  ถ.เลย-เชียงคาน ต.กุดป่อง 
อ.เมือง จ.เลย 42000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดสกลนคร 
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) ชั้น 1 
ถ.ศูนย์ราชการ ต�าบลธาตุเชิงชุม อ�าเภอเมือง 
จ.สกลนคร 47000 

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธานี 
อาคารส�านักงานพาณิชย์จังหวัด บริเวณศาลากลาง
จังหวัด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดศรีสะเกษ
152/4 หมู่ 8 ถ.ศรีสะเกษ-อุบลฯ ต.โพธิ์ 

อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ  33000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร 
อาคารส�านักงานพาณิชย์จังหวัด 
125 ม.5 ถ.แจ้งสนิท ต.ส�าราญ 
อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดมุกดาหาร 
อาคารส�านักงานพาณิชย์จังหวัด บริเวณศูนย์ราชการ
ถ.วิริชสุรกาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดอ�านาจเจริญ 
อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ถ.ชยางกูร 
ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อ�านาจเจริญ 37000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดนครราชสีมา 
7/4 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช 80000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดสุรินทร ์
อาคารธนารัตน์ปัทมา เลขที่ 174/14 
ถ.จิตบ�ารุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดบุรีรัมย ์
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (ชั้น 1) 1159 เขากระโดง 
ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดชัยภูม ิ
อาคารศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า) ชั้น 2 
ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดร้อยเอ็ด 
อาคารส�านักงานพาณิชย์จังหวัด 58 ถ.รัฐกิจไคลคลา 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดสิงห์บุร ี
ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี  ถ.สิงห์บุรี-บางพาน 
ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดอ่างทอง 
อาคารส�านักงานพาณิชย์จังหวัด 
22/1 ม.2 ถ.โพธิ์พระยา-ท่าเรือ 
ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดลพบุร ี
อาคารส�านักงานพาณิชย์จังหวัด 
2/3 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร 
อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
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ส�านักงาน คปภ. จังหวัดนครนายก 
อาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก (ชั้น 1) 
ถ.สุวรรณศร ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดปทุมธาน ี
อาคารส�านักงานพาณิชย์จังหวัด 
35/2 ม.1 ถ.ปทุมธานี-รังสิต ต.บ้านกลาง 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดนนทบุร ี
8/8 ซอยวิภาวดี 44 ถ.วิภาวดีรังสิต 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดอยุธยา 
อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 
ถ.สายเอเชีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดสมุทรปราการ 
234/14 ม.7 ถนนสุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดสุพรรณบุร ี
อาคารส�านักงานพาณิชย์จังหวัด 
9/9 ม.4 ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดชลบุร ี 
อาคารส�านักงานพาณิชย์จังหวัด 
43/16 ถ.โรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย 
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดจันทบุร ี
83/4 หมู่ 7 ถ.ญาณวิโรจน์  
ต. จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี  22000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดฉะเชิงเทรา 
อาคารพาณิชย์ 93/3 หมู่ 13 
ถ.304 ฉะเชิงเทรา-บางคล้า ต.บางตีนเป็ด 
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดตราด 
อาคารพาณิชย์ 311/9 หมู่ 2  
ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดระยอง 
อาคารศาลากลางจังหวัด (ชั้น 2) ศูนย์ราชการจังหวัด 
ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดสระแก้ว 
อาคารศาลากลางจังหวัด (ชั้น 1) ถ.สุวรรณศร 
ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดนครปฐม 
186/7-9 ถนนราชวิถี  ต�าบลพระปฐมเจดีย์  
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดกาญจนบุร ี
8 อาคารเอนกประสงค์ ชัน้ 2 ศนูย์ราชการกระทรวงการคลงั 
ถ.แม่น�า้แม่กลอง ต.ปากแพรก อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี 71000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
อาคารพาณิชย์ 1/12 ถ.พิทักษ์ชาติ ต.ประจวบคีรีขันธ์ 
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดเพชรบุร ี
อาคารบริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 6 
หมู่ 5 ต.บ้านหม้อ  อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดราชบุร ี
อาคารพาณิชย์ 167/10 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง 
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดสมุทรสาคร 
อาคารส�านักงานพาณิชย์จังหวัด 
1092/90 ก-ข ถ.เอกชัย ต.มหาชัย 
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
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ส�านักงาน คปภ.ภาค 11 สุราษฎร์ธาน ี
118/28-29 ม.1 ต.วัดประดู่ อ.เมือง 
จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
118/28-29 ม.1 ต.วัดประดู่ อ.เมือง 
จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดกระบี่ 
อาคารส�านักงานพาณิชย์จังหวัด 
99/1 ถ.ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดชุมพร 
อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัด 
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดพังงา 
อาคารส�านักงานพาณิชย์จังหวัด 
647/1 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดภูเก็ต 
อาคารส�านักงานพาณิชย์จังหวัด 
1/1 ถ.มนตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
7/4 (อาคารพาณิชย์) ถ.พัฒนาการคูขวาง 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดระนอง 
2/155 หมู่ 1 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดสงขลา  
613 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดตรัง 
อาคารส�านักงานพาณิชย์จังหวัด 
28 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 9200

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดนราธิวาส 
อาคารส�านักงานพาณิชย์จังหวัด ถ.วรคามพิพิธ 
ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส  96000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดปัตตาน ี
อาคารส�านักงานพาณิชย์จังหวัด 
12 ถ.เจริญประดิษฐ์ ซ.5 ต.สะบารัง 
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง 
330-330/1 ถ.มโนราห์ (บายพาส) หมู่ที่ 11 
ต.ต�านาน อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดยะลา 
อาคารส�านักงานพาณิชย์จังหวัด 
บริเวณศาลากลางจังหวัด ถ.สุขยางค์ 
อ.เมือง จ.ยะลา 95000

ส�านักงาน คปภ. จังหวัดสตูล 
อาคารส�านักงานพาณิชย์จังหวัด ๔ ถ.บุรีวานิช
 ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล ๙๑๐๐๐
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สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย
Thai General Insurance Association
อาคารวรสมบัติ ชั้น 1 RBB
100/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02 249 6679
โทรสาร 02-645-1134

สมาคมประกันวินาศภัยไทย
Thai General Insurance Association
223 ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุแขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02 256 6032
โทรสาร 02-256-6039-40

สมาคมประกันชีวิตไทย
The Thai Life Assurance Association
36/1 ซอยสะพานคู่ ถ.พระรามที่ 4  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์.0-2679-8080
โทรสาร.0-2679-7099

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน
Thai Association of insurance and Financial Advisors
138 อาคารจูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์ ชั้น 12 
ห้อง 138/32 ถ.นเรศเขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์. 02-631-5885
โทรสาร.02-631-6881

ที่ตั้งหน่วยงำนสมำคมที่เกี่ยวข้อง

สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
The Society of Actuaries of Thailand
ตึก AIA อาคาร AIA เทาเวอร์ ชั้น 17
181 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์. 0-2638-7195

สถาบันประกันภัยไทย
Thailand Insurance Institute
เลขที่ 3354/32 อาคารมโนรม ชั้น 10 ถ.พระราม 4 
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์. 0-2671-7440-1, 0-2671-7437
โทรสาร. 0-2671-7427
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ที่ตั้งบริษัทประกันชีวิต

บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต
เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ซอยศูนย์วิจัย  
ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง    
กรุงเทพมหานคร  10310
โทรศัพท์ 0-2777-8888 โทรสาร 0-2777-8899

บมจ. ไทยประกันชีวิต
เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  10400   
โทรศัพท์ 0-2247-0247 โทรสาร 0-2246-9946

บมจ. ฟิลลิปประกันชีวิต 
เลขที่ 849 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
(ฟินันซ่าประกันชีวิต) 
โทรศัพท์ 02-632-5000 โทรสาร 02-632-5500

บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) 
9/9 อาคารแอทสาทร ชั้นที่ 22-27 ถนนสาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-3528000 โทรสาร 02-3528999

บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
เลขที่ 170/74-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์  1   
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร  10110
โทรศัพท์ 0-2261-3345-55 , 0-2261-2300
โทรสาร 0-2261-3344

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต 
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์  ชั้น 1 โซนบี , 
ชั้น 2 โซนบี (ชั้นลอย),ชั้น 6, ชั้น 14, ชั้น 17
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-305-7000 โทรสาร 02-263-0313

บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต 
เลขที่ 250 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  10320  
โทรศัพท์ 0-2276-1025, 0-2276-1997-8 
โทรสาร 0-2274-9400

บมจ. แมนไูลฟ์ ประกนัชวีติ (ประเทศไทย) 
เลขที่ 364/30 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2245-2491-7, 0-2246-7650-99
โทรสาร 0-2248-5391

บมจ. อาคเนย์ประกันชีวิต 
เลขที่ 315 ชั้น จี, 7, 8  และ 9 อาคารอาคเนย์ประกันภัย 
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2631-1331, 0-2237-7470-9
โทรสาร 0-2236-7614, 0-2237-7499, 0-2237-7499

บมจ. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2655-3000 โทรสาร 0-2256-1666

บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
เลขที ่48/15 อาคารไทยรปีระกนัชวีติ ซอยรชัดาภเิษก 20 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-256-6822, 0-2651-4222 
โทรสาร 0-2256-6565, 0-2256-6832

บมจ. ทิพยประกันชีวิต
เลขที่ 75/72-75 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 30
ซอยสุขมุวทิ 19(วฒันา) ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตยเหนอื  
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2260-5536-43, 0-2260-5548-49
โทรสาร  0-2260-5561
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บมจ. สหประกันชีวิต  
เลขที่  411  อาคาร U Tower  ชั้น 1,4,5   
ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร  10250
โทรศัพท์ 0-2731-7799
โทรสาร  0-2731-7727, 0-2731-7728

บมจ. สหประกันชีวิต  
เลขที่  411  อาคาร U Tower  ชั้น 1,4,5   
ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร  10250
โทรศัพท์ 0-2731-7799
โทรสาร  0-2731-7727, 0-2731-7728

บมจ. สหประกันชีวิต  
เลขที่ 411 อาคาร U Tower ชั้น 1,4,5   
ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0-2731-7799
โทรสาร 0-2731-7727, 0-2731-7728

บมจ. เจนเนอราลี ่ประกนัชวีติ (ไทยแลนด์)
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ 
ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 16 ยูนิต 1602-1605 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0-2685-3828 โทรสาร 0-2685-3829

บมจ. โตเกยีวมารนีประกนัชวีติ (ประเทศไทย)
เลขที่ 195 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 26  
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2670-1400 โทรสาร 0-2670-1403-5

บมจ. เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต 
เดิม บจ. ประกันชีวิตนครหลวงไทย จ�ากัด (มหาชน)
เลขที่ 231 อาคารธนชาตเพลส ชั้น 9-11
ถ.ราชด�าริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2616-2324 โทรสาร 0-2616-2343

บมจ. บางกอกสหประกันชีวิต
เลขที่ 177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้น 8
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร  10500
โทรศัพท์ 0-2634-7323-30  โทรสาร 0-2256-1666

บมจ. ไทยซัมซุง ประกันชีวิต 
เลขที่ 2922/222-227 อาคารชาญอิสระ 2 ชั้น 15 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2308-2245-52  โทรสาร 0-2308-2254

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 27,32-33 
เลขที่ 2034/116-119, 136,138-143 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  10320
โทรศัพท์ 0-2723-4000 โทรสาร 0-2723-4032

บมจ. เอฟดับบลิวดี  ประกันชีวิต 
เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2  ชั้นที่ 7 
และ อาคารสินธรทาวเวอร์ 3  ชั้นที่ 16,27,28,29  ถนน
วิทยุ แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2632-6222 โทรสาร0-2263-3899

บมจ. แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 1/1 และชันที่ 2/1  
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ   
เขตสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์ 0-2648-3600 โทรสาร 0-2648-3555

บมจ. ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ 
เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1
อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้นที่ 11 และชั้นที่ 12    
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี   เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร  10330 
โทรศัพท์  0-2615-6800 โทรสาร 0-2651-4950

บริษัท เอไอเอ จ�ากัด (มหาชน) สาขาประเทศไทย
181 ถนนสุรวงศ์ แขวงบางรัก  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์  0-2634-8888 โทรสาร 0-2236-6452
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บจ. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
เลขที่ 44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 11 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-643-0280-92 โทรสาร 02-643-0280-9-4

บมจ. สัจจะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
เลขที่ 361 ถนนบอนด์สตรีท ต�าบลบางพูด 
อ�าเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-502-2888 , 02-502-2999 
โทรสาร 02-502-2955

บมจ. กรุงเทพประกันภัย
เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ   
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-285-8888 , 02-677-377
โทรสาร 02-677-3737-8 , 02-285-8063

บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย 
เลขที่ 1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์  
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-624-1111 โทรสาร 02-624-1234

บจ. คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย)
เลขที่ 968 อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 15 
ถนนพระราม 4  แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์  02-624-1000 อัตโนมัติ 
โทรสาร 02-238-0836-8

บมจ. จรัญประกันภัย 
เลขที่ 408/1 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงสามเสนนอก  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์  02-276-1024 โทรสาร 02-2753-4919

บมจ. เจ้าพระยาประกันภัย 
เลขที่ 3675 อาคารกรุงไทยแทรคเตอร์  
ถนนพระราม 4  แขวงพระโขนง  
เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์  02-648-6666 
โทรสาร 02-611-3774-5, 9961

บมจ. เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) 
เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 16  ถนนสีลม 
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-259-3718-902-231-2640-50
 โทรสาร 02-231-2653-4

บมจ. ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย) 
เลขที่ 36/68-69 อาคารพี. เอส. ทาวเวอร์ 
ชั้นที่ 20 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  10110
โทรศัพท์ 02-261-3680-9 , 02-259-3718-9
โทรสาร 02-261-3690 , 02-259-1402

บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)
เลขที่ 1908 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-788-8888 โทรสาร 02-318-8550

บมจ. ทิพยประกันภัย 
เลขที่ 63/2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท์ 02-118-5555 
โทรสาร 02-118-5601

ที่ตั้งบริษัทประกันวินำศภัย
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บมจ. เทเวศประกันภัย 
เลขที่ 97 และ 99  ถนนราชด�าเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 02-670-4444 , 02-280-0985-96  
โทรสาร 02-28000399 , 02-281-2445

บมจ. ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย)
เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลซ  ชั้น 12 
ถนนพระราม 4  แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศัพท์ 02-636-2345-52, 2333,2345
โทรสาร 02-636-2308, 2340-1,2450

บมจ. ซิกน่า ประกันภัย 
เลขที่ 598 อาคารคิวเฮ้าส์เพลินจิต ชั้น 7 และชั้น 10    
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-651-5995 โทรสาร  02-650-9720

บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 18 โซน A
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์ 02-657-2555

บมจ. ไทยประกันภัย
เลขที่ 34/3 อาคารไทยประกันภัย  
ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-613-0100 โทรสาร 02-652-2872

บจ. ไทยพัฒนาประกันภัย 
เลขที่ 34 ซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้)  
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-253-4646, 4343, 4141
โทรสาร 02-253-0550, 02-253-0606

บมจ. ฟอลคอนประกันภัย 
เลขที่ 33/4  อาคาร เอ เดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 24-25 
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-676-9888 โทรสาร 02-6769898

บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ 
อาคารไทรับประกันภัยต่อ 48/23-24 
ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดา แขวงสามเสนนอก 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-256-6822, 02-651-4222
โทรสาร  02-256-6565,6832

บมจ. ไทยศรีประกันภัย
เลขที่ 126/2 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางล�าภูล่าง 
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 
โทรศัพท์ 02-660-6111, 02-290-311
โทรสาร 02-6606100, 02-2903100

บมจ. ไทยเศรษฐกิจประกันภัย 
เลขที่ 160  ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-630-9055, 02-630-9111
โทรสาร 02-237-4621,4624

บมจ. ธนชาตประกันภัย 
ขออนุญาตย้ายไปที่ใหม่ วันที่ 1 สิงหาคม 2554
เลขที่ 999/1 เดอะไนน์ทาวเวอร์ ชั้น 2-3,5  
999/2 ชั้น 4 ถนนพระราม 9  แขวงสวนหลวง  
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ 02-991-7999, 02-308-9300
โทรสาร 02-665-7337,7304

บมจ. ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) 
อาคารโครงการปรีชาคอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น 6-8 
เลขที่ 338 ซอยรัชดาภิเษก 20 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-290-0544  โทรสาร 02-720-1128-9
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บมจ. นวกิจประกันภัย 
เลขที่ 100/48,49 ชั้นที่ 25 
เลขที่ 100/50,51,52 ชั้นที่ 26  
เลขที่ 100/53,54,55 ชั้นที่ 27 อาคารสาธรนครทาวเวอร์ 
เลขที่ 90/3,4,5,6 ชั้นที่ 1 อาคารสาธรธานี  
สาธรธานีคอมเพล็กซ์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-636-7900, 02-238-5058
โทรสาร 02-636-7997-9

บมจ. แอลเอ็มจี ประกันภัย 
เลขที่ 2 อาคารจัสมินซิตี้ ชั้น 14 15 และ 17 
ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-661-6000
โทรสาร 02-639-3919, 02-665-2728

บมจ. น�าสินประกันภัย
เลขที่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี  แขวงบางซื่อ 
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท 02-911-4488, 02-911-4567
โทรสาร 02-911-4477-8

บมจ. บางกอกสหประกันภัย
เลขที่ 175-177 ชั้น 3 ถนนสุรวงศ์ 
แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-233-6920-9, 02-238-4111
โทรสาร 02-236-7861

บมจ. ประกันคุ้มภัย
เลขที่ 26/5-6 ชั้น 1 , 26/10-11 ชั้น 4 , 
26/16-17 ชั้น 6 และ26/18-19 ชั้น 6 
อาคารอรกานต์   ถนนชิดลม แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-25-0575-9, 02-254-7850-9 ,
02-257-8700,8550
โทรสาร 02-253-3701,4222

บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
เลขที่ 71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-248-0900-8, 02-644-6400 
โทรสาร 02-248-4575,4975,4406

บมจ. โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย 
เลขที่ 195 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 40
ห้อง 4001-4003,4007-4009 และ 4012  ถนนสาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-686-8888-9 โทรสาร 02-686-8601-2

บจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)  
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส    
ชั้น 16 ยูนิต 1601  และ 1607 ถนนวิทยุ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-685-3828 โทรสาร 02-685-3830,3834

บมจ. พุทธธรรมประกันภัย 
เลขที่ 9/81 ซอยรัชประชา 2 แขวงลาดยาว  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-585-9009 โทรสาร 02-911-0993

บมจ. ไทยไพบูลย์ประกันภัย 
เลขที่ 123  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-246-9635-54 โทรสาร 02-246-9660-1

บมจ.  เมืองไทยประกันภัย 
เลขที่ 252  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-290-3333  โทรสาร 02-276-2033

บมจ. มิตรแท้ประกันภัย
เลขที่ 295 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-640-7777  โทรสาร 02-640-7799
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บมจ. ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย)
เลขที่ 1550 ชั้น 24 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-207-0266-85  โทรสาร 02-207-0576

บมจ. ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย 
เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย YWCA ชั้น 22 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-677-3999 โทรสาร 02-677-3978-9

บมจ. วิริยะประกันภัย 
เลขที่ 121/28, 121/65 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-239-1444 โทรสาร 02-641-3580

บมจ. สยามซิตี้ประกันภัย 
เลขที่ 44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ 02-202-9500 โทรสาร 02-202-9555

บมจ. สหนิรภัยประกันภัย
เลขที่ 462/1-5 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-236-0049, 02-236-1290, 02-223-2019
โทรสาร 02-236-1300,1211

บมจ. สหมงคลประกันภัย
เลขที่ 48/11 ซอยรุ่งเรือง (รัชดาฯ 20) 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 02-68-77777 โทรสาร 02-68-77700

บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย 
เลขที่ 2/4 อาคารไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย ชั้น 12 
โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 02-555-9100 โทรสาร 02-955-0150-1, 0205

บมจ. สินทรัพย์ประกันภัย 
เลขที่ 492 - 494  ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-541-5050, 02-792-5555,5560 
โทรสาร 02-541-5170,4602,4036

บมจ. สนิมัน่คงประกนัภยั
เลขที่ 313 ถนนศรีนครินทร์  แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ 02-378-7000 โทรสาร 02-377-3322

บมจ. อลอินัซ์  ซ.ีพ.ี ประกนัภยั
เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 19
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-638-9000 โทรสาร 02-638-9050,3030

บมจ. อาคเนย์ประกันภัย

เลขที่ 315 ชั้นจี 1,2 และ3 

อาคารบริษัทอาคเนย์ประกันภัย จ�ากัด   

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 02-631-1311 

โทรสาร 02-237-7409, 02-236-7614

บมจ. อินทรประกันภัย 
เลขที่ 364/29  ถนนศรีอยุธยา  แขวงพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 02-247-9261-757  
โทรสาร 02-247-6590, 02-246-5030

บมจ. เอเชียประกันภัย 1950 
เลขที่ 183 อาคารรีเจ้นทร์เฮ้าส์ ชั้น 12  
ถนนราชด�าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-254-9977 
โทรสาร 02-256-0778,02-250-5277
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บมจ. เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) 
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 39
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทรใต้
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-022-1111  โทรสาร 02-022-1122-3

บมจ. เอราวัณประกันภัย
เลขที่ 292 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ  
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร  10100
โทรศัพท์ 02-224-0056, 02-224-4727-35
โทรสาร 02-221-1390, 02-222-0544

บมจ. แอกซ่าประกันภัย 
เลขที่ 1168/67 ชั้น 23 ซี อาคารลุมพินีทาวเวอร์  
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-378-7000 โทรสาร 02-285-6383

บมจ. ทูนประกันภัย
เลขที่ 615 อาคารจิตต์อุทัย ชั้น 3  
ถนนรามค�าแหง แขวงหัวหมาก 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 02-732-3671-4 โทรสาร 02-374-4070

บจ. นิวอินเดีย แอสชัวรันซ์ 
เลขที่ 65/118 อาคารช�านาญเพ็ญชาติ ชั้น 14 
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-245-9988 โทรสาร 02-248-7109

บจ. มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันส์ (สาขาประเทศไทย)
เลขที่ 175 ชั้น 14 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 02-679-6165-87 โทรสาร 02-679-6209-14

บจ. เอไอเอ (ประกันวินาศภัย) สาขาประเทศไทย
เลขที่ 181 อาคารเอไอเอ ทาวเวอร์ 1 ชั้น 8 
ถนนสุรวงศ์ แขวงบางรัก เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-352-5888 โทรสาร 02-3525889

บจ. เอช ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์  
เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชั้น 25-30  
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-611-4040 โทรสาร 02-636-1080

บมจ. กรุงเทพประกันสุขภาพ
เลขที่ 2 อาคาร ซี ชั้นที่ 9 ซอยศูนย์วิจัย 7 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ 02-310-3348 โทรสาร 02-310-3255

บมจ. ไทยประกันสุขภาพ
เลขที่ 121/89 อาคารอาร์.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 31     
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-642-3100 โทรสาร 02-642-3131

บจ. บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) 
เลขที่ 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 
ชั้นที่ 14-15 
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-230-6500 โทรสาร 02-677-0000

บมจ. บรริกัษ์ประกนัภยั แปซฟิิค ครอส ประกนัสขุภาพ
เลขที่ 152 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้นที่ 21 
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-401-9189 โทรสาร 02-401-9187

บ. นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ (สาขาประเทศไทย)
(NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY)
เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ชั้นที่ 21,22 และ 23 
ถนนพระราม 1 ต.ปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2634-8888 
โทรสาร 02-236-1208, 02-236-6422  
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สำรบัญโฆษณำ

1. ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม

    การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

2. บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

3. บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

4. บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

5. สมาคมนักคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

6. สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย

7. บริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

8. บริษัท อินทรประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

9. บริษัท เอราวัณประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

10. บริษัท ทูนประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

11. บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

12. บริษัท สหมงคลประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

13. บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

14. บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

15. บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ากัด (มหาชน)

16. บริษัท เทเวศประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

17. บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

18. บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

19. บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)

20. บริษัท จรัญประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

21. บริษัท น�าสินประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

22. บริษัท ประกันคุ้มภัย จ�ากัด (มหาชน)

23. บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด

24. สมาคมประกันชีวิตไทย

25. บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จ�ากัด

26. สมาคมประกันวินาศภัยไทย

27. กองทุนประกันชีวิต

28. กองทุนประกันวินาศภัย

29. บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

30. บรษิทั ฟีนกิซ์ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)

31. บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

32. บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จ�ากัด (มหาชน)

33. บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

34. บริษัท ธนชาติประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

35. บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

36. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

37. บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

38. บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

39. บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

40. บริษัท เอ ไอ เอ ประกันชีวิต จ�ากัด

41. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

42. บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

43. บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

44. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

45. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)    

46. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)     



••



••











เมื่อท�ำประกันภัยคงไม่มีใครต้องกำรให้มีเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดฝันเกิดขึ้นเพียงเพื่ออยำกใช้บริกำร แต่หำกไม่มีประกันภัยเลยก็คงเสี่ยงอันตรำยกว่ำ ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่ำกำรท�ำประกันภัยเป็นกำรรองรับ 

และลดควำมเสี่ยงต่ำงๆ รวมถึงปัญหำด้ำนกำรเงินที่ตำมมำ เมื่อมีเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดฝันเกิดขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุรถยนต์ ไฟไหม้ น�้ำท่วม ฯลฯ กำรมีประกันภัยท�ำให้สำมำรถด�ำเนินชีวิต  

และธุรกิจต่อไปได้ ฉะนั้นควำมคุ้มคำ่ของกำรท�ำประกันภัย อยู่ที่เมื่อมีเหตุกำรณ์เกิดขึ้น บริษัทที่เลือกท�ำประกันภัยมีควำมมั่นคงทำงกำรเงินและมีทีมงำนให้ควำมช่วยเหลือได้ตำมค�ำมั่นสัญญำ

ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย มั่นคงด้วยฐานะทางการเงิน พร้อมประสบการณ์ดูแลลูกค้ากว่า 65 ป ี
เพราะประกันภัยคือปฏิบัติการความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
โทร. 0-2657-2555 
www.sagi.co.th
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รับประกันอัคคีภัย

ยานยนต

ทางทะเลและขนสง

เบ็ดเตล็ด

สำนักงานใหญ : 408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสน เขตหวยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 02-2761024 โทรสาร. 02-2754919

www.charaninsurance.com

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)
CHARAN  INSURANCE PUBLIC  COMPANY  LIMITED
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รักสบาย หรือ รักสุขภาพ

    คุณกำหนดเอง

มาเปลี่ยนแปลงตัวเองไปกับ AIA Vitality
โครงการดูแลสุขภาพ ที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร พรอมผลักดันใหคุณมีสุขภาพดียิ่งขึ้น
ยิ่งกวานั้นคุณจะไดรับสวนลดเบี้ยประกันของแบบประกันที่เขารวมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้สูงสุดถึง 25%
และสวนลดตางๆ จากพันธมิตรอีกมากมาย สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้เทานั้น

สุขภาพดี คุณกำหนดเอง

สนใจติดตอตัวแทนเอไอเอ หรือโทร. 1581 ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ aiavitality.co.th

หมายเหตุ : • เงื่อนไขของการไดรับสิทธิประโยชนตางๆ เปนไปตามขอกำหนดของบริษัท เอไอเอ จำกัด และพันธมิตร รายละเอียดเพิมเติมที่ aiavitality.co.th
 • การมีสุขภาพที่ดีนันเกิดจากหลายปจจัย รวมทังพื้นฐานสุขภาพของสมาชิกโครงการดวย
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