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การประชุมกลุ่มย่อย  
“การผ่อนคลายการก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย” 

CEO Insurance Forum 2016 
 
 

โดย 
คนึงนิจ สุจิตจร 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 



เป้าหมายของแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๙-๒๕๖๓) 

 แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ ต้องการให้ “ระบบประกันภัยไทย
เติบโตอย่างยั่งยืนและได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน” โดยคาดหวัง
ให้มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

• ระบบประกันภัยมีความมั่นคงและด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

• ประชาชนมีความรู้และตระหนักถึงความส าคัญของการประกันภัย 

• สภาพแวดล้อมในระบบประกันภัยเอื้อต่อการแข่งขัน 

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ 
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แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ 
• เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ 
• ยกระดับมาตรฐานการด าเนินธุรกิจประกันภัย 
• ยกระดับพฤติกรรมทางตลาดของระบบประกันภัย  

• เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย 
• ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สอดคล้องกับ          

ความต้องการและความเสี่ยง 
• ขยายช่องทางการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชน 

• พัฒนาและยกระดับการก ากับบคุลากรประกันภัยให้เปน็มืออาชีพ 
• เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและสารสนเทศ 
• ผลักดันให้การประกันภัยเป็นเคร่ืองมือบริหารความเสี่ยง 
• เสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานก ากับ   

• เสริมสร้างการแข่งขันผ่านการผ่อนคลายการก ากับผลิตภัณฑ์
ประกันภัย  

• พัฒนาการก ากับและกระบวนการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติผลิตภัณฑ์
ประกันภัย  

• ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดประกันภัยในภูมิภาคอาเซียน 

บริษัทประกันภัยมีความมั่นคง เข้มแข็งทางการเงิน                 
มีการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและเป็นที่เชื่อมั่นไว้วางใจ   

ของประชาชน 

ประชาชนมีความรู้ และเข้าใจสิทธิ สามารถเข้าถึงการประกันภัย 
และเลือกใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยง                 

ได้อย่างเหมาะสม 

 

 

 

บริษัทประกันภัยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
พร้อมรับสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นพลวัตรสูง 

 
 
 
 
 

ระบบประกันภัยมีโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ที่เอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัย 

๑. การเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรม
ประกันภัย 

๒. การเสริมสร้างความรู้และ 
การเข้าถึงการประกันภัย 

๓. การสร้างสภาพแวดล้อม     
ที่เอื้อต่อการแข่งขัน 

๔. การเสริมสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการประกันภัย 

GROWTH & CREDIBILITY 
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แผนการด าเนินงานตามกรอบแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขัน 
เป้าประสงค์ : บริษัทประกันภัยมีขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมรับสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นพลวัตรสูง 

๑. เสริมสร้างการแข่งขัน
ผ่านการผ่อนคลายการก ากับ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

• ก าหนดกรอบแนวทางในการ  
ผ่อนคลายการก ากับราคาและ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

• วิเคราะห์ผลกระทบและเสนอ
แนวทางแก้ไขปรับปรุงการ     
ผ่อนคลาย 

๒. พัฒนาการก ากับและ
กระบวนการให้ความเห็นชอบ/
อนุมัติผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

• พัฒนาการก ากับและการให้ความ
เห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยตาม
ระดับความมั่นคงและระดับความ
เสี่ยงของบริษัทประกันภัย 

• พัฒนาช่องทางอิเล็กทรอนิกส์    
ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และการอนุมัติผลิตภัณฑ์
ประกันภัย 

๓. ส่งเสริมการเชื่อมโยง
ตลาดประกันภัยในภูมิภาค
อาเซียน 

• ส่งเสริมการขยายธุรกิจในภูมิภาค
อาเซียน 

• ส่งเสริมความรว่มมือด้านวิชาการ
ประกันภัยในกลุ่ม CLMV 
(Capacity Building) 

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ 



โครงการวางกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย  
อัตราเบี้ยประกันภัยและคา่บ าเหน็จ ส าหรับการประกันวินาศภัย  

ส านักงาน คปภ.ได้มีการจัดจ้างบริษัท ทาวเวอร์ส วัทสัน (ประเทศไทย) จ ากัด 
เป็นที่ปรึกษาโครงการวางกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการก ากับผลิตภัณฑ์
ประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัยและค่าบ าเหน็จ ส าหรับการประกันวินาศภัย เพื่อ
จัดท าร่างแผนงาน (Road Map) ในการก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการก ากับ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัย และค่าบ าเหน็จการประกันภัยทุกประเภท 
เพื่อรองรับรูปแบบการประกันวินาศภัยในอนาคต 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

โดยได้ศึกษา รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง พร้อมทั้งวิเคราะห์ระบบการก ากับผลิตภัณฑ์
ประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัยและค่าบ าเหน็จของไทยและต่างประเทศ 
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๑. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลของต่างประเทศ  

(๑) ประเทศเกาหลีใต้  
(๒) ประเทศไต้หวัน 
(๓) ประเทศญี่ปุ่น 
(๔) ประเทศมาเลเซีย 

(๕) ประเทศสิงคโปร์ 
(๖) ประเทศจีน 
(๗) ประเทศอินเดีย 
 

โครงการวางกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย  
อัตราเบี้ยประกันภัยและคา่บ าเหน็จ ส าหรับการประกันวินาศภัย  



บริษัทฯ ด าเนินงานเข้าสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
• สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย  (TIBA) 
• สมาคมประกันวินาศภัยไทย (TGIA) 
• บริษัทประกันวินาศภัยจ านวน ๕๓ บริษัท  
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๒. รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

โครงการวางกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย  
อัตราเบี้ยประกันภัยและคา่บ าเหน็จ ส าหรับการประกันวินาศภัย  



ร่างแผนงาน (Road Map)  

๑) แบ่งระยะของแนวทางการผ่อนคลายเป็น ๒ ระยะ คือ 
• ระยะที่ ๑ ระยะสั้นถึงปานกลาง  
• ระยะที่ ๒ ระยะยาว 
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๓. จัดท าร่างแผนงาน (Road Map)  

๒) ครอบคลุมการประกันวินาศภัยใน ๔ ประเภท ดังนี ้
(๑) การประกันภัยรถยนต์  
(๒) การประกันอัคคีภัย  
(๓) การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 
(๔) การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันภัยสุขภาพ) 

โครงการวางกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย  
อัตราเบี้ยประกันภัยและคา่บ าเหน็จ ส าหรับการประกันวินาศภัย  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 



ผลสรุปมิติที่ ๑ อัตราเบี้ยประกันภัย 
ระยะท่ี ๑ :  มีความยืดหยุ่นมากขึ้นโดยไม่มีข้อจ ากัดใดๆในการก าหนดอัตราเบี้ยฯ 

ยกเว้นการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ที่อาจจะมีการก าหนดพิกัด
อัตราฯอยู่ แต่ให้มีความสามารถในการเบี่ยงเบนอัตราฯได้มากขึ้นจาก
พิกัดอัตรา 

ระยะท่ี ๒ :  ไมม่ีข้อจ ากัดใดๆ ในการก าหนดอัตราเบี้ยแต่ให้มีการเซ็นรับรองโดยนัก
คณิตศาสตร์หรือผู้บริหารระดับสูง 
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โครงการวางกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย  
อัตราเบี้ยประกันภัยและคา่บ าเหน็จ ส าหรับการประกันวินาศภัย  



ผลสรุปมิติที่ ๒ ผลิตภัณฑ์ประกันภัย  
ระยะท่ี ๑ :  ใช้รูปแบบการขอรับความเห็นชอบแบบ Use and File รวมทั้งการ

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับที่ก าหนดให้มีแบบและข้อความมาตรฐานไว้
เพื่ออ้างอิง แต่หากจะขอใช้แบบและข้อความอื่นใดให้ขอรับความเห็นชอบ
แบบ Use and File เช่นกัน  

ระยะท่ี ๒ :  ไมม่ีข้อจ ากัดใดๆ แต่ให้มีการเซ็นรับรองโดยนักคณิตศาสตร์หรือผู้บริหาร
ระดับสูง 
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โครงการวางกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย  
อัตราเบี้ยประกันภัยและคา่บ าเหน็จ ส าหรับการประกันวินาศภัย  



ผลสรุปมิติที่ ๓ อัตราค่าบ าเหน็จ  
ระยะท่ี ๑ :  ยังมีการก าหนดเพดานของอัตราค่าบ าเหน็จ แต่อาจจะมีความยืดหยุ่น

ของเพดานมากยิ่งขึ้น 

ระยะท่ี ๒ :  ไมม่ีข้อจ ากัดใดๆของอัตราค่าบ าเหน็จ  
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โครงการวางกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย  
อัตราเบี้ยประกันภัยและคา่บ าเหน็จ ส าหรับการประกันวินาศภัย  
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สรุปร่างแผนงาน (Road Map)  

โครงการวางกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย  
อัตราเบี้ยประกันภัยและคา่บ าเหน็จ ส าหรับการประกันวินาศภัย  



ข้อควรพิจารณาในการจัดท าแผนงาน (Road map) ก่อนที่จะมุ่งสู่การผ่อนคลายการ
ก ากับ 

 ๑. การเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจ 

 ๒. การเตรียมความพร้อมของผู้บริโภค 
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โครงการวางกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย  
อัตราเบี้ยประกันภัยและคา่บ าเหน็จ ส าหรับการประกันวินาศภัย  



- การมี RBC Framework ที่แข็งแกร่ง  

- การรับรองโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

- การท า Stress Testing/ Enterprise Risk Management (ERM)  

- การเปลี่ยนแปลงบทบาทของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
(TGIA)  และส านักงานอัตราเบี้ยประกันภัยวินาศภัย (IPRB) 

- การตระเตรียมผู้เชี่ยวชาญหรือเทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ 
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๑.การเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจ 
 

โครงการวางกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย  
อัตราเบี้ยประกันภัยและคา่บ าเหน็จ ส าหรับการประกันวินาศภัย  



- การให้ความรู้ผู้บริโภค 

- การจัดตั้งกองทุน/หน่วยงาน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 
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๒. การเตรียมความพร้อมของผู้บรโิภค 
 

โครงการวางกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย  
อัตราเบี้ยประกันภัยและคา่บ าเหน็จ ส าหรับการประกันวินาศภัย  



ความเห็นของส านักงาน คปภ. (ประกันวินาศภัย) 

         ส านักงาน คปภ. มีแผนการด าเนินงานในการก าหนดแนวทางในการผ่อนคลาย
การก ากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย ดังนี้ 

๑. การผ่อนคลายกลุ่มผู้ประกอบการ / ทุนประกันภัยสูง ก่อน 

๒. การสนับสนุนให้บริษัทมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรองการค านวณอัตราเบี้ย
ประกันภัย 

๓. การสนับสนุนให้ IPRB มีบทบาทในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยอ้างอิงของ
ตลาด รวมท้ังการติดตามสถิติการรับประกันภัย 

๔. การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้ได้รับความเห็นชอบแบบอัตโนมัติ (File & Use) 
มากขึ้น 

๕. ปรับปรุงการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น 
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ความเห็นของส านักงาน คปภ. (ประกันชีวิต) 
 ส านักงาน คปภ. มีแผนการด าเนินงานในการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตตามระดับความมั่นคง และระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต 
(composite Rating) โดยพิจารณา 

- Risk profile ซึ่งประกอบด้วยระดับความพอเพียงของเงินกองทุน (CAR Ratio), 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment), อัตราเรื่องร้องเรียน 
(Complaint ratio)  

- ระดับความเสี่ยงของบริษัท (Composite Rating) ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงสุทธิ 
(Net Risks), สภาพคล่อง (Liquidity), เงินกองทุน (Capital), การปฏิบัติตาม
กฎหมาย (Compliance) และ พฤติกรรมทางการตลาด (Market conduct) เข้ามา
ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัย  

- ทั้งนี้ ให้มุ่งเน้นในการพิจารณากระบวนการขั้นต่ าที่บริษัทพึงมีในการออกแบบ 
พัฒนาและบริหารจัดการด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัท  
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ปัจจุบัน 

Risk Profile 
• CAR Ratio 
• ROI 
• Complaint 

ratio 
• Other 

information 
 
 

• ยังไม่มีผลบังคับ
ตามกฎหมาย 

แนวทางใหม่ 

Risk Profile 
• CAR Ratio 
• ROI 
• Complaint ratio 
• Other information 

 

Composite Rating 
• Net Risks (Strategy, Insurance, Market, 

Credit, Operation) 
• Liquidity 
• Capital 
• Compliance 
• Market Conduct 

การก ากับผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาจากความมั่นคงและระดับความเส่ียงของ    
แต่ละบริษัท ซึ่งสะท้อนจากกระบวนการขั้นต่ าในการออกผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

แนวคิด 

18 

ความเห็นของส านักงาน คปภ. (ชีวิต) 



ความเห็นของส านักงาน คปภ. (ประกันชีวิต) 
 กรอบแนวทางการก ากับการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตตาม
ระดับความม่ันคง และระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต 

• กระบวนงานขั้นต่ าในการออกแบบ พัฒนา และบริหารจัดการด้านผลิตภัณฑ์ 

• คณะกรรมการ หรือทีมท่ีพิจารณาผลิตภัณฑ์ประกันภัย (Product Committee) 

• รูปแบบการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัย แบ่งเป็น แบบอัตโนมัติ (File & 
Use) และแบบปรกติ 

• มาตรการในการก ากับดูแล ส านักงานคปภ.จะต้องตรวจสอบ และติดตามพฤติกรรม
ตลาดของบริษัทและข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบการพิจารณา 

• แผนงานในการด าเนินการ ระยะที่ ๑ ออกประกาศ/ค าสั่งนายทะเบียนเพิ่มเติม
ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ให้ความเห็นชอบแบบอัตโนมัติ ระยะที่ ๒ เสนอรูปแบบใหม่ใน
การให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ 
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แนวทางการด าเนินงานต่อไป 

- ให้หน่วยงานตา่งๆท่ีเก่ียวข้องเสนอความเห็น และจดัท ากรอบแนวทาง
ในการพฒันาระบบการก ากบัผลิตภณัฑ์ประกนัภยั 

- หารือภายในส านกังาน คปภ. เพื่อก าหนดนโยบายและแผนการ
ด าเนินงานท่ีชดัเจน  

- ประชมุชีแ้จงแนวทางการผอ่นคลายการก ากบัผลิตภณัฑ์ประกนัภยั ให้
ภาคเอกชนทราบโดยทัว่กนั เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมได้อยา่ง
เหมาะสมและทนัการณ์ 

- ด าเนินการผอ่นคลายการก ากบัผลิตภณัฑ์ประกนัภยัอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ย
ไป 
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การผ่อนคลายการก ากับผลิตภณัฑ์ประกันภัย 

 

โดยสมาคมประกันชีวติไทย 

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
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Agenda 

2 

1. แนวโน้มและการเปล่ียนแปลงที่มีผลต่อภาคธุรกจิประกันชีวติ 

2. แผนงานการก ากับผลติภณัฑ์ประกันชีวติโดย คปภ. 

3. ข้อเสนอแนะจากทางภาคธุรกจิประกันชีวติ 



แนวโน้มและการเปล่ียนแปลง 

ที่มีผลต่อภาคธุรกิจประกันชีวิต 
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แนวโน้มและการเปล่ียนแปลงที่มผีลต่อภาคธุรกิจฯ 

4 

1. การเปิดเสรีประชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน 

(AEC) 

2. การแข่งขันกับ
ภาคอุตสาหกรรมด้าน

การเงนิอื่นๆ 

5. นวตกรรมใหม่ๆ 

ส าหรับผลิตภัณฑ์ 

3. การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านประชากร เช่น 

ประชากรสูงอายุ 

6. เทคโนโลยีที่ทนัสมัย
ในปัจจุบัน เช่น การบริการ

ทางด้านออนไลน์ 

4. ภาวะด้านเศรษฐกจิ 

เช่น อัตราดอกเบีย้ที่ลดลง 

Change 

Change 
7. การเปล่ียนแปลงอื่นๆ  



แผนงานการก ากับ 

ผลิตภณัฑ์ประกันชีวิตโดย คปภ.  
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แผนงานการก ากับผลิตภณัฑ์ประกันชีวติโดย คปภ. 

6 

แผนงานวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือเตรียมท าตาราง
อบุตัิเหต ุตารางทพุพลภาพ และตารางมรณะ 

การพิจารณาให้ความเหน็ชอบผลิตภณัฑ์ตามระดบัความ
มัน่คง และความเส่ียงของบริษัท (Composite Rating) 

การจดัท า “คูมื่อการจดัท าเอกสารเสนอขาย” 

การก าหนดหลกัเกณฑ์ส าหรับกรมธรรม์ประกนักลุม่          ที่
มีการพิจารณารับประกนัภยัในลกัษณะรายบคุคล 

การสนบัสนนุและร่วมจดัท าฐานข้อมลูกลาง                             
ส าหรับการประกนัชีวิต (Insurance Bureau) 

การปรับวิธีการย่ืนขอรับความเหน็ชอบ                            

กรมธรรม์ประกนัภยัผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (SERFF) 

การขยายความคุ้มครองและแนวทางปฏิบตัิ                  
ส าหรับแบบประกนัเพ่ือผู้สงูอาย ุ

การขยายรูปแบบผลิตภณัฑ์ที่ให้ความเหน็ชอบแบบ
อตัโนมตั ิ(File & Use) 

กรอบการก ากบัดแูลผลิตภณัฑ์           

แบบมีสว่นร่วมในเงินปันผล (Par Fund) 

การจดัท าเง่ือนไขหรือความคุ้มครองให้เป็นมาตรฐาน 



ข้อเสนอแนะ 

จากทางภาคธุรกิจประกันชีวิต 
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ข้อเสนอแนะจากทางภาคธุรกิจประกันชีวติ (1/6) 

8 

แผนงานปัจจุบนั ข้อเสนอแนะ 

1.1 การปรับวิธีการย่ืนขอรับความ
เหน็ชอบกรมธรรม์ประกนัภยัผา่น
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (SERFF) 

 ก าหนดกรอบระยะเวลาในการให้ความเหน็ชอบผลิตภณัฑ์ ให้มีความ
เหมาะสมในแตล่ะประเภทของผลิตภณัฑ์ (Turnaround time) โดยทาง 
คปภ. อาจก าหนดขอบเขตท่ีชดัเจนส าหรับเง่ือนไขดงักลา่ว 

 ปรับเปล่ียนบางขัน้ตอนเพ่ือเอือ้อ านวยความสะดวกให้แก่ภาคธรุกิจ เช่น 

ขัน้ตอนการช าระเงิน 

1.2 การขยายรูปแบบผลิตภณัฑ์ที่ให้
ความเหน็ชอบแบบอตัโนมตั ิ 

(File & Use) 

 ขยายผลิตภณัฑ์ประเภทอ่ืนๆ ให้เป็นแบบ File & Use มากขึน้ เช่น 

ประกนัชีวิตประเภทกลุม่ แบบเงินได้ประจ า (บ านาญ) หรือสญัญา
เพ่ิมเติมแบบตอ่อาย ุ 

 ผอ่นคลายเง่ือนไขบางประการ (เช่น การก าหนดอายทุีรั่บประกนัภยัต้อง
น้อยกว่า 65 ปี เป็นต้น) 

 เสนอกรอบการให้ความเหน็ชอบผลิตภณัฑ์แบบ Use & File 

01 ข้อเสนอแนะตามแผนงานการก ากับผลิตภัณฑ์ฯ โดย คปภ. 



ข้อเสนอแนะจากทางภาคธุรกิจประกันชีวติ (2/6) 

9 

แผนงานปัจจุบนั ข้อเสนอแนะ 

1.3 การจดัท าเง่ือนไขหรือความ
คุ้มครองให้เป็นมาตรฐาน 

 

 ทบทวนประกาศเก่ียวกบั แบบและข้อความในสญัญากรมธรรม์ 

ข้อก าหนดเง่ือนไข ตลอดจนค านิยามตา่งๆ รวมถึงสญัญาเพ่ิมเติมโรค
ร้ายแรง โดยปรับปรุง/แก้ไข ให้มีมาตรฐานเดียวกบัประเทศในกลุม่ AEC 

เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย  

1.4 แผนงานวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือ
เตรียมท าตารางอบุตัิเหต ุตาราง
ทพุพลภาพ และตารางมรณะ 

 ควรพิจารณาโดยองค์รวม เน่ืองจากในปัจจบุนั ก าไรบางสว่นจากอตัรา
มรณะ บริษัทได้น าไปชดเชยกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาดท่ีลดลง จงึเสนอให้
ทาง คปภ. พิจารณาถึงปัจจยัอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น สมมติฐานเก่ียวกบั
โครงสร้างคา่ใช้จ่าย อตัราดอกเบีย้ขัน้ต า่ทีใ่ช้ในการก าหนดเบีย้ประกนัภยั 

เป็นต้น 

01 ข้อเสนอแนะตามแผนงานการก ากับผลิตภัณฑ์ฯ โดย คปภ. 



ข้อเสนอแนะจากทางภาคธุรกิจประกันชีวติ (3/6) 
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ประเดน็ ข้อเสนอแนะ 

2.1 การขอรับความเหน็ชอบ
ผลิตภณัฑ์ 

1. ผอ่นคลายกฎระเบียบ หรือข้อจ ากดัในการออกผลิตภณัฑ์ฯ เพ่ือเพ่ิมทางเลือก
และเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคสงูสดุ เช่น แบบประกนัชีวิตผู้สงูอาย ุแบบประกนัยู
นิตลิงค์ เป็นต้น โดยส านกังาน คปภ. อาจก าหนดหลกัเกณฑ์เร่ืองอ่ืนๆ เพ่ือ
แก้ปัญหาการเสนอขายทีไ่ม่ถกูต้อง เช่น ก าหนดข้อความในใบเสนอขาย/สรุป
สาระส าคญัโดยยอ่ หรือ Confirmation call เป็นต้น 

2. เพ่ิมแนวทางปฏิบตัิการขอรับความเหน็ชอบส าหรับแบบประกนัภยัที่ทาง คปภ. 

ก าหนดให้มีการตอ่อายเุบีย้ประกนัภยั (เช่น 3 ปี หรือ 5 ปี) ที่มีการพิจารณาจาก
อตัราสว่นความเสียหาย ฯลฯ  โดยให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการใช้อตัราเบีย้เดิม/

ใหม ่ส าหรับกรมธรรม์รายเก่าและรายใหม่ หากบริษัทสามารถชีแ้จงถึงเหตผุลใน
การใช้อตัราเบีย้ฯ ดงักลา่วได้ 

02 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 



ข้อเสนอแนะจากทางภาคธุรกิจประกันชีวติ (4/6) 
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ประเดน็ ข้อเสนอแนะ 

2.1 การขอรับความเหน็ชอบ
ผลิตภณัฑ์ (ตอ่) 

3. การเพ่ิมเบีย้ประกนัภยัจากความเส่ียงที่เป็นหลกัการสากลส าหรับการพิจารณา
รับประกนัภยั เช่น เบีย้ประกนัภยั เน่ืองจากอาชีพ โรค อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ Extra 

Mortality เหน็ว่าไม่ควรต้องขออนมุตัิอีกครัง้   เน่ืองจากบริษัทใช้ตามคูมื่อการรับ
ประกนัภยัจากบริษัทประกนัภยัตอ่ 

4. ทบทวนโครงสร้างคา่ใช้จ่ายของแตล่ะชอ่งทางการจ าหน่ายให้มีความแตกตา่ง
กนั เน่ืองจากโครงสร้าง/ต้นทนุคา่ใช้จา่ยในแตล่ะชอ่งทางมีความไม่เทา่กนั 

02 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 



ข้อเสนอแนะจากทางภาคธุรกิจประกันชีวติ (5/6) 
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ประเดน็ ข้อเสนอแนะ 

2.2 ผอ่นคลายกฎระเบียบ
บางอย่างให้มีความยืดหยุ่น/เสรี 
มากขึน้  

 ทบทวนสตูรการค านวณเบีย้ประกนัภยั และมลูคา่อ่ืนๆ (เช่น มลูคา่เวนคืนเงิน
สด มลูคา่ขยายเวลา เป็นต้น) รวมถึงอตัรามรณะ อตัราคา่ใช้จา่ย (loading 

factor) สว่นลดเบีย้ประกนัภยั หรืออตัราดอกเบีย้ขัน้ต า่ทีใ่ช้ในการก าหนด
เบีย้ประกนัภยั เป็นต้น 

 ทบทวนอตัราคา่จ้าง หรือคา่บ าเหน็จส าหรับตวัแทน/นายหน้า ให้มีความ
ยืดหยุ่นมากขึน้ 

 หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการให้ความเหน็ชอบแบบและข้อความการจา่ย
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยั และอตัราเบีย้ประกนัภยั 

02 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
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2.3 สื่อประชาสมัพนัธ์ น าเสนอข้อมลูหรือประกาศตา่งๆ ทัง้หมดในเวบไซต์ของทาง คปภ. เช่น 

อตัราเบีย้ประกนัภยั แบบและข้อความ เอกสารประกอบตา่งๆ เช่น ใบค าขอ
ประกนัชีวิต และมีการปรับปรุงข้อมลูให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ 

2.4 เบีย้ประกนัชีวิตที่สามารถ
น าไปใช้ลดหยอ่นภาษีเงินได้
บคุคลธรรมดา 

ขอเสนอให้ทางคปภ.มีการประสานงานกบักรมสรรพากรเพื่อทบทวนและ
ปรับปรุงประกาศที่เก่ียวข้องในเร่ืองของเบีย้ประกนัชีวิตที่สามารถน าไปใช้
ลดหยอ่นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาให้มีความทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา  

เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตในตลาดมีความแตกตา่งและซบัซ้อนมากขึน้ 

รวมถงึมีนวตักรรมใหม่ๆ   

02 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 



Thank You 
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