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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจต่อเบีย้ประกันภัยรับสุทธิ  
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ 
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ธุรกิจประกันชีวิต 

ธุรกิจประกันวินาศภัย 

ประเทศสิงคโปร์  ประเทศมาเลเซีย  ประเทศไทย  
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ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ 

ประเทศสิงคโปร์  ประเทศมาเลเซีย  ประเทศไทย  

๓๓% ๓๖% ๔๓% ๓๔% ๓๓% ๔๓% ๓๕% ๓๐% ๔๐% ๓๘% ๓๐% ๔๐% 

ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ 



ประเภทค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนด้านการได้มาซึ่งธรุกิจ  

(Acquisition cost)  

ต้นทุนด้านการประกันภัย  

(Insurance cost)  

ต้นทุนด้านการด าเนินธุรกิจ  

(Operating cost) 
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ประเภทค่าใช้จ่ายของธุรกิจ 
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ธุรกจิประกนัชวีติ 

คา่บ าเหน็จ คา่ใชจ้า่ยในการรับประกนั 
และคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน 

เงนิส ารองเพิม่ (ลด) และเงนิจา่ยตามกรมธรรม ์
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ธุรกจิประกนัวนิาศภยั 

คา่บ าเหน็จ คา่ใชจ้า่ยในการรับประกนั 
และคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน 

คา่สนิไหมทดแทน 
และคา่ใชจ้า่ยจัดการสนิไหม 



แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) 
 

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการต้นทุน 
และการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในธุรกิจประกันภัย 
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การบริหารจัดการต้นทุน 
และการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในธุรกิจประกันภัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพ
อุตสาหกรรมประกันภัย 

• มาตรการที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพ
อุตสาหกรรมประกันภัย 

• ๑.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการต้นทุน 
• ๑.๓.๑ ทบทวนกฎเกณฑ์ 

ระเบียบ เพื่อลดความซ  าซ้อน
และอุปสรรคในการแข่งขัน 

• ๑.๓.๒ ส่งเสริมการ Insource 
และ Outsource ในระบบที่จ า
เป็นได ้

• ๑.๓.๓ น าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนา
ประสิทธิภาพและรูปแบบการ
ด าเนินงาน เพื่อมุ่งไปสู่การเป็น 
Digital Business 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเสริมสร้าง
ความรู้และการเข้าถึงการประกันภัย 

• มาตรการที่ ๓ : ขยายช่องทางการ
เข้าถึงการประกันภัยของ
ประชาชน 
• ๓.๑ พัฒนาช่องทางการเข้าถึง

การประกันภัยผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยการพัฒนา
กระบวนการขายประกันภัยผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเกณฑ์
การก ากับ และควบคุมความ
เส่ียงด้านอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
เหมาะสม  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเสริมสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย 

• มาตรการที่ ๒ : เสริมสร้าง
ศักยภาพการวิจัยและสารสนเทศ 
  
• ๒.๑ พัฒนาฐานข้อมูลกลาง

ด้านการประกันภัย 
(Insurance Bureau 
System) เพ่ือประโยชน์ต่อการ
ก ากับดูแลธุรกิจประกันภัย การ
คุ้มครองผู้เอาประกันภัย และ
การพัฒนาธุรกิจประกันภัย 
รวมถึงการป้องกันการฉ้อฉลใน
ธุรกิจประกันภัย 



การด าเนินการของส านักงาน คปภ.  
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• ร่างแนวทางปฏิบัติการพิมพ์และส่งมอบกรมธรรม์ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
(E-Policy) (ประกันวินาศภัย) 

• ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์
ประกันภัย และการท าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องผ่านทางสื่ออเิล็กทรอกนิกส์      
(ประกันชีวิต) 

 
 
 



การท าธุรกรรมประกันภัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ประกันวินาศภัย) 

• วัตถุประสงค์ : ช่วยลดต้นทุนการบริหารงาน และส่งเสริมการบริการกรมธรรม์ประกันภัยรายย่อย 

• คณะท างาน คณะท างานจัดท าแนวปฏิบัติการท าธุรกรรมประกันภัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
ประกอบด้วย ส านักงาน คปภ. สมาคมประกันวินาศภัยไทย สพธอ. และ สคบ. 
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ระยะที่ ๑ :  
การพิมพ์และส่งมอบ
กรมธรรม์ประกันภัย

ในรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์ 
(แนวปฏิบัต)ิ  

ภายในไตรมาสท่ี ๒ 
ปี ๒๕๕๙ 

ระยะที่ ๒ :  
การท าธุรกรรม

ประกันวินาศภัยผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
อย่างเต็มรูปแบบ 
(ธันวาคม ๒๕๕๙) 



การท าธุรกรรมประกันภัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ประกันวินาศภัย) 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานในการพิมพ์และส่งมอบ
กรมธรรม์ในรูปแบบสื่ออิเลก็ทรอนกิส์ 

• บริษัทประกันภัยตกลงปฏิบัติตาม มาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในระดับเคร่งครัด 

• ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิเลือกรูปแบบกรมธรรม์เอง 
และสามารถเข้าถึงกรมธรรม์ได้ตลอดระยะเวลาที่ก าหนด 

• การส่งมอบกรมธรรม์ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาจเป็น
การออกจากระบบคอมพิวเตอร์ทั้งกระบวนการ หรือ ออก
จากการแปลงเอกสารหรือข้อความให้อยู่ในรูปของ
อิเล็กทรอนิกส์ การแปลงนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าหนด 



การท าธุรกรรมประกันภัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ประกันวินาศภัย) 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานในการพิมพ์และส่งมอบ
กรมธรรม์ในรูปแบบสื่ออิเลก็ทรอนกิส์ 
• การบริหารขอ้มูลกรมธรรมต์้นฉบบั โดยให้สามารถเขา้ถงึและน า

กลับมาใช้ใหมไ่ดโ้ดยความหมายไม่เปลีย่นแปลง 
• การลงลายมือชือ่อเิลก็ทรอนกิส ์ด้วยวิธกีารที่นา่เชื่อถอืตามประกาศ

ก าหนด 
• มีกระบวนการควบคมุการใชใ้บรับรองลายมอืชื่ออเิลก็ทรอนิกสท์ั้งหมด

ที่บริษัทใช้งานอยู่ 



การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการท า
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องผ่านทางสื่ออเิล็กทรอกนิกส์ (ประกันชีวิต) 

• วัตถุประสงค์ : : เพื่อเป็นทางเลือกของช่องทางการจ าหน่ายประกันภัยให้กับประชาชน และลด
ต้นทุนในการบริหารงานด้านช่องทางการจ าหน่าย 

• คณะท างาน คณะท างานจัดท าแนวปฏิบัติการท าธุรกรรมประกันชีวิตผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
ประกอบด้วย ส านักงาน คปภ. สมาคมประกันวินาศภัยไทย สพธอ. และ สคบ. 

• แผนงาน : ประกาศ คปภ.ฯ แล้วเสร็จภายใน ธันวาคม ๒๕๕๙ ส าหรับก าหนดการบังคับใช้ยังอยู่ใน
ขั นตอนการพิจารณา. 
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ร่างประกาศ คปภ. การและการท าธุรกรรมที่เก่ียวข้องผ่านทางสื่ออิเล็กทรอกนิกส์ 
(ประกันชีวิต) 
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ขอบเขตธุรกรรมประกันภัยที่ด าเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
• การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย 
• การรับช าระเบี ยประกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ 
• การออกกรมธรรม์ประกันภัย 
• การช าระค่าสินไหมประกันภัย 
• การรับค าร้องจากผู้เอาประกันภัยเพื่อด าเนินการตามเง่ือนไขของสัญญา 
• การรับเร่ืองร้องเรียนและให้บริการข้อมูล 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทั่วไปในการเป็นผู้ให้บริการ 
• การจัดให้มีระบบสารสนเทศและการจัดการด้วยวิธีมั่นคงและปลอดภัย ตาม พรบ.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

• วิธีการและเง่ือนไขท่ีเฉพาะเจาะจง  ได้แก่ การเข้าถึงและน ากลับมาใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดย
ความหมายไม่เปลี่ยนแปลง การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอกนิกส์ แบบฟอร์มมาตรฐาน โครงสร้างข้อมูล
มาตรฐาน การเปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับผู้มุ่งหวัง การได้รับความเห็นชอบแบบประกันภัย เป็นต้น 

• การขึ นทะเบียนต่อนายทะเบียน 



ประเด็นข้อหารือ 

ประเด็นหารือที่ ๑ 

• ต้นทุนที่ส าคัญของธุรกิจประกันภัย ได้แก่ ต้นทุนด้านการได้มาซึ่งธุรกิจ (Acquisition cost) ต้นทุนด้านการ
ประกันภัย (Insurance cost) ต้นทุนด้านการด าเนินธุรกิจ (Operating cost) และต้นทุนด้านกฎระเบียบของ
ทางการ (Regulatory cost) 

ประเด็นหารือที่ ๒ 

• การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลย ี(Technology exploitation) เพื่อเพิ่มโอกาสในการท าตลาดและการให้บริการของ
ธุรกิจประกันภัย 
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Defining FinTech 

2 Source : The Singapore FinTech Consortium; January 2016 



Igniting the FinTech Revolution 
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The Future of FinTech 

4 Source : The Singapore FinTech Consortium; January 2016 



 

FinTech Application 

5 Source : The Singapore FinTech Consortium; January 2016 



Customer Behavior : Shift to Digital  

6 Source : The Singapore FinTech Consortium; January 2016 



Customers reflection from they want it all 
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Digital transformation involves six dimensions 

Source : http://www.bain.com : Global Digital Insurance Benchmarking Report 2015 

Customers are rapidly adopting digital channels 

and tools for interacting with providers. 

 

Customers have higher expectations for seamless 

interactions convenient to the moment. 

 

Insurers feel pressure from investors and 

competitors to increase efficiency and effectiveness 

in processes and delivery. 

Data has proliferated, but accessing the relevant 

data and using it fruitfully remain a challenge. 

 

Insurers need to make significant investment in new 

capabilities and technologies.  

 

Digitalized businesses have new requirements 

around culture, organization and desired behaviors. 

 

External trends have prompted … 

Digitally enhanced customer experiences,  

with a focus on moment of truth such as  

lodging a claim 

An omnichannel sales and distribution  

model covering the full customer journey 

 

Optimized operations through digital  

technologies by enabling self-service  

and digitalizing claims management 

Advanced analytics and Big Data applied  

across the business to cross-sell,  

earn greater loyalty, optimize premiums  

and automate some decisions 

Technology activated as an enabler of  

digital transformation, by selecting the  

highest-priority digital investments 

An innovation-ready organization through  

systematic change management 

 

… these key dimensions 

8 Source : http://www.bain.com : Global Digital Insurance Benchmarking Report 2015 
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Insurers benefit from choosing among  

four pathways to stage the digital transition 

Source : http://www.bain.com : Global Digital Insurance Benchmarking Report 2015 

• Uses Big Data and advanced analytics to 

add value in underwriting, marketing, 

claims triaging and elsewhere in the 

business. 

• Organizational structure and culture 

promote innovation and creative thinking 

• Builds analytics into processes to 

enhance decision making 

Advanced analyzer 

• Promotes omnichannel distribution 

directly or through a digitally enabled 

agent 

• Integrates online and mobile channels 

seamlessly with contact centers and 

agents 

• Minimizes risk of churn by customers 

looking for digital solution 

Digital distributor 

• Maximizes opportunities for straight-

through, once-and-done processing, but 

in ways that enhance the customer 

experience 

• Works to simplify processes, using digital 

technology to automate where 

appropriate 

• Reduces the operating expense base 

across all back-office activities 

Effective operator 

• Redesigns critical customer episodes to 

deliver best-in-class digital experience 

• Obtains deep understanding of 

customers’ needs and preferences, as 

well as moments of truth 

• Designs products from customers’ 

perspective 

• Realizes better economics from improved 

customer retention and advocacy 

Customer-centric insurer 
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Insurers benefit from choosing among  

four pathways to stage the digital transition 

 

Advanced analyzer 

 

Digital distributor 

 

Effective operator 

 

Customer-centric insurer 
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THANK YOU 
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