สรุปขอมูลการประชุมกลุมยอย เพื่อระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓
**************************************************

กลุมยอยที่ ๑ การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย
ที่มา
๑. พระราชบัญญัติประกันชีวิต และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย เปนกฎหมายที่ใชในการกํากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยตั้งแตการเริ่มเขามาประกอบธุรกิจ การกํากับดูแลการประกอบธุรกิจทั้งในเรื่องความพรอม ฐานะ
ความมั่นคง และพฤติกรรมทางการตลาด (Market Conduct) การโอนการควบกิจการ มาตรการแกไขปญหากรณี
บริษัทประกันภัยประสบปญหา การออกจากธุรกิจ (การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย และการเลิก
ประกอบธุรกิจฯ) นอกจากนั้นรางพระราชบัญญัติทั้งสองยังไดมีบทบัญญัติในการกํากับดูแลบุคลากรที่เกี่ยวของ อัน
ไดแก ตัวแทนประกันภัย นายหนาประกันภัย นักคณิตศาสตรประกันภัย ตลอดจนผูประเมินวินาศภัย จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม การประกอบธุรกิจประกันภัย รวมถึงมาตรฐานการกํากับดูแล
ดานการประกันภัยไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง จึงมีความจําเปนในการปรับปรุงกฎหมายในการกํากับดูแล เพื่อให
ทันสมัย และลดขอจํากัดหรืออุปสรรคที่อาจสงผลตอการพัฒนาระบบประกันภัยโดยรวม และเพื่อประโยชนในการ
ดูแลและคุมครองสิทธิประโยชนประชาชนดานการประกันภัย
๒. สํ านั ก งาน คปภ. ให ความสํ าคั ญ กับการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนเพื่อการปรับปรุง
พระราชบัญญัติประกันชีวิต และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยครอบคลุมในทุกมุมมอง จึงไดมีการหารือและระดม
ความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของ อันประกอบดวยสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคม
นายหนาประกันภัยไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกัน
วินาศภัย จํานวน ๓ ครั้ง ไดแก วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๙ พฤษภาคม
๒๕๕๙
๓. การปรับปรุงพระราชบัญญัติประกันชีวิต และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มุงเนนปรับปรุงเฉพาะ
ประเด็นสําคัญเพื่อยกระดับการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย ๑๑ ประเด็น ดังนี้
๓.๑ การประกอบธุรกิจประกันภัยสามารถกระทําได ๒ รูปแบบคือ บริษัทมหาชนจํากัด และ
สาขาของบริษัทประกันภัยตางประเทศ
๓.๒ กําหนดขอบเขตของการประกอบธุรกิจประกันชีวิต/วินาศภัยที่ชัดเจน
๓.๓ กรรมการ ผูมีอํานาจในการจัดการตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน/แจง
ผลประโยชนคาตอบแทนในที่ประชุมผูถือหุน
๓.๔ ผูถือหุนในสัดสวนที่กฎหมายกําหนดตองรายงาน หรือขอความเห็นชอบจากนายทะเบียน
๓.๕ บริษัทตองมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีความพรอมของบุคลากรและระบบงาน มีนัก
คณิตศาสตรผูมีอํานาจเต็มในการรับรองหรือเสนอความเห็นในเรื่องสําคัญๆของบริษัท ผูสอบบัญชีตองไดรับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียน คณะกรรมการสามารถกําหนดจํานวนเงินกองทุนขั้นต่ําของบริษัทได
๓.๖ มาตรการในการกํากับดูแลบริษัทที่ประสบปญหาแบงเปน ๒ กรณี ๑) ดํารงเงินกองทุน
ไมครบถวน ๒) บริษัทมีฐานะหรือการดําเนินงานในลักษณะที่อาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย โดยมีการกําหนด
มาตรการที่ใชสั่งการ และกรณีที่ถือวา “บริษัทมีฐานะหรือการดําเนินงานในลักษณะที่อาจเปนเหตุใหเกิดความ
เสียหาย” สรางความชัดเจนใหแกบริษัท ลดการใชดุลพินิจของนายทะเบียน

๓.๗ สงเสริมใหมีการควบโอนกิจการ เพื่อใหบริษัทมีความเขมแข็ง พรอมรับการแขงขัน ราง
พระราชบัญญัติทั้งสองจึงมีบทบัญญัติที่ลดอุปสรรคในการควบโอนกิจการ
๓.๘ การออกจากธุรกิจ แบงเปน ๑) สมัครใจออกจากธุรกิจ ๒) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ
๓.๙ กําหนดใหมีตัวแทนประกันภัย และนายหนาประกันภัย เปนผูเสนอขายกรมธรรม
ประกันภัย โดยตัวแทนประกันภัยมีเฉพาะบุคคลธรรมดา สวนนายหนาประกันภัยมีทั้งที่เปนบุคคลธรรมดา และที่
เปนนิติบุคคล (นายหนาบุคคลธรรมดาไมจําตองสังกัดนายหนานิติบุคคล ไมมีบุคคลที่ไดรับการยกเวนไมตองมี
ใบอนุญาตในการขายประกันภัย)
๓.๑๐ เพิ่มมาตรการในการกํากับคนกลางประกันภัยใหเขมขนขนขึ้น (การกําหนดจํานวนบริษัท
ที่นายหนาประกันภัยตองชี้ชองหรือจัดใหบุคคลทําสัญญาประกันภัยกับบริษัท/การรับ การเก็บรักษา และการสงเบี้ย
ประกันภัย/การเปดเผยขอมูล)
๓.๑๑ ผูประเมินวินาศภัยตองไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน ซึ่งมีทั้งผูประเมินวินาศภัยที่
เปนบุคคลธรรมดา และผูประเมินวินาศภัยที่เปนนิติบุคคลแตผูที่จะทําการประเมินไดตองเปนผูประเมินวินาศภัยที่
เปนนิติบุคคล โดยมีผูประเมินวินาศภัยบุคคลธรรมดาที่อยูในสังกัดเปนทําการประเมินในนามนิติบุคคล
ประเด็นหารือ
สาระสําคัญ
๑. กําหนดขอบเขตในการประกอบธุรกิจประกันชีวิตและการประกันวินาศภัยใหมีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น ใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน
๒. กําหนดสัดสวนในการกลั่นกรองผูถือหุนของบริษัทเพื่อสรางความเชื่อมั่นวา ผูถือหุนดังกลาวมี
ความมั่นคงทางการเงินและมีความโปรงใสในเม็ดเงินที่มาลงทุนในบริษัทประกันภัย ให สอดคลองกับมาตรฐานสากล
และหลักเกณฑการกํากับดูแลสถาบันการเงิน
๓. กําหนดหลักเกณฑในการนําสงผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยหรือคาสินไหมทดแทนที่
ไมไดเรียกรองจนลวงพนอายุความแกกองทุนประกันชีวิต/วินาศภัย ใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
ประโยชนที่จะไดรับ
๑. การประกอบธุรกิจประกันชีวิตและการประกันวินาศภัยมีเสนแบงที่ชัดเจนขึ้น ไมกอใหเกิด
ความสับสน
๒. เสริมสรางความเชื่อมั่นในฐานะทางการเงินของบริษัทประกันภัยวา มีแหลงเงินทุนที่มีความ
เหมาะสมและมีความโปรงใส
๓. สร า งความชั ด เจนให แ ก บ ริ ษั ท ประกั น ภั ย เกี่ ย วกั บ การนํ า ส ง ผลประโยชน ต ามกรมธรรม
ประกันภัยหรือคาสินไหมทดแทนที่ไมไดเรียกรองจนลวงพนอายุความแกกองทุนประกันชีวิต/วินาศภัย
ขอยุติในประเด็นเกี่ยวกับรางกฎหมายแมบทวาดวยการประกันภัยจากที่ประชุมกลุม ยอย
๑. จะมีการปรับปรุงขอบเขตการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยใหสอดคลองกับทางปฏิบัติ
เนื่องจากบทนิยามในรางกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยอาจไมรองรับกรณีผลิตภัณฑที่จะมีขึ้นในอนาคต
๒. สํานักงาน คปภ. ยังยืนยันหลักการการรายงานการถือหุนในบริษัทประกันภัยที่รอยละ ๕ และ
ขออนุญาตการถือหุนในบริษทั ประกันภัยตอนายทะเบียนที่รอยละ ๑๐

๓. สํานักงาน คปภ. ยังยืนยันหลักการนําสงผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยหรือคาสินไหม
ทดแทนที่ไมไดเรียกรองจนลวงพนอายุความแกกองทุนประกันชีวิต/วินาศภัย โดยจะมีการออกอนุบัญญัติเพื่อ
กําหนดประเภท และวิธีการนําสงใหชัดเจนแกภาคธุรกิจตอไป
กลุมยอยที่ ๒ การผอนคลายการกํากับผลิตภัณฑประกันภัย
ที่มา
การผอนคลายการกํากับผลิตภัณฑประกันภัย ไดถูกกําหนดไวในแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่
๓ ยุทธศาสตรที่ ๓ : การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการแขงขัน เพื่อเสริมสรางการแขงขันผานการผอนคลายการ
กํากับผลิตภัณฑประกันภัย โดยผอนคลายกรอบการกํากับราคาและผลิตภัณฑประกันภัยมีความยืดหยุนและอิง
กลไกตลาดมากขึ้น (Detariffication) เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนจากราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ
ประกันภัย และธุรกิจประกันภัยมีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัยไดตามความเสี่ยงและความ
เชี่ยวชาญของตนเอง
ประเด็นหารือ
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายในการผอนคลายการกํากับผลิตภัณฑประกันภัย
ขอเสนอแนะ
สํานักงาน คปภ. ไดหารือรวมกับภาคธุรกิจ ไดแก สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย
และบริษัทประกันภัยตางๆ แลว มีแผนการดําเนินงานผอนคลายการกํากับผลิตภัณฑประกันภัยในหลายๆดาน ไดแก
(๑) การผอนคลายการกํากับผลิตภัณฑประกันภัยอยางคอยเปนคอยไป โดยการผอนคลายกลุมที่มี
ความพรอมกอน เชน กลุมผูประกอบการ หรือมีทุนประกันภัยสูง
(๒) การกํากับบริษัทโดยพิจารณาตามระดับความมั่นคง และระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย
โดยพิจารณาหลายๆสวนประกอบกัน เชน ระดับความพอเพียงของเงินกองทุน อัตราเรื่องรองเรียน ความเสี่ยงสุทธิ
สภาพคลอง พฤติกรรมทางการตลาด ฯลฯ หากบริษัทมีความเสี่ยงต่ํา ก็จะมีแนวทางการกํากับผลิตภัณฑประกันภัย
ที่ผอนคลายไมเขมงวด
(๓) การกําหนดหลักเกณฑเพื่อใหไดรับความเห็นชอบแบบอัตโนมัติ (File & Use) มากขึ้น และ
ปรับปรุงการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยใหมีความยืดหยุนมากขึ้น
(๔) การสนับสนุนใหบริษัทมีนักคณิตศาสตรประกันภัยรับรองการคํานวณอัตราเบี้ยประกันภัย รวมถึง
การสนับสนุนให IPRB มีบทบาทในการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยอางอิงของตลาด รวมทั้งการติดตามสถิติการรับ
ประกันภัย
(๕) จัดทําระบบฐานขอมูล เพื่อกําหนดอัตราอางอิงใหธุรกิจไดใชรวมกัน และจะไดนํามาใชประโยชน
ในการวิเคราะหและติดตามผลการรับประกันภัยของตลาด เพื่อสนับสนุนแนวทางการกํากับอัตราเบี้ยประกันภัยที่จะ
ผอนคลายลง

ทั้งนี้ สํานักงาน คปภ. จะไดจัดการประชุมหารืออีกครั้งหนึ่ง เพื่อระดมความเห็นจากภาคเอกชนอยาง
กวางขวาง เพื่อจัดทํากรอบแนวทางในการพัฒนาระบบการกํากับผลิตภัณฑประกันภัย หลังจากนั้น สํานักงาน คปภ.
จะไดกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน กอนประชุมชี้แจง ใหภาคเอกชนทราบโดยทั่วกัน เพื่อจะได
เตรียมความพรอมไดอยางเหมาะสมและทันการณ
กลุมยอยที่ ๓ การบริหารจัดการตนทุนและการนําเทคโนโลยีเขามาใชในธุรกิจประกันภัย
ที่มา
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงไปในหลายดาน ไมวาจะเปนการกาว
เขาสูเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ซึ่งสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของประชาชน การรวมกลุมเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค โครงสรางประชากรของประเทศที่จะเขาสูสังคมผูส ูงอายุ รวมถึงความตองการและความคาดหวังของผูบริโภคที่
เพิ่มขึ้น ลวนนํามาซึ่งโอกาสและความทาทายตอทิศทางการดําเนินงานและการปรับตัวของธุรกิจประกันภัยในระยะตอไป
อยางไรก็ตาม จากการประเมินระบบประกันภัยที่ผานมา ขอจํากัดหนึ่งคือ ตนทุน ในการดําเนินธุรกิจประกันภัยของไทย
คอนขางสูง เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบาน ไมวาจะเปนสิงคโปร และมาเลเซีย ซึ่งประเด็นนี้มีความสําคัญ เนื่องจาก
ตนทุนในการดําเนินงานเปนปจจัยหนึ่งที่จะสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพ ในการบริหารงานของบริษัทประกันภัย
และสงผลถึงราคาของการใหบริการแกผูบริโภคและความสามารถในการแขงขันกับบริษัทประกันภัยตางประเทศ
ภายใตกรอบแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ จึงไดมีการกําหนดมาตรการสําคัญที่เกี่ยวของกับ
การบริหารจัดการตนทุนใหมปี ระสิทธิภาพ และการสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีเขามาใชพัฒนาประสิทธิภาพและ
รูปแบบการดําเนินงานของธุรกิจประกันภัย เพื่อมุงหวังจะเปนการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน
ใหกับธุรกิจประกันภัยของประเทศ อยางไรก็ตาม การบริหารจัดการตนทุน และการนําเทคโนโลยีเขามาใชในแตละ
บริษัทประกันภัยมีความแตกตางกัน ซึ่งขึ้นอยูกับการตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องดังกลาวของผูบริหารบริษัทประกันภัย
ประกอบกับ ความพรอมของแตละบริษัทเปนสําคัญ
สํานักงาน คปภ. จึงเห็นควรใชโอกาสในการประชุมผูบริหารระดับสูงดานการประกันภัย เปนการให
ขอมูลทิศทางและนโยบายของสํานักงาน คปภ. ทีจ่ ะสงเสริมการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตนทุนในธุรกิจ
ประกันภัยรวมกัน การใหขอมูลจากผูเชี่ยวชาญถึง โอกาส และความทาทายที่มากับความกาวหนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการนําไปใชพัฒนานวัตกรรมประกันภัย รวมถึงรูปแบบการดําเนินธุรกิจในอนาคต
ตอไป
ประเด็นหารือ
๑. ตนทุนที่สําคัญของธุรกิจประกันภัย ไดแก ตนทุนดานการไดมาซึ่งธุรกิจ (Acquisition cost)
ตนทุนดานการประกันภัย (Insurance cost) ตนทุนดานการดําเนินธุรกิจ (Operating cost) และตนทุนดานกฎระเบียบ
ของทางการ (Regulatory cost)
๒. การใชประโยชนจากเทคโนโลยี (Technology exploitation) เพื่อเพิ่มโอกาสในการทําตลาด
และการใหบริการของธุรกิจประกันภัย

ขอเสนอแนะ
๑. ตนทุนที่สําคัญของธุรกิจประกันภัย
ธุรกิจประกันวินาศภัย ตนทุนในการไดมาซึ่งธุรกิจ (Acquisition Cost) และตนทุนดาน
การดําเนินงาน (Operating Cost) เปนตนทุนที่สูงที่สุดในการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะตนทุนดานบุคลากรและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อยางไรก็ตาม การลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาใชจายคอนขางสูง และมีการ
ปรับเปลี่ยนคอนขางรวดเร็ว ดังนั้น อาจเปนการเพิ่มตนทุนใหกับธุรกิจประกันภัยในระยะสั้น แตในระยะยาวจะเปน
สวนสนับสนุนการพัฒนาและสรางศักยภาพของธุรกิจประกันภัย
ธุรกิจประกันชีวิต ตนทุนดานการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการใหบริการผูเอาประกันภัยไมสูง
เทาของประกันวินาศภัย แตทั้งนี้ ในสวนของตนทุนดานเอกสารเปนตนทุนที่สําคัญประเภทหนึ่งของบริษัทประกันภัย
ชีวิต ดังนั้น การผลักดัน Digital Insurance จึงเปนสิ่งจําเปนในการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตในอนาคต
๒. การพัฒนาและผลักดันยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตนทุนและการนําเทคโนโลยีเขามา
ใชในธุรกิจประกันภัย
• บทบาทของสํานักงาน คปภ. ควรเปนผูสนับสนุน (Facilitator) ใหภาคธุรกิจในการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชไดอยางเหมาะสม
• การกาวไปสู Digital Business จําเปนตองไดรับความรวมมือจากสํานักงาน คปภ. ในการ
ปรับปรุงและพัฒนากฎเกณฑตางๆใหมีความรวดเร็ว และทันสมัย
• สําหรับธุรกิจประกันวินาศภัย Quick win ของการนําเทคโนโลยีเขามาใชในธุรกิจคือการใช
เทคโนโลยีในการลดตนทุนในการดําเนินงาน (Operating cost) ซึ่งจะเห็นผลไดรวดเร็วและชัดเจน อาทิ นําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในกระบวนการจัดการคาสินไหมทดแทน ในขณะที่การนําเทคโนโลยีเขามาใชในการทําตลาดหรือชอง
ทางการจําหนาย อาจตองใชระยะเวลาในการปรับตัวของผูบริโภค จึงอาจมองเปนแผนในระยะยาว
• การนําเทคโนโลยีเขามาใชในธุรกิจประกันภัย นอกจากการควบคุมเรื่อง KYC และ Fraud แลว
เรื่องของความปลอดภัยจากการนํามาใชแลวมีความสําคัญมาก ทั้งนี้ อาจมีความรวมมือในการแชรขอมูลกับธนาคารแหง
ประเทศไทยทีม่ ีความเชี่ยวชาญ
• แนวโนม Fin Tech เปนเรื่องที่ธุรกิจประกันภัยไมควรนิ่งนอนใจ เนื่องจากสามารถเขามา
แทรกแซง และเปนอุปสรรคตอรูปแบบและการดําเนินธุรกิจประกันภัยได
๓. ขอเสนอแนะอื่นๆ
• ธุรกิจประกันภัยมีความแตกตางของขนาดคอนขางมาก ดังนั้น การบริหารตนทุนโดยใช
ทรัพยากรรวมกัน (Shared services pool) จะเปนการเกื้อหนุนกันในธุรกิจประกันภัยใหมีการพัฒนาและเติบโตอยาง
ยั่งยืน ซึ่งตองมีการดําเนินงานรวมกันอยางบูรณาการจากทั้งสํานักงาน คปภ. และธุรกิจประกันภัย
• ปญหาเรื่องตนทุน Acquisition Cost ที่สูง ควรผอนคลายการกํากับดูแลใหเปนไปตามกลไก
ตลาด
• ควรมีการผลักดันใหมีการขายผลิตภัณฑผานอิเล็กทรอนิกสระหวางประเทศใน CLMV ให
รวดเร็ว เนื่องจากมีความตองการจํานวนมาก แตกฎระเบียบยังไมรองรับ

กลุมยอยที่ ๔ เรื่อง การกํากับพฤติกรรมทางการตลาดและการคุมครองสิทธิประโยชน
ที่มา
ธุรกิจประกันภัย เปนธุรกิจที่เสนอขายสินคาบริการ หรือ “สัญญาประกันภัย” ที่เปน “คํามั่น
สัญญา” ดังนั้น ปจจัยหลักทีม่ ีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันภัยของประชาชน คือ ความเชื่อมั่น
ไววางใจ และภาพลักษณที่ดีของบริษัทประกันภัย และแมวาธุรกิจประกันภัยจะมีภาพรวมของธุรกิจประกันภัยมี
พัฒนาการที่ดี แตยังมีพฤติกรรมทางการตลาดที่เปนปจจัยดานลบ ที่เปนอุปสรรคตอภาพลักษณและความเชื่อมั่น
ไววางใจของประชาชนที่มีตอระบบการประกันภัย อาทิ พฤติกรรมของตัวแทน/นายหนาประกันภัย การขาดความรู
ความเขาใจที่ถกู ตองในหลักการประกันภัยและเงื่อนไขความคุมครองของกรมธรรมประกันภัย การบริหารจัดการ
สินไหมทดแทนความลาชาในการจายคาสินไหมทดแทน หรือการจายไมตรงตามสัญญาของบริษัทประกันภัย
การดําเนินธุรกิจอยางมีมาตรฐาน มีคุณภาพของธุรกิจประกันภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณภาพของ
บุคลากรมีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจประกันภัย จึงตองมุงไปสูการกํากับพฤติกรรมทางตลาด ตั้งแตกอนซื้อ
ระหวางซื้อ และหลังซื้อ นอกจากนี้ คนกลางประกันภัยตองมีความรู มีความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณในการประกอบ
อาชีพ ซึ่งจะสามารถนําพาภาพลักษณที่ดีของระบบประกันภัยสูสายตาประชาชน
ประเด็นการหารือ
สํานักงาน คปภ. ไดหารือการขับเคลื่อนการกํากับพฤติกรรมทางการตลาดและการคุมครองสิทธิ
ประโยชน ดังนี้
๑. แนวทางการพัฒนาการกํากับและตรวจสอบคนกลางประกันภัย
๒. บทบาทหนาที่ของบริษัทประกันภัยในการควบคุมคุณภาพการใหบริการ
๓. การพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการสินไหม และการจัดการเรื่องรองเรียนดานการประกันภัย
๔. การฉอฉล การดูแลประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการถูกหลอกลวง
ขอเสนอแนะจากผูเขารวมการประชุม
๑. บริษัทประกันภัยตองปฏิบัติหนาที่และมีระบบในการควบคุมตรวจสอบติดตามคุณภาพการเสนอ
ขายและกํากับดูแลการทําหนาที่ของตัวแทนนายหนาประกันภัยอยางเต็มที่
๒. การกํากับตัวแทนนายหนาควรตองเนนไปที่การปองกันและปองปรามเพื่อปกปองสิทธิประโยชน
ของผูเอาประกันภัย
๓. บริษัทประกันภัยควรตองใหความรูกับบุคลากรของตนอยางเต็มที่ โดยการฝกอบรมความรู
ใหกับบุคลากรและคนกลางประกันภัยอยางสม่ําเสมอ และปลูกฝงทัศนคติที่ดีใหกับบุคลากรและคนกลาง
ประกันภัยใหปฏิบัติงานอยางสุจริตและโปรงใส
๔. กําหนดบทลงโทษในกฎหมายสําหรับกลุม คนที่ไมมีใบอนุญาตแตทําหนาที่ในลักษณะเปนตัวแทน
นายหนาประกันภัย (การฉอฉล การดูแลประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการถูกหลอกลวง)
๕. สํานักงาน คปภ. จะพัฒนาฐานขอมูลเรือ่ งรองเรียน วิเคราะหประเด็นที่ตองเรงรัดการ
พัฒนาการกํากับดูแลพฤติกรรมทางการตลาด
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