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รางมาตรการแผนพัฒนาการประกันภัย 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2553 – 2557) 

 

  อุตสาหกรรมประกันภัยของไทย  มีการพัฒนาอยางตอเ น่ือง         

มาโดยตลอด เบี้ยประกันภัยเพ่ิมขึ้นคอนขางม่ันคง โดยในชวง 10 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2543 – 2551)มีอัตราการ
ขยายตัวของเบี้ยประกันภัยถึงรอยละ 196.26 หรือมีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 12.07 ตอป ซ่ึงถือวามีการ
เติบโตอยางม่ันคง และมีสัดสวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Insurance 
Penetration) เพ่ิมจากระดับรอยละ 2.60 ในป 2543 เปนรอยละ 4.20 ในป 2552  และมีเบี้ยประกันภัยตอ
จํานวนประชากร (Insurance Density) ที่ระดับ 49.3 เหรียญสหรัฐ ในป 2543 เพ่ิมเปน 142.10 เหรียญสหรัฐ    
ในป 2551         
 

                
ประเทศ 

ป 2551 

GDP 
(billion USD) 

GDPตอ
ประชากร(USD) 

Insurance 
Penetration(%) 

Insurance 
Density(USD) 

1. สหรัฐอเมริกา 14,265 46,893 8.70 4,078.00 

2. ยุโรป 22,161 27,396 7.50 2,043.90 

3. เอเชีย 15,646 3,938 6.00 234.30 
   3.1 ญ่ีปุน 4,845 37,881 9.80 3,698.60 
   3.2 สิงคโปร 182 40,444 7.80 3,179.00 
   3.3 มาเลเซีย 219 8,111 4.30 345.40 
   3.4 ไทย 273 4,246 3.30 142.10 
   3.5 ฟลิปปนส 169 1,884 1.40 25.60 
   3.6 อินโดนีเซีย 514 2,194 1.30 29.50 
ที่มา : sigma : Swiss Re ณ ธันวาคม 2552 
                     
                    จากตารางขางตน พบวาเม่ือเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศที่พัฒนาแลว และประเทศ
กําลังพัฒนา เห็นไดวาอุตสาหกรรมประกันภัยไทยยังมีอัตราการขยายตัวคอนขางต่ํา ซ่ึงพิจารณาไดจากสัดสวน
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ในป 2551 จะอยูที่รอยละ 3.30  ซ่ึงต่ํากวา
หลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา(รอยละ8.70)  ยุโรป(รอยละ 7.50)  ญ่ีปุน(รอยละ 9.80)  สิงคโปร(รอยละ 
7.80) และมาเลเซีย (รอยละ 4.30) และยังต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศในภูมิภาคเอเชีย อยูที่รอยละ 6.00  
หากจะพิจารณาทางดานการทําประกันชีวิตของประชาชนไทย ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการสรางหลักประกัน
ความมั่นคงใหกับบุคคลและครอบครัว และเปนแหลงระดมเงินออมภายในประเทศ ก็พบวา สัดสวนผูถือ
กรมธรรมประกันชีวิตตอประชากร มีเพียงรอยละ 25.37 เทานั้น ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาหลักประกันความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชนยังอยูในระดับต่ํา 
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                    จากการวิ เคราะหประเมินสภาวะอุตสาหกรรมประกันภัยไทยในปจจุบัน สรุปไดว า               
มีสภาพการณซ่ึงเปนปญหาสําคัญๆ ที่ทําใหอุตสาหกรรมประกันภัยของประเทศไทยไมไดมีการพัฒนาเติบโต
เทาที่ควร  ประกอบดวยปญหาที่สําคัญ 5 ดาน ดังน้ี 

1)  ความรูความเขาใจและความเชื่อม่ันของประชาชนตอระบบประกันภัย 
  2) ปญหาและอุปสรรคที่เกดิจากการปรับตวัของภาคธุรกิจประกันภัยสูการกํากับตาม
มาตรฐานสากล 
  3)  ปญหาจากโครงสรางของอุตสาหกรรมประกันภัยไทย 

4)  ปญหาดานบุคลากรประกันภัย 
  5)  การเตรียมความพรอมในการแขงขันที่จะเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต 
 

                  จากสภาพปญหาและสิ่งที่อุตสาหกรรมประกันภัยจะตองพัฒนาใหเติบโตเชนเดียวกับประเทศ 
ที่พัฒนาแลว เพ่ือกาวไปสูมาตรฐานสากลและการเปดเสรีในอนาคต  สํานักงาน คปภ. จึงไดเสนอตอ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยใหมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2553 - 2557) ขึ้น เพ่ือทําหนาที่ผลักดันใหแผนพัฒนาฯ เกิด
ผลสําเร็จเปนรูปธรรมอยางแทจริงโดยเปาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับน้ี ตองการพัฒนาระบบประกันภัยของ
ไทยใหกาวสูมาตรฐานสากลระดับหนึ่ง และพรอมที่จะกาวเขาสูการเปดเสรีในอนาคตอันใกล โดยที่ผานมาไดมี
การเปดเสรีในอุตสาหกรรมประกันภัย 2 ระยะ ไดแก 
                ระยะแรก ป 2538 – 2539 เปดเสรีการใหใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย โดยมีการให
ใบอนุญาตฯทั้งสิ้นจํานวน 25 บริษัท (บริษัทประกันชีวิต 12 บริษัท และบริษัทประกันวินาศภัย 13 บริษัท) 

ระยะที่สอง ป 2551 เปดเสรีใหตางชาติเขามาถือหุนในบริษัทประกันภัยเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 25 
เปนรอยละ 49  

ทั้งน้ีในแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2553 – 2557) จะไดมีการกําหนดแนวทางและ
มาตรการสําหรับนโยบายในการเปดเสรีของอุตสาหกรรมประกันภัยไทย เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับธุรกิจ
ประกันภัยในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับธุรกิจประกันภัยในตางประเทศ จึงกําหนดใหมีการใช
แนวทางการกํากับดูแลเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง(Risk-Based Capital :RBC) ซ่ึงจะบังคับใชอยางคอย
เปนคอยไปในป 2554 หลังจากนั้นจะมีการเปดเสรีธุรกิจประกันภัยในภูมิภาคอาเซียนกอน 
                 

สํานักงาน คปภ. ไดมีการประเมินการดําเนินการตามแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 
2549 – 2554) พบวาในขณะนี้การดําเนินการตามกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ไดบรรลุเปาหมายสําคัญๆ 
ที่ตั้งไวในระดับหน่ึง โดยมีการปรับโครงสรางองคกรกํากับดูแล จาก “กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย”  
หนวยงานราชการ มาเปน “สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)”   
ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐ ที่มีพระราชบัญญัติจัดตั้งขึ้นเปนการเฉพาะ ที่ไมเปนสวนราชการและไมเปน
รัฐวิสาหกิจ มีฐานะเปนนิติบุคคล ทําหนาที่ดําเนินงานตามทิศทางนโยบายและมาตรการที่กําหนดโดย
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  นอกจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบองคกรกํากับ
ดูแลซ่ึงมีนัยสําคัญยิ่งแลว  ยังไดมีความคืบหนาในมาตรการสําคัญๆ ของแผนฯ ดวย  คือ การปฏิรูปกฎหมาย
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ประกันภัย  การพัฒนาระบบการตรวจสอบและกํากับใหเปนไปตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การศึกษาและปรับใชแนวทางการกํากับดูแลตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Supervision : RBS)      
และพัฒนาปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการในการวิเคราะหและการกํากับบริษัทประกันภัยโดยมุงเนนที่ความเสี่ยง
ของบริษัท (Risk Focused Monitoring and Examination) โดยนําระบบการเตือนภัยลวงหนา (Early Warning 
System : EWS) มาใช  การพัฒนากลไกการคุมครองผูบริโภค  การพัฒนาคุณภาพบุคลากรประกันภัย     
และการเพิ่มมาตรการจูงใจทางดานภาษีโดยเพิ่มจํานวนเบี้ยประกันชีวิตที่สามารถนํามาคํานวณหักลดหยอน
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหสูงขึ้นจากเดิม 50,000 บาท เปน 100,000 บาท  เปนตน    
 
       ในรางแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2553 – 2557) ไดกําหนดมาตรการหลักที่สําคัญ 
4 ประการ ที่จะมีผลกวางไกลตอการตอการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญตออุตสาหกรรมประกันภัยไทย 
ประกอบดวย 4 มาตรการหลัก และ 14 มาตรการสําคัญ คือ 

มาตรการที่ 1 : การเสริมสรางเสถียรภาพของระบบประกันภัย 
1.1 การเสริมสรางความเขมแข็งตอระบบประกันภัย 

1.1.1 การตรวจสอบและกํากับบริษัทประกันภัยตามระดับความเสี่ยง  
        (Risk Based Supervision; RBS)   
1.1.2 การกํากับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital; RBC) 
1.1.3 การกํากับการบรหิารจัดการความเสี่ยงเชิงคุณภาพ 
1.1.4 การลดตนทุนทางการประกันภัย 
1.1.5 การเพิ่มมาตรการปองกันความเสียหายอยางทันทวงที  
        (Prompt Preventive Actions)   
1.1.6 การกํากับแบบรวมกลุม (Consolidated Supervision) 
1.1.7 การลงทุนของบริษัทประกันภัย 
1.1.8 ขอพึงปฏิบัตใินการเสนอขายและบคุลากรที่เกีย่วของกับการ ซ้ือ-ขายผลิตภัณฑ 
        ประกันภัย 
1.1.9 การเตรียมความพรอมใหบริษัทประกันภัยดําเนินการแปรสภาพเปนบริษัท 
        มหาชนจํากัด 
1.1.10 การจัดทํามาตรการปองกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน และการอุดหนุนเงินแก 
           ผูกอการราย (AML/CFT) 

1.2 การสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัทประกันภัย 
1.2.1 การพัฒนาดานอัตราเบี้ยประกันภัย 
1.2.2 การพัฒนากระบวนการกํากับผลติภัณฑประกันภัย 
1.2.3 การสรางมาตรการจูงใจเพื่อการควบรวมกิจการ     
1.2.4 การกําหนดแนวนโยบายในการเปดเสรีธุรกิจประกันภัยในภูมิภาคอาเซียน 
        (พ.ศ.2563)   
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มาตรการที่ 2 : การเสริมสรางความเชื่อมั่นและการเขาถึงระบบประกันภัยของประชาชน  
  2.1 การสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัยใหสอดคลองกับความเสี่ยงของประชาชนที่ 

เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมเศรษฐกิจ สังคม กฎหมายและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
                    2.2 การพัฒนาชองทางการจําหนายและการใหบริการแบบครบวงจร 
                    2.3 การเสริมสรางความรูดานประกันภัยใหกับประชาชน   
          2.4 การเสริมสรางใหระบบประกันภัยมีบทบาทตอสังคมไทย 

มาตรการที่ 3 : การยกระดับการใหบริการและคุมครองสิทธิประโยชนของประชาชนดาน
การประกันภัย 
          3.1 การพัฒนาคุณภาพการใหบริการและการสงเสริมจิตสาธารณะในระบบประกันภัย 
                   3.2 การพัฒนาคุณภาพการคุมครองสิทธิประโยชนของประชาชนดานการประกันภัย 
                   3.3 การเพิ่มบทบาทภาครัฐในการคุมครองประชาชนดานประกันภัย 

มาตรการที่ 4 : การสงเสริมโครงสรางพื้นฐานดานการประกันภัย 
                   4.1 การสงเสริมศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         4.2 การสรางและสงเสริมศักยภาพดานบุคลากรในระบบประกันภัย 
         4.3 การปฏิรูปกฎหมายวาดวยการประกันภัย 
         4.4 การปรับปรุงระบบภาษีเพ่ือการพัฒนาระบบประกันภัย 
         4.5 การการจัดตั้งสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง (OIC Advanced Insurance Institute) 
 

…………………….. 
 


