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บทสรุปผู้บริหาร 
 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้จัดทำแผนพัฒนา
การประกันภัยมาแล้ว 3 ฉบับ เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยไทย ซึ่งภายใต้การดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ผ่านมา เห็นได้ว่าอุตสาหกรรมประกันภัยไทยมีศักยภาพ มีความมั่นคง และสามารถ
เติบโตได้อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2549 – 2554) มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย จากกรมการประกันภัย เป็น 
สำนักงาน คปภ. การปรับปรุงพระราชบัญญัติประกันชีวิตและพระราชบัญญัติการประกันวินาศภัย รวมถึงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพความเสี่ยงของประชาชน แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2553 - 2557) ได้วางกรอบการพัฒนาต่อเนื่องจากแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 1 โดยมุ่งเน้นการสร้างศักยภาพ
ให้กับระบบประกันภัยภายใต้มาตรฐานการกำกับและตรวจสอบตามความเสี่ยงให้ธุรกิจประกันภัย มีเงินกองทุนเพียงพอ
รองรับความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ และความท้าทายจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และต่อมา ภายใต้แผนพัฒนา
การประกันภัย ฉบับที่ 3 ซึ่งมุ ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยสู่มาตรฐานสากล ควบคู่กับ          
การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านการประกันภัย จึงได้กำหนดเป้าหมายให้ “ระบบประกันภัยไทยเติบโตอย่างยั่งยืน
และได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน” 
 อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะ 2 - 3 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมประกันภัยไทย ได้พบกับบททดสอบใหม่ที่แตกต่างไป
จากเดิม ระบบเศรษฐกิจโลกได้เข้าสู่บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ (New Normal) ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้างของระบบการเงินโลกที่เชื่อมโยงกันมากขึ้น เศรษฐกิจในประเทศได้รับผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้
เศรษฐกิจไทยมีอัตราการเติบโตต่ำลงกว่าในอดีตที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังเผชิญกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงอื่นที่สำคัญ อาทิ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของไทย การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม และการพัฒนาของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบก้าวหน้า ประกอบกับเมื่อต้นปีที่ผ่านมา โลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คน ทั้งการรักษาระยะห่างทางสังคม 
การพึ่งพาเทคโนโลยีและธุรกรรมออนไลน์มากขึ้น รวมไปถึงการหยุดชะงักของกระบวนการทางเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทาน 
จึงทำให้ช่วงระยะเวลาต่อไป อุตสาหกรรมประกันภัยไทยต้องเผชิญกับบริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบที่ไมเ่คยเกิดขึ้นมาก่อน 
 แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 ผ่านการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภาคธุรกิจประกันภัย
และหน่วยงานภายนอก และได้ผ่านการกลั ่นกรองจากคณะอนุกรรมการขับเคลื ่อนแผนพัฒนาการประกันภัย ซึ ่งมี
องค์ประกอบมาจากผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ คปภ. กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมธนาคารไทย ภาคธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันวินาศภัย และสถาบันการศึกษา      
โดยมีนายรพี สุจิตกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการประกันภัยในคณะกรรมการ คปภ. เป็นประธาน เพ่ือให้ได้แผนพัฒนา
การประกันภัยที่เหมาะสม ยืดหยุ่น พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นแนวทางรองรับให้
อุตสาหกรรมประกันภัยไทยสามารถเตรียมความพร้อมกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
ของสังคม การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่  
 แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๔ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ระบบประกันภัยไทย มีความม่ันคง ยั่งยืน 
และแข่งขันได้ในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเข้าถึง
การประกันภัยและใช้ประโยชน์ในการรองรับความเสี่ยง” โดยแบ่งออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัย ปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้สอดรับกับ
สภาพแวดล้อมใหม่ เพื่อให้ธุรกิจประกันภัยมีความมั่นคง สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ โดย ๑) พัฒนาและ
ส่งเสริมขีดความสามารถของธุรกิจประกันภัยในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมให้ประเทศ
ไทยเป็น InsurTech Hub เชื่อมโยงเครือข่ายกับภาคธุรกิจ Startup และ Tech Firms ๒) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาช่องทาง 
รูปแบบ วิธีการ และผลิตภัณฑ์ให้ประชาชนแต่ละกลุ่มเข้าถึงการประกันภัยได้โดยง่าย สะดวก ทุกเวลา ด้วยการพัฒนา
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ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและความเสี่ยงเฉพาะราย และ ๓) ส่งเสริมความสามารถ
ในการแข่งขัน การลดต้นทุน และการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทประกันภัยด้วยการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนในระยะยาว รวมถึงกำหนดแนวทางในการป้องกันการฉ้อฉลประกันภัย      
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการประกันภัยให้ประชาชนและภาคเอกชน เพ่ือให้
การประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ช่วยในการบริหารความเสี่ยงและการวางแผนทางการเงินของประชาชนและ
ภาคเอกชน โดย ๑) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของประชาชนและภาคเอกชนให้ตระหนักถึงความจำเป็นของการ
ประกันภัย และใช้การประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจ และ ๒) พัฒนากลไกการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านการประกันภัย โดยเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพของการเสนอขายและการบริการผลิตภัณฑ์ประกันภัย       
การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ประชาชนตั้งแต่การเสนอขายไปจนถึงการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รวมทั้งยกระดับ
พฤติกรรมทางการตลาด (Market Conduct) และเสริมสร้างศักยภาพคนกลางประกันภัยให้มีคุณภาพและให้ความรู้และ
คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้กับ
ประชาชนและภาคเอกชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ผลักดันให้ระบบประกันภัยมีบทบาทในการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
เพื่อให้ระบบประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย โดย ๑) สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและ          
การดำเนินนโยบายภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการนำการประกันภัยเข้าไปช่วยในการบริหารความเสี่ยงและการดำเนินนโยบายภาครัฐ
ต่าง  ๆ๒) เสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยให้สามารถรับความเสี่ยงได้มากขึ้น และ ๓) ผลักดันให้ธุรกิจ
ประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมโดยรวมมีความยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมมาภิบาล (Environmental, 
Social, and Governance : ESG) และเพ่ือให้ระบบประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัยเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจประกันภัย 
เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัยและรูปแบบในการกำกับดูแลที่รองรับการดำเนินธุรกิจประกันภัย โดย          
๑) พัฒนากฎหมายและหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลให้ทันสมัยและมาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
และลดต้นทุนในการธุรกิจ ๒) สร้างเสริมศักยภาพ และความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรประกันภัยให้ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง ๓) พัฒนาระบบงาน ฐานข้อมูล และเทคโนโลยีที่จำเป็นในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจประกันภัย โดยศึกษา
และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยี รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อรับ-ส่งข้อมูลภายในองค์กร หน่วยงาน
ภายนอกและผู้บริโภค ระบบงานกลาง และฐานข้อมูลกลางของอุตสาหกรรมประกันภัย เพ่ือให้เกิดประโยชน์จากข้อมูลและ
ระบบงานร่วมกัน และ ๔) ปรับเปลี่ยนหน่วยงานกำกับดูแลสู่ SMART OIC โดยพัฒนาศักยภาพบุคลากร กระบวนการ
ทำงานและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ทั้งในแง่ของกระบวนการทำงานภายในและการกำกับดูแล (SupTech) เพื่อให้ก้าว
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

------------------------------------------- 
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ภาพรวมของธุรกิจประกนัภัย 

จากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2563 คาดว่าจะหดตัวลงรุนแรงที่สุดนับตั้งเเต่วิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 
โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2     
ปี 2563 พบว่า มีการปรับตัวลดลง ร้อยละ 12.2 ซึ่งจะส่งผลให้แนวโน้มเศรษฐกิจไทยตลอดทั้งปี 2563 จะปรับตัว
ลดลงในช่วง ร้อยละ (-7.8) ถึง (-7.3) เนื่องจากการปรับตัวลดลงมากของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ภาวะ
เศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก ปัญหาภัยแล้ง ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ในประเทศ ได้ส่งผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยอย่างรุนแรง และส่งผลกระทบเชื่อมโยงไปยังธุรกิจประกันภัยในประเทศ ซึ่งต้อง
เผชิญกับการปัจจัยต่างๆที่ท้าทาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ธุรกิจประกันภัยต้องเร่งปรับรูปแบบการดำเนิน
ธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ในขณะเดียวกันธุรกิจประกันภัยต้องเผชิญกับความท้าทาย ซึ่งมา
จากแนวโน้มสำคัญของโลก (Mega Trends) ท่ามกลางความปั่นป่วนและการเปลี่ยนแปลง (VUCA World) จะเป็น
ปัจจัยเร่งสำคัญทำให้ทิศทางการพัฒนาธุรกิจประกันภัยตามแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 4 จำเป็นต้องได้รับการ
กำหนดทิศทางให้มีความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

สถานการณ์ของธุรกิจประกันภัย 

ธุรกิจประกันภัยเดือนมกราคม – มิถุนายน ปี 2563 มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งสิ ้น 406,869        
ล้านบาท หดตัวร้อยละ 1.70 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกัน
ชีวิต จำนวนรวมทั้งสิ้น 285,403 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 3.20 และเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย 
จำนวนรวมทั้งสิ ้น 121,467 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 1.90 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจหดตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนชะลอการใช้จ่ายและการลงทุน      
การลดลงของจำนวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ สำนักงาน คปภ. ได้ประมาณการแนวโน้มธุรกิจประกันภัยไทย    
ในปี 2563 โดยภาพรวมมีการเติบโตร้อยละ -4.9 ถึง -2.9 โดยธุรกิจประกันชีวิตมีอัตราการเติบโตร้อยละ -5.9 ถึง -3.9 
และธุรกิจประกันวินาศภัย มีอัตราการเติบโตร้อยละ -2.3 ถึง -0.3 ขณะที่ประกันสุขภาพทั้งจากสัญญาเพิ่มเติมและ
ประกันวินาศภัยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 6.9 ถึง 8.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งหากการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจประกันภัยไทยในปัจจุบัน พบว่า  

ธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย  

1. มีจำนวนบริษัทประกันชีวิตทั้งสิ้น 22 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่ จำนวน 5  บริษัท 
คิดเป็น 69 % ของส่วนแบ่งตลาด บริษัทขนาดกลาง จำนวน 6  บริษัทคิดเป็น 11 % ของส่วนแบ่งตลาด และบริษัท
ขนาดเล็ก จำนวน 11 บริษัท คิดเป็น 6 % ของส่วนแบ่งตลาด  

2. ช่องทางการขายที่มีสัดส่วนมากที่สุด คือ ช่องทางตัวแทนประกันภัย  49% ช่องทาง Bancassurance 
44% และช่องทางอ่ืนๆ 7%  

3. สัดส่วนการรับประกันชีวิต เป็นแบบสะสมทรัพย์มากที่สุด จำนวน 56% รองลงมาเป็นกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตแบบตลอดชีพ จำนวน  22% และกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม จำนวน 49% กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบควบ         
การลงทุน (Unit Linked) จำนวน 6% กรมธรรม์ประกันชวีิตแบบอ่ืนๆ 5%  

4. ความสามารถในการสร้างผลตอบแทน  หรือ Return on Equity (ROE) พบว่า บริษัทขนาดใหญ่มี ROE 
อยู่ระหว่าง 5-10% จำนวน  1 บริษัท และมี ROE อยู่ระหว่าง 10-20% จำนวน 4 บริษัท บริษัทขนาดกลางมี ROE 
อยู่ระหว่าง 0-5% จำนวน  1 บริษัท มี ROE อยู่ระหว่าง 5-10% จำนวน 3 บริษัท และมี ROE อยู่ระหว่าง 10-20% 
จำนวน  2 บริษัท ในขณะที่บริษัทขนาดเล็กมี ROE ติดลบ มากถึง 5 บริษัท อยู่ระหว่าง 0-5% จำนวน  2 บริษัท       
อยู่ระหว่าง 5-10% จำนวน  2 บริษัท และมี ROE อยู่ระหว่าง 10-20% จำนวน  2 บริษัท  
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5. ต้นทุนการได้มาซึ่งกรมธรรม์ประกันภัย (Acquisition cost ) พบว่า ธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย       
มีต้นทุนการได้มาซึ่งกรมธรรม์ประกันภัย สูงกว่าประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน โดยมีค่าอยู่ที่ 16% ในขณะที่ประเทศจีน มีค่า
อยู่ที่ 15% ประเทศมาเลเซีย 13% เกาหลีใต้ 8% ไต้หวัน 4% ตามลำดับ และมีต้นทุนการดำเนินงาน (Operating 
cost) อยู่ที่ 7% ซึ่งน้อยกว่าประเทศจีนและมาเลเซีย มีค่าอยู่ที่ 10% เท่ากัน ในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้ 6% ไต้หวัน 
3% ตามลำดับ 

จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่าธุรกิจประกันชีวิตยังต้องพึ่งพาช่องทางการขายจากตัวแทนประกันภัย     
เป็นส่วนใหญ่ ทำให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงมากเมื่อเทียบกับต่างประเทศ ทำให้มีความสามารถในการทำกำไรต่ำกว่าดว้ย 
ประกอบกับธุรกิจประกันชีวิตมีภาระในการจ่ายผลตอบแทนในสภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำ เนื่องจากมีพอร์ตการรับ
ประกันภัยส่วนใหญ่ในกรมธรรม์ประกันภัยแบบสะสมทรัพย์ ดังนั้น บริษัทขนาดเล็กที่มีจำนวนกว่าครึ่งหนึ่งของธุรกิจ     
ที่ยังน่าเป็นห่วง  

ธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย  
1. มีบริษัทอยู่เป็นจำนวนมากถึง 58 บริษัท โดยส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมบีริษัท

ขนาดใหญ่ จำนวน 12  บริษัท คิดเป็น 67 % ของส่วนแบ่งตลาด บริษัทขนาดกลาง จำนวน 24 บริษัทคิดเป็น 30 % 
ของส่วนแบ่งตลาด และบริษัทขนาดเล็ก จำนวน 22 บริษัท คิดเป็น 3% ของส่วนแบ่งตลาด  

2. ช่องทางการขายที่มีสัดส่วนมากที่สุด คือ ช่องทางนายหน้าประกันภัย 58% ช่องทาง Bancassurance 
14% ช่องทางตัวแทนประกันภัย  13% และช่องทางอ่ืนๆ 15% โดยรับประกันภัยรถยนต์มากที่สุดถึง 59% รองลงมา
เป็นกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ จำนวน  13% และกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน จำนวน 10% กรมธรรม์ประกัน
อัคคีภัย จำนวน 4% กรมธรรม์ประกันสุขภาพ จำนวน 4% กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบอ่ืนๆ 10%  

3. ต้นทุนการได้มาซึ่งกรมธรรม์ประกันภัย (Acquisition cost ) พบว่า ธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย
มีต้นทุนการได้มาซึ่งกรมธรรม์ประกันภัย สูงกว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียน โดยมีค่ามากถึง 35% ในขณะที่ประเทศจีน     
มีค่าอยู่ที่ 21% ไต้หวัน 19% มาเลเซีย 11% สิงค์โปร์ 10% ตามลำดับ และมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยทั้งหมด 
(Combined Ratio) ซึ่งคำนวณจาก ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยทั้งหมด/เบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้ พบว่า 
ประเทศไทยมีต้นทุนมากถึง 109% ในขณะที่ประเทศไต้หวัน 99% สิงคโปร์ 92% มาเลเซีย มีค่าอยู่ที่ 92% ประเทศจีน 
82% ตามลำดับ  

จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่าธุรกิจประกันวินาศภัยยังต้องพึ่งพาช่องทางการขายจากนายหน้าประกันภัย
เป็นส่วนใหญ่ซึ่งทำให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงมากเมื่อเทียบกับต่างประเทศ และส่งผลให้มีความสามารถในการทำกำไร    
ต่ำกว่า ประกอบกับมีการแข่งขันด้านราคาที่สูงมาก โดยเฉพาะการประกันภัยรถยนต์ ซึ่งมีต้นทุนการดำเนินการที่สงูขึ้น
โดยตลอด ดังนั้น บริษัทประกันภัยขนาดเล็กจึงต้องเร่งปรับตัวและปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อให้มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันมากขึ้น 
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โอกาสและความท้าทายในอุตสาหกรรมประกันภัยไทย 
 

 
ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมประกันภัยไทยต้องเผชิญบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ (New 

Normal) และปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ที่มีนัยสำคัญต่ออุตสาหกรรมประกันภัย อาทิ กฎเกณฑ์และกฎระเบียบ
ข้อบังคับที่เพิ่มมากขึ้น (Compliance) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) พฤติกรรมของผู้บริโภค    
ในยุดิจิทัล (Customer in Digital Age) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ภาวะเศรษฐกิจ (Economic Trends) 
การนำเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมประกันภัย  (InsurTech) ประกอบกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในเชิงมหภาค     
วิถีชีวิตของประชาชน เกิดการรักษาระยะห่างทางสังคม การพึ่งพาเทคโนโลยีและธุรกรรมออนไลน์มากขึ้น รวมถึง       
การหยุดชะงักของกระบวนการทางเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้ จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบกับ
การพิจารณาถึงสภาพธุรกิจประกันภัยปัจจุบัน ผลกระทบจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกต่าง ๆ  จึงได้มาซึ่งโอกาส
และความท้าทายสำหรับอุตสาหกรรมประกันภัยไทย ดังต่อไปนี้ 

1. เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทในชีวิตประจำวันของ

มนุษย์มากขึ้น ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่การสื่อสารคมนาคมสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว มีนำ
เทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานขององค์กร (Digital Transformation) ซึ่งจะส่งผลให้เกิดสินค้าและ
บริการที่มีนวัตกรรมใหม่ ระบบ Automation เข้ามามีบทบาทในการบริการเพิ่มสูงขึ้น การเข้าถึงข้อมูลจะมีความ
แม่นยำและสะดวกมากขึ้น 

จากผลสำรวจของ Gartner ในปี พ.ศ. 2562 ที่ได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและนำมาใช้งานในประกันภัยเพ่ิมขึ้น ดังนี้  

1) การวิเคราะห์ (Analytics) การนำเครื่องมือเพื่อมาวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เห็นถึง
สถานการณ์และความต้องการที่เกิดขึ้น ช่วยให้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจและการดำเนินการต่าง ๆ 
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2) ความเป็นอัตโนมัติ (Automation) กระบวนการต่าง ๆ ในการทำงานจะถูกแทนที่ด้วยความเป็น
อัตโนมัติมากขึ้น เพ่ือให้เกิดความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการดำเนินการ 

3) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย     
เพ่ือเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูล ทำให้มีข้อมูลมีความครอบคลุมและสามารถนำไปคำนวณหรือทำนายในเรื่องต่างๆ 
ได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น 

4) อุปกรณ์ที่สามารถสวมใส่ได้ (Wearables) อุปกรณ์ที่สามารถเก็บข้อมูลจากผู้ที ่สวมใส่ เช่น 
นาฬิกาอัจฉริยะ (Smart watch) สายรัดข้อมืออัจฉริยะ (Smart band) เป็นต้น ทำให้สามารถทราบถึงข้อมูล              
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่สวมใส่นั้นได้ดียิ่งขึ้น ทำให้ทราบถึงความเสี่ยงเฉพาะบุคคล สามารถทำไปออกผลิตภัณฑ์หรือกำหนด
อัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมได้มากยิ่งขึ้น 

5) ยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ (Autonomous Vehicles) ยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติที่มีการนำมาใช้งาน
มากขึ้นทำให้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ต้องมีการปรับตัวให้ความคุ้มครองสอดคล้องกับความเป็นอัตโนมัติที่ เข้ามา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความเสี่ยง 

6) อุปกรณ์และระบบที่อยู่อาศัยที่สามารถเชื ่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ (Connected 
Home) ทำให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงภายในที่อยู่อาศัยได้ เช่น อุณหภูมิหรือความชื้นที่สูงขึ้นผิดปกติในที่อยู่อาศัย 
บุคคลต้องสงสัยเข้ามาในบริเวณที่อยู่อาศัย เป็นต้น ซึ่งช่วยให้สามารถทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้น 

7) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI) มีความสามารถในด้านการจัดการข้อมูลที่ช่วยให้
เห็นแนวโน้มต่างๆที่จะเกิดขึ้น ซึ่งแนวโน้มจากข้อมูลดังกล่าวนำไปสู่การคิดและวิเคราะห์ความเสี่ยงของผู้ใช้และ       
การคำนวณค่าเบี้ยประกันในทุกประเภทของประกันภัย รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการต่างๆ 

8) บล็อกเชน (Blockchain) บล็อกเชนนำมาซึ่งความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่น โดยไม่
ต้องอาศัยคนกลางในการช่วยตรวจสอบ ซึ่งช่วยในการลดค่าใช้จ่าย ทำให้เกิดกระบวนการทำงานที่รวดเร็วยิ่งขึ้น         
ลดความเสี่ยง และลดการทุจริต ซึ่งประกันภัยนำมาใช้ในกระบวนการ เช่น การบันทึกสัญญาประกันภัย การดำเนินการ
ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น 

9) เทคโนโลยี Telematics ของยานยนต์ อุปกรณ์ที่ติดตั้งในยานยนต์ สามารถเก็บบันทึกและ
แลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ได้ โดยข้อมูลที่บันทึก เช่น ตำแหน่งพิกัดสถานที่ 
ข้อมูลการเดินทาง รูปแบบการขับข่ี เป็นต้น 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมประกันภัยและเข้ามาช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ดีมากขึ้น ทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดี และยังเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ
ประกันภัยอีกด้วย นอกจากนี้ การสนับสนุนหรือส่งเสริมให้เกิด InsurTech หรือ Startup ในไทย จะช่วยให้อุตสาหกรรม
ประกันภัยมีนวัตกรรม ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทประกันภัยไทย ส่งผลให้ธุรกิจ
ประกันภัยเติบโตอย่างยั่งยืน 

ในขณะเดียวกัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังก่อให้เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Risk)           
อันจะสร้างความสูญเสียในด้านของจำนวนเงิน ข้อมูล และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ดังนั้นหน่วยงานกำกับดูแล
และภาคธุรกิจประกันภัยต้องมีแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนิน
ธุรกิจ และการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจประกันภัย หน่วยงานกำกับดูแล
ต้องมีความพร้อมในการกำกับดูแลภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้เล่น
รายใหม่ ช่องทางการจัดจำหน่าย รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการกำกับดูแล (SupTech) และการส่งเสริมให้
ภาคธุรกิจนำเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือช่วยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย (RegTech) 
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2. Lifestyle ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป 
ผู ้บริโภคมี Lifestyle และพฤติกรรมที่เปลี ่ยนแปลงไป มีความต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ ่มมากขึ้น           

มีความต้องการข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ และมีความต้องการช่องทางใหม่ ๆ  ที่ช่วยให้เข้าถึงการประกันภัยได้
อย่างรวดเร็ว รวมถึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่ทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและเข้าใจในปรากฎการณ์
หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้อุตสาหกรรมประกันภัยได้ประโยชน์และดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

จากข้อมูลการสำรวจของ Kepios (DataReportal) พบว่าในปี พ.ศ. 2562 ประชากรสามารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตได้ถึงร้อยละ 82 ของประชากรทั้งหมด และมีการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) 
รวมถึงการซื้อสินค้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือ เพ่ิมขึ้นสูงมากในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากระบบการชำระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีการขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการซื้อสินค้าทางออนไลน์ที่สามารถศึกษาข้อมูล
และเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ อ่านความคิดเห็นจากผู้ที ่เคยใช้ผลิตภัณฑ์มาก่อน สามารถเลือกสินค้า           
ที่เหมาะสมกับตนเองได้ ทำให้ประชากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคมาซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์มากขึ้น     
ซึ่งหากมองในแง่ของการประกันภัย ผู้บริโภคมีการหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อประกันภัยด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังมี
แนวโน้มที่จะซื้อประกันภัยผ่านทางช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้บริษัทประกันภัยหลายบริษัทเริ่มสนใจที่จะขาย
ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นและมีแผนที่จะจัดทำแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือให้ผู้เอาประกันสามารถดูข้อมูลและ
ดำเนินการต่างๆ ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

3. สังคมสูงอายุและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 
จากข้อมูลสถิติของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า ปัจจุบันประเทศไทย

ได้เข้าสู่สังคมสูงอายุ (Aging Society) และมีสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตรงกันข้ามกับ
ประชากรในวัยแรงงานและวัยเด็กที่มีแนวโน้มลดลง ประกอบกับข้อมูลของกรมการปกครอง ในปี พ.ศ. 2561 พบว่า 
ประเทศไทยมีอัตราส่วนประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 16.46 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งในปี พ.ศ. 2566 มีแนวโน้มที่
ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นจนเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) และ สัดส่วนประชากรผู้สงูอายุจะสูงขึ้นถึงร้อยละ 
30 ของประชากรทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2580 

ในขณะเดียวกัน จากการศึกษางานวิจัยของ Bloom et al. (2010) และ Nagarajan et al. (2013) 
พบว่า การเข้าสู่สังคมสูงอายุส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รูปแบบการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคและการออม
ของประชาชน ภาระทางการคลังของประเทศ และทรัพยากรมนุษย์ การที่จำนวนประชากรวัยทำงานลดลงและเข้าสู่    
กลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้นจะทำให้ฐานภาษีของประเทศมีฐานที่แคบลง ขณะที่รายจ่ายของรัฐบาลด้านสุขภาพ สาธารณสุข 
และสวัสดิการจากภาครัฐนั้นเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
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ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

จากข้อมูลของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของ
ประเทศไทยในอดีตถึงปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย      
แบบทบต้น (CAGR) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 - 2562 อยู่ที่ร้อยละ 7 สอดคล้องกับการศึกษาผลกระทบการเข้าสู่สังคม
สูงอายุในประเทศไทยของ ศศิเพ็ญ ภูวพานิช (พ.ศ. 2553) ได้พบว่า การเข้าสู่สังคมสูงอายุมีผลต่อรายจ่ายเกี่ยวกับ    
ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน 

4. การแข่งขันด้านราคาและต้นทุนที่สูงขึ้น 
ต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัยเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการรับ

ประกันภัย ค่าสินไหมทดแทน รวมถึงการฉ้อฉลประกันภัย ประกอบกับสภาพการแข่งขันทางด้านราคาในตลาด
ประกันภัยปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในส่วนเบี้ยประกันภัยหรือความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยที่มีการ
ปรับให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากที่สุด จึงส่งผลให้อัตราเบี้ยประกันภัยในบางประเภทลดลง ซึ่งกระทบต่อผล
การดำเนินงานและการเติบโตของบริษัทประกันภัยในระยะยาว  

จากการศึกษา พบว่าบริษัทประกันชีวิต 5 บริษัท จากทั้งหมด 22 บริษัท (ไม่รวมบริษัทประกันภัย
ต่อ) มี ROE ติดลบ และอีก 3 บริษัทมี ROE ต่ำกว่าร้อยละ 2 โดย 5 บริษัทที่มี ROE ติดลบเป็นบริษัทขนาดเล็กทั้งหมด 
จากการวิเคราะห์พบว่า ผลขาดทุนสุทธิส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่สูง พร้อมทั้งจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ถือ
เป็นรายได้ที่ลดลง ในขณะเดียวกัน กรมธรรม์ใหม่ที่เกิดขึ้นมีต้นทุนโดยเฉลี่ยประมาณครึ่งหนึ่งของเบี้ยประกันภัยรับ         
ซึ่งเป็นอัตราที่สูงและทำให้สัดส่วนเพ่ือเพ่ิมผลตอบแทนผู้บริโภคมีสัดส่วนลดลง 

นอกจากนี้ จากข้อมูลสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อเบี้ยประกันภัยแบ่งตามขนาดของบริษัท พบว่า ทั้งบริษัท
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ คือ มีค่าเฉลี่ย Combined Ratio เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งกำหนดให้ค่าบ่งชี้ดังกล่าว   
ไม่ควรเกินร้อยละ 100 โดยต้นทุนการได้มาซึ่งกรมธรรม์ (Acquisition Cost) มีอัตราที่สูง ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปถึงผล
ประกอบการของธุรกิจหลักอย่างกำไรจากการรับประกันภัย ทำให้การดำเนินธุรกิจอาจไม่ยั่งยืนในอนาคต 
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ที่มา: สำนักงาน คปภ. 

ทั้งนี้ จากข้อมูลสถิติเบี้ยประกันภัยรับและสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับ ปี พ.ศ. 2561 พบว่า ผลิตภัณฑ์
ส่วนใหญ่ของบริษัทประกันวินาศภัยเป็นการประกันภัยรถยนต์ ร้อยละ 59 รองลงมาเป็นการประกันอุบัติเหตุ ร้อยละ 13 
จะเห็นได้ว่าการขายผลิตภัณฑ์กระจุกตัวอยู่ที่ประกันภัยรถยนต์ที่มีการแข่งขันด้านราคา ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาหลักของ
ธุรกิจประกันวินาศภัย การแข่งขันด้านราคาและต้นทุนที่สูงขึ้นของธุรกิจประกันวินาศภัย แสดงให้เห็นจากเบี้ยเฉลี่ยต่อ
กรมธรรม์ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงประมาณ 6 ปี ที่ผ่านมา สวนทางกับ Combined ratio ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื ่อง        
ในแต่ละปี ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัย 

5. เศรษฐกิจชะลอตัว ภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำ 
ปัจจุบันเศรษฐกิจประเทศไทยชะลอตัวส่งผลทำให้รายได้ของบริษัทประกันภัยลดลง เนื่องจากอัตรา

ดอกเบี้ยอยู่ในเกณฑ์ต่ำสอดคล้องกับเศรษฐกิจของโลกที่มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง การส่งออกสินค้า (ไม่รวมทองคำ) 
หดตัวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สถานการณ์ทางการเมืองระหว่างสหรัฐอเมริกา
และอิหร่าน การกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่รุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบต่อการผลิต การส่งออก และ       
การลงทุนภาคเอกชนของประเทศไทย ในขณะเดียวกัน International Monetary Fund (IMF) คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจไทย    
ปี 2563 ติดลบร้อยละ 7.7  ส่วนธนาคารแห่งประเทศไทย คาดการณ์ว่าติดลบร้อยละ 8.1 (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 
2563) และได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากร้อยละ 0.75 เหลือเพียงร้อยละ 0.5 ต่อปี (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 
2563)  

 
นอกจากนี้ ข้อมูลผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย 10 ปี ในช่วง 7 ปีล่าสุดอยู่ในระดับต่ำและมีแนวโน้ม

ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 3.98 ในปี 2556 ลดลงเหลือร้อยละ 1.54 ในปี 2562 ส่งผลกระทบต่ออัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนให้เพียงพอกับผลตอบแทนตามสัญญาของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ซึ่งเป็น
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สัดส่วนที่มากในพอร์ตประกันชีวิต รวมถึงอัตราการขยายตัวของเบี้ยประกันวินาศภัย ซึ่งขยายตัวตามการขยายตัวของ
ธุรกรรมทางเศรษฐกิจและการลงทุนมาโดยตลอด 

6. ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย 

สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้กับประชาชน      
อย่างต่อเนื ่อง และ ผลสำรวจอัตราความรู ้ความเข้าใจด้านประกันภัยของประชาชนอยู ่ในระดับดีมาโดยตลอด               
แต่ประชาชนบางส่วนยังไม่ตระหนักและเห็นความสำคัญของการทำประกันภัยเพียงพอ ยังไม่ทราบว่าผลิตภัณฑ์ใดเหมาะ
กับความต้องการของตน และเห็นว่ากรมธรรม์เข้าใจยาก เช่น การไม่เข้าใจในประเด็นความรู้ความเข้าใจ ในเงื่อนไขและ
สิทธิประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์ รวมถึงปัจจุบันประชาชนยังไม่มีเครื่องมือที่ใช้ในการเปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

จากแบบสอบถามภาคประชาชน พบว่า ภาพรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยของคนไทย
อยู่ในระดับรู้และเข้าใจในระดับปานกลาง คนไทยมีความรู้ความเข้าใจว่าในเชิงบวกอยู่แล้วในเรื่องประโยชน์จากการ
ประกันภัย กระบวนการทำประกันมีความง่าย และตระหนักถึงความสำคัญของการประกันภัย อย่างไรก็ตาม ประชาชน
ยังคงติดขัดในประเด็นความรู้ความเข้าใจในข้อมูลบางเรื่อง เช่น ประเภทของผลิตภัณฑ์ประกันภัย เงื่อนไขกรมธรรม์     
สิทธิประโยชน์ การใช้คำศัพท์เฉพาะ คำจำกัดความ หรือขั้นตอนการทำเอกสารเกี่ยวกับการประกันภัย เป็นต้น ทั้งนี้     
ในปัจจุบันยังไม่มีเครื่องมือสำหรับประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้ตรงความต้องการและความเสี่ยง
รายบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที ่รวมรวบผลิตภัณฑ์ประกันภัยทั ้งหมด เพื ่อการ
เปรียบเทียบอัตราเบี้ยประกันภัย สิทธิประโยชน์ หรือเงื่อนไขกรมธรรม์ ที่เข้าใจง่าย สะดวก และมีครบจบในที่เดียว 

7. ประชาชนไม่มีการวางแผนทางการเงิน 
ประชาชนไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย เนื่องจากมีข้อจำกัดทางด้านรายได้และความพร้อมด้าน

การเงิน เนื่องจากประชาชนยังไม่ได้มีการวางแผนทางการเงินอย่างเพียงพอ และยังไม่ได้ใช้การประกันภัยเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุ โดยอ้างอิงจากรายงานภาพรวมการออมของประเทศ
ของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน ที่ได้ระบุไว้ว่า เพื่อให้มีเงินเพียงพอสำหรับ
การใช้จ่ายหลังเกษียณ ประชาชนควรมีเงินออมไม่น้อยกว่า 4 ล้านบาท แต่ค่าเฉลี่ยเงินออมของคนไทยแต่ละคน
ปัจจุบันอยู่ที่ 11,944 บาท ตลอดทั้งปีเท่านั้น ประกอบกับข้อมูลอ้างอิงจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้คาดการณ์
ว่ารายได้ต่อเดือนของครัวเรือนไทยในปี 2565 จะเติบโตน้อยลงร้อยละ 1 จากปี 2562 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการ
ว่างงานในประเทศไทยจะเพ่ิมสูงขึ้นเนื่องมาจากเศรษฐกิจที่ถดถอย จำนวนคนทำงานและจำนวนชั่วโมงการทำงาน
เฉลี่ยต่อคนที่ลดลง รวมถึงอัตราค่าจ้างที่ชะลอลง และปัจจัยเชิงโครงสร้างที่เกิดจากการเกษียณอายุของแรงงาน
ตามโครงสร้างประชากรและการนำเทคโนโลยีทดแทนแรงงานมาใช้ ซึ ่งเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยที ่ทำให้การ
คาดการณ์รายได้ของประชากรไทยในอนาคตเติบโตน้อยลง ประกอบกับค่าใช้จ่ายต่อเดือนของครัวเรือนไทยในปี 
2565 จะเติบโตสูงขึ้นร้อยละ 0.2 จากปี 2562 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เพื่อการอุปโภคบริโภค 

จากผลการวิจัยจาก Society of Actuaries ปี 2561 พบว่าร้อยละ 60 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
767 คน ทั่วประเทศไทยรู้สึกเสียดายที่เริ่มออมเงินช้าเกินไป หรือ ยังไม่ได้เริ่มออมเงินเพื่อวัยเกษียณเลย ซึ่งจากการ
จัดทำแบบสอบถามภาคประชาชน (กลุ่มตัวอย่าง 600 คน) ได้ผลสำรวจที่สอดคล้องกับผลวิจัยข้างต้น โดยพบว่า 
ประชาชนที่มีการออมเพื่อการเกษียณอายุคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69 และวิธีการออมที่เป็นที่นิยม 3 อันดับแรก ได้แก่ 
การฝากธนาคาร/สหกรณ์ออมทรัพย์ การซื้อประกันชีวิต และการออมกับ กบข. ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม มีเพียงร้อยละ 
7.4 ของผู้ที่มีการออมเพ่ือการเกษียณ มีความมั่นใจว่าเงินออมนั้นจะเพียงพอแน่นอนเมื่อเกษียณอายุ  
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8. ประชาชนขาดความเชื่อม่ัน  
สำหรับประเทศไทย ประชาชนยังไม่ทำประกันภัยมากเท่าที่ควร เนื่องจากได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดี

จากการประกันภัย ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากพบเจอปัญหาเกี่ยวกับความไม่เข้าใจเงื่อนไขความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยที่เพียงพอ หรือพฤติกรรมทางการตลาดที่ไม่เหมาะสมของคนกลางประกันภัย 

จากแบบสอบถามภาคประชาชน (กลุ ่มตัวอย่าง 600 คน) พบว่า ความเชื ่อมั่นต่ออุตสาหกรรม
ประกันภัยเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความต้องการในการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยของประชาชน โดยจากการ
รวบรวมผลสรุป ประเด็นหลักที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชน 3 ประเด็น มีดังต่อไปนี้ 

1) ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงที่ดีของบริษัทประกันภัย ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ประกันภัยของบริษัทนั้น ๆ  

2) ปัญหาในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยเฉพาะกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน         
มีความซับซ้อนเข้าใจยาก หรือมีความล่าช้า ส่งผลให้ประชาชาชนได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีและทัศนคติในด้านลบต่อ
อุตสาหกรรมประกันภัยในภาพรวม 

3) การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนของคนกลางประกันภัยในขั้นตอนการเสนอขาย เนื่องจากหาก
เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างคนกลางประกันภัยและผู้เอาประกัน จึงอาจทำให้เกิดปัญหาในขั้นตอนการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนในอนาคต รวมไปถึงการบริการหลังการขายที่ดีจะเป็นการสร้างประสบการณ์ท่ีดีต่อการทำประกันภัย 

 
9. ข้อจำกัดทางด้านรายได้ส่งผลต่อการเข้าถึง 

ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม หรือช่องว่างของรายได้และโอกาสระหว่าง      
คนจนและคนรวยห่างกันมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผู้ที่มีรายได้น้อยเข้าถึงการบริการทางการเงินได้อย่างจำกัด โดยจากรายงาน
สถานการณ์ความมั่งคั่งทั่วโลก หรือ Global Wealth Report ประจำปี พ.ศ. 2561 ของ Credit Suisse พบว่า ประเทศ
ไทยถูกจัดอันดับ 1 ในประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลก โดยประชากร 1% ที่ร่ำรวยที่สุดบนยอดพีระมิด
ครอบครองทรัพย์สินถึง 66.9% ของประเทศ ในขณะเดียวกัน จากผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
พ.ศ. 2560 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประชากรไทยส่วนใหญ่ของประเทศ มีรายได้อยู่ในระดับปานกลางถึง
รายได้ต่ำ (มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 15,000 บาท) คิดเป็นร้อยละ 81.40 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งทำให้ประชาชน    
มีข้อจำกัดด้านรายได้เข้าไม่ถึงการประกันภัย 

จากการจัดทำแบบสอบถามภาคประชาชน พบว่า เหตุผลหลักในการไม่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
ทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ได้แก่ ความไม่พร้อมทางการเงินหรือข้อจำกัดทางด้านรายได้ เมื่อพิจารณาข้อมูล
สถิติ สัดส่วนผู้ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ร้อยละ 70 ในร้อยละ 55 ของผู้ที่ไม่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต และร้อยละ 51 
ในร้อยละ 26 ของผู้ที ่ไม่ซื ้อกรมธรรม์ประกันวินาศภัย ให้เหตุผลว่า มีรายได้ไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถเข้าถึงการ
ประกันภัยได้  

10.  การทำประกันภัยทรัพย์สินภาครัฐ และโอกาสในการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ 
ภาครัฐยังไม่ได้มีการนำการประกันภัยมาช่วยในการรับมือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของ

ภาครัฐ อีกทั้งยังมีการพัฒนาและลงทุนในโครงการขนาดใหญ่และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ จึงเป็นโอกาสที่จะนำ
ประกันภัยเข้ามาช่วยลดต้นทุนดำเนินการให้กับภาครัฐ และใช้ในการบริหารความเสี่ยง 

โดยโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ Thailand 4.0 ด้วย
การพัฒนาเชิงพื้นที่ที ่ต่อยอดความสำเร็จมาจากโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกหรือ Eastern 
Seaboard ในครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) มีเป้าหมายหลักในการ   
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เติมเต็มภาพรวมในการส่งเสริมการลงทุนซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
และทำให้ เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว โดยในระยะแรกจะเป็นการยกระดับพื้นที่ในเขต 3 จังหวัดคือ ชลบุรี 
ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อรองรับการขับเคลื่อน เศรษฐกิจอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพผ่านกลไกการบริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลของ คณะกรรมการนโยบายพื้นที่               
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ส่งผลให้ธุรกิจประกันภัยมีโอกาสในการช่วยในการ
บริหารความเสี่ยงในหลายส่วน รวมถึงร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าวอีกด้วย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการขยายตัวของ
ชุมชนเมืองทำให้ธุรกิจประกันภัยมีโอกาสในการขยายตัวออกไปตามชุมชนมากขึ้น จากเดิมที่การขายผลิตภัณฑ์
ประกันภัยส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่เพียงในกรุงเทพมหานครเป็นหลัก 

11.  ความเสี่ยงใหม่ที่ส่งผลต่อการปรับตัวของธุรกิจ 
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศอย่างรวดเร็วก่อให้เกิด  

ความเสี่ยงในรูปแบบใหม่ ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการให้เหมาะสม เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีความมั่นคง สามารถแก้ไข
ปัญหาและบริหารงานได้ในภาวะวิกฤต เป็นการสร้างแรงกดดันให้กับธุรกิจประกันภัยที่จะต้องปรับตัวและมีความพร้อม  
ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที และสามารถบริหารงานหรือดำเนินงานในช่วงเวลาที่เกิดความเสี่ยงใหม่
ขึ้นได้ อาทิ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพเศรษฐกิจและสังคม เช่น สงคราม
ทางการค้าระหว่างประเทศ การเมืองระหว่างประเทศ พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
รวมถึงความเสี่ยงทางดิจิทัล เช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ภัยจากความเสี่ยงของการใช้เทคโนโลยี เป็นต้น 

 
12.  ภัยพิบัติมีความรุนแรงมากขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม (Climate Change) เป็นปัจจัยที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและจับตามอง 
เนื่องจากเป็นตัวเร่งและเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ ทั้งแผ่นดินไหว ลมพายุ น้ำท่วม ความแห้งแล้งและ       
ภัยธรรมชาติอ่ืนๆ  ซึ่งปัจจุบันมีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลต่อความเสี่ยงของประชาชนที่จะได้รับความเสียหาย
และความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน รวมถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมหาศาล จากข้อมูลของ Swiss Re พบว่า 
ในปี พ.ศ. 2562 มีภัยพิบัติเกิดขึ้นถึง 317 ครั้ง ซึ่งเป็นความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจถึง 146 พันล้านเหรียญสหรัฐ
และเป็นความเสียหายต่อระบบประกันภัยถึง 60 พันล้านเหรียญสหรัฐ เช่น เมื่อปีที่ผ่านมา นครชิคาโก้ได้รับผลกระทบ
จากกระแสลมวนขั้วโลก ซึ่งทำให้อากาศหนาวติดลบถึง 50 องศาเซลเซียส รวมถึงน้ำแข็งบนยอดเขาเอเวอเรสต์ละลาย     
ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ท่ีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน   

ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จากสถิติมูลค่าความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อย ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง และวาตภัย แสดงให้
เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อธุรกิจประกันภัยในการบริหารความเสี่ยง ทำให้
ประชาชนและภาคธุรกิจเริ ่มตระหนักถึงความสำคัญของการมีความคุ้มครองหรือเครื่องมือบริหารความเสี่ยง และ         
ให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังนั้น จึงเป็นโอกาสของธุรกิจประกันภัยในการขยายตลาดและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อตอบสนองความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เนื่องจากภัยพิบัติ เป็นภัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ 
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หรือคาดการณ์ได้ยาก และอาจก่อให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมหาศาล ซึ่งปัจจุบันธุรกิจประกันภัยไทย ยังไม่สามารถ
รับเสี่ยงภัยไว้เองได้ทั้งหมด ต้องพึ่งพิงบริษัทรับประกันภัยต่อจากต่างประเทศ จึงเป็นความท้าทายต่อการเสริมสร้าง
ศักยภาพของธุรกิจประกันภัยไทยในการรองรับความเสี่ยงที่มากขึ้นด้วย  

13.  กฎเกณฑ์และการกำกับดูแลต้องมีการปรับปรุง 
ในช่วงที่ผ่านมา มาตรฐานสากลมีการปรับเปลี่ยนในหลายด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม     

ในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น ทำให้กฎหมายและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลและ      
การตรวจสอบต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน มีความยืดหยุ่น ลดความซ้ำซ้อน ง่ายต่อการปฏิบัติ และครอบคลุม
เรื่องใหม่ๆ ประกอบกับผลจากการระดมความคิดเห็นจากภาคธุรกิจประกันภัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า กฎเกณฑ์
และกฎระเบียบข้อบังคับที่เพิ่มมากขึ้น อาทิ มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ (IFRS 17) หลักเกณฑ์ด้านพฤติกรรมทาง
การตลาด (Market Conduct) กฎหมายที ่เกี ่ยวกับการคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Law) กฎหมาย             
ที ่เกี ่ยวกับการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นต้น มีผลกระทบต่อกระบวนการทำงานและต้นทุน               
การดำเนินงานให้กับบริษัทประกันภัย โดยอาจมีค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแล
ที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม กฎเกณฑ์ที่เพิ่มมากขึ้นจะทำให้อุตสาหกรรมประกันภัยมีมาตรฐานที่ดี และได้รับความ
เชื่อมั่นจากประชาชน ดังนั้น กฎเกณฑ์ในการกำกับควรมีความยืดหยุ่น เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

14.  ความเพียงพอและการปรับตัวของบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
สภาพแวดล้อมของธุรกิจประกันภัยที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้มีความต้องการบุคลากรที่มีทักษะ

เฉพาะทางและทักษะใหม่เพิ่มขึ้น ในปัจจุบันพบว่า นักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรองโดยสำนักงาน คปภ. มีจำนวนต่ำ
กว่า 100 คน อีกทั้ง ผลสำรวจจากแบบสอบถามภาคธุรกิจ พบว่า ด้านทักษะความสามารถที่เป็นที่ต้องการสำหรับ
บุคลากรในธุรกิจประกันภัยเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น คือ ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานบัญชี อย่างไรก็ตาม นโยบาย Thailand 4.0 ได้กำหนดให้มีการพัฒนาและ
ส่งเสริมกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (Professionals) อาทิ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย นักบัญชี แพทย์ นักพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งรัฐบาลต้องการสนับสนุนให้เพ่ิมจำนวนบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรวิชาชีพให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะเพิ่มเติม รวมทั้งทักษะทางด้าน
ภาษาต่าง ๆ ย่อมเป็นโอกาสที่ดีต่ออุตสาหกรรมประกันภัยที่จะมีบุคลากรที่กำลังเป็นที่ต้องการเพ่ิมขึ้น  

15.  การนำเทคโนโลยีมาใช้ รวมถึงการจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูล 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทในชีวิตประจำวันของ
มนุษย์มากขึ้น ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่การสื่อสารคมนาคมสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ส่งผล
ให้รูปแบบการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป บริษัทมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูล (Data) เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
มากขึ้น โดยอุตสาหกรรมประกันภัยจำเป็นต้องมีข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ อาทิ 
ข้อมูลด้านการประกันภัยที่มีในหลากหลายมิติ ข้อมูลด้านการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในเรื่องต่าง ๆ เป็นต้น  

การมีฐานข้อมูลกลางหรือฐานข้อมูลที่มีข้อมูลจำนวนมากสำหรับแลกเปลี่ยนหรือใช้ข้อมูลร่วมกัน     
จะเป็นโอกาสให้อุตสาหกรรมประกันภัยสามารถพัฒนาได้ด้วยการสนับสนุนจากข้อมูล เพื่อต่อยอดการพัฒนาธุรกิจ
ตลอดจนการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ใช้โอกาสร่วมกันในภาค
ธุรกิจอ่ืนๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ ภาคธุรกิจประกันภัยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์กับ
ผู้บริโภคมากขึ้น สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลที่ซ้ำซ้อนของแต่ละหน่วยงาน ช่วยอำนวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่ใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทใหม่ บริษัท Startup 
ที่จะเข้ามาทำธุรกิจในอุตสาหกรรมประกันภัย หรือแม้แต่บริษัทที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางที ่มีอยู่เดิมได้             
ในขณะเดียวกัน หน่วยงานกำกับดูแลสามารถใช้ข้อมูลที่กว้างมากขึ้นในการกำกับดูแลได้  
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16.  โอกาสและความท้าทายจากสถานการณ์โควิด-19 ต่อภาพรวมอุตสาหกรรมประกันภัย 
การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อให้เกิดผลกระทบทั่วโลกในวงกว้าง          

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คน ส่งผลให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary 
Fund : IMF) ปรับลดประมาณการการเติบโตเศรษฐกิจโลก (GDP) ปี พ.ศ. 2563 ติดลบ 4.9% จากเดิมที่เพ่ิมขึ้น 3.3% 
โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve Bank : Fed) ระบุว่าการระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายประเทศ จากนั้น คณะกรรมการนโยบายการเงินจึงมีมติให้ลดดอกเบี้ยจากระดับ 1 – 
1.25% สู่ 0 – 0.25% ซึ่งต่ำเท่ากับช่วงวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ปี พ.ศ. 2551 - 2552 หรือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ โดย
มาตรการนี้คาดหวังว่าจะช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระยะสั้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผล
กระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจในเชิงลบ อีกทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลดต่ำสุดเป็น
ประวัติการณ์ ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 อยู่ที่ 0.5% และได้คาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross 
Domestic Product : GDP) ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 อยู่ที่ -8.1% 

สำหรับธุรกิจประกันภัย สมาคมประกันชีวิตไทยได้คาดการณ์เบี้ยประกันภัยรับรวมของประกันชีวิต    
ปี พ.ศ. 2563 จะหดตัวลงไปอยู่ที่ติดลบร้อยละ 3 ถึง ร้อยละ 5 (จากที่ติดลบร้อยละ 2.6 ในปี พ.ศ. 2562) อันเป็น
ผลกระทบมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยที่ได้จากการลงทุนลดลง ในส่วนของสมาคม
ประกันวินาศภัยไทยได้คาดการณ์เบี้ยประกันภัยรับตรงรวมประกันวินาศภัย ปี พ.ศ. 2563 จะหดตัวลงไปอยู่ที่ติดลบ
ร้อยละ 5 (จากร้อยละ 5.2 ในปี พ.ศ. 2562) อันเป็นผลกระทบมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว การยกเลิกกรมธรรม์
คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในหลายกลุ่มธุรกิจ ที่ทำให้เบี้ยประกันภัยหายไปกว่า 50% โดยเฉพาะในกลุ่ม
ธุรกิจโรงแรมรายใหญ่ที่ทุนประกันสูงที่ขอยกเลิก เนื่องจากต้องหยุดดำเนินการจากการไม่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการ  

ในขณะเดียวกัน การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ถือเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจประกันภัย เนื่องจาก
ประชาชนเห็นความสำคัญในการใช้ประกันภัยเพื่อรองรับความเสี่ยงของโรคระบาดที่เกิดขึ้น และมีโอกาสได้ทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย จากการที่มีบริษัทประกันภัยหลายแห่ง ให้ประชาชนทดลองใช้ประกันภัยโคโรนาไวรัสฟรี ซึ่งเป็น
การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประกันภัย อีกทั้งประกันชีวิตมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนให้มุ่งเน้นไปที่แบบคุ้มครอง เพ่ือลดบทบาท
ผลิตภัณฑ์ที่เน้นผลตอบแทน จากผลกระทบของสภาวะดอกเบี้ย และเป็นโอกาสในการส่งเสริมให้ประชาชนทำประกัน
สุขภาพมากขึ้น เนื่องจากประกันสุขภาพมีความคุ้มครองที่รวมถึงโควิด-19 

ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดการเว้นระยะห่างทางสังคม ส่งผลให้
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์มีเพิ่มมากขึ้น เห็นได้จากการทำประกันภัยโควิด-19        
ผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของทั้งบริษัทประกันภัยเอง และตัวกลางประกันภัย 
(Broker) จำนวนมากเป็นประวัติศาสตร์ ในระยะเวลาเพียงไม่กี ่เดือน โดยข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563             
มีผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 กว่า 7 ล้านกรมธรรม์ทั่วประเทศไทย เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่า ประชาชน    
มีแนวโน้มที่จะมีคุ้นเคยกับการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น ประกอบกับการที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทาง Social Media ที่ข่าวสารกระจายตัวอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง ทำให้ประชาชนสามารถเปรียบเทียบความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยของแต่ละกรมธรรม์ได้ด้วย
ตนเอง และตัดสินใจซื้อได้ง่ายด้วยเบี้ยประกันภัยที่สามารถเข้าถึงได้ 

นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัย ในการเร่งการพัฒนากระบวนการ
ดำเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัล เพ่ือมุ่งสู่การดำเนินงานรูปแบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น รวมถึงแก้ไข
ปัญหาที่ทำให้เกิดความล่าช้ากับผู้บริโภคจากกระบวนการที่ยังต้องใช้เอกสารที่เป็นกระดาษหรือใช้บุคลากรในการจัดการ
เป็นหลัก เร่งการพัฒนา Digital Platform เพื่อใช้งานระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสนอขายหรือ
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สื่อสารกับผู้บริโภค ผลักดันการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการทำงานต่าง ๆ  ของธุรกิจ เช่น การนำเทคโนโลยีเขา้
มาช่วยประเมินภัย การใช้ช่องทางดิจิทัลในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น ส่งเสริมพัฒนาทักษะของบุคลากร 
รวมถึงตัวแทน ด้วยช่องทางออนไลน์ เพื่อให้บุคลากรและคนกลางประกันภัยสามารถพัฒนาทักษะ ความรู้ ได้อย่าง
ต่อเนื่อง แม้ไม่ได้เข้าไปยังสำนักงาน และผลักดันการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการกำกับดูแล เช่น การนำเทคโนโลยีมาชว่ยใน
การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัย การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานกำกับ
และภาคธุรกิจเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นโอกาสของอุตสาหกรรมประกันภัยในการสร้างเส้นทางของผู้บริโภค
ก่อนที่จะมาเป็นลูกค้า (Customer Journey) ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Journey) ในการเสนอขายและให้บริการการ
ประกันภัย เพื่อให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจในการซื้อประกันภัยด้วยวิธีดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น และทำให้เกิดประสบการณ์และ
ความคุ้นชินในวิธีดิจิทัลเพ่ิมมากขึ้นเช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ประชาชนอาจจะเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นจากไวรัสโควิด-19 และหากสถานการณ์
การแพร่ระบาดทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต อาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัยที่จะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทน
เป็นจำนวนมาก ทำให้ธุรกิจจะต้องมีการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวนี้ด้วยการพิจารณาปัจจัยเกี่ยวกับการแพร่ระบาด
ของโรค และปรับการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรให้สอดคล้องกัน   

สรุปประเด็นปัญหาและแนวทางดำเนินการที่สำคัญ 
สำนักงาน คปภ. ได้ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาฯ ระบุประเด็นการดำเนินการที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ 

(Top Priorities) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจประกันภัย ให้มีความเท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง สรุปไดด้ังนี้  

1) ธุรกิจประกันภัยกับการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึงการพัฒนา 
ด้านเทคโนโลยีและข้อมูลด้านการประกันภัย 

โครงสร้างธุรกิจประกันภัยไทย ประกอบด้วย บริษัทประกันภัยขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร การดำเนินธุรกิจยังมีต้นทุนที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ  ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการลดต้นทุน      
การดำเนินธุรกิจ และต้นทุนที่ไม่จำเป็น รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความยั่งยืนให้แก่อุตสาหกรรม  
ซึ ่งภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับนี ้ จึงได้กำหนดมาตรการสำคัญ เช่น การศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของต้นทุน             
การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่สะท้อนต้นทุนและระดับความเสี่ยง การกำหนดมาตรฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
การป้องกันการฉ้อฉลประกันภัยและการนำข้อมูลจากฐานข้อมูลการฉ้อฉลประกันภัยไปใช้ การสนับสนุนให้บริษัทใช้
เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ การสนับสนุนให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาฐานข้อมูลที่จำเป็น การจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลกลางด้านการประกันภัยแห่งชาติ  และการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ  การทำ Regulatory 
Guillotine  การใช้ Regulatory Impact Assessment (RIA) ในการออกกฎหมาย การมีมาตรการและเครื ่องมือ (Policy 
tools) เพื่อรองรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ การปรับพอร์ตการรับประกันภัยให้มีความสมดุล การพัฒนากฎหมายให้มี
ความยืดหยุ่นโดยใช้หลักการ Principle-based และ Principle of Proportionality การพัฒนากระบวนการกำกับดูแลแบบ
อัตโนมัติ (SupTech) เป็นต้น 

2) ประชาชนกับ Lifestyle ที่เปลี่ยนแปลงไป สังคมสูงอายุ และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 
 ในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
มากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนและภาคธุรกิจมีความต้องการและความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ประกันภัยเปลี่ยนแปลงไป 
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยต้องตอบโจทย์ความต้องการและสภาพความเสี่ยงเฉพาะราย (Personalized Insurance) ได้อย่าง
ครบถ้วนทั้งในเรื่องความคุ้มครองและราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ เทคโนโลยียังสามารถเข้ามาช่วยให้เกิดการพัฒนา
ช่องทางและรูปแบบใหม่ในการเข้าถึงประชาชนมากขึ้น รวมทั้งการเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Aging Society) ดังนั้น จึงกำหนด
มาตรการสำคัญ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้เป็นไปตามการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน เช่น ประกันภัย 
tailor-Made การผลักดันการประกันสุขภาพภาคเอกชน  การส่งเสริมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที ่จำเป็นและตอบสนองความต้องการของประชาชน เช่น ผลิตภัณฑ์ประกันภัย           
เพื่อผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long-Term Care) การศึกษาความเป็นไปได้ให้มีผลิตภัณฑ์
ประกันภัยภาคบังคับเพ่ิมเติม พัฒนากฎหมายแม่บทด้านการประกันภัย เช่น พ.ร.บ. การประกันสุขภาพ การสนับสนุนให้
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ การจัดทำเครื่องมือที่ช่วยวางแผนและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประกันภัย รองรับ 
Platform ช่องทางการเสนอขายผ่านออนไลน์หรือช่องทางการเข้าถึงการประกันภัยรูปแบบใหม่ ๆ  พัฒนากระบวนการให้
ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัย รองรับ Lifestyle ของประชาชน พัฒนาฐานข้อมูลที่จำเป็น เป็นต้น 

 3) ประชาชนกับความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย การวางแผนทางการเงิน ความเชื่อม่ัน  
และข้อจำกัดทางด้านรายได้ที่ส่งผลต่อการเข้าถึงประกันภัย 
 การที ่ประชาชนมีความร ู ้ความเข ้าใจด้านการประกันภ ัย และการวางแผนทางการเงิน                     
ไม่เพียงพอ การขาดความเชื่อมั่น เป็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายประการ 
เช่น เงื่อนไขความคุ้มครองที่เข้าใจยาก การมีประสบการณ์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ไม่ดี และการให้ข้อมูลที่ไม่
ถูกต้องครบถ้วนของคนกลางประกันภัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชน ดังนั้น ในแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับนี้  
จึงกำหนดมาตรการสำคัญ เช่น การปรับเงื่อนไขความคุ้มครองให้ครบถ้วนและเข้าใจได้ง่าย นำเทคโนโลยี เครื่องมือ และ
วิธีการใหม่ ๆ  ในการให้ความรู้ ผลักดันหลักสูตรเกี่ยวกับการประกันภัยเข้าสู่ระบบศึกษา จัดทำเครื่องมือที่ช่วยวางแผน
และเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประกันภัย พัฒนาช่องทางและ Platform ที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ปรับปรุง
กระบวนการตั้งแต่การซื้อจนถึงการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ปรับเปลี่ยนบทบาทของคนกลางประกันภัยเป็นผู้ให้
ข้อมูลที่ครบถ้วน การนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการเสนอขายของคนกลางประกันภัย และการส่งเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อย (Micro Insurance) เป็นต้น 

4) คนกลางประกันภัยและช่องทางการเสนอขายที่เปลี่ยนแปลงไป 
                    ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ิมมากขึ้น มีช่องทางการเสนอขายใหม่ๆ  ประชาชน 

มีความคุ้นชินกับการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์หรือดิจิทัลเพ่ิมมากขึ้น จึงเป็นโอกาสในการนำเทคโนโลยี
มาช่วยในการเสนอขายของคนกลางประกันภัย รวมทั้งเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการประกันภัยให้แก่ประชาชน ดังนั้น จึง
ควรส่งเสริมการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของคนกลางประกันภัยและการพัฒนาช่องทางใหม่ให้เข้าถึงประชาชนมาก
ขึ้น ผ่านมาตรการสำคัญ เช่น พัฒนา Platform ช่องทางการเสนอขายผ่านออนไลน์หรือช่องทางการเข้าถึงการประกันภยั
รูปแบบใหม่ ๆ  พัฒนาช่องทางและ Platform ที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ปรับเปลี่ยนบทบาทของคนกลาง
ประกันภัยเป็นผู้ให้คำปรึกษาโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน สนับสนุนให้คนกลางประกันภัยเสนอขายผลิตภัณฑ์
การเงินและการประกันภัยได้อย่างหลากหลาย และการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนกระบวนการเสนอขายของคนกลาง
ประกันภยั เป็นต้น 

๕) ความเสี่ยงใหม่ส่งผลต่อการปรับตัวของธุรกิจ ภัยพิบัติมีความรุนแรงมากขึ้น การทำ 
ประกันภัยทรัพย์สินภาครัฐ และโอกาสในการลงทุนโครงการขนาดใหญ ่

                      ในปัจจุบันมีความเสี่ยงรูปแบบใหม่ๆ  เกิดขึ้นมากมาย พิบัติมีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับ 
ภาครัฐยังมีการใช้ประกันภัยไม่มากนัก  ซึ่งในปัจจุบันภาครัฐได้มีการดำเนินการโครงการขนาดใหญ่และโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศ จึงเป็นโอกาสที่จะนำการประกันภัยเข้าไปช่วยในการบริหารความเสี่ยงของภาครัฐได้ ดังนั้น เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการรับมือความเสี่ยงใหม่ ทำให้ธุรกิจประกันภัยมีศักยภาพที่เพียงพอในการรองรับความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติทีเ่พ่ิมมากขึ้น จึงต้องมีการสนับสนุนให้ภาครัฐนำประกันภัยไปใช้มากขึ้น สนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยร่วมลงทนุ
ในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการขนาดใหญ่ โดยผ่านมาตรการสำคัญ เช่น  ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงทางไซ
เบอร์และความเสี่ยงใหม่ ๆ เสริมสร้างศักยภาพในการรับเสี่ยงภัยของประเทศ เช่น การศึกษาแนวทางของบริษัท
ประกันภัยต่อแห่งชาติ (National Reinsurer)  สนับสนุนให้ภาครัฐใช้ผลิตภัณฑ์ประกันภัย เช่น แนวทางการกำหนดการ
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ทำประกันภัยในสัญญาของรัฐต่าง ๆ ส่งเสริมธุรกิจประกันภัยในการลงทุนในสินทรัพย์ที่เกี ่ยวข้องกับโครงการลงทุน       
ขนาดใหญ่และโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง  ๆ

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Intended Outcome) ภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที ่4 
 ระบบประกันภัยไทยภายหลังสิ้นสุดแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4  มีผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Intended 
Outcome) ดังนี้ 

  

 

Landscape ของอุตสาหกรรมประกันภัยไทยในอนาคต 

ด้วยบริบทสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี พฤติกรรมของ
ผู้บริโภค การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือสภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้อุตสาหกรรมประกันภัยไทยในอนาคตต้องมีการพัฒนา
และปรับตัวให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัย ช่องทางการจัดจำหน่าย 
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลเอง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประกันภัยไทยให้เติบโต
อย่างยั่งยืน มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล จึงได้กำหนด Competitive Landscape 
ดังต่อไปนี้ 

 ประกันชีวติ ประกันวินาศภัย 
ภาคธุรกิจประกันภัย ธ ุรก ิจประก ันภ ัยประย ุกต ์ ใช ้ เทคโนโลย ี ในก ิจกรรมหล ักท ี ่สำค ัญ พร ้อมท ั ้ งพ ัฒนาฐานข ้อมูล 

และระบบงานกลาง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ และป้องกันการฉ้อฉล
ประกันภัย ซึ่งบริษัทประกันภัยขนาดใหญ่มีศักยภาพและความพร้อมด้านทรัพยากร สามารถลงทุนในเทคโนโลยี 
หรือร่วมมือกับพันธมิตรในการแสวงหาโอกาส สร้างนวัตกรรมและปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ในขณะที่
บริษัทประกันภัยขนาดกลางและขนาดเล็ก มีข้อจำกัดด้านทรัพยากร และเงินลงทุน จำเป็นต้องได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานกำกับดูแล หรือหาเครือข่ายพันธมิตร เพื ่อให้สามารถปรับตัวให้ท ันต่อ                  
การเปลี่ยนแปลงและสภาพแวดล้อมใหม่ นอกจากนี้ ต้องเตรียมมาตรการที่เหมาะสม อาทิ การโอนกิจการ
หรือควบรวมกิจการเพื ่อรองรับบริษัทที ่ไม่สามารถปรับตัวให้ทันการเปลี ่ยนแปลง และคุ ้มครอง 
ผู้มีส่วนได้เสียที่อาจได้รับผลกระทบ 

ช่องทางการจำหน่าย ช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นไปใน
ลักษณะผสมผสาน (Hybrid channels) โดยผลิตภัณฑ์  
ที่ไม่ซับซ้อนจะขายผ่านช่องทางออนไลน์หรือดิจิทัล
มากขึ้น ในขณะที่ผลิตภัณฑ์อื่น คนกลางประกันชีวิต

ช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย       
ในรูปแบบออนไลน์หรือดิจิทัล (Digital Channels) 
จะเป็นช่องทางหลักที ่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยสำหรับบุคคล (Personal 

“ประชาชนมีความเชื ่อมั่นต่อธุรกิจประกันภัย มีการวางแผนชีวิตที่ดี ได้รับความคุ้มครองด้วย

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สอดคล้องกับความต้องการในอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม โดยสามารถ

เข้าถึงการประกันภัยผ่านช่องทางที่หลากหลาย และได้รับการบริการที่สะดวก” 

“ธุรกิจประกันภัยเติบโตอย่างยั่งยืนและมีธรรมาภิบาลที่ดี มีการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ                  

โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี คนกลางประกันภัยมีคุณภาพและมีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้ วิเคราะห์   

ความเสี่ยง และให้คำแนะนำการวางแผนทางการเงินแก่ประชาชน” 

“ระบบประกันภัยมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างให้เศรษฐกิจและสังคมมีความมั ่นคง ทนทาน            

พร้อมรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สนับสนุนและให้ความคุ้มครองแก่

ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชน” 
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 ประกันชีวติ ประกันวินาศภัย 
ยังคงเป็นช่องทางหลัก โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็น
เครื่องมือ เพื่อช่วยให้สามารถให้คำแนะนำและเสนอ
ผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ คนกลางประกันชีวิต
จะต้องปรับบทบาทเป็นผู้ให้ความรู้ วิเคราะห์ความเสี่ยง 
และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินแก่
ประชาชน  

line) ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยสำหรับ
ธุรกิจ (Commercial line)  คนกลางประกันภัยยังคง
มีความสำคัญในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม 
 

ผลิตภณัฑป์ระกันภัย ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตจะเน้นประเภทที ่ให้ความ
คุ ้มครอง (Protection) ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ 
ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัยและรองรับการเกษียณ ที่ให้
ความคุ ้มครองหลากหลายและสอดคล้องกับความ
ต้องการมากขึ้น 
 

ผลิตภัณฑ์ประกันว ินาศภัย มีการกระจายตัว 
นอกเหนือจากประกันภัยรถยนต์ และมีการพัฒนา
ผล ิตภ ัณฑ ์ ให ้สอดคล ้องก ับพฤต ิกรรมและ          
ความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของผู้บริโภค รวมถึง
การผลักดันให้มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับ
ประชาชนฐานรากและภาคการเกษตรมากขึ้น 

หน่วยงานกำกับดูแล มีบทบาทสำคัญในการผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ กฎหมายกฎระเบียบ 
บุคลากรประกันภัย ศูนย์ข้อมูลด้านการประกันภัย และแพลตฟอร์มกลาง เพื่อให้เกิดการลดต้นทุน        
การดำเนินงาน สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้บริษัทสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับ
การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนในการขับเคลื่อนในธุรกิจประกันภัยเติบโตอย่างยั่งยืน 

 

 
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 

วิสัยทัศน์ (Vision) กำหนดไว้ว่า “ระบบประกันภัยไทย มีความม่ันคง ยั่งยืน และแข่งขันได้ในเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเข้าถึงการประกันภัยและ         
ใช้ประโยชน์ในการรองรับความเสี่ยง”  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



19 

 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยไทย  
เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Intended Outcome) จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนารอุตสาหกรรม

ประกันภัยไทย ออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์หลัก โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีมาตรการสำคัญที่จะดำเนินการ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัย ปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมใหม่ 
เป้าประสงค์ : ธุรกิจประกันภัยมีความม่ันคง สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ 

จากการประเมินระบบประกันภัยไทยในปัจจุบัน พบว่า สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การเข้ามาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่  ๆส่งผลต่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจ และเปลี่ยนรูปแบบ
การดำรงชีวิตของประชาชนในทุกมิติ เทคโนโลยีและ Big Data ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้น สามารถเข้าใจ
และประเมินความเสี่ยงของบุคคลได้แม่นยำขึ้น อีกทั้งประชาชนเริ่มทำธุรกรรมประกันภัยผ่านอินเตอร์เน็ตมากขึ้น ทั้งการซื้อ
กรมธรรม์ประกันภัย การสอบถามข้อมูล หรือแม้แต่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สามารถดำเนินการได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น 
นอกจากนี้ ในอนาคตอาจมีผู ้ให้บริการด้านอื่นเริ ่มเข้ามาในธุรกิจประกันภัยมากขึ้น ส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจสูงขึ้น        
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี จึงเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญให้ทุกภาคส่วนต้องเร่งปรับตัว และปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ดำเนินธุรกิจให้ทันกับการเข้าสู่โลกดิจิทัลในทุกภาคส่วนทั่วโลก ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงอายุ (Aging Society) 
ซึ่งมีส่วนที่ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงขึ้น ยังส่งผลให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพื่อรองรับวัยเกษียณ และ
ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพเพ่ิมมากขึ้นอีกด้วย นับว่าเป็นโอกาสที่ธุรกิจประกันภัยจะได้เข้าไปมีส่วนช่วยในการรองรับความเสี่ยง
ให้แก่ประชาชน ยุทธศาสตร์นี้จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัยมีการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ
ให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมใหม่ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจในทุกกระบวนการ รวมถึงการพัฒนาช่องทางในการ
เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น และผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่  ๆที่รองรับรูปแบบและความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป 
รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนโดยใช้เทคโนโลยี โดยมีการดำเนินการผ่านกลยุทธ์ที่สำคัญ 3 ประการ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาและส่งเสริมขีดความสามารถของธุรกิจประกันภัย ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
 ธุรกิจประกันภัยในระยะถัดไป จะต้องมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมากขึ้นในทุกมิติ เพื่อพัฒนารูปแบบ
การดำเนินธุรกิจ การให้บริการประชาชน เพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ การใช้เทคโนโลยีอาจ
อยู่ในรูปแบบที่บริษัทพัฒนาขึ้นเองหรือร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน นอกจากนี้ ในมิติของหลักเกณฑ์
การกำกับดูแลมีความจำเป็นต้องมีการปรับปรุงเพื่อเอื้อให้บริษัทสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้มากขึ้น สามารถทดลอง
เทคโนโลยีใหม่ๆ ใน Sandbox ยืดหยุ่นมากขึ้น รวมถึงรองรับการเข้ามาของ Digital Insurer ในระบบประกันภัยในอนาคต
ด้วย  โดยจะมีการดำเนินการผ่านมาตรการสำคัญ 2 ประการ ดังนี้ 

มาตรการที่ 1.1.1  สนับสนุนให้ภาคธุรกิจมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจและปรับตัวให้เป็นดิจิทัลมากขึ้น 
ผ่านการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้  
 1) ศึกษาและปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมในการทดสอบนวัตกรรมการประกันภัยใน Regulatory 
Sandbox รวมถึงการเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถทดสอบนวัตกรรมใน Sandbox ของตนเอง (Own Sandbox) เพื่อให้เกิด
ความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจประกันภัย และช่วยให้บริษัทประกันภัยสามารถที่จะทดลอง
ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ระบุลักษณะชัดเจนในระยะเวลาหนึ่ง รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้การใช้
งานเทคโนโลยีในธุรกิจประกันภัยมีความแพร่หลายและเกิดขึ้นได้รวดเร็วขึ้น   
 2) สนับสนุนให้บริษัทสามารถใช้เทคโนโลยีเพี ่อพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจและการให้บริการ
ประชาชนที่จะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย รวมถึงลดกระบวนการทำงานของบริษัท เช่น กระบวนการตรวจสอบตัวตนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) และสนับสนุนให้ภาคธุรกิจร่วมมือกับพันธมิตร (Strategic Partnership) เป็นต้น   
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 3) สนับสนุนให้บริษัทมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใหม่ และ
พฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงศึกษาแนวทางและความเหมาะสมในการเปิดโอกาสให้ Virtual Insurer เข้ามาในตลาด โดยเป็นการ
ดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพ่ือให้บริษัทในประเทศไทยมีระยะเวลาในการปรับตัว 
 4) ส่งเสริมให้บริษัทมีการปรับกระบวนการดำเนินธุรกิจให้เป็นระบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบ 
เช่น การส่งมอบกรมธรรม์ให้กับผู้เอาประกันภัยในรูปแบบของ e-Policy การใช้เทคโนโลยี Blockchain ในกระบวนการ
เก็บข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการกระบวนการทำงาน เป็นต้น เพื่อช่วยลด
ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการดำเนินงาน  

มาตรการที่ 1.1.2  ส่งเสริมให้ประเทศไทย เป็น InsurTech Hub และ Capacity Center ผ่านการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ
ดังนี้ 

1) ขยายบทบาทของ Center of InsurTech (CIT) ให้เป็น One Stop Service ด้านการประกันภัย เพ่ือเป็น 
ที่ปรึกษาให้คำแนะนำให้แก่บริษัทประกันภัย และ Startup ในทุกมิติ (Capacity Center) รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการประกันภัย เพ่ือมุ่งสู่การเป็น InsurTech Hub 

2) ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรองรับกิจการ InsurTech และเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
จากบริษัทประกันภัยได้มากขึ้น 

3) สนับสนุนให้ Startup สามารถเข้าสู่ตลาดประกันภัยได้เร็วขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม
และรูปแบบการดำเนินธุรกจิใหม่  ๆเช่น การสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทางดิจิทัลเพ่ือเปิดโอกาสให้ Startup ใช้บริการได้ง่ายและ
ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน เป็นต้น  

กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาช่องทาง รูปแบบ วิธีการ และผลิตภัณฑ์ให้ประชาชนแต่ละกลุ่มเข้าถึงการ
ประกันภัยได้โดยง่าย สะดวก ทุกเวลา  
 ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้     
มากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนและภาคธุรกิจมีความต้องการและความคาดหวังต่อผลิตภัณฑ์ประกันภัยเปลี่ยนแปลงไป 
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยต้องตอบโจทย์ความต้องการและสภาพความเสี่ยงเฉพาะราย (Personalized Insurance) ได้อย่าง
ครบถ้วนทั้งในเรื่องความคุ้มครองและราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้เทคโนโลยียังสามารถเข้ามาช่วยให้เกิดการพัฒนา
ช่องทางและรูปแบบใหม่ในการเข้าถึงประชาชนมากขึ้น จึงกำหนดมาตรการสำคัญ 2 ประการ ดังนี้ 

มาตรการที่ 1.2.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาช่องทาง รูปแบบหรือวิธีการใหม่  ๆที่เข้าถึงประชาชนในแต่ละกลุ่มในต้นทุน         
ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความโปร่งใส และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชน ผ่านการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้ 

1)  ส่งเสริมให้มีการจัดทำเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผน วิเคราะห์ความต้องการ และเปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกใช้การประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครองที่สอดคล้องกับความต้องการ     
ในอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม 

2) พัฒนากฎเกณฑ์และแนวทางเพื ่อรองรับ Platform ช่องทางการเสนอขายผ่านออนไลน์ หรือ           
ช่องทางการเข้าถึงการประกันภัยรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ  

3)  พัฒนาช่องทาง เครื ่องมือ และ Platform ที่เหมาะสมกับประชาชนในแต่ละกลุ ่มเป้าหมาย        
โดยการใช้เทคโนโลยี เพ่ือให้ประชาชนให้เข้าถึงการประกันภัยได้ง่าย สะดวกผ่านช่องทางที่เหมาะสม 

มาตรการที่ 1.2.2 สนับสนุนให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อรองรับ Lifestyle ของประชาชนทุกช่วงวัยและ
ความต้องการของธุรกิจ ผ่านการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญดังนี้ 

1) พัฒนากระบวนการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีลักษณะเฉพาะรองรับ Lifestyle ของ
ประชาชน เช่น กำหนดให้มี Fast Track สำหรับการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยและให้บริษัทสามารถนำไปทดลอง
ขายในตลาดได้ โดยจำกัดขอบเขตและอยู่ภายใต้เกณฑ์ความมั่นคงที่บริษัทสามารถยอมรับได้ (Product Playground)          
เพ่ือสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่  ๆสามารถออกสู่ตลาดและทันต่อความต้องการของประชาชนได้รวดเร็วมากขึ้น 
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2) พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้มีความคุ้มครองและผลประโยชน์ซึ่งเป็นไปตามการใช้ชีวิต
ของผู้คนในปัจจุบัน รวมถึงความเสี่ยงความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล เช่น ประกันภัยที่สนับสนุนการรักษา
สุขภาพ ประกันภัยแบบ tailor-made เป็นต้น 

3) ผลักดันการประกันสุขภาพภาคเอกชน (Private Health Insurance) ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากการประกันสุขภาพมากขึ้น ในราคาที่เหมาะสม เช่น การส่งเสริมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ 
เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้แก่ผู้เอาประกันภัย การร่วมมือกับบริษัทเอกชนในกลุ่มธุรกิจใน Value Chain ของสังคมผู้สูงอายุ เป็นต้น  

กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน การลดต้นทุน และการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทประกันภัย 
 จากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและโครงสร้างต้นทุนในการดำเนินธุรกิจทั้งในส่วนการประกันชีวิตและ
การประกันวินาศภัย พบว่า ต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัยเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการรับ
ประกันภัย ค่าสินไหมทดแทน รวมถึงการฉ้อฉลประกันภัย ประกอบกับสภาพการแข่งขันทางด้านราคาในตลาดประกันภัย
ปัจจุบันมีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจประกันวินาศภัย ส่งผลให้อัตราเบี้ยประกันภัยในบางประเภทลด
ต่ำลง ซึ่งกระทบต่อผลการดำเนินงานและการเติบโตของบริษัทประกันภัยในระยะยาว นอกจากนี้ความผันผวนของเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน เช่น อัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวลดลง (Low for Long) ทำให้บริษัทประกันชีวิตต้องปรับปรุงรูปแบบการขาย
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เน้นความคุ้มครอง (Protection) ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัยและ
รองรับการเกษียณมากขึ้น ดังนั้น เพ่ือให้บริษัทประกันภัยมีเสถียรภาพ มีความมั่นคงทางการเงิน แข่งขันได้ และเติบโตอย่าง
ยั่งยืน จึงได้กำหนดมาตรการสำคัญ 4 ประการ ดังนี้ 

มาตรการที่ 1.3.1 กำหนดมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ        
ผ่านการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้ 

1) กำหนดมาตรฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เช่น กำหนดให้มีการจัดทำ checklist มาตรฐาน
สำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ เป็นต้น  

2) ศึกษาโครงสร้างต้นทุนในการดำเนินธุรกิจประกันภัย เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดมาตรฐานค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินธุรกิจและการรับประกันภัย  

3) กำหนดแนวทางในการกำกับดูแลและตรวจสอบเพื ่อประเมินความมั ่นคงทางการเง ินและ
ประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทประกันภัยมีการดำเนินธุรกิจและรูปแบบผลิตภัณฑ์
ประกันภัยที่เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

มาตรการที่ 1.3.2 ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจและรูปแบบการรับประกันภัย         
เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว ผ่านการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้ 

1) สนับสนุนการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่สะท้อนต้นทุน ประเภท และระดับความเสี่ยงของผู้เอา
ประกันภัย  เช่น การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตามพฤติกรรมของผู้ขับขี่ โดยการปรับเปลี่ยนแนวทางในการ
พิจารณาอัตราเบี้ยประกันภัย 

2) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
เช่น การขายผลิตภัณฑ์ประกนัชีวิตที่เน้นความคุ้มครองมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน เป็นต้น  

3) ส่งเสริมให้มีการขยายธุรกิจและเชื่อมโยงตลาดประกันภัย เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ด้านการประกันภัยในกลุ่ม CLMV 

มาตรการที่ 1.3.3 ส่งเสริมงานวิจัยด้านการประกันภัย เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมระบบประกันภัย ผ่านการดำเนิน
กิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้ 

1) ผลักดันการจัดทำฐานข้อมูลกลางด้านการวิจัย เพ่ือให้ทุกภาคส่วนของธุรกิจประกันภัยสามารถเข้าถึง
ข้อมูลงานวิจัยและนำไปใช้ประโยชน์ได้ในการดำเนินธุรกิจ  

2) สนับสนุนทุนสำหรับการวิจัยด้านการประกันภัย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ของอุตสาหกรรมประกันภัยไทย 
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มาตรการที่ 1.3.4 กำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ และแนวทางในการป้องกันการฉ้อฉลประกันภัย เพื่อลดต้นทุนของ
อุตสาหกรรม ผ่านการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้  

1) จัดทำแนวปฏิบัติสำหรับภาคธุรกิจ และปรับปรุงกฎหมายที่เกี ่ยวข้องในการป้องกันการฉ้อฉล
ประกันภัย  

2) พัฒนาฐานข้อมูลการฉ้อฉลประกันภัย 
3) พัฒนาระบบการตรวจสอบและติดตามการฉ้อฉลประกันภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงด้วยการประกันภัยให้ประชาชนและภาคเอกชน 
เป้าประสงค์ : การประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ช่วยในการบริหารความเสี่ยงและการวางแผนทางการเงินของ
ประชาชนและภาคเอกชน 

 สำนักงาน คปภ. ภาคธุรกิจประกันภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจด้านการประกันภัยแก่ประชาชนและภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบว่า ความเข้าใจด้านการประกันภัยของไทย    
มีระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม อัตราการถือครองและการเข้าถึงระบบประกันภัยของประเทศไทยยังอยู่
ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องต่อยอดริเริ่มการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
ด้วยการสร้างความตระหนักให้ประชาชนและภาคธุรกิจเห็นถึงความสำคัญของการประกันภัยและคุ้นเคยกับการได้รับความ
คุ้มครองด้านการประกันภัยในการดำรงชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ อีกเหตุผลที่ประชาชนไม่ทำประกันภัยมากเท่าที่ควร 
เนื่องจากได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีจากการประกันภัย ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่เข้าใจเงื่อนไขความคุ้มครองภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัยที่เพียงพอ หรือพฤติกรรมทางการตลาดที่ไม่เหมาะสมของคนกลางประกันภัย ยุทธศาสตร์นี้จึงให้
ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของประชาชนและภาคเอกชนต่อการประกันภัย รวมถึงการสร้าง
ความตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัยและสร้างความเชื่อมั่นในกลไกของการประกันภัย โดยมีการดำเนินการ
ผ่านกลยุทธ์ที่สำคัญ 2 ประการ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของประชาชนและภาคเอกชนให้ตระหนักถึงความจำเป็น
ของการประกันภัย 
         จากผลการสำรวจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยของคนไทยในภาพรวม พบว่าสามารถส่งเสริม   
ให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อการประกันภัยได้ด้วยการส่งเสริมให้การประกันภัยเป็นเรื ่องที่เข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย         
เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในทุกภาคส่วนและในทุกช่วงชีวิต และประชาชนได้รับ
ประสบการณ์ที ่ด ีจากการทำประกันภัย โดยการเผยแพร่ความรู ้และสื ่อสารพัฒนาการต่างๆ ของการประกันภัย              
ผ่านช่องทางที่หลากหลายเพ่ือให้เข้าถึงประชาชนในทุกภาคส่วน จึงได้กำหนดมาตรการสำคัญดังนี้ 

มาตรการที่ 2.1.1 สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการประกันภัย และการใช้ประกันภัยเป็นส่วนหนึ่ง
ในการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจ ผ่านการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญดังนี้ 

1) จัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมและการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชน  รวมถึง    
มีการจัดทำแผนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติประชาชนให้ตระหนักถึงความจำเป็นของการประกันภัย 

2) ผลักดันหลักสูตรเกี่ยวกับการประกันภัยเข้าสู่ระบบศึกษาทุกช่วงชั ้นและผลักดันให้มีกิจกรรม
การศึกษานอกห้องเรียนของเยาวชน นักเรียน หรือนักศึกษา เช่น การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับการประกันภัย การประกวด 
Case เกี่ยวกับการประกันภัย การลงพ้ืนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

3) นำเทคโนโลยี เครื ่องมือ และวิธีการใหม่ ๆ ในการให้ความรู ้สู ่ประชาชนและภาคเอกชนแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
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4) ริเริ่มการส่งเสริมให้มีการนำประกันภัยสอดแทรกเข้าไปในการวิถีชีวิตประจำวันของประชาชน เพ่ือสร้าง
ประสบการณ์การประกันภัยให้กับประชาชนในการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง และการวางแผนทางการเงินระยะยาว เช่น 
การให้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ประกันภัย การส่งเสริมให้มีประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพแบบกลุ่มภาคบังคับ เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการประกันภัย เพื่อสร้างความเชื่อม่ันและทัศนคติที่ดีต่อ
การประกันภัย 

คนกลางประกันภัยเป็นผู ้ที ่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื ่อมั ่นในกลไกการประกันภัยให้แก่
ประชาชน ทั้งก่อนการขาย ระหว่างการขาย และหลังการขาย ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วทำให้กระบวนการในการดำเนินธุรกิจประกันภัยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การกำกับดูแลพฤติกรรมทางการตลาด
จึงเป็นภารกิจที่สำคัญ ทั้งในมิติของการมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติ ความสามารถ และพฤติกรรมที่เหมาะสม บริษัทประกันภัย
มีกระบวนการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานและโปร่งใส และประชาชนได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการประกันภัย ทั้งในด้าน
ความคุ้มครองที่เป็นธรรมรวมถึงการบริการที่รวดเร็วและทันสมัย จึงได้กำหนดมาตรการสำคัญ 2 ประการ ดังนี้ 

มาตรการที่ 2.2.1 เสริมสร้างศักยภาพและสนับสนุนบริษัทประกันภัยในการเสนอขายและบริการผลิตภัณฑ์
ประกันภัย ผ่านการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญดังนี้ 

1) พัฒนากระบวนการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน ตั้งแต่การซื้อจนถึงการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน 

2) ยกระดับพฤติกรรมทางการตลาด (Market Conduct) มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้เอา
ประกันภัย 

3) สร้างความเข้าใจในเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ 
ครบถ้วน และเข้าใจได้ง่าย 

4) ยกระดับกระบวนการดูแลเรื่องร้องเรียนของผู้เอาประกันภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือลด
ข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับบริษัทประกันภัย 

มาตรการที่ 2.2.2 เสริมสร้างศักยภาพและสนับสนุนคนกลางประกันภัยในการเสนอขายและบริการผลิตภัณฑ์
ประกันภัย ผ่านการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญดังนี้ 

1) ส่งเสริมการปรับเปลี ่ยนบทบาทของคนกลางประกันภัยจากการเสนอขาย เป็นการให้ข้อมูลที่
ครบถ้วนและวิเคราะห์ความเสี่ยงและความต้องการของลูกค้า 

2) สนับสนุนให้ที่ปรึกษาทางการเงินเสนอขายผลิตภัณฑ์การเงินและการประกันภัยได้อย่างหลากหลาย 
3) ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการผลักดันให้เกิดตลาดที่ผู้บริโภคสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีตอบโจทย์ได้

อย่างครบวงจร (One-stop Financial Market) 
4) ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนกระบวนการเสนอขายของคนกลางประกันภัย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ผลักดันให้ระบบประกันภัยมีบทบาทในการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ : ระบบประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย 

 ปัจจุบันโลกได้เกิดการเปลี่ยนแปลงและมีความผันผวนเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง วัฒนธรรม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และภัยพิบัติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น 
ปัญหาสงครามทางการค้า ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับผลกระทบหลายมิติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
รวมทั้งปัญหาการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ไปทั่วโลก ส่งผลกระทบให้สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก
รวมถึงในประเทศไทย การล็อคดาวน์ปิดเมือง ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและการจ้างงานของภาคเอกชน และ
กระทบต่อรายได้ของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และคาดว่าในช่วงที่เหลือของปี 2563 เศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มหด
ตัวต่อเนื่อง อีกทั้งประเทศที่เป็นคู่ค้าสำคัญของไทย เช่น กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ออสเตรเลีย และญี่ปุ ่น  ได้รับ

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9B
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
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ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ระลอกสองด้วย ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก การท่องเที่ยวซึ่งเป็น
รายได้หลักของประเทศยังไม่สามารถฟ้ืนตัวได้ 
 จากสถิติการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในปี 2562 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
พบว่า ครัวเรือนทั่วประเทศมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 26,018 บาท และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 20,742 บาท ซึ่งมีรายได้
สูงกว่าค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการยังชีพ จำนวน 5,276 บาทต่อเดือน หรือประมาณ 1,954 บาทต่อคน (ขนาดของ
ครัวเรือนเฉลี่ย 2.7 คน) ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่ถูกมานำใช้ในการชำระหนี้ เช่น หนี้เพื่อการซื้อบ้าน หรือซื้อที่ดิน หนี้เพื่อการ
อุปโภคบริโภค อีกทั้งพบว่า คนจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจน (Poverty line)  มีถึงร้อยละ 8.6 ของประชากร
ทั้งหมด ดังนั้น ข้อจำกัดทางด้านรายได้ จึงเป็นอุปสรรคที่ทำให้ประชาชนที่ยากจนและประชาชนฐานรากยังไม่สามารถ
เข้าถึงระบบการประกันภัยได้ ซึ่งถือเป็นความท้าทายที่สำคัญของธุรกิจประกันภัย 
 นอกจากนี้ การประกันภัยยังช่วยบริหารความเสี่ยงให้กับภาครัฐได้ในการช่วยให้ความคุ้มครองต่อ
ทรัพย์สินภาครัฐซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการทำประกันภัย ทำให้เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้น ภาครัฐต้องสูญเสีย
งบประมาณในการซ่อมแซมหรือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

จากโอกาสและความท้าทายที่กล่าวมาข้างต้น ยุทธศาสตร์นี้ จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ระบบ
ประกันภัยมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีความมั่นคง ทนทาน พร้อมรับมือกับความ
เสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งผลักดันให้มีพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่จำเป็นและมีความหลากหลายที่รองรับและให้
ความคุ้มครองกับภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชน โดยมีการดำเนินการผ่านกลยุทธ์ที่สำคัญ 3 ประการ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการดำเนินนโยบายภาครัฐ 
 การประกันภัยถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารความเสี่ยงที่ช่วยสร้างหลักประกันความมั่นคง

ให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกระดับ รวมถึงช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐด้านสวัสดิการและการสงเคราะห์
ประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย อีกทั้งยังมีส่วนช่วยสังคมและประชาชนในการเตรียมพร้อมรับมือและช่วยบรรเทาผลกระทบ
จากความสูญเสียและความเสียหายให้กับภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม เนื่องจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น อีกทั้ง             
การประกันภัยยังมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนอีกประการหนึ่งด้วย เพราะการประกันภัยเป็นแหล่ง
ระดมเงินทุนระยะยาวให้ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ อาทิ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศ การลงทุนในเมกกะโปรเจคต่างๆ เป็นต้น ซึ่งธุรกิจประกันภัยเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่มีบทบาทสำคัญ      
ในการสร้างคุณค่าเพ่ิมในห่วงโซ่คุณค่าของระบบเศรษฐกจิของประเทศใน 2 มิต ิดังนี้ 

1. การเป็นผู้ลงทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในระยะยาวผ่านการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ  

2. การพัฒนารูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ๆ เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนรองรับ    
ความเสี่ยงของผู้ประกอบการ และประชาชน ให้มีหลักประกันความคุ้มครองจากระบบประกันภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง       
การพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยที ่สนับสนุนผู ้ประกอบการรายย่อย เกษตรกร ผู ้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป อาทิ            
การประกันภัยความรับผิดของผู ้ขนส่ง การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก การประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)          
การประกันสุขภาพ และการประกันภัยสำหรับผู้สูงอายุ ดังนั้น ธุรกิจประกันภัยจึงถือเป็นภาคการเงินหนึ่งที่สามารถช่วย
ขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐในด้านการบริหารความเสี่ยงสำหรับประชาชนในระดับมหภาค เพ่ือช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้ 

นอกจากนี้ ธุรกิจประกันภัยมีความสำคัญในฐานะที่เป็นหนึ่งเสาหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ และถือได้ว่าเป็น financial backup ให้กับภาคอุตสาหกรรมโดยผ่านผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง      
ในหลายรูปแบบ อาทิ การประกันภัยสินค้า การประกันภัยการขนส่ง การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business 
Interruption Insurance) และการประกันภัยทรัพย์สินที่อยู ่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ ่งช่วยเยียวยาและบรรเทาความ
เดือดร้อนที่เกิดขึ้นได้ จึงได้กำหนดมาตรการสำคัญ 2 ประการ ดังนี้ 
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มาตรการที่ 3.1.1 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย และ         
การบริหารความเสี่ยงในระดับประเทศ ผ่านการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญดังนี้ 

1) ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที ่จำเป็นและตอบสนองความต้องการของประชาชน              
ที่หลากหลายมากขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อย (Micro Insurance) ผลิตภัณฑ์
ประกันภัยเกษตรกรรม (Agricultural Insurance)  เป็นต้น รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ 
เช่น ผลิตภัณฑ์ประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long Term Care Insurance) เป็นต้น 

2) ศึกษาความเป็นไปได้และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดให้มีผลิตภัณฑ์ประกันภัย      
ภาคบังคับเพ่ิมเติม เช่น ผลิตภัณฑ์ประกันภัยแรงงานต่างด้าว การประกันชีวิตภาคบังคับแบบกลุ่ม เป็นต้น 

3) พัฒนากฎหมายแม่บทด้านการประกันภัย ที่เกี ่ยวข้องเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกันภัย เช่น พ.ร.บ. การประกันภัยทางทะเล  พ.ร.บ. การประกันภัยทางด้านเกษตรกรรม  พ.ร.บ. การประกันสุขภาพ 
เป็นต้น 

4) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสำนักงาน คปภ. ภาคธุรกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ (Cross-Sectoral 
Cooperation) เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันภัยและเพิ่มบทบาทต่อภาคธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศ เช่น การกำหนดมาตรฐาน
ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล การจัดทำแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ การนำระบบประกันสุขภาพภาคเอกชน เสริม เติม สิทธิ        
ค่ารักษาพยาบาล ให้กับระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบหลัก (ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกันสังคม และ
ข้าราชการ) การร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและบริษัทประกันภัยในการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการรับประกันภัยตาม
นโยบายภาครัฐ เช่น การประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 

5) เสริมสร้างศักยภาพในการรับเสี่ยงภัยของประเทศ โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงและเงินกองทุน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เช่น การจัดตั้งกองทุนร่วมกันระหว่างภาครัฐและ
เอกชนเพื่อรับมือกับภัยขนาดใหญ่ การจัดทำฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับพื้นที่เสี่ยงภัยภายในประเทศ การศึกษาแนวทางของ
บริษัทประกันภัยต่อแห่งชาติ (National Reinsurer) เป็นต้น 

มาตรการที่ 3.1.2 ผลักดันให้นำการประกันภัยไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงของภาครัฐ ผ่านการดำเนินกิจกรรม       
ที่สำคัญดังนี้ 

1) สนับสนุนให้ภาครัฐใช้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยในการบริหารความเสี่ยงภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานของรัฐ รวมถึงการดำเนินงานอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง เช่น แนวทางการกำหนดการทำประกันภัยในสัญญาของรัฐ
ต่างๆ เป็นต้น 

2) ส่งเสริมธุรกิจประกันภัยในการรับประกันภัยและลงทุนในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน
ขนาดใหญ่และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น การลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3.2 เสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน มาตรฐานการดำเนินธุรกิจและการบริหารความเสี่ยงของ
ธุรกิจประกันภัย 

 จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความเสี่ยงใหม่ๆ (Emerging Risk) ที่ส่งผล
ต่อการดำเนินธุรกิจและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย ดังนั้น การพัฒนาแนวทางและมาตรฐานในการ
บริหารความเสี่ยงของธุรกิจประกันภัยเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยยกระดับความมั่นคงทางการเงิน และทำให้บริษัทประกันภัย
อยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

 ปัจจุบัน สำนักงาน คปภ. ได้มีการติดตามและประเมินความเสี ่ยงที ่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมประกันภัยไทย เช่น ความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจมหภาค ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านการตลาด และ 
ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยต่างๆ มากมายที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประกันภัยไทย 
ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาด โรคอุบัติใหม่ ภัยธรรมชาติ ภัยทางไซเบอร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
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(Aging Society) ย่อมส่งผลกระทบต่อกรอบการกำกับดูแลเชิงระบบและเสถียรภาพโดยรวมของธุรกิจประกันภัย ดังนั้น 
เพ่ือให้ธุรกิจประกันภัยมีความมั่นคง มีมาตรฐานในการดำเนินงาน และขีดความสามารถในการแข่งขันที่รองรับความเสี่ยง
ใหม่ที่เกิดขึ้น จึงต้องเร่งทำให้ธุรกิจประกันภัยต้องมีความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที จึงได้
กำหนดมาตรการสำคัญ 2 ประการ ดังนี้ 

มาตรการที่ 3.2.1 พัฒนาแนวทางในการยกระดับความมั่นคงทางการเงิน และมาตรฐานในการบริหาร      
ความเสี่ยงที่รองรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงใหม่ ผ่านการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญดังนี้ 

1) ยกระดับมาตรฐานความมั ่นคงทางการเงิน ธรรมาภิบาล และการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ
ประกันภัย เพื่อส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยมีความมั่นคง มีการดำเนินธุรกิจที่มีคุณภาพ ในสภาพแวดล้อมที่มีความ
เหมาะสม เอ้ือต่อการแข่งขัน 

2) กำหนดมาตรการและแนวทางในการกำกับและตรวจสอบธุรกิจประกันภัยให้ครอบคลุมถึง              
การประเมินความยั่งยืนและความอยู่รอดของธุรกิจในระยะยาว (Viability) 

3) ส่งเสริมการควบรวมโดยสมัครใจและเตรียมมาตรการรองรับ เพ่ือส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยมีความ
เข้มแข็งทางการเงิน และมีขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้สภาพแวดล้อมใหม่ 

4) ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

มาตรการที่ 3.2.2 ยกระดับกรอบการกำกับดูแลเชิงระบบและเสถียรภาพโดยรวมของธุรกิจประกันภัย ผ่านการ
ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญดังนี้ 

1) พัฒนาเครื่องมือในการติดตามและดูแลความเสี ่ยงเชิงระบบและเสถียรภาพโดยรวมของธุรกิจ
ประกันภัย (Macroprudential Surveillance) 

2) บูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการกำกับดูแลเชิงระบบและ
เสถียรภาพของธุรกิจประกันภัย 

กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้สังคมโดยรวมมีความยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล 

  “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบในด้านสิง่แวดล้อม (Envi ronment ) สังคม  
(Social)  และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG เป็นปัจจัยที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญและเป็นเป้าหมายการพัฒนา    
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ รวมทั้งเป็นปัจจัยที่นักลงทุนในปัจจุบัน
ใช้ในการประเมินความยั่งยืนและผลกระทบด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งระบบประกันภัยสามารถช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยได้ ซึ่งมีบทบาทในการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยให้มีความยั่งยืน โดยการพัฒนากรมธรรม์
ประกันภัยเพื่อรองรับ ESG  หรือการเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีพื้นฐานการทำธุรกิจที่ยั่งยืน (ESG) จึงได้กำหนด
มาตรการสำคัญดังนี้ 

มาตรการที่ 3.3.1 ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจดำเนินธุรกิจที่คำนงึถึงความยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
(Environmental, Social and Governance: ESG) และมีบทบาทในการผลักดันให้เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
มีความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ผ่านการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญดังนี้ 

1) ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และ          
ธรรมาภิบาล เช่น การประกันภัยต้นไม้เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้ บริษัทอาจพิจารณาปรับการลดเบี้ยประกันภัยให้กับ
อุตสาหกรรมสีเขียว หรือรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น  

2) ศึกษามาตรการจูงใจให้บริษัทประกันภัยดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักการ ESG เช่น มาตรการ
ทางภาษี และให้รางวัลแก่บริษัทประกันภัยที่ดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG 
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3) ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจประกันภัยสนับสนุนธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการดำเนินงานโดยคำนึงถึง
ความยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เช่น การลงทุน ในโครงการที่มีธรรมาภิบาล คำนึงถึงสังคมและ
สิ่งแวดล้อม หรือลงทุนในกองทุนที่ได้รับการจัด Morningstar Sustainability Rating เป็นต้น โดยอาจให้ผลประโยชน์
บางอย่างแก่บริษัทประกันภัยที่มีการลงทุนในโครงการ หรือ กองทุนดังกล่าว เป็นต้น 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัยเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจประกันภัย 
เป้าประสงค์ : มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัยและรูปแบบในการกำกับดูแลที่รองรับการดำเนินธุรกิจประกันภัย 

จากการระดมความคิดเห็นจากภาคธุรกิจประกันภัยและผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้อง พบว่า กฎเกณฑ์และ
กฎระเบียบข้อบังคับที่เพิ่มมากขึ้น อาทิ มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ (IFRS 17) หลักเกณฑ์ด้านพฤติกรรมทางการตลาด 
(Market Conduct) กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Law) กฎหมายที่เกี่ยวกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นต้น มีผลกระทบต่อกระบวนการทำงานและต้นทุนการดำเนินงานให้กับบริษัท
ประกันภัย โดยอาจมีค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็
ตาม กฎเกณฑ์ท่ีเพ่ิม   มากขึ้นจะทำให้อุตสาหกรรมประกันภัยมีมาตรฐานที่ดี และได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชน ดังนั้น 
กฎเกณฑ์ในการกำกับควรมีความยืดหยุ่น เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

ในขณะเดียวกัน สภาพแวดล้อมของธุรกิจประกันภัยที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้มีความต้องการบุคลากร    
ที่มีทักษะเฉพาะทางและทักษะใหม่เพ่ิมขึ้น ในปัจจุบันพบว่า จำนวนนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรองโดยสำนักงาน คปภ.     
มีจำนวนน้อยกว่า 100 คน อีกทั้ง ผลสำรวจจากแบบสอบถามภาคธุรกิจ พบว่า ด้านทักษะความสามารถที่เป็นที่ต้องการ
สำหรับบุคลากรในธุรกิจประกันภัยเพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น คือ ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานบัญชี อย่างไรก็ตาม นโยบาย Thailand 4.0 ได้กำหนดให้มีการพัฒนาและส่งเสริม
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (Professionals) อาทิ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย นักบัญชี แพทย์ นักพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นต้น ย่อมเป็นโอกาสที่ดีต่ออุตสาหกรรมประกันภัยที่จะมีบุคลากรที่กำลังเป็นที่ต้องการเพ่ิมขึ้น  

นอกจากนี้ เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ธุรกิจประกันภัยมีรูปแบบการดำเนินธุรกิจ
เปลี่ยนแปลงไป มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูล (Data) เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจมากขึ้น โดยธุรกิจประกันภัย
จำเป็นต้องมีข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทน อีกทั้งการมีฐานข้อมูลกลางจะเป็นโอกาสให้อุตสาหกรรมประกันภัยสามารถต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจไป
จนถึงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในการร่วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึงช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลที่ซ้ำซ้อนของแต่ละหน่วยงาน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ใช้บริการผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และหน่วยงานกำกับดูแลสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ 

ดังนั้น ยุทธศาสตร์นี้ จึงให้ความสำคัญกับผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
ประกันภัย อาทิ กฎหมายกฎระเบียบ บุคลากรประกันภัย ศูนย์ข้อมูลด้านการประกันภัย และแพลตฟอร์มกลาง เพ่ือให้
เกิดการลดต้นทุนจากการดำเนินงาน รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพ่ือให้บริษัทสามารถแข่งขันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ร่วมกับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนในการขับเคลื่อนในธุรกิจประกันภัยมีการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน โดยมีการดำเนินการผ่านกลยุทธ์ที่สำคัญ 4 ประการ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนากฎหมายและหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแล 
ในปัจจุบัน พบว่า มีกฎกติกาหรือกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลบริษัทประกันภัยเป็นจำนวนมาก สืบเนื่องจาก

การออกกฎเกณฑ์หรือข้อกำหนดสะสมมาเป็นเวลานาน จึงอาจมีความซ้ำซ้อน และไม่ยืดหยุ่นรองรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ
และเทคโนโลยีใหม่ และก่อให้เกิดภาระต่อธุรกิจประกันภัยในด้านต้นทุนและบุคลากร ดังนั้น เพ่ือไม่ให้กฎเกณฑ์ดังกล่าวเป็น
อุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัยจนมากเกินไป ควรมีการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย กฎเกณฑ์และ
การกำกับดูแลต่าง ๆ  ให้มีลักษณะเป็นหลักการ (Principle-based) มากขึ้น เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับภาคธุรกิจ รวมถึง
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ปรับปรุงกฎเกณฑ์ต่าง  ๆใหม่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น IFRS 17 และเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย จึงได้
กำหนดมาตรการสำคัญ 3 ประการ ดังนี้ 

มาตรการที่ 4.1.1 ปฏิรูปหลักเกณฑ์การกำกับดูแลและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Reform) ให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์ปัจจุบัน เพื่อลดอุปสรรคและต้นทุน ผ่านการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญดังนี้ 

1) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและทบทวนกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้มีเท่าที่จำเป็นมี
ความทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นไปตามมาตรฐานสากล (Regulatory 
Guillotine) เช่น การแก้ไขหรือปรับปรุงพระราชบัญญัติหรือกฎหมาย เป็นต้น 

2) ศึกษาและจัดทำแนวปฏิบัติสำหรับการทำ Regulatory Impact Assessment (RIA) รวมทั้งเริ่มใช้
กระบวนการ Regulatory Impact Assessment (RIA) ในการออกกฎหมาย 

3) พัฒนากฎหมายให้มีความยืดหยุ ่น มีลักษณะเป็นหลักการ (Principle-based) และประยุกต์ใช้
หลักการความได้สัดส่วน (Principle of Proportionality) ในการกำกับดูแล 

4) ศึกษาและหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการกำกับดูแลธุรกิจการเงินร่วมกัน 

มาตรการที่ 4.1.2 ปรับปรุงกฎหมายและกติกาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและกฎระเบียบต่าง ๆ ให้มีความ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ผ่านการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญดังนี้ 

1) ผลักดันการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎระเบียบต่างๆ จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

2) พัฒนามาตรฐานและกฎระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย 
(Insurance Core Principles : ICPs) 

3) ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลกระทบ และจัดทำแนวทางในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและ
กฎระเบียบต่าง ๆ เช่น IFRS 17 เป็นต้น 

4) เพิ่มบทบาทของสมาคมต่าง ๆ ในการกำหนดแนวปฏิบัติและมาตรฐานในการดำเนินการ (Best 
Practice) ของภาคธุรกิจในเรื่องต่างๆ เพ่ือให้เกิดมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ 

มาตรการที่ 4.1.3 พัฒนากลไกและสร้างเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาของบริษัทประกันภัยในการบริหารภาวะ
วิกฤต โดยพัฒนากลไกและสร้างเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือบริษัทประกันภัย (Resolution 
Mechanism) รวมถึง นโยบายและกระบวนการในการบริหารภาวะวิกฤต (Crisis Management) เพื่อให้สามารถดำเนิน
ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ภาวะวิกฤต 

กลยุทธ์ที่ 4.2 สร้างเสริมศักยภาพ และความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรประกันภัย 
 บุคลากรประกันภัยเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจประกันภัย ภายใต้บริบทและ
สภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรประกันภัย ให้มีคุณภาพ       
มีความเป็นมืออาชีพทั้งด้านความรู้และมีธรรมาภิบาล ตลอดจนความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
นักบัญชี แพทย์ ผู ้เชี ่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น รวมทั้งสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เช่น Actuarial, Data Science, IT Management เพื่อให้ธุรกิจประกันภัยมีบุคลากรที่มี
ความสามารถและศักยภาพเพียงพอต่อการขับเคลื่อนให้ธุรกิจประกันภัยไทยมีการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว จึงได้
กำหนดมาตรการสำคัญดังนี้ 
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มาตรการที่ 4.2.1 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจประกันภัยและหน่วยงานกำกับดูแลให้มีทักษะและความ
ชำนาญในเรื่องที่สำคัญ ผ่านการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญดังนี้ 

1) สร้างมาตรฐานบุคลากรประกันภัยภายในประเทศที่มีความสำคัญต่อระบบการประกันภัย เช่น           
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ในระดับ Associate และระดับ Fellow 

2) พัฒนาหลักสูตรในการอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้กับบุคลากรในธุรกิจ
ประกันภัยในสาขาต่างๆ ที่จำเป็น เช่น การอบรมทักษะที่จำเป็นหรือเพิ่มเติมสำหรับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อให้มี
คุณภาพมากขึ้น การอบรมบุคลากรในด้านที่เกี่ยวข้องกับ IFRS 17 เพ่ือให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานได้ การจัดเก็บ
ชั่วโมงการฝึกอบรม (CPD) เป็นต้น 

3) ผลักดันให้สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูงมีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรและเป็นศูนย์รวม
งานวิจัยด้านการประกันภัย 

4) สนับสนุนภาคธุรกิจประกันภัยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือผลิตบุคลากรด้านต่าง  ๆที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงมีการให้คำแนะนำนักเรียน/นักศึกษา
เกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ที่ยังขาดแคลนในธุรกิจประกันภัย เช่น นักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
(Actuary) ผู้สำรวจภัย (Surveyor) และนักบัญชีด้านประกันภัย (Insurance Accountant) เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาระบบงาน ฐานข้อมูล และเทคโนโลยีท่ีจำเป็นในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจประกันภัย 
เทคโนโลยีที ่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ธ ุรกิจประกันภัยมีร ูปแบบการดำเนินธุรกิจ

เปลี่ยนแปลงไป มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูล (Data) เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจมากขึ้น อีกทั้งการมีฐานข้อมูลกลาง
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ  เป็นโอกาสให้ธุรกิจประกันภัยสามารถต่อยอดในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ 
หน่วยงานกำกับดูแลต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยและปรับปรุงกระบวนทำงานภายในองค์กรให้มี
ความเป็นอัตโนมัติ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีบทบาทในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานทางด้าน
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมประกันภัย โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลและระบบงานที่มีการเชื่อมโยงกัน สามารถลดต้นทุนในการ
จัดทำข้อมูลที่ซ้ำซ้อนของธุรกิจประกันภัย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดมาตรการสำคัญดังนี้ 

มาตรการที่ 4.3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมประกันภัย ในการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลและระบบงานร่วมกัน โดยได้ดำเนินการในกิจกรรมสำคัญ ดังนี้  

1) ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแลและภาคธุรกิจให้อยู่ใน
รูปแบบข้อมูลเชิงโครงสร้าง (Structured data) ที่เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine-readable) และเป็นรูปแบบและมาตรฐาน
เดียวกันทั้งธุรกิจ 

2) พัฒนาฐานข้อมูลที่จำเป็นในการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัย เช่น ระบบฐานข้อมูลการประกันภัย 
(Insurance Bureau System : IBS) ฐานข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claim Database) ฐานข้อมูลด้านสุขภาพ 
(Health Database) ระบบฐานข้อมูลประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ เป็นต้น ที่ภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ในการ
วางแผนธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

3) สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบข้อมูลแบบเปิด (Open Data)  และเปิดให้สามารถเชื่อมต่อ
ข้อมูลที่เผยแพร่ในรูปแบบช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเปิด (Open API) สำหรับภาครัฐและอุตสาหกรรมประกันภัย 

4) ผลักดันการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานราชการอื่นๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น 
เชื่อมโยงกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่าน Linkage Center ของกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น 

5) ศึกษาและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีการพัฒนาระบบงาน หรือแอพพลิเคชั ่น (Central Platform/ 
Application) ที่ใช้ร่วมกันในอุตสาหกรรมประกันภัย 

๖) ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์บริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันภัยแห่งชาติ 
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กลยุทธ์ที่ 4.4 ปรับเปลี่ยนหน่วยงานกำกับดูแลสู่ SMART OIC 
 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที ่มีการเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สำนักงาน คปภ. ในฐานะ
หน่วยงานกำกับดูแลต้องพัฒนารูปแบบการกำกับดูแล วัฒนธรรมองค์กรและกระบวนการทำงานสู่องค์กรที่มีความคล่องตัว
สูงเช่นกัน โดยเร่งปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ทั้งวัฒนธรรม วิธีการและกระบวนการทำงาน ด้วยการนำ
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการกำกับ
ดูแล (SupTech) ในรูปแบบต่างๆ เช่น AI หรือ Data Visualization รวมถึงการจัดโครงสร้างองค์กรให้เอื้อต่อการขับเคลื่อน
ภารกิจ ตลอดจน ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติของพนักงาน ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ สามารถ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่  ๆให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพ่ือให้ สำนักงาน คปภ. มุ่งสู่การเป็น SMART OIC 
จึงได้กำหนดมาตรการสำคัญ 4 ประการ ดังนี้ 

มาตรการที่ 4.4.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร กระบวนการทำงานและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ. ผ่านการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญดังนี้ 

1) พัฒนาศักยภาพบุคลากร เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน ทัศนคติ (Mindset) และทักษะของ
พนักงาน (Reskill & Upskill) ที่นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

2) สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการทำงานที่รวดเร็ว ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานภายในสำนักงานและให้บริการประชาชน 

3) พัฒนากระบวนการกำกับดูแลแบบอัตโนมัติ รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับ
การกำกับดูแลและการตรวจสอบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในสำนักงาน โดยใช้ Supervisory 
Technology (SupTech) 

เป้าหมายที่คาดหวังในระยะ 3 ปีข้างหน้า ของแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 
 จากการดำเนินกลยุทธ์และมาตรการต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๔     
ได้กำหนดเป้าหมายที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นต่อระบบประกันภัยในมิติต่างๆ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมายระยะ 3 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมให้
ธุรกิจประกันภัย ปรับรูปแบบการดำเนิน
ธุรกิจให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมใหม่ 

• บริษัทประกันภัยทุกบริษัทใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
และความต้องการของลูกค้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม และ       
มีระบบงานที ่เช ื ่อมโยงแบบ seamless ในการให้บริการ ตั ้งแต่การ      
เสนอขายจนถึงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
• มีหลักเกณฑ์และแนวทางในการออกใบอนุญาตรูปแบบใหม่            
เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  
• บริษัทประกันวินาศภัย มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภท Tailor-
made เป็นที่แพร่หลาย สามารถแข่งขันได้กับผลิตภัณฑ์ประกันภัย
พ้ืนฐาน (Traditional Product)  
• บร ิษ ัทสามารถเข ้าถ ึงข ้อม ูลด ้านการประก ันภ ัยท ี ่สำคัญ               
เพ่ือนำมาใช้ในการวางแผนธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย  
• ธ ุรก ิจประกันภ ัยมีฐานข้อมูลการฉ้อฉลประกันภ ัย (Fraud 
Database) ที่ครอบคลุมทั้งกรณีการฉ้อฉลโดยบริษัทประกันภัยและ    
ผู้เอาประกันภัย 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมายระยะ 3 ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างวัฒนธรรมการ
บริหารความเสี่ยงด้านการประกันภัยให้
ประชาชนและภาคธุรกิจ 

• ประชาชนมีการใช้แอปพลิเคชั ่นหรือเครื ่องมือในการวางแผน         
ทางการเง ินและการประกันภัย รวมถึงเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์
ประกันภัย อย่างแพร่หลาย 
• บริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยให้ความรู ้และให้
คำแนะนำแก่ประชาชนเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินและการบริหาร
ความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย  
• บริษัทประกันภัยปฏิบัติตามมาตรฐานที่สำนักงาน คปภ. กำหนด      
ในการให้บริการแก่ประชาชนและมีฐานข้อมูลค่าสินไหมทดแทน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันให้ระบบ
ประกันภัยมีบทบาทในการสนับสนุน
ระบบเศรษฐกิจและสังคม อย่างย่ังยืน 

• มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื ่อรองรับเกษตรกร ผู ้มีรายได้น้อย 
ผู้สูงอายุ กลุ่มลูกจ้าง กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และความเสี่ยงภาครัฐ             
อย่างต่อเนื่อง  
• มีมาตรการและเครื ่องมือ (Policy tools) ในด้านผลิตภ ัณฑ์
ประกันภัย การลงทุน และเงินกองทุน เพื่อรองรับรูปแบบการดำเนิน
ธุรกิจใหม่ และปรับพอร์ตการรับประกันภัยให้มีความสมดุล   
• บริษัทประกันภัยทุกบริษัทมีการลงทุนที่สะท้อนถึงสิ่งแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล (Environment Social and Governance: 
ESG) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการประกันภัยเพื่อส่งเสริม
การดำเนินธรุกิจประกันภัย 

• มีฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย และมีแนวทางการจัดตั้ง           
ศูนย์ข้อมูลกลางด้านการประกันภัย 
• มีแพลตฟอร์มกลาง OIC Gateway เพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงาน          
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแอปพลิเคชั่นที่ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถ         
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านการประกันภัย  
• กฎเกณฑ์การกำกับดูแลเอื ้อให้ผู ้ประกอบการและคนกลาง
ประกันภ ัยสามารถพัฒนาธ ุรก ิจและนว ัตกรรมได้ เท ่าท ันการ
เปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้  
• ม ีการใช ้  SupTech ในการกำก ับด ูแลและตรวจสอบ เช่น 
Automated reporting, การนำ AI มาใช้ในการวิเคราะห์และตรวจสอบ
บริษัทประกันภัย เป็นต้น 
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กิจกรรมสำคัญ และระยะเวลาดำเนินการภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัย ปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมใหม่ 

เป้าประสงค์ : ธุรกิจประกันภัยมีความมั่นคง สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ 

กลยุทธ์ มาตรการสำคัญ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

หลัก สนับสนุน 
1.1 พัฒนาและส่งเสริมขีด
ความสามารถของธุรกิจ
ประกันภัย ในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี 

1.1.1 สนับสนุนให้ภาคธุรกิจมีการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจและปรับตัว
ให้เป็นดิจิทัลมากขึ้น 

๑. ศึกษาและปรับปรุงกฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์การกำกับ
ดูแลของสำนักงาน คปภ. เพื่อใหส้อดคล้องกับผลการทดสอบ
ใน Insurance Regulatory Sandbox เพื่อสนับสนุนให้         
ภาคธรุกิจใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ 

2564 - 2568 OIC  

๒. สนับสนุนให้บริษัทใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนารูปแบบการ
ดำเนินธรุกิจและการให้บริการประชาชนที่จะช่วยลดตน้ทุน
ค่าใช้จ่าย รวมถึงลดกระบวนการทำงานของบริษัท เช่น 
กระบวนการตรวจสอบตัวตนทางอิเลก็ทรอนิกส์ (e-KYC) และ
สนับสนุนใหภ้าคธรุกิจร่วมมือกับพนัธมิตร (Strategic 
Partnerships) เป็นต้น 

2564 - 2568 OIC, TLAA, TGIA  

3. สนับสนุนให้บริษัทมีการปรับเปลีย่นรูปแบบการดำเนิน
ธุรกิจใหส้อดคล้องกับสภาพแวดล้อมใหม่ และพฤตกิรรม
ผู้บรโิภค  
   - ศึกษาแนวทางและความเหมาะสมในการเปดิโอกาสให้ 
Virtual Insurer เข้ามาในตลาด 

2564 - 2566 
 
 

2567 - 2568 

OIC 
 

TLAA, TGIA 

4. ปรับกระบวนการดำเนินธุรกิจให้เป็นระบบอัตโนมัติมาก
ยิ่งขึ้นทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การส่งมอบกรมธรรม์
ให้กับผู้เอาประกันภัยในรูปแบบของ e-Policy การใช้เทคโนโลยี 
Blockchain ในกระบวนการเก็บข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน และการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในกระบวนการทำงาน    
เป็นต้น เพื่อช่วยลดคา่ใช้จ่ายและระยะเวลาในการดำเนินงาน 

2564 - 2566 TLAA, TGIA,  
บริษัทประกันภยั 

 

 

5. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการปฏบิัติตามกฎหมายและ
หลักเกณฑ์ในการกำกับดูแล (RegTech) 

2567 - 2568 TLAA, TGIA,  
บริษัทประกันภยั 
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หลัก สนับสนุน 
6. กำหนดมาตรการเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้กิดการ
ลงทุนในเทคโนโลยี เช่น การใหส้ิทธิประโยชน์ทางภาษี      
เป็นต้น 

2564 - 2568 OIC MOF,TLAA, TGIA 

1.1.2 ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น 
InsurTech Hub และ Capacity Center 

๑. ขยายบทบาทของ Center of InsurTech (CIT) ใหเ้ป็น 
One Stop Service ด้านการประกันภัย เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้
คำแนะนำให้แก่บริษัทประกันภัย และ Startup ในทุกมิติ 
(Capacity Center) รวมถึงส่งเสรมิและสนับสนุนให้ประเทศ
ไทยเป็นผูน้ำดา้นเทคโนโลยีการประกนัภัย เพื่อมุ่งสู่การเป็น 
InsurTech Hub 

2564 - 2567 OIC  

๒. ปรับปรุงกฎระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อรองรับกิจการ 
InsurTech และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจาก
บริษัทประกันภยัได้มากขึ้น 

2565 - 2568 OIC TLAA, TGIA 

๓. สนับสนุนให้ Startup สามารถเข้าสู่ตลาดประกันภัยไดเ้ร็ว
ขึ้น เช่น การสรา้งโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลเพื่อเปดิโอกาส
ให้ Startup ใช้บริการได้ง่ายและลดคา่ใช้จ่ายในการลงทุน 
เป็นต้น 

2567 - 2568 OIC, TLAA, TGIA  

1.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ช่องทาง รูปแบบ วิธีการ     
ให้ประชาชนแต่ละกลุ่มเข้าถึง
การประกันภัยได้โดยง่าย 
สะดวก ทุกเวลา 

๑.๒.๑ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาช่องทาง 
รูปแบบหรือวิธีการใหม่ๆที่เข้าถึงประชาชน
ในแต่ละกลุ่ม  โดยคำนึงถึงความโปร่งใส 
และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชน 

๑. ส่งเสรมิให้ภาคธุรกจิมีการพัฒนาและจัดทำเครื่องมือที่
ช่วยในการวางแผน วิเคราะห์ความตอ้งการ และเปรยีบเทียบ
ผลติภณัฑ์ประกันภยั เช่น Application หรือ Website 

2564 - 2565 TLAA, TGIA OIC 

๒. พัฒนากฎเกณฑ์และแนวทางเพื่อรองรับ Platform      
ช่องทางการเสนอขายผา่นออนไลน์ หรือช่องทางการเข้าถึง   
การประกันภัยรูปแบบใหม่  ๆ

2564 - 2566 OIC 
 

TLAA, TGIA 

๓. พัฒนาช่องทาง เครื่องมือ และ Platform ที่เหมาะสมกบั
ประชาชนในแตล่ะกลุม่เป้าหมาย  โดยการใช้เทคโนโลย ี

2564 - 2566 TLAA, TGIA,  
บริษัทประกันภัย 

 

1.๒.2 สนับสนุนให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกันภัย เพื่อรองรับ Lifestyle ของ
ประชาชนทุกช่วงวัยและความต้องการของ
ธุรกิจ 

๑. พัฒนากระบวนการใหค้วามเห็นชอบผลิตภณัฑป์ระกันภยั
ที่มีลักษณะเฉพาะรองรับ Lifestyle ของประชาชน เช่น 
กำหนดให้มี Fast Track สำหรับการให้ความเห็นชอบ
ผลติภณัฑ์ประกันภยัและให้บริษัทสามารถนำไปทดลองขาย

2564 - 2568 OIC บริษัทประกันภัย 
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หลัก สนับสนุน 
ในตลาดได้ โดยจำกดัขอบเขตและอยูภ่ายใต้เกณฑค์วาม
มั่นคงที่บริษัทสามารถยอมรับได้ (Product Playground)  
๒. พัฒนารูปแบบผลติภณัฑ์ประกันภัยให้มคีวามคุ้มครอง
และผลประโยชน์ซึ่งเป็นไปตามการใช้ชีวิตของผู้คนในปจัจุบัน 
เช่น ประกันภยัที่สนับสนุนการรักษาสุขภาพ ประกันภยั      
tailor-made เป็นตน้ 

2564 - 2566 TLAA, TGIA, 
บริษัทประกันภัย 

OIC 

๓. ผลักดันการประกันสุขภาพภาคเอกชน (Private Health 
Insurance) ให้ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการประกัน
สุขภาพมากขึ้น ในราคาที่เหมาะสม เช่น การส่งเสริมความ
หลากหลายของผลิตภณัฑ์ประกันสุขภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือก
ให้แก่ผู้เอาประกันภัย การร่วมมือกับบริษัทเอกชนในกลุ่มธุรกิจ
ใน Value Chain ของสังคมผู้สูงอายุ เป็นต้น 

2564 - 2566 OIC, TLAA, TGIA, 
บริษัทประกันภัย 

 

1.3 ส่งเสริมความสามารถ  
ในการแข่งขัน การลดต้นทุน 
และการเติบโตอย่างยั่งยืน
ของบริษัทประกันภัย 
 

1.3.1 กำหนดมาตรการในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และลด
ต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ 

๑. กำหนดมาตรฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เช่น 
กำหนดให้มีการจัดทำ checklist มาตรฐานสำหรับการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนในแต่ละประเภทผลติภัณฑ์ เป็นต้น 

2564 - 2565 TLAA, TGIA OIC 

๒. ศึกษาโครงสร้างต้นทุนในการดำเนินธุรกิจประกันภัย       
เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดมาตรฐานค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
ธุรกิจและการรับประกันภยั  

2565 - 2566 OIC TLAA, TGIA 

3. กำหนดแนวทางในการกำกับดูแลและตรวจสอบเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจ  

2566 - 2568 OIC  

1.3.2 ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดำเนินธุรกิจและรูปแบบการรับ
ประกันภัย เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว 

1. สนับสนุนให้มีการกำหนดอัตราเบีย้ประกันภยัที่สะท้อน
ต้นทุน ประเภท และระดับความเสีย่งของผู้เอาประกันภยั
เฉพาะราย   

2564 - 2568 TGIA, บริษัท
ประกันภัย, OIC 

 

๒. ส่งเสรมิการปรับเปลี่ยนการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต     
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลีย่นแปลงไป  

2564 - 2566 TLAA, บริษัท
ประกันภัย, OIC 

 

๓. ส่งเสรมิการขยายธุรกจิและเช่ือมโยงตลาดประกันภยั     
เพื่อผลักดันใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางดา้นการประกันภัย
ในกลุ่ม CLMV 

2564 - 2567 OIC, บริษัท
ประกันภัย 
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หลัก สนับสนุน 
1.3.3 ส่งเสริมงานวิจัยด้านการประกันภัย 
เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมระบบประกันภัย  

๑. ผลักดันการจัดทำฐานข้อมูลกลางดา้นการวิจัย เพื่อให้       
ทุกภาคส่วนของธุรกิจประกันภัยสามารถเข้าถึงข้อมูลงานวิจัย
และนำไปใช้ประโยชน์ได้ในการดำเนินธุรกิจ 

2566 OIC TLAA, TGIA 

๒. สนับสนุนทุนสำหรับการวิจัยด้านการประกันภัย เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ของอุตสาหกรรมประกันภัยไทย 

2565 - 2568 OIC, TLAA, TGIA LIFEIF, GIF 

1.3.4 กำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ และ
แนวทางในการป้องกันการฉ้อฉลประกันภัย 
เพื่อลดต้นทุนของอุตสาหกรรม 

๑. จดัทำแนวปฏิบตัิสำหรบัภาคธุรกจิ และปรบัปรุงกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการฉ้อฉลประกันภัย 

2564 - 2565 OIC, TLAA, TGIA  

๒. พัฒนาฐานข้อมลูการฉ้อฉลประกนัภัย 2565 -2566 OIC, TLAA, TGIA  
๓. พัฒนาระบบการตรวจสอบและตดิตามการฉ้อฉล
ประกันภัย 

2565 -2566 OIC TLAA, TGIA 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการประกันภัยให้ประชาชนและภาคเอกชน 
เป้าประสงค์ : การประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ช่วยในการบริหารความเสี่ยงและการวางแผนทางการเงินของประชาชนและภาคเอกชน 

กลยุทธ์ มาตรการสำคัญ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

หลัก สนับสนุน 
2.1 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และทัศนคติของประชาชน
และภาคเอกชนให้ตระหนัก
ถึงความจำเป็นของการ
ประกันภัย 

2.1.1 สร้างความตระหนักถึงความสำคัญ
ของการประกันภัย และการใช้ประกันภัย
เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตและการ
ดำเนินธุรกิจ 

๑. จดัทำฐานข้อมลูเพื่อใช้ในการวิเคราะห์พฤตกิรรมและ   
การเข้าถึงการประกันภยัของประชาชน รวมถึงมกีารจัดทำ
แผนในการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมและทัศนคติประชาชน     
ให้ตระหนักถึงความจำเปน็ของการประกันภัย 

2564 - 2566 OIC TLAA, TGIA 

๒. ผลักดันหลักสตูรเกีย่วกับการประกันภัยเข้าสูร่ะบบศกึษา
ทุกช่วงช้ันและผลกัดันให้มีกิจกรรมการศึกษานอกห้องเรยีน
ของเยาวชน นักเรยีน หรือนกัศึกษา  

2565 - 2568 OIC, TLAA, TGIA SEC, MOE, MOF 

๓. นำเทคโนโลย ีเครื่องมือ และวิธีการใหม่ๆ  ในการให้
ความรูสู้่ประชาชนและภาคเอกชนแต่ละกลุ่มเปา้หมายอยา่ง
ต่อเนื่อง  

2564 - 2566 OIC, TLAA, TGIA บริษัทประกันภยั 
 

๔. ริเริ่มการส่งเสริมใหม้ีการนำประกนัภัยสอดแทรกเข้าไป     
ในการวิถีชีวิตประจำวันของประชาชน เพื่อสร้างประสบการณ์
การประกันภัยให้กับประชาชนในการบริหารความเสี่ยงอย่าง
ทั่วถึง เช่น การให้ทดลองใช้ผลิตภณัฑ์ประกันภยั เป็นต้น 

2565 - 2568 TLAA, TGIA OIC 

2.2 พัฒนากลไกการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านการ
ประกันภัย เพื่อสร้างความ
เช่ือมั่นและทัศนคติที่ดีต่อ
การประกันภัย 

2.2.1 เสริมสร้างศักยภาพและสนับสนุน
บริษัทประกันภัยในการเสนอขายและ
บริการผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
 
 
 
 

๑. พัฒนากระบวนการให้บริการทีด่แีก่ประชาชน ตั้งแต่   
การซื้อจนถึงการเรยีกร้องค่าสินไหมทดแทน 

2564 - 2566 OIC, บริษัท
ประกันภัย 

TLAA, TGIA 

๒. ยกระดบัพฤตกิรรมทางการตลาด (Market Conduct) 
แก่ผูเ้อาประกันภัย ในมติิต่างๆ 

2565 - 2566 OIC TLAA, TGIA 

๓. สร้างความเข้าใจในเง่ือนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์
ประกันภัยแกป่ระชาชนอยา่งเพียงพอ ครบถ้วน และเข้าใจ
ได้ง่าย 

2565 - 2566 TLAA, TGIA OIC 

4. ยกระดับมาตรฐานการประเมินวินาศภัย เช่น การพัฒนา
แนวทางการตรวจสอบการประเมนิวินาศภยัของนิติบุคคล    
ที่ได้รบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระเมินวินาศภัย 

2564 - 2565 OIC TGIA, ภาคธุรกิจ
ประเมินวินาศภัย 
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กลยุทธ์ มาตรการสำคัญ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

หลัก สนับสนุน 
2.2.2 เสริมสร้างศักยภาพและสนับสนุน  
คนกลางประกันภัยในการเสนอขายและ
บริการผลิตภัณฑ์ประกันภัย  

๑. ส่งเสรมิการปรับเปลีย่นบทบาทของคนกลางประกันภยั
จากการเสนอขาย เป็นการให้ข้อมูลที่ครบถว้นและวิเคราะห์
ความเสีย่งและความต้องการของลูกค้า 

2564 - 2568 TLAA, THAIFA, 
TGIA, TIBA 

OIC 

๒. สนบัสนุนใหค้นกลางประกันภยัเสนอขายผลติภณัฑ์
การเงินและการประกนัภยัได้อยา่งหลากหลาย เพื่อผลกัดัน
ให้เกดิตลาดทีผู่้บริโภคสามารถซื้อผลิตภณัฑ์ที่ตอบโจทย์ได้
อย่างครบวงจร 

2564 - 2568 TLAA, THAIFA OIC, SEC 

๓. ส่งเสรมิให้มกีารนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสนบัสนุน
กระบวนการเสนอขายของคนกลางประกนัภยั 

2564 - 2568 TLAA, TGIA, TIBA, 
THAIFA 

OIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผลักดันให้ระบบประกันภัยมีบทบาทในการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจและสังคม อย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ : ระบบประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย 

กลยุทธ์ มาตรการสำคัญ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

หลัก สนับสนุน 
3.1 สนับสนุนการบริหาร
ความเสีย่ง และการดำเนิน
นโยบายของภาครัฐ 

3.1.1 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกันภัย และการบริหารความเสี่ยง      
ในระดับประเทศ 

๑. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภณัฑ์ประกนัภัยที่จำเป็นและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ที่หลากหลายมากขึ้น 
โดยร่วมมือระหว่างสำนักงาน คปภ. ภาคธุรกิจ และหน่วยงาน
อื่นๆ (Cross-Sectoral Cooperation)  เช่น ผลติภณัฑ์
ประกันภัยเพื่อผูสู้งอายุ ผลติภณัฑป์ระกันภัยการดแูล     
ระยะยาว (Long Term Care Insurance)  ผลิตภณัฑ์
ประกันภัยรายย่อย (Micro Insurance) ผลิตภณัฑ์ประกันภัย
พืชผล (Agricultural Insurance) เปน็ต้น 

2564 - 2568 OIC, TLAA, TGIA MOF, MOPH, 
MOAC, บริษัท

ประกันภัย 

๒. ศึกษาความเป็นไปได้และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดให้มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยภาคบังคับเพิ่มเติม เช่น 
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยแรงงานต่างด้าว การนำระบบประกัน
สุขภาพภาคเอกชน เสริม เติม สิทธิค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น 

2567 - 2568 OIC TLAA, TGIA, 
MOL 

๓. พัฒนากฎหมายแมบ่ทดา้นการประกนัภยัที่เกีย่วข้อง  
เพื่อส่งเสรมิใหเ้กิดการพัฒนาผลติภณัฑป์ระกันภัย เช่น 
พ.ร.บ. การประกันภัยทางทะเล พ.ร.บ. การประกนัภยั
ทางดา้นเกษตรกรรม พ.ร.บ. การประกันสุขภาพ เป็นต้น 

2564 - 2568 OIC MOF 

๔. เสรมิสรา้งศักยภาพในการรับเสีย่งภัยของประเทศ        
โดยพิจารณาถึงระดับความเสีย่งและเงินกองทุน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อม 
เช่น การจดัทำฐานข้อมลูกลางเกี่ยวกับพื้นที่เสี่ยงภัย
ภายในประเทศ การศึกษาแนวทางของบริษัทประกันภัยต่อ
แห่งชาต ิ(National Reinsurer) เปน็ต้น 
 
 

2567 - 2568 OIC TGIA, MOF 
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กลยุทธ์ มาตรการสำคัญ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

หลัก สนับสนุน 
3.1.2 ผลักดันให้นำการประกันภัยไปใช้ใน
การบริหารความเสี่ยงของภาครัฐ 

๑. สนับสนุนให้ภาครัฐใช้ผลติภณัฑ์ประกันภัยในการบริหาร
ความเสี่ยงภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหนว่ยงานของรัฐ รวมถึง  
การดำเนินงานอื่น  ๆที่อาจเกี่ยวข้อง เช่น แนวทางการกำหนด 
การทำประกันภัยในสัญญาของรัฐต่างๆ  

2568 OIC MOF 

๒. ส่งเสรมิธุรกจิประกันภยัในการลงทุนในสินทรัพย์ที่
เกี่ยวขอ้งกับโครงการลงทุนขนาดใหญ่และโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆ เช่น การลงทุนในหุ้นกู้ของบรษิัทที่อยู่ในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวนัออก (EEC) เปน็ต้น 

2564 - 2568 OIC, บริษัท
ประกันภัย 

TGIA, TLAA 

3.2 เสรมิสร้างความมั่นคง
ทางการเงิน มาตรฐานการ
ดำเนินธุรกิจและการบริหาร
ความเสีย่งของธุรกิจ
ประกันภัย 

3.2.1 พัฒนาแนวทางในการยกระดับความ
มั่นคงทางการเงิน และมาตรฐานในการ
บริหารความเสี่ยงที่รองรับรูปแบบการ
ดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงใหม่ 

๑. ศึกษามาตรการและแนวทาง (Policy tools) ในด้าน
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย การลงทุน และเงินกองทุน เพื่อให้บริษัท
ประกันภัยดำเนินธุรกิจ ที่คำนึงถึงการเติบโตในระยะยาว และ
ปรับพอร์ตการรับประกันภัยให้มีความสมดุล เช่น หลักเกณฑ์
การดำรงเงินกองทุนสำหรับผลิตภัณฑท์ี่มีความเสี่ยงสูง หรือ
กำหนดมาตรการจูงใจ เป็นต้น  

2565 - 2566 OIC TLAA, TGIA 

๒. กำหนดมาตรการและแนวทางในการกำกบัและตรวจสอบ
ธุรกิจประกันภัยให้ครอบคลมุถึงการประเมินความยั่งยืน
และความอยูร่อดของธรุกิจในระยะยาว (Viability)  

2566 - 2567 OIC  

๓. ส่งเสรมิการควบรวมโดยสมคัรใจและเตรียมมาตรการ
รองรบั 

2564 - 2568 OIC  

๔. ส่งเสรมิการบรหิารจดัการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและความมั่นคงปลอดภยัทางไซเบอร ์

2564 - 2565 OIC TLAA, TGIA, 
บริษัทประกันภัย 

3.2.2 ยกระดับกรอบการกำกับดูแลเชิง
ระบบและเสถียรภาพโดยรวมของธุรกิจ
ประกันภัย 

๑. พัฒนาเครื่องมือในการตดิตามและดูแลความเสีย่ง       
เชิงระบบและเสถียรภาพโดยรวมของธุรกิจประกันภัย 
(Macroprudential Surveillance) 

2565 - 2566 OIC BOT, SEC 

๒. บูรณาการร่วมมือกบัหน่วยงานอืน่ๆ เพื่อพัฒนา
ประสทิธิภาพในการกำกับดแูลเชิงระบบและเสถยีรภาพ    
ของธุรกจิประกนัภยั 

2564 - 2568 OIC BOT, SEC 
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กลยุทธ์ มาตรการสำคัญ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

หลัก สนับสนุน 
๓.๓ ส่งเสรมิให้ธุรกิจประกันภัย
เป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้สังคม
โดยรวมมีความยั่งยืนทั้งด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และ          
ธรรมาภิบาล   

3.3.1 ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจดำเนินธุรกิจที่
คำนึงถึงความยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, 
Social and Governance : ESG) และมี
บทบาทในการผลักดันให้เศรษฐกิจและ
สังคมโดยรวมมีความยั่งยืนทางด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 

๑. ส่งเสรมิการพัฒนาผลิตภณัฑ์ประกันภัยเพื่อเสรมิสร้าง
ความยั่งยนืของสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ใช้เปน็
เกณฑ์ในการพิจารณารับประกันภัย  

2565 - 2568 OIC, บริษัท
ประกันภัย 

TLAA, TGIA 

๒. ศึกษามาตรการจูงใจให้บริษัทประกันภยัดำเนินธรุกิจ      
ที่สอดคล้องกับหลกัการ ESG เช่น มาตรการทางภาษี และ
ให้รางวัลแก่บริษทัประกนัภยัที่ดำเนนิธุรกิจตามหลกั ESG 

2565 - 2568 OIC MOF 
 

๓. ส่งเสรมิใหภ้าคธุรกจิประกันภยัมกีารลงทนุทีค่ำนึงถึง
ความยั่งยนืทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เช่น     
การลงทนุในโครงการที่มีธรรมาภิบาล คำนึงถึงสังคมและ
สิ่งแวดลอ้ม หรอื ลงทุนในกองทุนทีไ่ด้รับการจดั 
Morningstar Sustainability Rating เป็นต้น 

2564 - 2566 OIC TLAA, TGIA, 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัยเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจประกันภัย 
เป้าประสงค์ : มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการประกันภัยและรูปแบบในการกำกับดูแลที่รองรับการดำเนินธุรกิจประกันภัย 

กลยุทธ์ มาตรการสำคัญ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

หลัก สนับสนุน 
4.1 พัฒนากฎหมายและ
หลักเกณฑ์ในการกำกับดูแล 

4.1.1 ปฏิรูปหลักเกณฑ์การกำกับดูแลและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (Regulatory 
Reform) ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน เพื่อลดอุปสรรคและต้นทุน 

๑. ประเมนิผลสมัฤทธิ์ของกฎหมายและทบทวนกฎหมาย     
ที่บังคับใช้อยู่ในปจัจุบัน ให้มเีท่าที่จำเปน็ มีความทันสมยั 
สอดคล้องกับเทคโนโลย ีสภาพแวดลอ้มที่เปลีย่นแปลงไป 
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล (Regulatory Guillotine) 
เช่น การแก้ไขหรือปรับปรุงพระราชบัญญตัิหรือกฎหมาย 
เป็นตน้ 

2564 - 2565 OIC TLAA, TGIA 

๒. ศึกษาและจัดทำแนวปฏิบัตสิำหรบัการทำ Regulatory 
Impact Assessment (RIA) รวมทั้งเริม่ใช้กระบวนการ 
Regulatory Impact Assessment (RIA) ในการออกกฎหมาย 

2565 - 2566 OIC TLAA, TGIA 

๓. พัฒนากฎหมายให้มคีวามยดืหยุน่ มีลกัษณะเปน็
หลักการ (Principle-based) และประยุกต์ใช้หลกัการความ
ไดส้ดัส่วน (Principle of Proportionality) ในการกำกบั
ดูแล 

2564 - 2568 OIC TLAA, TGIA 

๔. ศึกษาและหารือร่วมกบัหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ในเรื่องการกำกับดูแล
ธุรกิจการเงินร่วมกัน 

2564 - 2568 OIC BOT, SEC 

4.1.2 ปรับปรุงกฎหมายและกติกาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและ
กฎระเบียบต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ปัจจุบนั 

๑. ผลักดันการปฏิบตัิตามมาตรฐานและกฎระเบยีบตา่งๆ 
จากการบังคับใช้พระราชบญัญตัิว่าด้วยการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พระราชบัญญตัิว่าดว้ยการ
คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 

2564 - 2565 OIC TLAA, TGIA 

๒. พัฒนามาตรฐานและกฎระเบยีบต่างๆ ใหส้อดคล้องกับ
มาตรฐานการกำกับดูแลธรุกิจประกนัภัย (Insurance Core 
Principles: ICPs) 

2564 - 2568 OIC  
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กลยุทธ์ มาตรการสำคัญ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

หลัก สนับสนุน 
๓. ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลกระทบ และจัดทำแนวทาง
ในการปฏิบัตติามมาตรฐานสากลและกฎระเบียบตา่งๆ เช่น 
IFRS 17 เป็นต้น 

2564 - 2566 OIC TLAA, TGIA, 
TFAC 

๔. เพิม่บทบาทของสมาคมตา่ง ๆ  ในการกำหนด  แนว
ปฏิบัตแิละมาตรฐานในการดำเนินการ (Best Practice)    
ของภาคธรุกิจในเรื่องตา่งๆ เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการ
ดำเนินธรุกิจ 

2564 - 2566 TLAA, TGIA  

๔.๑.๓ พัฒนากลไกและสร้างเครื่องมือ     
ในการแก้ไขปัญหาของบริษัทประกันภัย   
ในการบริหารภาวะวิกฤต 

๑. พัฒนากลไกและสร้างเครื่องมือในการแกไ้ขปญัหาและ   
การให้ความช่วยเหลือบริษัทประกันภัย (Resolution 
Mechanism) และนโยบายและกระบวนการในการบริหาร
ภาวะวกิฤต (Crisis Management) 

2567 - 2568 OIC BOT, SEC 

4.2 สร้างเสริมศักยภาพ และ
ความรู้ความเช่ียวชาญของ
บุคลากรประกันภัย 

4.2.1 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใน
ธุรกิจประกันภัยและหน่วยงานกำกับดูแลให้
มีทักษะและความชำนาญในเรื่องที่สำคัญ 

๑. สร้างมาตรฐานบุคลากรประกันภัยภายใน ประเทศทีม่ี
ความสำคญัต่อระบบการประกันภัย เช่น นักคณิตศาสตร์
ประกันภัย  

2564 - 2568 SOAT, OIC TLAA, TGIA 

๒. พัฒนาหลักสูตรในการอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) ให้กับบุคลากรในธุรกิจประกันภัยในสาขาต่าง ๆ  
ที่จำเป็น เช่น การอบรมทักษะที่จำเปน็หรือเพิ่มเติมสำหรับนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อให้มีคุณภาพมากขึ้น การอบรม
บุคลากรในดา้นที่เกี่ยวข้องกับ IFRS 17 เพื่อให้บริษัทสามารถ
ปฏิบัติตามมาตรฐานได้ การจัดเก็บช่ัวโมงการฝึกอบรม (CPD) 
เป็นต้น 

2564 - 2568 SOAT, TLAA,  
TGIA, TFAC 

OIC 

๓. ผลักดันใหส้ถาบันวิทยาการประกันภัยระดบัสูงมบีทบาท
ในการพัฒนาบุคลากรและเปน็ศูนยร์วมงานวิจัยด้านการ
ประกันภัย 

2565 - 2568 OIC  

๔. สนับสนุนภาคธรุกิจประกันภัยร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานตา่ง ๆ  ในการพัฒนาหลกัสูตรเพื่อผลติบุคลากร
ด้านต่างๆ   ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยเพิ่มมากขึ้น รวมถึง    
มีการให้คำแนะนำนักเรยีน/นักศึกษาเกี่ยวกับความก้าวหน้า  

2566 - 2568 OIC, TLAA, TGIA สถาบันการศึกษา 



44 

 

 
 

กลยุทธ์ มาตรการสำคัญ กิจกรรมสำคัญ ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

หลัก สนับสนุน 
ในสายอาชีพ (Career Path) ที่ยังขาดแคลนในธุรกิจประกันภัย 
เช่น นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary) ผู้สำรวจภัย 
(Surveyor) และนักบัญชีด้านประกันภัย (Insurance 
Accountant) เป็นต้น 

4.3 พัฒนาระบบงาน 
ฐานข้อมูล และเทคโนโลยีที่
จำเป็นในการส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจประกันภัย 

4.3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมประกนัภัย ในการ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและระบบงานร่วมกัน 

๑. ส่งเสรมิให้มกีารปรับเปลี่ยนรูปแบบการจดัเก็บข้อมลูของ
หน่วยงานกำกับดูแลและภาคธรุกจิให้อยู่ในรปูแบบข้อมลู
เชิงโครงสร้าง (Structured data) ทีเ่ครื่องสามารถอ่านได ้
(Machine-readable) และเปน็รปูแบบและมาตรฐาน
เดยีวกันทั้งธรุกิจ 

2565 - 2567 OIC บริษัทประกันภัย 

๒. พัฒนาฐานข้อมลูที่จำเปน็ในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ประกันภัย เช่น ระบบฐานข้อมลูการประกันภัย (Insurance 
Bureau System : IBS) ฐานข้อมลูการเรยีกร้องค่าสินไหม
ทดแทน (Claim Database) ฐานขอ้มูลด้านสุขภาพ 
(Health Database) ระบบฐานข้อมลูประกันภยัรถยนต์  
ภาคบังคับ เปน็ต้น ทีภ่าคธรุกิจสามารถเข้าถึงและนำไปใช้
ในการวางแผนธรุกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกนัภยั 

2564 - 2568 OIC TLAA, TGIA 

๓. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ข้อมลูในรูปแบบข้อมูลแบบเปิด 
(Open Data)  และเปดิให้สามารถเช่ือมต่อข้อมูลที่เผยแพร่ใน
รูปแบบช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมลูแบบเปิด (Open API) 
สำหรับภาครัฐและอตุสาหกรรมประกนัภัย 

2564 - 2565 OIC TLAA, TGIA 

๔. ผลักดันการเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานราชการอื่น  ๆเพื่อใช้
ประโยชน์จากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น เช่ือมโยงกับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ผ่าน Linkage Center ของกระทรวงมหาดไทย  
เช่ือมโยงกับกรมการขนส่งทางบก ผ่าน web service           
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการมี พ.ร.บ. ของรถที่ไปต่อภาษ ี 
เป็นต้น 

2564 - 2568 OIC TLAA, TGIA 
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หลัก สนับสนุน 
๕. ศึกษาและส่งเสริมใหภ้าคธุรกจิมีการพัฒนาระบบงาน หรือ
แอพพลิเคช่ัน (Central Platform/ Application) ที่ใช้ร่วมกัน
ในอุตสาหกรรมประกันภัย 

2564 - 2568 OIC, TLAA, TGIA 
 

 

๖. ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศนูย์บริหารและพัฒนา
ระบบฐานข้อมลูด้านการประกันภัยแห่งชาติ 

2564 - 2566 OIC TLAA, TGIA 
 

๔.๔ ปรบัเปลีย่นหน่วยงาน
กำกับดูแลสู่ SMART OIC 

๔.๔.๑ พัฒนาศักยภาพบคุลากร กระบวนการ
ทำงานและนำเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ช้งาน
เพื่อเพิม่ประสิทธภิาพในการปฏบิัติงานและ
การกำกบัดูแลของสำนักงาน คปภ. 

๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากร เปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ทำงาน ทัศนคติ (Mindset) และทักษะของพนักงาน (Reskill 
& Upskill) ทีน่ำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

2564 - 2566 OIC  

๒. สรา้งสภาพแวดล้อมทีส่่งเสริมการทำงานที่รวดเร็ว ด้วยการ
นำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายใน
สำนักงานและให้บริการประชาชน 

2564 - 2566 OIC  

๓. พัฒนากระบวนการกำกับดูแลแบบอัตโนมัติ รวมถึงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการกำกับดูแลและการ
ตรวจสอบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายใน
สำนักงาน โดยใช้ Supervisory Technology (SupTech) 

2564 - 2566 OIC  

หมายเหตุ :  

OIC สำนักงาน คปภ. 
TLAA สมาคมประกันชีวิตไทย 
TGIA สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
TIBA สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย 
THAIFA สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน 
SOAT สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย 
LIFEIF กองทุนประกันชีวิต 
GIF กองทุนประกันวินาศภัย 
BOT ธนาคารแห่งประเทศไทย 
SEC สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
MOE กระทรวงศึกษาธิการ 
MOF กระทรวงการคลัง 
MOPH กระทรวงสาธารณสุข 
MOL กระทรวงแรงงาน 
TFAC สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
MOAC กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 


