กลุ่มที่ ๔
การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น
การกากับพฤติกรรมทางการตลาดและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์

๑

ประเด็นการนาเสนอ
๑

๔

ภาพรวมพฤติกรรมทางการตลาดและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์

๒

เป้าหมายการกากับพฤติกรรมทางการตลาดและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์

๓

ประเด็นหลักในการขับเคลื่อนการกากับพฤติกรรมทางการตลาดและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์

การระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการกากับพฤติกรรมทางการตลาดและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์

๒

๑. ภาพรวมพฤติกรรมทางการตลาดและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ระบบประกันภัยไทยที่ผา่ นมามีการพัฒนาและการขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง สาหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง
จานวน ๗๔๒,๔๐๘ ล้านบาท อัตราการเติบโต เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๔๖
การเจริญเติบโตของธุรกิจประกันภัย ระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2558
800,000

5.46%

700,000

(ล้านบาท)

600,000

6.91%

500,000
400,000
300,000

1.92%

200,000
100,000
0

ปี 2549
173,708
ชีวิต
วินาศภัย 95,287
268,995
รวม

ที่มา : สานักงาน คปภ.

ปี 2550
201,942
91,002
292,944

ปี 2551
221,598
101,899
323,497

ปี 2552
258,533
107,814
366,347

ปี 2553
296,213
122,756
418,969

ปี 2554
328,897
138,755
467,652

ปี 2555
390,517
179,530
570,047

ปี 2556
441,349
203,121
644,470

ปี 2557
498,752
205,248
704,000

ปี 2558
533,211
209,197
742,408

๓

คนกลางประกันภัย
ตัวแทนนายหน้าประกันภัย(บุคคลธรรมดา) ๔๙๗,๙๓๔ ราย
- ตัวแทนประกันชีวิต
๒๗๕,๒๐๙ ราย
- ตัวแทนประกันวินาศภัย
๒๐,๗๙๗ ราย
- นายหน้าบุคคลธรรมดา
๒๐๑,๙๒๘ ราย
(ชีวิต ๙๓,๑๑๙ /วินาศภัย ๑๐๘,๘๐๙ ราย )

นายหน้าประกันภัย(บุคคลธรรมดา) แบ่งตามสังกัด
- ธนาคาร
๑๓๔,๕๓๓ ราย
(ชีวิต ๗๓,๕๙๘ /วินาศภัย ๖๐,๙๓๕)
- นิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ธนาคาร
๖,๙๗๑ ราย
(ชีวิต ๒,๐๑๒ /วินาศภัย ๔,๙๕๙)
- ไม่มีสังกัด
๖๐,๔๒๔ ราย
(ชีวิต ๑๗,๕๐๙ / วินาศภัย ๔๒,๙๒๘)

ช่องทางการขาย : ธุรกิจประกันชีวิต
ไปรษณีย์ (Direct
Mail)
0.01%

ทางโทรศัพท์
(Tele
Marketing)
2.59%

ธนาคาร
(Bancassurance)
42.28%

ช่องทางอื่น
(Others)
1.84%

ตัวแทน (Agent)
51.52%

นายหน้าประกันภัย(นิติบุคคล) ๗๐๕ บริษัท
- ประกันชีวิต ๒๐๖ บริษัท
- ประกันวินาศภัย ๔๔๒ บริษัท
(โดยตรง ๔๐๑ / โดยตรง-ต่อ ๔๑)
- ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ๕๗ บริษัท
(ธนาคาร ๑๘ ไม่ใช่ธนาคาร ๓๙)

ช่องทางการขาย : ธุรกิจประกันวินาศภัย
ทางโทรศัพท์ ลูกค้าติดต่อโดยตรง ผ่านองค์กร
(Tele กับบริษัท (Walk-in) (Worksite)
4.62%
5.73%
Marketing)
4.67%
ไปรษณีย์
(Direct
Mail)
0.00%

ขายผ่านอินเตอร์เน็ต
(Internet)
0.05%

ช่องทางอื่น
(Others)
ตัวแทน (Agent) 1.14%
14.62%

นายหน้า (Broker)
56.92%

นายหน้า
(Broker)
1.77%

ที่มา : สานักงาน คปภ.

ธนาคาร
(Bancassurance)
12.26%

ที่มา : สานักงาน คปภ.

๔

พฤติกรรมทางการตลาดและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ปี ๒๕๕๘
การร้องเรียนด้านการประกันภัย

พรบ. ๕๗๔ เรื่อง

บริษัทประกันวินาศภัย
• การจ่ายสินไหมทดแทนล่าช้า รวมถึง การคุมราคาล่าช้า หรือไม่
จัดส่ง อะไหล่ตามกาหนด
• การจ่ายค่าสินไหมทดแทนต่ากว่าความเสียหายที่แท้จริง
• การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือตามข้อประนีประนอมยอมความ
• การตกลงค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถไม่ได้

การประกันชีวิต
๓,๐๖๗ เรื่อง

การประกันวินาศภัย
๙,๔๐๔ เรื่อง
คนกลางประกันภัย
๕๓๘ เรื่อง

เฉลี่ยร้อยละ

๐.๐๑๘
ต่อจานวน
กรมธรรม์
ประกันภัย

คนกลางประกันภัย
• การให้ข้อมูลการเสนอขายไม่ครบถ้วนถูกต้อง
• การไม่ส่งเบี้ยประกันภัยเข้าบริษัทประกันภัย
• แนะนาให้ผู้เข้าประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยเดิมเพื่อซื้อกรมธรรม์ประกันภัย
กับบริษัทประกันภัยใหม่
• แนะนาให้ผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อมูลจริงในใบคาขอ
• คนกลาง (ตัวแทน นายหน้า ธนาคารพาณิชย์) บอกว่าเป็นโครงการพิเศษหรือบอกว่าเป็นการฝากเงิน
โดยไม่บอกให้ผู้เอาประกันรูว้ ่าเป็นการทาประกันชีวิต

บริษัทประกันชีวิต
• การจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโดยอ้างว่าไม่มีความ
จาเป็นทางการแพทย์ หรือเกิดจากโรคที่เป็นมาก่อน
• กรมธรรม์ที่บริษัทออกให้ไม่เป็นไปตามที่ตัวแทนเสนอขายตามที่ตกลง
กับผู้เอาประกันภัย
• การปฏิเสธโดยอ้างว่าผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อเท็จจริงในใบคาขอ

กระทบต่อ
ความเชื่อมั่น
ไว้วางใจ

๕

๒. เป้าหมายการกากับพฤติกรรมทางการตลาดและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์
เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓

“ระบบประกันภัยไทยเติบโตอย่างยั่งยืนและได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน”
• เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ
• ยกระดับมาตรฐานการดาเนินธุรกิจประกันภัย
• ยกระดับพฤติกรรมทางตลาดของระบบประกันภัย

• เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย
• ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการและความเสี่ยง
• ขยายช่องทางการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชน

๒. การเสริมสร้างความรู้และ
การเข้าถึงการประกันภัย

๑. การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย
GROWTH & CREDIBILITY

๓. การสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการแข่งขัน
• เสริมสร้างการแข่งขันผ่านการผ่อนคลายการกากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย
• พัฒนาการกากับและกระบวนการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติผลิตภัณฑ์
ประกันภัย
• ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดประกันภัยในภูมิภาคอาเซียน

๔. การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ประกันภัย
•
•
•
•

พัฒนาและยกระดับการกากับบุคลากรประกันภัยให้เป็นมืออาชีพ
เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและสารสนเทศ
ผลักดันให้การประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
เสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานกากับ

เป้าหมายการกากับพฤติกรรมทางการตลาดและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์

“บริษัทประกันภัยดาเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐาน มีคุณภาพ เป็นที่เชื่อมั่นไว้วางใจของประชาชน
และคนกลางประกันภัยมีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ”
๖

๓. ประเด็นหลักในการขับเคลื่อนการกากับพฤติกรรมทางการตลาด
และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์
พัฒนาการกากับช่องทางการจาหน่าย
พัฒนาแนวทางการกากับและตรวจสอบคนกลางประกันภัย
• มีระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ธุรกิจ ประเมินปัจจัยเสี่ยงที่
เกี่ยวข้อง กาหนดกลไกการควบคุม การกากับและตรวจสอบ
คนกลางประกันภัยให้มีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทประกันภัยมีระบบในการควบคุม
คุณภาพการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย
• บริษัทประกันภัยมีระบบในการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม
คุณภาพการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย และมีกลไกในการ
ควบคุม ที่เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

ยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการสินไหม/
การจัดการเรื่องร้องเรียนด้านการประกันภัย
พัฒนามาตรฐานของระบบงานและบุคลากรในการจัดการ
สินไหม และเรื่องร้องเรียน
• กากับดูแลการดาเนินงาน
• บริษัทประกันภัยมีระบบงานและการควบคุมภายในระบบ
ข้อมูลประกันภัยเพื่อการบริการสินไหมทดแทน
• บริษัทประกันภัยมีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน และ
มีการจัดตั้งหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน
• บริษัทประกันภัยมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการ
สินไหมทดแทนการชดใช้เงินฯ และการติดตามให้รับเงิน
ผลักดันให้บริษัทประกันภัยนาระบบการจัดการสินไหมไปใช้
อย่างสมบูรณ์ ผ่านการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

บังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างจริงจัง /
บริษัทประกันภัยปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

๗

๔. การระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการกากับพฤติกรรม
ทางการตลาดและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์

www.oic.or.th

ขอบคุณ
๘

