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

สายกลยุทธ์องค์กร สํานักงาน คปภ.
ธันวาคม ๒๕๕๘

แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
๑) เป้าหมายของแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓
แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ ต้องการให้ “ระบบประกันภัยไทยเติบโตอย่างยั่งยืน
และได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน” โดยคาดหวังให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
• ระบบประกันภัยมีความมั่นคงและดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
• ประชาชนมีความรู้ และตระหนักถึงความสําคัญของการประกันภัย
• สภาพแวดล้อมในระบบประกันภัยเอื้อต่อการแข่งขัน
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบประกันภัย ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์หลัก โดยแต่ละ
ยุทธศาสตร์มีมาตรการสําคัญที่จะดําเนินการ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมประกันภัย
เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีความมั่นคง เข้มแข็งทางการเงิน มีการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ และ
เป็นที่เชื่อมั่นไว้วางใจของประชาชน โดยดําเนินการผ่านกลยุทธ์ที่สําคัญ ๓ ประการ ดังนี้
๑. เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีความมั่นคงเข้มแข็งทางการเงิน
และมีขีดความสามารถในการรับประกันภัยตลอดจนเพื่อรองรับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยดําเนินการ ดังนี้
๑.๑ ยกระดับมาตรฐานเงินกองทุน เพื่อให้ธุรกิจประกันภัยมีความมั่นคงทางการเงิน และ
มีแนวทางการกํากับเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยการ
๑.๑.๑ พัฒนากรอบการกํากับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ระยะที่ ๒ (RBC๒)
เพื่อเตรียมการยกระดับเข้าสู่ความเพียงพอของเงินกองทุนที่ต้องดํารงตามกฎหมายให้อยู่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ ๙๙.๕
๑.๑.๒ กําหนดให้บริษัทมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงภายในของบริษัท (Own Risk
and Solvency Assessment)
๑.๑.๓ ศึกษาแนวทางการแยกเงินกองทุนในส่วนของผู้เอาประกันภัย (Insurance
fund) และเงินกองทุนในส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholders’ fund) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกําหนดนโยบาย
ของผู้บริหารในการปรับปรุงโครงสร้างการกํากับดูแล
๑.๒ ผ่อนคลายข้อจํากัดในสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้ธุรกิจประกันภัย
มีช่องทางการระดมทุนที่หลากหลาย และมีการถ่ายโอนระบบงาน ความเชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
(Knowledge Transfer) โดยการ
๑.๒.๑ ศึกษาแนวทางการยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมประกันภัย และข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การเพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติของบริษัทประกันภัย โดยการศึกษาและ
วิเคราะห์ สภาพธุรกิจ หลักเกณฑ์การกํากับดูแลผู้ถือหุ้นต่างชาติของประเทศต่างๆ รวมถึงรายละเอียด
กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินการ เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การมีผู้ถือหุ้น
ต่างชาติเกินกว่า ๔๙%
๑.๒.๒ ผลักดันการแก้ไขกฎหมายแม่บทเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติ
สามารถเพิ่มสัดส่วนลงทุนในธุรกิจประกันภัยไทย
๑.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ของบริษัทประกันภัย โดยการ
๑.๓.๑ ทบทวนกฎเกณฑ์ ระเบียบให้มีความกระชับและทันสมัย เพื่อลดความซ้ําซ้อนและ
อุปสรรคในการแข่งขัน

๒

๑.๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษัทประกันภัย โดยส่งเสริมให้บริษัท
ประกันภัยใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญที่มีอยู่เพื่อให้บริการสนับสนุนแก่บุคคลอื่น (Insource) และเปิด
โอกาสให้สามารถใช้บริการจากบุคคลภายนอกในระบบที่จําเป็นได้ (Outsource)
๑.๓.๓ นําเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาประสิทธิภาพและรูปแบบการดําเนินงานของธุรกิจ
ประกันภัย เพื่อมุ่งไปสู่การเป็น Digital Business
๑.๓.๔ ศึกษา และวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทประกันภัย
เพื่อกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
๒. ยกระดับมาตรฐานการดําเนินธุรกิจประกันภัย เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีระบบการบริหาร
จัดการที่ดีและให้บริการที่มีคุณภาพ รวมถึงกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจในการจัดการของบริษัท
ประกันภัย มีความรู้ความสามารถเหมาะสมต่อหน้าที่รับผิดชอบ โดยดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย เพื่อส่งเสริมให้บริษัทประกันภัย
บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงมีการกําหนดแผนธุรกิจที่คํานึงถึงความเสี่ยงและการบริหาร
ความเสี่ยง โดยการกําหนดกรอบและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
ตามมาตรฐานสากล เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงานคณิตศาสตร์
ประกันภัย
๒.๒ ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานในกิจกรรมหลักของธุรกิจประกันภัย เพื่อให้บริษัท
ประกันภัยมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่จําเป็นและสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกําหนด
มาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลักของบริษัท เช่น
การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย และการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย
การประกันภัยต่อ การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน เป็นต้น
๒.๓ กําหนดคุณสมบัติและความสามารถที่เหมาะสมของผู้มีอํานาจในการจัดการ
(Significant Person) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอํานาจในการจัดการบริษัท มีความรู้
ความสามารถที่เหมาะสมและมีความซื่อสัตย์ต่อภารกิจ โดยการ
๒.๓.๑ ผลักดันการแก้ไขกฎหมายให้สํานักงาน คปภ. มีอํานาจในการกําหนดคุณสมบัติและ
ความเหมาะสมของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอํานาจในการจัดการบริษัท และมีอํานาจในการให้ความเห็นชอบ
๒.๓.๒ หารือร่วมกับภาคธุรกิจในการกําหนดแนวปฏิบัติที่ดี เรื่องคุณสมบัติและ
ความสามารถเหมาะสมของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอํานาจในการจัดการบริษัท เช่น กําหนดเป็นเงื่อนไข
พิเศษในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต และเป็นคะแนนพิเศษในการตัดสินรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจรประจําปี
เป็นต้น
๒.๔ ยกระดับมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลในการดําเนินธุรกิจ โดยผลักดันให้บริษัทประกันภัย
เปิดเผยสารสนเทศที่ครอบคลุมเพียงพอในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เห็นภาพ
ที่ชัดเจนของการดําเนินธุรกิจ ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงินและเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ซึ่งจะเป็นการ
สนับสนุนวินัยตลาด (Market discipline) และยกระดับความรู้ด้านประกันภัยโดยครอบคลุมสารสนเทศใน ๒ ลักษณะ
๑) รายงานทางการเงิน
๒) Company Profile และข้อมูลผลการดําเนินงาน
• ข้อมูลเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง(ไตรมาส)
• ผลการดําเนินงาน(ไตรมาส)
• Corporate Governance Framework

๓

๓. ยกระดับพฤติกรรมทางตลาดของระบบประกันภัย เพื่อให้ระบบประกันภัยมีการดําเนินการ
และให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรมและประชาชนมีความเชื่อมั่น โดยดําเนินการ ดังนี้
๓.๑ พัฒนาการกํากับช่องทางการจําหน่าย
๓.๑.๑ พัฒนาแนวทางการกํากับและตรวจสอบคนกลางประกันภัย
๓.๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทประกันภัยมีระบบในการควบคุมคุณภาพการขาย
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย
๓.๒ ยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการสินไหม และการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านการ
ประกันภัยที่เป็นธรรม มีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกัน
๓.๒.๑ พัฒนามาตรฐานของระบบงานและบุคลากรในการจัดการสินไหม และเรื่อง
ร้องเรียน
๓.๒.๒ ผลักดันให้ภาคธุรกิจมีการนําระบบไปใช้อย่างสมบูรณ์ ผ่านการออกแนวปฏิบัติ
หรือประกาศฯ พร้อมทั้งกําหนดระยะเวลาให้บริษัทเตรียมการและทดสอบระบบอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเสริมสร้างความรู้และการเข้าถึงการประกันภัย
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ และเข้าใจสิทธิ สามารถเข้าถึงการประกันภัย และเลือกใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยดําเนินการผ่านกลยุทธ์ที่สําคัญ ๓ ประการ ดังนี้
๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันภัย และใช้ประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้กับชีวิตและ
ทรัพย์สิน ผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ และภาคเอกชนในการเสริมสร้างความรู้
ด้านการประกันภัย เพื่อการผลักดันการให้ความรู้ด้านการประกันภัย และการถ่ายทอดความรู้ไปยังสาธารณชน
โดยการพัฒนาเครื่องมือ รูปแบบ วิธีการ และสื่อประชาสัมพันธ์ในการให้ความรู้ด้านการประกันภัยที่เหมาะสม
กับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
กลุ่มเป้าหมาย
๑) กลุ่มประชาชนทั่วไป
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชน รวมถึง
ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย สามารถเลือก
การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหาร
ความเสี่ยงให้กับตนเองและครอบครัวได้
อย่างเหมาะสม

๒) กลุ่มเยาวชน นิสติ นักศึกษา
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กลุ่มเยาวชน นิสิต
นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจด้านการ
ประกันภัยและสิทธิประโยชน์ทจี่ ะได้รับตาม
สัญญาประกันภัย พร้อมทั้งสามารถเลือกใช้
การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหาร

เนื้อหาสาระ
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย
(การประกันภัยคืออะไร มีกี่ประเภท
จะเลือกซื้ออย่างไรให้เหมาะกับตนเอง)
- ความเสี่ยงของตนเอง ความสําคัญของ
การวางแผนการออม และการบริหาร
ความเสี่ยง
- หลักการประกันภัย สิทธิ หน้าที่ และ
ประโยชน์ที่จะได้รบั
- ประเภทและของการประกันชีวิตและ
การประกันวินาศภัยแต่ละประเภท
- ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ผลประโยชน์/ความคุ้มครอง
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย
(การประกันภัยคืออะไร มีกี่ประเภท
จะเลือกซื้ออย่างไรให้เหมาะกับตนเอง)
- ความเสี่ยงของตนเอง การวางแผนการ
ออม และการบริหารความเสี่ยง
- ประโยชน์ และประเภทของการประกัน

เครื่องมือและสื่อ
• สื่อทุกประเภท
- วิทยุ โทรทัศน์หนังสือพิมพ์
Social Media
- Web Education ด้านการ
ประกันภัย
• สื่อทางเลือก
- คู่มือประกันภัยเบื้องต้น
สําหรับประชาชน
- โครงการอาสาสมัครประกันภัย

- การจัดกิจกรรมด้านการ
ประกันภัย และการแข่งขันตอบ
ปัญหาด้านการประกันภัย
- การจัดรณรงค์ และให้ความรู้
ด้านประกันภัย
- การจัดกิจกรรมแนะนําอาชีพ

๔

กลุ่มเป้าหมาย
ความเสี่ยงให้กับตนเองและครอบครัวได้
อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังเป็นการบ่ม
เพาะให้เยาวชน นิสิต นักศึกษาที่มีความ
สนใจเลือกเรียนด้านการประกันภัยและเลือก
เรียนในสายการเรียนเพื่อเตรียมเข้าสู่
อุตสาหกรรมประกันภัยในอนาคต
๓) กลุ่มผู้ประกอบการ/SMEs
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการ/
SMEs มีความรู้ความเข้าใจด้านการ
ประกันภัย และสิทธิประโยชน์ทจี่ ะได้รับ
ตามสัญญาประกันภัย พร้อมทั้งสามารถ
เลือกใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงให้กับตนเองและ
สถานประกอบการได้อย่างเหมาะสม
๔) กลุ่มหน่วยงานเครือข่าย ประกอบด้วย
ตํารวจ โรงพยาบาล และหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่ได้มีความร่วมมือ (สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ โรงพยาบาล สํานักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กศน. สคบ )
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หน่วยงานเครือข่าย
มีความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยและ
พ.ร.บ.คุ้มครองผูป้ ระสบภัยจากรถ รวมทั้ง
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เสียหายให้
สามารถรับรู้และเข้าใจในสิทธิทตี่ นพึงได้รับ
จากการประกันภัยได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง

เนื้อหาสาระ
เครื่องมือและสื่อ
ชีวิต/ประกันวินาศภัย
- การสอดแทรกความรู้ด้านการ
- อาชีพ เส้นทางอาชีพด้านการประกันภัย ประกันภัย ไปกับการให้ความรู้
และหลักสูตรด้านการประกันภัย
ทางการเงิน ในหลักสูตร
การศึกษา
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย
(การประกันภัยคืออะไร มีกี่ประเภท
จะเลือกซื้ออย่างไรให้เหมาะกับตนเอง)
- ความเสี่ยงของตนเอง และประโยชน์
ของการประกันภัยในการบริหาร
ความเสี่ยง
- ข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยทีส่ ําหรับ
ธุรกิจ SME
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัย
(การประกันภัยคืออะไร มีกี่ประเภท
จะเลือกซื้ออย่างไรให้เหมาะกับตนเอง)
- ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเช่นหน้าที่
บทลงโทษ สิทธิ ช่องทางการขอรับสิทธิ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผูป้ ระสบภัย
จากรถ
- การประกันภัยที่เกี่ยวข้อง : ประเภท
ผลประโยชน์ สิทธิ หน้าที่ และช่องทาง
ติดต่อกับสํานักงาน คปภ.

- การบรรยายให้ความรู้ร่วมกับ
หน่วยงานเครือข่าย (สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และสภาหอการค้าไทย)
- คู่มือ แผ่นพับสําหรับ SME

- การบรรยายให้ความรู้ด้าน
การประกันภัย/แผ่นพับ

๒. ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการและความเสี่ยง
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีความหลากหลาย สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงและความต้องการของประชาชน
ที่ทันต่อสถานการณ์ โดยดําเนินการดังนี้
๒.๑ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่รองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยการ
๒.๑.๑ ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อการออมระยะยาวรองรับวัย
เกษียณเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมผู้สูงอายุ และให้ประชาชนมีหลักประกัน
ความมั่นคงของรายได้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในอนาคตเมื่อเกษียณอายุการทํางาน
๒.๑.๒ ผลักดันให้ภาครัฐสนับสนุนให้มีการออกหลักทรัพย์/พันธบัตรที่มีระยะเวลาลงทุน
ระยะยาว เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีแหล่งในการลงทุนระยะยาวที่มีความสอดคล้องกับภาระผูกพันของบริษัท
ที่ต้องจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัย
๒.๑.๓ ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ โดยการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ
ประกันสุขภาพ เพื่อกําหนดแนวทางและดําเนินการพัฒนาระบบประกันสุขภาพที่มีประสิทธิภาพสําหรับ
ประเทศไทย และเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน รองรับสังคมผู้สูงอายุ
๒.๒ ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสําหรับรายย่อย เพื่อให้ประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศได้เข้าถึงการประกันภัย สามารถใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการสร้างหลักประกันความมั่นคงใน
ชีวิตและทรัพย์สินด้วยตนเอง และยังเป็นการแบ่งเบาภาระของภาครัฐในการเยียวยาประชาชน โดยผลักดันให้

๕

บริษัทประกันภัยพัฒนาและเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยสําหรับรายย่อยในรูปแบบผลิตภัณฑ์และช่องทาง
การจําหน่ายต่างๆ ที่สามารถตอบสนองการดําเนินชีวิตของประชาชนผู้มีรายได้น้อยรวมถึงผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้พิการ ให้มีปริมาณเพิ่มมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น พัฒนากรมธรรม์ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย (ไมโครอินชัวรันส์)
ซึ่งให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี (ดําเนินการต่อเนื่อง) และการพัฒนากรมธรรม์
ประกันภัยสําหรับรายย่อยแบบอื่นๆ
๓. ขยายช่องทางการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
การประกันภัยได้เพิ่มขึ้น โดยดําเนินการดังนี้
๓.๑ พัฒนาช่องทางการเข้าถึงการประกันภัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการพัฒนา
กระบวนการขายประกันภัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การกําหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานของกระบวนการขาย
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการด้านการประกันภัย
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเกณฑ์การกํากับ และควบคุมความเสี่ยงด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม
๓.๒ ส่งเสริมการเข้าถึงการประกันภัยสําหรับรายย่อย โดยพัฒนาและสร้างช่องทางการจําหน่าย
ที่สามารถเข้าถึงประชาชนในท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ สะดวก และสอดคล้องกับการดําเนินชีวิต อาทิ การขาย
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านร้านค้าในชุมชน ร้านขายอุปกรณ์เพื่อการเกษตร และร้านขายรถจักรยานยนต์ เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขัน
เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมรับสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นพลวัตรสูง
โดยดําเนินการผ่านกลยุทธ์ที่สําคัญ ๓ ประการ ดังนี้
๑. เสริมสร้างการแข่งขันผ่านการผ่อนคลายการกํากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยผ่อนคลาย
กรอบการกํากับราคาและผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีความยืดหยุ่นและอิงกลไกตลาดมากขึ้น (Detariffication)
เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และธุรกิจประกันภัย
มีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้ตามความเสี่ยงและความเชี่ยวชาญของตนเอง
โดยดําเนินการดังนี้
๑.๑ กําหนดกรอบแนวทางในการผ่อนคลายการกํากับราคาและผลิตภัณฑ์ประกันภัย
อย่างค่อยเป็นค่อยไป ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยกําหนดกรอบระยะเวลา
การผ่อนคลายในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ประกันภัย ตามความพร้อมของธุรกิจ และคํานึงถึงผลกระทบต่อ
ประชาชนเป็นหลัก โดยผลิตภัณฑ์ประกันภัยสําหรับธุรกิจ/ผู้ประกอบการที่ผู้เอาประกันภัยมีความสามารถ
ในการพิจารณาเลือกซื้อ จะกําหนดระยะเวลาผ่อนคลายเป็นลําดับแรก ส่วนผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่กระทบต่อ
ประชาชนส่วนใหญ่ จะกําหนดระยะเวลาผ่อนคลายในลําดับต่อไป ทั้งนี้ กําหนดให้มีการผ่อนคลายการกํากับ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยแต่ละประเภท ประกอบด้วย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันอัคคีภัยและ
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและการประกันภัยสุขภาพ และ
การประกันภัยรถยนต์ (ภาคสมัครใจ)
๑.๒ วิเคราะห์ผลกระทบและเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงการผ่อนคลายการกํากับของ
ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
๒. พัฒนาการกํากับ และกระบวนการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกํากับผลิตภัณฑ์ประกันภัย และลดอุปสรรคและความล่าช้าในการให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย
๒.๑ พัฒนาการกํากับ และการให้ความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามระดับความมั่นคง
และระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย

๖

๒.๒ พัฒนาช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบและการอนุมัติผลิตภัณฑ์
ประกันภัย ด้วยระบบ I-SERFF
๓. ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาดประกันภัยในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้ธุรกิจประกันภัยไทย
มีบทบาทต่อการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีความพร้อมสามารถรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตได้ และเป็นศูนย์กลางการประกันภัยที่สําคัญในภูมิภาคอาเซียนโดยดําเนินการ ดังนี้
๓.๑ ส่งเสริมการขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน
๓.๑.๑ ศึกษากฎหมาย ระเบียบ กระบวนการขั้นตอนในการเข้าสู่ตลาดประกันภัยของ
ประเทศกลุ่มเป้าหมาย
๓.๑.๒ ทบทวน และปรับปรุงหลักเกณฑ์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ
สามารถขยายธุรกิจได้ในระดับภูมิภาค
๓.๑.๓ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการประกันภัยใน CLMV
• Regional Headquarter
• การบริหารจัดการสินไหมทดแทน
๓.๒ ส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการประกันภัยในกลุ่ม CLMV โดยการถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัย
๓.๒.๑ แลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการตรวจสอบบริษัทประกันภัยในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
๓.๒.๒ แลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย การจัดทําตาราง
มรณะ การจัดตั้งสมาคมประกันภัยในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๓.๒.๓ สนับสนุนการจัดอบรมความรู้ด้านการประกันภัย ให้กับหน่วยงานกํากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยในกลุ่มประเทศ CLMV
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันภัย
เพื่อให้ระบบประกันภัยมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจประกันภัย โดยผ่านกลยุทธ์
ที่สําคัญ ๓ ประการ ดังนี้
๑. พัฒนาและยกระดับบุคลากรประกันภัยให้เป็นมืออาชีพ เพื่อให้ระบบประกันภัยมีบุคลากรที่มี
คุณภาพอย่างเพียงพอในการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัย โดยดําเนินการ ดังนี้
๑.๑ พัฒนาบุคลากรประกันภัย โดยดําเนินการดังนี้
๑.๑.๑ ปรับปรุงคุณสมบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประเมินวินาศภัย
๑.๑.๒ กําหนดให้บริษัทประกันภัยมีผู้พิจารณารับประกันภัย(Underwriter) ที่มี
คุณสมบัติและมีความรู้ตามมาตรฐานสากล
๑.๑.๓ พัฒนามาตรฐานความรู้ในสาขาวิชาชีพและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ และ
ปรับปรุงคลังข้อสอบเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานสําหรับตัวแทน/นายหน้าประกันภัย
๑.๑.๔ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
๑) ส่งเสริม สนับสนุนบทบาทหน้าที่ของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
แห่งประเทศไทย
๒) ปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยร่วมกับสมาคม
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
๓) จัดทํา CPD Continuous Professional Development ของนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยร่วมกับสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
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๑.๑.๕ พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษาโดยสนับสนุนและผลักดันให้สถานศึกษา
ในระดับมหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษาเปิดสอนหลักสูตรด้านการประกันภัยโดยออกแบบหลักสูตรวิชาเรียนให้
ครอบคลุมบุคลากรประกันภัยครบวงจร
๑.๒ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในระบบประกันภัย โดยดําเนินการดังนี้
๑.๒.๑ ผลักดันให้สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง เป็นศูนย์กลางการพัฒนาหลักสูตรและ
การฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรประกันภัยภายใต้แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ มุ่งเน้นการ
พัฒนาความรู้ให้กับระบบประกันภัยโดยแบ่งเป็นหลักสูตรสําหรับบุคลากรประกันภัยทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐ ๓
ระดับ ได้แก่
๑) ระดับปฏิบัติการ
๒) ผู้บริหารระดับกลาง
๓) ผู้บริหารระดับสูง
๑.๒.๒ ส่งเสริมการให้ทุนสําหรับบุคลากรประกันภัย และนิสิต นักศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน
๒. เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยและสารสนเทศ เพื่อให้ระบบประกันภัยมีฐานข้อมูลกลาง
ด้านการประกันภัย และการเชื่อมโยงข้อมูลที่สามารถรองรับการดําเนินงานของหน่วยงานกํากับ บริษัท
ประกันภัย หน่วยงานเครือข่าย และประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในระบบประกันภัย โดยการ
๒.๑.๑ สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาสําหรับงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
ประกันภัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการประกันภัยและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๑.๒ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นและเผยแพร่งานวิจัยด้านการประกันภัย
และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ พัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย (Insurance Bureau System) เพื่อให้
ระบบประกันภัยมีคลังข้อมูลด้านการประกันภัยที่สมบูรณ์ ครบถ้วนทั้งการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยการคุ้มครองผู้เอาประกันภัยและการพัฒนาธุรกิจ
ประกันภัยในอนาคต รวมถึงการป้องกันการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย
๒.๓ ศึกษารูปแบบของหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการข้อมูลด้านการประกันภัย
ที่เหมาะสมกับระบบประกันภัยของประเทศไทย
๓. ผลักดันให้การประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ภาครัฐสนับสนุนและ
ใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงโดยดําเนินการ ดังนี้
๓.๑ บูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐในการผลักดันให้มีการนําการประกันภัยมาใช้
เป็นเครื่องมือจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อสาธารณะ โดยการ
๓.๑.๑ สนับสนุนภาครัฐในการนําการประกันภัยมาใช้บริหารความเสี่ยงสําหรับการ
ประกันภัยภัยพืชผลสําหรับเกษตรกร
๓.๑.๒ ประสานความร่วมมือกับภาครัฐในการให้การประกันภัยมีส่วนช่วยในการบริหาร
ความเสี่ยงภัย เช่น การประกันภัยรถโดยสารสาธารณะ อาคารสาธารณะ เรือโดยสาร สถานประกอบการที่มี
ความเสี่ยงสูง รวมถึงการประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ
๓.๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางและมาตรการเพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบต่างๆ อาทิ มาตรการลดและป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน หรือ
ในสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูง เป็นต้น
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๓.๒ ผลักดันมาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการประกันภัยและการลงทุนของธุรกิจ
ประกันภัย โดยประสานความร่วมมือกับกระทรวงการคลังในการกําหนดวัตถุประสงค์ และแนวทางการ
ดําเนินการในภาพรวม
๔. เสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานกํากับ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดําเนินงานของหน่วยงาน
กํากับให้มีความพร้อมรองรับความท้าทาย โดยดําเนินการ ดังนี้
๔.๑ ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัย
๔.๑.๑ ปรับปรุงพระราชบัญญัติประกันชีวิตและพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
๑) การกํากับดูแลบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย
• วางโครงสร้างให้บริษัทประกันภัยมีระบบการบริหารจัดการที่ดี
(Corporate Governance) ตั้งแต่การเริ่มเข้ามาประกอบธุรกิจประกันภัย และในระหว่างการประกอบธุรกิจ
• กํากับดูแลบริษัทประกันภัยระหว่างการดําเนินธุรกิจจนถึงเลิกกิจการ
• ตรวจสอบบริษัทประกันภัย มาตรการแทรกแซงและการแก้ไขฐานะหรือ
การดําเนินการของบริษัท
๒) การกํากับดูแลคนกลางประกันภัย
๓) การปรับปรุงบทบาทหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิต/วินาศภัยให้สอดคล้อง
กับการทําหน้าที่ของกองทุนในฐานะผู้ชําระบัญชีมากขึ้น
๔) การเตรียมพร้อมรองรับการเปิดเสรี โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อเตรียมพร้อม
รองรับการเปิดเสรีโดยการเปิดเสรีจะยึดหลักมาตรฐานการกํากับดูแลที่เท่าเทียมกัน และหลักต่างตอบแทน
เป็นสําคัญ เช่น สัดส่วนผู้ถือหุ้น การเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย
ในประเทศภาคี
๕) ให้มีระบบการขึ้นทะเบียนผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ
๔.๑.๒ พัฒนากฎหมายประกันภัยทางทะเล
๔.๒ เตรียมความพร้อมเพื่อการประเมิน Financial Sector Assessment Program (FSAP)
๔.๒.๑ วางแผนการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประเมิน FSAP
๔.๒.๒ ศึกษามาตรฐานการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย และประเมินตนเองตามกรอบ
มาตรฐานและวิเคราะห์หาข้อบกพร่อง (Gap) โดยตนเอง
๔.๒.๓ ดําเนินการทบทวนการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกและเตรียมความพร้อม
ในการเข้าร่วมประเมิน FSAP ในส่วนอื่นๆ
๔.๒.๔ จัดลําดับความสําคัญของ Gap และกําหนดแนวทางการปรับปรุง
๔.๒.๕ ดําเนินการปิดข้อบกพร่อง (Gap) ตามแนวทางที่กําหนด
๔.๓ พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการกํากับดูแล และมาตรฐานการปฏิบัติงานของสํานักงาน โดยการ
๔.๓.๑ พัฒนาฐานข้อมูลในสํานักงาน อาทิเช่น ข้อมูลเพื่อการ investigation และข้อมูล
การดําเนินงาน และการดําเนินคดีในอดีต และการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น
๔.๓.๒ พัฒนาแนวปฏิบัติในการเข้าตรวจสอบและดําเนินคดี อาทิเช่น ขั้นตอนในการ
ดําเนินการ /การตีความทางกฎหมาย
๔.๓.๓ เสริมสร้างศักยภาพด้าน Investigation โดยการพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ใน
การตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล เพื่อประกอบการบังคับใช้กฎหมายและการดําเนินคดี

๙

๓) การวัดผลความสําเร็จ
การวัดผลความสําเร็จของแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
จะพิจารณา จากปัจจัยชี้วัดความสําเร็จด้านพัฒนาการและเสถียรภาพของระบบประกันภัย ๕ ปัจจัย ดังนี้
๓.๑ สัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Insurance Penetration)
อยู่ในระดับเดียวกับค่าเฉลี่ยสัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่อ World GDP อยู่ที่ร้อยละ ๖.๒๐
๓.๒ จํานวนกรมธรรม์ประกันชีวิตต่อประชากรอยู่ที่ร้อยละ ๕๐
๓.๓ มูลค่าเบี้ยประกันภัยต่อหัว (Insurance Density) ของไทยอยู่ในระดับเดียวกับค่าเฉลี่ย
มูลค่าเบี้ยประกันภัยต่อหัวของโลก ระหว่าง ๑๘,๐๐๐ – ๒๓,๐๐๐ บาท
๓.๔ ระดับความสําเร็จของการยกระดับความมั่นคงทางการเงิน
๓.๕ สัดส่วนเรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยเรื่องร้องเรียนของสํานักงาน คปภ.
ต่อจํานวนกรมธรรม์ประกันภัย ไม่เกินร้อยละ ๐.๐๑๖

