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

 

กลุมยอยที่ ๑  การพัฒนากฎหมายเก่ียวกับการประกันภัย 

ที่มา  

๑. พระราชบัญญัติประกันชีวิต และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย เปนกฎหมายที่ใชในการกํากับดูแล

ธุรกิจประกันภัยต้ังแตการเริ่มเขามาประกอบธุรกิจ การกํากับดูแลการประกอบธุรกิจทั้งในเรื่องความพรอม ฐานะ

ความมั่นคง และพฤติกรรมทางการตลาด (Market Conduct) การโอนการควบกิจการ มาตรการแกไขปญหากรณี

บริษัทประกันภัยประสบปญหา การออกจากธุรกิจ (การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย และการเลิก

ประกอบธุรกิจฯ) นอกจากน้ันรางพระราชบัญญัติทั้งสองยังไดมีบทบัญญัติในการกํากับดูแลบุคลากรที่เก่ียวของ อัน

ไดแก ตัวแทนประกันภัย นายหนาประกันภัย นักคณิตศาสตรประกันภัย ตลอดจนผูประเมินวินาศภัย จากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม การประกอบธุรกิจประกันภัย รวมถึงมาตรฐานการกํากับดูแล

ดานการประกันภัยไดมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง จึงมีความจําเปนในการปรับปรุงกฎหมายในการกํากับดูแล เพ่ือให

ทันสมัย และลดขอจํากัดหรืออุปสรรคที่อาจสงผลตอการพัฒนาระบบประกันภัยโดยรวม และเพ่ือประโยชนในการ

ดูแลและคุมครองสิทธิประโยชนประชาชนดานการประกันภัย 

๒. สํานักงาน คปภ. ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนเพ่ือการปรับปรุง

พระราชบัญญัติประกันชีวิต และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยครอบคลุมในทุกมุมมอง จึงไดมีการหารือและระดม

ความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของ อันประกอบดวยสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคม

นายหนาประกันภัยไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกัน

วินาศภัย จํานวน ๓ ครั้ง ไดแก วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๙ พฤษภาคม 

๒๕๕๙ 

 ๓. การปรับปรุงพระราชบัญญัติประกันชีวิต และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มุงเนนปรับปรุงเฉพาะ

ประเด็นสําคัญเพ่ือยกระดับการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย ๑๑ ประเด็น ดังน้ี 

๓.๑ การประกอบธุรกิจประกันภัยสามารถกระทําได ๒ รูปแบบคือ บริษัทมหาชนจํากัด และ 

สาขาของบริษัทประกันภัยตางประเทศ 

๓.๒ กําหนดขอบเขตของการประกอบธุรกิจประกันชีวิต/วินาศภัยที่ชัดเจน 

๓.๓ กรรมการ ผูมีอํานาจในการจัดการตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน/แจง 

ผลประโยชนคาตอบแทนในที่ประชุมผูถือหุน 

      ๓.๔ ผูถือหุนในสัดสวนที่กฎหมายกําหนดตองรายงาน หรือขอความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

๓.๕ บริษัทตองมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีความพรอมของบุคลากรและระบบงาน มีนัก 

คณิตศาสตรผูมีอํานาจเต็มในการรับรองหรือเสนอความเห็นในเรื่องสําคัญๆของบริษัท ผูสอบบัญชีตองไดรับความ

เห็นชอบจากนายทะเบียน คณะกรรมการสามารถกําหนดจํานวนเงินกองทุนขั้นตํ่าของบริษัทได 

๓.๖ มาตรการในการกํากับดูแลบริษัทที่ประสบปญหาแบงเปน ๒ กรณี ๑) ดํารงเงินกองทุน 

ไมครบถวน ๒) บริษัทมีฐานะหรือการดําเนินงานในลักษณะที่อาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย โดยมีการกําหนด

มาตรการที่ใชสั่งการ และกรณีที่ถือวา “บริษัทมีฐานะหรือการดําเนินงานในลักษณะที่อาจเปนเหตุใหเกิดความ

เสียหาย” สรางความชัดเจนใหแกบริษัท ลดการใชดุลพินิจของนายทะเบียน 



๓.๗ สงเสริมใหมีการควบโอนกิจการ เพ่ือใหบริษัทมีความเขมแข็ง พรอมรับการแขงขัน ราง 

พระราชบัญญัติทั้งสองจึงมีบทบัญญัติที่ลดอุปสรรคในการควบโอนกิจการ 

๓.๘ การออกจากธุรกิจ แบงเปน ๑) สมัครใจออกจากธุรกิจ  ๒) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ  

๓.๙ กําหนดใหมีตัวแทนประกันภัย และนายหนาประกันภัย เปนผูเสนอขายกรมธรรม 

ประกันภัย โดยตัวแทนประกันภัยมีเฉพาะบุคคลธรรมดา สวนนายหนาประกันภัยมีทั้งที่เปนบุคคลธรรมดา และที่

เปนนิติบุคคล (นายหนาบุคคลธรรมดาไมจําตองสังกัดนายหนานิติบุคคล ไมมีบุคคลที่ไดรับการยกเวนไมตองมี

ใบอนุญาตในการขายประกันภัย) 

๓.๑๐ เพ่ิมมาตรการในการกํากับคนกลางประกันภัยใหเขมขนขนขึ้น (การกําหนดจํานวนบริษัท 

ที่นายหนาประกันภัยตองช้ีชองหรือจัดใหบุคคลทําสัญญาประกันภัยกับบริษัท/การรับ การเก็บรักษา และการสงเบ้ีย

ประกันภัย/การเปดเผยขอมูล) 

๓.๑๑ ผูประเมินวินาศภัยตองไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน ซึ่งมีทั้งผูประเมินวินาศภัยที่ 

เปนบุคคลธรรมดา และผูประเมินวินาศภัยที่เปนนิติบุคคลแตผูที่จะทําการประเมินไดตองเปนผูประเมินวินาศภัยที่

เปนนิติบุคคล โดยมีผูประเมินวินาศภัยบุคคลธรรมดาที่อยูในสังกัดเปนทําการประเมินในนามนิติบุคคล 

ประเด็นหารือ 

สาระสําคัญ 

๑. กําหนดขอบเขตในการประกอบธุรกิจประกันชีวิตและการประกันวินาศภัยใหมีความชัดเจน

ย่ิงขึ้น ใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน  

๒. กําหนดสัดสวนในการกลั่นกรองผูถือหุนของบริษัทเพ่ือสรางความเช่ือมั่นวา ผูถือหุนดังกลาวมี

ความมั่นคงทางการเงินและมีความโปรงใสในเม็ดเงินที่มาลงทุนในบริษัทประกันภัย ให สอดคลองกับมาตรฐานสากล

และหลักเกณฑการกํากับดูแลสถาบันการเงิน 

๓. กําหนดหลักเกณฑในการนําสงผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยหรือคาสินไหมทดแทนที่

ไมไดเรียกรองจนลวงพนอายุความแกกองทุนประกันชีวิต/วินาศภัย ใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติมากย่ิงขึ้น 

ประโยชนที่จะไดรับ 

๑. การประกอบธุรกิจประกันชีวิตและการประกันวินาศภัยมีเสนแบงที่ชัดเจนขึ้น ไมกอใหเกิด

ความสับสน 

๒. เสริมสรางความเช่ือมั่นในฐานะทางการเงินของบริษัทประกันภัยวา มีแหลงเงินทุนที่มีความ

เหมาะสมและมีความโปรงใส 

๓. สรางความชัดเจนใหแกบริษัทประกันภัยเก่ียวกับการนําสงผลประโยชนตามกรมธรรม

ประกันภัยหรือคาสินไหมทดแทนที่ไมไดเรียกรองจนลวงพนอายุความแกกองทุนประกันชีวิต/วินาศภัย  

ขอยุติในประเด็นเก่ียวกับรางกฎหมายแมบทวาดวยการประกันภัยจากที่ประชุมกลุมยอย  

 ๑. จะมีการปรับปรุงขอบเขตการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยใหสอดคลองกับทางปฏิบัติ 

เน่ืองจากบทนิยามในรางกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัยอาจไมรองรับกรณีผลิตภัณฑที่จะมีขึ้นในอนาคต 

 ๒. สํานักงาน คปภ. ยังยืนยันหลักการการรายงานการถือหุนในบริษัทประกันภัยที่รอยละ ๕ และ

ขออนุญาตการถือหุนในบริษทัประกันภัยตอนายทะเบียนที่รอยละ ๑๐  



 ๓. สํานักงาน คปภ. ยังยืนยันหลักการนําสงผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยหรือคาสินไหม

ทดแทนที่ไมไดเรียกรองจนลวงพนอายุความแกกองทุนประกันชีวิต/วินาศภัย โดยจะมีการออกอนุบัญญัติเพ่ือ

กําหนดประเภท และวิธีการนําสงใหชัดเจนแกภาคธุรกิจตอไป 

 

กลุมยอยที่ ๒ การผอนคลายการกํากับผลิตภัณฑประกันภัย 

 

ที่มา   

การผอนคลายการกํากับผลิตภัณฑประกันภัย ไดถูกกําหนดไวในแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 

๓ ยุทธศาสตรที่ ๓ : การสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการแขงขัน  เพ่ือเสริมสรางการแขงขันผานการผอนคลายการ

กํากับผลิตภัณฑประกันภัย   โดยผอนคลายกรอบการกํากับราคาและผลติภัณฑประกันภัยมีความยืดหยุนและอิง

กลไกตลาดมากขึ้น (Detariffication) เพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชนจากราคาและคณุภาพของผลิตภัณฑ

ประกันภัย  และธุรกิจประกันภัยมีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑประกันภัยไดตามความเสี่ยงและความ

เช่ียวชาญของตนเอง  

 

ประเด็นหารือ 

 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายในการผอนคลายการกํากับผลิตภัณฑประกันภัย  

 

ขอเสนอแนะ 

สํานักงาน คปภ. ไดหารือรวมกับภาคธุรกิจ ไดแก สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย 

และบริษัทประกันภัยตางๆ แลว มีแผนการดําเนินงานผอนคลายการกํากับผลิตภัณฑประกันภัยในหลายๆดาน ไดแก 

(๑) การผอนคลายการกํากับผลิตภัณฑประกันภัยอยางคอยเปนคอยไป โดยการผอนคลายกลุมที่มี

ความพรอมกอน เชน กลุมผูประกอบการ หรือมีทุนประกนัภัยสูง  

(๒) การกํากับบริษัทโดยพิจารณาตามระดับความมั่นคง และระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย 

โดยพิจารณาหลายๆสวนประกอบกัน เชน ระดับความพอเพียงของเงินกองทุน  อัตราเรื่องรองเรียน ความเสี่ยงสุทธิ  

สภาพคลอง พฤติกรรมทางการตลาด ฯลฯ หากบริษัทมีความเสี่ยงตํ่า ก็จะมีแนวทางการกํากับผลิตภัณฑประกันภัย

ที่ผอนคลายไมเขมงวด 

(๓) การกําหนดหลักเกณฑเพ่ือใหไดรับความเห็นชอบแบบอัตโนมัติ (File & Use) มากขึ้น และ

ปรับปรุงการกําหนดอัตราเบ้ียประกันภัยใหมีความยืดหยุนมากขึ้น 

(๔) การสนับสนุนใหบริษัทมีนักคณิตศาสตรประกันภัยรับรองการคํานวณอัตราเบ้ียประกันภัย รวมถึง

การสนับสนุนให IPRB  มีบทบาทในการกําหนดอัตราเบ้ียประกันภัยอางอิงของตลาด รวมทั้งการติดตามสถิติการรับ

ประกันภัย 

(๕) จัดทําระบบฐานขอมูล เพ่ือกําหนดอัตราอางอิงใหธุรกิจไดใชรวมกัน และจะไดนํามาใชประโยชน

ในการวิเคราะหและติดตามผลการรับประกันภัยของตลาด เพ่ือสนับสนุนแนวทางการกํากับอัตราเบ้ียประกันภัยที่จะ

ผอนคลายลง 

 



ทั้งน้ี สํานักงาน คปภ. จะไดจัดการประชุมหารืออีกครั้งหน่ึง เพ่ือระดมความเห็นจากภาคเอกชนอยาง

กวางขวาง เพ่ือจัดทํากรอบแนวทางในการพัฒนาระบบการกํากับผลิตภัณฑประกันภัย หลังจากน้ัน สาํนักงาน คปภ. 

จะไดกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน กอนประชุมช้ีแจง ใหภาคเอกชนทราบโดยทั่วกัน เพ่ือจะได

เตรียมความพรอมไดอยางเหมาะสมและทันการณ 

 
กลุมยอยที่ ๓ การบริหารจัดการตนทนุและการนาํเทคโนโลยีเขามาใชในธุรกิจประกันภัย 

 

ที่มา 

สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงไปในหลายดาน ไมวาจะเปนการกาว 

เขาสูเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ซึ่งสงผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของประชาชน การรวมกลุมเศรษฐกจิใน

ภูมิภาค โครงสรางประชากรของประเทศที่จะเขาสูสังคมผูสูงอายุ รวมถึงความตองการและความคาดหวังของผูบริโภคที่

เพ่ิมขึ้น ลวนนํามาซึ่งโอกาสและความทาทายตอทิศทางการดําเนินงานและการปรับตัวของธุรกิจประกันภัยในระยะตอไป  

อยางไรก็ตาม จากการประเมินระบบประกันภัยที่ผานมา ขอจํากัดหน่ึงคือ ตนทุน  ในการดําเนินธุรกิจประกันภัยของไทย

คอนขางสูง เมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบาน ไมวาจะเปนสิงคโปร และมาเลเซีย ซึ่งประเด็นน้ีมีความสําคัญ เน่ืองจาก 

ตนทุนในการดําเนินงานเปนปจจัยหน่ึงที่จะสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพ     ในการบริหารงานของบริษัทประกันภัย 

และสงผลถึงราคาของการใหบริการแกผูบรโิภคและความสามารถในการแขงขันกับบริษัทประกันภัยตางประเทศ   

ภายใตกรอบแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ ๓ จึงไดมีการกําหนดมาตรการสําคัญที่เกี่ยวของกับ

การบริหารจัดการตนทุนใหมปีระสิทธิภาพ และการสงเสรมิใหมีการนําเทคโนโลยีเขามาใชพัฒนาประสิทธิภาพและ

รูปแบบการดําเนินงานของธุรกิจประกันภัย เพ่ือมุงหวังจะเปนการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขนั

ใหกับธุรกิจประกันภัยของประเทศ   อยางไรก็ตาม การบริหารจัดการตนทุน และการนําเทคโนโลยีเขามาใชในแตละ

บริษัทประกันภัยมีความแตกตางกัน ซึ่งขึ้นอยูกับการตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องดังกลาวของผูบริหารบริษัทประกันภัย 

ประกอบกับ ความพรอมของแตละบริษัทเปนสําคัญ   

สํานักงาน คปภ. จึงเหน็ควรใชโอกาสในการประชุมผูบริหารระดับสูงดานการประกันภัย เปนการให

ขอมูลทิศทางและนโยบายของสํานักงาน คปภ. ทีจ่ะสงเสรมิการเพ่ิมประสทิธิภาพการบรหิารจัดการตนทุนในธุรกิจ

ประกันภัยรวมกัน การใหขอมลูจากผูเช่ียวชาญถึง โอกาส และความทาทายที่มากบัความกาวหนาทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ซึ่งจะเปนประโยชนตอการนําไปใชพัฒนานวัตกรรมประกันภัย รวมถึงรูปแบบการดําเนินธุรกจิในอนาคต

ตอไป 

 

ประเด็นหารือ 

๑.  ตนทุนที่สําคัญของธุรกิจประกันภัย ไดแก ตนทุนดานการไดมาซึ่งธุรกิจ (Acquisition cost) 

ตนทุนดานการประกันภัย (Insurance cost) ตนทุนดานการดําเนินธุรกิจ (Operating cost) และตนทุนดานกฎระเบียบ

ของทางการ (Regulatory cost) 

๒.  การใชประโยชนจากเทคโนโลยี (Technology exploitation) เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการทําตลาด

และการใหบรกิารของธุรกิจประกันภัย 

 
 



ขอเสนอแนะ 

๑. ตนทุนที่สําคัญของธุรกิจประกันภัย 

     ธุรกิจประกันวินาศภัย   ตนทุนในการไดมาซึ่งธุรกิจ (Acquisition Cost) และตนทุนดาน 

การดําเนินงาน (Operating Cost) เปนตนทุนที่สูงที่สุดในการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะตนทุนดานบุคลากรและระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ อยางไรก็ตาม การลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาใชจายคอนขางสูง และมีการ

ปรับเปลี่ยนคอนขางรวดเร็ว ดังน้ัน อาจเปนการเพ่ิมตนทุนใหกับธุรกิจประกันภัยในระยะสั้น แตในระยะยาวจะเปน 

สวนสนับสนุนการพัฒนาและสรางศักยภาพของธุรกิจประกันภัย  

ธุรกิจประกันชีวิต ตนทุนดานการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการใหบริการผูเอาประกันภัยไมสูง

เทาของประกันวินาศภัย  แตทั้งน้ี ในสวนของตนทุนดานเอกสารเปนตนทุนที่สําคัญประเภทหน่ึงของบริษัทประกันภัย

ชีวิต ดังน้ัน การผลักดัน Digital Insurance จึงเปนสิ่งจําเปนในการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตในอนาคต 

 

๒. การพัฒนาและผลักดันยทุธศาสตรดานการบริหารจัดการตนทนุและการนําเทคโนโลยีเขามา 

ใชในธุรกิจประกันภัย 

• บทบาทของสํานักงาน คปภ. ควรเปนผูสนับสนุน (Facilitator) ใหภาคธุรกิจในการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชไดอยางเหมาะสม     

• การกาวไปสู Digital Business จําเปนตองไดรับความรวมมือจากสํานักงาน คปภ. ในการ

ปรับปรุงและพัฒนากฎเกณฑตางๆใหมีความรวดเร็ว และทันสมัย  

• สําหรับธุรกิจประกันวินาศภัย Quick win ของการนําเทคโนโลยีเขามาใชในธุรกิจคือการใช

เทคโนโลยีในการลดตนทุนในการดําเนินงาน (Operating cost) ซึ่งจะเหน็ผลไดรวดเร็วและชัดเจน อาทิ นําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในกระบวนการจัดการคาสินไหมทดแทน   ในขณะที่การนําเทคโนโลยีเขามาใชในการทําตลาดหรือชอง

ทางการจําหนาย อาจตองใชระยะเวลาในการปรับตัวของผูบริโภค จึงอาจมองเปนแผนในระยะยาว 

• การนําเทคโนโลยีเขามาใชในธุรกิจประกันภัย นอกจากการควบคุมเรื่อง KYC และ Fraud แลว 

เรื่องของความปลอดภัยจากการนํามาใชแลวมีความสําคญัมาก ทั้งน้ี อาจมีความรวมมือในการแชรขอมูลกับธนาคารแหง

ประเทศไทยทีม่ีความเช่ียวชาญ 

• แนวโนม Fin Tech เปนเรื่องที่ธุรกิจประกันภัยไมควรน่ิงนอนใจ เน่ืองจากสามารถเขามา

แทรกแซง และเปนอุปสรรคตอรูปแบบและการดําเนินธุรกิจประกันภัยได  

๓. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

• ธุรกิจประกันภัยมีความแตกตางของขนาดคอนขางมาก ดังน้ัน การบริหารตนทุนโดยใช

ทรัพยากรรวมกัน (Shared services pool) จะเปนการเกื้อหนุนกันในธุรกิจประกันภัยใหมีการพัฒนาและเติบโตอยาง

ย่ังยืน  ซึ่งตองมีการดําเนินงานรวมกันอยางบูรณาการจากทั้งสํานักงาน คปภ. และธุรกจิประกันภัย 

• ปญหาเรื่องตนทุน Acquisition Cost ที่สูง ควรผอนคลายการกํากับดูแลใหเปนไปตามกลไก

ตลาด 

• ควรมีการผลักดันใหมีการขายผลิตภัณฑผานอิเล็กทรอนิกสระหวางประเทศใน CLMV ให

รวดเร็ว เน่ืองจากมีความตองการจํานวนมาก แตกฎระเบียบยังไมรองรับ 



กลุมยอยที่ ๔ เรื่อง การกํากับพฤติกรรมทางการตลาดและการคุมครองสิทธิประโยชน 

 

ที่มา 

ธุรกิจประกันภัย เปนธุรกิจที่เสนอขายสินคาบริการ หรือ “สัญญาประกันภัย” ที่เปน “คํามั่น

สัญญา” ดังน้ัน ปจจัยหลักทีม่ีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกนัภัยของประชาชน คือ ความเช่ือมั่น 

ไววางใจ และภาพลักษณที่ดีของบริษัทประกันภัย และแมวาธุรกิจประกันภัยจะมีภาพรวมของธุรกิจประกันภัยมี

พัฒนาการที่ดี แตยังมีพฤติกรรมทางการตลาดที่เปนปจจัยดานลบ ที่เปนอุปสรรคตอภาพลักษณและความเช่ือมั่น

ไววางใจของประชาชนที่มีตอระบบการประกันภัย อาทิ พฤติกรรมของตัวแทน/นายหนาประกันภัย การขาดความรู

ความเขาใจที่ถกูตองในหลักการประกันภัยและเง่ือนไขความคุมครองของกรมธรรมประกันภัย การบริหารจัดการ

สินไหมทดแทนความลาชาในการจายคาสินไหมทดแทน หรือการจายไมตรงตามสัญญาของบริษัทประกันภัย 

การดําเนินธุรกิจอยางมีมาตรฐาน มีคุณภาพของธุรกิจประกันภัย โดยเฉพาะอยางย่ิงคุณภาพของ

บุคลากรมีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจประกันภัย  จึงตองมุงไปสูการกํากับพฤติกรรมทางตลาด ต้ังแตกอนซื้อ 

ระหวางซื้อ และหลังซื้อ นอกจากน้ี คนกลางประกันภัยตองมีความรู มีความเช่ียวชาญ และจรรยาบรรณในการประกอบ

อาชีพ ซึ่งจะสามารถนําพาภาพลักษณที่ดีของระบบประกันภัยสูสายตาประชาชน  

 

ประเด็นการหารือ 

สํานักงาน คปภ. ไดหารือการขับเคลื่อนการกํากับพฤติกรรมทางการตลาดและการคุมครองสิทธิ

ประโยชน  ดังน้ี 

๑. แนวทางการพัฒนาการกํากับและตรวจสอบคนกลางประกันภัย 

  ๒. บทบาทหนาที่ของบริษัทประกันภัยในการควบคุมคุณภาพการใหบริการ  

  ๓. การพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการสินไหม และการจัดการเรื่องรองเรียนดานการประกันภัย 

๔. การฉอฉล การดูแลประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการถูกหลอกลวง 

 

ขอเสนอแนะจากผูเขารวมการประชุม 

๑. บริษัทประกนัภัยตองปฏิบัติหนาที่และมีระบบในการควบคุมตรวจสอบติดตามคุณภาพการเสนอ

ขายและกํากับดูแลการทําหนาที่ของตัวแทนนายหนาประกันภัยอยางเต็มที่ 

๒. การกํากับตัวแทนนายหนาควรตองเนนไปที่การปองกันและปองปรามเพ่ือปกปองสิทธิประโยชน

ของผูเอาประกันภัย  

๓. บริษัทประกันภัยควรตองใหความรูกับบุคลากรของตนอยางเต็มที่ โดยการฝกอบรมความรู

ใหกับบุคลากรและคนกลางประกันภัยอยางสม่ําเสมอ และปลูกฝงทัศนคติที่ดีใหกับบุคลากรและคนกลาง

ประกันภัยใหปฏิบัติงานอยางสุจริตและโปรงใส 

๔. กําหนดบทลงโทษในกฎหมายสําหรับกลุมคนที่ไมมีใบอนุญาตแตทําหนาที่ในลักษณะเปนตัวแทน 

นายหนาประกันภัย (การฉอฉล การดูแลประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการถูกหลอกลวง) 

๕. สํานักงาน คปภ. จะพัฒนาฐานขอมูลเรือ่งรองเรียน วิเคราะหประเด็นที่ตองเรงรัดการ

พัฒนาการกํากับดูแลพฤติกรรมทางการตลาด  

********************************************************************** 


